
Waterbeheersing speelt sinds de middeleeuwen een grote rol in de  Nederlandse 
geschiedenis. Er lijkt een succesvolle en typisch Nederlandse aanpak te  bestaan, 
die de nadruk legt op goede samenwerking en een evenwichtige  afweging van 
belangen. Maar is dat waar? Klopt deze beeldvorming? Dit boek biedt een veel 
 realistischer beeld. Het toont veel samenwerking en streven naar consensus, 
maar ook vaak belangenstrijd en moeizame  conflicten.

Milja van Tielhof biedt een nieuw perspectief op het Nederlandse  waterbeheer 
door het in zijn historische context te plaatsen en de bestuurs cultuur centraal 
te stellen. Zij kijkt vooral naar vormen van participatie en manieren waarop 
 belanghebbenden invloed konden uitoefenen. Wie gaven het waterbeheer vorm? 
Welke regels golden daarbij? En wat was de invloed van bredere  historische 
 ontwikkelingen? De geschiedenis van waterstaat en waterschappen wordt ver-
bonden aan grote thema’s in de Nederlandse  geschiedschrijving,  zoals de vroege 
verstedelijking, de welvaart van de Gouden Eeuw, de ingrijpende transformatie 
van het boerenbedrijf en de  merkwaardige staatsinrichting van de Republiek. 
Door deze benadering stelt Consensus en conflict een genuanceerd en overtui-
gend verhaal tegenover de populaire beeldvorming over  Nederlanders en water.
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91.1  belang en actualiteit van het onderwerp

1.1  Belang en actualiteit van het onderwerp

In het tegenwoordige Nederlandse waterbeheer wordt 
bewust ruimte gecreëerd voor inbreng van belangheb-
benden. Zo staat in het Nationaal Waterplan 2016-2021: 
Het kabinet hecht veel belang aan een goede samenwerking 
met overheden en stakeholders, op basis van vertrouwen, 
transparantie en gelijkwaardigheid.1 Het begrip stakehol-
ders wordt breed opgevat, zodat het alle partijen omvat 
die op een of andere manier geraakt kunnen worden 
door het waterbeleid. Buitenlanders die met de Neder-
landse waterbouw in aanraking komen, vinden deze 
benadering vaak kenmerkend. Zo hebben de verwoes-
tingen in New Orleans door de orkaan Katrina in 2005 
verschillende vormen van langdurige Nederlands-Ame-
rikaanse samenwerking tot stand gebracht, waaron-
der een serie workshops voor professionals onder de 
naam Dutch Dialogues. Daarin gaat het niet alleen over 
de waterbouwtechniek, maar ook over meer culturele 
aspecten, waarbij de aandacht voor overleg als typisch 
Nederlands wordt gezien. Besluiten worden pas geno-
men nadat iedereen gehoord is. Als verklaring wordt 
steevast gewezen op de eeuwenoude Nederlandse er-
varing met samenwerken, omdat dit de enige manier 
was om het land bewoonbaar te maken en te houden.2

De Nederlandse samenleving was en is inderdaad af-
hankelijk van een goede waterbeheersing. Zonder wa-
terkeringen zou tweederde van het land regelmatig on-
der water staan, inclusief de dichtstbevolkte delen. Het 
kleine land met zijn lage ligging zou zonder verfijnde 
beheersing van het waterpeil onmogelijk kunnen beho-
ren tot de grootste exporteurs van landbouwproducten 
ter wereld. Ook de drinkwatervoorziening vergt perma-
nente, grootschalige zorg. Nederland is een waterland, 
maar een flink deel van de bevolking woont in een ge-

1 Nationaal Waterplan 2016-2021, 10.
2 They try to give everyone a say before making final decisions. Nemes, 
‘Dutch dialogues’.

bied waar het grondwater verzilt is en het water van 
tientallen kilometers ver moet worden gehaald. Eigen-
lijk gaat niets vanzelf. Zonder intensief en geavanceerd 
waterbeheer zouden er minder mensen in Nederland 
wonen, zou de economie er anders uitzien en de levens-
standaard lager zijn. 

De bevolking van de laaggelegen gewesten grijpt al 
sinds de middeleeuwen structureel in de natuurlij-
ke loop van het water in. In de dertiende en veertien-
de eeuw werden aparte, permanente organisaties voor 
het waterbeheer opgericht: de waterschappen. Er ont-
stonden nieuwe regels en gewoonten, nieuwe woorden 
en nieuwe functies. Zo is de functie van dijkgraaf in de 
dertiende eeuw geïntroduceerd. Hoe belangrijk het wa-
terbeheer toen al werd geacht, wordt vaak geïllustreerd 
met de bevoegdheden waarover dijkgraven in hoog-
heemraadschappen beschikten. Zij mochten lijfstraffen 
eisen zoals brandmerken en wanneer iemand moed-
willig de dijken aantastte, zelfs de doodstraf. In de der-
tiende en veertiende eeuw ontwikkelde de samenleving 
in Laag-Nederland zich tot een hydraulic society, een sa-
menleving die net als het oude Egypte bepaald wordt 
door de omgang met water. Toen al oefende het water-
beheer invloed uit op de economische structuur, de be-
volkingsomvang en de levensstandaard. Die invloed is 
sindsdien gestaag toegenomen en leidt voortdurend tot 
verdere institutionele aanpassingen, zoals de creatie 
van weer nieuwe functies. De modernste variant is de 
Deltacommissaris, die sinds 2009 de regie voert over 
het ambitieuze Deltaprogramma voor waterveiligheid, 
zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. 

Waterbeheer wordt op steeds meer plaatsen een ac-
tuele kwestie – wat het in een land als Nederland altijd 
al was. Door zeespiegelstijging en klimaatverandering 
worden steeds grotere gebieden bedreigd met overstro-
ming. Er komen grotere pieken in de rivierenafvoer met 
catastrofale overstromingen tot gevolg. Droogte en ver-
zilting brengen de drinkwatervoorziening van zowel 

Inleiding▶  
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10 1 inleiding

arme als rijke regio’s in gevaar. Omdat falend waterbe-
heer gemakkelijk conflicten veroorzaakt en een samen-
leving kan ontwrichten, staat water hoog op de agen-
da van internationale organisaties. Daarbij is aandacht 
voor technische innovaties, bijvoorbeeld op het gebied 
van zuivering en ontzilting, maar ook voor politieke en 
bestuurlijke aspecten. De uitdagingen zijn groot. Goed 
waterbeheer moet ruimte geven aan verschillende be-
langen, rekening houden met de huidige situatie en te-
gelijkertijd met toekomstige ontwikkelingen, en niet al-
leen toegesneden zijn op lokale omstandigheden, maar 
ook nog ingepast in een groter geheel. 

Een terugkerend thema in zowel nationale als inter-
nationale literatuur is dat mensen en instellingen die 
belang hebben bij het watersysteem, op een of ande-
re wijze betrokken moeten worden bij het ontwerp en 
het functioneren daarvan. Er is veel aandacht voor par-
ticipatie en de vraag hoe die kan worden gerealiseerd. 
Het streven is bijvoorbeeld een inclusive water manage-
ment waarin alle belangen en belangengroepen verte-
genwoordigd zijn.3 De actualiteit van deze problema-
tiek maakt een onderzoek naar de ontwikkeling van het 
Nederlandse waterbeheer relevant. Het idee dat Neder-
landers van oudsher samenwerken en rekening hou-
den met verschillende belangen wordt keer op keer her-
haald, maar is nooit goed onderzocht. Het is daarom 
zaak de participatieve structuren in het oudste water-
beheer in de Nederlanden te bestuderen en de sugges-
tie van een eeuwenoude manier van doen te vervangen 
door een meer realistisch en dynamisch beeld, geplaatst 
in zijn historische context. 

Dit boek behandelt, kort gezegd, de vraag wie het wa-
terbeheer in de Nederlanden vorm gaven in de periode 
1200-1800. Hoe konden belanghebbenden invloed uit-
oefenen en welke veranderingen traden daarin op on-
der invloed van maatschappelijke ontwikkelingen? Het 
boek is een aanvulling op het bekende Leefbaar laagland 
onder redactie van historisch-geograaf Gerard van de 
Ven, dat in 1993 voor het eerst verscheen en nog altijd 
het standaardwerk is over de geschiedenis van de Ne-
derlandse waterbeheersing. Maar het is niet alleen een 
aanvulling, het biedt ook een heel nieuw perspectief. 
Van de Ven stelde de voortdurende verandering van het 
landschap centraal en liet daarmee zien welke nieuwe 
wegen de historische geografie in de twintigste eeuw 
was ingeslagen. Consensus en conflict is op zijn beurt een 

3 Zie bijvoorbeeld: Akhmouch and Clavreul, ‘Stakeholder engage-
ment for inclusive water governance’; Swallow e.a., ‘The challenges of 
inclusive cross-scale collective action’; Libanio, ‘Participatory model’; 
Water governance in the Netherlands, 259-278; Van der Kerk, ‘Participa-
tory approach’, 103-107.

weerslag van de vernieuwing die zich in de afgelopen 
decennia heeft voltrokken, nu binnen de geschiedwe-
tenschap. Het stelt niet het landschap centraal, maar de 
mensen in hun sociaal-economische omgeving. 

1.2  Een paradox in de geschiedenis van het Neder-
landse waterbeheer

De manier waarop lokale gemeenschappen in de mid-
deleeuwen samenwerkten om regionaal waterbeheer 
te organiseren, heeft sinds de jaren ‘70 van de twintig-
ste eeuw de aandacht van onderzoekers getrokken. In-
middels kan van een sterke historiografische traditie 
gesproken worden. Aan de oorsprong hiervan staat de 
rechtshistoricus Henk van der Linden die de geschie-
denis van het hoogheemraadschap van Rijnland bestu-
deerde, één van de oudste Nederlandse waterschappen. 
Hij beschreef hoe Rijnland ontstond uit een samen-
werking van tientallen dorpen die onderling hun af-
watering regelden. Hoewel ze daarvoor ongetwijfeld 
toestemming hadden moeten vragen aan de graaf van 
Holland, hun landsheer, ging hij ervan uit dat er aan-
vankelijk geen permanente gezagsrelatie was tussen 
de vorst en het samenwerkingsverband.4 Het initiatief 
kwam van onderop en de samenwerking gebeurde in 
een niet-hiërarchisch verband. Pas na ongeveer hon-
derd jaar, in de tweede helft van de dertiende eeuw, 
werd het waterschap ingepast in het landsheerlijke be-
stuur. Deze karakterisering van het oudste waterbeheer 
in Holland wordt sindsdien in de kern aanvaard. Dit 
blijkt uit de instemming waarmee gezaghebbende au-
teurs zoals William TeBrake, Wim Blockmans en Bas 
van Bavel de ideeën van Van der Linden aanhalen.5 Wel 
is deze visie inmiddels door verder historisch onder-
zoek aangevuld en is de rol van de graaf enigszins gere-
habiliteerd.6 Dit gaat echter goed samen met bottom-up 
initiatief, vrijwillige samenwerking en lokale autonomie 
als fundamentele kenmerken van het oudste waterbe-
heer. Binnen deze stroming ligt een sterke nadruk op 

4 Van der Linden, ‘Zeventuig’ (1977) 34; Van der Linden, ‘Een nieu-
we overheidsinstelling’ (1982) 69; Van der Linden, ‘Waterschappen 
en waterschappen’ (1982) 267; Van der Linden, ‘De Nederlandse wa-
terhuishouding en waterstaatsorganisatie’ (1988) 541-543. 
5 TeBrake, ‘Taming the waterwolf ’, 493; Blockmans, Metropolen, 36, 
568-569; Van Bavel, Manors and markets, 97.
6 De communis opinio is nu dat streekwaterschappen ontstonden 
in een samenspel van lokale gemeenschappen en landsheerlijk ge-
zag. Van de Ven, Leefbaar laagland, 79, 115; Henderikx, ‘De oprich-
ting’, 221; Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 36, 41; 
Blockmans, Metropolen, 42. In hoofdstuk 2 zal ik het optreden van de 
landsheer beschrijven als tweede fase, volgend op het initiatief van de 
lokale bevolking.
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111.2  een paradox in de geschiedenis van het nederlandse waterbeheer

de mobiliserende kracht van gemeenschappelijke be-
langen. Conflicten worden wel vermeld, maar de aan-
dacht gaat uit naar de redelijke en rationele wijze waar-
op ze werden opgelost.7

Uitgaande van bottom-up ontwikkelingen, wijst deze 
historiografische stroming op het belang van algemene 
principes die redelijke en billijke oplossingen voor pro-
blemen bevorderden. Dergelijke principes traden al in 
de oudste bronnen aan het licht, zoals de regel dat be-
langhebbenden, wat hun status ook was, een evenredi-
ge bijdrage moesten leveren aan bouw en onderhoud 
van waterwerken. Dit proportionaliteitsbeginsel wordt 
vaak aangeduid als een lastenverdeling ‘morgen-mor-
gensgelijk’: boeren en andere grondbezitters droegen 
bij naar rato van de grootte van hun land, gemeten in 

7 Zo bijvoorbeeld het conflict rond de afdamming van de Oude Rijn 
bij Zwammerdam in 1165, dat werd opgelost met de afspraak dat het 
gebied rond Woerden mocht blijven afwateren op Rijnland, tegen een 
evenredige bijdrage aan de daardoor veroorzaakte kosten. TeBrake, 
‘Taming the waterwolf ’, 491-493. 

‘morgen’, een oppervlaktemaat. Ook dorpen verdeelden 
het onderhoud van waterwerken onderling naar rato 
van hun relatieve oppervlakte. Een ander redelijk begin-
sel dat al vroeg aanwijsbaar is, is het rekening houden 
met belangen van derden bij de bouw van infrastruc-
tuur zoals een nieuwe watergang of dijk. Partijen die 
hierdoor gedupeerd werden, bijvoorbeeld omdat hun 
land werd vergraven of omdat zij een afwateringsmo-
gelijkheid verloren, hadden recht op schadevergoeding 
van degenen die het werk ondernamen. Ook regels over 
de invloed van belanghebbenden op vernieuwing en 
verandering van het waterbeheer gaan ver terug. Van 
der Linden wees erop dat de verplichte evenredige bij-
drage aan bouw en onderhoud van waterwerken al in de 
middeleeuwen verbonden was aan een vorm van mede-
zeggenschap van de grondbezitters.8 

Van der Linden had met zijn werk over de Hollandse 

8  Van der Linden, ‘Zeventuig’, 24; Van der Linden, ‘Een nieuwe 
overheidsinstelling’, 71.

 ▸ Hoefslagpaal op de Sallandse dijk bij Zwolle, 1760. Het belangrijke principe van proportionaliteit vertaalde zich in het verdelen van 
dijken in onderhoudsvakken. Die vakken werden meestal ‘hoefslagen’ genoemd en door hoefslagpalen gemarkeerd (zie paragraaf 4.2). 
De lengte van het dijkvak dat grondbezitters onderhielden, hing af van de omvang van hun land dat door de dijk beschermd werd. Er 
moeten vóór de negentiende eeuw duizenden hoefslagpalen in Nederland gestaan hebben. 
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12 1 inleiding

streekwaterschappen wereldwijd de aandacht kunnen 
trekken, omdat het internationale debat destijds al de-
cennia lang beheerst werd door een theorie die het te-
gendeel beweerde.9 Karl Wittfogel beargumenteerde in 
zijn boek Oriental despotism (1957) dat een grootschali-
ge waterinfrastructuur alleen tot stand kon komen in 
het kader van een sterke, gecentraliseerde staat. Door 
zijn werk ontstond het begrip hydraulic despotism: het 
bouwen van grootschalige watersystemen zou leiden tot 
een groot ambtenarenapparaat dat uiteindelijk de bevol-
king onderdrukt. De Hollandse lokale gemeenschappen 
die vrijwel autonoom een grootschalige waterinfrastruc-
tuur ontwikkelden, betekenden in feite een formidabe-
le weerlegging van Wittfogels these. Mogelijk bestreed 
Van der Linden niet alleen expliciet de opvatting van Ne-
derlandse vakbroeders, maar ook impliciet die van de 
wereldberoemde historicus en sinoloog, maar dat heb 
ik niet kunnen vaststellen.10 Wittfogel wordt inmiddels 
reeds lang als achterhaald beschouwd, vooral vanwege 
zijn deterministische visie op de geschiedenis. Er ver-
scheen zelfs een artikel met de titel: ‘Are you Wittfogel 
or against him?’11 Het artikel is overigens minder pijn-
lijk dan de titel suggereert, omdat de auteur volmondig 
toegeeft door Wittfogel geïnspireerd te zijn. In elk geval 
wordt het debat over de vraag of belanghebbenden groot-
schalige watersystemen kunnen realiseren zonder een 
sterk centraal gezag, nu veel genuanceerder gevoerd.12 

De historiografische traditie rond het bottom-up ka-
rakter van het Nederlandse waterbeheer met zijn rede-
lijke basisprincipes kreeg in 1990 een nieuwe impuls 
onder invloed van de internationale literatuur over com-
mons. Deze gemeenschappelijke gebruiksgoederen, zo-
als gemene gronden en irrigatiesystemen, kwamen in de 
belangstelling naar aanleiding van het invloedrijke boek 
van politicologe Elinor Ostrom, Governing the commons. 
The evolution of institutions for collective action (1990).13 
Verschillende onderzoekers pasten de theorievorming 
rond de commons toe op Nederlandse waterschappen.14 

9  Wittfogel, Oriental despotism.
10  In zijn bijdrage aan een internationaal congres, gepubliceerd in 
1982, refereerde Van der Linden niet aan Wittfogel hoewel dit een ge-
schikte plaats zou zijn geweest. Van der Linden, ‘History of the recla-
mation of the western fenlands’. Hij richtte zich vooral tegen Focke-
ma Andreae die had gesteld dat waterschappen scheppingen van de 
landsheer waren. Zie over dit debat par. 2.4.
11  Banister, ‘Are you Wittfogel or against him?’ 
12  Over watersystemen in en buiten Europa: Van Dam, Van Cruy-
ningen and Van Tielhof (red.), A global comparison.
13  Ostrom, Governing the commons. Zie voor een korte inleiding op 
de theorieën rond het beheer van commons: Furubotn and Richter, 
Institutions and economic theory, 110-115. Recent over het collectief be-
stuur van commons De Moor, The dilemma of the commoners.
14  Het meest ambitieus was een groot onderzoeksprogramma dat 

Ze kwamen echter tot de conclusie dat waterschappen 
zo sterk afwijken van ideaaltypische commons, dat het 
maar de vraag is of het zinnig is ze als zodanig te bestu-
deren.15 Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld de cen-
trale problematiek. Het hoofdprobleem van gemene 
gronden, visgronden en irrigatiesystemen is het rivali-
teitsprobleem, het risico van uitputting door overmatig 
gebruik. Dit deed zich in het Nederlandse waterbeheer 
nauwelijks voor aangezien watergangen en waterkerin-
gen niet ten onder gingen door overmatig gebruik. Het 
maakt niet uit of tien, honderd of duizend mensen een 
dijk als waterkering gebruiken, want het gebruik door 
de een, gaat niet ten koste van dat door de ander.16 On-
der invloed van het debat over de commons werd wel 
duidelijk dat de Nederlandse waterschappen geslaagde 
voorbeelden waren van zeer lang voortlevende gebrui-
kersorganisaties. Als verklaring werd gewezen op facto-
ren die voor waterschappen en commons beide gunstig 
waren, zoals een niet al te sterke sturing van bovenaf, 
de mogelijkheid om regels en afspraken toe te snijden 
op de lokale situatie en aan te passen aan veranderende 
omstandigheden.17

Wanneer wij onze aandacht verleggen van princi-
pes naar de dagelijkse praktijk, doet het paradoxale feit 
zich voor dat de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis 
bol staat van conflicten. De conflictgevoeligheid van 
het verdelen van kosten en het respecteren van diver-
se belangen laat zich moeilijk verenigen met het beeld 
van vrijwillige samenwerking en redelijke oplossingen. 
In plaats van samen te werken uit welbegrepen eigen-
belang stonden groepen nogal eens onverzoenlijk en 
tamelijk onredelijk tegenover elkaar. Een fraai voor-
beeld daarvan is de geschiedenis van de dijk ten wes-
ten van Amsterdam, de Zeeburg en Diemerdijk, meest-

in 1991 bij de Vakgroep Bestuurskunde in Leiden startte. Hierin werd 
Ostroms benadering als referentiekader gehanteerd voor onderzoek 
naar de institutionele ontwikkeling van het Nederlandse waterschap. 
Zie Raadschelders en Toonen, ‘Waterland en waterschap bestuurs-
kundig bekeken’, 10; Raadschelders en Toonen, ‘Theorie, casus en 
perspectief ’. In het proefschrift dat hieruit voortkwam, past Dolfing 
de theorievorming systematisch toe op de hoogheemraadschappen 
van Delfland en Rijnland in de vroegmoderne tijd. Dolfing, Waterbe-
heer geregeld. 
15  Soens, ‘Het waterschap en de mythe van democratie’, 51 (2001); 
Kaijser, ‘System building from below’, 524 (2002); Disco, ‘The nati-
on-state and the river’, 121-122 (2009); Tolle, ‘Tweedracht’, 41, 56-57 
(2010). Kole, Polderen of niet, 30-32 (2017). Dolfing geeft een grondige 
analyse van waterschappen aan de hand van de theorieën rond com-
mons (zie vorige noot), maar realiseert zich daarbij dat de betreffende 
hoogheemraadschappen geen typische commons zijn. Dolfing, Wa-
terbeheer geregeld, 53, 60 (2000).
16  Goldbeck, Die Deichgenossenschaften, 9-10; Disco, ‘The nati-
on-state and the river’, 122.
17  Kaijser, ‘System building from below’, 545, 546.
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al kortweg aangeduid als Diemerdijk. Alfons Fransen 
beschrijft in zijn proefschrift de vrijwel permanente 
conflicten van partijen die bij het dijkbeheer betrok-
ken waren. Zelfs in situaties waar samenwerking veel 
kon opleveren, kwam die vaak niet of moeizaam van de 
grond.18 Conflicten zijn op zich normaal en wanneer er 
goede procedures zijn om ze aan te kaarten en te be-
slechten, maken ze deel uit van efficiënt bestuur.19 In de 
geschiedenis van het Nederlandse waterbeheer valt ech-
ter op ze soms erg lang voortduurden, wat wijst op te-
kortschietende oplossingsmechanismen. Daarbij komt 
dat veel conflicten niet goed te begrijpen zijn. Er waren 
al vroeg technieken bekend om verschillend waterge-
bruik op elkaar af te stemmen, zoals sluizen die scheep-
vaart faciliteerden in een afgedamde stroom. Een der-
gelijke scheepvaartsluis vinden we in de rivier de Reie 
bij Brugge al in de twaalfde eeuw.20 Het idee om een gat 
in een sluisdeur te maken, als vispassage, was uiterlijk 
in het begin van de zestiende eeuw bekend. De aanwe-
zigheid van zo’n visluik (een soort kattenluikje en niet 
eens veel groter) maakte deel uit van het sluisbeheer in 
Spaarndam in 1513.21 De innovatieve vismigratierivier 
die in 2021-2023 wordt aangelegd om vissen door de 
Afsluitdijk te loodsen, staat dus in een lange Nederland-
se traditie. Toch belandden pogingen om scheepvaart 
en visserij op uitwatering af te stemmen gemakkelijk 
voor de rechter.22 

Er is dus een paradox van enerzijds vrijwillige samen-
werking, coördinatie van onderop en de formulering 
van redelijke principes, en anderzijds een geconstateerd 
onvermogen om belangen te verenigen. Deze paradox 
vraagt om een verklaring die verder moet gaan dan de 
eenvoudige vaststelling dat de praktijk nu eenmaal al-
tijd minder mooi is dan de theorie. Inspirerend is de 
institutionele benadering, die al geruime tijd populair 
is in de geschiedschrijving en aandacht vraagt voor hoe 
beginselen en andere regels uitwerkten in hun histo-
rische context.23 Instituties kunnen gedefinieerd wor-
den als regels die menselijk gedrag en de relaties tus-

18  Fransen, Dijk onder spanning. De dijk werd met verschillende 
namen aangeduid, waaronder Zeeburg en Diemerdijk; Zeeburg; en 
Diemerzeedijk. Ik gebruik in navolging van Fransen (p. 12-13) de vari-
ant Diemerdijk. 
19  Zie voor het belang van manieren om belangentegenstellingen 
aan het licht te brengen en conflicten te hanteren: Prak en Van Zan-
den, Nederland, 15.
20  Davids, The rise and decline, 83.
21  Van Dam, Vissen in veenmeren, 44. 
22  Bijvoorbeeld De Klerk, ‘Stad en sluis en land’, 187-191, Stol, De 
veenkolonie Veenendaal, 81.
23  In de sociaaleconomische geschiedschrijving kan gesproken 
worden van een institutional turn. Van Tielhof e.a., ‘Economic history 
in the Netherlands’, 11.

sen mensen sturen en beperken.24 Dit kunnen wetten 
en voorschriften zijn, maar ook grondbeginselen, nor-
men en waarden, regelingen en procedures, tradities 
en gebruiken, dus allerlei formele en informele regels 
over wat moet of (niet) mag. Historici gaan ervan uit 
dat de introductie, het voortbestaan en het verdwijnen 
van regels niet zozeer met de efficiëntie van de regels 
zelf te maken heeft, maar afhankelijk was van de brede 
maatschappelijke context, bijvoorbeeld van sociale ver-
houdingen en de vraag welke groepen het beste in staat 
waren hun belangen te verdedigen.25 Zo is er een debat 
over de vraag of de voorschriften van vroegmoderne gil-
den het economisch verkeer ten goede kwamen of al-
leen gunstig waren voor een beperkt aantal mensen.26 
Historische analyses bekijken bij voorkeur of regels 
voor diverse sociale groepen verschillend uitwerkten.27 
Wij kunnen ons in die lijn afvragen hoe de superieure 
grondbeginselen zoals evenredigheid en aansprakelijk-
heid in de praktijk van het waterbeheer werden toege-
past en welke groepen zich daarbij het meeste konden 
laten gelden.28 Het uitgangspunt is dat het waterbeheer 
vorm kreeg in een specifieke sociaaleconomische con-
text en dat die heel bepalend was.

De historisch-geografen die zo belangrijk zijn ge-
weest voor ons huidige beeld van de landschapsge-
schiedenis hebben hiertoe al een aanzet gegeven. Hun 
baanbrekende onderzoek toonde aan dat het landschap 
sinds de middeleeuwen dramatisch is veranderd en dat 
de mens hierin een grote rol speelde. Taeke Stol be-
schreef bijvoorbeeld hoe de Gelderse Vallei tussen 1546 
en 1653 door grootschalige turfwinning veranderde en 
wijdde daarbij veel aandacht aan de diverse actoren en 
belangengroepen. Inspelend op de stijgende vraag naar 
brandstof transformeerden stedelijke ondernemers en 
beleggers de vallei in een soort industrieel landschap. 
De waterscheiding tussen het noordelijke en het zuide-
lijke deel verschoof daarbij en de vallei bleef nadien zeer 
kwetsbaar voor overstroming.29 

24  Zie de definities bij Furubotn and Richter, Institutions and econo-
mic theory, 6-7; North, Wallis and Weingast, Violence and social orders, 
15; Davids, De macht der gewoonte, 3-4; Drukker, The revolution that bit 
its own tail, 223-224.
25  Davids, De macht der gewoonte, 5-6.
26  Ogilvie, ‘Economic institutions’, 667.
27  Van Bavel e.a., ‘The organisation of markets’. 
28  In de Nederlandse historiografie wordt er soms gemakkelijk van-
uit gegaan dat de grondbeginselen bepalend waren voor de dagelijkse 
praktijk. Blockmans, Metropolen, 568-569; Dolfing, Waterbeheer gere-
geld, 497-498, 521.
29  Stol, De veenkolonie Veenendaal, 78, 144. Andere bekende voor-
beelden van historisch-geografisch onderzoek zijn: Gottschalk, His-
torische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen; Borger, De Veenhoop; 
Van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat.
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De afgelopen vijftien jaar verschenen diverse studies 
van historici die systematisch de sociaaleconomische 
achtergrond analyseerden van groepen die actief waren 
op het gebied van landaanwinningsprojecten. Dank-
zij het onderzoek van Bertus Wouda naar de polder 
Nieuw-Reijerwaard in de vijftiende eeuw bijvoorbeeld, 
en dat van Cornelis Dekker en Roland Baetens naar de 
herdijkingen op Zuid-Beveland in de zestiende eeuw, 
weten we dat landaanwinning stond en viel met de in-
vesteringsbereidheid van individuele stedelingen, voor-
al kooplieden. Zonder het kapitaal van Dordtse en Ant-
werpse kooplieden zou veel grond in de zuidwestelijke 
delta definitief verloren zijn gegaan.30 Het proefschrift 
van Han van Zwet over de financiering van Noord-Hol-
landse droogmakerijen in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw leert dat de bedijkers (ook hier vooral ste-
delingen, namelijk Amsterdammers) ervoor zorgden 
invloedrijke Haagse bestuurders bij hun onderneming 
te betrekken. Leden van de Rekenkamer, raadsheren 
van het Hof van Holland en van de Hoge Raad, en ver-
schillende raadpensionarissen kregen heel wat van de 
gewilde participaties toegewezen. Zo verzekerden de 
bedijkers zich creatief van Haagse steun bij problemen 
die zij tegenkwamen.31 De analyses van Wouda, Dekker 
en Baetens, en Van Zwet laten zien hoe stedelijke in-
vesteerders diep ingrepen in de waterstaat op het platte-
land en dat private partijen daarbij volop samenwerkten 
met overheden. 

De laatste jaren verschijnen steeds meer studies over 
de rol van sociale verhoudingen binnen polders en an-
dere waterschappen. In zijn proefschrift over techno-
logie in Rijnlandse polders concludeert Siger Zeischka 
onder meer dat problemen veel gemakkelijker op te los-
sen waren wanneer er een zekere sociale homogeniteit 
onder de grondbezitters was. Compromissen en duur-
zame oplossingen voor relatief eenvoudige problemen 
waren verder weg naarmate de sociale verschillen gro-
ter waren.32 Tim Soens relateert de mate van sociale on-
gelijkheid in Vlaamse wateringen aan veranderingen in 
het waterbeheer.33 Naarmate de ongelijkheid tussen de 
veertiende en de zestiende eeuw toenam, kregen groot-

30  Wouda, Een stijgende stand, 21-22. Dekker en Baetens, Geld in het 
water, hoofdstuk X.
31  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 448-458, 480-481. Vergelijk-
baar hiermee is de betrokkenheid van juristen en andere investeer-
ders uit Mechelen, waar de Grote Raad gehuisvest was, bij bedijkin-
gen op Zuid-Beveland in de zestiende eeuw. Dekker en Baetens, Geld 
in het water, 247-248. 
32  Zeischka, Minerva, 326-327.
33  Soens, Spade in de dijk; zie verder onder meer: Soens, ‘Het water-
schap en de mythe van democratie’; Soens, ‘Polders zonder poldermo-
del’; Soens, ‘Flood security’. 

grondbezitters steeds meer invloed op het waterbeheer 
en gewone grondbezitters steeds minder. De participa-
tie werd dus smaller en tegelijkertijd namen de inves-
teringen in de zeeweringen van kwetsbare gebieden 
op termijn af. Soens verklaart dit uit het feit dat groot-
grondbezitters sneller geneigd waren hun perceel op te 
geven omdat ze elders nog alternatieve gronden had-
den. Het proefschrift van Carla de Wilt onderzoekt op 
welke manieren belanghebbenden betrokken waren bij 
waterbeheer in drie ‘ambachten’ (plattelandsgemeen-
ten) in Delfland. Zij bekijkt de achtergrond van lokale 
waterstaatsfunctionarissen en de gewoonte om buren-
raadplegingen te organiseren, en karakteriseert aan de 
hand van deze en andere kenmerken de participatiecul-
tuur.34 Participatie is een bekend begrip in het Neder-
landse sociaalhistorisch onderzoek, bijvoorbeeld naar 
gilden,35 maar door De Wilt wordt het voor het eerst in 
waterstaatshistorisch onderzoek gebruikt. Heleen Kole 
gaat in haar proefschrift over twee middelgrote water-
schappen langs de Zuiderzee systematisch na wie in het 
bestuur van deze waterschappen vertegenwoordigd was 
en hoe zich dat verhield tot andere manieren van parti-
cipatie in de besluitvorming.36 

1.3  Het belang van participatie in waterbeheer 

Sinds de jaren ’80 en ’90 van de twintigste eeuw is we-
reldwijd een sterke nadruk komen te liggen op de ac-
tieve rol van belangengroepen in waterbeheer. Overhe-
den realiseerden zich dat een goede implementatie van 
projecten afhankelijk is van de belanghebbenden en 
dat watersystemen niet goed functioneren als er geen 
draagvlak voor bestaat. Bovendien gaven mensen aan 
gehoord te willen worden en leidde falend waterbeheer 
geregeld tot sociale protesten. In de afgelopen decen-
nia is daarom via wet- en regelgeving de participatie van 
belanghebbenden verplicht gesteld of aangemoedigd.37 
Inmiddels wordt echter steeds meer duidelijk dat het 
in de praktijk een enorme uitdaging is om te bepalen 
hoe die inbreng eruit moet zien. De ervaring leert dat 
projecten die volgens de moderne opvattingen zijn op-

34  De Wilt, Landlieden.
35  Over de politieke participatie van de gilden: Prak, ‘Corporate po-
litics’. 
36  Kole, Polderen of niet. 
37  Zo vereist de Kaderrichtlijn Water, een Europese wet uit 2000, 
dat de lidstaten van de Europese Unie participatie van alle betrokken 
partijen aanmoedigen en organiseren. Havekes, Functioneel decentraal 
waterbestuur, 357. De OESO pleit in een rapport van 2016 voor inclu-
sive water governance: Akhmouch and Clavreul, ‘Stakeholder engage-
ment for inclusive water governance’. 
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gezet, met veel aandacht voor participatie, niet zelden 
tot frustratie leiden.38 De zoektocht naar een algemeen 
recept voor een succesvolle aanpak (een dominante rol 
voor de gebruikers zelf, of misschien toch een sterke 
rol voor de overheid of voor marktwerking?) heeft in elk 
geval geen resultaat opgeleverd. Er zijn geen wonder-
middelen.39 Toch is er wel een belangrijke les geleerd, 
namelijk dat de manier waarop belanghebbenden bij 
waterbeheer betrokken worden, afgestemd moet zijn 
op de schaal daarvan.40 Dit sluit aan bij een inzicht dat 
al in 1965 door Mancur Olson is geformuleerd – overi-
gens niet in relatie tot waterbeheer – en de group size 
paradox wordt genoemd.41 Dat houdt in dat vooral klei-
ne gemeenschappen, met herhaalde face-to-face contac-
ten, vrij gemakkelijk in staat zijn tot vruchtbare samen-
werking.42 Hoe groter de groep belanghebbenden, des 
te lastiger de samenwerking. Dit gaat in tegen de intuï-
tieve gedachte dat juist een grote groep mensen in staat 
zou moeten zijn om bergen te verzetten.

Het inzicht dat de schaalgrootte van een watersys-
teem cruciaal is voor de manier waarop de invloed van 
belanghebbenden geregeld moet worden, werd nog niet 
zo lang geleden onvoldoende onderkend. Een interes-
sant voorbeeld daarvan levert John Kerr, die empirische 
studies met betrekking tot India evalueerde. Sinds circa 
1990 zijn in India meer dan 30.000 waterprojecten op-
gezet, waarbij veel belang gehecht werd aan inbreng van 
alle belangengroepen en aan ontwikkeling van de socia-
le organisatie van de boeren.43 Dit was onder andere een 
gevolg van de theoretische literatuur rond commons die 
participatie van de gebruikers aanbeval. Op enkele suc-
cesvolle projecten na, die om verschillende redenen on-
evenredig veel aandacht kregen, waren de resultaten 
teleurstellend.44 Succes was afhankelijk van langduri-
ge en intensieve begeleiding door niet-gouvernemente-
le organisaties of overheidsorganen, op een manier die 
nooit in het algemeen toegepast had kunnen worden. 
Succesverhalen hadden verder consequent betrekking 
op microwatersheds, waarbij een kleinschalig watersys-
teem samenviel met een bestaande sociale en bestuur-
lijke eenheid, doorgaans een dorpsgemeenschap. Bin-

38  Zie voorbeelden met betrekking tot Brazilië en Egypte bij: Liba-
nio, ‘Participatory model’; Rap e.a., ‘The limits to participation’. 
39  Meinzen-Dick, ‘Beyond panaceas in water institutions’. 
40  Swallow e.a., ‘The challenges of inclusive cross-scale collective 
action’. 
41  Olson, The logic of collective action. 
42  Ostrom, ‘A behavioral approach’, 14. 
43  Het totaal van irrigation water users’ groups en watersheds and cat-
chment groups: Pretty and Ward, ‘Social capital and the environment’, 
Table 2.
44  Kerr, ‘Watershed management’, 100-101.

nen watersystemen die groter waren, trad consequent 
een ongunstige wisselwerking op tussen het opereren 
op een in sociaal opzicht optimale schaal (de lokale ge-
meenschap) en het werken op een technisch-hydrolo-
gisch optimale schaal (een veel groter, waterstaatkundig 
samenhangend gebied, soms zo groot als een rivier-
stroomgebied). Als er succes geboekt werd op lokale 
schaal door participatie centraal te stellen, dan was er te 
weinig samenwerking op regionale schaal. Andersom, 
wanneer de regionale afstemming in orde was dankzij 
een meer technocratische aanpak, dan functioneerde 
het lokale waterbeheer minder goed.45 

We kunnen hieruit afleiden dat participatie wel be-
langrijk is, maar niet volstaat om ervoor te zorgen dat 
de belangen van verschillende groepen verdisconteerd 
worden. Dit vereist namelijk tevens coördinatie, waar-
bij essentieel is dat deze plaatsvindt op dezelfde schaal 
als die van het watersysteem zelf. Manieren waarop be-
trokkenheid en invloed van belanghebbenden kunnen 
plaatsvinden, moeten dus specifiek gerelateerd worden 
aan de schaal van het waterbeheer. De drie belangrijk-
ste niveaus waarop het waterbeheer in de Nederlanden 
plaatsvond, waren het lokale, het regionale en het bo-
venregionale niveau. Op lokale schaal zijn vormen van 
directe, persoonlijke participatie mogelijk, maar op het 
regionale niveau valt eerder te denken aan vormen van 
indirecte participatie, oftewel representatie. Op boven-
regionaal niveau zal het gaan om mechanismen als af-
stemmen, rekening houden met belangen van derden, 
samenwerken en coördinatie.

Als we vanuit dit perspectief kijken naar het middel-
eeuwse en vroegmoderne Nederlandse waterbeheer, is 
de vraag hoe in de behoefte aan coördinatie werd voor-
zien. Waterbeheer was hoofdzakelijk een zaak van lo-
kale en regionale overheden en waterschappen die alle-
maal hun eigen beleid voerden. Dit zien we sterk terug 
in de historiografie die gedomineerd wordt door studies 
over één regio, dorp of waterschap. Er is nog weinig on-
derzoek verricht dat systematisch het perspectief han-
teert van afstemming tussen waterschappen en coördi-
natie van waterbeheersingssystemen op verschillende 
schaalniveaus. Een goede eerste poging was het proef-
schrift van Birgitta Dolfing over Rijnland en Delfland in 
de zeventiende en achttiende eeuw waarin zij, uitgaan-

45  Kerr, ‘Watershed management’, 103-105. Zie ook Kerr, Pangare 
and Pangare, An evaluation of watershed development projects in India, 
81. Een in 2006 uitgevoerde evaluatie van vergelijkbare projecten in 
ruim veertig landen, gelegen in vijf continenten, was iets minder ne-
gatief, maar concludeerde dat de resultaten een mix van successen en 
mislukkingen lieten zien. Garces-Restrepo, Vermillion and Muñoz, 
Irrigation management transfer, 45, 61-62.
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de van de theorievorming rond de commons, consta-
teerde dat de vele gelijkwaardige relaties tussen water-
schappen onderling en tussen waterschappen en steden 
overwegend nadelig uitwerkten.46 Een tweede interes-
sante benadering is die van Erik Mostert, die de theorie-
vorming over polycentrische systemen toepaste op de 
geschiedenis van het eiland IJsselmonde. Een polycen-
trisch systeem wordt gekenmerkt door centra van be-
sluitvorming die formeel onafhankelijk van elkaar zijn 
en weinig invloed ondervinden van hogere autoriteiten. 
Mostert toont aan de hand van de casus IJsselmonde 
dat polycentrisme niet tot een bestuurlijke chaos hoeft 
te leiden. Het systeem met zijn vele kleine actoren, hier 
en daar overlappende bevoegdheden en overwegend 
niet-hiërarchische relaties had ook voordelen.47 Zo kon 
het slecht functioneren van de ene actor soms dankzij 
overlappende bevoegdheden door andere worden opge-
vangen en kon het waterbeheer specifiek toegesneden 
worden op de lokale situatie. 

46  Zij concludeerde daaruit dat de tien ontwerpprincipes van 
Ostrom een belangrijke lacune op het punt van coördinatie bevatten 
en voegde daarom een extra ontwerpprincipe met betrekking tot de 
rol van externe autoriteiten toe. Dolfing, Waterbeheer geregeld, 505-508. 
47  Mostert, ‘Water management’; Andersson and Ostrom, ‘Analy-
zing decentralized resource regimes from a polycentric perspective’. 

Buiten de waterstaatsgeschiedenis zijn er nog twee 
debatten waarbij dit boek wil aansluiten. Het eerste be-
treft het debat over het ‘institutionele onvermogen van 
de Republiek’, dat ingaat op de gevolgen van het bijzon-
dere, decentrale staatsbestel van de zeventiende en acht-
tiende eeuw. Behoudende elites hielden hervormingen 
tegen, zodat zeer langdurig stagnatie van dit staatsbe-
stel optrad. De discussie heeft zich tot nu toe vooral toe-
gespitst op de ontwikkeling van de overheidsfinanciën 
en de vraag of de versteende inrichting van het belas-
tingsysteem de kracht van de Republiek om zich tegen 
vijanden te verdedigen, ondermijnde. Zo zou de onwil 
om het systeem te hervormen uiteindelijk verantwoor-
delijk zijn geworden voor het einde van de Republiek 
als onafhankelijke staat. Wantje Fritschy heeft deze stel-
ling overtuigend bestreden.48 Het waterbeheer zou een 
andere goede test case zijn om te kijken naar eventue-
le institutionele stagnatie en de ernst van de gevolgen 
daarvan. Omdat het landschap steeds veranderde en 
water niet stilstaat aan de grens van een stad, gewest 
of regionaal bestuur, moesten er regelmatig nieuwe af-
spraken worden gemaakt op regionale en bovenregiona-

48  Hovy, ‘Institutioneel onvermogen’, 138; Van Zanden en Van Riel, 
Nederland 1780-1914, 49-50; Fritschy, ‘Schulden als leerschool’, 21, 25-
26. Zie verder par. 9.5.

 ▸ Het Land van Maas en Waal met duidelijk zichtbaar de rivierdijk (bruin gekleurd), de belangrijkste watergangen (lichtblauw) en 
zes uitwateringssluizen (oranje), waardoor het overtollige water in de Maas uitstroomt. De kaart is in 1544 getekend naar aanleiding 
van een conflict over de regionale coördinatie van de afwatering.
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le schaal. Vooral bij de zeewaterkeringen en het beheer 
van de grote rivieren was samenwerken en coördinatie 
vereist. We zullen daarom in dit boek bekijken wat het 
waterbeheer leert over het veronderstelde institutionele 
onvermogen van de Republiek. 

Een tweede relevant debat betreft de zoektocht naar 
de wortels van het poldermodel. In de jaren ‘90 van de 
twintigste eeuw werd het gebruikelijk om de Nederland-
se overlegcultuur als zodanig aan te duiden en te associ-
eren met het waterbeheer.49 Het idee is dat de inwoners 
van de lage landen altijd hebben moeten samenwerken 
om de voeten droog te houden, waardoor het waterbe-
heer de voedingsbodem werd van het moderne polde-
ren. Sinds 2000 zijn verschillende publicaties gewijd 
aan het poldermodel in de Nederlandse geschiedenis.50 
Zo bracht een team Leidse historici in 2007 de bundel 
Harmonie in Holland uit, waarin op aanstekelijke wijze 
gezocht werd naar polderen op verschillende terreinen 
van de geschiedenis sinds de zestiende eeuw.51 Maarten 
Prak en Jan Luiten van Zanden wisten het begrip polder-
model goed te gebruiken als rode draad in hun overzicht 
van duizend jaar sociaaleconomische geschiedenis van 
Nederland uit 2013.52 De populariteit van de term maakt 
dat er inmiddels een scala aan definities in omloop is. 
Veel definities stellen consensus en overleg centraal en 
spreken van vreedzaam overleg, gericht op het bereiken 
van consensus. Daarbij wordt verondersteld dat partijen 
min of meer op voet van gelijkheid en op een harmoni-
euze manier samenwerken.53 Bij andere definities vor-
men conflicten een integraal onderdeel van het polder-
model.54 Een bestuurlijke situatie kan daardoor volgens 
sommige definities wel en andere niet als poldermodel 
beschouwd worden.55 Dit geldt ook ten aanzien van de 
locatie waar belangrijke besluiten vallen en de vraag wie 
daarbij aanwezig is. Is alleen sprake van een poldermo-
del als alle belanghebbenden inspraak hebben op de be-
sluitvorming via meerderheidsbesluiten op algemene 
vergaderingen?56 Of is juist achterkamertjespolitiek es-

49  Van Tielhof, ‘Waterschappen als de oudste democratische instel-
lingen’, 95-96; Sanders, Woorden met een verhaal, 104-106.
50  In 2002 bijvoorbeeld Van Zanden, ‘Driewerf hoera voor het pol-
dermodel’ en in 2006 Soens, ‘Polders zonder poldermodel’. 
51  Bos, Ebben en Te Velde, Harmonie in Holland.
52  Prak en Van Zanden, Nederland, 11-13.
53  Te Velde, ‘Het poldermodel’, 10; Nobel, ‘Polderen in de polder?’, 
30, 47; Van Sas, ‘Nederland’, 45; Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 
4; ’t Hart, ‘Polderen of ploeteren’; Water governance in the Netherlands, 
276. 
54  Prak en Van Zanden, Nederland, 15.
55  Zo komt Nobel erop uit dat het woord poldermodel geen recht 
doet aan de bestuurspraktijk in Cromstrijen, alleen al vanwege de 
conflicten aldaar. Nobel, ‘Polderen in de polder?’, 47. 
56  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 4, 33-35.

sentieel, waarbij overeenstemming over belangrijke za-
ken bereikt wordt in informele, niet-openbare bijeen-
komsten?57 Door al die verschillende definities praten 
mensen gemakkelijk langs elkaar heen. 

Een ander probleem met het begrip poldermodel is 
dat het inmiddels sterke associaties oproept en nau-
welijks meer neutraal gebruikt kan worden. Het eer-
ste deel van het woord suggereert dat sprake is van iets 
typisch Nederlands, wat in populairwetenschappelij-
ke publicaties nog eens wordt benadrukt.58 De meeste 
historici zien echter vooral overeenkomsten tussen de 
Nederlandse bestuurscultuur en die in andere Europe-
se landen.59 Het tweede deel van het woord suggereert 
stabiliteit en onveranderlijkheid, terwijl geschiedwe-
tenschap per definitie gaat over verandering en dyna-
miek.60 Veel historici hebben er daarom moeite mee.61 
De waarschuwing dat het poldermodel niet statisch 
hoeft te zijn en geen deel uitmaakt van een soort Neder-
landse volksaard kan die associaties niet wegnemen.62 
In dit boek gaat het daarom niet over het poldermodel, 
maar gebruik ik neutrale termen zoals samenwerking, 
betrokkenheid, participatie en representatie.

1.4  Vraagstelling 

De vraagstelling van dit boek luidt: wie gaven het wa-
terbeheer in de Nederlanden vorm in de periode 1200-
1800? Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen. 
Welke mogelijkheden hadden belanghebbenden om 
persoonlijk te participeren of via representatie invloed 
uit te oefenen? Hoe werd omgegaan met belangen van 
derden? Hoe werden verschillende belangen op boven-
regionaal niveau afgestemd? Daarbij wordt consequent 
onderscheid gemaakt naar schaal van het waterbeheer. 

57  Jeurgens, ‘Poldersporen’, 234-235; Gaastra, ‘Het poldermodel 
kenmerkend voor de VOC’, 103, 108, 113.
58  De Vries, ‘The Netherlands and the polder model’, 106; Te Vel-
de, ‘Het poldermodel’, 9, 25. Voorbeeld van een populairwetenschap-
pelijk werk: Lendering, Polderdenken, 38.
59  Pollmann, ‘Eendracht maakt macht’, 150-151; De Vries, ‘The 
Netherlands and the polder model’, 104-106; De Munck, ‘Mutations’, 
117.
60  Te Velde, ‘Het poldermodel’, 9, 25; Prak en Van Zanden, Neder-
land, 14.
61  Zoals bleek in het discussiedossier van BMGN – The Low Coun-
tries Historical Review, 129 (2014) over Prak en Van Zanden, Neder-
land. Bijvoorbeeld: De Vries, ‘The Netherlands and the polder model’, 
107-108; De Munck, ‘Mutations’, 118-123. Eerder al: Van Dam, ‘Water 
en land’, 462. ’t Hart gaat na hoe publieksgerichte historici en aca-
demische historici om zijn gegaan met de veronderstelde continuïteit 
van het poldermodel in de Nederlandse geschiedenis in ‘Polderen en 
ploeteren’. 
62  Zoals Prak en Van Zanden doen in: Nederland, 14. 
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Grofweg hebben we op lokaal niveau te maken met di-
recte, persoonlijke participatie. Daarbij onderzoek ik 
bijvoorbeeld wie deel kon nemen aan stemmingen en 
vergaderingen en wie functies in het waterbeheer kon 
bekleden. Op regionaal niveau staat representatie centraal 
en gaat de aandacht onder meer uit naar de vraag hoe 
groepen grondbezitters vertegenwoordigd werden in het 
bestuur van regionale waterschappen. Bij het omgaan 
met belangen van derden komen vooral droogmakerijen 
aan de orde, projecten die fors ingrepen in de waterhuis-
houding in een gebied. Omwonenden en anderen on-
dervonden vaak grote nadelen, maar omdat zij als ex-
ternen geen representatie hadden in het bestuur van de 
landaanwinning, is de vraag of en hoe rekening werd ge-
houden met hun belangen. Op bovenregionale schaal 
gaat de aandacht uit naar de coördinatie en samenwerking 
over de grenzen van waterschappen en andere besturen 
heen en wordt bekeken in hoeverre daarbij de belangen 
van verschillende partijen werden verdisconteerd. 

Hieruit blijkt dat ik het begrip belanghebbenden ruim 
opvat, als iedereen die een duidelijk belang had bij de 
manier waarop waterbeheer vorm kreeg. De kern wordt 
gevormd door boeren en andere grondbezitters, zij die 
de lusten en de lasten van een bepaald watersysteem 
onderling verdelen. Ze worden in bronnen vaak met lo-
kaal-specifieke termen aangeduid zoals ‘geërfden’, ‘in-
geërfden’, ‘erfgenoten’, ‘gelanden’ of ‘ingelanden’. In 
bronnen en oudere literatuur ziet men ook wel het ver-
ouderde synoniem ‘geïnteresseerden’. Het is niet altijd 
uit te maken of het gaat om grondeigenaren of dat ook 
de gebruikers van grond, pachtboeren, daaronder val-
len. Ik gebruik in dit boek vaak het woord grondbezit-
ters waaronder zowel grondeigenaren als pachtboeren 
begrepen worden.63 Verder gebruik ik de regionaal-spe-
cifieke termen en voor zover geen onduidelijkheid be-
staat, de termen eigenaar of pachter. Buiten de kern van 
eigenaren en gebruikers, de ‘grondgerechtigden’, waren 
er nog vele groepen met concrete belangen, zoals schip-
pers, vissers, omwonenden en de overheid die belasting 
hief op agrarisch grondbezit. Al die personen en partij-
en reken ik tot belanghebbenden.

63  Overigens was het onderscheid tussen eigendom en bezit toen 
niet zo groot als in de moderne tijd, omdat verschillende personen 
rechten konden uitoefenen op dezelfde grond. Het idee van absolute 
eigendomsrechten verspreidde zich pas in de negentiende eeuw. De 
Vries en Van der Woude, Nederland, 201. Zo hadden lokale heren (be-
zitters van heerlijkheden) het recht om te jagen, ook op andermans 
grond. Bruneel en Wessels laten aan de hand van het recht om te 
jagen zien hoe het moderne eigendomsconcept dat na de Franse Re-
volutie opkwam, in 1814-1819 botste met het traditionele, prerevolu-
tionaire eigendomsconcept. Bruneel en Wessels, ‘Constitutionele de-
batten over jacht en eigendom’, 11, 13, 31.

Om de rol van belanghebbenden te begrijpen, worden 
de ontwikkelingen in hun historische context geplaatst. 
Dit leidt tot vragen als: welke sociaaleconomische ach-
tergrond hadden mensen die in aanmerking kwamen 
voor functies in het waterbeheer? Wat waren de gevol-
gen van omvangrijke grondaankopen door stedelingen? 
Betekende de Reformatie dat katholieke grondbezit-
ters geen lid van een waterschapsbestuur meer moch-
ten worden? Werden innovatieve regelingen voor het af-
stemmen van botsende belangen voorgesteld door de 
belanghebbenden zelf, dus bottom-up, of kwamen zij 
uit de koker van hogere autoriteiten, top-down? Door 
dit soort vragen wordt duidelijk hoe de ontwikkeling 
van de waterbeheersing samenhing met de algemene 
maatschappelijke dynamiek. 

Het onderzoek betreft de periode van circa 1200 tot 
circa 1800, dus de late middeleeuwen en de vroegmo-
derne tijd. De tijd rond 1200 is als globaal beginpunt 
genomen omdat in de twaalfde en dertiende eeuw op 
verschillende plaatsen in de Nederlanden regionaal wa-
terbeheer van de grond kwam. Een vroeg voorbeeld 
daarvan is de dam die in 1122 werd gebouwd bij Wijk 
bij Duurstede, in de Kromme Rijn. Zo’n tachtig jaar la-
ter, rond 1200, waren in diverse provincies activiteiten 
gaande die behoren tot de voorgeschiedenis van de wa-
terschappen. Hierover weten we weinig maar in de loop 
van de dertiende eeuw, toen de opvatting terrein won dat 
belangrijke afspraken op schrift gesteld moesten wor-
den, komen meer schriftelijke bronnen beschikbaar. De 
tijd rond 1800 is als eindpunt gekozen, omdat de insti-
tutionele inrichting van het waterbeheer na de val van 
de Republiek in 1795 over een breed front ter discussie 
kwam te staan. In de Bataafse en Franse tijd (1795-1813) 
streefden velen naar ingrijpende hervormingen, overi-
gens met wisselend resultaat.64 Verkiezing van polderbe-
stuurders onder invloed van de revolutionaire tijdgeest 
strandden vaak al binnen enkele jaren.65 Het idee om de 
waterschappen af te schaffen, waartoe sommigen al in 
1792 en 1793 opriepen, bleef ook zonder gevolg.66 Het 
was echter ook de tijd van een belangrijke structurele 
vernieuwing, de oprichting in 1798 van een nationale 
waterstaatsdienst, later Rijkswaterstaat genoemd. Toon 
Bosch benadrukt, terecht, de grote discontinuïteit tus-

64  Toussaint, ‘Eerbiedwaardig of uit de tijd’, 40-45. 
65  Aten, ‘Een afgerond geheel’, 58-59; Aten en Smit, ‘Petrus de Son-
naville’, in het bijzonder 3-5 en 12.
66  Plannen voor een staatsbestel waarbij heemraadschappen ‘ver-
nietigd’ dienden te worden: Bosch, Om de macht over het water, 37. 
Over het proces waarbij waterschappen in het nieuwe staatsbestel 
werden opgenomen, wat een groot deel van de negentiende eeuw in 
beslag nam: Toussaint, ‘Eerbiedwaardig of uit de tijd’ en Giebels, ‘De 
staatsrechtelijke positie’. 
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sen eerdere ontwikkelingen op het gebied van de water-
staatszorg en de oprichting van deze dienst tijdens de 
Bataafse Republiek.67

De 600 jaar tussen 1200 en 1800 was een tijd vol ver-
anderingen in het Nederlandse landschap, de economie 
en de politiek. Toen de ‘lage landen’ in de middeleeu-
wen in cultuur werden gebracht, bijvoorbeeld, lagen 
ze nog hoog. Ze staken ruim boven de zeespiegel uit 
en waterden op natuurlijke wijze af. De veengronden 
maakten in de loop der eeuwen een proces van bodem-
daling door als gevolg van het bewerken en ontwate-
ren van de grond. Zelfs wanneer een landschap nau-
welijks werd aangetast door het afgraven van turf kon 
een heel veendek verdwijnen.68 Bodemdaling, rivierver-
andering en kusterosie stelden de bewoners van de lage 
landen steeds opnieuw voor uitdagingen. Tegelijkertijd 
ontwikkelden de Nederlanden zich tot het centrum van 
de Europese en zelfs van de wereldeconomie, met suc-
cessievelijk zwaartepunten in de metropolen Brugge, 
Antwerpen en Amsterdam. Dit ging gepaard met een 
sterke ontwikkeling van de markteconomie en een voor 
pre-industriële begrippen indrukwekkende economi-
sche groei.69 Dit was voor een goed deel een stedelijk 
gebeuren – al in de late middeleeuwen was de urbani-
satiegraad in veel gewesten hoog – maar het platteland 
had een groot aandeel in de veranderingen. De land-
bouw maakte in de zestiende en zeventiende eeuw een 
sterke productiviteitsgroei door en ontwikkelde zich tot 
een exportsector van belang.70 In politiek opzicht von-
den aardverschuivingen plaats, vooral omdat de Noor-
delijke en Zuidelijke Nederlanden in de zestiende eeuw 
uiteenvielen. In 1581 zegden de noordelijke gewesten 
hun trouw aan hun graaf, hertog of heer in de persoon 
van Filips II op met het Plakkaat van Verlatinge. Na een 
vergeefse zoektocht naar een betere landsheer gingen 
zij vanaf 1588 gezamenlijk verder als de Republiek der 
Verenigde Nederlanden. Hoe zouden al deze ontwikke-
lingen zonder gevolgen kunnen blijven voor de bestuur-
lijke en sociale dynamiek in het waterbeheer? 

In geografisch opzicht gaat het onderzoek over het 
deel van de Nederlanden dat door dijken beschermd 
wordt tegen overstroming (zie kaart 1). Dit betreft het 

67  Volgens sommigen werd de eerste stap naar een nationale wa-
terstaatsdienst in 1754 gezet, maar hier is veel tegen in te brengen. 
Bosch, Om de macht over het water, 15-16, 31, 36-37; over de oprichting 
49-52.
68  Zoals Borger aantoonde in zijn historisch-geografisch onder-
zoek naar een veenpakket bij Hoorn. Borger, De Veenhoop.
69  Blockmans, Metropolen, 532-533; Van Bavel, Manors and markets, 
hoofdstuk V; Prak en Van Zanden, Nederland, 76-77, 93-94, 132-133. 
70  De Vries en Van der Woude, Nederland, 238-255; Davids, The rise 
and decline, 60-61. 

gebied dat Laag-Nederland wordt genoemd en dat on-
geveer 65 procent van het huidige Nederland uitmaakt, 
vermeerderd met het deel van de Vlaamse kustvlakte 
dat tot België behoort.71 Het onderzoeksgebied ligt gro-
tendeels letterlijk laag, namelijk maximaal 1 meter bo-
ven NAP. Het bevat ook hogere gronden die gevoelig 
zijn voor overstroming bij zeer hoge stormvloed of bij 
doorbraak van rivierdijken, onder meer in Gelderland. 
Kortheidshalve spreek ik van de laaggelegen delen van 
de Nederlanden. Het onderzoeksgebied bevat delen van 
negen gewesten: Vlaanderen, Brabant, Zeeland, Hol-
land, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en Gro-
ningen. In al deze gewesten kwam in de middeleeuwen 
een permanente waterstaatszorg tot ontwikkeling. 

Om verschillende redenen zal relatief veel aandacht 
naar Holland uitgaan. In de eerste plaats was Holland 
vanaf het eind van de zestiende eeuw het economi-
sche, demografische en politieke zwaartepunt van de 
Nederlanden. Symbolisch daarvoor is de verdeelsleu-
tel volgens welke de gezamenlijke lasten over de ge-
westen werden verdeeld. De afspraken daarover werden 
in de Staten-Generaal gemaakt. Tussen 1616 en 1792 
moest het rijke, dichtbevolkte Holland 58 procent van 
die lasten betalen. Daarna kwam op grote afstand Fries-
land met 12 procent en nog verder weg de andere ge-
westen met quota variërend van 1 tot 9 procent. In de 
praktijk betaalde Holland nog meer omdat de andere 
gewesten bijna nooit hun volledige verplichtingen na-
kwamen.72 Holland had alleen al door dat kolossale aan-
deel in de collectieve uitgaven een groot overwicht bin-
nen de Republiek. Daar komt bij dat het zeer uitgestrekt 
was. Ongeveer een kwart van Laag-Nederland behoorde 
tot Holland, dat toen immers nog niet verdeeld was in 
Noord- en Zuid-Holland. Er ontstonden veel meer wa-
terschappen dan in de andere provincies.73 Een globaal 
idee daarvan geeft de studie van D.R. Mansholt naar 
de waterschapslasten in de jaren ’30 van de twintig-
ste eeuw. Van de 2652 door hem onderzochte Neder-
landse waterschappen lag maar liefst een derde (865) in 
Noord- of Zuid-Holland.74 

71  Van de Ven, Leefbaar laagland, 17.
72  Fritschy, ‘Schulden als leerschool’, 12, 21-22.
73  Holland werd in 1840 gesplitst in twee provincies. De grote wa-
terschapsdichtheid kwam vooral omdat in Holland ten zuiden van het 
IJ vaak zowel een polderbestuur, een dorpsbestuur als een regionaal 
waterschap zeggenschap hadden binnen één en hetzelfde territori-
um, terwijl in andere provincies de polders gewoonlijk geen eigen 
bestuur hadden. Van de Ven, Leefbaar laagland, 114. 
74  Mansholt, Beschouwingen, 38-39. Toen waren er al fusies geweest. 
Volgens Van der Ham waren er in 1900 in Noord- en Zuid-Holland 
meer dan 1300 waterschappen: ‘Van nat boerenland tot droog steden-
land’, 162. 
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Ook zal relatief veel aandacht besteed worden aan ge-
bieden waar het waterbeheer grotendeels in handen 
was van waterschappen, en minder aan gebieden waar 
zij niet zelfstandig konden opereren of zelfs afwezig 
waren. In het gebied van de grote rivieren bijvoorbeeld 
werd het waterbeheer gedomineerd door dorps- en dis-
trictsbesturen, steden en gewestelijke autoriteiten. De 
beheersing en verbetering van de grote rivieren was een 
voortdurende zorg in Overijssel, Gelderland, Utrecht en 
Holland. Als belanghebbenden traden vooral steden en 
gewesten op de voorgrond, met elkaar samenwerkend 
dan wel in onderhandeling of conflict.75 Het rivierenge-

75  Zie bijvoorbeeld de mooie studie van Van den Brink, De Holland-
se rivierkartografie, waarin de kartografische ontwikkeling geplaatst 
wordt in de historische context, en diverse publicaties van Van de Ven 
waaronder Aan de wieg van Rijkswaterstaat, en met Driessen als co- 

bied is nochtans niet afwezig in dit boek. Er wordt bij-
voorbeeld in detail aandacht besteed aan het lokale wa-
terbeheer in het Gelderse rivierengebied, waar dorpen 
en polders vrijwel volledig samenvielen en het water-
beheer een zaak was van dorpsbesturen. Ook wordt als 
voorbeeld van de beteugeling van de rivieren het werk 
aan de Rijnsplitsingen behandeld, een van de hoog-
standjes van het Nederlandse waterbeheer in de vroeg-
moderne tijd. Dankzij Van de Ven weten we hoe de ver-
deling van het Rijnwater over de Waal, de Lek en de 
IJssel in de achttiende eeuw werd aangepast en kennen 
we de onderhandelingen en conflicten die daarmee ge-
paard gingen.76 

auteur, Niets is bestendig en In de ban van Maas en Waal.
76  Van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat; Van de Ven, 300 jaar 
Pannerdensch Kanaal. 

 ▸ Kaart 1  Het onderzoeks-
gebied, met verwijzing naar 
andere kaarten in dit boek.
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Omdat een onderzoek naar duizenden waterschap-
pen niet mogelijk is, is een methode toegepast die be-
rust op twee pijlers. De eerste en belangrijkste pijler be-
staat uit dieptestudies die als exemplarisch zijn bedoeld. 
Met deze dieptestudies wordt getracht een goed voor-
beeld te geven van hoe participatie zich in een bepaalde 
regio, waterschap of groep waterschappen ontwikkel-
de in relatie tot de bredere politieke, landschappelijke 
en sociaaleconomische context. De dieptestudies wor-
den in het boek meestal gepresenteerd in een aparte pa-
ragraaf of sub-paragraaf. Exemplarisch moet overigens 
vooral niet verward worden met representatief, want er 
zijn maar weinig waterschappen waarvan de geschiede-
nis te beschouwen is als enigszins representatief voor 
die van andere. De selectie van de regio’s en waterschap-
pen voor de dieptestudies werd vooral ingegeven door 
de wens om een spreiding over de Nederlanden te be-
reiken en waterbeheersingssystemen van verschillen-
de schaalgrootte op te nemen. Voor de waterschappen 
op regionale schaal is daarbij nog een verfijning aan-
gebracht, door binnen deze categorie middelgrote of 
bovenlokale waterschappen te onderscheiden van echt 
grootschalige waterschappen. Uiteraard speelde bij de 
selectie van regio’s en waterschappen ook de beschik-
baarheid van relevante archieven en literatuur een rol. 

De tweede pijler van de onderzoeksmethode bestaat 
uit het verzamelen van informatie in de breedte, dus 
over veel meer regio’s en waterschappen maar opper-
vlakkiger. Hierbij werd vaak gebruik gemaakt van lite-
ratuur die niet speciaal betrekking heeft op de rol van 
belanghebbenden, maar wel conflicten beschrijft en an-
dere relevante informatie bevat. Zo zijn in waterschaps-
monografieën vaak gegevens te vinden over het be-
stuur, bijvoorbeeld over de eisen die aan bestuursleden 
werden gesteld.

1.5  Opzet van het boek 

Na de inleiding volgt hoofdstuk 2, dat het ontstaan van 
regionale waterschappen behandelt. Dit hoofdstuk con-
centreert zich op de dertiende en veertiende eeuw, toen 
van Vlaanderen tot en met Groningen regionale water-
schappen werden opgericht. Het waterbeheer werd dus 
afgescheiden van het algemene bestuur. In welke histo-
rische context gebeurde dit en wie waren de drijvende 
krachten erachter?

Hoofdstuk 3 gaat over de wijze waarop de represen-
tatie binnen regionale waterschappen geregeld was. De 
waterschappen werden door colleges bestuurd en daar-
binnen gold vaak een vaste zetelverdeling. Vragen daar-

bij zijn bijvoorbeeld hoe deze zetels bezet werden en 
hoe nieuwe groepen belanghebbenden een plaats kon-
den krijgen.

Hoofdstuk 4 behandelt de grote transformatie van de 
waterschappen van toezichthoudende organen in be-
stuurslichamen. De taken van de bestuurders verander-
den van het voeren van de schouw naar het inhuren van 
arbeiders, het innen van omslagen en het voeren van 
een uitgebreide financiële administratie. Ik onderzoek 
de hypothese dat stedelingen de drijvende kracht achter 
deze gemeenmaking van de werken waren. 

In hoofdstuk 5 staat de participatie van grondbezit-
ters in het lokale waterbeheer centraal. De aandacht 
gaat vooral uit naar de selectie van functionarissen, zo-
als sluismeesters, molenmeesters en buurmeesters. Wie 
kwamen hiervoor in aanmerking? Was er sprake van een 
brede participatie of niet en waarvan hing dat af? We be-
kijken ook of belangrijke besluiten genomen werden op 
algemene bijeenkomsten of in een klein gezelschap.

Het thema van hoofdstuk 6 is de vertegenwoordiging 
van de grondbezitters in regionale waterschappen, dus in 
organisaties waar het gros van de belanghebbenden niet 
persoonlijk kon participeren alleen al vanwege de schaal 
van het waterschap. Wie wierpen zich op als vertegenwoor-
digers en welke gevolgen had dit voor het waterbeheer? 

Hoofdstuk 7 gaat over het omgaan met belangen van 
derden in landaanwinningsprojecten. Het gaat hier om 
partijen die geen vertegenwoordiging hadden in de be-
treffende projecten. Zij zagen hun mogelijkheden voor 
visserij, scheepvaart en afwatering aangetast of moesten 
als omwonenden land verkopen. Het hoofdstuk behelst 
een vergelijking van de procedures in de Republiek met 
die in Engeland en Frankrijk.

Hoofdstuk 8 is gewijd aan rekenschap. Konden be-
langhebbenden eisen dat het waterschapsbestuur ver-
antwoording aflegde over het financiële beheer? Welke 
rechten hadden de grondbezitters en hoe werkte dat in 
de praktijk? Hierbij hoort een analyse van de financiële 
schandalen van het einde van de Gouden Eeuw. 

Het onderwerp van hoofdstuk 9 is het beheer van de 
zeeweringen en hiermee begeven wij ons op boven-re-
gionale schaal. Belanghebbenden moesten samenwer-
ken over de grenzen van waterschappen en soms zelfs 
provincies heen. De vraag is hoe de coördinatie op dit 
niveau plaatsvond en in hoeverre de betrokkenen erin 
slaagden verschillende belangen in regelingen te verdis-
conteren. 

Tot slot: dit boek is de synthese van een onderzoekspro-
gramma onder de titel ‘In search of the poldermodel. 
Participation and representation in Dutch water-boards 
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in the pre-democratic era’.77 Bij het schrijven heb ik 
mijn voordeel kunnen doen met de frequente discus-
sies in het onderzoeksteam dat behalve mijzelf bestond 
uit Paul Brusse, Piet van Cruyningen, Petra van Dam, 
 Heleen Kole en Maarten Prak. Stimulerend bij het schrij-
ven was ook de vergelijking van het Nederlandse water-
beheer met dat in andere landen op een door het team 
georganiseerde workshop, waarvan de resultaten in 
2017 verschenen als themanummer van het tijdschrift 
Environment and History.78 De leden van het team ver-
zorgden in de loop van het project vele publicaties die 
bouwstenen voor de synthese werden en te vinden zijn

77  Het programma werd door NWO gefinancierd onder nummer 
GW 360-53-160.
78  Van Dam, Van Cruyningen and Van Tielhof (red.), A global com-
parison. 

in de literatuurlijst. Met name gaat het om het proef-
schrift van Heleen Kole over de polders Mastenbroek 
in Overijssel en Bunschoten in Utrecht en artikelen van 
Paul Brusse en Piet van Cruyningen over andere re-
gio’s. Deze publicaties waren cruciaal voor vele van de 
dieptestudies waarop deze synthese bouwt, zoals over 
het Gelderse rivierengebied, de calamiteuze polders in 
Zeeland, Holland en Staats-Vlaanderen, en de polders 
Mastenbroek en Bunschoten langs de Zuiderzee. Van 
Cruyningen schreef ook een van de hoofdstukken in dit 
boek, namelijk hoofdstuk 7 over landaanwinningspro-
jecten. 
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2.1  Inleiding

Overal in de laaggelegen delen van de Nederlanden, van 
Vlaanderen tot Groningen, ontstonden in de middel-
eeuwen en vroegmoderne tijd waterschappen. De oud-
ste kunnen hun ontstaan terugvoeren tot de dertiende 
eeuw. Veel waterschappen die in de dertiende of veer-
tiende eeuw zijn opgericht, zijn te karakteriseren als 
streekwaterschap of regionaal waterschap. Het water-
schapswezen is dus niet klein begonnen. Het zijn vaak 
de grootste waterschappen die de oudste geschiedenis 
hebben. In dit hoofdstuk staat de geschiedenis van re-
gionale waterschappen in de dertiende en veertiende 
eeuw centraal. 

Regionale waterschappen kenden een grote variatie. 
Sommige waren heel grootschalig, zoals de Holland-
se hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en 
Schieland en de Blankenbergse watering in Vlaanderen, 
met oppervlakten van minimaal 15.000 hectare. Ande-
re waren eerder middelgroot, met oppervlakten van en-
kele duizenden hectare. Sommige concentreerden zich 
op waterkering, zoals het Utrechtse hoogheemraad-
schap van de Lekdijk Bovendams. Andere waren ge-
richt op afwatering, zoals de watering van de Vijf Am-
bachten op het Zeeuwse eiland Walcheren. De meeste 
lagen binnen één vorstendom, sommige strekten zich 
uit over territoriale grenzen, zoals het Utrechts-Hol-
landse groot-waterschap van Woerden. Er waren ook 
verschillen in de complexiteit van waterbeheer. In som-
mige waterschappen werd één waterpeil gehandhaafd, 
maar binnen andere werden op den duur lokale water-
schappen gesticht, polders met hun eigen polderpeil. Er 
is wel getracht waterschappen in categorieën in te delen 
op basis van aspecten als hun grootte, ligging en taken.1 
Dit is echter een weinig opwekkend gebeuren, gezien 

1 Zie bijvoorbeeld: Beekman, De strijd om het bestaan, 200; Van der 
Linden, ‘Waterschappen en waterschappen’; Fransen, Dijk onder span-
ning, 20-21. 

hun unieke eigenschappen.  
Regionale waterschappen kwamen voort uit een sa-

menwerking van lokale gemeenschappen. Het platte-
land was verdeeld in lokale jurisdicties die meestal één 
dorp met het omliggende land omvatten. Het waren 
duidelijk afgebakende eenheden van bestuur en recht-
spraak, bewoond door een gemeenschap van overwe-
gend boeren. Een bekend voorbeeld van een dergelijke 
dorpsgemeente is de banne Graft op het Noord-Hol-
landse Schermereiland, waarvan A.Th. van Deursen 
de zeventiende-eeuwse geschiedenis gedetailleerd be-
schreef.2 Er zijn veel termen in omloop als aanduiding 
van dit soort lokale gemeenschappen. Afhankelijk van 
het gewest komen we tegen: ambacht, ambt, banne, 
buurschap, dorp, gerecht, grietenij, hamrik, kerspel en 
parochie, de laatste twee dus niet in de huidige bete-
kenis van louter kerkelijke gemeente.3 In de literatuur 
is gezocht naar een aanvaardbare verzamelterm. Men 
komt dan uit op aanduidingen als lokaal rechtsdistrict, 
lokaal gerecht of lokale jurisdictie, of ook wel op buur-
schap, een verkorting van burengemeenschap.4 Een bu-
rengemeenschap en een rechtsdistrict vormden vaak 
een eenheid.5 

2 Van Deursen, Een dorp in de polder. Later werd de dorpsgemeen-
schap van Graft ook voor de periode 1770 tot 1810 beschreven. Schut-
te, Een Hollandse dorpssamenleving. 
3 Over het samenvallen van parochie en burengemeenschap Hop-
penbrouwers, ‘Op zoek naar de “kerels”’, 229-230.
4 Buurschappen wordt als verzamelterm bijvoorbeeld gebruikt door 
Van de Ven, Leefbaar laagland; Van der Linden, ‘Zeventuig’, 24; Moor-
man van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 7; Spierings, De wa-
terkeringszorg, 1. 
5 Dit verschilde overigens per gewest. Bijvoorbeeld: In Holland 
vielen de lokale rechtsdistricten, hier meestal ambacht of banne ge-
heten, samen met burengemeenschappen. Zie voor een diepgaande 
beschrijving van de Hollandse dorpsgemeenten Hoppenbrouwers, 
‘Op zoek naar de “kerels”’. Ook in Utrecht vielen lokale jurisdicties, 
hier gerecht geheten, meestal samen met een buurschap. Dekker, 
‘De jurisdictie’, 228. In het Gelderse rivierengebied vielen de lokale 
rechtskringen, hier dorp geheten, eveneens samen met buurschap-
pen. Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 7, 142. In 

De oprichting van  regionale 
 waterschappen
▶  
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Dit hoofdstuk behandelt de oprichting van regiona-
le waterschappen, dat wil zeggen waterschappen waar-
van het beheersgebied zich uitstrekte over meer dan 
één lokale jurisdictie. De oprichting van regionale wa-
terschappen was een van de grote veranderingen in het 
waterbeheer in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. 
De hoofdvraag is wie de drijvende krachten achter de 
oprichting waren. Het hoofdstuk begint met een korte 
impressie van de landschappelijke achtergronden bij de 
oprichting van waterschappen en de belangrijkste wa-
terbeheersingstechnieken die in de oudste tijden wer-
den toegepast (paragraaf 2.2). Paragraaf 2.3 geeft een 
toelichting op het begrip waterschap. In paragraaf 2.4 
volgt een bespreking van het debat dat de afgelopen hal-
ve eeuw gevoerd is over de vraag wie of wat de drijven-
de krachten waren achter de oprichting van waterschap-
pen. Paragraaf 2.5 bevat case studies van de oprichting 
van het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en 
het Aduarderzijlvest. Ten slotte wordt in paragraaf 2.6 
ingegaan op de complexiteit van het waterbeheer die het 
gevolg was van de oprichting van waterschappen. 

2.2  Bodemdaling en waterbeheersingstechnieken

Historisch-geografen hebben de misvatting opgeruimd 
dat het Nederlandse kustgebied oorspronkelijk laag en 
drassig was en pas na aanleg van dijken in cultuur ge-
bracht kon worden. In feite lag het land boven de zee-
spiegel, op veel plaatsen zelfs ruim daarboven. In de 
noordelijke en westelijke provincies reikten veenkoe-
pels drie tot vijf meter boven zeeniveau.6 Noch de bouw 
van zee- en rivierdijken, noch het afdammen van zee-
gaten en riviermondingen waren noodzakelijk voor ‘de 
grote ontginning’ die van de tiende tot en met de der-
tiende eeuw plaatsvond, het in cultuur brengen van 
het veenpakket dat zich van Vlaanderen tot Groningen 
uitstrekte. Het waterbeheer beperkte zich dan ook tot 
eenvoudige lokale werken zoals sloten, korte weterin-
gen en kaden aan de randen van een nederzetting.7 Het 

Oost-Nederland en Groningen waren lokale jurisdicties zoals paro-
chies, gerechten en dorpen echter meestal opgebouwd uit verschil-
lende buurschappen en daar kan gebruik van de term buurschap dus 
verwarring wekken. Dekker, ‘De jurisdictie’, 228; Schroor, ‘Interne 
staatkundige verhoudingen’, 223.
6 Van de Ven, Leefbaar laagland, 44; Bakker, ‘De afsluiting van de 
Boorne naar de Middelzee’, 2. De Bont, Amsterdamse boeren, 24.
7 Van der Linden, ‘Een nieuwe overheidsinstelling’, 60-64; Hende-
rikx, ‘Waterbeheersing en afwatering in de Alblasserwaard’, 231; Van 
de Ven, Leefbaar laagland, 72; Hoppenbrouwers, ‘Van waterland tot 
stedenland’, 103-104.

landschap was echter weinig stabiel.8 Vanaf de twaalf-
de eeuw liep het waterbeheer steeds vaker spaak als ge-
volg van allerlei landschappelijke veranderingen. De be-
kendste hiervan is de geleidelijke bodemdaling in de 
veengebieden. Maaivelddaling is namelijk niet alleen 
een fenomeen van de moderne tijd maar gaat terug tot 
in de middeleeuwen. Enige tijd nadat de ontginningen 
een aanvang hadden genomen, merkten de inwoners 
dat hun velden steeds vaker drassig waren. De door bo-
demdaling veroorzaakte wateroverlast was een belang-
rijke achtergrond van het ontstaan van waterschappen 
in de dertiende en veertiende eeuw. 

Hoewel dit boek niet over landschapsontwikkeling en 
de technische kanten van het waterbeheer gaat, is een 
korte introductie daarvan nodig als achtergrond voor 
de geschiedenis van de waterschappen als organisa-
ties. Het lage deel van de Nederlanden was in de mid-
deleeuwen grotendeels met veen bedekt en dat bestaat 
voor ongeveer 80 procent uit water. De bovenlaag werd 
geschikt gemaakt voor landbouw door middel van een 
substantiële ontwatering, met als gevolg dat het veen 
werd samengedrukt. Het klonk in. Tevens trad oxidatie 
op: doordat de bovenste bodemlagen in contact kwamen 
met zuurstof, werd de organische stof waaruit veen be-
staat afgebroken. Dit ging sneller als de grond geploegd 
werd dan wanneer hij als weide werd gebruikt. Klink 
en oxidatie samen zorgden voor verlaging van het maai-
veld. Door deze verlaging ontstond weer wateroverlast, 
waarop meestal gereageerd werd met een diepere ont-
watering waarna het proces zich herhaalde.9 Hoe snel 
bodemdaling verliep, was sterk afhankelijk van land-
schappelijke factoren, type landgebruik en mate van 
ontwatering. Over het historische verloop van de maai-
velddaling bestaan uiteenlopende schattingen. Tussen 
het begin van de ontginningen, in de tiende en elfde 
eeuw, en het einde van de middeleeuwen zal het maai-
veld op verschillende plaatsen in de Nederlanden al een 
paar meter zijn gezakt. Na de introductie van poldermo-
lens in de vijftiende eeuw versnelde het proces, zij het 
tijdelijk. In het tijdperk van molenbemaling kan de bo-
dem 60 cm tot 120 cm per eeuw zijn gedaald.10 Geme-

8 Zie bijvoorbeeld de grote landschapsdynamiek in het veengebied 
rond het IJ, die gedetailleerd is onderzocht in de historisch-geografi-
sche studie van De Bont, Amsterdamse boeren. 
9 Borger, ‘De bedreiger bedreigd’, 531; Borger, ‘Waterschap en fysi-
sche omgeving’, 47; Hende rikx, ‘De ontginningen’, 60; Van de Ven, 
Leefbaar laagland, 56. Aten, ‘Een afgerond geheel’, 26.
10  Borger, Horsten en Roest, De dam bij Hoppenesse, 15. Voor Noord-
oost-Groningen wordt ook vóór de introductie van molens, in de peri-
ode tussen 1250 en 1450 al een geschatte bodemdaling van 1,7 meter 
genoemd, dus gemiddeld 0,85 cm per eeuw. Curtis, ‘Danger and dis-
placement’, 113.
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252.2  bodemdaling en waterbeheersingstechnieken

ten over de twintigste eeuw bedroeg de daling in de Ne-
derlandse veenweidegebieden circa 40 cm.11 In extreme 
gevallen als West-Friesland en het gebied van de Wol-
den, de laaggelegen gebieden tussen de stad Groningen 
en Delfzijl, is een oorspronkelijk drie tot vier meter dik-
ke veenlaag inmiddels volledig verdwenen.12

De bodemdaling leidde ertoe dat het land uiteindelijk 
op veel plaatsen lager kwam te liggen dan het buitenwa-
ter. In de zestiende eeuw begon op steeds meer plekken 
de onnatuurlijke situatie te ontstaan dat het land op het-
zelfde niveau lag als de zee, of zelfs lager. Landen langs 
de Amstel lagen rond 1600 naar schatting op het niveau 
van de zeespiegel bij vloed.13 Er vond dus omkering van 
het reliëf plaats. Waar de bodem uit klei of klei-op-veen 
bestond, verliep de daling langzamer dan in de veen-
gebieden. Toch trad ook hier de gevreesde inversie van 
land en water op. Volgens verklaringen van een Mid-
delburgse landmeter over de hoogteligging van Walche-
ren lagen allerlei plaatsen in 1569 onder het gemiddelde 
zeeniveau.14 In gebieden die op een rivier uitwaterden, 
kon de reliëfinversie versneld worden door opslibbing 
van de rivierbodem.

De inversie van land en water maakte een natuurlij-
ke afwatering op den duur onmogelijk en dwong tot 
zwaardere waterkeringen dan de dijkjes die lokale ge-
meenschappen tot dan toe onderhielden en die alleen 
het eigen gebied beschermden. De problemen manifes-
teerden zich bijvoorbeeld in de dertiende eeuw in de Al-
blasserwaard. Sinds de elfde eeuw waren alle gronden 
in de waard in cultuur gebracht, waarbij vanuit de ran-
den naar het centrum was toegewerkt. In de dertiende 
eeuw begonnen de dorpen aan de randen te merken dat 
hun gronden te laag waren om goed op het buitenwater 
uit te kunnen wateren. Door de vaak hoge rivierwater-
standen nam het aantal overstromingen toe en werd het 
dijkbeheer zwaarder. Om deze klachten te verhelpen 
werd in 1277 het hoogheemraadschap van de Alblasser-
waard opgericht. Het hoogheemraadschap was dus een 
antwoord op de reliëfinversie van land en rivieren, maar 
het biedt ook een mooi voorbeeld van reliëfinversie van 
gronden binnen een waterschap. De hoogteligging van 
de randen ten opzichte van het centrum keerde op den 
duur namelijk om. Aan de randen van de waard was 
het veen bedekt met een decimeters dikke laag klei, ooit 
afgezet tijdens overstromingen van de Lek en de Mer-
wede. Omdat klei minder inklinkt dan veen, en omdat 
het door een kleilaag beschermde veen niet aan oxidatie 

11  Borger, ‘Waterschap en fysische omgeving’, 47.
12  Van de Ven, Leefbaar laagland, 56.
13  Stol, ‘Schaalvergroting’, 16; Fransen, Dijk onder spanning, 49.
14  De Klerk, ‘Een gevecht op twee fronten’, 202.

blootstond, verliep de bodemdaling aan de randen rela-
tief traag. Hierdoor kwam het deel van de waard dat oor-
spronkelijk het hoogste lag (het centrum) het laagste te 
liggen. Het oorspronkelijk bolle oppervlak van de waard 
transformeerde zo in een holle vorm. Zo traden voor-
al in de veengebieden steeds onbedoelde gevolgen op. 

Hoewel de bodemdaling vaak als de dominante fac-
tor in de ontwikkeling van het Nederlandse waterbe-
heer wordt gezien, was de werkelijkheid natuurlijk 
complexer. Veranderingen aan de kust en aan de rivie-
ren speelden ook een rol. Die waren soms het gevolg 
van menselijke ingrepen zoals bedijkingen en afdam-
mingen. Lange doorgaande dijken beperkten het gebied 
waarover een rivier kon uitstromen en sediment afzet-
ten, met als gevolg een versnelde ophoging van het ri-
vierbed.15 Ook snoerde dijkbouw een rivier of zeearm 
als het ware in zodat bij hoge waterstanden en storm-
vloeden het water hoger werd opgestuwd.16 Het blijft 
onderwerp van discussie waardoor in specifieke geval-
len precies de afwatering en waterkering begonnen te 
haperen. Voor het gebied tussen de Lek en de Holland-
se IJssel bijvoorbeeld is lang gedacht dat bodemdaling 
de belangrijkste oorzaak was van de afwateringsproble-
men in de veertiende en vijftiende eeuw. Borger, Hor-
sten en Roest vermoeden echter dat andere factoren 
veel belangrijker zijn geweest, waaronder veranderin-
gen in de bedding van de Hollandse IJssel. In het wes-
telijk deel van de rivier liepen de vloeden steeds meer 
op. In het oostelijk deel was er toenemende opslibbing. 
Daar was de rivier in 1285 afgedamd van de Lek, waar-
door er nog maar weinig water door stroomde en de se-
dimentatie toenam. Maaivelddaling werd hier vermoe-
delijk pas belangrijk nadat de molenbemaling aan het 
einde van de vijftiende eeuw goed op gang kwam.17

Hoe de betrokkenen de veranderingen aan het land-
schap zelf verklaarden zou een apart onderzoek verei-
sen. Ik volsta met een korte impressie hoe tijdgenoten 
tegen de inversie van land en water aankeken. Over bo-
demdaling horen we tot in de zeventiende eeuw niets 
expliciets. De grondbezitters van Burghorn bij Schagen 
in het Noorderkwartier constateerden in 1467 – nog 
geen zes jaar na de bedijking – dat zij niet goed konden 
afwateren, omdat het land daarvoor te laag lag, maar lie-
ten zich niet uit over de oorzaak daarvan.18 De inver-

15  Borger, ‘De bedreiger bedreigd’, 530-531.
16  Dit verschijnsel wordt genoemd de afnemende komberging van 
riviermondingen en zeearmen. Van Dam, ‘Schijven en beuken bal-
ken’, 25-26.
17  Borger, Horsten en Roest, De dam bij Hoppenesse, 147-148.
18  Numan, Burghorn, 42-43. Zie voor de oorzaken die tijdgenoten 
noemden om over te gaan tot bepoldering in Amstelland in de zeven-
tiende eeuw: Stol, ‘Schaalvergroting’, 20.
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sie van land en water in het Hollands-Utrechts veenge-
bied werd niet uit het dalen van de veengrond verklaard, 
maar uit het hoger worden van de rivierbodems. Hugo 
de Groot schreef in 1631 bijvoorbeeld dat watermolens in 
het verleden waren uitgevonden omdat de grond van de 
(Hollandse) IJssel na de stoppage (afdamming in 1285) 
hoger was geworden dan de uitwaterende landen.19 Zo-
als zojuist gezegd, vermoeden ook hedendaagse on-
derzoekers dat het opslibben van de Hollandse IJssel 
meer problemen veroorzaakte dan de maaivelddaling. 
De hoofdoorzaak was dus goed ingeschat, maar dat ook 
de bodem daalde, werd pas generaties later ingezien. In 
de eerste helft van de achttiende eeuw werden peilin-
gen gedaan en stelde men vast dat de veenlanden uit 
hunne eigene natuur in vierhonderd jaar gemiddeld 20 
duim (ca. 52 cm) per eeuw lager waren komen te liggen 
dan de waterstand op het IJ en de Zuiderzee.20 Nu werd 
naast de stijging van de waterstanden in rivieren ook de 
bodemdaling genoemd als reden waarom eerdere gene-
raties tot molenbemaling waren overgegaan. Landme-
ter Cornelis Velsen schreef in 1749 in een verhandeling 
over de grote rivieren dat de landen hoe langer hoe meer 
ineen klonken, zakten en vergoorden.21 Hierbij staat vergo-
ren voor moerassig worden.22 Dat de bodem daalde, was 
duidelijk maar over de precieze oorzaken tastten des-

19  De Groot, Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid (editie 
1767) 2e boek, 334.
20  Borger, Horsten en Roest, De dam bij Hoppenesse, 15 noot 13.
21  Van der Ham, De Grote Waard, 26, 114.
22  http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lem-
ma vergooren.

kundigen nog lang in het duister. De processen van oxi-
datie en inklinking als gevolg van grondbewerking en 
ontwatering werden pas rond het midden van de twin-
tigste eeuw goed begrepen.23 

De oudste waterschappen concentreerden zich op het 
bouwen van aaneengesloten zee- en rivierdijken, het af-
dammen van riviermondingen, het graven van weterin-
gen, het kanaliseren van bestaande stromen en de bouw 
van sluizen. Men moet zich geen al te grote voorstellin-
gen van deze werken maken. De meeste sluizen – die in 
Groningen, Friesland en Overijssel ook zijlen genoemd 
werden – waren in de middeleeuwen eenvoudige hou-
ten constructies. Voor een deel ging het om duiker-
sluizen. Deze lieten via houten kokers het water onder 
een dijk of dam door en werden bij hoog buitenwater 
met een klep of een draaideur afgesloten. Andere slui-
zen hadden als afsluitmiddel een hefdeur, die met een 
windwerk omhoog kon worden gehesen (zie afb.).24 Bij 
het afdammen van rivieren ging het niet om het beteu-
gelen van sterk stromend water. Het oudste voorbeeld 
van regionale samenwerking in het Nederlandse water-
beheer is de dam waarmee in 1122 de Kromme Rijn van 
de Lek werd afgedamd. De Kromme Rijn was toen al 
aan het verlanden en het meeste water stroomde reeds 
door de Lek. Er waren dus perioden in het jaar waarin 
de rivier geen of weinig water bevatte.25 Toen in 1285 

23  Lambooij, ‘Het middeleeuwse kaartbeeld’, 87.
24  Arends, Sluizen en stuwen, 13-14; Van de Ven, Leefbaar laagland, 
95-97; Knottnerus, Natte voeten, vette klei, 54.
25  Dekker, ‘De dam bij Wijk’, 258; Borger, Horsten en Roest, De 
dam bij Hoppenesse, 21. Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 6-7.

 ▸ Sluizen en waterlopen bij 
Nieuwpoort in Vlaanderen, 
met de stadswal van Nieuw-
poort op de voorgrond, 1416. 
De houten sluizen hebben 
windassen waaraan de dub-
bele sluisdeuren neergelaten 
kunnen worden. 
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iets verder westelijk de Hollandse IJssel werd afgedamd 
van de Lek, zal de uitdaging groter zijn geweest, maar 
ook deze rivier was vermoedelijk in de twaalfde eeuw al 
aan het verlanden.26

Afmetingen van dijken en weteringen waren beschei-
den. Op grond van archeologisch onderzoek kan de oor-
spronkelijke hoogte van de Westfriese Omringdijk bij 
Enkhuizen bijvoorbeeld geschat worden op 2,4 meter.27 
In het Gelderse rivierengebied waren de dijken rond 
1300 naar schatting 1 tot 1,5 meter hoog.28 Dijken werden 
gemaakt van materiaal uit de omgeving zoals klei, veen, 
wier en zeegras. De oudste dijken werden op flinke af-
stand van de dagelijkse vloedlijn gebouwd en werden 
dus beschermd door voorland, buitendijks land waar-
op de golven hun kracht verloren.29 De meeste weterin-
gen verbonden en kanaliseerden bestaande stromen en 
voegden daar eventueel enkele kilometers aan toe. We-
teringen van vijftien kilometer of meer waren uitzonder-
lijk.30 Hoewel de prestaties dus bescheiden ogen, waren 
ze indrukwekkend. Al was het maar omdat iedere kubie-
ke meter aarde met de spade moest worden verplaatst. 

Een fascinerend aspect van de waterbeheersing in 
de beginperiode van de waterschappen is de omkering 
van de stroomrichting van rivieren. Rond 1200 werd in 
Friesland een afsluitdam aangelegd op de plaats waar 
de Boorne uitmondde in de Middelzee, een grote inham 
van de Waddenzee. Toen de Boorne hierdoor zijn water 
niet meer kwijt kon op de Middelzee, stroomde het ri-
viertje niet meer naar het noordoosten, maar naar het 
zuidwesten.31 In dezelfde tijd slibde de monding van de 
Oude Rijn bij Katwijk dicht, zodat het platteland rond 
Leiden zijn afwatering in gevaar zag komen. In reactie 
daarop werden weteringen en veenriviertjes verlegd of 
verlengd en werden nieuwe verbindingen gegraven om 
‘de grote omdraaiing’ te realiseren. Water dat in de rich-
ting van de Oude Rijn had gestroomd, stroomde er nu 
vanaf.32 Honderd jaar na oprichting van het hoogheem-

26  Borger, Horsten en Roest, De dam bij Hoppenesse, 105. 
27  Bartels, ‘Het archeologisch onderzoek’, 204. Het archeologisch 
onderzoek naar de Westfriese Omringdijk is uitgebreid gedocumen-
teerd in dit en andere artikelen in Bartels, Dwars door de dijk. Elders 
waren zeedijken in die tijd niet hoger. De hoogte van dertiende-eeuw-
se zeedijken in het Noordzeegebied kan in het algemeen geschat wor-
den op 1 tot 2,5 meter. Knottnerus, ‘History of human settlement’, 5.
28  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 16. 
29  Schatting van het voorland van de Arkemheense zeedijk bij Ha-
goort, Het hoofd boven water, 87.
30  Zoals het na 1413 gegraven kanaal van Bijleveld, waarmee dorpen 
ten westen van de stad Utrecht hun water naar de Amstel en zo naar 
het IJ transporteerden. Dekker, ‘De waterstaatsorganisatie’, 242.
31  Bakker, ‘De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee’, 1.
32  Tebrake, Medieval frontier, 215; Meyer, De staat van de delta, 23-
26.

raadschap van de Alblasserwaard was de bolle vorm af-
gevlakt en de waard veranderd in een soort holle scho-
tel. In de tweede helft van de veertiende eeuw was door 
deze reliëfinversie de afwatering van de zuidelijke buur-
schappen, hier ambachten geheten, problematisch ge-
worden. Alles bij elkaar werd zo’n dertig kilometer we-
tering gegraven om deze ambachten naar het noorden 
te laten afwateren. Het riviertje de Giessen stroomde nu 
niet meer naar het zuidwesten, maar naar het noord-
oosten.33 

De oprichting van waterschappen is dus voor een 
groot deel een antwoord op onbedoelde, ongewenste 
en deels onbegrepen gevolgen van ontginning en land-
bouw. Organisatorische en technische ontwikkelingen 
in het Nederlandse waterbeheer worden vaak gepresen-
teerd als min of meer onvermijdelijk. Lokale gemeen-
schappen zouden gedwongen zijn te innoveren omdat 
bestaande afwateringssystemen niet meer voldeden.34 
Hiermee wordt miskend dat er ook andere opties be-
stonden. Men kon er bijvoorbeeld voor kiezen om weg 
te trekken, of om de bedrijfsvoering aan te passen aan 
vernatting van landerijen en periodieke overstromin-
gen. Bij de keuze speelden gehechtheid aan de omge-
ving en het belang van veiligheid een rol, maar ook eco-
nomische overwegingen. Waterbeheer diende immers 
in de eerste plaats de landbouw. Technische en orga-
nisatorische innovaties in het waterbeheer kwamen tot 
stand omdat tijdgenoten geloofden dat het lonend was 
om tijd en geld te investeren in het zoeken naar nieuwe 
oplossingen.

2.3  Wat is een waterschap? 

De termen waterschap, heemraadschap, polder en der-
gelijke worden vaak gebruikt in de betekenis van een 
gebied waarover waterbeheer wordt gevoerd. Zo kan 
polder gedefinieerd worden als een stuk land dat is om-
ringd door waterkeringen en waarin tot op zekere hoog-
te een van de omgeving onafhankelijke waterstand kan 
worden gerealiseerd.35 Dit zijn polders in fysieke zin. 
De termen hebben daarnaast een niet-fysieke beteke-
nis, waarbij ze een organisatie aanduiden. In dit boek 
worden de termen meestal in die betekenis van organi-

33  Henderikx, ‘Waterbeheersing en afwatering in de Alblasser-
waard’, 236.
34  Hoppenbrouwers, ‘Van waterland tot stedenland’, 112. Van de 
Ven, Leefbaar laagland, 56, 115. Voor kritiek op dergelijke redenerin-
gen: Tys, ‘Landscape, settlement and dike building’, 106.
35  Zie de betekenis van polder en waterschap bij Van de Ven, Leef-
baar laagland, 438, 442.
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satie gebruikt. De aard van die organisatie is sinds het 
ontstaan van waterschappen verschillende malen ingrij-
pend gewijzigd.  

Waterschappen hebben pas sinds het midden van de 
negentiende eeuw de status van overheidslichaam. De 
incorporatie van de waterschappen in de staat ging in de 
negentiende eeuw met hoog oplopende discussies ge-
paard. Terwijl waterstaat zelden tot emotionele debatten 
in het parlement leidde, gold dit niet voor de discussie 
over de vraag of waterschappen als privaatrechtelijke dan 
wel publiekrechtelijke organisaties moesten worden be-
schouwd. Onverkwikkelijke confrontaties tussen staats-
lieden als J.R. Thorbecke en G. Groen van Prinsterer 
bleven niet uit.36 Behalve met politieke strategie en over-
tuiging had dit te maken met de grote heterogeniteit: re-
gionale waterschappen hadden een overwegend publiek 
karakter, kleine poldertjes met een paar grondbezitters 
waren juist sterk particulier van aard. De gemiddelde op-
pervlakte van waterschappen was toen veel kleiner dan 
tegenwoordig en ook daarbinnen was het waterbeheer 
zeer gefragmenteerd. Zo waren vaak aparte waterschap-
pen verantwoordelijk voor de dijk, de molens en de slui-
zen in een bepaald gebied. Thorbecke was een voorvech-
ter van de publiekrechtelijke lijn en wist uiteindelijk de 
strijd te winnen. Zo werd in de Grondwet van 1848 im-
pliciet en in een voorlopige wet op de waterstaat van 1855 
expliciet erkend dat waterschappen overheidsinstellin-
gen waren.37 In de voorstelling van het openbaar bestuur 
als het Huis van Thorbecke kunnen we de waterschap-
pen zien als bewoners van een belangrijke zijvleugel.38 

Vóór de negentiende-eeuwse hervormingen, dus ge-
durende de hele periode die dit boek bestrijkt, hadden 
waterschappen zowel kenmerken van publieke als van 
private organisaties. Vanwege het gemengde karakter 
van het premoderne waterschap hanteer ik in dit boek 
de volgende definitie voor waterschap: een semipublie-
ke organisatie met een eigen bestuur, verantwoordelijk 
voor een of meer specifieke taken op waterstaatsgebied. 
Dit aspect van eigen bestuur is belangrijk. Het houdt 
in dat de verantwoordelijkheid over het water was afge-
splitst van het algemene bestuur (de lokale, gewestelij-
ke of bovengewestelijke overheid) en in handen gelegd 
van een apart waterschapsbestuur. Er was bij de mid-

36  Giebels, ‘De staatsrechtelijke positie’, 79, 85. Zie ook de discussie 
over het privaatrechtelijk karakter van de Groningse waterschappen: 
Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 23. In de achttiende eeuw werd heftig 
strijd gevoerd over het al dan niet private karakter van de polder Mas-
tenbroek. Kole, polderen of niet, 236-238, 243-244.
37  Giebels, ‘De staatsrechtelijke positie’, 80-83; Van Tielhof en Van 
Dam, Waterstaat in stedenland, 294; Toussaint, ‘Eerbiedwaardig of uit 
de tijd’, 48.
38  Havekes, Functioneel decentraal bestuur, 85.

deleeuwse en vroegmoderne waterschappen dus sprake 
van een vorm van functioneel decentraal waterbestuur 
en in dat opzicht zijn ze vergelijkbaar met de huidige 
waterschappen, hoewel niet daaraan gelijk.  

Rond het midden van de negentiende eeuw werd het 
gebruikelijk om het woord waterschap te gebruiken als 
overkoepelende term. Dit gebeurde in het kader van 
de discussies over de staatsrechtelijke positie van wa-
terschappen. Tot dan toe waren regionaal verschillende 
termen in omloop, zoals watering (Vlaanderen en Zeel-
and), heemraadschap (Holland, Utrecht en Gelderland), 
dijkstoel (Gelderland en Overijssel), dijkrecht, zijl-
vest en zijlvestenij (Groningen), koog (West-Friesland, 
Friesland, Groningen), contributie (Friesland), water-
schap (Holland en Utrecht) en polder (Vlaanderen, Bra-
bant, Zeeland en Holland). In een wet van 1841 moest 
daarom nog een hele opsomming gegeven worden om 
duidelijk te maken dat de wet betrekking had op water-
schappen. De toepassing van waterschap als soortnaam 
maakte alternatieven overbodig.39 Als overkoepelen-
de term had de wetgever behalve voor waterschap ook 
voor polder kunnen kiezen. Dit woord kwam al in de 
twaalfde eeuw voor. In een tekst uit 1142 is bijvoorbeeld 
sprake van de Sudhpolra, een polder die in het Vlaamse 
Veurne ambacht door de cisterciënzerabdij Onze Lieve 
Vrouw Ten Duinen werd gecreëerd.40 Het woord pol-
der begon in de zeventiende eeuw andere termen te 
verdringen.41 Nog steeds wordt het vaak als generalise-
rende term gebruikt.42 Het werd echter waterschap. Dit 
woord zelf gaat terug tot de veertiende eeuw.43 In de ge-
schiedenis van het groot-waterschap van Woerden was 
in de vijftiende en zestiende eeuw steeds vaker sprake 
van waterscip of Groote Waterscip.44 Waterschap is als 
overkoepelende term zeer succesvol geworden, maar de 
andere termen zijn niet verdwenen. Dit komt enerzijds 
vanwege de concurrentie van de term polder, maar ook 
omdat veel waterschappen nog lange tijd de traditione-
le aanduiding in hun naam hebben gehandhaafd, soms 
tot op de dag van vandaag. 

Tijdens de middeleeuwen en het ancien régime wa-

39  Giebels, ‘Droom, daad, wetten en praktische bezwaren’, 84.
40  Blockmans, Metropolen, 31.
41  Zeiler, ‘Achter het Polderlands’, 43.
42  Geuze en Feddes, Polders. Ook wordt polder gebruikt in de bete-
kenis van droogmakerij, zoals in Van der Ham, Hollandse polders. 
43  Ambachten bij Gouda kregen in 1357 bevoegdheden om een wa-
terscap op te richten. Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk 
fenomeen’, 146, 148, 150. Zie ook Beekman, Het dijk- en waterschaps-
recht, 1762-1763. 
44  Bijvoorbeeld waterscip van den Lande van Woerden (1444) en 
Groote Waterscip ende Ommeloop van Woerden (1538). Fockema And-
reae, Rechtsbronnen, 276, 301.
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ren waterschappen dus semipublieke organisaties. Ze 
werden vaak opgericht op initiatief van grondeigenaren 
die vervolgens gezamenlijk het bestuur uitoefenden. 
In die zin kunnen ze beschouwd worden als genoot-
schappen of verenigingen van grondeigenaren.45 Voor-
al bij kleine waterschappen overheerste dat karakter 
van vereniging vaak. De grondeigenaren konden geza-
menlijk eigenaar zijn van bezittingen, zoals een molen. 
Maar een vereniging kent een vrijwillig lidmaatschap, 
terwijl grondbezitters niet uit een waterschap konden 
treden. Het was uitzonderlijk dat land op individuele 
basis, op verzoek van de eigenaar, werd ‘ontpolderd’.46 
Normaal gesproken was een individuele weigering om 
mee te doen met het waterbeheer onmogelijk.47 Daar-
om zijn waterschappen ook wel dwanggenootschap-
pen genoemd.48 Gevoegd bij hun publiekrechtelijke 
bevoegdheden kiezen veel onderzoekers ervoor om de 
middeleeuwse en vroegmoderne waterschappen te kwa-
lificeren als publiekrechtelijke lichamen, te weten pu-
blieke doelcorporaties.49 Deze kwalificatie miskent ech-
ter de privaatrechtelijke aspecten van waterschappen. 
Een principiëler bezwaar is dat ze voorbij gaat aan het 
feit dat de vermenging van publiek en privaat vóór de 
negentiende eeuw gebruikelijk was. Tijdgenoten had-
den er geen behoefte aan om een organisatie bij de ene 
of de andere categorie in te delen. Het onderscheid is 
anachronistisch.50

De meeste waterschappen oefenden verregaande pu-
bliekrechtelijke bevoegdheden uit. Welke precies, ver-
schilde per waterschap, maar vooral de regionale water-
schappen waren hierdoor tamelijk machtig. Zij hadden 
de bevoegdheid verordeningen op te stellen (het keur-
recht) en het onderhoud van werken te inspecteren (het 
schouwrecht). Ze vaardigden hun keuren uit zonder dat 
de inhoud ervan werd getoetst door een hogere over-
heid.51 Bij sommige waterschappen was geen hoger be-
roep mogelijk van de vonnissen die werden opgelegd 

45  Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, 148; Wieringa, Het Aduar-
der zijlvest, 24-25; Soens, Spade in de dijk, 26. 
46  Van der Gouw, Het ambacht Voorschoten, 43. 
47  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 24-25. 
48  Schreiner, ‘Ein Grenzfall‘, 12; Goldbeck, Die Deichgenossenschaf-
ten, 17, 25; Knollmann en Bauer, Die Oldenburger Seekante, 20. 
49  Van der Linden, ‘Geschiedenis van het waterschap als instituut 
van waterstaatsbestuur’, 21; Hovenkamp, ‘De oudste geschiedenis’, 
47; Hoppenbrouwers, ‘Van waterland tot stedenland’, 114; Van de Ven, 
Leefbaar laagland, 101; Van Es, Grenswater, 55. 
50  Van Answaarden, ‘De lasten’, 59 noot 1, 62.
51  Zie voor toekenning van het keurrecht bijvoorbeeld: Van Es, 
Grenswater, 42; Van Amstel-Horák en Lombarts, Regestenboek van 
Rijnland, XIX; Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 854 (water-
schap Bijleveld). Twisten rond het keurrecht: Fransen, Dijk onder 
spanning, 93-94; Dolfing, Waterbeheer geregeld, 126.

tijdens de schouw, of was een hoger beroep de facto 
vrijwel onmogelijk.52 Waterschappen hadden omslagbe-
voegdheid, dat wil zeggen dat zij de voor waterbeheer 
gemaakte kosten mochten omslaan over grondgebrui-
kers. De waterstaatsomslag was bovendien meestal bo-
ven andere heffingen en belastingen bevoorrecht, wat 
wil zeggen dat zij voorrang hadden op andere schuld-
vorderingen.53 Veel waterschappen mochten beslag leg-
gen en gronden verbeurd verklaren als grondbezitters 
hun onderhoudsplicht verzaakten of hun omslag niet 
betaalden.54 Ook mochten veel waterschappen percelen 
aanwijzen waaruit grond en zoden moesten worden ge-
wonnen die nodig waren voor de dijken, de zogenoem-
de aardhaling.55 Wanneer nieuwe werken nodig waren, 
kregen waterschappen veelal de bevoegdheid grond te 
onteigenen. Daarbij bepaalden ze zelf de hoogte van de 
schadeloosstelling.56 Wanneer de dijken in gevaar wa-
ren, mochten de bestuurders van een waterschap het 
dijkleger oproepen. Weerbare mannen uit het gebied 
dat door de dijk beschermd werd, moesten dan naar de 
dijk komen. De dorpsschouten in het hele beheersge-

52  Bijvoorbeeld bij de drie grote Groninger zijlvesten. Formsma, 
Historie van Groningen, 615; Feenstra, De bloeitijd en het verval, 74-75; 
Schroor, Waterstaat en waterschappen, 42. In de polder Mastenbroek 
was het niet mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak die 
heemraden over het onderhoud deden tijdens de schouw. Van de Pas, 
‘De waterstaatkundige organisatie’, 82. Eenzelfde bepaling in het dijk-
recht van Salland van 1308. Zeiler, ‘De dijkbrief van 1308’, 238-239. Bij 
de Lekdijk Bovendams was eeuwenlang geen beroep mogelijk van de 
vonnissen van dijkgraaf en heemraden. Dit veranderde in de vijftien-
de of zestiende eeuw. Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 168-170. Over de 
Hollandse hoogheemraadschappen is wel beweerd dat geen beroep 
van hun vierschaarvonnissen open stond, maar dit wordt niet beves-
tigd in proefschriften over de Diemerdijk en Delfland: Fransen, Dijk 
onder spanning, 61; De Wilt, Landlieden, 244. Wel waren vonnissen 
van waterschapsgerechten zoveel mogelijk bij voorraad uitvoerbaar. 
De Monté ver Loren en Spruit, Hoofdlijnen, 222.
53  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 471-472; Schreiner, Der Schau-
zwang, 67; De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 324; Zeiler, ‘Het dijk-
recht van 1308’, 97.
54  Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk fenomeen’, 146-
147, 156-157. Voorbeeld van beslaglegging in Koudekerke (Walcheren) 
in 1342-1343, als gevolg van het niet betalen van wateringgeld: Hende-
rikx, ‘De waterstaat van Walcheren’, 158 noot 135. Verbeurdverklaring 
van gronden in de Lopikerwaard van eigenaren die nalatig waren met 
dijkonderhoud en de spade op de dijk hadden gestoken, 1578-1580: 
Van Hengst, Lekdijk Benedendams, 65. Beslaglegging op goederen van 
degene die zijn deel van een wetering in het Opslachterzijlvest niet 
had schoongemaakt, 1605. Feenstra en Oudman, Eigenerfden in het 
Groninger Westerkwartier, 85-87. 
55  Percelen van ruim 70 eigenaren werden aangewezen ten behoe-
ve van aardhaling in Arkemheen in 1614: Hagoort, Het hoofd boven 
water, 197-198.
56  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 30 (Driel-
se wetering, 1320); Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk fe-
nomeen’, 146-147, 156-157 (de Vier Ambachten, 1357, de polder van Al-
phen, 1361); Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 533 (groot- waterschap 
van Woerden, 1533).
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bied kwamen in zo’n situatie onder bevel van het wa-
terschapsbestuur te staan.57 Vóór de oprichting van wa-
terschappen kon alleen de vorst het dijkleger oproepen. 
Waterschapsbesturen oefenden dus op een reeks van 
manieren overheidsmacht uit. 

De uitoefening van overheidsmacht door publiek-pri-
vate instellingen kwam niet alleen voor bij waterschap-
pen. Het was in de middeleeuwen en vroegmoder-
ne tijd vrij gebruikelijk dat lokale overheden openbare 
voorzieningen uitbesteedden aan semipublieke licha-
men.58 Het handhaven van de openbare orde in steden 
werd bijvoorbeeld door schutterijen uitgeoefend. Aan 
de VOC was de oorlogvoering in Azië gedelegeerd. De 
overheid leunde voor het uitoefenen van overheidsge-
zag in het algemeen zwaar op particulieren en particu-
liere organisaties.  

Een deel van de regionale waterschappen beschikte 
tot in de negentiende eeuw over de hoge rechtsmacht. 
Dit hield in dat zij hoge boetes konden opleggen en lijf-
straffen zoals verbanning, geseling en doodstraf.59 Klaas 
Klaasz Kalf kreeg hiermee te maken, toen hij van de-
cember 1752 tot februari 1753 drie keer palen van de 
Hoge Zeedijk van Waterland omhakte en tot zes maal 
toe de ijzeren bouten van palen stal. De palen hakte hij 
tot brandhout en de bouten, met een gewicht van in to-
taal 60 pond, verkocht hij in Amsterdam. In maart werd 
het ontbreken van de palen aan de dijk opgemerkt. Bij 
Klaas Kalf thuis werden naast de haard resten van de 
palen aangetroffen. Hij werd in hechtenis genomen en 
legde tijdens de verhoren een volledige bekentenis af. De 
hoogheemraden van Waterland hadden zelden met zul-
ke ernstige misdrijven te maken en raadpleegden daar-
om drie rechtsgeleerden. De drie adviseerden de dood-
straf en de hoogheemraden namen dit advies over. Op 
12 juli 1753 werd Klaas Kalf opgehangen op een schavot 
voor het stadhuis van Monnickendam. Hij stierf aan de 
galg. Een triest verhaal, temeer daar Klaas Kalf in de tien 
jaar daarvoor zijn drie kinderen jong had moeten begra-
ven en ten slotte ook zijn vrouw. Maar ook omdat hij had 
aangegeven de diefstal gepleegd te hebben uit grote ar-
moede en, volgens een verklaring van vier dorpsgeno-
ten, nooit bij zijn volle verstand was geweest.60 Juist voor 

57  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 523; Ouweneel, ‘De overstroming 
van 1760’, 50-51. 
58  Prak en Van Zanden, Nederland, 164; Van der Heijden, ‘Conflict 
and consensus’.
59  Zie over de toepassing: Fransen, Dijk onder spanning, 180; De 
Wilt, Landlieden, 244-254; Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in ste-
denland, 100-102; De Bruin, ‘In de ban van het ambacht’, 58 en 65; 
Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 164-167; Van Hengst, Lekdijk Beneden-
dams, 65. 
60  Louw, ‘Het droevig lot van Klaas Klaasz Kalf van Watergang’, 

misdrijven als het aantasten van primaire waterkeringen 
hadden grote waterschappen de hoge rechtsmacht. Het 
verzwakken van een dijk kon een ramp veroorzaken. De 
dreiging met lijfstraffen weerhield de meeste mensen, 
ondanks hun armoede, ervan bouwmateriaal of gereed-
schap te stelen. Op diverse dijken stonden galgen ter 
herinnering en vermaning.61 

Het bestuur van een regionaal waterschap bestond 
uit een college van grondbezitters. De organisatie werd 
dus geleid door de belanghebbenden zelf. De bestuur-
ders werden in Holland, Brabant, Utrecht, Gelderland 
en Overijssel meestal aangeduid als heemraden. Het is 
een van die waterstaatswoorden die opvallen in dertien-
de-eeuwse Latijnse oorkonden, omdat het Latijn er geen 
woord voor heeft.62 In de oudste tijden is in deze gewes-
ten ook wel sprake van gezworenen (‘jurati’). Zo noemt 
de oorkonde waarbij het heemraadschap van de Alblas-
serwaard in 1277 werd opgericht een regeling die opge-
steld is secundum ordinationem juratorum qui dicuntur 
heemradi, ofwel, in de zeventiende-eeuwse Nederlandse 
vertaling: een regeling volgens de ordeninge van de geswo-
rens welcke genaent werden heemraden van ’t selve landt.63 
Gezworene wijst erop dat zij een eed hadden afgelegd 
om hun taak getrouw uit te voeren. De eed werd afge-
legd tegenover de landsheer of een gezagsdrager, zoals 
een stadhouder of schout, en in zeldzame gevallen te-
genover de zittende bestuursleden.64 Gezworenen is 
ook de aanduiding die men in Zeeland vindt voor water-
schapsbestuurders, zowel in de middeleeuwen als later, 
terwijl in Vlaanderen sprake is van dijkschepenen en 
sluismeesters, in Groningen van zijlrechters of schep-
pers, en in Friesland van dijksgedeputeerden. In de 
grotere waterschappen werden heemraden later hoog-
heemraden genoemd.  

We beschikken over de tekst van de eed die de heem-
raden van Waterland in de zeventiende eeuw aflegden. 
Daarin beloofden en zwoeren zij de hele ringdijk van 
Waterland te inspecteren, daarop keuren en ordonnan-
ties te maken, zorgvuldig toezicht uit te oefenen op de 
sluizen en andere werken in de dijk, alles te doen wat 
tot behoud van de dijk en de daarbinnen liggende lan-
den nodig zou zijn, en dit alles ten behoeve van huidi-

526-528.
61  Schilstra, In de ban van de dijk, 98-99.
62  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 34, 46. 
63  Spierings, De waterkeringszorg, 41. In een twaalfde-eeuwse 
oorkonde uit Lopik is sprake van coniurati (= door een eed verbonde-
nen) die ook heemraden worden genoemd. Van der Linden, ‘Water-
schappen en waterschappen’, 267.
64  Fockema Andreae, Rijnland, 47. In Delfland legden de hoog-
heemraden in de vijftiende eeuw de eed tegenover elkaar af. Dolk, 
Delfland, 28, 59.
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ge en toekomstige generaties. Ten slotte beloofden en 
zwoeren zij zonder aanzien des persoons recht te spre-
ken.65 De verwijzing naar latere generaties is een bij-
zonder element: soe wel ten vordele van de ongeboren als 
geboornen. Verder is de eed van de heemraden van Wa-
terland vergelijkbaar met de eed die in andere water-
schapsbesturen werd afgelegd.66  

De taken van het waterschapsbestuur bestonden aan-
vankelijk vooral uit het wijzen van vonnissen tijdens de 
schouw en evolueerden later in de richting van meer 
bestuurlijk werk. Dit was een van de meest ingrijpende 
veranderingen in de geschiedenis van het Nederland-
se waterschap, zonder meer vergelijkbaar met de inpas-
sing in het staatsrecht in de negentiende eeuw en de 
schaalvergroting door een reeks van fusies in de twin-
tigste eeuw. Oorspronkelijk onderhielden de grondbe-
zitters de dijken, kaden, dammen en weteringen in na-
tura. De bestuurders schouwden de werken regelmatig 
om te zien of het onderhoud aan de maatstaven vol-
deed. Zo niet, dan maanden zij de onderhoudsplichti-
gen om het verzuim te herstellen of legden een straf 
op. De heemraden, of hoe zij ook mochten heten, tra-
den dus vooral op als (leken)rechters, zoals de burenge-
meenschap als geheel in de middeleeuwen vaak bij de 
burenrechtspraak werd betrokken. De waterschappen 
transformeerden in de loop van de tijd van toezichthou-
der of rechtbank tot bestuur, zoals voor Rijnland is be-
schreven door Petra van Dam.67 Ze gingen toenemend 
over tot het aanbesteden of in eigen beheer uitvoeren 
van onderhoudswerk. De bestuurders waren steeds 
meer bezig met het inhuren van arbeiders, onderhan-
delen met aannemers, aansturen van opzichters, innen 
van omslagen, afsluiten van leningen enzovoort. Deze 
transformatie vond vroeg of laat overal plaats, maar de 
precieze ontwikkeling verschilde sterk per waterschap.  

Van veel waterschapsbesturen maakte een vertegen-
woordiger van de territoriale vorst, een dijkgraaf, deel 
uit. Volgens C. Dekker was deze functie een Utrecht-
se uitvinding, maar de allereerste dijkgraaf wordt ge-
noemd in verband met de dijk langs de oever van de 
Rekere tussen de kop van een zandrug waarop Alkmaar 
lag en de hoge gronden bij Bergen. De graaf van Hol-
land, Willem I, gaf in 1215 opdracht om deze dijk te her-
stellen en beslechtte in datzelfde jaar een geschil over de 

65  NL-PmWA, Hoogheemraadschap Waterland 1588-1837 (toegang 
1013), inv.nr. 17, generale vinding eind februari 1622.
66  Voorbeelden van de eed bij: Gerbenzon, Enige Middeleeuwse 
Ommelander dijk- en zijlrechten, 25; Postma, Delfland, 75-76; Fockema 
Andreae, Rechtsbronnen, 599. 
67  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 88 e.v.

vervulling van het ambt van dijkgraaf.68 Deze regio was 
wel vaker de bron van waterstaatkundige innovaties: 
de eerste vermelding van een windwatermolen betreft 
een molen bij Alkmaar (1406-1408) en de eerste gedo-
cumenteerde droogmakerij betreft het Achtermeer ten 
zuiden van die stad (waarschijnlijk 1533).69 Dekker doelt 
op de dijkgraaf die in 1234 door de Utrechtse landsheer 
werd aangesteld om (met heemraden) toezicht te hou-
den op het onderhoud van de Lekdijk. Deze lange dijk 
op de noordoever van de Lek was na een grote overstro-
ming hersteld en verzwaard en dat ging dus samen met 
een bestuurlijke reorganisatie. Dekker vermeldt overi-
gens dat de landsheer, Otto III, electbisschop van het 
Sticht, handelde op initiatief van de graaf van Holland, 
Floris IV, toevallig zijn oudere broer.70 Holland had veel 
last van de overstromingen in Utrecht en betaalde waar-
schijnlijk mee aan het dijkherstel. Door de nauwe ver-
wantschap van beide vorsten verspreidde het idee van 
een dijkgraaf zich des te gemakkelijker. De Lekdijk was 
dus niet het eerste, maar wel het eerste grote water-
schap met een dijkgraaf in het bestuur. 

De dijkgraaf had vooral juridische taken. Hij trad 
tijdens de schouw en daarbuiten op als aanklager en 
voerde de vonnissen uit. Hij inde bijvoorbeeld de boe-
tes en legde beslag op goederen. Soms trad de gewo-
ne overheidsvertegenwoordiger in het dorp of district 
waar het waterschap was gevestigd, als dijkgraaf op. 
Dit kon een schout, baljuw, ambtman, drost of maar-
schalk zijn. Wanneer hij zijn functie in het water-
schapsbestuur uitoefende, werd hij aangeduid als dijk-
graaf, soms ook wel als watergraaf of wateringgraaf.71 
Zo vervulde de baljuw van Amstelland de functie van 
dijkgraaf in de hoogheemraadschappen van de Die-
merdijk en van Amstelland. Vooral in grote water-
schappen splitste het ambt van dijkgraaf zich af. Daar 
werden personen louter in de functie van dijkgraaf be-
noemd en werd combinatie met andere functies ver-
boden vanwege belangenverstrengeling. De benoe-
ming gebeurde door de vorst of iemand in diens naam. 

Er waren ook waterschappen zonder dijkgraaf, zo-
als de middeleeuwse Vlaamse wateringen. Juridische 
taken, zowel in relatie tot de schouw als anderszins, 
werden verricht door de lokale schout. Die werd niet 
aangeduid als dijkgraaf, maakte geen deel uit van het 
bestuur van het waterschap en werd ook niet door dat 

68  Aten, ‘Een afgerond geheel’, 29-31.
69  Aten, ‘Een afgerond geheel’, 32, 41.
70  Dekker, ‘De waterstaatsorganisatie’, 236. De Lekdijk was nog niet 
gesplitst in Boven- en Benedendams.
71  Hovenkamp, ‘De oudste geschiedenis’, 48; Henderikx, ‘De wa-
terstaat van Walcheren’, 151.
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 ▸ Portret van Dirck van Os jr. (1590-1668) als dijkgraaf van de Beemster, geschilderd door Rembrandt circa 1658. Van Os bekleedde 
toen al meer dan 40 jaar bestuursfuncties in deze droogmakerij en ontleende daaraan zijn identiteit. Naast hem, op tafel, is een zilve-
ren zegelstempel te zien dat bij uitvergroten het wapen van de Beemster toont. Van de wandelstok is bekend dat op het riet lengtematen 
waren aangebracht en dat de zilveren knop versierd was met het wapen van de Beemster. De stok zou naar verluidt door Dirck van Os 
sr., bedijker van de Beemster, gebruikt zijn tijdens de droogmaking in 1612 om in het veld snel iets op te kunnen meten. Zie over dit por-
tret Kettering, ‘Rembrandt’s portrait of dijkgraaf Dirck van Os’.  
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bestuur aangestuurd.72 De watering werkte samen met 
de schout om sancties te kunnen opleggen maar de 
schout opereerde zelfstandig. Deze constructie werkte 
waarschijnlijk vooral goed als er weinig onderhoud in 
natura plaatsvond en het schouwen en berechten dus 
geen grote rol meer speelden, zoals inderdaad in de 
Vlaamse wateringen al vroeg aan de orde was. In gebie-
den waar geen territoriale vorst was, zoals in Groningen 
en Friesland in de late middeleeuwen, moest een ver-
tegenwoordiger van de landsheer uiteraard ook ontbre-
ken.73 Wanneer toch behoefte werd gevoeld aan iemand 
die de functie van aanklager op zich nam, kozen de be-
stuurders iemand uit hun midden.74 Zij noemden hem 
dijkgraaf, naar het voorbeeld van Holland. Ten slotte 
waren er waterschappen waar de dijkgraaf geen verte-
genwoordiger van de landsheer was met specifieke ju-
ridische taken, maar voorzitter van het bestuur. Dit lijkt 
dus op de situatie zoals die in de negentiende eeuw al-
gemeen geworden is en nog bestaat. Deze niet-lands-
heerlijke dijkgraven die als bestuursvoorzitter functio-
neerden, kwamen verspreid over de gewesten sinds de 
zestiende eeuw voor. De schouw was dan meestal geen 
belangrijke taak en de dijkgraaf-voorzitter oefende geen 
juridische, maar bestuurlijke taken uit. De grondbezit-
ters mochten vaak zelf een dergelijke dijkgraaf uit hun 
midden selecteren. Hij werd hooguit vervolgens in zijn 
functie bevestigd door de landsheer.75 De exacte posi-
tie en taken van een dijkgraaf varieerden dus per water-
schap en in de tijd.  

In dit boek wordt ook aandacht besteed aan dijkstoe-
len in het Gelderse rivierengebied en vergelijkbare orga-
nisaties die strikt genomen eerder een verlengstuk van 
het algemeen bestuur waren dan een echt waterschap. 
We kunnen ze misschien het beste aanduiden als on-
zelfstandige waterschappen. Er was namelijk geen 
sprake van onafhankelijke bestuursorganen met eigen 
rechtsmiddelen en eigen financiering. De dijkstoelen 

72  Soens, Spade in de dijk, 33-37.
73  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 129. 
74  In het grootste waterschap in Groningen, het generale zijlvest 
der Drie Delfzijlen, kozen de scheppers (oftewel zijlrechters) van elk 
der drie zijlvesten een dijkgraaf uit hun midden, zodat er drie dijkgra-
ven waren voor de schouw van de belangrijkste dijken. Ligtendag, De 
Wolden en het water, 124.
75  Het bestuur van de Utrechtse Veen- en Veldendijk werd sinds 
1603 samengesteld zonder enige overheidsbemoeienis. De heemra-
den kozen zelf met meerderheid van stemmen een dijkgraaf. Kole, 
Polderen of niet, 70. In de Gelderse polder Arkemheen kozen zestien 
kiesmannen van oudsher de dijkgraaf en ook hier was geen benoe-
ming of beëdiging door of namens de landsheer. Hagoort, Het hoofd 
boven water, 78-80. In de wateringen van westelijk Staats-Vlaanderen 
in de zeventiende en achttiende eeuw kozen grondbezitters de dijk-
graaf. Van Cruyningen, ‘Waterbeheer, landbouw en samenleving’, 63. 

waren onderdeel van het ambtsbestuur, dus het bestuur 
van het district. De voorzitter daarvan, de ambtman, trad 
op als dijkgraaf, en enkele leden van het ambtsbestuur 
traden op als heemraden. De dijkstoel was daarmee ei-
genlijk een commissie uit het ambtsbestuur.76 Ook bij 
de financiën bleek dat duidelijk. De omslag, dijkzetting 
geheten, was een ambtsbelasting en werd vastgesteld 
door het ambtsbestuur.77 Bij dijkfinanciering in de Tie-
lerwaard en de Bommelerwaard speelde het ambtsbe-
stuur dan ook altijd de eerste viool.78  

Ook de grote droogmakerijen in Noord-Holland vol-
deden strikt genomen niet aan de definitie van water-
schap, zoals boven (p. 28) geformuleerd. In dit geval 
was de reden dat het polderbestuur samenviel met het 
algemeen bestuur en dus niet alleen verantwoordelijk 
was voor het waterbeheer, maar ook voor de scholen, de 
kerk en de armenzorg in de polder.

2.4  Het debat over de oprichting van waterschappen 

Het stichten van een waterschap mag beschouwd wor-
den als een majeure verandering van de spelregels in 
het waterbeheer. Met de oprichting werd een functio-
neel bestuur geschapen met vaak verregaande bevoegd-
heden. Hoe kwam deze ingrijpende verandering tot 
stand en wie waren ervoor verantwoordelijk? 

Een van de grote debatten die over het Nederlandse 
waterbeheer zijn gevoerd, betreft de rol van de lands-
heer bij de oprichting van de waterschappen. Waren zij 
creaties van de rurale bevolking zelf? Of werden ze op-
gericht door de landsheer in het kader van een krach-
tige overheidspolitiek om de laaggelegen gebieden te 
ontwikkelen? Het is niet mogelijk hier alle bijdragen 
aan het debat te noemen, maar wel om een paar gro-
te lijnen te schetsen. Het werk van de waterstaatshis-
toricus S.J. Fockema Andreae is exemplarisch voor de 
stroming die een beslissende rol zag weggelegd voor 
de landsheer. Zo stelde hij in 1952 dat de regionale wa-
terschappen door de landsheer geschapen, georganiseerd 
en aanvankelijk door hem geleid waren.79 Graaf Willem 
I (1203-1222) werkte volgens hem bijvoorbeeld doelbe-
wust een programma van landaanwinning en water-

76  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 13, 16 (bij-
schrift bij afbeelding), 18; Bijl, Het Gelderse water, 36; Mentink en Van 
Os, Over-Betuwe, 58.
77  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 14. 
78  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 140.
79  Fockema Andreae, Overzicht van de Nederlandse waterschapsge-
schiedenis (1952) 5-7. Hij erkende overigens al in 1934 dat waterschap-
pen eventueel ook zonder enige tussenkomst van de landsheer kon-
den ontstaan. Fockema Andreae, Rijnland, 21-24.
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schapsvorming af.80 Hij sloot hiermee aan bij de gro-
te negentiende-eeuwse waterstaatshistoricus Gerrit 
de Vries Azn. die stelde dat de Westfriese Omringdijk 
pas een effectieve waterkering werd nadat Floris V in 
1288 West-Friesland had onderworpen. Zonder het op-
pergezag van de Hollandse graaf zouden de West-Frie-
zen onmogelijk tot goede samenwerking in staat zijn 
geweest, zo gehecht waren zij aan hun onafhankelijk-
heid.81 De visies van De Vries en Fockema Andreae zijn 
lang invloedrijk gebleven, maar inmiddels achterhaald.  

In de jaren ’70 en ’80 van de twintigste eeuw versche-
nen steeds meer studies waaruit bleek dat regionale wa-
terschappen wortelden in samenwerkingsverbanden 
die zonder bemoeienis van de landsheer waren ont-
staan. Dekker trof bijvoorbeeld in Zeeland afwaterings-
gemeenschappen aan die op communautaire basis tot 
stand waren gekomen. Vijf rurale gemeenschappen op 
het eiland Walcheren bijvoorbeeld, later bekend als de 
watering van de Vijf Ambachten, werkten al voor 1200 
samen om hun afwatering te regelen. Pas na meer dan 
honderd jaar ging de landsheer zich ermee bemoeien en 
benoemde een dijkgraaf. De wateringen waren dus geen 
creaties van de landsheer maar van de lokale gemeen-
schappen, waarschijnlijk vooral van de belangrijkste ge-
zagsdragers hier, de ambachtsheren.82 Van der Linden 
onderschreef Dekkers visie in 1977. Hij zag de regionale 
waterschappen als van oorsprong spontane samenwer-
kingsverbanden tussen ambachten. Hij beargumenteer-
de dit in publicaties uit de jaren ’80 uitgebreid voor het 
hoogheemraadschap van Rijnland, waar samenwerking 
van ambachten rond 1200 was geconstateerd. De regi-
onale waterschappen die in de late middeleeuwen van 
de grond kwamen, werden slechts na verloop van tijd 
in het landsheerlijk bestuur ingepast.83 Steun voor deze 
visie kwam in 1977 ook van O. Moorman van Kappen. 
Hij had in Gelderland een regionaal waterschap aange-
troffen dat door de geërfden van verschillende dorpen 
moest zijn opgericht. Voordat de landsheer in 1327 een 
dijkbrief verleende, waren er in 1320, en vermoedelijk 
al eerder, heemraden die de ringdijk van de Bommeler-
waard schouwden. De dijkstoel van de Bommelerwaard 
had dus een autonome voorgeschiedenis en werd met 

80  Fockema Andreae, Willem I (1954) 25.
81  De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 142; De Bruin, ‘Verwikkelin-
gen rond de dijkzorg in West-Friesland’, 6.
82  Dekker, ‘De vertegenwoordiging van de geërfden’ (1974) 349-
350, 353, 355.
83  Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk fenomeen‘ (1977) 
139; Van der Linden, ‘Waterschappen en waterschappen’ (1982) 267; 
Van der Linden, ‘De Nederlandse waterhuishouding en de water-
staatsorganisatie’ (1988) 541-543. 

de dijkbrief in het landsheerlijke bestuur opgenomen.84 
Dat grootschalige samenwerking geheel bottom-up 

kon ontstaan, bleek onomstotelijk uit onderzoek naar 
dijkbouw in de niet-landsheerlijke gebieden. Zo bleek 
de Westfriese Omringdijk ouder dan gedacht. De dijk 
bestond reeds voordat de Hollandse graven West-Fries-
land aan het einde van de dertiende eeuw inlijfden. 
Rond 1250 moet de waterkerende ring gesloten zijn 
geweest. De graven van Holland konden de ringdijk 
zelfs als weg gebruiken bij hun onderwerping van 
West-Friesland.85 Kennelijk was er geen landsheer no-
dig geweest om vele tientallen bannen te laten samen-
werken om een doorgaande dijk van 115 kilometer86 lang 
in stand te houden. Dit is een indrukwekkende presta-
tie, zeker afgezet tegen de heftige interne conflicten die 
in later tijd altijd aan het beheer van zeedijken kleef-
den. Hoe de organisatie geregeld was en wie de coördi-
nerende rol heeft vervuld, weten we niet. Mogelijk be-
stond West-Friesland in de twaalfde en dertiende eeuw 
uit vrije boerenrepubliekjes van postzegelformaat, zon-
der adel die de leiding van infrastructurele werken op 
zich kon nemen. Toch was de bevolking in staat op een 
verre van chaotische wijze de veengebieden te ontgin-
nen, al verliep dat volgens minder strakke lijnen dan in 
het Hollands-Utrechtse veengebied.87 Vermoedelijk was 
het door de Westfriese Omringdijk beschermde gebied 
al verdeeld in vier grote onderhoudsdistricten voordat 
Floris V zich meldde. Binnen ieder district zorgden de 
lokale autoriteiten voor verdeling van de werkzaamhe-
den over de bannen, de dorpen.88  

Het ontstaan van de Groningse zijlvesten, grote af-
wateringsgemeenschappen, bewijst eveneens dat een 
landsheer niet nodig was om regionale samenwerking 
van de grond te tillen. Uit oudere literatuur was al be-
kend dat de grote zijlvesten fundatiebrieven hadden uit 
de tijd dat hier geen landsheerlijk gezag was.89 Zij ont-

84  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 36-39, 41-
43.
85  Beenakker, ‘Dijken in het Noorderkwartier’, 45, 47. Een oorkon-
de van 1249-1250 over dijkbouw door de abdij van Egmond speelt een 
cruciale rol bij de datering van het sluiten van de ring. Een detailstu-
die over die oorkonde: Numan, De Schagerdam. Zie ook Borger en 
Bruines over het veronderstelde bestuurlijk onvermogen van de Frie-
zen inzake dijkonderhoud. Binnewaeters gewelt, 23.
86  De lengte van de Westfriese Omringdijk wisselt enigszins in de 
tijd. In 1320 wordt hij gesteld op 115 km (Beenakker, ‘Dijken in het 
Noorderkwartier’, 50), tegenwoordig op ongeveer 126 km (Bartels, 
‘Het archeologisch onderzoek’, 195).
87  Hoppenbrouwers, ‘Van waterland tot stedenland’, 110, 117-118.
88  Aten, ‘Een afgerond geheel’, 31; Van de Ven, Leefbaar laagland, 
66. 
89  Brief van het Aduarderzijlvest (1382), het Winsumer- en Schap-
halsterzijlvest (1464) en het generale zijlvest der Drie Delfzijlen 
(1445). Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 18, 21. 
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stonden uit overeenkomsten van ingelanden. Anders 
dan bij de Westfriese Omringdijk weten we hier wel wie 
de leidende en coördinerende rol heeft vervuld, name-
lijk de abten van de grote abdijen.90 Het regionale wa-
terbeheer in de Wolden, de laaggelegen gebieden tussen 
de stad Groningen en Delfzijl, lijkt verder qua ontstaans-
periode en organisatie sterk op dat in de westelijke 
landsheerlijke provincies. W.A. Ligtendag stelde dat vast 
in zijn proefschrift uit 1995. De gevolgen van bodem-
daling waren ook hier al in de dertiende eeuw aanlei-
ding voor samenwerking op regionale schaal. Het gene-
rale zijlvest der Drie Delfzijlen moet uit de jaren rond 
1300 stammen maar de drie ‘inliggende zijlvesten’ zijn 
beduidend ouder. Vermoedelijk werden de eerste regi-
onale werken gebouwd rond 1200, dus in dezelfde tijd 
dat de Vijf Ambachten op Walcheren en ambachten in 
het latere Rijnland gingen samenwerken. Elk van de drie 
Groningse zijlvesten was weer een samenwerking van 
verschillende lokale jurisdicties, de schepperijen. Die 
hadden het onderhoud van hun sluis verdeeld, zoals we 
dat ook uit Holland kennen. Zo onderhield bijvoorbeeld 
het Dorpsterzijlvest de meest noordelijke zijl in Delf-
zijl. Een kwart van die sluis werd onderhouden door de 
schepperij Oldersum, een kwart door de schepperij Lop-
persum, terwijl de drie overige schepperijen in het zijl-
vest elk een zesde deel onderhielden. Hoewel over de 
dertiende-eeuwse ontwikkelingen weinig bekend is, is 
zeker dat een 25.000 hectare groot gebied sinds 1300 
ontwaterd werd dankzij de samenwerking van veertien 
schepperijen, gegroepeerd in drie zijlvesten.91  

Hoe functioneerden samenwerkingsverbanden die 
geen zelfstandig waterschapsbestuur hadden? Het af-
dwingen van onderhoudsplicht moest gebeuren door 
schouten of andere lokale gezagsdragers. Wij moeten 
ons dit bijvoorbeeld zo voorstellen dat het schouwvoe-
rende college langs de dijk of wetering trok en iedere 
keer dat het de grens van een jurisdictie passeerde, te 
maken kreeg met een andere schout. Deze trad als aan-
klager van overtredingen op en inde de boetes. Het col-
lege van schouwers was regionaal samengesteld zodat 
er toch meerwaarde was boven een volledig lokale aan-
pak. De hele dijk of wetering moest voldoen aan dezelf-
de keur, dat wil zeggen dezelfde eisen van kwaliteit en 
afmeting, en het onderhoud werd op consistente wij-

90  Zie daarover ook p. 42-43.
91  Ligtendag, De Wolden en het water, 173 (onderhoudsverdeling 
Dorpster zijl); 190 (datering 1296-1303); 137 (oppervlakte 24688 ha, 
situatie 1750). Recente literatuur over Aduard dateert de vroegste wa-
terstaatsoorkonde voor het Aduarderzijlvest ook op de periode rond 
1300, namelijk 1313. Mol en Delvigne, ‘Het klooster, het land en het 
water’, 154-155, 166.

ze beoordeeld. Zo was er in 1220 in Rijnland een regi-
onaal schouwcollege actief, dat aangewezen moet zijn 
geweest op lokale schouten.92 Van een dijkgraaf was op 

92  Van der Linden, ‘Oorsprong’, 143 (schouwers, scrutatores), 149.

 ▸ Vergulde hensbeker en kop van het hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard. Vorsten die belangrijk waren voor het ontstaan 
van een waterschap worden vaak op hensbekers gememoreerd. De 
Krimpenerwaard beschikt over een handvest uit 1430 van Jacoba 
van Beieren en Filips de Goede en koos voor een borstbeeld van 
Jacoba op het deksel van deze beker uit 1706. 
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dat moment immers nog lang geen sprake. Rijnland 
kreeg pas een zelfstandig waterschapsbestuur van dijk-
graaf en heemraden in 1286.93 Varianten die op hetzelf-
de principe berusten, namelijk een regionaal college dat 
werkte met personen die slechts lokaal gezag hadden, 
treffen we ook elders aan, zoals bij de zijlvesten in de 
Groningse Wolden.94 Wij zouden dit tegenwoordig een 
gemeenschappelijke regeling noemen. 

Het debat over de rol van de landsheer bij de oprich-
ting van waterschappen had aan het einde van de twin-
tigste eeuw dus in elk geval tot één duidelijk inzicht 
geleid. Dat was dat veel waterschappen een autonome 
voorgeschiedenis hadden als samenwerkingsverband, 
dus dat zij een of andere gemeenschappelijke regeling 
onderhielden. De toenemende waterproblemen had-
den geheel bottom-up tot samenwerking geleid, en wel 
in verschillende delen van de Nederlanden. Rond 1200 
functioneerden zo gemeenschappelijke regelingen op 
Walcheren, rond de Oude Rijn en tussen Groningen en 
Delfzijl, vijftig jaar later in West-Friesland en uiterlijk 
in 1320 in de Bommelerwaard. Lokale gemeenschappen 
konden op eigen kracht heel ver komen. 

Het debat ontwikkelde zich in de jaren ’90 voor-
al dankzij P.A. Henderikx en ging toen over de cruci-
ale rol van de landsheer, zij het in een tweede fase, bij 
de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tot wa-
terschappen. Hij maakte aannemelijk dat in sommige 
perioden wel degelijk sprake was van een bewuste gra-
felijke politiek om waterschappen te creëren. Dit was 
bijvoorbeeld het geval in Zeeland in de jaren rond 1316-
1324, onder graaf Willem III (1304-1337). Hij experimen-
teerde eerst met grotere dijkgraafschappen (zo was er 
rond 1318 een dijkgraaf voor het hele eiland Walcheren) 
maar koos er daarna voor om de bestaande waterstaat-
kundige organisatie te respecteren. De Vijf Ambachten 
kregen in 1324 hun eigen wateringgraaf, zodat we vanaf 
dat jaar de watering van de Vijf Ambachten kunnen be-
schouwen als een echt waterschap.95 Ook andere wate-
ringen op Walcheren kregen in die jaren een dijkgraaf 
of wateringgraaf en dit gebeurde ook, uiterlijk in 1318, 
op Zuid-Beveland in de watering Bewesten Yerseke.96 
Autonome samenwerkingsverbanden werden getrans-
formeerd tot waterschappen met een eigen bestuur van 
dijkgraaf en gezworenen. Dit alles gebeurde in de con-

93  Rijnland: Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 47.
94  Ligtendag, De Wolden en het water, 119.
95  Henderikx, ‘De waterstaat van Walcheren’, 151 (een eerste ver-
sie van dit artikel verscheen in 1996 als ‘De zorg voor afwatering en 
dijken op Walcheren voor circa 1400’, in: P.A. Henderikx e.a. (red.), 
Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en 
buitenbeheer (Middelburg 1996)).
96  Henderikx, ‘De waterstaat van Walcheren’, 148-149. 

text van een strijd om de macht over de Zeeuwse eilan-
den tussen de graaf van Holland en de graaf van Vlaan-
deren.97 Versterking van de waterstaat maakte deel uit 
van een grotere politieke strategie. Eerder al had Hen-
derikx in het kader van het optreden van Floris V aan 
de Hollands-Utrechtse grens gesproken van een wa-
terstaatkundige ‘oostpolitiek’.98 Het was hem en ande-
re graven van Holland erom te doen goede vaarwegen 
te creëren ten behoeve van het internationale handels-
verkeer en wateroverlast te bestrijden door een goede 
afwatering en waterkering. Dat eerste leidde tot tolop-
brengsten, het tweede tot welvarende gebieden die rui-
me belastingen konden opbrengen. In grensgebieden 
en nieuw veroverde gebieden werden daarom vaak wa-
terschappen opgericht.99 De landsheer van Gelre op 
zijn beurt steunde de oprichting van dijkstoelen in de 
verwachting dat de welvaart en de belastinginkomsten 
zouden stijgen.100 De Hollandse waterschappen dien-
den daarbij als voorbeeld, en via Gelre verspreidde het 
idee van een regionaal waterschap met een landsheerlij-
ke dijkgraaf zich weer verder.101  

Wat heeft het ongeveer vijftig jaar durende debat ons 
opgeleverd? De aanvankelijk zwaar aangezette tegen-
stelling tussen waterschappen als creatie van de lands-
heer dan wel juist als creatie van de lokale bevolking, 
is verlaten. Daarvoor in de plaats is de visie gekomen 
dat de meeste regionale waterschappen in twee fasen 
zijn ontstaan. In een eerste fase kwam het initiatief van 
de lokale bevolking. Deze bottom-up initiatieven resul-
teerden in een of andere vorm van samenwerking van 
lokale gemeenschappen. Ik spreek voor het gemak van 
gemeenschappelijke regelingen, hoewel de vorm van 
samenwerking niet steeds precies hetzelfde was.102 De 
coördinatie lag bij gezagsdragers in de regio, zoals de-
genen die de heerlijke rechten of heerlijkheden bezaten, 
dus de lokale bestuurs- en rechtsmacht. De meeste van 
deze lokale heren waren ambachtsheren (in bezit van 
lage rechtsmacht), sommige hadden de hoge heerlijk-
heid wat inhield dat zij de hoge rechtsmacht hadden 
en hun gebied als soeverein konden beschouwen, hoe 

97  Er was sinds 1315 een wapenstilstand en in 1323 werd de vrede 
getekend. De Graaf, Oorlog om Holland, 166-167.
98  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 421.
99  Zoals ook De Graaf benadrukt in zijn in 2004 verschenen Oorlog 
om Holland, 75, 81-82, 95-96, 107, 111, 370.
100  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 17.
101  Onder meer naar het graafschap Kleef, zoals blijkt uit het dijk-
recht van de graaf van Gelre en de graaf van Kleef voor De Liemers 
(2-2-1328), waar zij beiden landsheerlijke rechten bezaten. Schreiner, 
‘Een idee krijgt vorm’, 296-297.
102  Moorman van Kappen onderscheidt vier varianten van samen-
werkingsverbanden in ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 158.
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klein het vaak ook was. Lokale heren waren dus in eer-
ste instantie belangrijk bij het van de grond komen van 
gemeenschappelijke regelingen in het waterbeheer. In 
een tweede fase veranderde de landsheer de samen-
werkingsverbanden in waterschappen met een eigen 
bestuur, door ze in dijkbrieven of andere handvesten 
formele bevoegdheden te geven en zijn dijkgraaf aan 
het bestuur toe te voegen. Zo kregen tientallen regio-
nale waterschappen in de dertiende en veertiende eeuw 
charters uitgereikt, soms op duidelijk initiatief van de 
landsheren, soms meer op initiatief van de waterschap-
pen.103

Deze twee fasen geven ook goed de twee componen-
ten aan van het type waterschap dat een dominante rol 
speelde in het waterbeheer in de landsheerlijke gebie-
den, het regionale waterschap. Die twee componenten 

103  Behalve de genoemde handvesten voor Rijnland (1286) en voor 
de dijkstoel van de Bommelerwaard (1327) waren er bijvoorbeeld 
handvesten voor het waterschap Salland (1308), het hoogheemraad-
schap van Delfland (1319), het groot-waterschap van Woerden (1322), 
de Ring van Putten (1364) en het waterschap Veluwe (1370).

zijn de sterke wortels in de lokale bevolking en het nut 
dat de organisatie had voor het centrale gezag. We kun-
nen er zeker van zijn dat een stevig draagvlak aanwe-
zig was wanneer ergens een waterschap werd opgericht, 
ook als er geen aanwijzingen zijn dat er reeds een sa-
menwerkingsverband functioneerde. Met het zeer be-
perkte bestuursapparaat in die tijd was het eenvoudig 
ondenkbaar dat een watersysteem geïmplementeerd 
kon worden zonder steun van de bevolking.104 Vanaf het 
moment van ontstaan van echte waterschappen diende 
de waterbeheersing behalve het belang van de lokale be-
volking ook een belang dat daarbovenuit ging. 

De landsheerlijke omvorming van samenwerkings-
verbanden tot waterschappen met eigen besturen en 

104  Inmiddels wordt algemeen erkend dat streekwaterschappen in 
de landsheerlijke gebieden ontstonden in een samenspel van loka-
le gemeenschappen en landsheerlijk gezag. Moorman van Kappen, 
‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 24; Henderikx, ‘De oprichting’, 221; 
Schreiner, ‘Een idee krijgt vorm’, 292, 296; Van de Ven, Leefbaar laag-
land, 79, 115; Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 36, 41; 
Blockmans, Metropolen, 42; Zeiler, ‘Salland’, 83. 

 ▸ In de vroegmoderne tijd ontwaterden Friese boeren hun grond meestal met kleine particuliere molens, zoals de wipmolens in dit pol-
derlandschap in Noordwest-Friesland. De kaart is rond 1625 getekend naar aanleiding van een conflict tussen de grondbezitters die hun 
land wilden ontwateren en degenen die het gebied moerassig wilden houden met het oog op de zwanenjacht. In het midden van links 
naar rechts de Ried, een ‘hoofdmaar’ (afwatering), gegraven in het begin van de zeventiende eeuw.
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meestal hoge rechtsmacht had op de lange termijn gro-
te gevolgen voor de effectiviteit van het waterbeheer. Bij 
een vergelijking tussen waterbeheer en landbouw in 
Holland enerzijds en Friesland anderzijds constateer-
de Piet van Cruyningen grote verschillen in ontwikke-
ling. Het veenlandschap in het lage centrale deel van 
Friesland was aanvankelijk vergelijkbaar met dat in het 
Hollands-Utrechtse veengebied. Er ontstonden in de 
middeleeuwen samenwerkingsverbanden ten behoeve 
van de afwatering, zijlvesten geheten, maar die ontwik-
kelden zich niet tot waterschappen met eigen bestuur. 
Door hun gebrek aan bevoegdheden functioneerden 
ze in de veertiende en vijftiende eeuw nauwelijks meer 
en aan het begin van de zestiende eeuw lag het groot-
ste deel van het centrale veengebied in Friesland braak. 
Dit kwam ook door de gewelddadige twisten van de vijf-
tiende eeuw, maar toen die ten einde waren, bleven de 
zijlvesten zwak. De afwatering bleef tot in de negen-
tiende eeuw chaotisch geregeld. Als gevolg van het ma-
tige boezembeheer werd slechts beperkt geïnvesteerd 
in molenbemaling. Friese grondbezitters kozen in de 
vroegmoderne tijd massaal voor de plaatsing van kleine 
molentjes op de eigen percelen in plaats van gezamen-
lijk een poldermolen met grotere capaciteit aan te schaf-
fen (zie afb. op p. 37). 

Dit wijst op een gebrek aan vertrouwen in de regiona-
le beheersing van het waterpeil. De boeren pasten hun 
bedrijfsvoering aan door hun land extensief te gebrui-
ken. In Holland ontwikkelde de polderbemaling zich 
sinds de bouw van de eerste molens in het begin van 
de vijftiende eeuw daarentegen steeds verder. Er was 
voldoende vertrouwen dat de hoogheemraadschappen 
het waterpeil zodanig zouden beheersen, dat de mo-
lens regelmatig konden uitmalen. De grond kon hier-
door veel intensiever dan in Friesland worden gebruikt, 
namelijk voor intensieve veehouderij en akkerbouw. De 
landbouw in het Hollandse veengebied was in de vroeg-
moderne tijd zeer succesvol.105 De grote verschillen in 
afwatering tussen Friesland en Holland illustreren dat 
een samenleving niet gedwongen was om te innoveren 
in respons op bodemdaling. Technische en organisato-
rische innovaties waren geen automatisme, maar hin-
gen in dit geval af van instituties die samenwerking fa-
ciliteerden. 

105  Van Cruyningen, ‘Water management and agricultural develop-
ment’, 70-71, 74, 76-77. In de zestiende eeuw lijfden de Habsburgers 
Friesland in, maar ze vonden de zijlvesten kennelijk niet belangrijk 
genoeg om deze organisatorisch te versterken naar het voorbeeld van 
waterschappen in hun andere gewesten. Voor de zeedijken spanden 
zij zich wel in, met als gevolg dat daarvoor waterschappen tot stand 
kwamen (zie par. 9.4.1).

2.5   Sleutelfiguren: Willem van Brederode (Alblasser-
waard) en abt Eylardus (Aduarderzijlvest) 

   Sleutelfiguren: Willem van Brederode en abt Eylardus

Onderzoek van Henderikx naar het hoogheemraad-
schap van de Alblasserwaard geeft ons een uitstekend 
beeld van de oprichting van een waterschap in de der-
tiende eeuw. Het hoogheemraadschap werd in 1277 op-
gericht en kreeg na vier jaar, in 1281, zijn definitieve 
vorm doordat nog enkele dorpen in het westen en zui-
den van de waard zich aansloten. De Alblasserwaard 
werd aan drie kanten begrensd door water: in het noor-
den door de Lek, in het westen en zuiden door de Mer-
wede. De nederzettingen die direct aan een van deze 
rivieren grensden, hadden daarop hun uitwatering via 
kleine sluisjes in de rivierdijk. In het oosten grensde 
de waard aan de latere Vijfheerenlanden en daar was 
aanvankelijk geen waterkering nodig. Nederzettingen 
die niet aan een rivier grensden, hadden een afwate-
ring op de veenriviertjes de Alblas en de Giessen die 
door de waard stroomden. Zij hadden geen dijken te 
onderhouden. De waard bestond uit veengronden en 
klei-op-veengronden. Karakteristiek voor deze en de 
overige Hollandse waarden was de aanvankelijk bolle 
vorm en de van oost naar west aflopende helling.106  

In de dertiende eeuw manifesteerden zich in de Al-
blasserwaard verschillende waterproblemen. Door bo-
demdaling konden de inwoners van enkele dorpen die 
aan de Lek en aan de Merwede lagen, zoals Langerak en 
Over-Slie drecht, niet meer voldoende uitwateren op die 
rivieren. Hun gronden waren te laag komen te liggen 
ten opzichte van het rivierwaterpeil. Dezelfde bodemda-
ling zorgde ervoor dat steeds vaker overstroming optrad 
vanuit het oosten, dus vanuit de hoger gelegen buurlan-
den. Deze overstromingen bedreigden de hele Alblas-
serwaard.107 Het onderhoud van de rivierdijken werd 
moeilijker door de in verhouding tot het land steeds ho-
gere rivierwaterstanden.108 In de toekomst waren nog 
grotere problemen te voorzien, met name met de Lek-
dijken. Er bestonden al geruime tijd plannen voor een 
groot damproject in de onmiddellijke nabijheid van de 
Alblasserwaard, namelijk op de noordoever van de Lek. 
De Lek kon tot dan toe water kwijt op de Hollandse IJs-
sel, maar die rivier wilde men gaan afdammen. De wa-
terstanden op de Lek zouden daardoor hoger worden en 
de druk op de Lekdijken zou toenemen.109 De bouw van 

106  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 421.
107  Henderikx, ’De oprichting’, 218.
108  Henderikx, ‘Waterbeheersing en afwatering in de Alblasser-
waard’, 233.
109  Borger, Horsten en Roest, De dam bij Hoppenesse, 31, 33. De mid-
deleeuwse nederzetting Hoppenesse is inmiddels verdwenen. Hop-

Tielhof binnenwerk.indb   38Tielhof binnenwerk.indb   38 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



392.5  sleutelfiguren: willem van brederode en abt eylardus

de dam in de Hollandse IJssel, de dam bij Hoppenes-
se (die het waterschap van de Lekdijk zou verdelen in 
de Lekdijk Bovendams en de Lekdijk Benedendams), is 
een van de grote waterstaatsprojecten uit de tijd van Flo-
ris V. Het project startte uiteindelijk in 1285 maar wierp 
zijn schaduw vooruit. 

In de waard lagen meer dan twintig lokale rechtsdis-
tricten, merendeels ambachten. Hun belangen stem-
den maar gedeeltelijk overeen. De ambachten die langs 
de rivieren lagen, zullen de andere, de ‘binnenlandse’ 
ambachten, in het onderhoud van de rivierdijken heb-
ben willen betrekken. Ook was het in hun belang af-
spraken rond afwatering te maken. Ze wilden hun af-
watering kunnen verleggen van de grote rivieren naar 
de riviertjes in de waard, de Alblas en de Giessen. De 
ambachten in het binnenland hadden weinig reden om 
daarin mee te gaan, maar hadden op zich wel baat bij 
een effectiever toezicht op de dijken. Wanneer die door-
braken, leden zij namelijk ook schade. Verder hadden 
alle ambachten baat bij een dwarsdijk tussen de Lek en 
de Linge, aan de oostgrens van de Alblasserwaard, maar 
de oostelijke hadden daar meer baat bij dan de weste-
lijke.110 Als bijzonder aspect kwam daarbij nog de terri-
toriale versnippering van de Alblasserwaard in de der-
tiende eeuw. Terwijl het westen van de waard tot het 

penesse lag iets ten westen van Vreeswijk op de plaats die nu bekend 
staat als ’t Klaphek. Hovenkamp, ‘De oudste geschiedenis’, 30-31. 
110  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 422.

graafschap Holland behoorde, destijds onder graaf Flo-
ris V, waren er in het oosten vier zelfstandige hoge heer-
lijkheden, een soort dwergstaatjes. Door de complexe 
politieke situatie en de uiteenlopende belangen op wa-
terstaatkundig terrein is het overigens niet waarschijn-
lijk dat binnen de waard al voor de oprichting in 1277 
een autonome samenwerking van ambachten functio-
neerde.  

Henderikx maakt aannemelijk dat enkele edelen met 
grote belangen in het gebied het initiatief namen tot de 
oprichting van het hoogheemraadschap. De belangrijk-
ste initiatiefnemer tot de reorganisatie moet Willem van 
Brederode (1226-1285) zijn geweest. Hij was afkomstig 
uit een oud adellijk geslacht en behoorde tot de vazallen 
van de graaf. Sinds het midden van de dertiende eeuw 
maakte hij deel uit van een kleine groep zeer invloedrij-
ke edelen in Holland. Als prominent lid van de grafe-
lijke raad had hij gemakkelijk en frequent toegang tot 
de graaf.111 Hij had zijn woonkasteel op de zandgronden 
in Kennemerland maar had elders veel bezittingen. In 
de Alblasserwaard bezat Brederode niet minder dan ne-
gen heerlijkheden: Papendrecht, Wijngaarden, Wervel-
kamp, Kortegrave, Goudriaan, Peursum, Neder-Slinge-

111  Burgers, ‘De grafelijke raad in Holland’, 79, 81, 83. In 1269 werd 
hij ook vermeld als baljuw van Zuid-Holland. Mogelijk was hij dat ook 
nog tijdens de vorming van het hoogheemraadschap. Janse, Ridder-
schap, 388.

 ▸ Kaart 2  Het hoogheem-
raadschap van de Alblasser-
waard in 1281, met daarop 
aangegeven de gebieden waar-
van Willem van Brederode 
ambachtsheer was. Door de 
verspreide ligging van zijn be-
zittingen zag hij de voordelen 
van een regionale aanpak van 
de waterbeheersing.
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land, Giessen-Nieuwkerk en Hardinxveld.112 Sommige 
van zijn heerlijkheden grensden aan de Merwede, an-
dere lagen in het binnenland van de waard. Een deel lag 
in het hogere oosten, een ander deel in het lage westen 
(zie kaart 2).113 Een regeling in het algemeen belang was 
ook in zijn particuliere belang. Iets dergelijks gold voor 
Hendrik van de Lek, hoewel hij slechts vier heerlijkhe-
den bezat. Hij was heer van de aan de Lek gelegen am-
bachten Nieuw-Lekkerland en Streefkerk, en van de in 
het binnenland gelegen ambachten Brandwijk en Gij-
beland. Dan was er nog de familie Van der Lede-Van 
Arkel, van wie de leden vaker nauw samenwerkten. 
Vijf leden van deze familie hadden heerlijke rechten in 
het gebied dat in het hoogheemraadschap werd opge-
nomen. Ze waren net als Brederode actief geweest bij 
de ontginningen in de waard.114 Een kleine groep ede-
len had dus ambachtsheerlijke rechten in diverse delen 
van de waard, en hoogstwaarschijnlijk ook tienden en 
grond. Een zeventiende-eeuwse schrijver althans schat-
te het grondbezit van de Brederodes in de waard op 
meer dan 3600 morgen en schreef dat volgens de over-
levering Brederode van het noordwesten tot het zuid-
oosten van de waard op zijn eigen land konde gaan.115 Wil-
lem werd met enkele andere edelen de voortrekker van 
een regionale aanpak. Bezitsconcentratie bij een regio-
nale elite bevorderde het tot stand komen van regionaal 
waterbeheer. Een kleine groep edelen wilde de lokale 
tegenstellingen overbruggen en slaagde erin de ande-
re heren daarin mee te krijgen. Het is aannemelijk dat 
deze edelen op de hoogte waren van de plannen om de 
Hollandse IJssel bij Hoppenesse af te dammen en dat 
de dreiging van nog meer wateroverlast de bereidheid 
tot samenwerking heeft bevorderd. 

De oprichting van het hoogheemraadschap had gro-
te consequenties voor het dijkbeheer. Het handvest van 
1277 behelsde een flinke verzwaring en verschuiving 
van onderhoudsverplichtingen.116 Aan de oostgrens zou 
een landdijk aangelegd worden om de waard als het 
ware rugdekking te geven tegen het water van de bu-
ren: een Sijdewende of dwarsdijk, de huidige Zouwedijk. 
Deze zou bekostigd worden door alle gerechten in de 
waard. Verder zouden voortaan de herstelkosten bij een 
dijkdoorbraak ten laste komen van de hele waard. Dat 

112  Henderikx, ‘De oprichting’, 213, 222-223. In 1282 werden som-
mige van die heerlijkheden door de graaf erkend als hoge heerlijk-
heid, waarschijnlijk een erkenning voor Willems trouwe dienst in de 
strijd tegen de West-Friezen. Janse, Ridderschap, 162.
113  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 422.
114  Henderikx, ‘De oprichting’, 213 noot 1 (Hendrik van de Lek); 224 
(Van der Lede-van Arkel).
115  Verhoog, De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen, 105.
116  Henderikx, ‘De oprichting’, 218, 222.

was een ingrijpende verandering want voorheen draai-
de alleen het ambacht waar het gat ontstond, voor de 
kosten op. Het betekende een lastenverlichting van de 
aan de rivier gelegen ambachten, maar een nieuwe ver-
plichting voor de binnenlanden. Verder kwam er een 
einde aan het verbrokkelde toezicht op de dijken door 
de instelling van een regionaal college van dijkgraaf en 
heemraden. Dat ging de hele dijkring schouwen, dat 
wil zeggen de dwarsdijk en de rivierdijken. De maxima-
le boetes op nalatig dijkonderhoud werden stevig ver-
hoogd. Dijkgraaf en hoogheemraden mochten boetes 
opleggen die veel hoger waren dan de maximale schou-
tenboete in Holland in deze tijd. Henderikx stelt vast, 
dat het dijkonderhoud hiermee op het niveau van de 
hoge jurisdictie werd gebracht.117  

De vorming van het hoogheemraadschap van de Al-
blasserwaard was het gevolg van een contract. Het was 
een overeenkomst tussen heren over lokale rechtsgebie-
den die waterstaatkundig tot elkaar veroordeeld waren. 
Elf contractanten waren ambachtsheren van ambachten 
in het Hollandse deel van de waard. Vier andere con-
tractanten waren heer van de zelfstandige hoge heer-
lijkheden in het niet-Hollandse deel van de waard: Her-
laar, Arkel, Noordeloos en Langerak.118 De zestiende 
contractant was Floris V. Aangezien de ambachtsheren 
slechts de lage rechtsmacht hadden, werden zij name-
lijk bijgestaan door hun landsheer. Als meest aanzien-
lijke zegelde hij als eerste de oorkonde en daarna heb-
ben ook de andere vijftien de oorkonde van hun zegel 
voorzien. Door het participeren van de soevereine heren 
kreeg de overeenkomst het karakter van een interter-
ritoriaal verdrag tussen Holland en vier dwergstaatjes 
aan zijn grens. De staatkundige versnippering maakte 
het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard tame-
lijk bijzonder, maar ook bij andere waterschappen had 
de oprichting het karakter van een contract.  

Met zijn gedetailleerde reconstructie van de oprich-
ting van de Alblasserwaard toont Henderikx aan dat 
een vanuit ons perspectief voor de hand liggende sa-
menwerking juist niet vanzelf sprak. Om samen te wer-
ken moesten alle partijen namelijk offers brengen. De 
dijkambachten moesten bemoeienis van de inlandse 
ambachten bij het dijkonderhoud accepteren, de bin-
nenlandse ambachten moesten meebetalen bij dijk-
doorbraken. Heren en lokale gemeenschappen lever-
den autonomie in, gingen nieuwe verplichtingen op 
lange termijn aan en moesten het eens worden over de 
verdeelsleutel van de kosten van aanleg en onderhoud. 

117  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 414; Henderikx, ‘De ontgin-
ningen’, 68. 
118  Henderikx, ‘De oprichting’, 213 noot 1.
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Alles was een potentiële bron van conflicten. Er moet 
stevig onderhandeld zijn. De samenwerking werd ech-
ter iets vergemakkelijkt door deelname van ambachts-
heren met verspreid liggende bezittingen. 

Voor de oprichting van de Alblasserwaard was behal-
ve concentratie van grond, tienden en bestuursrechten 
bij de regionale elite ook een sleutelfiguur nodig. Sleu-
telfiguren begrijpen de samenhang tussen het lokale 
en regionale waterbeheer en zijn bereid en in staat te 
acteren op verschillende bestuursniveaus. In een sa-
menleving met een nauwelijks ontwikkelde bureau-
cratie waren mensen die als het ware konden springen 
van het bestuur op lokale schaal naar het bestuur op 
de schaal van een vorstendom, van groot belang. Zij 
verbonden processen die op de verschillende bestuurs-
niveaus speelden.119 In de dertiende eeuw waren er in 
Holland niet veel mensen die dat konden. Willem van 
Brederode was een van die weinigen. Hij kende de dor-
pen en landerijen in de Alblasserwaard, wist wat de lan-
den in verschillende delen van de waard opbrachten en 
dat de waterbeheersing daarop een grote invloed uitoe-
fende. Ook begreep hij dat het bestaande waterbeheer-
singssysteem niet meer voldeed en dat het geen zin 
had de lokale werken te verbeteren zonder het regiona-
le systeem te hervormen. Als lid van de regionale elite 
kon hij de andere leden daarvan mobiliseren voor grote 
veranderingen en investeringen. Maar het belangrijk-
ste was dat hij als lid van de grafelijke raad toegang had 
tot het hoogste bestuurlijke niveau in het graafschap. 

119  Over het belang van jumping scales: Escalona, ‘A scale-based ap-
proach’, 19.

Hierdoor kon hij onderhandelen over de privileges die 
een waterschapsbestuur in de toekomst nodig zou heb-
ben voor een ambitieus waterbeheer. Door zijn posi-
tie als prominent lid van de grafelijke raad had hij alle 
gelegenheid om zijn plannen voor de waterbeheersing 
met Floris V te bespreken. Niet iedere regionale elite 
beschikte over dergelijke figuren. Elites konden hun 
onderlinge (horizontale) relaties en hun macht als he-
ren over de gewone grondbezitters gebruiken om loka-
le tegenstellingen te overbruggen, maar alleen sleutel-
figuren beschikten ook over verticale relaties tot op het 
niveau van de territoriale vorst. Ze waren in staat om af-
wisselend op verschillende borden te schaken. Daarom 
kunnen we de aanwezigheid van sleutelfiguren als Bre-
derode zien als aparte factor die de oprichting van re-
gionale waterschappen heeft gefaciliteerd of zelfs mo-
gelijk gemaakt. 

Toevallig kunnen we ons een gedetailleerde voorstel-
ling van Brederode maken. Het graf van Willem van Bre-
derode en zijn vrouw Hillegonda van Voorne in de Bre-
derodekapel van de Engelmunduskerk in Velsen werd 
in 1967 ontdekt. De schedels zijn in 2011 door de pro-
vincie Noord-Holland gebruikt om driedimensionale 
gezichtsreconstructies te laten maken. Curieus genoeg 
kunnen wij dus oog in oog staan met een van de foun-
ding fathers van een Nederlands waterschap (zie afb.).120 

In het debat over de oprichting van waterschappen 

120  Op de website van Het Huis van Hilde staat informatie over de 
gezichtsreconstructies. http://collectie.huisvanhilde.nl/?query=Re-
cords/relatedid=[Object52166]&label=Zoekopdracht&showtype=re-
cord. Geraadpleegd 25-11-2016. Over het graf en de identificatie: Ver-
hoog, De Heeren van Brederode in de Middeleeuwen, 119-127.

 ▸ Willem van Brederode, 
een van de sleutelf iguren bij 
de oprichting van het hoog-
heemraadschap van de Al-
blasserwaard. Gezichtsre-
constructie uit 2011 op basis 
van de stoffelijke resten zoals 
aangetroffen in het graf van 
Brederode en zijn vrouw Hil-
legonda van Voorne.
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valt op dat grootgrondbezitters zo goed als afwezig 
zijn, maar dat is dus onterecht. Historici beschrijven 
het ontstaan van waterschappen als Rijnland, Delf-
land en Schieland als een samenwerking van plaatse-
lijke gemeenschappen, waarbij ze vaak geen specifieke 
actoren benoemen, of lokale vertegenwoordigers van 
de boerengemeenschappen aanwijzen als belangrijke 
actoren.121 Een enkele keer worden de ambachtsheren 
vermeld als mogelijke initiatiefnemers of omdat zij na 
de oprichting de functie van heemraad op zich namen, 
maar wordt niet ingegaan op hun motivatie als groot-
grondbezitter.122 Over daadwerkelijke bezitsaccumulatie 
in de beginperiode van deze waterschappen is nauwe-
lijks iets bekend en dit verklaart natuurlijk deels de ge-
ringe belangstelling. Belangrijker is misschien dat het 
Hollandse veengebied in de middeleeuwen altijd geka-
rakteriseerd wordt als een maatschappij van vrije boe-
ren die eigen grond bewerkten.123 Bij een dergelijk beeld 
past geen grote rol voor grootgrondbezitters als drijven-
de kracht achter reorganisaties met nieuwe investerin-
gen. Het boerenbezit sluit een initiatiefrijke rol van eli-
tes echter helemaal niet uit. De bijdrage van regionale 
elites bij het ontwikkelen van regionaal waterbeheer is 
goed verklaarbaar vanuit hun bezitsaccumulatie. Beter 
waterbeheer resulteerde in een structurele verhoging 
van het inkomen van particulieren van wie de grond, 
tienden en bestuursrechten verspreid lagen.

Het belang van sleutelfiguren die toegang tot gezags-
structuren hadden en tegelijkertijd bezit accumuleerden 
waardoor zij belang hadden bij regionaal waterbeheer, 
wordt onderstreept door een andere casus, de oprichting 
van het Aduarderzijlvest. De geschiedenis van dit water-
schap iets ten westen van de stad Groningen gaat terug 
tot tenminste 1313. Het document waaruit het bestaan 
van het zijlvest blijkt, is een oorkonde uit dat jaar waar-
in de cisterciënzerabdij van Aduard met de ingelanden 
van verschillende kerspels afspraken vastlegde over een 
gezamenlijk afwateringssysteem. Dit betrof een nieuwe 
zijl (een sile) en een korte wetering (een diepe).124 Volgens 
de gangbare opvatting waren de abten van kloosters de 
drijvende krachten bij het ontstaan van Groningse zijl-
vesten.125 De betekenis van kloosters voor de ontwikke-

121  Van der Linden, ‘Zeventuig’, 34; Van der Linden, ‘De Nederland-
se waterhuishouding en waterstaatsorganisatie’, 541; Van Bavel, Ma-
nors and markets, 95, 97.
122  Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 53; Van Tielhof en Van Dam, 
Waterstaat in stedenland, 47.
123  Zie hierover par. 5.3.
124  van den nien sile … ende oock van den diepe, dat to den sile gat. Mol 
en Delvigne, ‘Het klooster, het land en het water’, 166. 
125  Knottnerus, Natte voeten, vette klei, 50, 71; Schroor, ‘Mens en 
land’, 16; Zomer, Middeleeuwse veenontginningen, 202, 284.

ling van waterinfrastructuren is in recente literatuur wat 
gerelativeerd,126 maar met betrekking tot Groningen en 
Friesland is die betekenis juist bevestigd.127 Als verkla-
ring daarvoor is tot nu toe vooral gewezen op het feit 
dat de Groningse abten in de middeleeuwen de leiden-
de krachten in de maatschappij waren. Het landsheerlijk 
gezag was in de elfde eeuw al verdwenen, dus voordat 
de dijkrechten en zijlvesten werden opgericht.128 De stad 
Groningen legde nog nauwelijks gewicht in de schaal. 
Door de beperkte verschriftelijking waren kloosters vrij-
wel de enige centra waar belangrijke overeenkomsten 
op schrift gesteld en bewaard konden worden. Sinds het 
midden van de dertiende eeuw, tijdens de ‘gouden eeuw 
van de abten’, functioneerden de abten als bestuurders, 
rechters en scheidsrechters en namen de leiding op zich 
van ontginningen en waterbeheer.129 

Analyse van het kloosterbezit suggereert echter dat 
abt Eylardus (1305-1329)130 niet alleen vanwege zijn hoge 
status en zijn grote gezag betrokken was bij de afspra-
ken die in 1313 bezegeld werden. Een zorgvuldige re-
constructie van het grondbezit laat zien dat het nieuwe 
afwateringssysteem rechtstreeks het bezit van de abdij 
ten goede kwam. Het klooster lag op kleigrond en ver-
wierf in de middeleeuwen bijna 6000 hectare cultuur-
land op de klei en daarnaast nog uitgestrekte veengron-
den. Het kloosterbezit lag verspreid in een gebied van 
zeker 25 bij 30 kilometer. De abdij deed onder meer in 
1262 reuze-aankopen van veengrond in Drenthe.131 Uit 
de oorkonde van 1313 blijkt dat de abdij samenwerkte 
met de ingelanden van kerspels die tussen de abdij en 
haar Drentse bezittingen in lagen, namelijk het Gro-
ningse Lieuwenderwolde en de Drentse kerspels Pei-
ze, Roden, Roderwolde en Foxwolde.132 Om de Drentse 
venen te ontwateren kon de abdij niet anders dan met 
deze dorpen samenwerken want de afwatering verliep 
via hun gebied. Het is overigens aannemelijk dat die sa-
menwerking al tussen 1262 en 1313 tot ontwikkeling is 
gekomen, zonder oudere documenten na te laten dan 
de oorkonde van 1313.

Het afwateringssysteem van het zijlvest ontwikkel-
de zich na 1313 verder en ook toen bleef het nauw ver-
bonden met het grondbezit van de abdij van Aduard. 

126  Soens, Spade in de dijk, 90; Tys, ‘Landscape, settlement and 
dike building’, 108; De Kraker, ‘Cistercian dyke building’, 153-154; 
Zeiler, Tussen Schie en Gouwe, 26; Gaens, ‘Actieve ontginners’, 5-6.
127  Mol, ‘Monasteries and water management’. 
128  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 5.
129  Mulder-Bakker, ‘De vrede van de abten’, 5.
130  Moolenbroek, ‘Beredeneerde lijst van de abten’, 337.
131  Mol, ‘Bezitsverwerving’, 173 (totaal bezit), 183 (kaart met de sprei-
ding grondbezit), 184 (aankoop 1262).
132  Mol en Delvigne, ‘Het klooster, het land en het water’, 166. 
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Rond 1400 legde het zijlvest het Aduarderdiep aan, een 
kaarsrechte wetering van meer dan tien kilometer lang 
ten noorden van het klooster, uitmondend in het Reit-
diep bij Aduarderzijl. Deze nieuwe wetering liep volle-
dig over grondbezit van de cisterciënzerabdij.133 De si-
tuatie doet denken aan Brederode die naar verluidt de 
Alblasserwaard kon doorkruisen zonder zijn eigen land 
te hoeven verlaten. Het grootgrondbezit van de abdij sti-
muleerde Eylardus en de andere middeleeuwse abten 
van Aduard om het ontstaan en de ontwikkeling van 
het regionale waterbeheer te bevorderen, iets waartoe 
zij vanwege hun maatschappelijke positie ook in staat 
waren. 

2.6  Het ontstaan van polycentrisch waterbestuur en de 
positie van de stad

Door de oprichting van waterschappen ontstond een 
vorm van functioneel decentraal waterbestuur. Dit is 
nog altijd het fundament van het Nederlandse waterbe-
heer.134 Ik heb met opzet gesproken van ‘een vorm van’, 
omdat er niet alleen maar sprake is van continuïteit. 
Het begrip functioneel decentraal waterbestuur is sterk 
verbonden aan de eenheidsstaat die na 1795 tot ontwik-
keling kwam. Omdat het opnemen van de waterschap-
pen in het staatsbestel zo’n complexe opgave was, luk-
te het pas in de tweede helft van de negentiende eeuw 
om dit te realiseren. Toen werden steeds meer algeme-
ne voorschriften voor waterschappen gemaakt, bijvoor-
beeld over de verkiezing van bestuursleden. Hierdoor is 
enige uniformering opgetreden. Ook zijn waterschap-
pen in een duidelijk hiërarchisch verband gebracht, na-
melijk onder toezicht van de provincies. Een aandui-
ding als functioneel decentraal bestuur, dat uitvoering 
op decentraal niveau maar ook belangrijke beslissings-
bevoegdheid op centraal niveau veronderstelt, is onder 
die omstandigheden perfect passend. Voor de vooraf-
gaande eeuwen is de term minder geschikt. Er was geen 
streven naar uniformering, er waren nauwelijks afspra-
ken over de relaties tussen waterschappen onderling en 
het toezicht van lichamen van algemeen bestuur op de 
waterschappen had weinig om het lijf of was afwezig. 
Er is een alternatieve term voorhanden om het Neder-
landse waterbeheer in de late middeleeuwen en vroeg-
moderne tijd te karakteriseren die meer recht doet aan 
deze situatie. Dit is de term polycentrisch waterbestuur.

133  Mol en Delvigne, ‘Het klooster, het land en het water’, 168; Mol, 
‘Bezitsverwerving’, 183 (kaart) en 193. Ook Wieringa, Het Aduarder 
zijlvest, 16-17.
134  Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur, 19. 

Polycentrisch bestuur houdt in dat het bestuur niet 
geconcentreerd is bij één dominant centrum, maar ver-
spreid over vele instanties die een zekere autonomie 
genieten. De meeste besluitvorming vindt niet bij de 
algemene bestuurslichamen plaats, zoals gemeente, 
provincie en rijk, maar bij organisaties die slechts een 
specifieke taak hebben en formeel onafhankelijk van 
elkaar zijn.135 Polycentrische systemen worden geken-
merkt door geringe uniformering en grote complexi-
teit. Er zijn veel niet- of nauwelijks hiërarchische rela-
ties en overlappende bevoegdheden. Deze kenmerken 
zijn overigens niet altijd voordelig of juist nadelig. Hoe 
zij uitwerken is afhankelijk van de omstandigheden. Zo 
leiden overlappende bevoegdheden enerzijds tot onge-
wenste fricties, maar kan anderzijds de ene instantie in-
springen als de andere slecht functioneert. Een bekend 
nadeel van polycentrische systemen is dat daarbinnen 
vaak competentiegeschillen ontstaan. Een bekend voor-
deel daarentegen is dat een polycentrisch systeem een 
groot vermogen heeft om zich aan te passen aan om-
standigheden van allerlei aard (geografisch, politiek, 
economisch) en aan historische ontwikkelingen. De bij-
zondere bestuurslichamen zijn qua bevoegdheden en 
territorium aangepast aan hun specifieke taken en aan 
het probleemveld waarvoor ze in het leven zijn geroe-
pen. Dit alles gold in sterke mate voor de middeleeuwse 
en vroegmoderne waterschappen. Zij hadden alleen be-
voegdheden op het gebied van waterbeheer en dan ook 
nog uitsluitend binnen een beperkt territorium.  

Waarom heeft het waterbeheer zich afgesplitst van 
het algemene plaatselijke bestuur? De verklaring hier-
voor ligt in het ontstaan van afwijkingen tussen be-
stuurlijke en waterstaatkundige grenzen. Verschillende 
auteurs hebben erop gewezen dat waterschappen ont-
stonden toen de waterhuishouding een aanpak op an-
dere schaal vereiste dan van de bestaande lokale juris-
dicties. Dat was meestal een grotere schaal, maar ook 
een kleine polder die deels in een andere lokale juris-
dictie lag, creëerde al een bovenlokale kwestie. Dekker 
schrijft over de polders in het gewest Utrecht, dat het 
gerechtsbestuur ongeschikt was om de belangen van de 
geërfden te behartigen als een polder in verschillende 

135  Andersson and Ostrom, ‘Analyzing decentralized resource regi-
mes from a polycentric perspective’, 73, 78; Neef, ‘Transforming rural 
water governance’, 56. Het concept ‘polycentric political system’ werd 
geïntroduceerd in 1961 in het artikel Ostrom, Tiebout and Warren, 
‘The organization of government in metropolitan areas’. Er zijn ook 
auteurs die reeds van polycentrisch bestuur spreken wanneer alge-
mene besturen van verschillende niveaus (gemeenten, provincies en 
rijk) zich met dezelfde problematiek, bijvoorbeeld waterbeheer, bezig 
houden, maar dit is niet gebruikelijk. Zie verder: Mostert, ‘Water ma-
nagement’, 2. 
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gerechten lag. In dat geval lag de instelling van een wa-
terschap voor de hand.136 De oprichting van polder De 
Slaag in Eemland (1393) en van een middelgroot water-
schap, de dijkstoel van Arkemheen (1356) verklaart M. 
Mijnssen-Dutilh evenzo uit het feit dat er geen dorpsbe-
stuur was dat alle belangen kon vertegenwoordigen.137 
Een alternatief zou zijn geweest het waterbeheer on-
der te brengen bij algemene bestuurslichamen op dis-
tricts- of gewestelijk niveau, zoals burggraafschappen of 
de gewestelijke Raad die de landsheer bijstond. Die in-
stanties waren daar destijds echter totaal niet op toege-
rust. In Holland zien we in grafelijke oorkonden over 
waterstaatszaken niet voor niets het optreden van lo-
kale deskundigen naast de Raad, althans in de dertien-
de eeuw.138 Vandaar dat er aparte besturen werden ge-
vormd met juist genoeg bevoegdheden om hun taak te 
vervullen. Zo ontstond de kenmerkende fragmentatie 
van het waterbeheer. Wanneer er geen directe noodzaak 
voor een apart bestuur was, kwam dat polderbestuur er 
niet. Dit deed zich voor wanneer een polder binnen be-
staande dorpsgrenzen werd gesticht. In West-Friesland 
werden bijna alle fysieke polders bestuurd door de alge-
mene lokale besturen, de bannebesturen.139 Wat voor de 
lokale en middelgrote waterschapsbesturen gold, gold 
ook voor grootschalige regionale waterschappen. Er was 
geen lichaam van algemeen bestuur dat geschikt was 
om de zorg voor het waterbeheer op zich te nemen, zo-
dat de grondbezitters zelf het recht kregen om een orga-
nisatie hiervoor op te richten. 

De oprichting van waterschappen leidde vaak tot over-
lap van bevoegdheden, een typisch kenmerk van poly-
centrische systemen. Het beste voorbeeld betreft de 
schouw. Het plaatselijke bestuur gaf de schouw van 
de waterwerken niet altijd zomaar uit handen aan een 
nieuw opgericht waterschap. In Gelderse dijkbrieven 
uit het begin van de veertiende eeuw werd de dorps-
richters gegarandeerd dat zij hun schouwbevoegdheid 
behielden.140 Deze richters voerden in de praktijk ver-
moedelijk de voorschouw. Zij schouwden dus als eerste, 
terwijl de dijkstoel het recht op de naschouw had. Na de 

136  Dekker, ‘De waterstaatsorganisatie’ (1997) 246. 
137  Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 66, 70. Ook: Ho-
venkamp, ‘De oudste geschiedenis‘, 47. In vergelijkbare zin voor 
Noord-Holland: Aten, ‘Een afgerond geheel’, 30.
138  Burgers, ‘De grafelijke raad in Holland’, 74, 78.
139  De Bruin, ‘In de ban van het ambacht’, 68. 
140  Dijkbrieven voor de Bommelerwaard en voor de Tielerwaard, 
beide uitgegeven in 1327 door de hertog. Moorman van Kappen, 
‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 43, 51, 146 noot 1. Ook bij oprichting 
van een dijkbestuur voor de Utrechtse Veendijk in 1501 behielden de 
schout en schepenen van Bunschoten hun schouwbevoegdheid over 
de dijk. Kole, Polderen of niet, 62.

oprichting van het heemraadschap van de Diemerdijk 
in 1437 behielden schout en schepenen van Diemen en 
Muiden het recht op de schouw van de aarden delen 
van de dijk in hun gebied. Dijkgraaf en heemraden van 
het waterschap voerden echter de schouw over alle met 
hout en ijzer versterkte delen van de dijk en tevens de 
naschouw over de aarden delen.141 Het schouw voeren 
was aantrekkelijk omdat er inkomsten aan verbonden 
waren, want de boetes kwamen meestal voor een deel 
toe aan de schouwvoerders. Plaatselijke besturen had-
den ook een ander belang bij de schouw. Ze wilden een 
vinger aan de pols houden wat betreft de kwaliteit van 
het onderhoud.  

Het polycentrische karakter van het waterbeheer werd 
nog versterkt toen een deel van de rurale gemeenschap-
pen stadsrechten kreeg en zich vervolgens tot eigenzin-
nige centra van waterbeleid ontwikkelden. Dit was een 
gevolg van hun steeds grotere demografische, economi-
sche en politieke gewicht. Ze maakten gebruik van de-
zelfde wateren als de waterschappen maar vaak op een 
rivaliserende en tevens intensieve manier. Waar de wa-
terschappen dammen wilden ten behoeve van de afwa-
tering, wilden steden stromen openhouden als vaarwa-
ter voor handels- en vissersschepen. Op andere plaatsen 
belemmerden stedelingen juist de doorstroming van 
water met hun visgereedschap en steigers en door afval 
in het water te gooien. De meeste steden ontstonden in 
dezelfde periode als de regionale waterschappen, name-
lijk in de dertiende en veertiende eeuw. De eerste grote 
botsing deed zich echter al in de twaalfde eeuw voor. De 
aanleiding was de bouw van het oudste regionale water-
werk in de Nederlanden, de dam bij Wijk bij Duurstede 
waarmee de Kromme Rijn werd afgedamd.  

De bouw van de dam bij Wijk bij Duurstede, in 1122, 
leidde tot een ernstig conflict vanwege de gevolgen voor 
de stedelijke handel via de waterwegen (zie kaart 3). De 
voorstanders van de nieuwe dam wilden de afwatering 
van hun gronden langs de Kromme Rijn verbeteren. 
We kunnen hen karakteriseren als de ‘agrarische par-
tij’. Anderen waren uit op het handhaven van een on-
gehinderde vaarroute tussen de stad Utrecht en de Lek. 
Hen noem ik de ‘commerciële partij’. De commerciële 
partij bestond vooral, of in elk geval, uit de stad Utrecht 
en haar voorhaven, het stadje Muiden. Hoewel er wei-
nig bronnen zijn, is aannemelijk dat de agrarische partij 
in het voorjaar van 1122 toestemming had gekregen de 
Kromme Rijn af te dammen. Die toestemming kwam 
van Hendrik  V, de keizer van het Duitse Rijk waartoe 

141  Fransen, Dijk onder spanning, 51. Over het belang van de na-
schouw in Delfland bij het handhaven van het waterpeil op de Schie 
in de zeventiende eeuw: Dolfing, Waterbeheer geregeld, 151-152.
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de meeste Nederlandse vorstendommen behoorden. Er 
zou een alternatieve vaarverbinding worden gegraven 
voor het handelsverkeer tussen Utrecht en de Lek. Toen 
de aanleg van de dam alvast begon, maar de construc-
tie van de alternatieve vaarverbinding niet, ontstond een 
conflict.142 Er volgde een gewapend treffen in de stad 
Utrecht in de zomer, treurig genoeg in aanwezigheid 
van de keizer. De keizerlijke garde bedwong de rel maar 
toen was er al bloed gevloeid. De keizer zette vervolgens 
de prins-bisschop gevangen.143 Later kwam de alterna-
tieve route er alsnog: de Vaartse Rijn. Vermoedelijk was 
dit zelfs een verbetering ten opzichte van de oorspron-
kelijke vaarroute via de Kromme Rijn, aangezien die 
al aan het verlanden was. De dam bij Wijk bij Duur-

142  Het is overigens goed mogelijk dat er ook andere redenen voor 
onvrede waren, waardoor er een explosieve situatie ontstond. Block-
mans noemt de mogelijkheid van een statusconflict over de onvrij-
heid van ministerialen (dienstlieden van de bisschop). Metropolen, 56.
143  Dekker, ‘De dam bij Wijk’, 255-257. 

stede werd in de dertiende eeuw opgenomen in een 
van de oudste waterschappen van de Nederlanden: het 
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams.144 De 
bloedige voorgeschiedenis van dit oude Utrechtse dijk-
college is extreem, maar bij de vorming van andere wa-
terschappen kwamen ook conflicten tussen afwatering 
en scheepvaart voor. In de voorgeschiedenis van het 
heemraadschap van Rijnland en het groot-waterschap 
van Woerden figureert een uit de hand gelopen conflict 
over de Zwammerdam in de Oude Rijn in de twaalfde 
en dertiende eeuw.145

Opvallend is dat regionale waterschappen en steden 
vaak ongeveer gelijktijdig hun bijzondere voorrech-
ten kregen. Waterschappen ontstonden in regio’s waar 
eveneens steden waren. Soms zat er niet veel tijd tussen 
de uitvaardiging van een charter voor een waterschap 
en de verlening van stadsrecht aan een nederzetting in 

144  Dekker, ‘De dam bij Wijk’, 265. 
145  Van de Ven, Leefbaar laagland, 76-77; Van Es, Grenswater, 33-38; 
Henderikx, ‘De ontginningen’, 63-64.

 ▸ Kaart 3 De heemraad-
schappen van de Lekdijk Bo-
vendams en de Lekdijk Be-
nedendams in de veertiende 
eeuw. Sinds 1285 waren zij 
verantwoordelijk voor resp. het 
oostelijke en het westelijke deel 
van de dijk op de noordoever 
van de Lek. Hun namen ver-
wijzen naar de dam bij Hop-
penesse, waarmee de Holland-
se IJssel tussen 1285 en 1290 
van de Lek werd afgedamd. 
De aanleg van de dam leidde 
tot grote conflicten, net als de 
bouw van de dam bij Wijk bij 
Duurstede in 1211 had gedaan.  
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de omgeving.146 Zo was tussen 1288 en 1319 voor het 
eerst sprake van dijkgraven van de Westfriese Omring-
dijk en kreeg Medemblik, dat aan die dijk lag, stads-
rechten in 1289.147 Een algemeen patroon, waarbij wa-
terschappen steden op de voet volgden, was er echter 
niet. Het verband is in specifieke gevallen ook moeilijk 
vast te stellen. Bij het ontstaan van Schieland bijvoor-
beeld was de opkomst van Rotterdam vermoedelijk van 
invloed, maar het is onbekend hoe.148 Het lijkt niet al te 
ver gezocht om van het begin af aan rivaliteit tussen ste-
den en waterschappen te veronderstellen. Steden lagen 
aan de rand van waterschappen of als enclaves er mid-
den in. Officieel behoorde stedelijk grondgebied niet tot 
de waterschappen, maar in de praktijk liep de dijk van 
een waterschap vaak dwars door een stad en stroomde 
het boezemwater door de stadsgrachten. Het water bin-
nen en buiten het stedelijk territorium stond met elkaar 
in verbinding. De oprichting van waterschappen in de 
dertiende en veertiende eeuw was vaak mede een defen-
sieve reactie van lokale heren en grondbezitters op het 
ontstaan en de ontwikkeling van steden.

De handvestverlening verliep zowel bij steden als bij 
waterschappen vaak op initiatief van de lokale bevol-
king, die daarvoor diep in de buidel tastte. Zoals ooit 
gedacht werd dat er een systematische grafelijke poli-
tiek was om waterschappen te stichten, zo was ook ooit 
de gangbare visie dat er een systematisch grafelijk be-
leid was om stedelijke nederzettingen te stichten. Voor-
al dankzij het onderzoek van J.G. Kruisheer (1988) naar 
de handvestverlening aan Hollandse en Zeeuwse steden 
is echter gebleken dat dit vaak gebeurde op initiatief van 
de lokale bevolking. De beoorkonding van stadsrechten 
bleek veelal een transactie te zijn geweest waarvoor de 
stedelijke bevolking de graaf betaalde.149 Het initiatief 
tot stadsvorming kon van de landsheer uitgaan,150 maar 
het kwam vaak overwegend van de lokale bevolking. Op 
vergelijkbare wijze hebben grondbezitters voor de verle-
ning van charters aan waterschappen betaald. Zo heeft 
Reinoud I van Gelre in 1316 de concessie om de Bouten-
steinse wetering te mogen graven, letterlijk verkocht.151 
Ook de burggraaf van Montfoort verklaarde in 1364 een 

146  Van Dam, ‘Schijven en beuken balken’, 30.
147  Kruisheer, ‘Stadsrechtbeoorkonding’, 54; De Vries, Het dijks- en 
molenbestuur, 29.
148  Zeiler, Tussen Schie en Gouwe, 38.
149  Kruisheer, ‘Stadsrechtbeoorkonding’, 50-51; Hoppenbrouwers, 
‘Van waterland tot stedenland’, 120. 
150  Vooral in Gelre was de invloed van de landsheer op stadsrecht-
verlening vermoedelijk groot. In Holland en Zeeland was de lands-
heerlijke invloed na het midden van de veertiende eeuw mogelijk 
groter dan voordien. Van Engen, ‘Geen schraal terrein’, 82-85.
151  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 25, 27. 

watergang vercoft te hebben en verklaarde voor de dui-
delijkheid dat hij den eersten penninc mit den lesten ont-
vangen had.152 We kennen enkele bedragen die in de late 
middeleeuwen voor concessies zijn betaald. De ingelan-
den van Rijnland kregen in 1364 toestemming om een 
extra uitwateringssluis bij Halfweg te bouwen en betaal-
den voor die concessie 1500 schilden.153 Het groot-wa-
terschap van Woerden kocht in 1410 een privilege voor 
2000 gulden.154 De ingelanden van het waterschap Bij-
leveld in het zuiden van het gewest Utrecht kochten in 
1413 het recht een wetering naar de Amstel te graven 
en zo uit te wateren via Holland. Ze betaalden hiervoor 
een kleine 6000 Franse kronen aan Willem VI, de graaf 
van Holland, en verkregen daarbij grote juridische en 
bestuurlijke bevoegdheden.155 Voor de landsheer was de 
verkoop van concessies een welkome inkomstenbron. 

Snel na de oprichting van waterschappen ontstonden 
competentiegeschillen met steden over de rechtspraak. 
Steden daagden de waterschappen uit, bijvoorbeeld 
wanneer de heemraden met de dijkgraaf de schouw 
voerden en een nalatige stedelijke grondbezitter wilden 
berechten. Stedelingen probeerden zich dan te beroe-
pen op hun recht om alleen voor stedelijke rechtbanken 
gedaagd te worden. Dit was het ius de non evocando, het 
recht om alleen voor eigen rechtbanken te verschijnen, 
in geval van poorters dus voor het stadsgerecht. Het was 
een bekend en over het algemeen gerespecteerd voor-
recht.156 Erkenning zou echter het functioneren van een 
waterschap onmogelijk maken. In de Drielse wetering-
brief van 1320 werd daarom een bepaling opgenomen 
om een beroep op het ius de non evocando door burgers 
van Bommel bij voorbaat nietig te verklaren.157 De in-
woners van het nabijgelegen stadje konden zich dus 
niet aan de rechtspraak van de heemraden onttrekken. 
Misschien moest dat in dit geval extra duidelijk wor-
den vastgelegd omdat Zaltbommel een groot omrin-
gend plattelandsgebied had, de Vrijheid van Zaltbom-
mel, dat in andere opzichten wel tot de stad behoorde.158 
De norm was dat waterschappen stedelingen en platte-

152  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 372. 
153  Van Amstel-Horák en Lombarts, Regestenboek van Rijnland, 5; 
Van der Linden, ‘Een nieuw publiekrechtelijk fenomeen’, 161. De con-
cessie werd verleend door Albrecht van Beieren, die van 1358 tot 1389 
het landsheerlijk gezag over Holland uitoefende als ruwaard (voogd) 
over zijn krankzinnige broer graaf Willem V.
154  De Monté ver Loren en Spruit, Hoofdlijnen, 229.
155  Louman, ‘Een Hollands-Utrechts waterstaatsgeschil’, 123. 
156  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 381 (burgers van Nijme-
gen, zeventiende eeuw). Voor het ius de non evocando: De Monté ver 
Loren en Spruit, Hoofdlijnen, 171-172; Le Bailly, Recht voor de Raad, o.a. 
op 52. 
157  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 34-35.
158  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 16.
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landsbewoners gelijk behandelden. Er werd alleen een 
uitzondering gemaakt voor grond binnen de stadsmu-
ren, want dit profiteerde niet in gelijke mate van de wa-
terbeheersing als landbouwgrond. Voor de landen daar-
buiten golden de voorschriften en de rechtspraak van de 
heemraden, ongeacht of ze aan stedelingen behoorden 
of niet. In de Bommelerwaard is een rechtstreeks ver-
band tussen verlening van stadsrechten en waterschap-
sprivileges overigens zo goed als zeker. Toen Bommel 
in 1315-1316 stadsrechten kreeg, duurde het niet lang of 
er kwamen privileges voor de heemraden van twee we-
teringen in de waard (de zojuist genoemde brief voor de 
Drielse wetering in 1320 en die voor de Bommelse we-
tering in 1321), en daarna volgde een brief voor de dijk-
stoel van de Bommelerwaard in 1327.159 Zoals eerder ge-
meld, functioneerde die dijkstoel toen reeds jaren als 
vrijwillige samenwerking van lokale gemeenschappen. 

Behalve over de (schouw-)rechtspraak ontstonden 
competentiegeschillen over de bijdrage van stedelingen 
aan instandhouding van de werken. Hoewel de stede-
lijke bevolking zich op activiteiten concentreerde waar-
voor een huis of bedrijfspand volstond, waren er altijd 
inwoners die grond bezaten binnen de waterschappen. 
Ze moesten dus ook hun bijdrage leveren door een stuk 
dijk in natura te onderhouden en hun deel van de om-
slag te voldoen. Al uit de dertiende eeuw is daarover een 
conflict bekend bij een van de oudste waterschappen, 
namelijk het hoogheemraadschap van de Grote Waard. 
Dit waterschap bestond vermoedelijk sinds 1230.160 In 
1270 liep een conflict zo hoog op dat de graaf zich er-
mee moest bemoeien. De heemraden wilden in 1270 
dijkplicht opleggen aan burgers van Dordrecht, maar 
die probeerden zich hieraan te onttrekken, kennelijk uit 
hoofde van hun poorterschap. Floris V bepaalde toen 
dat de heemraden de onderhoudsplicht waar moesten 
maken tegenover de schepenen van Dordrecht en dat 
burgers anders niet met een dijkslag bezwaard moch-
ten worden.161 Hij nam dus de burgers in bescherming 
tegen mogelijk onterechte eisen, maar het anders niet 
bevestigt dat ook burgers met dijkslagen bezwaard kon-
den worden.162 

De conflicten over de contributieplicht van stede-
lingen zijn interessant, omdat ze laten zien dat water-
schappen direct bij hun ontstaan bevoegdheden kregen 

159  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 35, 29, 43.
160  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 417.
161  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 426 noot 78.
162  Een ander vroeg voorbeeld is de klacht uit circa 1320 dat rijke 
Amsterdammers de dijkplicht over hun land in West-Friesland niet 
wilden vervullen. Burgers, Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-
1345, FR 25, aldaar nr. VIII-5: http://resources.huygens.knaw.nl/regis-
tershollandsegrafelijkheid (geraadpleegd 22 maart 2018).

om iedereen op gelijke voet te behandelen. Wanneer bij 
de verlening van een privilege discussie over de rechten 
van stedelingen kon ontstaan, werd expliciet geformu-
leerd dat hun grond naar rato zou worden belast, pre-
cies zoals de rest. Zo werd in een dijkbrief voor het Land 
van Maas en Waal uit 1321 gesteld dat de gronden van de 
stad Nijmegen naar rato moesten bijdragen aan de kos-
ten van het waterbeheer.163 De omslagen voor het water-
beheer staken wat dat betreft positief af bij andere belas-
tingen.164 Poorters hadden op basis van hun stadsrecht 
vrijstelling van verschillende plattelandsbelastingen.165 
In afspraken tussen dorpen en steden over bijdragen 
in belastingen over en weer trokken dorpen vaak aan 
het kortste eind. Hierdoor betaalden stedelingen lang 
niet altijd een fair aandeel in algemene belastingen die 
over grondbezit op het platteland werden geheven.166 
Ook wanneer ze geen officiële vrijstelling of gunstige 
regeling hadden, wisten stedelingen zich nogal eens 
aan belastingen te onttrekken. De dorpen rond Rotter-
dam hadden in de veertiende en vijftiende eeuw meest-
al het nakijken wanneer poorters geen schot betaalden. 
Schot was een algemene, naar oppervlak vastgestelde 
plattelandsbelasting. Het lukte over het algemeen wel 
om poorters hun aandeel in de waterstaatslasten te la-
ten betalen.167 De Amsterdammer Jan Bannink en en-
kele mede-eigenaren van grond ten noorden van het 
IJ verzetten zich in 1528 tevergeefs tegen betaling van 
omslag voor de Hondsbossche. Zij verloren hun rechts-
zaak, ook in hoger beroep voor het Hof van Holland en 
voor de Grote Raad. Bannink was zelf raadsheer in het 
Hof maar dat hielp hem niet.168

Gezien de min of meer parallelle ontwikkeling van 
steden en waterschappen is het niet uitgesloten dat ste-
delingen actief betrokken waren bij de oprichting van 
waterschappen. Ze kunnen dit gedaan hebben om de 
toestand van de waterwegen te beïnvloeden169 of de 

163  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 438.
164  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 386-387.
165  Van der Schoor, De dorpen van Rotterdam, 91 Soens, Spade in de 
dijk, 100.
166  Zie de botsing tussen de stad Heusden en de dorpen in het Land 
van Heusden in 1478 over de weigering van de poorters om bij te 
dragen in de bede. Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 
635-638. 
167  Van der Schoor, De dorpen van Rotterdam, 99. 
168  Van Answaarden, ‘De lasten’, 63-67.
169  Fockema Andreae betoogde dat Dordrecht achter de oprichting 
van het hoogheemraadschap van de Grote Waard zat, omdat afdam-
ming van alle stromen de scheepvaart zou dwingen om de waard heen 
te varen, langs Dordrecht. Het zou deel uitgemaakt hebben van een 
verkeerspolitiek. De Grote of Zuidhollandse Waard, 12. Henderikx vindt 
dit ongeloofwaardig omdat de Grote Waard oorspronkelijk een veel 
kleiner gebied besloeg dan Fockema Andreae meende. ‘De zorg voor 
de dijken’, 425 noot 63.
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48 2 de oprichting van  regionale  waterschappen

opbrengst van hun grond te verhogen.170 Absentee lan-
downers hebben in de geschiedenis vaker hun sporen 
verdiend met acties ter verbetering van de agrarische 
productiviteit. Er is echter geen enkele aanwijzing dat 
stedelingen vóór 1350, dus bij de vorming van de oud-
ste waterschappen, een rol speelden. Voor zover we iets 
weten van oprichters, waren het edelen of geestelijken. 
Het eerste voorbeeld van een bovenlokaal waterschap 
dat mede door de inbreng van steden is ontstaan, da-
teert uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Het is 
de polder Mastenbroek in Overijssel. Daarbij waren de 
steden Kampen, Zwolle en Hasselt actief betrokken.171 
In de vijftiende en zestiende eeuw, toen de steden sterk 
groeiden, werden zij belangrijke initiatiefnemers voor 
allerlei ingrepen in de waterinfrastructuur. De meeste 
waterschappen bestonden toen al, maar voor zover er 
nog nieuwe werden opgericht, waren stedelingen daar-
bij vaak de dominante partij.172 

Resumerend; vóór de oprichting van waterschappen 
en steden, dus tot in de dertiende eeuw, zag de orga-
nisatie van het waterbeheer er simpel uit. In principe 
was waterbeheer een aangelegenheid van de algemene 
lokale besturen. In uitzonderlijke omstandigheden kon 
de landsheer ingrijpen, bijvoorbeeld door het dijkleger 
op te roepen, een bevoegdheid die later meestal door 
waterschapsbesturen werd uitgeoefend.173 In de dertien-
de en veertiende eeuw werd het waterbeheer veel com-
plexer. Waterschappen en steden ontstonden, beide met 
hun eigen bevoegdheden en ambities. Daarnaast bleven 
de lokale gemeenschappen nog altijd de bulk van het 
waterbeheer verzorgen en kon de landsheer nog altijd 
ingrijpen tijdens crises. 

2.7  Conclusie

Het langdurige debat over de vraag wie de drijven-
de krachten achter de oprichting van regionale wa-
terschappen waren, heeft uiteindelijk een vrij scherp 
antwoord opgeleverd. Dat antwoord is tweeledig om-

170  De oudste gegevens over bezittingen van poorters in het terri-
torium van Hollandse waterschappen betreffen beleggingen van een 
Dordts poorter in de Grote Waard in 1240. Van Herwijnen, ‘Stad en 
land’, 23; Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 422.
171  Kole, Polderen of niet, 159, 169.
172  De oprichting van het hoogheemraadschap van Amstelland was 
vooral het werk van de eerder genoemde Amsterdammer Jan Ban-
nink. Louman, ‘Een Hollands-Utrechts waterstaatsgeschil’.
173  Nadat de noordelijke Lekdijk in 1321 was doorgebroken en een 
groot deel van Holland overstroomd, riepen de graaf van Holland en 
de prins-bisschop van Utrecht bijvoorbeeld in april 1322 het dijkleger 
op. Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 74.

dat twee partijen een rol speelden. Het initiatief tot sa-
menwerken kwam in eerste instantie bottom-up. Loka-
le gemeenschappen slaagden erin onderling de aanleg 
en het onderhoud te coördineren van nieuwe groot-
schalige waterwerken: ringdijken, aaneengesloten zee-
dijken, sluiscomplexen en afwateringskanalen, soms 
ten dienste van tientallen dorpen. In de eerste helft 
van de dertiende eeuw zien we zowel in landsheerlij-
ke als niet-landsheerlijke gewesten dergelijke verban-
den functioneren. In een tweede fase voorzag de lands-
heer deze samenwerkingsverbanden van privileges, 
soms wanneer ze reeds generaties lang functioneerden. 
Met de grafelijke en hertogelijke charters kregen ze be-
langrijke bevoegdheden en transformeerden tot echte 
waterschapsbesturen. In gebieden waar geen spoor is 
van voorafgaande samenwerkingsverbanden heeft het 
initiatief vermoedelijk meer bij de vorst gelegen, maar 
dan nog kunnen we ervan uitgaan dat hij geen water-
schap kon creëren zonder een groot draagvlak onder 
de bevolking. Lokale gemeenschappen en landsheren 
hebben de waterschappen dus samen opgericht. In de 
niet-landsheerlijke gebieden bleef het regionaal water-
beheer afhankelijk van gemeenschappelijke regelingen. 

De motieven van de lokale bevolking om samen te 
werken waren vooral agrarisch van aard. Door ontgin-
ningen en dijkbouw waren onbedoeld processen in wer-
king gezet, zoals bodemdaling, opslibbing van rivierbo-
dems en inversie van land en water. De opbouw van een 
regionale infrastructuur was een investering om de pro-
ductie en de productiviteit van de landbouw op peil te 
houden of te verbeteren. De motieven van de landsheer 
waren drieledig, en van geval tot geval zal de ene of de 
andere reden belangrijker zijn geweest. Hij kreeg ten 
eerste geld uit de verlening van privileges. Ze werden 
letterlijk door hem verkocht aan de belanghebbenden. 
Ten tweede bevorderde een goed functionerend water-
beheer de landbouw en daarmee de welvaart, zodat hij 
meer belasting kon vragen. In de middeleeuwse econo-
mie waren de belastingen sterk afhankelijk van de toe-
stand in de landbouw. Ten derde versterkte hij door mid-
del van de waterschapsprivileges zijn politieke invloed 
in betwiste grensgebieden, zoals de Alblasserwaard en 
de Zeeuwse eilanden. De belangstelling van de lands-
heer laat zien dat hij het waterbeheer vanaf de dertiende 
eeuw als een element van staatsbelang zag, of beter ge-
zegd een landsheerlijk belang – het begrip ‘staat’ is ana-
chronistisch voor deze periode. Het waterbeheer werd 
zo belangrijk geacht dat de nieuwe waterschapsbestu-
ren zelfs hoge rechtsmacht kregen. Ze mochten over-
treders van hun keuren hoge boetes en in uiterste ge-
vallen een lijfstraf opleggen. De transformatie van een 

Tielhof binnenwerk.indb   48Tielhof binnenwerk.indb   48 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



492.7  conclusie

gemeenschappelijke regeling tot een bestuur met eigen 
bevoegdheden en rechtspersoonlijkheid was belangrijk, 
want hoe weinig essentieel de landsheer ook was bij de 
initiële vorming van grootschalige systemen, op den 
duur waren de waterschappen met landsheerlijk char-
ter veel effectiever dan andere.  

De case-study over de Alblasserwaard vestigde de aan-
dacht op de cruciale rol van sleutelfiguren. Dit waren 
individuen zoals Willem van Brederode die een stevige 
positie binnen de regionale elite combineerden met ver-
trouwensbanden met de landsheer. Sleutelfiguren ken-
den zowel het regionale als het landsheerlijke bestuur 
goed. Ze waren bereid en in staat om tussen het ene en 
het andere bestuurlijke niveau te schakelen. Zo werden 
de landsheer en zijn raadsheren en de regionale elite op 
één lijn gebracht zodat er concrete overeenstemming 
ontstond over de wijze waarop het regionale waterschap 
georganiseerd moest worden en welke bevoegdheden 
het moest krijgen. Het onderzoek naar de Alblasser-
waard suggereert dat ook een andere factor cruciaal was 
bij het ontstaan van regionale waterschappen. Dat was 
een zekere mate van bezitsconcentratie. De initiatiefne-
mers van de streekwaterschappen moeten we namelijk 
zoeken bij edelen bij wie zich veel bezit had opgehoopt: 
grond, tienden, en lokale bestuursmacht (ambachts-
heerlijkheden). Juist door de geografische spreiding 
van hun bezit waren zij gebaat bij een regionale aan-

pak van het waterbeheer, ook als die voor een deel van 
hun ambachten of percelen nadelig was. Accumulatie 
van grondbezit heeft een vergelijkbare rol gespeeld bij 
heel andere waterschappen, zoals het Aduarderzijlvest. 
Daar was de verwerving van verspreid liggende gronden 
in handen van het klooster Aduard een uitstekende aan-
leiding om samen met kleinere partners die de tussen-
liggende gronden bezaten, een regionaal afwaterings-
systeem van de grond te tillen.  

Het is belangrijk om vast te stellen dat terwijl regi-
onale waterschappen werden opgericht, de traditionele 
centra van waterbeheer niet werden opgeheven. De lo-
kale gemeenschappen die vanouds de bulk van het wa-
terbeheer verzorgden, bleven de lokale werken beheren. 
Daarnaast kwamen nu de waterschappen en ongeveer 
gelijktijdig de steden, dus twee nieuwe organisaties 
die zich met waterbeheer bezighielden, de een geheel, 
de ander gedeeltelijk. Buurschappen, steden en water-
schappen vielen hiërarchisch onder de landsheer, maar 
hadden in de praktijk een grote autonomie en de relatie 
tussen de drie typen organisaties was niet geregeld. Zo 
kreeg in de dertiende en veertiende eeuw het waterbe-
heer in de Nederlanden een sterk polycentrisch karak-
ter. De wijze waarop de besturen waren samengesteld, 
garandeerde contacten tussen het regionale waterschap 
en zijn samenstellende delen. Het volgende hoofdstuk 
gaat op deze bestuurssamenstelling in.
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50 3 ▶  

3.1  Inleiding

In de paasweek van 1284, op 11 april, sloot een groep he-
ren een overeenkomst over het waterbeheer in het ge-
bied tussen de Lek en de Linge. Later zou dit gebied de 
Vijfheerenlanden worden genoemd. Het lag ten oosten 
van de Alblasserwaard. Het gezelschap was bijeen bij de 
kerk van Everdingen, een dorp aan de Lek. Er waren dij-
ken doorgebroken en het doel van de bijeenkomst was 
zowel de waterkering als de afwatering te verbeteren. 
De aanwezigen poogden de negatieve gevolgen van het 
verbrokkelde waterbeheer tegen te gaan. Die verbrok-
keling was bepaald groot te noemen, want de latere 
Vijfheerenlanden waren op dat moment nog verdeeld 
in maar liefst twaalf kleine heerlijkheden. Van elf daar-
van was de heer aanwezig in Everdingen. Ze besloten 
onder meer dat de waterkeringen rond het hele gebied 
voortaan drie keer per jaar geschouwd zouden worden 
door een gezamenlijk te vormen college van acht heem-
raden. Van die acht moesten er vier afkomstig zijn uit 
de ambachten aan de kant van de Linge en vier uit de 
ambachten aan de kant van de Lek. De heren verklaar-
den elkaar voortaan bij het dijkbeheer als broeders te 
zullen bijstaan: desen dik te houdene gelike of wi alle bro-
dere waren.1

De overeenkomst van 1284 behoort tot de oudste of-
ficiële stukken in de Nederlandse taal. Het contract is 
mooi vanwege de uitgesproken intentie om broederlijk 
samen te werken. Het is exemplarisch voor het regiona-
le waterbeheer vanwege de samenstelling van het colle-
ge van heemraden: vier van de Lek en vier van de Linge. 
Op deze manier hebben groepen belanghebbenden een 
eigen vertegenwoordiging in het schouwcollege. Met de 
overeenkomst kwam een gemeenschappelijke regeling 
tot stand, nog geen echt waterschap. Binnen elk van de 

1 Van der Gouw, ‘De unie van de vijf heren’, 15 (artikel 23); Van der 
Klooster, ‘De heren’, 17.

twaalf heerlijkheden bleef namelijk de lokale schout op-
treden. De acht heemraden schouwden overal waar zij 
kwamen onder leiding van de plaatselijke schout. Ook 
de tenuitvoerlegging van straffen, zoals de invordering 
van boeten, lag in handen van de lokale rechter.2 Het 
gemeenschappelijk orgaan, het schouwcollege, bood 
evenwel de mogelijkheid van een consistente en effec-
tieve controle op de onderhoudskwaliteit van de dijken 
als geheel. 

We kijken in dit hoofdstuk naar de institutie die bij 
uitstek bedoeld was om de representatie van groepen 
vorm te geven: de kwaliteitszetel, in de zin van bestuurs-
zetel, speciaal gereserveerd voor een bepaalde groep 
van grondbezitters.3 Regionale waterschappen werden 
bestuurd door een breed samengesteld college, waarin 
de oprichters van het waterschap elk een of meer zetels 
mochten bekleden. Dit wordt behandeld in paragraaf 
3.2. Later werd het voor nieuwe groepen zoals stedelijke 
grondbezitters mogelijk een zetel te verwerven. Dit is 
het onderwerp van paragraaf 3.3. Paragraaf 3.4 gaat over 
de manieren waarop kandidaten voor bestuurszetels ge-
selecteerd werden. In paragraaf 3.5 volgt een case-study 
over de vertegenwoordiging van de poorters van Har-
derwijk in het bestuur van de polder Arkemheen. Ten 
slotte gaat paragraaf 3.6 in op de collegiale aard van wa-
terschapsbesturen.

2 Van der Gouw, ‘De unie van de vijf heren’, 10, 14-15 (artikelen 12 
en 17). De twaalf heerlijkheden groeiden daarna aaneen tot vijf hoge 
heerlijkheden, die van 1428 tot de negentiende eeuw het dijkcolle-
ge van de Vijfheerenlanden in stand hielden. Dit waterschap hield 
trekken van een gemeenschappelijke regeling want er waren vijf dijk-
graven die ieder in eigen ambtsgebied vonnis wezen. Spierings, De 
waterkeringszorg, 57-58. 
3 De kwaliteitszetels zoals geregeld in de Waterschapswet van 1992 
hebben dus eeuwenoude voorgangers. Havekes, Functioneel decentraal 
waterbestuur, 283-284.

Representatieve bestuurscolleges▶  
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513.1 inleiding

 ▸ Een van de oudste oorkonden in de Nederlandse taal is deze overeenkomst uit 1284 tot samenwerking in het gebied dat later de Vijf-
heerenlanden werd genoemd. Elf lokale heren beloofden elkaar voortaan als broeders te zullen bijstaan in het dijkbeheer en bekrachtig-
den de belofte met hun zegel.
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3.2  Zes heemraden uit Holland en vier uit Utrecht 

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe in de laaggelegen de-
len van de Nederlanden waterschappen ontstonden op 
interlokale, bovenlokale of regionale schaal. Sommige 
namen weerspiegelen duidelijk dat het ging om samen-
werking van lokale gemeenschappen. Zo vinden we de 
kern van het latere hoogheemraadschap van Delfland 
in 1281 aangeduid als de Zeven Ambachten.4 Op Wal-
cheren ontstond in het begin van de veertiende eeuw de 
watering van de Vijf Ambachten, nadat al langdurig een 
gemeenschappelijke regeling van de ambachten had ge-
functioneerd.5 Einde zeventiende eeuw groeide een ge-
meenschappelijke regeling ten westen van de Dollard 
uit tot een waterschap, het Tienkarspelenzijlvest.6  

De samenstelling van besturen uit vertegenwoordi-
gers van specifieke deelgebieden weerspiegelt de ont-
staansgeschiedenis van het waterschap per contract. We 
zien dit voor het eerst bij verschillende waterschappen 
die in de jaren ’70 en ’80 van de dertiende eeuw tot stand 
kwamen in het Hollandse rivierengebied. Ze lagen vaak 
deels binnen, deels buiten Holland. Behalve het hoog-
heemraadschap van de Alblasserwaard in 1277 ontston-
den het hoogheemraadschap van de Heusdense dijk en 
de zijdewinde (1273),7 het hoogheemraadschap van de 
Tieselinswaard (vóór 1282) en het hoogheemraadschap 
van de Riederwaard (1288). Steeds werd voorgeschreven 
dat de heemraden afkomstig moesten zijn uit specifie-
ke deelgebieden van het territorium.8 Zo werd voor de 
Heusdense dijk en zijdewinde bepaald dat de schouw 
gevoerd zou worden door een college van twaalf heem-
raden, van wie zes uit Holland, vier uit Heusden en twee 
uit Altena.9 Uit de toepassing in de geheel in Holland 
gelegen Riederwaard blijkt dat het principe van geogra-
fische representatie al snel niet meer voorbehouden was 
aan grensoverschrijdende waterschappen.  

Later treffen we ook in andere gewesten waterschaps-
besturen aan, gebaseerd op representatie van de sa-
menwerkende partijen. Het bestuur van waterschap 
de Drielse wetering, in het oostelijk deel van de Bom-
melerwaard, bestond volgens de weteringbrief uit 1320 

4 De Wilt, Landlieden, 11. In de oudste geschiedenis van Rijnland is 
sprake van de 24 ambachten. Fockema Andreae, Rijnland, 29; Van der 
Linden, ‘Oorsprong’, 131-134.
5 Zie p. 34 en p. 36. 
6 Addens, Het Tien Karspelen Zijlvest, 16-22; Formsma, Historie van 
Groningen, 624.
7 Ook genoemd hoogheemraadschap van de Hoge Maasdijk en de 
Zijdewende Hedikhuizen-Vlijmen. Hoppenbrouwers, Een middel-
eeuwse samenleving, 558.
8  Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 407, 413, 415, 418, 420.
9 Henderikx, ‘De zorg voor de dijken’, 415.

uit zeven gezworen heemraden, namelijk vier uit Driel, 
twee uit Rossum en een uit Hurwenen.10 In het water-
schap Veluwe werkten sinds 1370 vijf, en sinds 1479 
zeven kerspels samen, en ieder kerspel werd verte-
genwoordigd door een eigen heemraad. Daarbij werd 
onderscheid gemaakt tussen de heemraden voor ‘bo-
ven’ en voor ‘beneden’: de zuidelijke en de noordelijke 
kerspels.11 Van de zes bestuursleden van de Pingjumer 
Gulden Halsband, een ringdijk in Friesland, moesten 
volgens het dijkrecht van 1774 vier benoemd worden 
door inwoners van Pingjum en twee door inwoners van 
Witmarsum. De ongelijke verdeling hing samen met de 
veel grotere oppervlakte van Pingjum.12 Het Groning-
se Woldzijlvest was samengesteld uit drie schepperijen 
die elk weer bestonden uit vier onderdelen, klauw, kluft 
of eed genaamd. Het bestuur van het Woldzijlvest be-
stond dan ook uit twaalf personen, elk afkomstig van 
een van de klauwen.13 Representatie van de samenwer-
kende partners in het bestuur was dus een algemene 
regel. Ook kleinere eenheden konden zich daarbij over 
het algemeen laten gelden, omdat hun medewerking 
belangrijk was voor de anderen.14 

De representatie van lokale gemeenschappen in be-
sturen was dermate algemeen dat het opvalt wanneer 
een dorp geen zetel had. In het bestuur van het hoog-
heemraadschap van de Diemerdijk ontbrak een aantal 
kleine gerechten in het achterland van de dijk. Het dorp 
Diemen was evenmin vertegenwoordigd.15 Diemen lag 
nota bene op een centrale plaats aan de dijk en was be-
last met nogal wat verplichtingen, zowel in geld als in 
het onderhoud van dijkvakken door de lokale grondbe-
zitters in natura. De zetelverdeling dateerde uit de ont-
staansperiode van het waterschap. Het heemraadschap 
ontwikkelde zich tussen 1420 en 1440 en kreeg zijn eer-
ste dijkbrief in 1437. In 1440 werd voorgeschreven dat er 
tien bestuursleden moesten zijn, op dat moment aange-
duid als waarslieden en later als heemraden. De meeste 
zetels werden toegekend aan heerlijkheden (Loosdrecht, 
Loenen, Kortenhoef, Nigtevecht, Breukelen en Abcou-
de), drie zetels kwamen toe aan steden (Amsterdam, 
Muiden en Weesp) en één aan een rurale gemeenschap 

10  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 31. 
11  Reichgelt, ‘Het ontstaan van het waterschap Veluwe’, 6-7. 
12  Rienks en Walther, Binnendiken, 279, 286. 
13  Ligtendag, De Wolden en het water, 126.
14  Knottnerus, Natte voeten, vette klei, 66. Het basisprincipe van ver-
tegenwoordiging van groepen in het bestuur van waterschappen be-
staat nog steeds. Daarom worden waterschappen beschreven als een 
belangengroependemocratie. Havekes, Functioneel decentraal bestuur, 
396.
15  Fockema Andreae, Het Nedersticht, 28 noot 2.
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533.2  zes heemraden uit holland en vier uit utrecht 

(Weesperkarspel).16 Het kwam neer op zes zetels voor 
Holland en vier voor Utrecht. De zetelverdeling was on-
getwijfeld de uitkomst van een onderhandeling tussen 
Holland en Utrecht en een extra zetel voor Diemen zou 

16  De Neve en Van Heezik, Omzien naar water, 43-44; Fransen, Dijk 
onder spanning, 52-53.

het Hollandse overwicht wellicht te groot maken. Verte-
genwoordiging bleef ook wel uit wanneer gebieden in 
latere instantie bij een bestaand waterschap werden in-
gelijfd. Dergelijke ‘ingenomen’ of ‘ingelaten’ landen kre-
gen niet altijd een plaats aan de bestuurstafel.17  

17  De ingelaten landen ten zuiden van Euvelgunne bijvoorbeeld 

 ▸ Zuil met tien wapenschilden van de 
‘stemmende’ districten in Holland en 
Utrecht en daaronder, heel klein, ne-
gentien wapenschilden van Diemen en 
de andere ‘contribueerende’, maar niet 
stemmende districten. De zuil is afge-
beeld in een hoek van een grote kaart 
van het hoogheemraadschap Zeeburg 
en Diemerdijk uit 1754. Omdat de 
kaart in delen op linnen geplakt is om 
op te kunnen vouwen, zijn vouwstre-
pen te zien. 
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In enkele Hollandse hoogheemraadschappen waren 
de besturen niet samengesteld uit kwaliteitszetels. De 
zittende bestuurders kozen bij een vacature zelf een 
nieuwe heemraad of droegen enkele kandidaten voor 
aan de landsheer.18 In de praktijk werd waarschijnlijk 
ook in deze waterschappen naar een zekere geografi-
sche representativiteit gestreefd. Voor het hoogheem-
raadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemer-
land en West-Friesland vermeldt een bron uit 1666 dat 
van de vier hoogheemraden er gewoonlijk een afkom-
stig was uit Haarlem, een uit het Duinkavel, een uit Wa-
terland en een uit Geestmerambacht.19

Dat de diverse onderdelen van het territorium gere-
presenteerd werden in besturen van samenwerkings-
verbanden en waterschappen gold vermoedelijk vanaf 
het begin als een ongeschreven regel. Dat dit geregeld 
werd via het formele recht op een kwaliteitszetel voor 
lokale gemeenschappen was echter een innovatie uit 
de jaren ’70 van de dertiende eeuw. Bij de hoogheem-
raadschappen van de Lekdijk Bovendams en Lekdijk 
Benedendams waren ze op dat moment nog niet be-
kend.20 Ook in Rijnland, waar toen een gemeenschap-
pelijke regeling van tientallen ambachten functio-
neerde, was het college vermoedelijk niet op die basis 
samengesteld, anders zou dit logischerwijs zijn voort-
gezet en was de heemraden niet kort daarna het coöp-
tatierecht verleend. De introductie van de kwaliteitsze-
tel was een bestuurlijke oplossing voor waterschappen 
als de Alblasserwaard die ontstonden in het staatkun-
dig versnipperde rivierengebied. De soevereiniteit was 
verdeeld over de graaf van Holland, de prins-bisschop 
van Utrecht en een groot aantal heren van dwergstaat-
jes. Sindsdien treffen we de kwaliteitszetels ook aan in 
waterschappen die geheel onder dezelfde landsheer vie-
len en in gewesten waar geen landsheer was.

De oprichting van waterschappen wijst op vertrou-
wen van de partners in elkaar en in de onderlinge sa-
menwerking. In ruil voor medezeggenschap via be-
stuurszetels gaf iedere partij – definitief – een deel van 

behoorden tot het generale zijlvest der Drie Delfzijlen, maar hadden 
geen recht op vertegenwoordiging. Siemens, ‘Het generale zijlvest der 
Drie Delfzijlen’, 142. 
18  Dit verschijnsel komt in paragraaf 3.4 aan de orde, bij de selectie-
mechanismen.
19  De Jonge van Ellemeet, ‘Hoofdmomenten’, 199. 
20  Bij een reorganisatie van het dijkbestuur van de Lekdijk Boven-
dams 1323 werd het hele bestuur uit kwaliteitszetels samengesteld, 
maar er is niets bekend over de selectie van heemraden voordien. Van 
Vliet, Lekdijk Bovendams, 65-66, 75-78. Bij de Lekdijk Benedendams 
worden kwaliteitszetels voor het eerst genoemd in een oorkonde van 
1454. Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 76 noot 3 en Van Hengst, Lekdijk 
Benedendams, 15, 35. Mogelijk schouwde de dijkgraaf met lokale colle-
ges van heemraden of mocht hij zelf heemraden selecteren.

zijn autonomie over het waterbeheer binnen het eigen 
territorium op. Dit was een grote stap. We moeten be-
denken dat er niet of nauwelijks regelgeving of bestuur 
bestond waarin de nieuwe organisaties konden worden 
ingekaderd. Wat dat betreft zijn de middeleeuwse wa-
terschappen niet te vergelijken met de huidige. Ze zijn 
zelfs moeilijk te vergelijken met de Rijncommissie en 
andere riviercommissies want deze grensoverschrijden-
de commissies opereren in het kader van Europees en 
internationaal recht. De betekenis van het samenwer-
ken in waterschappen is ook groot als we het afzetten te-
gen het lokale particularisme dat kenmerkend was voor 
de Nederlanden in de middeleeuwen en vroegmoderne 
tijd. Steden en dorpen moesten zelf kunnen beslissen 
over interne zaken, dus lokale autonomie stond hoog 
in het vaandel. Het belang van de eigen gemeenschap 
prevaleerde daarbij. Er was normaal gesproken weinig 
bereidheid om iets voor het algemeen belang te doen en 
de eigen tradities waren voor de meeste mensen, inclu-
sief de bestuurlijke elites, heilig.21  

Het is interessant dat in de dertiende eeuw niet alleen 
rurale gemeenschappen maar ook steden samenwer-
kingsverbanden aangingen waarbij ze autonomie durf-
den af te staan. Zo stelden de stadsbestuurders van zes 
Hollandse en Zeeuwse steden zich in 1291 gezamen-
lijk garant voor betaling van een grote som geld die hun 
landsheer, graaf Floris V, schuldig was. Als de schuld 
niet tijdig terugbetaald zou worden, zouden de stads-
bestuurders consequenties daarvan ondervinden.22 In 
de eeuwen daarna gingen steden regelmatig een collec-
tieve schuld aan, waardoor een blok van steden werd 
gevormd dat gedwongen was samen te werken zolang 
die schuld niet was afgelost. Steden liepen financieel ri-
sico door dit soort interstedelijke constructies. Met re-
gelmaat liepen zij ook daadwerkelijke schade op.23 Toch 
bleven de voordelen van samenwerking en het vertrou-
wen groot genoeg om ze aan te gaan. Deze vorm van 
samenwerking bestond dus naast de gebruikelijke par-
ticularistische opstelling. Hoewel de steden die in 1291 
als eerste een gezamenlijke verplichting aangingen, 
alle zes toevallig vlak bij een van de oude waterschap-
pen lagen, kunnen we daar niet uit afleiden dat de wa-
terschappen als voorbeeld hebben gediend.24 Het wa-

21  Groenveld, ‘Natie en patria’, 62; Burgers, ‘De steden van Holland 
in oorlog’, 283, 289-290; Prak en Van Zanden, Nederland, 109.
22  Zuijderduijn, ‘In hetzelfde schuitje’, 137.
23  Zuijderduijn, ‘In hetzelfde schuitje’, 141; Zuijderduijn, ‘Wining 
and dining’, 43.
24  De steden waren Dordrecht, gelegen bij de Grote Waard, Middel-
burg bij de Vijf Ambachten, Zierikzee gelegen in een van de Zesde-
delen, Delft enclave in Delfland, Leiden en Haarlem, enclaves in Rijn-
land, en ten slotte Alkmaar. De laatste stad lag dicht bij de Westfriese 
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ren altijd deze zes steden die bij het gewestelijk bestuur 
waren betrokken. Misschien was het gelijktijdig voor-
komen van rurale en stedelijke samenwerkingsverban-
den een symptoom van de parallel lopende ontwikke-
ling van steden en waterschappen in de dertiende eeuw. 
De voordelen van samenwerking waren evident, of wel-
licht waren de nadelen van niet samenwerken al iets te 
duidelijk gebleken. 

3.3  Stedelijke zetels

Waterschappen en steden ontstonden ongeveer in de-
zelfde tijd. Eerder beschreef ik de oprichting van wa-
terschappen mede als een defensieve reactie van lokale 
heren en grondbezitters op het ontstaan en de ontwik-
keling van steden.25 Handel en scheepvaart kwamen in 
de steden tot bloei en leidden tot watergebruik dat met 
dat van de waterschappen conflicteerde. Steden claim-
den voor hun burgers uitzonderingsposities op het ge-
bied van onderhoudsverplichtingen en onderwerping 
aan de keuren. Steden en waterschappen bleven zich zij 
aan zij ontwikkelen. De Nederlanden behoorden in de 
late middeleeuwen en vroegmoderne tijd tot de meest 
verstedelijkte gebieden van Europa en dat gold zeker 
voor de laaggelegen delen. Een indruk daarvan geven 
de volgende cijfers. Voor de periode rond 1470 is het 
stedelijke deel van de bevolking van Vlaanderen bere-
kend op 33 procent, dat van Gelderland op 41 procent.26 
Rond 1500 woonde zeker de helft van de bevolking van 
het gewest Utrecht in een stad.27 Holland was hard op 
weg naar dezelfde mijlpaal, want daar kunnen in 1514 
127.000 van de 275.000 inwoners tot de stadsbewoners 
worden gerekend, dus 46 procent. De Hollandse urba-
nisatiegraad nam daarna nog sterk toe naar 54 procent 
in 1622 tot 61 procent in 1675.28 

Vanaf de veertiende eeuw deed een nieuw institutio-
neel fenomeen zijn intrede in waterschapsbesturen: de 
stedelijke zetel. De Utrechtse zetels in het dijkbestuur 
van de Lekdijk Bovendams zijn vermoedelijk de oud-
ste. In de schouwbrief van 1323 staat dat de stad Utrecht 
twee van de elf heemraden van de Lekdijk Bovendams 

Omringdijk, waarvoor geen overkoepelend waterschap bestond, maar 
waarvoor rond 1300 het Ooster- en het Westerdijkgraafschap waren 
opgericht.
25  Zie p. 46.
26  Blockmans, Metropolen, 541.
27  Van den Hoven van Genderen, ‘Land en landbouw’, 292.
28  De Vries en Van der Woude, Nederland, 74 en 84-85. Het cijfer 
van 1675 wordt wellicht 3% hoger als ook de kleinste stadjes meege-
nomen worden, zoals in het geval van 1514 en 1622.

benoemt.29 In 1380 kreeg Brugge het privilege om in 
elke watering van het Brugse Vrije een eigen bestuur-
der aan te stellen. De stad oefende dit voorrecht in de 
praktijk niet overal uit, maar wel in de wateringen in 
de nabijheid van Brugge. Daarin werden steeds Brugse 
sluismeesters aangesteld.30 In 1386 blijken er in Mas-
tenbroek vijf, sinds 1390 vier heemraden te zijn, van wie 
één namens Kampen en één namens Zwolle.31 Van de 
dertien hoogheemraden van de Alblasserwaard moch-
ten Dordrecht en Schoonhoven er sinds 1421 elk twee 
aanwijzen, Dordrecht sinds 1483 zelfs drie.32 Van de 
zeven heemraden van de dijkstoel van de Baarbroekse 
dijk, gelegen langs de IJssel, moesten vier heemraden 
uit Doesburg afkomstig zijn. Dit gold mogelijk sinds 
het ontstaan van de dijkstoel, in of voor 1414.33 Arnhem 
en Nijmegen kregen in 1445 het recht om voor de dijk-
stoel van de Overbetuwe ieder een heemraad aan te wij-
zen.34 In 1559 werd vastgelegd dat Middelburg in elk van 
de vier wateringen op het eiland Walcheren een gezwo-
rene mocht benoemen, van de acht gezworenen die elk 
wateringbestuur telde.35 De lijst is verre van compleet. 
De stedelijke zetel was een wijd verspreid fenomeen.  

Het lijkt misschien vreemd om een scherp onder-
scheid te maken tussen stedelijke en rurale grondbezit-
ters. Ze woonden meestal niet ver van elkaar. In alle bo-
vengenoemde voorbeelden lagen de steden dicht bij het 
territorium van het waterschap.36 Steden die zetels in 
een waterschapsbestuur kregen, lagen soms als enclave 
in het waterschap, soms onmiddellijk aan zijn grens of 
anders op afzienbare afstand. Toch is het goed gebruik 
om in het geval van stedelingen te spreken van uitheem-
se grondbezitters. Zij werden met betrekking tot hun 
landbouwgrond door het waterschap gelijk behandeld, 
maar binnen de stadsmuren werd geen waterstaatom-
slag geheven en golden de voorschriften van het water-
schapsbestuur niet. Poorters hadden een andere juri-
dische status, met alle rechten en plichten die daarbij 
hoorden. Ze behoorden ook tot een andere sociale ge-
meenschap en bezochten een andere kerk. Voorzienin-
gen als armen- en ziekenzorg, handhaving van openbare 
orde en scholing waren strikt lokaal geregeld. De mees-
te mensen hadden werk waarvoor ze hun eigen dorp of 
stad niet uitkwamen. Kortom, steden en buurschappen 

29  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 105.
30  Soens, Spade in de dijk, 101, 192. 
31  Van de Pas, ‘De waterstaatkundige organisatie’, 82.
32  Spierings, De waterkeringszorg, 46. Dit privilege was aanvankelijk 
tijdelijk, maar is vermoedelijk definitief geworden. 
33  Hol, ‘Malder-malderzaadsgelijk’, 335.
34  Mentink en Van Os, Over-Betuwe, 69.
35  Priester, ’De besturen van Walcheren circa 1400-1574’, 42. 
36  Zie bijvoorbeeld kaarten 2, 3 en 6.
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vormden de kaders bij uitstek waarbinnen het leven van 
de bevolking zich afspeelde. Dit werkte ook door in iden-
titeit. De meeste mensen beschouwden hun stad of dorp 
als hun ‘patria’ en niet het gewest, laat staan een groter 
politiek verband. Er bestonden natuurlijk allerlei relaties 
tussen de bevolking van stad en platteland, maar identi-
teit was in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voor-
al lokaal bepaald.37

37  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 135; Groenveld, ‘Natie 
en patria’, 62, 65; Prak, Gouden Eeuw, 171, 185.

Sommige steden slaagden erin ook invloed op de se-
lectie van dijkgraven te verkrijgen. Dit gebeurde bijvoor-
beeld in een van de Zesdedelen waarin het eiland Schou-
wen ten behoeve van het waterbeheer was verdeeld. De 
Zesdedelen van Schouwen behoren tot de oudste wa-
terschappen op de Zeeuwse eilanden. In 1290 functio-
neerden daar al colleges van dijkgraaf en gezworenen, 
hoogstwaarschijnlijk over elk van de Zesdedelen. In 1320 
kreeg Zierikzee het recht de dijkgraaf van het Poort- of 
Qualambacht voor te dragen, het Zesdedeel waarin Zie-

 ▸ De kust van de Zuidwatering en een deel van de Oostwatering met Middelburg (rechtsonder), Arnemuiden (links midden) en de 
kronkelende Arne, kopie uit 1724 naar een panoramakaart uit circa 1513. Middelburg kreeg in de zestiende eeuw het recht in alle vier 
wateringen op het eiland Walcheren een bestuurslid te benoemen.
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rikzee zelf was gelegen.38 Amsterdam mocht een kan-
didaat voordragen voor het baljuwschap van Amstel-
land en had daardoor ook invloed op het bestuur van de 
heemraadschappen van de Diemerdijk en Amstelland. 
Dit waren namelijk dubbelfuncties: de baljuw was auto-
matisch dijkgraaf van deze waterschappen.39 Soms kreeg 
een stad geen recht van voordracht, maar wel de verze-
kering dat de dijkgraaf tot de poorters van de stad moest 
behoren. Dordrecht wist dat voor een aantal omliggende 
waterschappen te regelen. Sinds 1418 moest in elk ge-
val de dijkgraaf van de Zwijndrechtse Waard een poor-
ter van Dordrecht zijn, sinds 1483 ook die van de Alblas-
serwaard.40 In 1563 werd het eerstgenoemde voorrecht 
nog iets uitgebreid naar aanleiding van onenigheid tus-
sen de ambachtsheren over de keuze van de dijkgraaf. 
Toen kocht Dordrecht voor 600 pond het recht om de 
dijkgraaf van de Zwijndrechtse Waard te benoemen, in-
geval de ambachtsheren niet snel genoeg hun besluit be-
kend maakten.41 Rotterdam kocht in 1576 het recht om 
de dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland 
te mogen voordragen en oefende dit recht uit tot 1795. 
De stad besloot dat de dijkgraaf lid van de vroedschap 
moest zijn, zodat Schielands dijkgraaf tijdens de Repu-
bliek (behoudens uitzonderingen) een Rotterdamse be-
stuurder was.42 Het was een verdere uitbreiding van de 
invloed op het waterschap, want sinds het begin van de 
zestiende eeuw was ook een van Schielands heemraden 
al vaak vroedschap of schepen van Rotterdam en behar-
tigde hij speciaal de belangen van die stad.43

Het verkrijgen van rechten tot voordracht of benoe-
ming in ruil voor geld of een andere tegenprestatie was 
in het ancien régime een normaal verschijnsel. Toen in 
de negentiende eeuw over de inpassing van waterschap-
pen in het staatsrecht werd gediscussieerd, lag dit na-
tuurlijk anders. Nog in het midden van de negentiende 
eeuw debatteerden juristen over het Rotterdamse pri-
vilege om de dijkgraaf van Schieland te mogen voor-
dragen. Dat voorrecht paste niet in de nieuwe opvattin-
gen over de rol van de overheid. Het laten vervallen zou 
echter aantasting van eigendom zijn. Niettemin besloot 
een commissie uit de Staten van Zuid-Holland in 1851 

38  Gallé, Beveiligd bestaan, 119-120 en 136; Cossee-de Wijs, Moer-
land en Uil, Waterschap Schouwen-Duiveland, 173.
39  Fransen, Dijk onder spanning, 59; De Neve en Van Heezik, Om-
zien naar water, 52.
40  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 53; Busch, ‘De Alblasserwaard’, 
226. Dordrecht claimde sinds 1418 tevens dat de dijkgraaf van de Gro-
te Waard een poorter van Dordrecht was. Fockema Andreae, De Grote 
of Zuidhollandse Waard, 16. 
41  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 53. 
42  Van der Gouw, ‘Schieland als koloniaal gebied’, 243-245.
43  Van Wiersum, ‘Krakeel’, 1.

dat het staatsrecht nu eenmaal veranderd was en de wa-
terschappen openbaar gezag uitoefenden dat niet ver-
vreemd mocht worden. Wat er vroeger ten aanzien van 
die rechten was voorgevallen, was volgens de commis-
sie niet relevant.44 Het privilege van Rotterdam en ver-
gelijkbare rechten vervielen. 

In hoeverre kunnen we de stedelijke zetel als een in-
stitutionele innovatie beschouwen? Stedelijke zetels 
waren overduidelijk geïnspireerd op de zetels voor be-
stuursleden namens lokale gemeenschappen. Ze bor-
duurden voort op de gewoonte om schouwcolleges en 
waterschapsbesturen samen te stellen uit vertegen-
woordigers van delen van het territorium (‘vier van de 
Lek en vier van de Linge’). Op dezelfde manier was de 
stedelijke zetel bedoeld om medezeggenschap te verle-
nen aan grondbezitters uit een specifieke woonplaats. 
De vernieuwing zat in het feit dat het nu om uitheemse 
grondbezitters ging. Zij kregen voor het eerst een for-
mele vertegenwoordiging. In plaats van een totaal nieu-
we vorm hiervoor te kiezen, werd voortgebouwd op een 
kennelijk succesvol institutioneel arrangement. Het 
principe dat elk smaldeel gerepresenteerd werd in een 
besturend college bleef overeind.

Volgens hetzelfde principe verschenen in de veertien-
de eeuw gekwalificeerde zetels voor religieuze instel-
lingen. Het ging om instellingen die via schenkingen, 
erfenissen en legaten een agglomeraat aan percelen ver-
gaarden, zoals gasthuizen, kloosters, kapittelkerken en 
parochiekerken. De oudst gedocumenteerde zetels voor 
geestelijke instellingen zijn net als de oudste stedelijke 
zetels te vinden in de schouwbrief voor de Lekdijk Bo-
vendams van 1323. Hierin stond dat twee hoogheemra-
den benoemd zouden worden door de vijf Utrechtse ka-
pittelkerken gezamenlijk, twee andere door een aantal 
kloosters en nog weer twee door de stad Utrecht.45 In 
de Groningse zijlvesten hadden kloosters vermoedelijk 
van het begin af aan een centrale rol in het bestuur, om-
dat zij tot de oprichters behoorden. Het Aduarderzijl-
vest werd in de veertiende eeuw bestuurd door negen 
zijlrechters, van wie drie door de abt van het convent 
Aduard werden gekozen, drie door de ingelanden van 
Lieuwerderwolde en drie door de ingelanden van enke-
le Drentse kerspels. De samenstelling van het college 
van zijlrechters staat voor het eerst beschreven in een 
overeenkomst van 1382, maar was vermoedelijk al van 
kracht toen de samenwerking in 1313 minder uitgebreid 
op schrift werd gesteld.46 In Vlaamse wateringen in het 

44  Giebels, ‘Droom, daad, wetten en praktische bezwaren’, 96-97.
45  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 105.
46  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 21. Mol en Delvigne, ‘Het kloos-
ter, het land en het water’, 166, 167.
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Brugse Vrije namen kerkelijke grootgrondbezitters ook 
al vroeg deel aan het bestuur. Ze hadden in de vijftiende 
en zestiende eeuw in elk geval een gegarandeerde ver-
tegenwoordiging in het bestuur van de Blankenbergse 
watering.47 De Onze Lieve Vrouwe abdij te Middelburg 
had in de vijftiende eeuw veel grond verspreid over Wal-
cheren, waardoor ze zeggenschap in waterstaatszaken 
van het eiland verwierf.48 Stedelijke zetels en zetels voor 
geestelijke grootgrondbezitters vindt men soms zij aan 
zij in een waterschap.49 Het aantal zetels voor religieu-
ze instellingen bleef beperkt, mede omdat veel kloosters 
en kerken in steden waren gevestigd en al werden ver-
tegenwoordigd via stedelijke zetels. Als gevolg van de 
reformatie verdwenen de zetels voor religieuze instel-
lingen in de zestiende eeuw, of ze werden voortgezet als 
zetel namens de (wereldlijke) instelling die voortaan het 
betreffende goederencomplex beheerde. 

De invloed van groepen belanghebbenden hing na-
tuurlijk niet alleen af van de zetelverdeling, maar ook 
van de persoonlijke kwaliteiten van de bestuursleden, 
hun ervaring, netwerken en nevenfuncties en de ma-
nier waarop ze invulling gaven aan hun functie. Onder-
zoek naar het heemraadschap van de Veen- en Velden-
dijk laat zien dat in de zeventiende en achttiende eeuw 
niet alle bestuursleden even intensief gebruik maakten 
van hun recht om op vergaderingen aanwezig te zijn. 
In het bestuurscollege zaten twee ‘buitenheemraden’, 
heemraden namens de in de stad Utrecht wonende in-
gelanden. Zij kwamen naar de schouwen, naar bespre-
kingen over belangrijke financiële zaken en naar bijeen-
komsten waar nieuwe bestuursleden werden gekozen. 
Verder waren zij vaak afwezig. Zij bemoeiden zich dus 
eigenlijk vooral met de hoofdlijnen. De drie anderen, de 
‘binnenheemraden’, namen met de dijkgraaf het dage-
lijks bestuur op zich. Ook binnen deze groep deed zich 
nog een nuance voor. De (twee) Amersfoortse heemra-
den domineerden de vergaderingen, die trouwens ook 
plaatsvonden in Amersfoort. De (ene) heemraad uit 
Bunschoten woonde dicht bij de dijk en speelde een be-
langrijke rol in het dagelijks toezicht, maar was in de ze-
ventiende eeuw niet altijd present op de vergaderingen. 
Dit veranderde dan weer in het begin van de achttiende 
eeuw, toen deze heemraad intensief ging meedoen aan 
de besluitvorming. Een vaste zetelverdeling hoefde dus 

47  Soens, Spade in de dijk, 51, 191-192.
48  Dekker, ‘De vertegenwoordiging van de geërfden’, 365.
49  Zoals in de Lekdijk Bovendams maar ook in het hoogheemraad-
schap de Ring van Putten waar zowel het kapittel van Geervliet als het 
stadje Geervliet in de zestiende eeuw een zetel in het bestuur konden 
claimen. Van der Gouw, De Ring van Putten, 82.

niet tot bestuurlijke verstarring te leiden.50 
Hoe verklaren we de opkomst van stedelijke zetels? 

Ze waren in de eerste plaats eenvoudig een gevolg van 
de uitbreiding van stedelijk grondbezit, dus van grond 
van stadsbesturen en particuliere stedelingen samen. 
Hoewel we geen exact beeld hebben van de bezitsver-
deling in de tijd dat stedelijke zetels in opkomst waren, 
zijn enkele voorbeelden veelzeggend. De poorters van 
Middelburg hadden in 1464 een kwart van de grond op 
Walcheren in bezit.51 In de wateringen in het Brugse 
Vrije beliep het stedelijk grondbezit tegen het midden 
van de zestiende eeuw tussen 20 en 40 procent.52 Rond 
dezelfde tijd kon het bezit van stedelingen en stedelijke 
instellingen in het deel van Holland tussen het IJ en de 
Lek berekend worden op 41 procent van alle grond.53 In 
de Utrechtse polder Bunschoten stond in 1501 29 pro-
cent van de grond op naam van inwoners van de steden 
Utrecht en Amersfoort. In 1548 was hun aandeel ver-
der toegenomen tot 38 procent.54 Stedelijk grondbezit is 
ongetwijfeld de belangrijkste factor geweest bij de lan-
cering van stedelijke zetels. Steden claimden zetels in 
waterschappen waar zijzelf dan wel hun poorters en in-
stellingen land bezaten. 

De particuliere stedelijke grondbezitter is niet tot een 
bepaald type te reduceren. Sommige poorters kochten 
grond om te gebruiken voor land- of tuinbouw. Anderen, 
zoals brouwers en touwslagers, kochten grond om in hun 
behoefte aan brandstof en grondstoffen te voorzien. Ze 
verbouwden bijvoorbeeld hennep of wonnen turf. Weer 
andere stadsbewoners kochten land als veilige belegging. 
Met name in perioden van geldontwaarding en munton-
zekerheid was grond een aantrekkelijke belegging. Ste-
delingen kwamen op verschillende manieren aan grond, 
bijvoorbeeld door aankoop of via een erfenis van fami-
lie op het platteland. Nieuwkomers van het omringen-
de platteland behielden na vestiging in de stad soms een 
deel van hun grond in het dorp van herkomst. Dan wa-
ren er nog de religieuze instellingen die in steden geves-
tigd waren. In de vijftiende en zestiende eeuw breidden 
zij hun bezit flink uit, vooral dankzij schenkingen van 
gelovigen.55 In de vroegmoderne tijd kochten particulie-
re stedelingen ook wel heerlijkheden (lokale bestuurs- en 
rechtsmacht) op het platteland, zodat zij ook daarom be-
lang bij en belangstelling voor waterbeheer kregen.

50  Kole, Polderen of niet, 89, 97-98, 106. 
51  Van Steensel, Edelen in Zeeland, 150.
52  Soens, Spade in de dijk, 99.
53  Van Bavel, ‘Rural development and landownership’, 182.
54  Kole, Polderen of niet, 79, figuur 3.1; 276, tabel A2-1.
55  Dergelijke instellingen gevestigd in Zwolle, Kampen, Hasselt en 
Deventer, breidden hun grondbezit in de polder Mastenbroek tussen 
1390 en 1530 bijvoorbeeld uit. Kole, Polderen of niet, 185, 295. 
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593.3  stedelijke zetels

Een tweede verklaring voor het ontstaan van stedelijke 
bestuurszetels was kredietverstrekking aan waterschap-
pen door stadsbesturen en individuele stedelingen. Na 
grote overstromingen wendden waterschapsbesturen 
zich voor financiële hulp regelmatig tot de stedelijke 
geld- en kapitaalmarkt. Tegenover hun voorschotten, le-
ningen en subsidies wilden de stedelingen invloed in 
het waterschap veilig stellen. Steden gebruikten hun 
kredieten dan als breekijzer om een zetel in het bestuur 
te claimen. Zo zijn de twee zetels van de stad Utrecht in 
het dijkbestuur van de Lekdijk Bovendams in 1323 ont-
staan. Naar aanleiding van een dijkdoorbraak bij Vrees-
wijk met rampzalige gevolgen werd het hele dijkbestuur 
toen gereorganiseerd en, vermoedelijk voor het eerst, 
samengesteld uit kwaliteitszetels. Behalve voor de stad 
kwamen er ook zetels voor de kloosters en voor de kapit-
tels, zodat de drie groepen werden gerepresenteerd die 
samen 1400 pond beschikbaar hadden gesteld.56 Ook 
het in 1445 verkregen recht van Nijmegen en Arnhem 
om een heemraad aan te wijzen voor de dijkstoel van de 
Overbetuwe, was vermoedelijk te danken aan verstrek-
te leningen.57 

Waterschappen profiteerden ook op indirecte wijze 
van de kapitaalkracht van steden. De poorters van Mid-
delburg hadden bijvoorbeeld het zogenaamde recht van 
levering, een privilege waardoor de stad controle had 
over de inning. Het hield in dat Middelburgers hun om-
slag betaalden aan een ambtenaar van de stad Middel-
burg, een poortersklerk, die het geld afdroeg aan de wa-
teringen. Daar stond tegenover dat de stad sinds 1519 de 
verplichting had de omslag te voldoen voor poorters die 
niet tijdig hun penningen afdroegen.58 Gezien de vele 
poortersgronden moet dit een welkome steun voor de 
wateringen zijn geweest want zo werden ze ontlast van 
het nalopen van poorters die te laat of niet betaalden 
voor hun bezittingen op het platteland. Het ligt voor de 
hand dat dit heeft bijgedragen aan het in 1559 formeel 
verkregen recht van Middelburg om in iedere watering 
van Walcheren een gezworene te benoemen.59  

Meer algemeen gold dat in een samenleving die regel-
matig met overstromingen te maken kreeg, de steden 
cruciaal waren om te voorkomen dat overstromingen in 

56  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 75; Dekker, Het Kromme Rijngebied, 
593; Dekker, ‘De waterstaats organisatie’, 237.
57  Mentink en Van Os, Over-Betuwe, 68 en 120. 
58  Priester, ‘De besturen van Walcheren circa 1400-1574’, 52, met 
noot 103. 
59  Kredieten openden niet per se de deur naar bestuurlijke invloed. 
Amsterdam kreeg nooit een vaste zetel in het college van Rijnland, 
terwijl dat waterschap in noodsituaties vaak sterk afhankelijk was 
van Amsterdamse geldschieters. Van Tielhof, ‘Het college van hoofd-
ingelanden’, 32, 47.

rampen ontaardden. Ruimtelijk maar ook financieel en 
organisatorisch vervulden steden essentiële rollen wan-
neer een groot deel van het normale leef- en werkgebied 
onder water stond. Ze lagen hoger dan het omringen-
de platteland en hun bebouwde kom stroomde daarom 
meestal niet of slechts gedeeltelijk onder. Zij functio-
neerden daarom als vluchtheuvel voor mensen en vee. 
In de steden waren de bestuurlijke instellingen geves-
tigd die noodhulp coördineerden. Die konden blijven 
functioneren tijdens overstromingen. In steden bevon-
den zich ook de kapitaalkrachtige groepen die als steun-
pilaar functioneerden bij dijkherstel zoals zojuist geme-
moreerd. Het stedenlandschap in Laag-Nederland werd 
gekenmerkt door veel verspreid liggende kleine steden 
zodat rurale regio’s meestal wel een stad in de nabij-
heid hadden. Dit stedenlandschap droeg bij aan de vor-
ming van wat wel een amfibische cultuur is genoemd. 
Volgens Van Dam kunnen de laaggelegen delen van de 
Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot in de negen-
tiende eeuw als zodanig gekarakteriseerd worden. Een 
amfibische cultuur heeft strategieën ontwikkeld om te 
bereiken dat de mens zich in tijden van overstroming 
relatief makkelijk tussen water en land kan bewegen en 
om het aantal slachtoffers en de materiële schade be-
perkt te houden. Zo werd voorkomen dat iedere over-
stroming in een humanitaire en economische ramp 
ontaardde. Het aantal slachtoffers was bij de meeste 
overstromingen inderdaad beperkt.60

3.3.1  Entree van stedelingen in het adellijke bestuurscollege 
van Rijnland

De stedelingen betraden colleges die tot dan toe slechts 
samengesteld waren uit personen van adel. In een maat-
schappij met grote standsverschillen was dit niet van-
zelfsprekend. Het werd vergemakkelijkt doordat stede-
lingen ook bij andere organisaties aan tafel kwamen te 
zitten met edelen, bijvoorbeeld in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw bij de provinciale Statenvergaderingen 
en in de grafelijke Raad. Het waren ook nooit de eer-
sten de besten die hun stad vertegenwoordigden in een 
waterschapsbestuur. In Rijnland werden stedelijke ze-
tels geïntroduceerd tijdens de politieke chaos als gevolg 
van een opleving van de Hoekse en Kabeljauwse twis-
ten, dus in heel bijzondere omstandigheden. Tijdens de 
machtsstrijd tussen Jacoba van Beieren en Jan van Bei-
eren ontsloeg de laatste in 1420 de Hoekse heemraden. 
In de tien jaar daarna wisselden Rijnlandse bestuursle-
den elkaar vaak snel af. Door de burgeroorlog kwam een 

60  Van Dam, De amfibische cultuur, m.n. 9, 14.
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groot deel van de adel om politieke redenen niet in aan-
merking als heemraad. Toen in 1430 vijf nieuwe heem-
raden tegelijk aantraden, waren onder hen de Leidenaar 
Floris Paedze en de Haarlemmer Meynaert Claesz.61 
De nieuwe landsheer Filips de Goede – die na de dood 
van Jan van Beieren (1425) de macht had veroverd – 
had hierin vermoedelijk de hand. De heemraden van 
Rijnland hadden formeel weliswaar het coöptatierecht, 
maar in bijzondere gevallen konden de landsheren in-
grijpen. Filips had reden om de beide stedelingen te be-
lonen met aanzienlijke functies. Zowel Floris Paedze 
als Meynaert Claesz hadden zich zeer nuttig voor hem 
gemaakt door de bede te innen, de een in het baljuw-
schap Rijnland, de ander in het baljuwschap Kennemer-
land. In 1429 werden zij al in de grafelijke Raad opge-
nomen, net als de heemraadschappen een organisatie 
van adellijke signatuur. Vermoedelijk heeft Filips ervoor 
gezorgd dat zij het jaar daarna tot heemraden van Rijn-
land werden gekozen. Daarbij werden het zuidelijke en 
noordelijke deel van Rijnland gelijk behandeld. Elk le-
verde een adellijke heemraad in voor een stedeling.  

De stedelijke zetels van Rijnland kwamen dus tot 
stand onder bijzondere politieke omstandigheden en het 
betrof bijzondere individuen. Floris Paedze en Meynaert 
Claesz waren niet zomaar nouveaux riches. Beiden be-
hoorden tot de bestuurlijke elite van hun stad en combi-
neerden het heemraadschap regelmatig met een functie 
als schepen of als burgemeester. Van Floris Paedze is 
daarnaast bekend dat hij niet alleen tot de rijkste bur-
gers van Leiden behoorde, maar ook tot de welgebore-
nen.62 Mogelijk gold dit voor Meynaert Claesz ook. Wel-
geborenen waren mensen die in rechte mannelijke lijn 
van edelen afstamden, maar geen adellijk leven meer 
leidden en steeds meer in de niet-adellijke bevolking 
opgingen. Ze werden in de vijftiende eeuw scherp on-
derscheiden van de ridderschap. Recente sociale strati-
ficaties maken een onderscheid tussen de hoge adel (de 
baanderheren), de ‘modale’ adel (de ridders), de lage 
adel (knapen en jonkvrouwen) en, jawel, de ‘laagste’ 
adel (de welgeborenen). De eerste drie groepen vorm-
den de ridderschap. Juist tegen 1420 werd het verschil 
tussen welgeborenen en de gewone mensen, huislui-
den, nog weer kleiner omdat de eersten belangrijke fis-
cale privileges kwijtraakten.63 Welgeboren poorters als 
Paedze en mogelijk Claesz stonden dus evident enkele 
treden lager op de maatschappelijke ladder dan de adel-
lijke heemraden die gerekruteerd werden uit de baan-

61  Fockema Andreae, Rijnland, 45-46, 400.
62  Damen, De staat van dienst, 67, 175 noot 54 en 55, 481; Janse, 
Ridderschap, 127.
63  Janse, Ridderschap, 71, 101. 

derheren en ridders. De grote rijkdom en macht van 
de twee zal de afstand enigszins verkleind hebben. Na 
hun overlijden bleef het college gemengd. Het aanwij-
zen van heemraden door Haarlem en Leiden ontwik-
kelde zich in de vijftiende eeuw tot gewoonterecht.64 

3.4  Hoe werden bestuurders geselecteerd?

Er waren verschillende manieren om bestuurders voor 
regionale waterschappen te selecteren. Afhankelijk van 
het gewest lijken een of twee mechanismen dominant 
te zijn geweest. In Vlaanderen was dat bijvoorbeeld ver-
kiezing, in Holland coöptatie en benoeming en in Gro-
ningen kwamen systemen van toerbeurten veel voor. Lo-
ting kwam in regionale waterschappen niet voor, en in 
lokale trouwens ook nauwelijks.65 Veel procedures wa-
ren eigenlijk mengvormen. Een voorbeeld daarvan zien 
we op het eiland Schouwen, waar Zierikzee in de mid-
deleeuwen zijn invloed op de waterschappen, de Zesde-
delen, gestaag uitbreidde. De stad verkreeg in 1320 het 
recht om de dijkgraaf van het Poortambacht voor te dra-
gen, zoals we eerder zagen. In 1483 volgde het privile-
ge om dijkgraven en gezworenen aan te stellen in drie 
van de zes waterschappen. In 1511 werden de rechten 
van Zierikzee nog verder uitgebreid, waarbij de ingelan-
den ook een rol kregen. Toen kreeg het stadsbestuur de 
bevoegdheid om alle dijkgraven en gezworenen in de 
Zesdedelen te benoemen, maar slechts nadat 50 tot 60 
voorname ingelanden een voordracht hadden gedaan.66 
Die voordracht moet haast wel door verkiezingen tot 
stand zijn gekomen. Het ging dus om een benoemings-
procedure met een sterk participatief element.  

De methode van selecteren was sterk bepalend voor 
de mate waarin belanghebbenden hun stempel konden 
drukken op het waterbeheer. Verkiezingen en systemen 
van toerbeurten bijvoorbeeld waren in beginsel partici-
patief van aard, want de grondbezitters kozen zelf ie-
mand uit hun midden of een functie rouleerde over de 
grondbezitters. Coöptatie was daarentegen bijna per de-
finitie weinig participatief, want als de keuze voor aan-
komende bestuursleden door de zittende bestuursleden 

64  Fockema Andreae, Rijnland, 45.
65  Een voorbeeld is de selectie van molenmeesters met blinde lo-
tinge in de Papewegse polder in Holland, 1626. Van der Gouw, Het 
ambacht Voorschoten, 87. Polders in Staats-Vlaanderen stapten medio 
achttiende eeuw over op loting van de commiezen (gezworenen). De 
Vleesschauwer, Van water tot land, 70-71.
66  Cossee-de Wijs, Moerland en Uil, Waterschap Schouwen-Duive-
land, 173, 175. Op het eiland Schouwen functioneerden sinds 1291 zes, 
sinds 1558 vier besturen die elk een deel van de ringdijk om het eiland 
beheerden. 
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613.4  hoe werden bestuurders geselecteerd?

werd gemaakt was daar maar een klein groepje mensen 
bij betrokken. Ook bij benoemingen lag de bevoegdheid 
om de selectie te maken bij een beperkte groep, name-
lijk de leden van een stads- of dorpsbestuur en vaker 
nog bij slechts één persoon, de lokale heer. Dat kon een 
ambachtsheer zijn (eigenaar van de lage en middelba-
re rechtsmacht) of een halsheer (eigenaar van de hoge 
rechtsmacht).67 Eigenaren van heerlijkheden hadden 
het recht lokale functionarissen te benoemen, inclusief 
de functionaris die namens de lokale gemeenschap in 
een regionaal waterschapsbestuur zitting nam.68  

In beginsel waren benoeming en coöptatie dus min-
der participatief dan verkiezingen en toerbeurtensyste-

67  Nobel, ‘Heerlijkheden in Holland’, 19.
68  Voorbeelden: Hovenkamp, ‘De oudste geschiedenis’, 54 (Lekdijk 
Benedendams); Peele, ‘Pruisisch gezag’, 83-84, 86 (Zonzeelse pol-
der en Emiliapolder); De Vleesschauwer, Van water tot land, 68-69 
(Zaamslagpolder); Fransen, Dijk onder spanning, 53 (Diemerdijk); Van 
Nierop, Van ridders tot regenten, 129 (Holland).

men, maar in de praktijk lag dit vaak wat genuanceerder 
als gevolg van aanvullende formele en informele regels. 
Heren lieten zich bijvoorbeeld vaak informeel adviseren 
door de lokale grondbezitters voordat zij iemand tot be-
stuurder benoemden.69 Op het eerste gezicht lijken de 
grondbezitters dan niet betrokken te zijn geweest bij de 
selectie en strikt genomen hadden zij ook geen zeggen-
schap, maar in de praktijk hadden ze wel invloed. An-
dersom konden verkiezingen en beurtsystemen minder 
participatief uitwerken dan verwacht, wanneer aanvul-
lende regels groepen uitsloten. Zo kon een bepaald 
grondbezit vereist zijn als drempel om te mogen kiezen 
of om verkozen te kunnen worden. Dit is hoogstwaar-
schijnlijk het geval geweest in de Blankenbergse wate-

69  Van Nierop, Van ridders tot regenten, 129. In de Bommelerwaard 
wisselden benoemingen van lokale functionarissen door de heer of 
door het dorp elkaar in de vroegmoderne tijd soms af. Het feit dat vaak 
dezelfde personen benoemd werden, ongeacht wie de keus maakte, 
kan wijzen op informele advisering. Brusse, ‘Res publica’, 114. 

 ▸ Noord-Vlaanderen en Zeeland op een kaart die in de zestiende eeuw is gemaakt, maar de situatie aan het einde van de dertiende 
eeuw voorstelt. In de wateringen in dit gebied werden bestuursleden geselecteerd met behulp van verkiezing door de grondbezitters.

Tielhof binnenwerk.indb   61Tielhof binnenwerk.indb   61 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



62 3 representatieve bestuurscolleges

ring in de zestiende eeuw. De sluismeesters werden, 
zoals elders in de wateringen van het Brugse Vrije, ge-
selecteerd met behulp van verkiezingen. Hoewel daar-
bij officieel geen eisen golden, hadden sluismeesters in 
de praktijk bijna altijd 20 hectare land of (veel) meer 
op hun naam staan.70 Kennelijk was er een informele 
ondergrens waardoor veel mensen niet in aanmerking 
kwamen voor de functie. 

Wanneer de selectie overwegend in het voordeel van 
grotere grondbezitters uitwerkte, hoeft dat overigens 
niet zonder meer te wijzen op een niet-participatie-
ve selectieprocedure. Wat dat betreft biedt het onder-
zoek naar stedelijk burgerschap in de middeleeuwen 
en de vroegmoderne tijd een interessante parallel. De 
leden van stadsbesturen en stadsraden bestonden voor 
het overgrote deel uit de meest welgestelde inwoners 
van de steden. Dat gold niet alleen voor steden waar 
stadsbestuurders simpelweg hun eigen opvolgers aan-
wezen, maar ook voor steden waar verkiezingen wer-
den gehouden en andere mechanismen bestonden die 
burgers in staat stelden tot deelname aan het politie-
ke proces. Historici zijn daarom vaak geneigd middel-
eeuwse en vroegmoderne verkiezingen niet zo serieus 
te nemen, maar Prak heeft erop gewezen dat het be-
lang van verkiezingen en andere vormen van participa-
tie schuilt in het mandaat dat burgers hun bestuurders 
hiermee verschaften. Daarvoor hoeft het stadsbestuur 
geen afspiegeling te zijn van de stedelijke bevolking. In 
een democratie lijkt het profiel van politici ook niet op 
dat van hun kiezers.71 Veel mensen stemmen op kandi-
daten die juist beter gekwalificeerd zijn voor de func-
tie dan zij zelf. De sociale achtergrond van bestuurders 
van waterschappen komt in latere hoofdstukken aan de 
orde, maar los daarvan is het dus belangrijk om te we-
ten welke selectieprocedures eraan ten grondslag lagen, 
of daarbij sprake was van brede participatie en of hierin 
op lange termijn veranderingen optraden.  

Selectiemechanismen bleven soms eeuwenlang on-
veranderd. Zo zaten in het bestuur van de hoge dijkstoel 
van de Tielerwaard drie heemraden van de Lingekant 
en vier van de Waalkant, die sinds de middeleeuwen 
tot 1795 via coöptatie werden aangesteld.72 In het hoog-
heemraadschap van de Diemerdijk was de zetel voor 
Amsterdam eeuwenlang een zaak van het stadsbestuur. 
Amsterdam benoemde tot 1795 zijn jongste burgemees-
ter (in leeftijd) op deze post. Deze gewoonte dateerde uit 

70  Soens, Spade in de dijk, 194-195. Soens, ‘Het waterschap en de 
mythe van democratie’, 45.
71  Prak, Stadsburgers, 79-80.
72  Bijl, Het Gelderse water, 36. 

1440, dus uit de beginperiode van het heemraadschap.73 
Het is niet bekend waarom deze functie niet jaarlijks 
onder de burgemeesters rouleerde, of via loting of on-
derlinge verkiezing werd ingevuld. In een maatschap-
pij waarin ouderdom status gaf, was het belasten van de 
jongste burgemeester met een specifieke taak niet be-
doeld als een eer. Misschien werd het aanvankelijk als 
een onaantrekkelijke verplichting gezien, of waren er 
strategische redenen om het zo te doen. De benoeming 
van een jonge burgemeester vergrootte de kans op een 
lange zittingstermijn en dit kwam de continuïteit in het 
bestuur ten goede. Het gaf de betrokkene ook de gele-
genheid ervaring op te doen en daarmee op termijn de 
invloed van Amsterdam binnen het college van dijkgraaf 
en heemraden te vergroten. De Amsterdamse heemraad 
liet zich echter in de zeventiende en achttiende eeuw 
doorgaans vervangen door de stadssecretaris, zodat de 
mogelijke strategische voordelen – althans toen  – niet 
optimaal werden verzilverd.74 Wellicht waren financiële 
motieven belangrijker, zoals dit bij andere functies ook 
wel het geval was. Wanneer steden hun jongste vroed-
schapslid tot heer van een stadsheerlijkheid benoem-
den, was dit namelijk meestal om kosten te besparen. 
Hoe langer de zittingstermijnen uitvielen, des te min-
der (dure) inauguraties er plaats hoefden te vinden.75 

3.4.1  Verandering van selectiemechanisme

In veel gevallen werd op enig moment het selectieme-
chanisme gewijzigd. In de Groningse zijlvesten veran-
derde de dominante wijze van selecteren zelfs twee-
maal. De zijlvesten werden bestuurd door een college 
van zijlrechters. De oudste bronnen spreken van verkie-
zing van zijlrechters tijdens algemene bijeenkomsten 
van grondbezitters. Tijdens de jaarvergadering kozen de 
aftredende rechters, met toestemming van de aanwezi-
ge geërfden, hun opvolgers. Ondanks het sterke element 
van coöptatie worden deze procedures in de literatuur 
beschouwd als verkiezingen, vanwege de invloed die de 
geërfden konden uitoefenen. Het was destijds moeilijk 
geschikte kandidaten voor de functie te vinden. Uitge-
kozen worden was vermoedelijk vooral een belasting, 
omdat aan het zijlrechterschap nog geen inkomsten 
waren verbonden. Het kostte alleen maar geld. Daar-
om moesten zijlrechters aan vermogenseisen voldoen, 
maar die waren bescheiden en beperkten de participatie 
niet tot een elite. Volgens een vermoedelijk uit de vijf-
tiende eeuw daterende bron vereisten het Aduarder- en 

73  Fransen, Dijk onder spanning, 59, 92, 325.
74  Fransen, Dijk onder spanning, 325.
75  Temminck, ‘Haarlem en zijn heerlijkheden’, 100.
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het Winsumerzijlvest het bezit van zes koeien en een 
paard, alsmede het vermogen om de eigen verteringen 
tijdens de jaarvergadering te betalen.76 Mogelijk kunnen 
we deze bescheiden veestapel opvatten als een indica-
tie van de doorsnee melkveehouderij.77 Een andere bron, 
uit 1455, heeft het over het bezit van minimaal tien gras 
land, vereist voor rechters in het algemeen. Een gras of 
koegras was de oppervlakte nodig voor het weiden van 
een volwassen rund in de zomer en kan gesteld worden 
op 0,5 hectare.78 De bronnen uit de middeleeuwen zijn 
schaars en normatief. Ze geven dus alleen voorschriften 
en de praktijk kan daarvan hebben afgeweken. De be-
scheiden vermogensdrempels, de algemene bijeenkom-
sten en de toestemming die geërfden moesten geven 
aan de keuze van bestuursleden wekken echter wel de 
indruk van sterk participatieve procedures.  

In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw wer-
den de bestuursfuncties in de zijlvesten steeds vaker 
per toerbeurt vervuld in plaats van door verkiezing. De 
functie van zijlrechter begon te rouleren over alle be-
zitters van de grotere hofsteden in de schepperijen, de 
delen waaruit de zijlvesten waren samengesteld. Dege-
ne wiens boerderij aan de beurt was, werd namens zijn 
schepperij zijlrechter (steeds vaker schepper genaamd) 
in het college van zijlrechters. Alleen de hofsteden van 
de voornaamste herenboeren, de edele heerden, deden 
mee. Sinds het midden van de zestiende eeuw kwamen 
als edele heerden in aanmerking behuisde erven met 
minstens 30 gras land, dus circa 15 hectare. Dat roule-
ren ging volgens de zonnewijzer, mitter sonnen omme-
ganck. In 1600 kwam dit toerbeurtsysteem in het uitge-
strekte generale zijlvest der Drie Delfzijlen veel voor.79 
Men sprak van ommegaande of ambulatoire schepperij-
en. Vermoedelijk was het systeem ingevoerd omdat al te 
vaak dezelfde ingelanden tot zijlrechter werden gekozen 
die dit als een te grote belasting gingen beschouwen.80 
Een toerbeurtensysteem is dan eerlijker. Het valt op dat 
de vermogensdrempel voor bestuurders hoger was ge-
worden dan in de vijftiende eeuw, geen tien maar der-
tig gras. 

In de zestiende eeuw had het toerbeurtensysteem al 
zijn langste tijd gehad, althans in veel zijlvesten. Benoe-
ming kreeg nu de overhand, want ommegaande functies 
werden steeds vaker staand: ze bleven als het ware staan 

76  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 21, 49, 54, 60, 69.
77  Benders, Een economische geschiedenis van Groningen, 155.
78  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 69; Zijlma, De Marne, 145; www.
meertens.knaw/mgw (Databank oude Nederlandse maten en gewich-
ten).
79  Ligtendag, De Wolden en het water, 139.
80  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 47, 62.

bij een persoon of boerderij, soms omdat de hofsteden 
van een ommegang in handen van één eigenaar kwa-
men. Na 1600 werd het fenomeen van staande water-
schapsfuncties ook sterk bevorderd door de toenemen-
de verkoop van de functies los van boerderijen. Door de 
afscheiding van de heerd werden functies als zijlrechter 
zuivere vermogensbestanddelen.81 Door allerlei ontwik-
kelingen waren de functies een aantrekkelijk bezit ge-
worden in plaats van een sociale verplichting.82  

De grote Hollandse hoogheemraadschappen verkre-
gen in de middeleeuwen het recht van coöptatie. Bij een 
vacature kozen de vijf tot zeven heemraden in onderling 
overleg een nieuw lid van het college, vermoedelijk uit 
de eigen kring van familie en kennissen. Dit verschafte 
de heemraden een zeer onafhankelijke positie, temeer 
daar ze levenslang zitting hadden. Zij ontvingen het co-
optatierecht schriftelijk in 1286 (Rijnland), 1319 (Delf-
land) en 1390 (Schieland).83 Het privilege van Delfland 
was min of meer gekopieerd van dat van Rijnland. Zo-
als stadsrechten soms grotendeels overgenomen wer-
den van andere steden, vond rechtsfiliatie ook bij wa-
terschappen plaats, hoewel dit vermoedelijk wel minder 
gebruikelijk was.84 In 1319 verleende Willem III aan de 
heemraden van Delfland de rechten van de heemraden 
van Rijnland, aangeduid als de heemraden van Spaarn-
dam. Daar had Rijnland namelijk zijn uitwateringsslui-
zen en die waren het belangrijkste gezamenlijke water-
werk. De Delflandse heren kregen datselve recht dat die 
heemraders van Sparendamme hebben ghehadt ende noch 
hebben van ons en van onsen vorvorders, in allen manie-
ren als sii ’t vormaels hebben ghehadt ende noch hebben.85 
Schieland volgde als gezegd aan het einde van de veer-
tiende eeuw. 

Toen het coöptatierecht aan Rijnland, Delfland en 
Schieland verleend werd, was het elders allang gebruike-
lijk dat regionale waterschappen een bestuur met kwali-
teitszetels hadden. De verklaring hiervoor is onduidelijk 
want geen enkele bron licht ons erover in. Er werd voor 
dit privilege uiteraard betaald, zoals voor andere hand-

81  Formsma, Historie van Groningen, 252; Feenstra, De bloeitijd en 
het verval, 70; zie voor een overzicht anno 1755 van rechthebbenden 
op waterstaatsfuncties in de zijlvesten en de hoge bezitsconcentratie 
daarbij: Siemens, Dijkrechten en zijlvesten. 
82  Op den duur had de verkoop van functies negatieve gevolgen 
voor het waterbeheer (zie par. 9.6.3).
83  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 48; Postma, 
Delfland, 32; Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 53. Mogelijk was het 
ook van toepassing op de Grote Waard, een heemraadschap dat na de 
Sint-Elizabethsvloed van 1421 teloor ging. Fockema Andreae, De Grote 
of Zuidhollandse Waard, 19-20.
84  Van der Linden, ‘Waterschappen en rechtsbronnen’, 124.
85  Geciteerd in De Wilt, Landlieden, 13-14. 

Tielhof binnenwerk.indb   63Tielhof binnenwerk.indb   63 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



64 3 representatieve bestuurscolleges

vesten.86 Dat verklaart echter nog niet waarom alleen zij 
dit recht kregen. Wellicht is het te danken aan hun vroe-
ge en autonome ontstaansgeschiedenis.87 In Gelderland 
waren het ook juist waterschappen met een autonome 
voorgeschiedenis die coöptatierecht hadden, zoals de 
hoge dijkstoel van de Bommelerwaard. De Bommeler-
waardse heemraden hadden overigens minder vrijheid 
dan de Hollandse heemraadschappen, want de zetelver-
deling stond vast. In 1409 werd namelijk gespecificeerd 
dat van de zeven heemraden drie uit Zaltbommel, twee 
uit het oostelijk deel van de Bommelerwaard en twee uit 
het westelijk deel afkomstig moesten zijn. Bovendien 
was hun zittingstermijn beperkt tot twee jaar, want ieder 
jaar moest de helft van de heemraden aftreden.88 

De totale autonomie van de Rijnlandse, Delflandse en 
Schielandse hoogheemraden om hun medebestuursle-
den te benoemen werd in de zestiende eeuw wel beperkt, 
maar desondanks bleef het element van coöptatie sterk 
aanwezig. De beperking vloeide voort uit een landsheer-
lijke ordonnantie van 1516. Die was afgekondigd door 
prins Karel (de latere keizer Karel V), de nieuwe lands-
heer die in 1515 graaf van Holland was geworden, na 
het regentschap van Maximiliaan I van Habsburg. Hij 
was op de hoogte van het toen reeds jaren falende dijk-
beheer en de vele overstromingen in Holland. Op een 
reis door Holland zag hij in 1516 met eigen ogen hoe 
slecht de dijken erbij lagen.89 De hoogheemraden van 
Rijnland waren totaal niet opgewassen geweest tegen 
de dijkdoorbraken van 1508 tot 1515.90 De Ordonnantie 
op de heemraadschappen van 1516 beoogde een grote-
re invloed van de vorst op het waterbeheer en het te-
gengaan van misstanden. De landsheer zou voortaan 
invloed krijgen op de keus van nieuwe heemraden. In 
de praktijk betekende dit dat de zittende heemraden bij 
een vacature voortaan een voordracht van drie kandida-
ten deden, waaruit de vorst, de stadhouder of het Hof 
een keus maakte. Het was een mengvorm van coöptatie 
en benoeming, waardoor het landsbestuur enige greep 

86  We weten dat de heemraden van Schieland 40 Gelderse guldens 
betaalden voor het handvest waarin Albrecht hen in 1390 het coöp-
tatierecht verleende. Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 53-54. In 1411 
betaalden de schepenen van de Vlaamse kasselrij Veurne Jan zonder 
Vrees om hun eenjarige in een levenslange zittingstermijn om te zet-
ten. Buylaert en Ramandt, ‘The transformation of rural elites’, 54.
87  Van Bavel, Manors and markets, 97. Fockema Andreae denkt juist 
aan de nauwe samenwerking van de oprichters van deze heemraad-
schappen met de graaf, waardoor die laatste hen, edelen uit zijn raad 
en vertrouwelingen, het recht van coöptatie gunde: Fockema Andreae, 
Rijnland, 119-120.
88  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 19; Moor-
man van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 47. 
89  Cools, Strijd om den grond, 59.
90  Zie ook p. 152. 

op de waterschappen kreeg. De ordonnantie verbood te-
vens het combineren van bepaalde functies, zodat het 
bijvoorbeeld onmogelijk werd hoogheemraad te zijn in 
twee waterschappen tegelijk.91 Accumulatie van func-
ties was op dat moment aan de orde van de dag, terwijl 
het zich niet verdroeg met de regel dat functionarissen 
in hun ambtsgebied moesten wonen. De ordonnantie 
van 1516 is bijzonder omdat zij gold voor alle water-
schappen in Holland en West-Friesland terwijl maatre-
gelen ten aanzien van waterbeheer vóór 1795 bijna altijd 
betrekking hadden op een specifiek geval. De ingreep 
is dus niet te onderschatten, maar ondertussen bleef 
een sterk element van coöptatie in de selectie van nieu-
we bestuurders bestaan, waardoor de Hollandse hoog-
heemraadschappen zich bleven onderscheiden van an-
dere. Een nieuw waterschap als het in 1565 opgerichte 
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Fries-
land kreeg in 1571 een vergelijkbare regeling. Bij een va-
cature mochten dijkgraaf en heemraden drie kandida-
ten voordragen bij de landsheer, die de kandidaat van 
zijn voorkeur zou benoemen. De heemraden hadden 
ook in dit waterschap levenslang zitting.92  

Besturen werden vaak hybride samengesteld in die zin 
dat binnen een bestuur verschillende selectiemechanis-
men werden toegepast. Een mooi voorbeeld biedt het 
hoogheemraadschap van de Alblasserwaard. Het water-
schap was in 1277 opgericht door zestien contractanten, 
zoals we zagen, namelijk de graaf van Holland met vijf-
tien lokale heren.93 Samen hadden die lokale heren zo’n 
dertig heerlijkheden, waaruit een schouwcollege werd 
samengesteld van dertien leden. Vijf van de dertien 
hoogheemraden kwamen uit de (vier) hoge heerlijkhe-
den in het oosten van de waard, die tijdens de oprichting 
in 1277 niet tot Holland behoorden, zoals Langerak en 
het Land van Arkel. Deze werden benoemd door de be-
zitters van de hoge heerlijkheden, de halsheren. De acht 
overige hoogheemraden kwamen uit het westen van de 
waard en werden vermoedelijk gekozen door de lokale 
grondbezitters. In 1421 werd een deel van de acht weste-
lijke zetels, vooralsnog tijdelijk, omgezet in stedelijke ze-
tels voor Dordrecht en Schoonhoven en in 1483 werden 
dit drie permanente zetels voor Dordrecht. Deze drie ste-
delijke hoogheemraden werden geselecteerd via verkie-
zingen onder de ingelanden die in Dordrecht woonden. 

91  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 99; Fockema 
Andreae, Rijnland, 136; Postma, Delfland, 69. De Vries, Het dijks- en 
molenbestuur, 65. De ordonnantie is van 12-10-1516. 
92  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 48. Zie voor de voor-
drachten en benoemingen in de zeventiende en achttiende eeuw: 
NL-PmWA, HUS, inv.nr. 86, f. 72 e.v. 
93  Zie p. 40.
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653.4  hoe werden bestuurders geselecteerd?

De resterende vijf (westelijke) hoogheemraden werden 
gekozen door de rurale grondeigenaren die minimaal 
tien morgen grond in de waard hadden. Dit bezitscri-
terium voor het stemrecht gold dan weer niet voor de 
stedelijke zetels.94 Er werden toen dus drie verschillen-
de procedures toegepast om kandidaten te selecteren: 
behalve benoeming was dat verkiezing met een vermo-
gensdrempel voor het actief kiesrecht en verkiezing zon-
der zo’n drempel. Later werden de verschillen kleiner. 
Volgens een reglement van 1661 werden de drie Dordt-
se hoogheemraden niet meer gekozen door de stedelijke 
ingelanden, maar benoemd door het stadsbestuur. Ook 
voor de vijf hoogheemraden namens het westen van de 
waard tendeerde de praktijk naar benoeming, namelijk 
door de betrokken ambachtsheren.95 Er trad hierdoor 
enige uniformering van de selectiemechanismen bin-
nen het waterschap op, maar dat lijkt eerder toeval dan 
een gevolg van een bewust streven te zijn geweest.

Het hoeft niet te verbazen dat niet alleen de wijze van 
selectie, maar ook de zittingstermijnen van bestuursle-
den binnen een en hetzelfde waterschap uiteen konden 
lopen. Zo werd de zittingstermijn van heemraden van 
de Lekdijk Bovendams in 1537 per ordonnantie vastge-
legd op vier jaar, maar niet iedereen hield zich daaraan. 
In de vroegmoderne tijd bleven de heemraden die door 
de vroedschap van Utrecht aangesteld waren, zes jaar 
aan en de heemraden die door de Staten van Utrecht en 
de ridderschap waren aangesteld, levenslang. Alleen de 
heemraden die namens de geestelijke instellingen zit-
ting hadden, werden na vier jaar vervangen.96

3.4.2  Een erfelijke zetel in de Ring van Putten

Bij hoge uitzondering was een zetel in een waterschaps-
bestuur erfelijk.97 Het beste voorbeeld is de erfzetel die 
de familie Van Bronchorst in 1535 verwierf in het heem-
raadschap de Ring van Putten. Sinds 1364 waren een 
dijkgraaf en zeven heemraden belast met de zorg voor 
de ringdijk om het Zuid-Hollandse eiland Putten. Zij 
waren niet opgewassen tegen de enorme ravage die 
de stormvloeden van 1530 en 1532 hadden aangericht. 
Het eiland dreigde verloren te gaan. De dijkgraaf was 
ziek, had geen geld om de kosten van het dure dijkher-
stel voor te schieten en was bovendien niet capabel: hij 

94  Spierings, De waterkeringszorg, 42, 46.
95  Spierings, De waterkeringszorg, 46, 49.
96  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 106.
97  Er zijn geen andere erfzetels bekend voor hoogheemraden dan 
die voor Van Bronchorst; wel enkele voor hoofdingelanden. Alleen bij 
zetels voor dijkgraven en watergraven kwam het wat vaker voor dat de 
functie familiebezit was. Zie verder p. 133, 147-148.

verstaet hem oock die dijckage ten besten nyet.98 Deze in-
competente figuur werd aan de kant geschoven door 
de aanstelling van Andries van Bronchorst tot ‘opper-
dijkgraaf’, een interimfunctie die in noodsituaties kon 
worden gecreëerd. Van Bronchorst behoorde in die tijd 
tot de hoogste gewestelijke ambtenaren van Karel  V. 
Hij was baljuw van Voorne, Den Briel en Goedereede 
en bekleedde van 1519 tot 1546 tevens een functie als 
raadsheer in het Hof van Holland. Hij was onbezoldigd 
raadsheer, wat als voordeel had dat hij niet in Den Haag 
hoefde te wonen. Hij woonde in Den Briel, in het dis-
trict waar hij baljuw was.99 Hij had grote belangstelling 
voor waterstaat en was reeds decennia bezig zich tot 
deskundige op dit gebied te ontwikkelen. Hij trad op 
bij het herstel van de zeedijken in Zwartewaal (1510), 
de aanleg van een slaperdijk bij Petten in Noord-Hol-
land (1525), de bedijking van de Stad aan ’t Haringvliet 
(1527) en een dijkinspectie in Zeeland (1533). Na zijn op-
treden in Putten zien we hem nog bij een rechtszaak be-
treffende het vernieuwen van de Berkelse sluis in Delf-
land (1537), het afhoren van rekeningen van wateringen 
op Zuid-Beveland (1537 en 1538), de verbetering van de 
waterhuishouding in Kennemerland en West-Friesland 
(1544-1548) en bij de bouw van de Hondsbossche sluis 
in Zaandam (1545-1547).100 Na de stormvloed van 1532 
werd Van Bronchorst door het Hof gelast om als een 
soort interimmanager de schade aan de Puttense dijken 
te herstellen. Hij was de aangewezen persoon, niet al-
leen vanwege zijn kennis en ervaring en omdat Putten 
aan zijn baljuwsdistrict grensde, maar nog meer omdat 
hij beschikte over een aanzienlijk vermogen.  

Een groot probleem was namelijk dat veel Puttense 
grondbezitters niet in staat waren de omslagen ter be-
kostiging van de herdijking op te brengen. Voor landei-
genaren die de omslag niet konden betalen, moest de 
dijkgraaf het geld voorschieten. Van Bronchorst be-
schrijft bijvoorbeeld dat hij op 17 februari 1533 een voor-
schot van 2200 gulden heeft gedaan.101 Het was toen 
heel gebruikelijk dat bestuurders zo nodig hun eigen 

98  Van der Gouw, De Ring van Putten, 81, 340, 342. Het gaat om de 
baljuw in zijn functie van dijkgraaf. 
99  Ter Braake, Met recht en rekenschap, 371-372.
100  Belonje, Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen, 11 
(Zwartewaal); NL-HlmNHA, Losse aanwinsten (verkregen tot 1984) 
van het Noord-Holland Archief te Haarlem (toegang 176), inv.nr. 
1444, p. 86 (24ste rekening van Jan van Schagen) (Petten); Belon-
je, Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen, 11 (Stad aan 
’t Haringvliet); Ter Braake, Met recht en rekenschap, 53 (dijkinspectie 
Zeeland); De Wilt, Landlieden, 72-74 (Berkelse sluis); Dekker en Bae-
tens, Geld in het water, 116, 161 (Zuid-Beveland); Brouwer, ‘Iets over 
de bouw der Hondsbossche sluis’, 227-228 (Zaandam). Zie over zijn 
activiteiten in Kennemerland en West-Friesland par. 6.4. 
101  Van der Gouw, De Ring van Putten, 353.
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vermogen gebruikten bij het uitoefenen van hun func-
tie. Voor dijkgraven hoorde daar het voorschieten van 
kosten van dijkonderhoud bij. Wanneer na enkele aan-
maningen de omslag niet betaald was, mocht Van Bron-
chorst het dubbele bedrag vorderen, of, indien er geen 
contanten waren, het pandrecht uitoefenen. Hij mocht 
dan beslag leggen op land en andere goederen van de 
nalatige eigenaar ter waarde van het viervoudige van het 
voorschot. De gangbare uitdrukking hiervoor was twee-
schat aan gelden of vierschat aan panden en dit stond 
expliciet in zijn commissie.102 Dit type beslaglegging 
was in veel waterschappen gebruikelijk. 

Verarmde grondeigenaren lieten het vaak niet zo ver 
komen en verkochten hun land voor weinig geld. Zo 
zag de belangrijkste grondbezitter van het eiland, het 
kapittel van Geervliet, zich gedwongen veel land te koop 
aan te bieden. De brieven van Van Bronchorst aan zijn 
mede-raadsleden in Den Haag onthullen dat de situa-
tie aantrekkelijke investeringskansen bood aan kapi-
taalkrachtige lieden. Zo bood Van Bronchorst raadsheer 
Joost Sasbout aan om voor hem goedkoop land aan te 
kopen. Die aankoop sal u wel dienen, zo voorspelde hij.103 
Zelf verwierf hij veel land via verpanding en aankoop. 
Tijdens de jaren van zijn opperdijkgraafschap (1533-
1535) werd hij grootgrondbezitter in Putten. In het be-
gin van de zeventiende eeuw bleek ongeveer een derde 
van de grond binnen de Ring in handen van zijn erfge-
namen te zijn.104  

De opkomst van de uitheemse grondbezitters vertaal-
de zich na de herdijking in een aangepaste samenstel-
ling van het bestuurscollege. In plaats van zeven hoog-
heemraden waren er voortaan zes, waarvan drie binnen 
de ring en drie buiten de ring woonachtig moesten 
zijn. Ze werden aangeduid als de binnenlandse en de 
buitenlandse hoogheemraden. De binnenlandse ze-
tels werden gereserveerd voor het kapittel van Geer-
vliet, het stadje Geervliet en de dorpen op het eiland, 
die deze vermoedelijk in onderlinge toerbeurt hebben 
bezet. De buitenlandse hoogheemraden werden ge-
kozen door de uitheemse grondbezitters uit hun mid-
den. In de praktijk waren dit gezeten burgers van Lei-
den, Delft, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Utrecht 
en Den Briel en lieden uit de kringen van de Haagse 
bestuurscolleges.105 Na zijn terugtreden als dijkgraaf 

102    Van der Gouw, De Ring van Putten, 351. Mogelijk komt na het 
pandrecht het executierecht: wanneer verhaal via pandrecht niet mo-
gelijk was kon de dijkgraaf zich het land van de schuldplichtige geërf-
den toe-eigenen. Gallé, Beveiligd bestaan, 136.
103  Van der Gouw, De Ring van Putten, 353.
104  Van der Gouw, De Ring van Putten, 82.
105  Van der Gouw, De Ring van Putten, 85-86. Door de confiscatie en 
vervolgens verkoop van de geestelijke goederen kwam er na 1582 een 

in 1535 verkreeg Van Bronchorst op permanente ba-
sis een van de drie buitenlandse zetels. Die zetel werd 
erfelijk en zijn nakomelingen hebben hem tot 1699 
met succes geclaimd. De boedel bleef al die tijd onver-
deeld en de kinderen en kleinkinderen van Van Bron-
chorst werden als het ware als hoogheemraad geboren. 
Dit betekende niet dat de zetel tot het privévermogen 
was gaan behoren, want toen de familie de boedel be-
gon te verdelen, was het met de zetel ook gedaan.106  

In deze paragraaf is ten eerste gebleken dat de partici-
patie bij het selecteren van bestuurders voor regiona-
le waterschappen vaak niet erg breed was. Enkele van 
de grootste waterschappen selecteerden via coöptatie. 
Het recht van coöptatie werd wel enigszins beperkt 
in de zestiende eeuw, maar dat was ten gunste van de 
landsheer en niet ten gunste van de massa der ingelan-
den. Die waren bij de selectie helemaal niet betrokken. 
In veel andere waterschappen werden bestuurders be-
noemd door de lokale (ambachts-) heer, vaak eveneens 
zonder dat de massa der grondbezitters daarbij betrok-
ken werd. Dan waren er ook nog waterschappen waar 
grondbezitters wel mochten stemmen over de keuze 
van kandidaten, maar aanvullende regels de participa-
tie toch weer wat beperkten, zoals elementen van coöp-
tatie in de procedure of vermogensdrempels om te mo-
gen kiezen of gekozen te worden. Een tweede conclusie 
is dat het aantal benoemingen in de loop der tijd wat 
lijkt toe te nemen en het aantal verkiezingen af te ne-
men, maar in het algemeen geldt toch dat verschillende 
systemen naast elkaar bleven bestaan. Zelfs binnen een 
en hetzelfde waterschap was de toegepaste procedure 
per zetel verschillend. Uniformering was geen streven 
en landsheren en gewestelijke Staten lieten slechts bij 
uitzondering algemene ordonnanties of dijkrecht uit-
vaardigen.107 Een derde conclusie is dat selectiemecha-
nismen niet statisch waren, maar onder invloed van al-
lerlei interne en externe ontwikkelingen veranderden.

3.5  De zetel van Harderwijk in het polderbestuur van 
Arkemheen

In deze paragraaf wordt de ontstaansgeschiedenis van de 
stedelijke zetel in het bestuur van de polder Arkemheen 
uitgewerkt. Deze Gelderse polder veranderde in 2018 

einde aan de vertegenwoordiging van het kapittel. 
106  Van der Gouw, De Ring van Putten, 83, 135.
107  In 1602 bijvoorbeeld kregen de vier ambten in het oostelijk deel 
van het Gelderse rivierengebied een gemeenschappelijk dijkrecht. 
Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 22. 
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dankzij de fraaie monografie van Wim Hagoort van een 
onbekend waterschap in één van de best bestudeerde Ne-
derlandse polders.108 De polder ontstond in de veertiende 
eeuw en strekte zich uit over het grondgebied van twee 
rechtsdistricten, de schoutambten Putten en Nijkerk (zie 
kaart 4). De oprichting werd in 1356 formeel bevestigd 
met een dijkbrief, die de hertog van Gelre uitreikte aan 
de grondeigenaren van Putten en Nijkerk. Door zijn uit-
gestrektheid en fors aantal grondeigenaren hebben we te 
maken met een middelgroot waterschap. Een overzicht 
uit het begin van de zeventiende eeuw vermeldt bijvoor-
beeld 535 geërfden.109 Het belangrijkste waterstaatswerk 
was de circa tien kilometer lange dijk langs de Zuiderzee 

108  Hagoort, Het hoofd boven water.
109  Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 196.

met de uitwateringssluizen daarin.110 
Het interlokale karakter van de polder kwam reeds 

duidelijk tot uiting in de oudste regelingen rond het be-
stuur. De dijkbrief van 1356 bepaalde dat de polder be-
stuurd moest worden door een dijkgraaf en drie heem-
raden en dat twee van de vier woonachtig moesten zijn 
in Putten, de twee andere in Nijkerk. Eveneens werd 
vastgelegd hoe de dijkgraaf en heemraden jaarlijks wer-
den gekozen. Dijkgraaf en heemraden kozen zestien 
kiesmannen, aangeduid als de zestienen. Die moesten 
voor de helft behoren tot de geërfden in Putten en voor 
de helft tot de geërfden in Nijkerk. Het volgende jaar ko-
zen de zestienen een nieuwe dijkgraaf en drie nieuwe 
heemraden. De nieuwe dijkgraaf en heemraden hadden 

110  Hagoort, Het hoofd boven water, 101-102, 137-138.

 ▸ Kaart 4  De polder Arke-
mheen omstreeks 1611. De 
 polder lag op grondgebied van 
de schoutambten Nijkerk en 
Putten en deze hadden  ieder 
twee zetels in het polder-
bestuur.
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vervolgens de taak nieuwe zestienen te kiezen.111 Het 
mechanisme van selectie was dus een mengvorm: co-
optatie gecombineerd met verkiezing. Door de keuze te 
laten bepalen door zestien geërfden en niet door de zit-
tende bestuursleden, werd voorkomen dat de bestuur-
ders uit al te kleine kring kwamen. Duidelijk is onder-
tussen dat de regelingen zorgden voor een volkomen 
bestuurlijk evenwicht tussen Putten en Nijkerk.  

De regeling waarbij het polderbestuur in handen was 
van de twee dorpsgemeenschappen, kwam in de vijf-
tiende eeuw ter discussie te staan. Poorters en instellin-
gen van Harderwijk, het Zuiderzeestadje dat circa tien 
kilometer ten noordoosten van de polder lag, hadden 
de vruchtbare gronden ontdekt als investering. Ze ver-
wierven steeds meer land en het stadsbestuur wilde eni-
ge zeggenschap in het polderbestuur. De bronnen uit 
de vijftiende eeuw zijn zeer summier maar vermoede-
lijk kreeg Harderwijk rond 1460 voor het eerst enige 
invloed. In 1482 verwierf de stad zelfs een vergaand oc-
trooi van de landsheer van Gelre, op dat moment Maxi-
miliaan van Habsburg. De verlening gebeurde in een 
zeer bijzondere context, namelijk tijdens de Bourgondi-
sche bezetting van Gelre. Arkemheen was het strijdto-
neel van een oorlog tussen Maximiliaan en de hertog van 
Kleef en deze laatste had Nijkerk bezet. Het octrooi was 
bedoeld om een noodsituatie het hoofd te bieden. Het 
lijkt er op dat het dijkbestuur niet of nauwelijks functio-
neerde. Maximiliaan gaf het stadsbestuur het recht om 
een volledig dijkbestuur van dijkgraaf en drie heemra-
den te kiezen en aan te stellen, waarbij als enige beper-
king gold dat de functionarissen grond in Arkemheen 
moesten bezitten. De verkiezingsprocedure zou daarna 
weer volgens de oude privileges moeten plaatsvinden: 
de nieuw aangestelde dijkgraaf en heemraden moesten 
zestienen kiezen die het jaar daarop naar hun goeddun-
ken een nieuwe dijkgraaf en heemraden zouden kiezen. 
De samenstelling van de zestienen werd wel fors aange-
past: slechts zes zouden woonachtig zijn in Putten en 
Nijkerk en maar liefst tien in Harderwijk, van wie vijf 
met gronden in Putten en vijf met gronden in Nijkerk. 
Voor het evenwicht tussen de beide schoutambten werd 
dus angstvallig gewaakt, maar de nieuwe belangen-
groep van stedelingen werd dominant. Als argumenta-
tie om Harderwijk een heel nieuw polderbestuur te la-
ten aanstellen werd aangevoerd dat Nijkerk in handen 
van de hertog van Kleef was, de grondeigenaren aldaar 
dus niet voor het behoud van de polder konden zorgen 
en het waterbeheer in slechte staat verkeerde. Boven-

111  Hagoort, Het hoofd boven water, 78-80, de tekst van de dijkbrief 
op 76-77. De dijkbrief is bevestigd in 1362. 

dien waren de inwoners van Harderwijk in de polder 
seer geerft, oftewel ze bezaten er veel grond.112 

Harderwijk kreeg in de vijftiende eeuw dus invloed in 
het bestuur dankzij het feit dat de stad functioneerde als 
steunpilaar voor de door oorlog gehavende polder. Ver-
moedelijk waren de stedelijke grondeigenaren hard no-
dig om het dijkherstel te financieren. Ze hadden ook al 
geld geleend aan de landsheer voor diens oorlogvoering, 
wat zijn welwillendheid om een privilege te verlenen 
zal hebben bevorderd. Harderwijk had in de zomer van 
1482 namelijk grote bedragen te vorderen van Maximili-
aan wegens betalingen aan ruiters die de stad verdedigd 
hadden.113 Nadat de omstandigheden weer enigszins 
normaal waren geworden, schijnt het polderbestuur 
snel weer geheel in rurale handen te zijn gekomen.114 

Meer dan honderd jaar later bleek geen sprake meer 
van enig stedelijk overwicht in het bestuur van Arke-
mheen. We mogen aannemen dat het polderbestuur ge-
durende het grootste deel van de zestiende eeuw een 
zaak was van de twee rurale gemeenschappen die con-
form de veertiende-eeuwse dijkbrief samenwerkten. De 
Opstand leidde echter opnieuw tot een situatie waar-
in medewerking van de stedelingen cruciaal was en er 
voor Harderwijk iets te onderhandelen viel. Op 5 juni 
1588 sloten de gezamenlijke grondeigenaren van de 
drie plaatsen een overeenkomst, waarin onder meer 
stond dat de in Harderwijk wonende geërfden het recht 
hadden om vier adjunct-heemraden te zenden die het 
bestuur van dijkgraaf en drie heemraden zouden ver-
sterken.115 De context waarin de overeenkomst tot stand 
kwam, was wederom alarmerend. Oorlog, inundatie en 
schade aan de waterwerken hadden ervoor gezorgd dat 
in maart 1588 bijna den gantschen mehn blank van wa-
ter staat. De overstroming trof onder meer Nekkeveld, 
in het noordwesten van Arkemheen, waar de meeste 
Harderwijkse grond lag.116 Hevige ruzies waren het ge-
volg, waarbij grove beschuldigingen in de persoonlij-
ke sfeer niet uitbleven. Ze deden lang niet allemaal ter 
zake, maar duidelijk was dat in de ogen van de stedelin-
gen al langere tijd een slecht waterbeheer werd gevoerd. 
Zij drongen aan op arbitrage door het Hof van Gelre en 
Zutphen. Het Hof zou op verzoek van partijen een uit-

112  Hagoort, Het hoofd boven water, 146-149 met tekst van het octrooi 
van 31-12-1482 op 148.
113  De stadhouder-generaal van Gelre en Zutphen verklaarde resp. 
bevestigde dat Harderwijk 8500 rijns gulden van Maximiliaan te vor-
deren had. Berends, Het oud-archief, deel II, 168-169, regesten 430 
(30-6-1482) en 431 (5-7- 1482).
114  Hagoort, Het hoofd boven water, 149.
115  Afschrift in NL-AhGldA, Arkemheen, inv.nr. 179 f. 5r-6v.
116  SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, inv.nr. 1587, f. 152v en 154v 
(missiven 3-3-1588 en 11-3-1588). 
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spraak doen over de vele conflicten tussen de geërfden 
van Putten en Nijkerk enerzijds en die van Harderwijk 
anderzijds. Het stadsbestuur van Harderwijk gaf daar-
bij als zijn mening te kennen dat de Arkemheen een 
flink aantal morgens groter zou zijn als er een goed wa-
terbeheer was gevoerd, morgens die nu in de zee leggen.117

De frustratie van de stedelingen over het slechte pol-
derbestuur in de jaren ’80 van de zestiende eeuw is be-
grijpelijk, gezien het aanzienlijke Harderwijkse grond-
bezit. Geestelijke instellingen alsmede rijke burgers en 
andere particulieren uit de stad bezaten inmiddels een 

117  Missive van de stad Harderwijk aan Raden van het Hof van Gel-
re, 1-3-1588 of kort daarna. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, inv.nr. 
1587, f. 151v-152r. Zie over de onverkwikkelijke conflicten in 1588 Ha-
goort, Het hoofd boven water, 156-159.

groot aantal percelen in Arkemheen. Ze hadden in 1588 
een vijfde tot een kwart van de poldergrond in handen.118 
Dankzij de dijkrollen van 1494, 1588 en 1716, weten we 
welke percelen in handen waren van Harderwijkse par-
ticulieren en instellingen (zie kaart 5).119

De introductie van vier Harderwijkse adjunct-heem-
raden in 1588, voortvloeiend uit de arbitrage door het 
Hof, bleek uiteindelijk slechts een tussenoplossing. De 

118  Hagoort, Het hoofd boven water, 112, 120 (een kleine 10% plus 
15%).
119  Wim Hagoort stelde mij in staat zijn gegevens over het Harder-
wijkse grondbezit, zoals gepresenteerd in Hagoort, Het hoofd boven 
water, 115 en 122, te bewerken, waarvoor ik hier graag mijn dank 
uitspreek. De dijkrollen zijn inmiddels volledig getranscribeerd: Ha-
goort en Hagoort, Bronuitgaven van de dijkrollen. 

 ▸ Kaart 5  Harderwijks 
grondbezit in de polder Ar-
kemheen volgens de dijkrollen 
van 1494, 1588 en 1716. Steeds 
meer grond kwam in stedelijke 
handen, vooral in het vrucht-
bare noorden van de polder. 
Harderwijk streefde daarom 
naar invloed in het polderbe-
stuur. Na veel moeite lukte het 
in 1611 om een eigen bestuurs-
zetel te krijgen, naast de twee 
van Putten en de twee van 
Nijkerk.
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geërfden raakten in de decennia erna weer verstrikt in 
interne conflicten. Zo waren er meningsverschillen 
over de financiële verantwoording, de kwaliteit van het 
polderbestuur, de grenzen van de polder, de kostenver-
deling en de benoeming van functionarissen. De benoe-
ming van de ontvanger van het morgengeld leidde in 
1602 zelfs tot een civiele procedure voor het Hof van 
Gelre en Zutphen.120 Ook waren er meningsverschil-
len over de zeggenschap van de Harderwijkers, bijvoor-
beeld over de vraag hoe er gestemd moest worden wan-
neer de vergadering van grondeigenaren het niet eens 
werd. Moest er dan gestemd worden per hoofd of per 
geleding, waarbij de grondbezitters van Nijkerk, Putten 
en Harderwijk elk als collectief een stem uitbrachten? 
Volgens Nijkerk moesten geschillen opgelost worden 
bij stemmen der meeste erffgenamen (…) ende niet bij re-
presentatie van leden (N.B. De termen erfgenamen, erf-
genoten en geërfden waren in deze streken gebruikelijk 
om grondbezitters mee aan te duiden). Harderwijk en 
een deel van de Puttenaren stelden echter dat men meest 
altijd bij stemmingen der 3 leden (…) en niet bij de ganse ge-
meente in capita heeft gehandeld.121 De afstand van de stad 
tot de polder bemoeilijkte de samenwerking. Het kost-
te inwoners van Harderwijk minimaal een halve dag 
om een bijeenkomst in de polder bij te kunnen wonen. 
Grondbezitters uit Harderwijk meldden zich soms voor 
een vergadering af met de mededeling dat ze liever hun 
mening schriftelijk te kennen gaven.122 Er waren waar-
schijnlijk ook sociale tegenstellingen. Dit waren dan 
geen standsverschillen want de dijkgraven en heem-
raden namens Putten en Nijkerk kwamen in deze tijd 
bijna allemaal uit niet-adellijke families van de Noord-
west-Veluwe.123 Wel was er de gebruikelijke identificatie 
met de eigen lokale gemeenschap en een verschil tus-
sen bewoners van stad en platteland.

Overstromingen in 1602 en 1608 toonden het ernsti-
ge falen van het polderbestuur aan en het Hof van Gelre 
en Zutphen werd wederom gevraagd om arbitrage. De 
omstandigheden waren gunstig want de oorlogvoering 
in de regio was in 1607 gestopt. Omdat de grondbezit-

120  NL-AhGldA, Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 5023, proces nr. 
9. Net als in 1588 bleven scheldpartijen niet uit. Hagoort, Het hoofd 
boven water, 160.
121  Zie hierover het verzoekschrift van grondeigenaren van Nijkerk, 
30-7-1602 (Edele erentfeste hoochgeleerde gebiedende heren). NL-AhGldA, 
Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 5023, proces nr. 9; Memorie aan 
het Hof overgegeven door de grondeigenaren van Putten en Harder-
wijk, augustus 1602. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, inv.nr. 1587, 
f. 199r.
122  SANWV, Lijst van getypte regesten, nummer 2416 (30-7-1589). 
Voor de reistijd ga ik uit van stedelingen die niet over een paard be-
schikten.
123  Hagoort, Het hoofd boven water, 346-347.

ters niet in staat waren om de conflicten onderling op 
te lossen, vroegen ze in 1608 het Hof om over alle ge-
schilpunten te beslissen. Ze onderwierpen zich bij voor-
baat aan het vonnis, zoals blijkt uit de acte van submissie 
van 27 juli 1608.124 Submissie was een juridische term 
en stond voor een besluit om geschillen via arbitrage 
te laten beslechten.125 Het Hof wees twee, later vier, 
van zijn leden als arbiters aan en die documenteerden 
zich uitvoerig. Na jarenlange voorbereiding voerden de 
commissarissen in 1611 een veelomvattende reorgani-
satie door waarbij het bestaande dijkrecht op vele pun-
ten werd herschreven. De wijzigingen behelsden onder 
meer het aanpassen van de poldergrenzen, het voor-
schrijven van een veel zwaarder dijkprofiel, het verbete-
ren van de financiële controle door grondbezitters en de 
uitbreiding van het polderbestuur.126 Het polderbestuur 
werd uitgebreid tot vijf leden. Van die vijf moesten er 
twee uit Putten en twee uit Nijkerk komen, terwijl de 
vijfde moest worden gekozen door en uit de geërfden 
te Harderwijk. Harderwijk kreeg dus een volwaardige 
heemraadszetel. De nieuwe zetelverdeling was min of 
meer evenredig aan de verdeling van het grondbezit 
over de drie groepen. De cruciale rol van het Hof bij de 
hele reorganisatie kwam nog eens tot uiting in de in-
tensieve wijze waarop commissarissen in juni 1611 we-
kenlang de introductie van het nieuwe dijkrecht en de 
verkiezingen voor het nieuwe polderbestuur ter plaatse 
begeleidden.127 

Door de introductie van de heemraadszetel voor Har-
derwijk golden sinds 1611 ook in de polder Arkemheen 
hybride selectiemechanismen voor bestuurders. Bij de 
vier zetels voor de rurale gemeenschappen werd een ge-
trapt systeem met kiesmannen toegepast, dat leek op 
het traditionele systeem maar dan zonder de coöptatie. 
Niet de zittende bestuursleden, maar alle grondbezit-
ters kozen voortaan de zestienen. De geërfden werden 
daartoe jaarlijks in februari opgeroepen. De kiesman-
nen kozen een week later, op Sint-Pietersstoeldag (Ad 
Petri Cathedram, 22 februari) de dijkgraaf en drie 
heemraden.128 De participatie was relatief sterk doordat 
het element van coöptatie was afgeschaft, de verkiezin-
gen van kiesmannen en bestuurders bleven gebeuren 
op algemene bijeenkomsten, meestal op de dijk, en de 

124  Hagoort, Het hoofd boven water, 162-163.
125  http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lem-
ma submissie, betekenis 1.
126  Zie in het bijzonder de artikelen 1, 7, 16 en 21 van het dijkrecht 
van 1611, dat te vinden is in: NL-AhGldA, Hof van Gelre en Zutphen, 
inv.nr. 4395. 
127  Dit staat uitgebreid beschreven bij Hagoort, Het hoofd boven wa-
ter, 186-192.
128  Hagoort, Het hoofd boven water, 172. 
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minimale eisen van grondbezit voor bestuurders laag 
waren.129 In de praktijk werden vooral voorname grond-
bezitters in het bestuur gekozen, maar gewone grond-
bezitters hadden duidelijk de mogelijkheid invloed op 
de selectie uit te oefenen. De Harderwijkse grondbezit-
ters werkten niet met kiesmannen, maar pasten voor 
hun zwaar bevochten zetel rechtstreekse verkiezing toe. 
Ze vonden het te omslachtig om naar de dijk te komen, 
waar de twee bijeenkomsten van de rurale grondbezit-
ters plaatsvonden. Om te bepalen wie van hen heem-
raad werd, zamelden ze in de stad stembriefjes in.130 
Alle stedelijke grondbezitters konden daarbij een stem 
uitbrengen dus ook bij de stedelijke zetel was sprake 
van brede participatie.

De casus Arkemheen toont aan dat landbezit niet au-
tomatisch leidde tot evenredige bestuurlijke vertegen-
woordiging. Nieuwkomers wisten hun invloed op het 
polderbestuur alleen uit te breiden in de context van 
noodsituaties en dankzij de bemoeienis van geweste-
lijke autoriteiten. De volwaardige eigen plek aan tafel 
volgde in 1611 bijna 130 jaar nadat opgemerkt was dat 
de Harderwijkers seer geerft waren in de polder. Buiten 
crisissituaties kwam er geen beweging in de represen-
tatieve structuren. De zetels waren in feite al verdeeld 
door Putten en Nijkerk en het was moeilijk daar tussen 
te komen. Dit geeft te denken over de flexibiliteit, waar-
door polycentrische besturen meestal gekenmerkt he-
ten te worden. De zetelverdeling in waterschapsbestu-
ren werd kennelijk ook wel door verstarring geplaagd: 
een eenmaal afgesproken verdeling was vanwege geves-
tigde belangen moeilijk aan te passen. Anderzijds kun-
nen we uit de reorganisatie door het Hof afleiden dat er 
een norm bestond dat belanghebbenden recht hadden 
op representatie in het polderbestuur. 

3.6 Een kist met vier sloten 

Regionale waterschappen werden bestuurd door een 
college. Intern werden collegiale besturen gekenmerkt 
door horizontale verbanden, want de leden hadden for-
meel een gelijke positie. Wanneer er een speciale taak 
vervuld moest worden, werd iemand aangewezen door 
middel van onderlinge verkiezing, of op een manier die 

129  Voor de minimum eisen rond grondbezit zie Hagoort, Het hoofd 
boven water, 173. Overigens werd de participatie later wel wat beperkt. 
Sinds het midden van de achttiende eeuw werden bezitters van klei-
ne percelen van de bijeenkomsten geweerd en werden de eisen rond 
grondbezit verhoogd. 
130  Zoals beschreven in 1615: NL-AhGldA, Arkemheen, inv.nr. 180, f. 
141v. Zie over de procedure in 1615 ook Hagoort, Het hoofd boven water, 
139-240.

de gelijkheid zoveel mogelijk bevestigde. Dat kon door 
de taak te laten rouleren of toe te wijzen op grond van 
neutrale criteria, zoals leeftijd of anciënniteit. Bij die ta-
ken ging het bijvoorbeeld om het voorzitten van de ver-
gadering. Zo werd het Aduarderzijlvest bestuurd door 
een college van scheppers, die uit hun midden een voor-
zitter of overste schepper kozen.131 Het financieel beheer 
was eveneens een taak die door een van de bestuurders 
werd verricht, althans voor zover en voor zolang als wa-
terschappen daarvoor nog geen speciale functionaris 
in dienst hadden. Het groot-waterschap van Woerden 
had in de eerste eeuwen van zijn bestaan – de fundatie-
brief dateert van 1322 – nog geen klerk of rentmeester. 
De oudste van de vijf heemraden trad op als beheerder 
van de geldmiddelen, kameraar.132 Bij Rijnland waren de 
heemraden in de middeleeuwen om de beurt rentmees-
ter en voorzitter. In de zestiende eeuw kwam er een vas-
te rentmeester, maar het voorzitterschap bleef tot in de 
negentiende eeuw onder de heemraden rouleren.133 

Wanneer men er niet aan ontkwam een rangorde te 
bepalen, werd vaak als criterium anciënniteit gekozen, 
dus de datum van benoeming. Dit was het geval toen 
het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Dui-
nen tot Petten in 1730 een archiefkist liet maken met 
daarop als versiering de wapenschilden van de bestuur-
ders. In fraai houtsnijwerk verscheen het wapen van de 
dijkgraaf, gevolgd door de wapens van de heemraden 
naar anciënniteit, en ten slotte het wapen van de secre-
taris, in dit geval tevens rentmeester en kastelein (zie 
afb. op p. 73).134 Ook bij tafelschikking bood de datum 
van benoeming vaak uitkomst. Een gedetailleerde be-
schrijving van een bijeenkomst in 1757 laat zien dat de 
hoogheemraden van Delfland bij officiële gelegenheden 
aan tafel plaatsnamen in volgorde van anciënniteit.135  

Documenten en andere waardevolle bezittingen van 
een waterschap werden soms bewaard in een kist met 
meer dan één slot. Door de sleutels te verdelen over 
meer mensen zou niemand in zijn eentje de kist kun-
nen openen. De vijf heemraden van de Zwijndrecht-

131  Ligtendag, De Wolden en het water, 119.
132  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 326 noot 1. Van Es, Grenswa-
ter, 52. In de Lopikerwaard waren de heemraden om de beurt kame-
raar. Van Hengst, Lekdijk Benedendams, 100. 
133  Sloof, De oudste bestuursregisters, XIV. Giebels, ‘Droom, daad, wet-
ten en praktische bezwaren’, 92. De variaties tussen waterschappen 
waren zoals altijd groot. Volgens Van der Schoor trad in Schieland de 
dijkgraaf op als voorzitter van het college van hoogheemraden. ‘Zorg 
en gezag’, 52-53. Bij Delfland trad de naar anciënniteit van benoeming 
oudste bestuurder als voorzitter op. Dolk, Delfland, 59. 
134  Van Loo, ‘Documentenkistje Hondsbossche’, 15.
135  Stadsarchief Delft, Archieven van het stadsbestuur van Delft, 
1246-1813 (archiefnummer 1), inv.nr. 3840, f. 332v, conferentie op 22-
4-1757. 
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72 3 representatieve bestuurscolleges

se Waard besloten in 1407 dat de handvesten van het 
heemraadschap opgeborgen moesten worden in een kist 
met drie sloten, zodat die alleen met drie man geopend 
kon worden. Ze bewaarden de kist in het Minnebroe-
dersklooster in de naburige stad Dordrecht. De heemra-
den hadden het idee ontleend aan de stad die zijn hand-
vesten in 1404 in een dergelijke kist had opgeborgen.136 
De kisten van de stad Dordrecht en van het dijkbestuur 
van de Zwijndrechtse Waard waren het gevolg van de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten die in de beginjaren van 
de vijftiende eeuw oplaaiden. Dordrecht werd geplaagd 
door ernstige conflicten binnen de vroedschap en het 
dijkbestuur had te lijden onder tweedracht tussen de 
ambachtsheren van de Waard.137  

Het fenomeen van een kist met twee of meer sloten 
was in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd al-
gemeen bekend en kwam bij allerlei organisaties voor, 
zoals gilden en dorpsbesturen.138 De bedoeling was te 

136  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 42.
137  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 42.
138  Vos, Burgers, broeders en bazen, 165; Van den Berg, ‘Over het am-
bachtshuis’, 144; Van der Linden, Recht en territoir, 22. De acta van de 

voorkomen dat functionarissen misbruik konden ma-
ken van hun positie. Het sleutelsysteem dwong hen 
tot handelen in het openbaar, want er was altijd min-
stens één getuige bij het openen van de kist. Door be-
stuurshandelingen in de openbaarheid te verrichten, 
werden deze onder een vorm van sociale controle ge-
bracht. Dit was een onmisbare toevoeging aan de pro-
fessionele controle die klerken en rentmeesters konden 
uitoefenen. Het systeem borg natuurlijk een risico in 
zich. In 1821 bleek de kist van het Tienkarspelenzijlvest 
niet geopend te kunnen worden, omdat een van de drie 
sleutels verloren was gegaan.139 Er zijn nog enkele kis-
ten bewaard, zoals die van het hoogheemraadschap van 
Rijnland (circa 1580, vier sloten) (zie afb.), de Strijen-
sche polder (1651, vier sloten), de Alblasserwaard (jaar-
tal onbekend, drie sloten) en van de Overwaard (1680, 
met drie sloten).140 

generale synode van de gereformeerde kerk werden na 1625 bewaard 
in een kist waarin ieder van de zeven gewesten een eigen slot had. 
Ketelaar, ‘Social history of Dutch archives’, 51. 
139  Addens, Het Tien Karspelen Zijlvest, 78 noot 31.
140  Monsters van Rijnland, 55; Nobel, Besturen op het Hollandse plat-

 ▸ Archiefkist van Rijnland 
met vier sleutelgaten, circa 
1587. De kist kon alleen ge-
opend worden als minimaal 
vier bestuursleden tegelijk met 
hun sleutels aanwezig waren.
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Het belang van de kisten was groot en niet alleen om-
dat ze soms gebruikt werden als kas. Archivalia waren 
essentieel voor de administratie, konden als bewijs die-
nen voor vorderingen en bewezen het bezit van privi-
leges. De rentmeester-secretaris van Schieland begreep 
dat heel goed toen hij in 1572 uitweek voor Willem van 
Oranje en zijn volgelingen. Op zijn vlucht nam hij het 
privilegeboek en andere archivalia mee, mogelijk als on-
derpand voor de bedragen die hij nog van Schieland te-
goed had.141 Het bezit van originele charters of officiële 
kopieën was voor organisaties uiterst relevant. Op het 
moment dat traditionele rechten ter discussie kwamen 
te staan, was het zaak authentieke stukken te tonen. Te-
gen 1590 speelden in Delfland heftige conflicten tussen 
de hoogheemraden en een groot deel van de ingelan-
den, waarbij het bezit van een document een rol speel-
de. Het ging om een cruciaal stuk, een sententie uit 
1523 waarin rechten van ingelanden tegenover de hoog-
heemraden werden bevestigd. De hoogheemraden van 
Delfland veroorzaakten grote onrust door tussen neus 
en lippen door op te merken dat de protesterende inge-
landen geen officiële kopie van de sententie konden to-
nen. Dit was inderdaad een feit. Volgens de ingelanden 
werkten ze slechts met vierde- en vijfdehands kopieën. 
Ze wendden vervolgens veel geld aan om alsnog een of-
ficiële kopie te verkrijgen.142 De preoccupatie met privi-

teland, 80 (Strijensche polder); Busch, Vergaard, 40 (Overwaard), 48 
(Alblasserwaard).
141  Crol, ‘Wouter Dammasz de Hont’, 134-135.
142  Dolk, Delfland, 197-203. Over de rol van authentieke privileges 
voor het naar autonomie strevende Groningse Oldambt in 1649, zie ’t 
Hart, ‘Rules and repertoires’, 206-207.

leges die waterschappen aan het einde van de zestien-
de eeuw vertoonden, maakte deel uit van een algemeen 
fenomeen. De Opstand draaide voor een groot deel om 
het tegenover de landsheer handhaven van privileges 
of ‘vrijheden’ die de gewesten en steden in de loop der 
eeuwen hadden gekregen en afgedwongen.143

In Zeeuwse en Hollandse bedijkingen hing het ge-
bruik van meer sloten samen met een eigenaardigheid 
van het lokale bestuur. De ambachtsheerlijkheid was 
hier splitsbaar en raakte vaak verdeeld in vrij veel am-
bachtsporties of aandelen. Een collectief van ambachts-
heren bestuurde de bedijking en vertrouwde de kist met 
belangrijke stukken niet aan een enkele persoon toe. In 
de ambachtsheerlijkheid Vossemeer, op het Zeeuwse ei-
land Tholen, lieten de ambachtsheren in 1505 een kist 
met drie sloten timmeren, zodat er altijd drie heren bij 
zouden moeten zijn om de kist te openen.144 Vossemeer 
was in de eerste helft van de vijftiende eeuw ontstaan als 
bedijking en het ambachtsbestuur was verantwoordelijk 
voor waterstaat en algemeen bestuur. Bij aanvang had-
den zes bedijkers gezamenlijk het recht van ambachts-
heerlijkheid gekregen en ze mochten dat recht vervol-
gens vererven, delen of verkopen. Hierdoor ontstonden 
steeds meer aandelen en kreeg het lokale bestuur en 
de rechtspraak het karakter van een vennootschap. De 
splitsing van ambachtsheerlijkheden was een gewoon 
verschijnsel in Zeeland. Er zijn ook vier van zulke am-
bachten in Holland bekend, allemaal ontstaan als be-
dijking ofwel duur investeringsproject. In het geval van 

143  Van Gelderen, ‘De Nederlandse Opstand’, 29, 35; Nobel, Besturen 
op het Hollandse platteland, 148-149.
144  Delahaye, Oud en nieuw Vossemeer en Vrijberghe, 103-105.

 ▸ Documentenkistje van 
het hoogheemraadschap van 
de Hondsbossche en Duinen 
tot Petten uit 1730, voorzien 
van de familiewapens van 
de dijkgraaf, de hoogheem-
raden en de rentmeester- 
secretaris. De zes hoogheem-
raden staan op volgorde van 
hun benoeming. Op de foto 
zijn de wapens van hoog-
heemraden Gerrit Schenk, 
Floris Wil, Gijsbert Ramp 
en Jacob Egmond te zien. 
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Cromstrijen splitste de ambachtsheerlijkheid zich op 
den duur in maar liefst 1026 porties of aandelen.145 De 
heren van Cromstrijen bedijkten in de eeuwen daarna 
gezamenlijk weer nieuwe polders, waarvan ze niet al-
leen het bestuur, maar ook de grond in gemeenschappe-
lijk eigendom hielden. Van een daarvan, de Strijensche 
polder, is zoals gezegd nog een kist met vier sloten uit 
1651 bewaard.146 De sleutels werden in zulke gevallen 
vermoedelijk volgens een neutraal criterium verdeeld. 
In Vossemeer werden de sleutels in het begin van de 
achttiende eeuw bewaard door de twee oudste heren.147 

Een uitzonderlijke situatie deed zich voor in de Ring 
van Putten, waar een van de sleutels van de archiefkist 
meer dan honderd jaar lang in handen was van één fa-
milie. In 1580 besloot het bestuur van het heemraad-
schap een kist te laten maken om zijn archieven in te 
bewaren. Tegenwoordig resteren uit de tijd voor 1580 
niet meer dan losse akten in afschrift. Misschien was 
dat toen ook al het geval en realiseerden de heemraden 
zich dat het gewenst was de zaken beter op orde te krij-
gen. Het besluit maakte deel uit van een breder opge-
zette poging om de administratie te verbeteren. Er werd 
een boek aangeschaft waarin de secretaris systematisch 
alle besluiten van dijkgraaf en heemraden begon te no-
teren, het memoriaal en resolutieboek.148 Het archief zou 
worden geïnventariseerd.149 De nieuwe archiefkist zou 
drie sloten krijgen. Eén sleutel moest berusten bij de 
dijkgraaf, één bij Bronchorst en één bij een binnenland-
se heemraad.150 De verdeling symboliseert de vertegen-
woordiging in het bestuur van de groepen belangheb-
benden: de inheemse en de uitheemse, waaronder de 
familie Van Bronchorst met haar grootgrondbezit en 
erfelijke heemraadszetel. De sleutelverdeling bevestigt 
tevens de collegiale aard van het bestuur. Ook de aan-
zienlijkste hoogheemraad kon de administratie niet 
raadplegen zonder medeweten van een van de binnen-
landse hoogheemraden.  

Kisten met meer dan één slot behoorden zeker niet tot 
de standaard uitrusting van een waterschap. Tot in de 
zestiende eeuw had het merendeel van de waterschap-
pen vermoedelijk geen eigen kisten of kasten voor de 
bewaring van archiefstukken. Er werd gebruik gemaakt 
van voorzieningen in een kerk of de stukken werden op 
een stapel of in een koffer bij een van de bestuursleden 

145  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 34-36. 
146  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 44, 46, 80 (met af-
beelding van de kist).
147  Delahaye, Oud en nieuw Vossemeer en Vrijberghe, 107 (jaar 1723).
148  Van der Gouw, De Ring van Putten, 66.
149  Danner, Archieven van de besturen van de Ring van Putten, 11.
150  Van der Gouw, De Ring van Putten, 66, 83. 

of ondersteunende functionarissen thuis bewaard. Dit 
verklaart overigens mede de soms betreurenswaardige 
toestand van archieven van waterschappen. Het laten 
timmeren van een kist, zeker met verschillende sloten, 
was een dure aangelegenheid en gebeurde dus alleen 
als er een bijzondere reden voor was. Dat kon een con-
flict zijn, de aanwezigheid van een zeer groot aantal be-
stuurders of de verdeling van het bestuur in geledingen 
met verschillende belangen. 

3.7  Conclusie

In de tweede helft van de dertiende eeuw ontstond de 
gewoonte om besturen van regionale waterschappen 
samen te stellen uit kwaliteitszetels, dus zetels gere-
serveerd voor een bepaalde groep van grondbezitters. 
De oudste kwaliteitszetels waren gereserveerd voor de 
grondbezitters in een afgebakend deel van het beheers-
gebied van het waterschap. Het was een innovatie en we 
zien deze zetels in de Alblasserwaard en de vele andere 
(deels-) Hollandse waterschappen die toen werden op-
gericht. Enige tijd na de introductie van de eerste kwali-
teitszetels deed zich opnieuw een innovatie voor: de ze-
tels voor grondbezitters met een woonplaats buiten het 
beheersgebied van het waterschap, namelijk stedelin-
gen en geestelijke instellingen. Deze zetels verschenen 
vanaf de veertiende eeuw. Ze borduurden voort op de 
inmiddels wijd verspreide kwaliteitszetels en vormden 
daarvan een bijzondere soort. De kwaliteitszetels gaven 
de verschillende partijen een stem en daarmee invloed 
in het regionale waterbeheer. Weliswaar hoeft evenredi-
ge vertegenwoordiging nog geen evenredige invloed te 
betekenen, omdat het ene lid van een college effectie-
ver opereerde dan het andere bijvoorbeeld dankzij een 
betere voorbereiding van de vergaderingen, een grotere 
inzet of een uitgebreider netwerk. Toch zorgde de ze-
telverdeling er samen met het collegiale bestuursmodel 
voor, dat alle op basis van hun woonplaats gedefinieerde 
groepen belanghebbenden inbreng in het bestuur kon-
den hebben. 

De evenredige vertegenwoordiging in het bestuur was 
geen automatisme, maar het resultaat van onderhande-
ling. Vooral de stedelijke en religieuze zetels kwamen 
soms moeizaam tot stand omdat nieuwe belangengroe-
pen zich moesten invechten in een bestaande verdeling. 
Sommige steden dankten hun zetel aan interventies van 
de landsheer of gewestelijke autoriteiten in de nasleep 
van een noodsituatie. Dit kon een overstroming zijn of 
een oorlog, waarin de stad voorschotten verleende of an-
derszins met geld of organisatie het waterschap te hulp 
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753.7  conclusie

kwam. Nieuwe waterschappen waren, zoals beschreven 
in hoofdstuk 2, een overeenkomst tussen partijen die 
ieder een zekere zelfstandigheid bezaten. Kleine buur-
schappen konden vaak een zetel claimen omdat hun 
medewerking essentieel was voor het regionale project. 

De sterke regionale representatie vertaalde zich bijna 
nooit in een even sterke participatie op lokaal niveau, 
waar de bestuurders geselecteerd werden. Er was veel-
al een minimum aan grondbezit vereist om te mogen 

meestemmen of om benoemd te kunnen worden. Vaak 
ook werden bestuurders benoemd door een lokale au-
toriteit of gecoöpteerd door zittende bestuursleden. De 
grondbezitters hadden hierover als collectief dan geen 
formele zeggenschap. De zetelverdeling was dan ook 
niet het gevolg van een streven naar democratische le-
gitimering van het waterbeheer, maar van de sterke lo-
kale autonomie.
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4.1  Inleiding

In hun lange bestaan hebben de Nederlandse water-
schappen grote transformaties doorgemaakt. Een eer-
ste ingrijpende karakterverandering kwam door de 
gemeenmaking van de waterwerken. In plaats van toe-
zicht uit te oefenen op de onderhoudsplichtigen, namen 
waterschappen de verantwoordelijkheid voor dijken, 
dammen, sluizen en watergangen over. Zij schakelden 
aannemers in of voerden de werkzaamheden in eigen 
beheer uit. 

De oudere historiografie interpreteert gemeenma-
king als een meer rationele of meer effectieve manier 
van onderhoud dan een systeem van onderhoud door 
de grondbezitters, in natura dus. In de woorden van de 
negentiende-eeuwse geograaf A.A. Beekman was ge-
meenmaking eenvoudigweg een zegenrijke verande-
ring.1 Verzet ertegen is in die visie al snel aan behoud-
zucht te wijten.2 Tegenwoordig benadrukken historici 
dat methoden van zichzelf niet efficiënt zijn, maar dat 
dit afhangt van de omstandigheden en dat het effect per 
sociale groep verschillend kan uitpakken. De groep voor 
wie een nieuwe procedure efficiënt lijkt, zal proberen 
de procedure in te voeren en zo de spelregels te veran-
deren. Anderen zullen meer behoudend zijn. Volgens 
deze benadering is het geen uitgemaakte zaak dat op 
den duur alleen de meest efficiënte instituties, in de be-
tekenis van regels, overleven. Regels reflecteren name-
lijk ook wie het voor het zeggen heeft.3 Uit een groot on-

1 Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 506. 
2 Zoals gesteld door Fockema Andreae, Salland, 28.
3 Ogilvie, ‘Economic institutions’, 667. Allen verdedigt een an-
dere visie, namelijk dat op langere termijn alleen de meest effi-
ciënte instituties blijven bestaan. Fenomenen als patronage en 
verkoopbaarheid van ambten lijken weliswaar inefficiënt, maar 
zijn dat niet gezien de toenmalige omstandigheden. Allen, The 
institutional revolution, xi, 223-227, 230 noot 25. Zie over de funda-
mentele institutionele veranderingen die westerse landen in de ne-
gentiende eeuw doormaakten, waarbij de privileges van de elites ver-

derzoek naar de ontwikkeling van de markteconomie in 
de Nederlanden onder leiding van Bas van Bavel werd 
ook geconcludeerd dat instituties geen neutrale arran-
gementen waren. De relaties tussen sociale groepen wa-
ren van grote invloed op de institutionele ontwikkeling 
in brede zin.4 Ook gemeenmaking was vast niet voor 
iedereen en onder alle omstandigheden even efficiënt. 

Dit hoofdstuk onderzoekt hoe de waterschappen zich 
door middel van gemeenmaking aanpasten aan een we-
reld die veranderde. Veel waterschappen zijn opgericht 
in de dertiende en veertiende eeuw, toen de steden klein 
waren en de markteconomie en het landsheerlijk be-
stuur niet of nauwelijks ontwikkeld. In de Nederland-
se geschiedschrijving over middeleeuwen en vroegmo-
derne tijd eisen de steden vaak een hoofdrol op maar de 
plattelandssamenleving maakte een minstens zo grote 
verandering door. Dit hoofdstuk plaatst de gemeenma-
king van de waterwerken in de bredere context van de so-
ciaaleconomische ontwikkelingen op het platteland. De 
centrale vraag is welke groepen de drijvende krachten 
waren achter de gemeenmaking en hoe de besluitvor-
ming daaromtrent verliep. De veronderstelling hierbij is 
dat stedelijke grondbezitters hun invloed in waterschap-
pen gebruikten om gemeenmaking te bevorderen. 

Gemeenmaking betekent in letterlijke zin het ge-
meenschappelijk of algemeen maken.5 Het woord is ver-
want aan de uitdrukking het gemene land of het gemeen-
land, waarmee in de context van waterbeheer bedoeld 
werd: de gemeenschap van belanghebbende grondbe-
zitters. Op den duur betekende het gemene land ook 
eenvoudig het waterschap.6 Bij gemeenmaking kwam 

loren gingen: North, Wallis and Weingast, Violence and social orders.
4 Van Bavel, Manors and markets, 5-6. Van Bavel e.a., ‘The organisa-
tion of markets’, 348, 366, 370.
5 http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lemma 
gemeen, betekenis 1 en 2.
6 Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 66, 79 (de geërfden van het door 
de dijk beschermde gebied); Danner e.a., Glossarium, 55 (het water-
schap).

Van onderhoud in natura naar 
 gemeenmaking
▶  
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het onderhoud van waterwerken in handen van het wa-
terschap en men sprak daarom ook wel van onderhoud 
uit één hand of uit gemene buidel. Gemeenmaking was 
een complex proces waaraan we verschillende aspecten 
kunnen onderscheiden. Er is geen modern synoniem 
dat de complexiteit van het verschijnsel goed weergeeft 
en daarom gebruik ik de historische term. 

De kern van gemeenmaking was centralisering, na-
melijk verschuiving van de verantwoordelijkheid voor 
het onderhoud van individuele onderhoudsplichtigen 
naar het waterschap. Dit ging gepaard met professiona-
lisering van arbeid. Het werk werd voortaan niet meer 
door de grondbezitters zelf uitgevoerd, maar door het 
waterschap dat aannemers inschakelde of arbeiders en 
ander personeel inhuurde. Een derde aspect was mo-
netarisering, ofwel de vervanging van bijdragen in na-
tura, zoals graaf- en spitwerk, naar bijdragen in geld, 
de waterschapsomslag. Een vierde aspect ten slotte was 
de gedaanteverandering van de waterschappen, die van 
toezichthouders uitgroeiden tot bestuursorganen. Het 
werk van de bestuurders werd professioneler en de wa-
terschappen kregen bureaucratische trekjes in die zin 
dat zij (vooral de grotere) overgingen tot het benoemen 
van betaalde functionarissen zoals rentmeesters, secre-
tarissen en opzichters. 

In de historische literatuur is veel geschreven over 
enkele conflicten rond gemeenmaking, waarbij echter 
niet zozeer het onderhoud uit één hand ter discussie 
stond, maar een neveneffect, namelijk de nieuwe las-
tenverdeling over lokale gemeenschappen. Voorbeelden 
zijn de gemeenmaking van de Vijfdeelendijk in Fries-
land in de zestiende eeuw en van de Westfriese Om-
ringdijk in de zeventiende eeuw, waarover het zoge-
naamde Groot Proces werd gevoerd. Deze conflicten 
betroffen de vraag wie hoeveel moest bijdragen, niet 
hoe dat moest gebeuren. Dit hoofdstuk gaat niet over 
dat neveneffect, maar over de gemeenmaking zelf. Het 
hoofdstuk begint met een uiteenzetting van een basis-
regel in het Nederlandse waterbeheer, het principe dat 
degenen die baat hebben bij het waterbeheer evenredig 
moeten bijdragen in de lasten ervan. Ik onderzoek hoe 
dit beginsel van proportionaliteit zich ontwikkelde on-
der invloed van de veranderingen in de organisatie van 
het waterbeheer (4.2). Paragraaf 4.3 behandelt het on-
derhoud in natura en de schouw. Paragraaf 4.4 analy-
seert gemeenmaking als gefaseerd proces en paragraaf 
4.5 beschrijft de maatschappelijke context van gemeen-
making. In paragraaf 4.6 wordt de besluitvorming rond 
gemeenmaking behandeld. 

4.2  Het beginsel van proportionaliteit 

Vóór de oprichting van de waterschappen werden de 
lasten van de waterstaatkundige infrastructuur op een 
eenvoudige manier verdeeld, namelijk op basis van 
aangrenzing. Dit houdt in dat boeren geacht werden 
de werken te onderhouden voor zover die aan hun ei-
gen land grensden of over hun erf liepen. Afhankelijk 
van de regio sprak men over dijkplicht, onderhoud door 
aangelanden, onderhoud op hoofdbreedte of hobreed-
te, of onderhoud naar aangrenzing.7 Wanneer de onder-
houdsplicht berustte bij degene over wiens erf de dijk 
liep, sprak men ook wel van erfdijken.8 Dit systeem was 
eenvoudig te operationaliseren en legde de lasten min 
of meer bij degenen die bij de werken gebaat waren. 
Aanvankelijk beschermden de dijken namelijk vooral 
de naastliggende percelen. Het systeem beoogde dus 
een proportionele lastenverdeling. 

In geval van bijzondere projecten zoals de aanleg van 
nieuwe dammen en het herstel van dijkdoorbraken was 
onderhoud naar aangrenzing onmogelijk. We weten 
vrijwel niets over de wijze waarop de oudste van dit soort 
werken gerealiseerd werden. Zo is het onbekend hoe de 
bouw van de beroemde dam in de Kromme Rijn bij Wijk 
bij Duurstede in 1122 was georganiseerd.9 Deze dam is 
het oudste bovenlokale waterwerk in de Nederlanden en 
kwam een gebied met vele dorpen ten goede. Hij werd 
gelegd op bevel van de Utrechtse landsheer, de bisschop 
van Utrecht. Mogelijk werd de bevolking incidenteel 
verplicht om arbeidsdiensten te leveren, een methode 
die ook werd toegepast bij dijkdoorbraken. De vorsten 
konden namelijk van oudsher het dijkleger oproepen.10

Toen lokale gemeenschappen in de dertiende eeuw 
samenwerkingsverbanden aangingen voor het waterbe-
heer, werd een nieuw systeem van lastenverdeling geïn-
troduceerd: verhoefslaging. Hierbij kreeg iedere lokale ge-
meenschap een deel van een waterwerk te onderhouden 
dat niet per se direct bij of op de eigen grond lag.11 Het 
te onderhouden gedeelte werd afhankelijk van de regio 
aangeduid als hoefslag, dijkslag, pand, park, lot of on-

7  Dijkplicht langs de Zuiderzee: Kole, Polderen of niet, 49 noot 31; 
onderhoudsplicht naar aangrenzing in Friesland: Winsemius, De 
historische ontwikkeling, 19-20; dijkonderhoud op hoofdbreedte of ho-
breedte in de veengebieden. Van de Ven, Leefbaar laagland, 57.
8  Bij de Lekdijk Bovendams stonden percelen haaks op de dijk en 
liepen erover heen tot in de diepte van de Leck. Van Bemmel, De Lekdijk, 
40-41.
9  Dekker, ‘De dam bij Wijk’, 264-265. 
10  Zie voor dijkherstel met behulp van het dijkleger in 1234 en 1322 
en over de dijklegerplicht bij de Lekdijk Bovendams: Van Vliet, Lekdijk 
Bovendams, 64, 74, 534-538; ook Van de Ven, Leefbaar laagland, 59, 73-
74. 
11  Van de Ven, Leefbaar laagland, 58.
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raad. Een ambacht, kerspel of schoutambt kreeg bijvoor-
beeld een sluis in een sluizencomplex of een vak in een 
dijk ‘toegeslagen’. Het kon zelfs een enkele sluisdeur zijn 
of de helft van een brug. In plaats van verhoefslaging 
sprak men ook wel van verstoeling. Hoefslagen werden 
aan dorpen of districten toegewezen of aan grootgrond-
bezitters zoals een klooster. Ieder dorp verhoefslaagde 
zijn dijkvak over de lokale boeren, in kleine hoefslagen.12 
Op verhoefslaagde of verstoelde dijken werden de slagen 
met houten of stenen palen gemarkeerd. De hoefslagen 
van Schielands Hoge Zeedijk waren bijvoorbeeld gemar-
keerd met een groote dicke eicken pael, boven geteichent met 
een ijsere cruis, zo zegt het in 1571 opgeschreven gewoon-
terecht van Schieland.13 Op vroegmoderne schilderijen 
zijn soms hoefslagpalen te ontdekken en verspreid door 
het land zijn ze in het landschap te vinden. Zo staan er 
nog enkele stenen hoefslagpalen langs de IJssel op de 
plek waar ze in 1760 door het waterschap Salland ge-
plaatst werden (zie afb. p. 11 en hiernaast).14 

Verhoefslaging was een belangrijke innovatie in de 
lastenverdeling. Het systeem maakte de instandhou-
ding van de nieuwe weteringen en sluiscomplexen mo-
gelijk en verbreedde de basis voor dijkonderhoud door-
dat meer gronden dan voorheen onderhoudsplichtig 
werden aan zee- en rivierdijken. Verhoefslaging her-
stelde de proportionele lastenverdeling, die inmiddels 
onder druk was gekomen door landschappelijke ver-
anderingen. Het water stroomde steeds verder het in-
klinkende achterland in en dat was dus ook afhankelijk 
geworden van de bescherming van de dijken. Een bre-
dere basis voor dijkbeheer was ook nodig omdat de dij-
ken aan hogere eisen moesten gaan voldoen waardoor 
de onderhoudslast te zwaar zou worden voor de aanwo-
nenden. Onderhoud op basis van aangrenzing was niet 
meer in overeenstemming met het principe van propor-
tionaliteit en verhoefslaging was een methode om de 
balans te herstellen. 

Het systeem van verhoefslaging kende vele regio-
nale varianten. In Vlaanderen en Zeeland en op de 
Zuid-Hollandse eilanden was de verkaveling of verheve-
ning gebruikelijk. Kavel en heven(e) betekende hetzelf-
de als hoefslag, namelijk een in natura te onderhouden 
deel van een waterwerk. Het verschil met de verhoef-
slaging in de noordelijker streken was dat een kavel 
doorgaans werd toegewezen aan een groepje grondbe-
zitters. Een van de grotere grondbezitters werd verant-
woordelijk gesteld voor de onderhoudsverplichtingen 
van de groep. Hij werd vaak hontman of hevenmeester 

12  Aten, ‘Een afgerond geheel’, 30.
13  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 212.
14  Raap, ‘De waterstaatkundige ontwikkelingen’, 147.

genoemd en moest zorgen dat de anderen, de heven-
kinderen, hem hielpen met het onderhoud.15 Het hont-
mannensysteem is vermoedelijk wijd verbreid geweest 
in de Rijn-Maas-Scheldedelta in de veertiende en vijf-
tiende eeuw. 

Verhoefslaging over gemeenschappen ontstond zo-
als gezegd toen lokale gemeenschappen samenwer-
kingsverbanden voor het waterbeheer vormden. Het 
dijkje van Alkmaar naar Bergen is vóór 1215 gebouwd 
en waarschijnlijk kort na de bouw verhoefslaagd over 
een groepje dorpen.16 Rijnlands oudste sluizencomplex 
werd gebouwd in de periode 1220-1226 en is vermoede-
lijk eveneens vanaf het begin verhoefslaagd.17 De zeven 
sluizen in het complex kwamen het Hollandse Rijnland 

15  Soens, Spade in de dijk, 56, 57, 71; Van der Gouw, De Ring van 
Putten, 121-123. Op Schouwen bleef een dergelijk systeem lang be-
staan. Gallé, Beveiligd bestaan, 155-156; Priester, Zeeuwse landbouw, 133.
16  Danner, Lambooij en Streefkerk, … die water keert, 42-44. Aten, 
‘Een afgerond geheel’, 29-30.
17  Van der Linden, ‘Een nieuwe overheidsinstelling’, 67. 

 ▸ Hoefslagpalen markeerden de dijkvakken van verschillende on-
derhoudsplichtigen. Op de paal staat het nummer van de hoefslag 
(in dit geval 46) en de lengte van het dijkvak: r(oeden) 148 v(oet) 
6 d(uim) 5. Dit is een van de palen die in 1760 langs de IJsseldijk 
zijn geplaatst. 
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en het grotendeels Utrechtse Land van Woerden ten 
goede. In Rijnland functioneerde op dat moment een 
samenwerkingsverband van ambachten, in het Land 
van Woerden een vergelijkbaar samenwerkingsverband 
van kerspels. Later in de eeuw ontwikkelden die zich tot 
waterschappen. Bij Rijnland kunnen we van een water-
schap spreken sinds het landsheerlijk charter van 1286, 
bij het groot-waterschap van Woerden sinds het lands-
heerlijk charter van 1322.18 De beide partners hebben de 
lasten gedragen naar rato van hun relatieve oppervlak-
te, zoals we mogen afleiden uit de afspraak, gemaakt in 
1226, dat drie van de zeven sluizen door het Land van 
Woerden zouden worden onderhouden en de overige 
door Rijnland. Hoe die oppervlakten waren vastgesteld, 
weten we niet. 

Toen de verhoefslaging in Holland en Utrecht voor 
het eerst werd toegepast, was het niet haalbaar om de 
oppervlakte van percelen te laten opmeten. Er bestond 
geen kadaster of een andere registratie van grondbe-
zit. Bijna niemand kon lezen en schrijven en ervaren 
landmeters waren nog zeldzamer. Aanvankelijk werd 

18  Van Es, Grenswater, 38, 42.

de omvang van grondbezit daarom globaal geschat op 
basis van indicatoren, zoals het aantal boerderijen, be-
huisde erven of koeien. Die waren eenvoudig te tellen 
en stonden in een min of meer vaste verhouding tot de 
oppervlakte van cultuurland. Het tellen van indicatoren 
gebeurde bijvoorbeeld bij de verhoefslaging van de Lek-
dijk in Utrecht in 1234.19 Er was daarbij sprake van een 
verdeling van dijklast mitter koe en mitter kernen.20 Ken-
nelijk werden koeien en karntonnen, tonnen gebruikt 
bij de boterbereiding, geteld. Hoe meer koeien en karn-
tonnen er in een dorp geteld waren, des te groter het 
stuk Lekdijk dat het dorp kreeg toegewezen. Veel la-
ter bracht men in herinnering dat dit indicatie-systeem 
moest worden afgeschaft, omdat men den diic mitter koe 
ende mitter kerne niet langher en houden mocht en men den 
diic op de erve leghede.21 Later werden dus de erven zelf, 

19  Dekker, ‘De dam bij Wijk’, 261; Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 417.
20  De precieze betekenis is altijd wat raadselachtig gebleven. Beek-
man veronderstelt een schatting van de waarde van woning, land en 
vee. Het dijk- en waterschapsrecht, 1000-1001. Van der Linden denkt 
aan een variant op het stelsel van behuisde erven: een omslag per 
boerenbedrijf, mogelijk met differentiatie naar aantal koeien. ‘Een 
nieuwe overheidsinstelling’, 74, 452 noot 117. 
21  Het citaat stamt uit ca. 1370. Hol, ‘Malder-malderzaadsgelijk’, 

 ▸ Hoefslagpaaltjes op de Waaldijk bij Ochten, 1789.
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de percelen, de basis voor de verhoefslaging, eerst wa-
ren dat het vee en de karntonnen. 

Rond 1280 werd inderdaad een volgende stap gezet 
door de introductie van de omslag naar rato van grond-
bezit. In Holland en veel andere noordelijke gewesten 
sprak men van het principe morgen-morgensgelijk. Deze 
innovatie hield in dat er monetaire bijdragen geïnd wer-
den in plaats van onderhoudstaken verdeeld en dit ge-
beurde op basis van de oppervlakte van grondbezit in 
plaats van het tellen van huizen, vee of andere indica-
toren. 

Vermoedelijk is de omslag het eerst toegepast in 
Vlaanderen. In de Blankenbergse watering ten zuid-
westen van Brugge werd sinds 1280, en mogelijk iets 
eerder, omslag geheven van grondbezitters naar rato 
van hun grondbezit. Deze omslag heette hier schot 
of geschot.22 Die term was ontleend aan de algemene 
grondbelasting, maar het ging in de watering duidelijk 
om een waterstaatsomslag. In Hollandse bronnen vin-
den we kort daarna voor het eerst de typische uitdruk-
kingen hoeve-hoevegelijk en morgen-morgensgelijk, 
waarbij de hoeve en de morgen vlaktematen aangeven. 
Of de methode aan Vlaanderen is ontleend, is niet te 
zeggen. De typische uitdrukking lijkt afkomstig uit het 
Hollands-Utrechtse rivierengebied en dit zou kunnen 
wijzen op een onafhankelijke ontwikkeling. Tegelijker-
tijd is de chronologische samenhang wel erg opvallend. 
Terwijl de Blankenbergse watering sinds 1280 regel-
matig schot hief van de grondbezitters, zien wij in 1281 
een hoeve-hoevegelijke verdeling van het onderhoud 
van een dam in de Alblasserwaard.23 In 1284 verschijnt 
de uitdrukking morgen-morgensgelijk in de eerder ge-
noemde overeenkomst van een groep heren om gelike 
of wi alle brodere waren voor de dijken tussen de Lek en 
de Linge te zorgen, in de latere Vijfheerenlanden.24 In 
september van hetzelfde jaar, 1284, treffen we de uit-
drukking morgen-morgensgelijk aan in een Rijnlandse 
bron, in relatie tot de Gouwesluis in Alphen.25 

De morgen-morgensgelijke omslag is kennelijk ge-
introduceerd toen de eerste geldstromen in het wa-
terschapswezen ontstonden. De omslag is een van de 
vernieuwingen uit de periode van snelle institutione-
le ontwikkeling, de jaren ’70 en ’80 van de dertiende 
eeuw, toen vele waterschappen werden opgericht en be-

336 noot 23. 
22  Soens, Spade in de dijk, 114-116.
23  Henderikx, ‘Waterbeheersing en afwatering in de Alblasser-
waard’, 233.
24  Van der Gouw, ‘De unie van de vijf heren’, 14.
25  Oorkonde van 25-09-1284. Van Mieris, Groot Charterboek der 
graaven van Holland, deel I, 445. 

staande samenwerkingsverbanden werden omgezet in 
waterschappen.26 Het betrof een ambitieuze innovatie. 
Een morgen-morgensgelijke omslag veronderstelt op 
zijn minst een rudimentaire registratie van grondbezit 
en was daardoor een administratieve uitdaging. De in-
troductie was bovendien een uitdaging omdat zij weer-
stand opriep bij degenen die bekend waren met oudere 
systemen van lastenverdeling (via indicatoren) en voor 
wie deze oudere systemen gunstiger waren. 

Tussen 1285 en 1290 werd een groot Hollands-Utrechts 
damproject uitgevoerd, waarbij een knetterende ruzie 
ontstond over de financiering. Het betrof de dam bij 
Hoppenesse en hoewel we strikt genomen niet weten 
hoe de kosten verdeeld werden, is het aannemelijk dat 
dit gebeurde via het principe morgen-morgensgelijk. 
De (inmiddels verdwenen) nederzetting Hoppenesse 
lag iets ten westen van Vreeswijk. De bouw van de dam, 
in de bovenmond van de Hollandse IJssel, kon al niet 
op algemene instemming rekenen. De dam ontnam de 
Lek een zijtak (de Hollandse IJssel) waardoor al het wa-
ter voortaan via de Lek zelf richting zee moest stromen. 
Hierdoor zou de druk op de rivierdijken stroomafwaarts 
toenemen. Dit betrof aan de noordkant het gebied van 
de Lekdijk Benedendams en aan de zuidkant het gebied 
van de Alblasserwaard en de latere Vijfheerenlanden. 
De grondbezitters ten zuiden van de Lek anticipeerden 
op de aangekondigde dam door hun waterbeheer te ver-
beteren, getuige de oprichting van het hoogheemraad-
schap van de Alblasserwaard in 1277 en het samenwer-
kingsakkoord in de latere Vijfheerenlanden in 1284. De 
grondbezitters aan de noordoever daarentegen kozen 
voor verzet. Zij moesten aan de dam bijdragen en wa-
ren het niet eens met de hoogte van die bijdrage. Het 
was op zich terecht dat ze moesten betalen want hun 
landen waterden af op de Hollandse IJssel en die zou 
minder water gaan afvoeren, zodat de afwatering zou 
verbeteren. Vijf Utrechtse kapittelkerken die als groot-
grondbezitters een fors deel van de rekening gepresen-
teerd kregen, protesteerden luid. De bijdragen van de 
kerkelijke goederen waren volgens hen onrechtvaardig 
en willekeurig vastgesteld.27 De kanunniken gooiden 
het zwaarste protestmiddel in de strijd dat zij konden 
bedenken: zij staakten hun godsdienstoefeningen. Dit 
is vermoedelijk de oudste gedocumenteerde staking in 

26  In de literatuur wordt er soms vanuit gegaan dat de opkomst 
van de verhoefslaging en de morgen- morgensgelijke lastenverdeling 
samenvielen, zoals bij Van de Ven, Leefbaar laagland, 80. De verhoef-
slaging bestond echter in elk geval reeds in de jaren ‘20 en ‘30 van de 
dertiende eeuw, en de morgen-morgensgelijke omslag treffen we pas 
een halve eeuw later aan.
27  Van Hengst, Lekdijk Benedendams, 12-14; Hovenkamp, ‘De oud-
ste geschiedenis’, 30-31.
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de Nederlandse geschiedenis. Pas toen zij enige toezeg-
gingen hadden gekregen, hervatten ze in 1290 de open-
bare kerkdiensten.28 Het felle protest van de kapittels 
maakt aannemelijk dat er een nieuwe, voor de kapittels 
ongunstige methode werd toegepast en dat kan alleen 
de morgen-morgensgelijke omslag zijn.29 

Na de introductie van de morgen-morgensgelijke 
omslag in het Hollands-Utrechtse rivierengebied in 
het laatste kwart van de dertiende eeuw verspreidde de 
methode zich in de veertiende eeuw over de laaggele-
gen delen van de Nederlanden. Het Sallandse dijkrecht 
van 1308 bepaalde dat de aanleg van nieuwe dijken ver-
deeld moest worden hove hovegelike. Het idee is vermoe-
delijk in Salland gelanceerd door een deskundige die 
op de hoogte was van de lastenverdeling zoals die voor 
de dam bij Hoppenesse gold.30 Een dijkbrief van 1321 
voor het Land van Maas en Waal bepaalde dat de kosten 
van nieuw te maken werken verdeeld moesten worden 
mergen nae meergens gelyck.31 Twee jaar later volgden de 
hoogheemraadschappen van de Lekdijk Bovendams en 
de Lekdijk Benedendams, waarbij de daadwerkelijke in-
voering in dat laatste waterschap overigens lang werd te-
gengehouden.32 Een Zeeuwse oorkonde uit 1331 schreef 
voor dat de dijk van de Goese Polder met mets ghelike (ge-
met-gemetsgelijk) onderhouden moest worden.33 In het 
Friese Oostergo en Westergo werd in 1398 gesproken 
van dijkonderhoud pondemaat-pondemaatgelijk en het 
was daar toen vermoedelijk al enige tijd in gebruik.34 De 
uitdrukking morgen-morgens gelijk en de lokale varia-
ties daarop betekenden niets anders dan evenredig aan 
grondbezit, maar abstracte woorden als evenredig of 
proportioneel werden vóór de negentiende eeuw weinig 
gebruikt. Concrete termen genoten de voorkeur. Tijd-
genoten spraken bijvoorbeeld ook niet van belastingen, 
maar van tiende penning of stuivergeld. 

De proportionele verdeling van de kosten van water-

28  Van Hengst, Lekdijk Benedendams, 13. Hovenkamp, ‘De oudste 
geschiedenis’, 31-32.
29  Een bron uit 1307 die vermoedelijk het tussen 1285 en 1290 inge-
voerde systeem weergeeft, bevat inderdaad een onderhoudsverdeling 
naar rato van grondoppervlak. Het is een hoevenlijst, waarbij hoeve 
staat voor een vlaktemaat. Horsten, ‘De ontginning van het land van 
Woerden’, 210, 220-221; Zeiler, ‘Het dijkrecht van 1308’, 89.
30  Zeiler, ‘Het dijkrecht van 1308’, 85-86, 89.
31  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 435, 438. Zo ook in een 
dijkbrief voor de naburige streek De Liemers, 1328. Schreiner, Der 
Schauzwang, 83-84.
32  Beide dijkbrieven, met morghen ghelyc, werden uitgevaardigd op 
30-7-1323. Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 82, 91, 469. Over het verzet 
van een machtige heer tegen de invoering: Dekker, ‘De waterstaatsor-
ganisatie’, 237-239.
33  Dekker, Zuid-Beveland, 595. 
34  Winsemius, De historische ontwikkeling, 59.

beheer over grondbezit was niet uniek voor de Lage Lan-
den. Wereldwijd hebben boeren werk aan collectieve 
voorzieningen naar rato van landbezit verdeeld.35 Om-
dat de investeringen de productiviteit van de landbouw 
verhoogden en dus grotendeels ten goede kwamen aan 
de grondbezitters, was het logisch om de rekening te 
leggen bij de grondbezitters. In de laaggelegen gebie-
den van het Duitse Rijk, Engeland en Frankrijk treffen 
we dus ook vergelijkbare omslagsystemen aan.36 Soms 
werden die zelfs aangeduid met een op Nederlandse 
voorbeelden geïnspireerde uitdrukking als demat de-
matgleich.37 Alternatieve manieren om waterwerken te 
realiseren waren corvee of dwangarbeid,38 of op basis 
van financiering uit de algemene belastingen. Vooral 
dat laatste was een geëigende methode wanneer het wa-
terbeheer vooral een algemeen doel diende, zoals de vei-
ligheid van de bevolking, in plaats van verhoging van de 
kwaliteit van landbouwgrond.

4.2.1  Vrijstellingen 

In theorie werden de kosten van het waterbeheer dus 
proportioneel verdeeld over grondbezitters, maar stu-
dies naar de praktijk laten vaak allerlei afwijkingen 
zien.39 Dit kwam niet zozeer door regelrechte om-
slagontduiking want een stuk grond laat zich moeilijk 
verbergen. De afwijkingen kwamen vooral door formele 
vrijstellingen en doordat omslagsystemen nogal eens le-
den aan een soort verwording. Zo werd regelmatig ver-
zuimd om kleine stukken woeste grond alsnog omslag-
plichtig te maken nadat ze in cultuur waren gebracht. 
Bij reorganisaties en nieuwe opmetingen van territoria 
van waterschappen bleek de oorspronkelijke proporti-
onele verdeling door allerlei oorzaken vaak al binnen 
enkele generaties flink gedegenereerd. Er werden dan 
percelen aangetroffen die ten onrechte buiten de grond-
administratie waren gebleven. 

Het belang van formele vrijstellingen was opval-
lend beperkt. Er golden om te beginnen geen catego-
rische vrijstellingen op basis van de sociale status van 

35  Ostrom, ‘A behavioral approach’, 15. Proportionaliteit was een 
van de fundamenten van het middeleeuwse irrigatiesysteem rond Va-
lencia. Niet alleen de kosten, maar ook het schaarse water zelf werd 
naar rato van landbezit verdeeld. Glick, Irrigation and society, 207.
36  Frankrijk: Morera, ‘Conquest and incorporation’, 354. Engeland: 
Owen, ‘“The levy book of the sea”’, 40-41; Morgan, ‘Funding and or-
ganising’. China: He, ‘“Public Interest”’, 464.
37  Allemeijer, Lebenswelten einer Küstengesellschaft, 129.
38  Glick, Irrigation and society, 117. 
39  Een voorbeeld van het relatieve belang van landen die volledig, 
deels of helemaal geen omslag betalen, bij Priester, Zeeuwse landbouw, 
131 (een areaal in de polder Schouwen omstreeks 1650).
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de grondeigenaar, want waterstaatslasten waren grond-
gebonden zakelijke lasten.40 De omslag was te vergelij-
ken met een directe belasting en trof dus niet dispro-
portioneel de armen, zoals accijnzen.41 Vooral in de 
middeleeuwen zijn wel heel wat vrijstellingen voor 
specifieke percelen verleend aan grondbezitters uit de 
bevoorrechte standen, vooral aan geestelijke instellin-
gen.42 Deze bijzondere vrijstellingen sneuvelden veel-
al in de loop der tijd, maar een deel bleef tot in de ne-
gentiende eeuw bestaan.43 De Zeeuwse ‘vronen’ wisten 
hun uit de middeleeuwen daterende vrijdom van de 
omslag zelfs te handhaven tot de ramp van 1953.44 In 
het algemeen konden de hogere standen echter niet 
de dans ontspringen, wat betekende dat in streken 
met grote sociale ongelijkheid de grootgrondbezitters 
het leeuwendeel van de omslagen moesten betalen.45

Wanneer sprake was van grootschalige vrijstellin-
gen van de omslag had dit te maken met de gesteld-
heid van de grond. Er waren allerlei redenen om gron-
den niet omslagplichtig te verklaren, bijvoorbeeld als de 
grond van heel slechte kwaliteit was of niet in cultuur 
gebracht. Ook behuisde erven en andere percelen die 
van opstallen waren voorzien werden niet belast, net als 
hooggelegen gronden, zoals gronden op een terp.46 Die 
hadden namelijk geen voordeel van de waterwerken. 
Veel waterschappen hadden bovendien systemen om de 
relatieve vruchtbaarheid van de grond te verdisconteren 
in de omslag. Voor slechte grond moest een grondbezit-
ter bijvoorbeeld omslag betalen alsof de oppervlakte een 
kwart of een derde minder groot was.47 Wat grondbezit-
ters moesten bijdragen hing dus af van de omvang en 
kwaliteit van hun grond en niet van hun sociale positie. 

 Wat vrijstellingen betrof, was de situatie in de Ne-
derlandse gewesten relatief strikt vergeleken met de 
aanpalende Duitse gebieden. In het Duitse Noordzee-
gebied waren dominees en pastoors als zodanig door-

40  Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 638; Van Vliet, 
Lekdijk Bovendams, 382-383, 471.
41  Fritschy, Public finance of the Dutch Republic, 89.
42  Bijvoorbeeld De Kraker, ‘Het dijkgeschot’, 202 noot 2; Van Ans-
waarden, ‘De lasten’, 69; Schoorl, Kust en kaart, 102.
43  Gallé, Beveiligd bestaan, 141; Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 503-
505.
44  Dekker, ‘De Zeeuwse vronen’, 137.
45  Zoals na de dijkdoorbraak in de Tielerwaard in 1709. De Bruijn, 
De hoeve en het hart, 260.
46  Ligtendag, De Wolden en het water, 172.
47  In Vlaanderen werden ‘vollanden’ onderscheiden van ‘wanlan-
den’. Soens, Spade in de dijk, 114-115. In Holland sprak men van ‘ge-
vouwen morgens’. Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 
109. Vergelijkbare systemen in Groningen: Schroor, Waterstaat en 
waterschappen, 46.

gaans vrijgesteld van dijkplicht.48 Bovendien slaagden 
nogal wat Duitse landsheren en edelen erin hun gron-
den deichfrei te krijgen, dus niet onderworpen aan dijk-
plicht. Daardoor droegen juist de meest draagkrachtige 
groepen relatief weinig bij. In een regio als Butjadingen 
(in Oldenburg), dat met zwaar dijkonderhoud kampte, 
genoot rond het midden van de zeventiende eeuw een 
kwart van de grond vrijdom van waterstaatslasten.49 De 
vrijstellingen voor edelen, geestelijken en vorsten wa-
ren een van de oorzaken van falend dijkbeheer in het 
Duitse Noordzeegebied in de vroegmoderne tijd.50 

De waterstaatsomslag was eveneens strikt in verge-
lijking met andere heffingen en belastingen in de Ne-
derlanden. Vooral in de middeleeuwen maakten heffin-
gen en belastingen vaak een scherp onderscheid naar 
persoonlijke status. Voor geestelijken, edelen, poorters 
en huislieden (niet-adellijke bewoners van het platte-
land) golden verschillende belastingregels. De eerste 
twee groepen genoten grote fiscale privileges, soms for-
meel en anders omdat ontduiking systematisch werd 
geaccepteerd. Zo was de Hollandse adel formeel vrijge-
steld van het schot, een oude grafelijke belasting.51 In 
de late middeleeuwen kwam een nieuwe landsheerlijke 
belasting op, de bede. De Hollandse ridderschap werd 
daarvoor wel aangeslagen, maar betaalde deze vrijwel 
nooit.52 Zoiets was ondenkbaar voor de waterstaatsom-
slag. Ook geestelijke instellingen genoten doorgaans 
een reeks fiscale privileges, maar niet voor de kosten 
van waterbeheer.53 In sommige gebieden waren abdij-
en dankzij hun grote bijdragen dan ook de financië-
le steunpilaren van het waterbeheer. Poorters werden 
evenmin ontzien.54 De landsheer ten slotte poogde wel 
eens zijn domeinen buiten de hoge kosten van water-
staat te houden, maar ook dat lukte zelden. Zo werd een 
hoefslag van 70 roeden in de Huigendijk, een deel van 
de Westfriese Omringdijk, rond het midden van de zes-
tiende eeuw Zijner Majesteitsdijk genoemd omdat kei-
zer Karel V onderhoudsplichtig was.55 Een hoge sociale 
status beschermde niemand tegen de verplichting om 
een proportionele bijdrage te leveren. Het was voor de 

48  Jakubowski-Tiessen, Sturmflut 1717, 236-237; Norden, Eine Bevöl-
kerung in der Krise, 222.
49  Norden, Eine Bevölkerung in der Krise, 222.
50  Jakubowski-Tiessen, Sturmflut 1717, 239.
51  Hoppenbrouwers, ‘Op zoek naar de “kerels”’, 233.
52  Janse, Ridderschap, 71-72. Over de vrijstellingen van geestelijk-
heid en adel van de bede in de Bourgondische gewesten in het alge-
meen: Blockmans, Metropolen, 535-536.
53  Dekker, Zuid-Beveland, 599-600; De Vries, Het dijks- en molenbe-
stuur, 176.
54  Zie p. 47.
55  De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 152, 157. Over vrijstelling 
voor de landsheer verder: ibidem 177, 180.
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834.3  onderhoudsplichtigen en rijdende rechters

bevoorrechte standen gemakkelijker om onder andere 
belastingen uit te komen dan de waterstaatsomslag, zo-
als blijkt uit de situatie in twaalf parochies op Zuid-Be-
veland rond 1530. Religieuze instellingen zoals de ab-
dij van Ter Doest en (adellijke) ambachtsheren genoten 
geen vrijstelling van de omslag maar wel van de bede. 
De oppervlakte van de landen waarover waterstaatsom-
slag werd betaald, was daarom vijftien procent groter 
dan de landen waarover bede werd betaald.56 

De terughoudendheid om vrijstelling van de omslag 
toe te kennen kwam ongetwijfeld voort uit pure nood-
zaak om de kosten zo breed mogelijk te spreiden en 
niet uit principiële overwegingen. Er ging niettemin 
een boodschap uit van het feit dat alle grondbezitters 
omslagplichtig waren, ook de hogere standen. Nie-
mand mocht de kosten van deze belangrijke collectie-
ve voorzieningen afwentelen op anderen. Het ging dus 
om grondbezitters, niet om ingezetenen. De voorzie-
ningen verbeterden namelijk de opbrengsten van land-
bouwgrond. Het waterbeheer droeg weliswaar ook bij 
aan de veiligheid van de bevolking als geheel, maar veel 
belangrijker was dat het een sterk en heel direct effect 
had op het inkomen van de grondbezitters. Pas sinds 
vrij recent wordt het werk van waterschappen tevens 
beschouwd als van algemeen belang, dus een belang 
van alle inwoners in plaats van alleen grondbezitters. 
De consequentie daarvan was dat in de Waterschapswet 
van 1992 ingezetenen als nieuwe categorie belangheb-
benden werden geïntroduceerd. Sinds deze wet in 1995 
in werking is getreden, zijn alle huishoudens omslag-
plichtig.57 

4.3  Onderhoudsplichtigen en rijdende rechters

Eeuwenlang raakte het onderhoud in natura alle grond-
bezitters. We bekijken in deze paragraaf wat die betrok-
kenheid betekende. 

Verhoefslaging over particuliere grondbezitters bracht 
vaak extreme fragmentatie met zich mee. Dit zien we in 
Mastenbroek, een polder in Overijssel.58 Mastenbroek 
was een driehoekige polder van ruim 8000 hectare, be-
grensd door de IJssel, het Zwartewater en de Zuiderzee, 
in de directe nabijheid van Kampen, Zwolle en Hasselt 
(zie kaart 6).59 

56  Dekker en Baetens, Geld in het water, 30.
57  Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur, 219-224. Ook voor 
de andere aspecten van de stormachtige ontwikkeling van het water-
schapswezen in de afgelopen decennia zij verwezen naar Havekes. 
58  Van de Pas, ‘De waterstaatkundige organisatie’, 71.
59  Ik ga hier uit van de oppervlakte in 1530, toen de polder geheel in 

De polder was ontstaan aan het einde van de veertien-
de eeuw en het onderhoud van de waterstaatkundige in-
frastructuur werd van het begin af aan verhoefslaagd. 
Ingelanden moesten per morgen landbezit een lengte 
van 2 1/

6
 voet van de IJsseldijk onderhouden en tevens 

een lengte van 1 roede in de zeedijk. De weteringen en 
de naastgelegen wegen werden eveneens in natura on-
derhouden, maar voor iedere wetering was een ander 
gedeelte van de polder onderhoudsplichtig. Voor de Bis-
schopswetering was het bijvoorbeeld zo dat ingelanden 
per morgen land verplicht waren tot onderhoud van 19 
1/

3
 roede van de wetering. Het onderhoud van de vele 

bruggen was toebedeeld aan groepen percelen, brug-
blokken genaamd. Alleen de sluizen van de polder wer-
den onderhouden via aanbesteding, waarbij de kosten 
werden omgeslagen over alle grondbezitters van Mas-
tenbroek naar rato van hun landbezit.60 Mastenbroek 
was geen uitzondering. De versnippering van het on-
derhoud in natura nam op den duur vaak nog toe door 
verkoop en vererving van grond.61

Er is niet veel bekend over de uitvoering van het on-
derhoud. Het werd wellicht vaak verricht in gezinsver-
band, net als andere werkzaamheden op de boerderij. 
In Hoogkarspel (West-Friesland) verklaarden onder-
houdsplichtigen van de Westfriese Omringdijk in 1562 
dat de zeedijken door iedere eigenaar zelf gemaakt wer-
den, als die man met zijn wijf ende kynderen.62 De maan-
den waarin er weinig werk op de boerderij was, leenden 
zich er het beste voor. Er was een deadline, namelijk 
het tijdstip waarop het werk door het waterschapsbe-
stuur geïnspecteerd zou worden. Waarschijnlijk waren 
dijkplichtigen daarom vaak tegelijk aan het werk. Ve-
len stelden het werk uit tot kort voor de schouw.63 In de 
polder Mastenbroek werd het onderhoud waarschijn-
lijk gezamenlijk, per blok, verricht.64 Door een tragisch 
voorval in of kort vóór 1664 weten we dat twee buren 
gelijktijdig bezig waren met dijkonderhoud. Een van 
hen had de ander gevraagd hem een vorck toe te wer-
pen. Die deed dat, maar helaas een stuk sneller dan 
zijn buurman had verwacht. Een punt van het werktuig 
raakte het slachtoffer in de hals, waarna hij ter plekke 
doodbloedde.65 

cultuur was gebracht: 6615 morgen, de Sallandse morgen gelijk aan 
1,23 hectare. Kole, Polderen of niet, 294 tabel B4-1. 
60  Van de Pas, ‘De waterstaatkundige organisatie’, 71-73, 79, 85, 89.
61  Hol, ‘Malder-malderzaadsgelijk’, 344; Van der Gouw, ‘Mor-
gen-morgensgelijk’, 501, 509; Ha goort, Het hoofd boven water, 90. 
62  De Bruin, ‘Verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland’, 
11.
63  Van der Gouw, ‘Morgen-morgensgelijk’, 504.
64  Van de Pas, ‘De waterstaatkundige organisatie’, 73. 
65  Pereboom, ‘De kerkelijke gemeente’, 131.
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De onderhoudsplichtigen waren verantwoordelijk 
voor het eindresultaat maar hoefden het werk niet per-
soonlijk of met gezinsleden en knechten te doen. Wan-
neer de grond verpacht werd, was het gebruikelijk om 
het onderhoud aan de pachtboer op te dragen. Dit blijkt 
soms expliciet uit bepalingen in pachtcontracten.66 Ook 
was het mogelijk om iemand in te huren. Al uit de vijf-
tiende eeuw zijn contracten bekend waarbij personen 
met een grootgrondbezitter overeenkwamen om het ge-
wone onderhoud van een dijkgedeelte voor vele jaren 
op zich te nemen.67 Dit waren gewoonlijk arme inwo-
ners van het dorp die zo wat bijverdienden. We treffen 
ze aan als dijkmakers of waardijkers. Sommige water-
schappen noteerden systematisch wie het eigenlijke 
werk deden. In de zestiende-eeuwse dijkboeken van het 
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams staat bij 
ieder perceel de grondeigenaar, de pachter en de dijk-
maker.68 Contracten waarbij dijkmakers zich tegenover 
de grondeigenaar verplichtten om een dijkslag tien jaar 

66  Dekker, Zuid-Beveland, 598; Van Heiningen, Tussen Maas en 
Waal, 341; Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 471-472. 
67  Zoals in het Land van Heusden in 1467. Hoppenbrouwers, Een 
middeleeuwse samenleving, 476.
68  Van Bemmel, De Lekdijk, 133.

lang uit de schouw te houden waren bij dit waterschap 
geen uitzondering. Een dijkslag uit de schouw houden 
betekende zorgen dat het aan alle eisen voldeed zodat er 
geen schouwboeten zouden vallen.69

Dijkrechten zijn opvallend eenvormig over de regels 
ten aanzien van de schouw. Alle werken werden regel-
matig geïnspecteerd door bestuurders van het water-
schap of het lokale gerecht, soms door beide. De schouw 
vond meestal twee tot vier keer per jaar plaats, gespreid 
over de seizoenen. De eerste schouw was meestal een 
keurschouw waarbij de onderhoudsplichtigen werd ver-
teld wat er moest gebeuren (schade repareren, verho-
gen, verbreden, verstevigen, van ruigte ontdoen enzo-
voort). Tijdens de tweede en derde schouw werd de staat 
van de werken beoordeeld en werden nalatigen beboet. 
Deze schouwen konden gevolgd worden door een na-
schouw of wederschouw voor die delen die niet in orde 
waren. Er waren aparte schouwen voor verschillende 
werken. In Mastenbroek bijvoorbeeld voerden dijkgraaf 
en heemraden ieder jaar drie dijkschouwen (in maart, 
juni en juli), drie weteringschouwen (in mei, juli en sep-

69  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 389; Jorissen, Zwijndrechtse 
Waard, 36; Van Bemmel, De Lekdijk, 118 en 121.

 ▸ Kaart 6  De polder Mas-
tenbroek in de vroegmoderne 
tijd. Het meeste onderhoud 
gebeurde in natura en het 
was daardoor erg versnipperd. 
In principe onderhielden alle 
grondbezitters een stukje van 
de zeedijk, de rivierdijken, de 
weteringen, de wegen en de 
bruggen. Alles werd op gezette 
tijden door dijkgraaf en heem-
raden geschouwd.
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tember) en hoogstwaarschijnlijk ook drie schouwen van 
de kruiswegen.70 Alle die dijck houden waren verplicht 
om tijdens de schouw aanwezig te zijn en desgevraagd 
het begin en eind van hun slag – hun aenganc ende of-
ganc – aan te wijzen.71 Dit was nodig omdat dijkvakken 
van particulieren lang niet altijd met palen werden ge-
markeerd. Het schouwcollege trok als een ommegaan-
de (reizende) rechtbank langs op paarden, in schuiten, 
op wagens of in rijtuigen. Aan de hand van een register 
stelde het college vast wie voor welk vak verantwoorde-
lijk was. 

De heemraden of gezworenen spraken ter plekke, als 
rijdende rechters, hun vonnis uit.72 Er stond de schou-
wers daarbij een heel palet aan dwangmiddelen ter be-
schikking. Regelmatig treffen we een systeem van op-
lopende sancties aan, zoals ook voorkwam bij gemene 
gronden, irrigatiesystemen en in andere situaties waar-
in mensen met zachte hand gedwongen moeten wor-
den hun verplichtingen na te komen.73 Werd nalatig on-
derhoud geconstateerd tijdens de eerste schouw, dan 
volgde een waarschuwing of een lage boete. Was het on-
derhoud bij de volgende schouw nog niet in orde, dan 
werd een hogere boete opgelegd, en bij de derde keer 
een nog hogere. Soms verdubbelden de boetes bij ie-
dere volgende schouw.74 Systemen waarbij de eerste en 
tweede schouw boetevrij waren, werden snel aangepast. 
De ervaring leerde namelijk dat de meeste mensen hun 
werk in zo’n geval uitstelden tot de laatste schouwdag 
omdat het niets uitmaakte: off wij ons werck maecken in 
’t eerste off opt lest wij zullen doch geen boeten verbeuren.75 

Bij aanhoudende nalatigheid konden veel water-
schappen een zwaar drukmiddel inzetten, namelijk de 
teerschouw of inrijdende schouw. Dit was net als de 
kwaliteitszetel en de morgen-morgensgelijke omslag 

70  Van de Pas, ‘De waterstaatkundige organisatie’, 83-84.
71  Postma, Delfland, 103. Andere voorbeelden van de aanwezig-
heidsplicht: Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 126; Zeischka, Minerva, 
276.
72  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 126; Schreiner, Der Schauzwang, 
64; Hovenkamp, ‘De oudste geschiedenis’, 38; Van de Pas, ‘De wa-
terstaatkundige organisatie’, 82-83; Moorman van Kappen, ‘Tieler- en 
Bommelerwaarden’, 48. 
73  Ostrom, ‘A behavioral approach’, 17. Ostrom, Governing the com-
mons. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat in de regelgeving 
van Nederlandse marken slechts in 2% van de gevallen graduele sanc-
ties werden genoemd. Van Weeren en De Moor, ‘Controlling the com-
moners’, 272.
74  Oplopende boetes bij: Spierings, De waterkeringszorg, 43; Van 
de Pas, ‘De waterstaatkundige organisatie’, 83-85; Diarium van Egbert 
Alting, 246; Zeiler, ‘De dijkbrief van 1308’, 234; Van der Gouw, ‘Het 
dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard’, 36, 38; Zeischka, Minerva, 
277; Hagoort, Het hoofd boven water, 82. 
75  Blaerdorpse polder in Schieland, 1593. Fockema Andreae, Rechts-
bronnen, 250-251.

een innovatie uit de jaren ’70 of ’80 van de dertiende 
eeuw. De oudste vermelding vinden we in 1284, in de al 
vaak genoemde overeenkomst over het dijkbeheer tus-
sen de Lek en de Linge.76 Bij een inrijdende schouw be-
steedde de dijkgraaf het herstelwerk ter plekke aan en 
de heemraden of gezworenen reden naar de dichtstbij-
zijnde herberg, waar zij net zo lang bleven zitten tot het 
werk afgerond was. Eerder mochten zij hun ommegang 
niet vervolgen, omdat de risico’s van een ondeugdelij-
ke dijk te groot waren. Wat zij aten en dronken kwam 
voor rekening van de nalatige. De naam teerschouw ver-
wijst dan ook naar de verteringen. Omdat de kosten op-
liepen naarmate het verblijf langer duurde, werkte de 
teerschouw als een dwangsom. Daarnaast moest de na-
latige uiteraard ook de kosten van de aanbesteding vol-
doen. Omdat dijkgraven het recht hadden voorgescho-
ten sommen dubbel terug te vorderen, was het zeer 
kostbaar om het te laten aankomen op een aanbeste-
ding.77 In ernstige gevallen konden dijkgraven beslag 
leggen op goederen ter waarde van het viervoudige van 
het voorgeschoten bedrag. We zagen in hoofdstuk 3 al 
dat Andries van Bronchorst in 1533 deze bevoegdheid 
kreeg bij zijn aanstelling als opperdijkgraaf van de over-
stroomde Ring van Putten.78 

J.L. van der Gouw beschreef hoe het dijkcollege van 
de Zwijndrechtse Waard in de praktijk de schouw voer-
de. De dijkgraaf had een dijkboekje met de namen van 
de dijkplichtigen bij zich. Aan een dijkboekje van om-
streeks 1470 is duidelijk te zien dat het regelmatig dub-
belgevouwen in een tas is meegedragen. Dijkgraaf en 
heemraden moesten zich aan een vast ritueel van vraag 
en antwoord houden, zoals ook bij de schouw van ande-
re waterschappen gebruikelijk was. De voorgeschreven 
formules zijn bekend, want die werden rond het mid-
den van de zestiende eeuw opgeschreven. De dijkgraaf 
stelde vragen die door de onderhoudsplichtige of door 
de hoogheemraden werden beantwoord. De belangrijk-
ste waren of de hoogheemraden het werk goedkeurden 
(loofden) of afkeurden (laakten) en in dat laatste geval, 
hoe hoog de boete was. De hoogheemraden zeiden dan 
bijvoorbeeld: Vonnis: 10 schellingen.79 

Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard paste zo 
nodig de inrijdende schouw toe. Zo constateerden dijk-

76  Van der Linden, ‘Een nieuwe overheidsinstelling’, 74. Van der 
Gouw, ‘De unie van de vijf heren’, 14 artikel 14. Een teerschouw in 
1568: Van der Gouw, ‘Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard’, 
54-55. Conflicten over de teerschouw: Postma, Delfland, 104.
77  Een concreet geval uit het begin van de zeventiende eeuw bij 
Hagoort, Het hoofd boven water, 94.
78  Van der Gouw, De Ring van Putten, 351. Zie p. 66.
79  Van der Gouw, ‘Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard’, 32-
33; Van der Gouw, ‘Morgen-morgensgelijk’, 495 (dijkboekje).
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graaf en hoogheemraden op 30 oktober 1568 dat den 
pael dijck van Joris Diericxzs in zeer quade gesteltenisse van 
gordinghen en rijswerck was, laakten het werk en beslo-
ten tot de inrijdende schouw. De dijkgraaf ging in dit ge-
val niet meteen tot aanbesteden over want de dijkplich-
tige kreeg de kans zelf zijn verzuim goed te maken. Het 
dijkcollege begaf zich ondertussen met wagens en een 
schuit naar Dordrecht waar zij in een gelegenheid ge-
naamd De Drie Koningen afwachtten. Nog op dezelfde 
dag kwam Joris Diericxzs in de Drie Koningen om de he-
ren te vragen zijn dijk opnieuw te inspecteren. Hij vol-
deed ter plekke de forse kosten die hij had opgelopen: 
een boete, vacatiegelden (daggelden voor de heemraden, 
de klerk en de roededrager ter compensatie van gederf-
de tijd), de kosten van twee wagens met elk vier paarden 
waarin de heemraden gereisd hadden en van een schuit 
om de heemraden over te zetten van de Zwijndrechtse 
Waard naar Dordrecht en weer terug, van de verteringen 
in de Drie Koningen, alles samen ruim 10 pond. Dit was 
veel meer dan de drie pond die als boete gold voor een 
verzuim op de eerste schouw. Uiteindelijk werd het be-
wuste dijkvak wel geloeft ende gepresen.80

Het onderhoud in natura was een intensieve vorm van 
persoonlijke participatie die veel mensen raakte. In die 
zin is het van grote betekenis geweest. Boeren voelden 

80  Van der Gouw, ‘Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard’, 
54-55. Boete op de eerste schouw: idem, 35-36. Zie over de schouw 
ook de analyse van rechtszaken voor de vierschaar van Delfland in de 
zestiende eeuw, waarvan de meeste nalatig onderhoud betroffen: De 
Wilt, Landlieden, 257, 339 tabel 7.10. 

zich mogelijk meer betrokken bij het waterbeheer en 
het waterschap wanneer zij een stuk dijk of wetering on-
derhielden. Deze vorm van participatie moet echter on-
derscheiden worden van vormen die zeggenschap met 
zich meebrachten. Onderhoudsplichtigen hadden zich 
te onderwerpen aan de schouw en aan de keuren (voor-
schriften bijvoorbeeld die vastlegden aan welke eisen 
een dijkvak moest voldoen), terwijl ze daar vaak geen 
invloed op konden uitoefenen. Vooral in de grotere wa-
terschappen was die invloed doorgaans minimaal. In de 
zestiende eeuw waren er bijvoorbeeld nogal wat conflic-
ten tussen de hoogheemraden van Delfland en de on-
derhoudsplichtigen van de Maasdijk, die duidelijk ma-
ken dat die onderhoudsplichtigen erg weinig te zeggen 
hadden.81 Onderhoud in natura ging dus niet per defini-
tie samen met intensieve bestuurlijke participatie.

4.4  Stapsgewijze gemeenmaking van de waterwerken

Om gemeenmaking in een bredere sociaaleconomische 
context te kunnen plaatsen is het allereerst nodig het fe-
nomeen te dateren. Dit klinkt eenvoudiger dan het is. 
Een waterschap koos er meestal niet voor alle werken 
tegelijk in eigen beheer te nemen, maar deed dit stuk-
je bij beetje. Gemeenmaking had daarom het karakter 
van een proces en kon generaties en zelfs eeuwen in be-

81  De Wilt, Landlieden, 258. Dolfing, Waterbeheer geregeld, 257.

 ▸ Bestuursleden in een wagen tijdens de schouw. Afbeelding op een glas van het hoogheemraadschap van de Zwijndrechtse Waard, 
 circa 1725.
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slag nemen.82 Bij ieder waterschap liep dat proces an-
ders, maar er zijn twee algemene lijnen aan te geven. 
De eerste is dat het specialistische onderhoud eerder ge-
meen werd gemaakt dan het niet-specialistische. Iedere 
boer kon aarden dijken op hoogte en breedte brengen 
en gaten en kuilen herstellen, maar het repareren van 
sluizen vereiste specifieke kennis en ervaring. De twee-
de algemene lijn is dat buitengewone projecten eerder 
gemeen werden gemaakt dan gewone, jaarlijks terug-
kerende werkzaamheden. Waterschappen maakten sys-
tematisch onderscheid tussen ordinaris (gewoon) en ex-
traordinaris (buitengewoon) werk. 

Figuur 1 geeft schematisch weer hoe de gemeenma-
king van het gewone, jaarlijks terugkerende onderhoud 
binnen een denkbeeldig waterschap zich in vijf fasen 
voltrok. In fase 1 beperkte het waterschap zich louter tot 
het uitoefenen van toezicht. De kosten van onderhoud 
kwamen voor de volle 100 procent voor rekening van 
onderhoudsplichtigen. Dat waren vaak boeren maar bij 
objecten als sluizen, dammen en bruggen kon dat niet 
omdat dit speciale kennis of ervaring vereiste. Dit on-
derhoud werd ofwel toegewezen aan een grootgrondbe-
zitter zoals een klooster, ofwel aan een lokale gemeen-
schap. Zo hadden verschillende ambachten in Delfland 
een sluis in de Maasdijk te onderhouden. Een dam, 
brug of sluis kon ook over twee of meer gemeenschap-
pen worden verdeeld. Zo was er in het Groningse Bom-
stelzijlvest een til (brug) waarvan de oostzijde werd on-
derhouden door het kerspel Oldekerk en de westzijde 
door het kerspel Sebaldeburen.83

In fase 2 had het waterschap objecten zoals uitwa-
teringssluizen, dammen en bruggen gemeengemaakt. 
Het onderhoud werd aanbesteed bij aannemers of het 
waterschap huurde specialisten in, zoals timmerlieden, 
bouwmeesters en arbeiders met specifieke ervaring. 

In fase 3 nam het waterschap de verantwoordelijkheid 
over voor versterkte onderdelen van waterkeringen. 
Hieronder vielen rijswerken, paalschermen en stenen 
bekleding waarmee na grote overstromingen de zwakke 
delen van dijken versterkt werden. Ook kribben of hoof-
den in rivieren en langs de kust, gebouwd om oever- en 
kustafslag tegen te gaan, behoren hiertoe. Ook dit on-
derhoud gebeurde grotendeels door specialisten. 

In fase 4 nam het waterschap het aardwerk aan de dij-
ken over. Dit betrof vooral scheppen, sjouwen en aan-
stampen. Het was eenvoudig werk en bleef relatief lang 
georganiseerd als onderhoud in natura. Voor een wa-
terschap was het in onderhoud nemen van volledige 

82  Fransen, Dijk onder spanning, 312-313.
83  Feenstra en Oudman, Eigenerfden in het Groninger Westerkwar-
tier, 85. 

dijklichamen doorgaans niet de allerlaatste maar wel 
de grootste stap in het gemeenmakingsproces.84 Het 
aardwerk was zwaar en arbeidsintensief en behalve ar-
beidsloon moest het waterschap meestal voor de aar-
de betalen. Bij onderhoud in natura zorgden de onder-
houdsplichtigen meestal zelf voor aarde, hoewel niet 
altijd en niet zonder conflicten.85 

In de laatste, vijfde, fase nam het waterschap het on-
derhoud van weteringen, grenssloten en wegen over. 
Dit betrof ongespecialiseerd en relatief licht werk. Met 
deze stap was het totale onderhoud binnen het water-
schap gemeengemaakt, althans in theorie. Soms bleven 
grondbezitters ook hierna nog tot in de moderne tijd 
verplicht tot licht dagelijks onderhoud, bijvoorbeeld het 
grasmaaien en van ruigte ontdoen van dijktaluds.86

Het schema is slechts een model dat de ontwikke-
lingsgang van een denkbeeldig waterschap weergeeft. 
Bij sommige waterschappen werden de fasen in een an-
dere volgorde doorlopen, waren ze anders samengesteld 
of ontbrak een fase. Ook kwam het voor dat de overgang 
van de ene naar de andere fase slechts gedeeltelijk plaats-
vond, zodat één sluis door een klooster werd onderhou-
den en andere sluizen voor gemeenschappelijke reke-
ning kwamen.87 De werkelijkheid was dus rommeliger 
dan figuur 1 suggereert. De verdeling van totale onder-
houdskosten over de verschillende categorieën is daarin 
enigszins arbitrair gesteld op 10 procent, 20 procent, 60 
procent en 10 procent. Uiteraard verschilde per water-
schap de werkelijke procentuele verdeling van kosten.88 
Die was in elk geval heel anders wanneer een waterschap 
beschermd werd door duinen, zoals de Blankenbergse 
watering, of begrensd door landscheidingen en grensslo-
ten, zoals het groot-waterschap van Woerden.

Dwars door de stapsgewijze gemeenmaking van het 
gewone onderhoud liepen de regelingen voor het bui-
tengewone, extraordinaris, onderhoud. Extraordinaris 
werken waren in principe eenmalig en betroffen uit-
breiding, kwaliteitsverbetering en herstel van bestaan-
de infrastructuur. Hieronder vielen het graven van een 
nieuwe watergang, de aanleg van een inlaagdijk, de 

84  Een onderzoek naar de uitgaven van Rijnland tussen 1550 en 
1850 vestigde de aandacht op de relatief hoge kosten van dijkbeheer. 
Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 224-225. 
85  Kole, Polderen of niet, 50, 61, 67-68.
86  Danner e.a., Glossarium, 33, lemma bloten. Van Bemmel, De Lek-
dijk, 128.
87  Vergelijk de situatie in het Baarbroekse dijkdistrict in de vijftien-
de eeuw. Hol, ‘Malder-malderzaadsgelijk’, 337. 
88  Zie voor werkelijke uitgaven verdeeld over categorieën Soens, 
Spade in de dijk, 144-148 (Blankenbergse watering 1285-1568); en Van 
Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 225 (Rijnland 1550-
1850).
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bouw van stenen hoofden, een algemene dijkophoging, 
dijkherstel na doorbraken en het vervangen van hou-
ten sluizen, die een levensduur hadden van zo’n der-
tig jaar. Monetarisering van extraordinaris uitgaven liep 
vooruit op de monetarisering van het gewone onder-
houd. Waterschappen die in fase 2 of 3 verkeerden, fi-
nancierden dijkherstel na overstroming meestal reeds 
via omslagen, de zogenaamde extraordinaris omslagen. 
Zo werd herstelwerk na dijkdoorbraken van de Spaarn-
dam in 1510 uitgevoerd door middel van ongeveer 1000 
loonarbeiders per dijkgat.89 De gemeenmaking van het 

89  Van Dam, ‘Werkgelegenheid aan de Spaarndammerdijk’, 477 ta-

gewone onderhoud van de Spaarndammerdijk zou ech-
ter nog tot het einde van de eeuw op zich laten wachten. 
In waterschappen waarin het gewone onderhoud ver-
hoefslaagd bleef, kon de geldhuishouding toch aanzien-
lijk zijn als gevolg van rampen of bijzondere projecten. 
Zo besloot het polderbestuur van Mastenbroek in 1634 
vijf poldermolens te laten bouwen door Jan Adriaensz 

bel 5b. Voor het buitengewone onderhoud van de rivierdijken langs de 
noordelijke oever van de Lek werden van de zestiende tot de negen-
tiende eeuw Lekdijksgelden geheven, terwijl het gewone onderhoud 
verhoefslaagd bleef. Maas, De dijkwet van 1810, 17. In Zeeland werden 
buitengewone werken al in de veertiende eeuw door aanbesteding uit-
gevoerd. Gallé, Beveiligd bestaan, 147.

 ▸ Herstel van de Lekdijk 
na een grote overstroming 
in 1624. Waterschappen 
maakten onderscheid tus-
sen gewoon onderhoud en 
bijzondere projecten, zoals 
herstel na een dijkdoorbraak. 
De buitengewone projec-
ten werden al snel voor ge-
meenschappelijke rekening 
verricht. Voor het jaarlijks 
terug kerende aardwerk aan 
de Lekdijk bleef onderhoud 
in natura de hele vroegmo-
derne tijd de norm. 
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Leeghwater en andere Hollandse molenbouwers. Dit 
was een zeer kostbaar project waarvoor gedurende acht 
jaar een extra omslag moest worden geheven.90 

Bij landaanwinning gold deze stapsgewijze gemeen-
making niet of slechts in afgezwakte vorm. In middel-
eeuwse bedijkingen werden dijken nog wel verkaveld, 
maar vanaf de zestiende eeuw kozen investeerders zo-
veel mogelijk meteen voor gemeenschappelijk onder-
houd. Het oudste voorbeeld daarvan is Het Bildt, een 
in 1505 bedijkte polder in Friesland. De bedijking van 
Het Bildt was een groot project waarvoor honderden 
arbeiders uit Holland werden ingehuurd.91 H. Sannes 
gaat ervan uit dat de zeedijken van de nieuwe polder 
vervolgens meteen voor gemeenschappelijke rekening 
werden onderhouden.92 In de Rijn-Maas-Scheldedelta 
is de polder van Nieuw-Beijerland in Holland het oud-
ste voorbeeld van een waterschap dat van het begin af 
aan de dijken door het polderbestuur liet onderhouden. 

90  Kole, Polderen of niet, 201.
91  Kuiken, Het Bildt, 63-65.
92  Sannes, Geschiedenis van Het Bildt, 112, 114, 438. Kuiken gaat er 
niet expliciet op in, maar zijn beschrijving van de bedijking en ver-
pachting van de Bildtlanden is goed te verenigen met vroeg gemeen-
schappelijk dijkonderhoud. Kuiken, Het Bildt.

Deze bedijking dateert uit 1582.93 De dijken van de grote 
zeventiende-eeuwse droogmakerijen in Noord-Holland 
werden van het begin af aan onderhouden door het pol-
derbestuur. De problematiek rond de omschakeling van 
het ene naar het andere onderhoudssysteem deed zich 
dus niet voor. Landaanwinningen blijven in dit hoofd-
stuk daarom verder buiten beschouwing. 

Deze paragraaf begon met de constatering dat ge-
meenmaking moeilijk te dateren is, althans moeilijk aan 
één jaartal te verbinden. Het was immers een doorgaand 
proces. Om ontwikkelingen in verschillende gebieden 
met elkaar te kunnen vergelijken, valt er echter niet aan 
te ontkomen. Ik kies daarvoor het jaar van gemeenma-
king van het aardwerk aan de dijken. Dit was een cru-
ciale stap in het hele proces omdat onderhoud aan de 
aarden dijklichamen relatief kostbaar was, en de overna-
me ervan dus grote consequenties had voor het water-
schap en voor de grondbezitters. Bovendien werd deze 
stap pas gezet nadat het specialistische onderhoudswerk 
en meestal ook het extraordinaris onderhoud reeds door 
het waterschap in beheer waren genomen.

93  Van Cruyningen, ‘State, property rights and sustainability’, 198. 

 ▸ Figuur 1  Een model 
van het stapsgewijs gemeen-
maken van de waterwerken.
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4.5  Gemeenmaking en plattelandssamenleving

In gebieden met veel arme boeren was een overschake-
ling op een systeem met monetaire bijdragen tot mis-
lukken gedoemd.94 Waar het gebrek aan geld toe kon 
leiden bleek in Noord-Holland in 1425, waar mensen 
hun schulden en boeten met betrekking tot het onder-
houd van de Westfriese Omringdijk probeerden te vol-
doen met hooi, en zelfs oude huizen aanboden.95 Zo-
lang bijzondere kosten en boeten nog zo problematisch 
waren, waren jaarlijkse omslagen voor waterbeheer uit 
den boze. Een gebrekkige geldcirculatie op het platte-
land was een ernstige barrière bij gemeenmaking van 
waterstaatswerken. In deze paragraaf plaats ik de over-
gang van verhevening en verhoefslaging naar gemeen-
making in sociaaleconomische context, waarbij ik kijk 
naar de ontwikkeling van de markteconomie, de veran-
deringen in het type landbouwbedrijf en de verdeling 
van het grondbezit over inheemse en uitheemse grond-
bezitters.

De gemeenmaking van de zeedijken deed zich het eer-
ste voor in Vlaanderen en verspreidde zich vervolgens 
in een soort golfbeweging van zuid naar noord over de 
Nederlanden. Die verspreiding verliep heel traag. In de 
vijftiende eeuw was het proces in Vlaanderen al afge-
rond, terwijl het rond de Zuiderzee nog moest begin-
nen. Daar werden de meeste dijken tussen het einde 
van de zestiende en het begin van de achttiende eeuw 
gemeengemaakt, in Overijssel pas in het begin van de 
negentiende eeuw. In Groningen werd de gemeenma-
king doorgevoerd in de tweede helft van de negentiende 
eeuw.96 De dijken van de grote rivieren volgden over het 
algemeen laat in de negentiende eeuw. 

Figuur 2 en kaart 7 illustreren aan de hand van een 
aantal exemplarische dijken deze golfbeweging van de 
late middeleeuwen tot in het begin van de negentien-
de eeuw. Per gewest zijn een of meer vroege gevallen 
van gemeenmaking geselecteerd, dat wil zeggen re-
latief vroeg ten opzichte van andere dijken in het ge-
west.97 Zo wordt het grote verschil in chronologie tus-

94  Allemeijer, Lebenswelten einer Küstengesellschaft, 188-189.
95  Kluppel, Verzameling, sub: 16-7-1425.
96  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 102-104.
97  Bij late gevallen van gemeenmaking speelden meestal andere 
dan sociaaleconomische factoren een rol, zoals politieke barrières bij 
de Diemerdijk. Zie p. 231-232 en Fransen, Dijk onder spanning. Ge-
meenmaking kon ook lang uitblijven als het onderhoudswerk licht en 
eenvoudig was en het bestaande systeem voldeed. Zeischka, Minerva, 
282. In Delfland en Schieland bleef de Maasdijk tot in de negentiende 
eeuw verhoefslaagd over ambachten en particulieren, omdat het re-
delijk goed functioneerde. Gezien de economische ontwikkeling zou 
gemeenmaking hier veel eerder mogelijk zijn geweest. 

sen de gewesten duidelijk. Het jaartal is het jaar waarin 
het gewone, jaarlijks terugkerende onderhoud van het 
aardwerk aan de dijken gemeen werd gemaakt. Dit ge-
beurde, zoals gezegd, nadat het waterschap de specia-
listische beheerstaken reeds had overgenomen van de 
onderhoudsplichtigen en het betekende een overstap 
naar fase 4, zoals in de vorige paragraaf beschreven. 

De golfbeweging van zuid naar noord verliep min of 
meer parallel aan de ontwikkeling van de marktecono-
mie. Gemeenmaking was moeilijk, om niet te zeggen 
onmogelijk wanneer de markteconomie zwak ontwik-
keld was en er niet of nauwelijks geld circuleerde op het 
platteland. Grondbezitters moesten over contanten be-
schikken om de heffing te betalen en dit was alleen het 
geval wanneer zij tenminste ten dele goederen voor de 
markt produceerden. Behalve een goederenmarkt was 
een enigszins ontwikkelde arbeidsmarkt onontbeerlijk, 
namelijk om grondarbeiders in te kunnen huren voor 
het onderhoudswerk. Om bij grote incidentele werken 
leningen te kunnen afsluiten, moest bovendien een ka-
pitaalmarkt functioneren. Gemeenmaking wordt soms 
gepresenteerd als het ei van Columbus, maar de effi-
ciëntie was in werkelijkheid sterk afhankelijk van de 
omstandigheden. Otto Knottnerus heeft erop gewezen 
dat de gemeenmaking in veel Duitse kustgebieden in 
de vroegmoderne tijd niet van de grond kwam, omdat 
de arbeidsmarkt en kapitaalmarkt onvoldoende ontwik-
keld waren. Pogingen tot gemeenmaking strandden 
omdat men niet aan arbeiders en geld kon komen.98

De golfbeweging van zuid naar noord is tevens te kop-
pelen aan de opkomst van een bepaald type landbouw-
bedrijf, dat zich kenmerkte door een hoge mate van spe-
cialisatie en marktgerichtheid. Veel boeren legden zich 
volledig toe op veeteelt of zuivelbereiding, dan wel de 
productie van industriële grondstoffen, zoals hennep 
en vlas. In een verkennend overzicht stelde Piet van 
Cruyningen voor de Nederlandse, Duitse en Engelse 
kustgebieden globaal een relatie vast tussen de opkomst 
van gespecialiseerde en op de markt gerichte landbouw 
enerzijds en gemeenmaking van dijken anderzijds.99 
De boeren lieten het zware grondwerk aan kaden en dij-
ken voortaan over aan het waterschap. Doordat de boe-
ren hun tijd vooral aan hun kerntaak besteedden, nam 
de productiviteit van het landbouwbedrijf toe. Dit werd 
nog bevorderd doordat gemeenmaking vaak samenging 
met grote investeringen in de waterstaatkundige infra-
structuur. Dat kon een dijkverhoging zijn of het vervan-
gen van houten door stenen sluizen. Na de introductie 

98  Knottnerus, ‘Die Verbreitung’, 67. Knottnerus, ‘Deicharbeit’, 67.
99  Van Cruyningen, ‘State, property rights and sustainability’, 196-
199.
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van gemeenmaking verbeterde de peilbeheersing van 
oppervlakte- en grondwater en nam de frequentie van 
dijkdoorbraken soms opvallend af.100 De betere water-
beheersing als gevolg van gemeenmaking was dan ook 
een van de factoren die maakten dat de Nederlandse 
landbouw zich in de Gouden Eeuw kon ontwikkelen tot 
de meest productieve ter wereld.101 

Het is moeilijk in het algemeen te zeggen of speciali-
satie van landbouwbedrijven leidde tot gemeenmaking 
van de dijken, dan wel andersom. Dit kon per water-
schap en zelfs per bedrijf verschillen. Het is aanneme-

100  In Zeeland bijvoorbeeld waren er in de zestiende eeuw vele 
rampen, maar in de zeventiende en achttiende eeuw, toen de dijken 
gemeengemaakt waren, braken ze zelden door. Er is ook een schril 
contrast tussen de vele dijkdoorbraken van de Spaarndammerdijk in 
de zestiende eeuw en het vrijwel uitblijven van doorbraken na de ge-
meenmaking die tussen 1578 en 1593 zijn beslag kreeg. In de 200 jaar 
daarna waren er slechts twee doorbraken, beide in 1675. 
101  De Vries, The Dutch rural economy, 197-198.

lijk dat de processen in elkaar grepen en elkaar versterk-
ten. We gaan hieronder dieper in op de relatie tussen 
gemeenmaking en sociaaleconomische ontwikkelingen 
in drie gewesten.

4.5.1  Vlaanderen, Holland en Friesland

Het eerste Nederlandse gewest waar de gemeenmaking 
van de zeedijken zijn beslag kreeg, was Vlaanderen. Dit 
vond plaats in de veertiende en de vijftiende eeuw, toen 
er in de Vlaamse kustvlakte een ingrijpende maatschap-
pelijke transformatie plaatsvond. Tim Soens heeft deze 
transformatie uitvoerig onderzocht, met name in het 
Brugse Vrije, een grote kasselrij (een burggraafschap, 
een rechts- en bestuursdistrict) rond Brugge. De kust-
vlakte van Vlaanderen was in de dertiende en veertien-
de eeuw nog dichtbevolkt en de meeste grond was ei-
gendom van kleine boeren. Zij hadden een gemengd 

Waterschap of dijk Gewest Gemeenmaking

de Blankenbergse watering Vlaanderen vóór 1407

de Oude Yevenewatering Vlaanderen vóór 1484

de watering van de Vijf Ambachten (op Walcheren) Zeeland 1546

de Westwatering (op Walcheren) Zeeland 1577

de Zuidwatering (op Walcheren) Zeeland 1597

de Oostwatering (op Walcheren) Zeeland 1598

de Ring van Putten Holland ca. 1533

de Spaarndammerdijk Holland 1578-1593

de Hondsbossche Holland 1478

de Westfriese Omringdijk Holland 1650

de Veen- en Veldendijk Utrecht 1603

de Arkemheense zeedijk Gelderland 1611

de Baarbroekse dijk Gelderland 1690

de Vijfdeelendijk Friesland 1579

de Zeven Grietenijen en de Stad Sloten Friesland 1702-1709

Wonseradeels Zuider Zeedijken Friesland 1719

Wymbritseradeels Zuider Zeedijken Friesland 1719

het heemraadschap van Vollenhove Overijssel 1804

Bronnen figuur 2: Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 504-508 (algemeen); Soens, Spade in de dijk, 57 
(Blankenbergse watering, Oude Yevenewatering); Priester, ‘De besturen van Walcheren circa 1400-1574’, 49 
(watering van de Vijf Ambachten, Westwatering, Zuidwatering, Oostwatering); Van der Gouw, De Ring van 
Putten, 123 (Ring van Putten); Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 150 (Spaarndammerdijk); 
Aten, Inventaris Hondsbossche en Duinen tot Petten, 5 (Hondsbossche); De Bruin, ‘Verwikkelingen rond de 
dijkzorg in West-Friesland’, 22 (Westfriese Omringdijk); Kole, Polderen of niet, 70 (Veen- en Veldendijk); 
Hagoort, Het hoofd boven water, 165 (Arkemheemse zeedijk); Hol, ‘De “gemeenmaking” van de Baarbroekse 
dijk’, 322 (Baarbroekse dijk); Obreen, Dijkplicht en waterschappen, 95-96 (Vijfdeelendijk); Winsemius, De 
historische ontwikkeling, 181 (de Zeven Grietenijen en de stad Sloten); Obreen, Dijkplicht en waterschappen, 
99-102 (Wonseradeels Zuider Zeedijken, Wymbritseradeels Zuider Zeedijken); Van de Ven, ‘De dijkzorg in 
Overijssel’, 45 (heemraadschap Vollenhove).

 ▸ Figuur 2  Gemeenmaking 
van de dijken, 1400-1800
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boerenbedrijf en vulden hun inkomen aan met neven-
activiteiten die in loondienst werden verricht. Dit waren 
meestal seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoor-
beeld in de visserij, textielnijverheid, zoutwinning en 
turfwinning. Klein en zeer klein grondbezit van enke-
le hectare, of zelfs van minder dan een hectare, kwam 
veel voor. Het is moeilijk deze samenleving goed te ty-
peren. De opvallend grote betekenis van de niet-agrari-
sche activiteiten en het versnipperde grondbezit doen 
denken aan een protoindustriële samenleving. Vanwe-
ge het grote aantal kleine eigenerfde boeren wordt de 
dertiende- en veertiende-eeuwse kustvlakte toch meest-
al gekarakteriseerd als peasant society. Gezien hun grote 
afhankelijkheid van andere dan agrarische inkomsten 
waren de boeren echter geen typische peasants.102 

Tussen het einde van de veertiende eeuw en het mid-
den van de zestiende eeuw trad een concentratie van 

102  Soens and Thoen, ‘The origins of leasehold’, 41; Soens, ‘The so-
cial distribution of land’, 149-150. 

grondbezit op. In het Brugse Vrije liep het aantal dwerg-
bedrijven en kleine bedrijven spectaculair terug.103 De 
grond raakte verdeeld over middelgrote en grote eige-
naren. Daaronder waren steeds meer stedelijke eigena-
ren, met name kerkelijke instellingen en particulieren 
die gevestigd waren in de sterk groeiende stad Brug-
ge.104 Tegelijkertijd veranderde de wijze van grondex-
ploitatie. Steeds meer grond werd niet door de eigenaar 
gebruikt, maar voor een beperkte periode (drie tot tien 
jaar) verpacht.105 Deze termijnpacht werd populair on-
der uitheemse grondbezitters, maar ook onder de loka-
le bevolking. Paul Vandewalle berekende dat in de kas-
selrij Veurne, direct ten zuiden van het Brugse Vrije, 
in 1569 maar liefst 90 procent van de poldergrond ver-
pacht werd. Bijna de helft van de poldergrond was op 
dat moment nog wel eigendom van de landbouwers-

103  Soens, Spade in de dijk, 77-83, 105
104  Soens, Spade in de dijk, 96-99; Soens and Thoen, ‘The origins of 
leasehold’, 46-47.
105  Soens and Thoen, ‘The origins of leasehold’, 34-35, 39.

 ▸ Kaart 7  Gemeenmaking 
van de dijken, 1400-1800. 
De gemeenmaking begon in 
Vlaanderen en verspreidde 
zich van het zuiden naar het 
noorden over de Nederlanden, 
als in een trage golfbeweging. 
De jaartallen geven aan sinds 
wanneer het gewone onder-
houd van het aardwerk aan 
de dijken voor gemeenschap-
pelijke rekening werd uitge-
voerd.
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stand, gedefinieerd als de boeren met hun verwanten. 
Boeren bewerkten vaak zelf een combinatie van eigen 
en gepachte percelen, terwijl ze verder weg liggende 
grond verpachtten.106 Eigendomsverschuivingen verlie-
pen steeds minder vaak via overerving en steeds vaker 
via de markt. De kleine boer met zijn vele niet-agrari-
sche nevenactiviteiten werd zeldzaam. 

De concentratie van grondbezit ging samen met een 
proces van monetarisering binnen de Vlaamse waterin-
gen. Reeds vanaf het ontstaan van de wateringen, in de 
jaren ’70 en ’80 van de dertiende eeuw, voerden zij een 
deel van het onderhoud voor gemeenschappelijke reke-
ning uit, namelijk sluisonderhoud en ander specialis-
tisch werk. Bij de Vlaamse waterschappen was er dus 
geen fase waarin zij slechts toezicht uitoefenden op on-
derhoudsplichtigen zoals in noordelijker gewesten. Om 
het onderhoud te financieren inden de wateringen re-
gelmatig een omslag van de grondbezitters, het schot 
of geschot. Het schot van de Blankenbergse watering in 
1280 kwam al eerder aan de orde, omdat deze en andere 
Vlaamse waterschapsheffingen een inspiratie kunnen 
zijn geweest voor de morgen-morgensgelijke omslag in 
Holland. Die werd vlak daarna in Holland aangetroffen 
(1281/1284). Voor de zeedijken was aanvankelijk ook in 
Vlaanderen onderhoud in natura gebruikelijk. In de der-
tiende en veertiende eeuw werden de dijken daartoe ver-
kaveld over groepen grondbezitters met een hontman 
aan het hoofd. De hontman ontving een opgave met de 
grondbezitters die onder zijn gebied ressorteerden, en 
onder wie hij het werk of de kosten moest verdelen. Zo 
werden aan het einde van de veertiende eeuw veel dijken 
verkaveld en aan hontmannen toegewezen, zoals in 1388 
in de Oude Yevenewatering en in 1398 in Eiesluis.107 

Het hontmannensysteem had aan het einde van de 
veertiende eeuw zijn langste tijd gehad. Het werd in 
sommige wateringen aan het einde van de veertiende 
eeuw afgeschaft en in andere in de vijftiende eeuw. In 
de Blankenbergse watering raakte het waarschijnlijk te-
gen 1400 in onbruik. In de keur van 1407 en in de vijf-
tiende-eeuwse rekeningen van dit waterschap kwamen 

106  Vandewalle, De geschiedenis van de landbouw, 95, 133-135. Het 
percentage pachtgrond in de polders van de kasselrij Veurne in 1569 
(90%) wordt veel geciteerd waarbij wordt aangenomen dat het repre-
sentatief is voor de Vlaamse kustvlakte als geheel. Bijvoorbeeld Soens 
and Thoen, ‘The origins of leasehold’, 34, 49; Soens, Spade in de dijk, 
135; Soens, ‘The social distribution of land’, 165. Door gebrek aan 
bronnen van andere kasselrijen is de representativiteit moeilijk vast 
te stellen. Soens, Spade in de dijk, 85.
107  Soens, Spade in de dijk, 57, 71-72. Van verkaveling over particu-
lieren was hier nergens sprake. Wel kwam het voor dat een abdij als 
grootgrondbezitter een kavel te onderhouden kreeg. Idem, 21, 58 noot 
95. 

hontmannen in elk geval niet meer voor. In de Oude Ye-
venewatering werden hontmannen voor het laatst in-
geschakeld bij dijkbeheer in 1483 of 1484. Het chrono-
logische verschil tussen de Blankenbergse en de Oude 
Yevene kan te maken hebben met de zwaarte van het 
dijkonderhoud. De Oude Yevenewatering had dijken die 
moeilijk te onderhouden waren zodat gemeenmaking 
organisatorisch en financieel een grote stap voor de wa-
tering was. De Blankenbergse watering werd beschermd 
door duinen, zodat die stap minder groot was.108 

Soens verbindt de gemeenmaking van waterstaats-
werken in het Brugse Vrije aan de concentratie van het 
grondeigendom. Vermoedelijk hadden grootgrondbe-
zitters een voorkeur voor omslagen in plaats van onder-
houdsplichten.109 De gemeenmaking verliep in Vlaan-
deren niet alleen relatief vroeg, maar ook snel. Bij de 
Blankenbergse watering bijvoorbeeld zat er slechts 
ruim honderd jaar tussen de eerste omslaginning in de 
jaren ’70 of ’80 van de dertiende eeuw en de voltooi-
ing van het gemeenmakingsproces tegen 1400. Dat was 
razendsnel vergeleken met noordelijke gewesten, zoals 
Holland.

In Holland vond gemeenmaking van de dijken (op 
een enkele vroege uitzondering na, de Hondsbossche 
Zeewering) plaats in de loop van de zestiende en zeven-
tiende eeuw en deels zelfs pas in de achttiende eeuw. Er 
bestaat hier een paradox tussen het lang voortlevende 
onderhoud in natura en de vroege ontwikkeling van de 
markteconomie. Sinds ongeveer 1350 legden boerenbe-
drijven zich steeds meer toe op productie voor de ste-
delijke afzetmarkten en de export en op productie van 
grondstoffen voor de industrie. De Informacie, de be-
kende enquête die de overheid in 1514 uitvoerde naar de 
fiscale draagkracht van dorpen en steden, laat dit duide-
lijk zien. Een analyse op basis van de Informacie maakt 
duidelijk dat het leeuwendeel van de arbeid in Holland 
gericht was op productie voor de markt.110 De historio-
grafie legt al decennia lang de nadruk op de voorlijke 
ontwikkeling van het Hollandse platteland in de mid-
deleeuwen, als weinig op autarkie gericht en sterk op 
de markt georiënteerd. Het recente onderzoek naar de 
groei en integratie van markten in Holland heeft dit be-
vestigd en gepreciseerd. Zo werd aangetoond dat rond 
1500 niet alleen de goederen- en arbeidsmarkt, maar 
ook de kapitaalmarkt opvallend ontwikkeld waren. Alle 
Hollandse steden en 60 procent van de dorpen hadden 

108  Soens, Spade in de dijk, 57, 148. zie ook aldaar 118. 
109  Soens, ‘Explaining deficiencies’, 38; Soens, Spade in de dijk, 27, 
259. Soens, ‘The social distribution of land’, 164.
110  Dijkman berekende dit zelfs op circa 90%. Dijkman, Shaping 
medieval markets, 323-325. 
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bijvoorbeeld schulden op lange termijn uitstaan, tegen 
lage rentepercentages.111 Het onderzoek toonde echter 
ook aan dat de ontwikkeling van de grond- en pacht-
markt lang achterbleef.

Tot in de zestiende eeuw bleef veel grond eigendom 
van boeren en verschuiving van bezit ging merendeels 
via overerving. Pacht kwam voor, maar de rechten van 
pachters en grondeigenaren waren niet duidelijk om-
schreven. Boeren claimden daardoor bijvoorbeeld met 
succes het recht op verlenging van hun pachtcontract, 
zodat in de praktijk een bijna permanent gebruiksrecht 
bestond. In de zestiende eeuw werd onder druk van ste-
delijke grondeigenaren de regelgeving rond pacht her-
vormd, zodat grondbezit aantrekkelijker werd als in-
vestering.112 De termijnpacht verspreidde zich nu ook 
in Holland, zoals in Vlaanderen eerder was gebeurd. 
Daarbij ging het meestal om termijnen van vijf tot 
twaalf jaar, ook wel omschreven als korte termijnpacht. 
De termijnpacht zorgde ervoor dat grond regelmatig 
op de markt kwam en stimuleerde concurrentie tussen 
vragers en aanbieders. Dit had gevolgen voor het boe-
renbedrijf. Van Bavel constateerde een verband tussen 
de verspreiding van termijnpacht en veranderingen in 
de agrarische bedrijfsvoering. We moeten dan denken 
aan toename van de bedrijfsgrootte, groei van investe-
ringen, verdere versterking van de marktgerichtheid en 
specialisatie.113 Zo konden boeren de concurrentie om 
de grond beter aan.

De ontwikkeling van de grond- en pachtmarkt ging in 
Holland samen met een verandering in type boerenbe-
drijf. De ontwikkeling was in veel opzichten vergelijk-
baar met die in Vlaanderen maar vond enkele eeuwen 
later plaats. Hollandse boeren hadden in de late middel-
eeuwen kleine vlees- en zuivelboerderijen en beoefen-
den daarnaast seizoensgebonden nevenactiviteiten. In 
het voorjaar en de zomer hielden ze zich bezig met turf-
winning of monsterden voor enige maanden aan op de 
haring- of de handelsvloot. In de winter was er werk in 
de textielindustrie en door het jaar heen in de zoetwater-
visserij, vogelvangst, binnenscheepvaart, scheepsbouw, 
steenbakkerij en kalkbranderij. De mogelijkheden wa-
ren lokaal sterk verschillend en de meeste boeren con-
centreerden zich waarschijnlijk op een of twee neven-
activiteiten. Sommige activiteiten vonden plaats voor 

111  Van Bavel e.a., ‘The organisation of markets’, 362; Zuijderduijn, 
‘Het lichaam van het dorp’, 129-130.
112  Van Bavel, ‘Rural development and landownership’, 175-176; Van 
Bavel, ‘The emergence and growth’, 200; Van Bavel e.a., ‘The organi-
sation of markets’, 354.
113  Van Bavel, ‘Rural development and landownership’, 185. Van Ba-
vel, ‘The emergence and growth’, 180, 204; Van Bavel and Schofield, 
‘The emergence of lease and leasehold’, 26.

eigen rekening en in gezinsverband, andere in loon-
dienst.114 Door de wijdverbreide combinatie van werken 
als zelfstandige en in loondienst kunnen we spreken 
van een protoindustriële economie, met de aantekening 
dat de nevenactiviteiten niet alleen industrieel van aard 
waren.115 Dit type bedrijf was in de veertiende eeuw ont-
staan en bleef tot in de zestiende eeuw dominant. De 
marktgerichtheid was groot, maar de productiviteit van 
het agrarische bedrijf en het gezinsinkomen laag. 

In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw 
maakten de kleine bedrijven plaats voor grotere, sterk 
gespecialiseerde en veel productievere landbouwbedrij-
ven.116 Dit proces verliep gedifferentieerd en werd soms 
versneld door grote overstromingen. Boeren die de hoge 
herstelkosten van de dijken niet konden betalen, aban-
donneerden of verkochten hun land. Na de overstromin-
gen van 1446, 1468 en 1470 werd veel land in de Alblas-
serwaard geabandonneerd.117 Na de stormvloeden van 
1530 en 1532 zagen verarmde grondbezitters op het ei-
land Putten zich gedwongen hun grond te verkopen.118 
De nieuwe grondeigenaars waren deels stedelingen, 
maar er bleef ook veel grond in handen van boeren. De 
meer succesvolle boeren breidden hun grondbezit uit 
en specialiseerden zich, net als de pachtboeren. Storm-
vloeden gaven dus vaak – op indirecte wijze  – een im-
puls aan het gemeenmakingsproces door concentratie 
van grondbezit te bevorderen. Ook stimuleerden ze ge-
meenmaking door de geesten rijp te maken voor een 
aanpassing van het bestaande onderhoudssysteem. Zo 
maakten de rampen van 1530 en 1532 de weg vrij voor ge-
meenmaking van dijken van de Ring van Putten en an-
dere waterschappen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
eilanden, die van 1570, 1602 en 1608 voor verschillende 
dijken rond de Zuiderzee en die van 1717 voor verschil-
lende Friese dijken. 

Zolang de grond grotendeels in handen was van klei-
ne boeren, wat vooral in Holland ten noorden van het IJ 
tot in de zeventiende eeuw het geval was, bleven de wa-
terschappen als het ware hangen in fase 2 of 3 van het 
gemeenmakingsproces zoals beschreven in paragraaf 

114  Van Bavel, ‘Early proto-industrialization’, 1155; Van Tielhof, ‘Turf-
winning en proletarisering’, 111-113.
115  Van Zanden, ‘A third road to capitalism?’, 85; Van Bavel and Van 
Zanden, ‘The jump-start’, 524.
116  De Vries signaleerde als eerste dit proces en het belang ervan. The 
Dutch rural economy, 120, 136.
117  Spierings, De waterkeringszorg, 45-46. Zie voor het verband 
tussen stormvloeden en het verdwijnen van kleine bedrijven van 
eigenerfde boeren Curtis, ‘Danger and displacement’, 105-108 en 
Soens, ‘Flood security’, 228-230.
118  Van der Gouw, De Ring van Putten, 70. De overstroming van 1675 
heeft veel boeren in West-Friesland vermoedelijk gedwongen hun be-
drijf op te geven. Lesger, Hoorn, 154.
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4.4. De boeren ruimden in hun jaarcyclus tijd in om 
eenvoudig onderhoudswerk te verrichten en verdienden 
met hun nevenactiviteiten geld waarmee ze beschei-
den waterschapsomslagen konden betalen. In bijzon-
dere gevallen, zoals na overstromingen en bij de bouw 
van nieuwe sluizen, werden arbeiders ingeschakeld en 
omslagen geïnd. De massale arbeidsinzet bij dit soort 
bijzondere gelegenheden betekent niet dat dijkwerk in 
het algemeen al grotendeels via de markt verliep. Het is 
dus te optimistisch om te stellen dat het waterbeheer in 
Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw reeds 
gemonetariseerd was.119 Dit gold slechts voor de buiten-
gewone projecten en specialistische werkzaamheden. 
Er bleef tot in de zeventiende eeuw nog veel onderhoud 
in natura aan de dijken bestaan. Holland nam daarmee 
een middenpositie tussen Vlaanderen en Friesland in.

In Friesland bleef het onderhoud in natura nog langer 
voortbestaan dan in Holland. Op een enkele vroege uit-
zondering na werden de Friese zeedijken pas in de acht-
tiende eeuw gemeengemaakt. Ook hier is dat opvallend 
laat, want de markteconomie was in het begin van de 
zestiende eeuw al behoorlijk ontwikkeld. In 1511 was het 
grootste deel van de grond in Friesland zelfs in termijn-
pacht uitgegeven. In de zestiende eeuw waren veel be-
drijven relatief gespecialiseerd en van middelgrote om-
vang. De Friese landbouw was duidelijk commercieel 
georiënteerd en er was een ruime geldcirculatie op het 
platteland.120 Toch werd slechts één dijk tamelijk vroeg 
gemeengemaakt, de Vijfdeelendijk in 1579.121 

De Vijfdeelendijk liep over een lengte van 28 km 
vanaf Makkum langs Harlingen noordwaarts langs de 
Zuiderzee, in het district Westergo.122 In 1533 werd een 
waterschap opgericht, genaamd contributie der Vijf-
deelenzeedijken. Aanvankelijk liet het waterschap het 
aarden dijklichaam over aan onderhoudsplichtigen en 
onderhield zelf alleen de versterkte delen, de paalwer-
ken. Daarbij werd rekening gehouden met grondbe-
zitters met weinig contanten. Wanneer grondbezitters 
de omslag voor de paalwerken te bezwaarlijk vonden, 
mochten ze in plaats daarvan hand- en spandiensten le-
veren. De beperkte omslag leverde echter weinig pro-

119  Zoals sommige literatuur suggereert. Volgens De Vries en Van 
der Woude vond monetarisering van het onderhoud aan waterwerken 
in de eerste 65 jaar van de zestiende eeuw plaats. Nederland, 242. Van 
Bavel stelt dat binnen de waterschappen reeds aan het begin van de 
zestiende eeuw bijna alle prestaties in geld werden voldaan. Manors 
and markets, 300-301. 
120  Knibbe, Lokkich Fryslân, 49, 68-74, 251.
121  Obreen, Dijkplicht en waterschappen, 95-96.
122  De gemeenmaking van deze dijk is onder grote politieke druk tot 
stand gekomen, maar de twisten betroffen niet het aspect van mone-
tarisering (zie par. 9.4.1).

blemen op. Rond het midden van de zestiende eeuw 
werd van de mogelijkheid om aan de dijk te komen wer-
ken althans weinig gebruik gemaakt.123 In 1579 werden 
ook de aarden delen in gemeenschappelijke onderhoud 
genomen. Dit bleek later niet altijd zonder problemen 
maar is nooit teruggedraaid, terwijl in andere Friese wa-
terschappen lang aan de onderhoudsplicht werd vast-
gehouden. Vermoedelijk hangt de vroege gemeenma-
king van de Vijfdeelendijk samen met de verspreiding 
van stedelijk grondbezit. In Westergo oefenden stede-
lingen al in de zestiende eeuw invloed uit op het water-
beheer.124 Makkum en Harlingen lagen aan de dijk en 
Franeker en Bolsward lagen niet ver weg.

De gemeenmaking van andere Friese dijken gebeurde 
pas nadat grote veranderingen waren opgetreden in de 
grondbezitsverhoudingen en de wijze van grondexploi-
tatie. In de zestiende eeuw was veel land in Friesland in 
handen van kloosters. Zij verpachtten hun grond maar 
vroegen pacht in natura in plaats van een geldbedrag.125 
Dit was dus niet de pachtvorm waarbij grondeigena-
ren de pachtprijzen probeerden op te drijven, de pacht 
zoals die zich in Vlaanderen sinds de veertiende en in 
Holland sinds de zestiende eeuw verspreidde. Kloos-
ters verwachtten geen hoge rendementen op korte ter-
mijn, maar waren vooral uit op lage risico’s, waarbij ge-
accepteerd werd dat het rendement op de lange termijn 
matig was.126 Tijdens de Reformatie werden de Friese 
kloostergoederen geconfisqueerd. Een flinke tijd daar-
na, in de tweede helft van de zeventiende eeuw, werden 
ze verkocht waarbij adel en stedelingen veel land ver-
kregen. Daarna namen de gemiddelde bedrijfsgrootte 
en de specialisatie van boerenbedrijven toe.127 Dit maak-
te de weg vrij voor hervorming van het waterbeheer. In 
het begin van de achttiende eeuw, vooral na de Kerst-
vloed van 1717, volgde de gemeenmaking van verschil-
lende Friese dijken.

Zowel in Vlaanderen als in Holland en Friesland ging 
gemeenmaking samen met een sterke opkomst van ste-
delijk grondbezit. In Vlaanderen was dat in de veertien-
de en vijftiende eeuw, in Holland in de zestiende en ze-
ventiende eeuw en in Friesland in de achttiende eeuw. 
Betekent dit dat stedelijk grondbezit cruciaal was voor 

123  Minnema Buma, Bijdrage, 66.
124  Obreen, Dijkplicht en waterschappen, 79.
125  Knibbe, Lokkich Fryslân, 70.
126  Nadat de landerijen van de Hollandse abdijen Rijnsburg en 
Leeuwenhorst in 1580 geconfisqueerd waren en beheerd werden door 
rentmeesters van de domeinen in plaats van door klerken van de ab-
dijen, steeg de pachtopbrengst bijvoorbeeld aanmerkelijk. Kuys en 
Schoenmakers, Landpachten, 37.
127  Faber, Drie eeuwen Friesland, 217-218; Knibbe, Lokkich Fryslân 
225, 260.
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gemeenmaking? Daarmee zouden stedelingen, als re-
latieve buitenstaanders, verantwoordelijk zijn geweest 
voor een van de grootste transformaties van de water-
schappen in hun geschiedenis. Toch is het helaas niet 
zo eenduidig. Het is wel aannemelijk dat er sprake was 
van substantieel stedelijk grondbezit in alle in figuur 2 
(op p. 91) genoemde waterschappen ten tijde van de ge-
meenmaking. Op dat ogenblik beschikten steden ook 
over een of meer kwaliteitszetels in het waterschaps-
bestuur.128 Met die stedelijke zetels hadden de stedelin-

128  Brugge in de Blankenbergse watering; Haarlem in Rijnland; 
Middelburg in alle wateringen van Walcheren; Doesburg in de Baar-
broekse dijk, Amersfoort en Utrecht in de Veen- en Veldendijk; Geer-
vliet in de Ring van Putten; Harderwijk in polder Arkemheen (zie pp. 

gen de mogelijkheid om het beleid in de gewenste rich-
ting te sturen. Toch is er geen een-op-een relatie tussen 
de afname van onderhoud in natura en de expansie 
van stedelijk grondbezit. Ook in waterschappen waar 
het leeuwendeel van de grond in handen van inheem-
se eigenaren bleef, werden dijken gemeengemaakt. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor het heemraadschap van de 
Veen- en Veldendijk (Utrecht) waar rurale grondeigena-
ren de hele vroegmoderne tijd het grootste deel van de 
grond in handen hielden.129 De opkomst van het nieuwe 
type landbouwbedrijf is soms duidelijk toe te schrijven 
aan een groep commercieel ingestelde boeren die hun 
bedrijf vergrootten en moderniseerden.130 Andersom is 
het zeker niet zo dat stedelingen de gemeenmaking al-
tijd bevorderden. Zo werd het polderbestuur van Mas-
tenbroek gedomineerd door de steden Kampen, Zwolle 
en Hasselt, maar bleef vrijwel al het gewone onderhoud 
tot in de negentiende eeuw verhoefslaagd. Aan het ein-
de van de achttiende eeuw waren er nog steeds particu-
lieren die versterkte dijkgedeelten onderhielden, zoals 
stukken steendijk en plankendijk.131 

In deze paragraaf is gebleken dat gemeenmaking van 
de waterwerken nauw verbonden was aan de transfor-
matie van de plattelandssamenleving, zoals die zich 
in het bijzonder manifesteerde in de opkomst van een 
nieuw type boerenbedrijf. Zolang de meeste boerenbe-
drijven klein en weinig productief waren en de boeren 
veel tijd staken in nevenactiviteiten, werd de infrastruc-
tuur grotendeels onderhouden via prestaties in natura. 
Alleen voor buitengewone projecten en specialistisch 
onderhoud werden omslagen geheven. Gemeenmaking 
van de bulk van het onderhoud werd mogelijk toen de 
boerenbedrijven groter, sterk gespecialiseerd en zeer 
productief waren. We hebben gezien dat dit hoge eisen 
stelde aan de markteconomie. De goederen-, arbeids-, 
kapitaal- en pachtmarkt moesten allemaal goed ont-
wikkeld zijn. Door de trage ontwikkeling van de pacht-

55, 58, 60-61, 66, 70). Haarlem was de spil in het dijkbestuur over 
de Hondsbossche. Streefkerk, ‘Haarlem in de Hondsbossche’, 108. 
Het kwetsbaarste gedeelte van de Westfriese Omringdijk, namelijk 
het deel onderhouden door de Vier Noorder Koggen, stond sinds de 
zestiende eeuw onder toezicht van gedelegeerden namens zes steden, 
de zogenaamde Maximiliaansheren. De Bruin, ‘In de ban van het am-
bacht’, 52 (schema), 57. Franeker en Harlingen in de Vijfdeelendijk. 
Minnema Buma, Bijdrage, 7.
129  Kole, Polderen of niet, 79, figuur 3-1. 
130  Zoals in West-Friesland tussen 1570 en 1650. Lesger, Hoorn, 73-
74.
131  Kole, Polderen of niet, 250, noot 114 (jaar 1776). Het gemeenma-
kingsproces werd ernstig gehinderd door de geringe geldcirculatie op 
het platteland en gebrekkige economische ontwikkeling van de regio 
in het algemeen. Kole, Polderen of niet, 244-247, 250 noot 114. Zie ook 
p. 209-210.

 ▸ Perceel land van het Weeshuis te Hoorn, met een afbeelding 
van twee weesjongens met passer en schaalstok, circa 1675. Ste-
delijke instellingen lieten vaak een kaartboek maken waarin hun 
landerijen op fraaie wijze werden gedocumenteerd.

Tielhof binnenwerk.indb   96Tielhof binnenwerk.indb   96 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



974.6  besluitvorming rond gemeenmaking

markt vond gemeenmaking van dijken rond de Zuider-
zee pas plaats toen boeren al eeuwenlang niet meer op 
zelfvoorziening gericht waren. De golfbeweging waarin 
de gemeenmaking van de zeedijken zich van zuid naar 
noord verspreidde, kan gezien worden als indicatie van 
de marktontwikkeling en de verspreiding van het nieu-
we type landbouwbedrijf. 

4.6  Besluitvorming rond gemeenmaking

Was gemeenmaking omstreden en zo ja, welke groepen 
stonden hierbij tegenover elkaar? We hebben in de vo-
rige paragraaf gezien dat er geen ondubbelzinnig chro-
nologisch verband te vinden was tussen enerzijds de ex-
pansie van het stedelijk grondbezit in een waterschap, 
en anderzijds de gemeenmaking van de werken bin-
nen dat waterschap. De processen liepen niet altijd pa-
rallel. Om de drijvende krachten achter gemeenmaking 
te achterhalen pas ik in deze paragraaf een andere me-
thode toe en kijk hoe de besluitvorming verliep. Moge-
lijk blijkt daaruit dat rurale en stedelijke grondbezitters 
verschillend dachten over het gewenste onderhoudssys-
teem.

We kijken eerst naar stemmingen waarbij de voor- 
en tegenstemmers van gemeenmaking te verdelen zijn 
in stedelijke en rurale grondbezitters. Daarvan zijn er 
twee te vinden. Rond 1590 trachtte Rijnland een over-
eenkomst te sluiten met de onderhoudsplichtigen van 
een stuk van de Spaarndammerdijk, namelijk het dijk-
vak in Sloterdijk vlakbij Amsterdam. Het hoogheem-
raadschap was bereid het onderhoud van de gehoef-
slaagden over te nemen. Zij zouden als tegenprestatie 
voortaan als ingelanden van Rijnland gelden en de 
Rijnlandse omslagen moeten betalen. Gemeenmaking 
kon alleen via overeenkomsten tot stand komen om-
dat de Spaarndammerdijk op dat moment nog formeel 
buiten Rijnland lag. Sloterdijk en de andere dijkdorpen 
waren nog niet geïncorporeerd in het hoogheemraad-
schap hoewel de heemraden wel sinds de vijftiende 
eeuw iets te zeggen hadden over de dijk. Alle gehoef-
slaagden wilden op het voorstel ingaan, behalve acht 
à tien ingelanden woonachtig te Amsterdam.132 Tegen 
alle verwachtingen in waren dus uitsluitend stedelin-
gen tegen gemeenmaking. De tegenstemmers vorm-
den overigens een minderheid en konden gemeenma-
king niet tegenhouden.

132  Erfgoed Leiden en Omstreken, Stadsarchief van Leiden (1253) 
1574-1816 (1897) (toegang 0501A), inv.nr. 5883, document zonder da-
tum, gecollationeerd 13-7-1592, afgesloten met een lijst van 47 namen 
en merktekens. 

Een tweede voorbeeld van stemming over gemeen-
making heeft betrekking op het Friese waterschap He-
melumer Oldephaert in 1718. Het waterschap was een 
samenwerking van rurale gerechten (grietenijen) en 
drie stadjes in Zuidwest-Friesland. De volledig naam 
was Contributie van Hemelumer Oldephaert, Noordwolde, 
Utingeradeel, met de steden Stavoren, Hindeloopen en Wor-
kum cum annexis. In 1718 werd in reactie op een grote 
overstroming, de Kerstvloed van 1717, een voorstel van 
gemeenmaking van de zeedijk in stemming gebracht. 
De meerderheid stemde tegen en de gemeenmaking 
ging niet door. Tot de meerderheid behoorden de vol-
machten van enkele grietenijen, maar bizar genoeg 
ook van alle drie de stadjes. De vertegenwoordigers van 
 Stavoren, Hindeloopen en Workum zagen het moder-
nere onderhoudssysteem niet zitten en schaarden zich 
aan de kant van een deel van de grietenijen. De scheids-
lijn tussen voor- en tegenstanders liep dus niet tussen 
stedelijke en rurale volmachten maar door de groepen 
heen. Het zou nog meer dan honderd jaar duren voor-
dat het onderhoud van de zeedijk van Hemelumer Ol-
dephaert gemeen gemaakt werd.133 

De opstelling van de stedelijke grondbezitters heeft 
waarschijnlijk niets te maken met een voorkeur voor on-
derhoud in natura. Bij de Spaarndammerdijk kwam de 
afwijzende houding van de Amsterdammers tegenover 
gemeenmaking waarschijnlijk voort uit opportunisme 
en mogelijk was dit ook in Hemelumer Oldephaert het 
geval. Vernieuwingen in het dijkwezen werden soms 
vanwege hun neveneffecten tegengewerkt. Hoefslagsys-
temen hadden in de praktijk de neiging te degenereren 
en daar hadden op den duur steeds meer betrokkenen 
baat bij. Bij de Spaarndammerdijk was de verwording 
van het hoefslagsysteem volop aan de gang, vermoede-
lijk in het voordeel van Amsterdamse grondbezitters 
die met relatief weinig hoefslagen waren bezwaard en 
daarom geen heil zagen in hervormingen.134 

Degeneratie van hoefslagsystemen kwam voor bij 
waterschappen waar nooit een herverkaveling plaats-
vond. In sommige waterschappen vond regelmatig 
herverkaveling plaats, zoals in Zeeland en delen van 
Noord-Holland, maar in veel andere niet.135 Zoals eer-
der (p. 81) al even aangestipt, kon een onderhoudsver-
deling binnen enkele generaties veranderen van een 
heldere, proportionele verdeling in een onoverzichte-
lijke warboel waarin het principe van evenredigheid 

133  Obreen, Dijkplicht en waterschappen, 39 (naam), 113, 118.
134  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 149.
135  Henderikx, ‘De waterstaat van Walcheren’, 158; Gallé, Beveiligd 
bestaan, 153-154; Van der Gouw, De Ring van Putten, 122; De Vries, Het 
dijks- en molenbestuur, 163.
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moeilijk te ontdekken viel. Dit had verschillende oor-
zaken. Restontginningen werden in cultuur gebracht 
en bleven daarna stilzwijgend vrij van dijklast omdat 
de hoefslagen al verdeeld waren. Dijkvakken werden 
zwaarder of lichter in onderhoud als gevolg van land-
schappelijke veranderingen.136 Afspraken om tijdelijk 
van regels af te wijken werden per ongeluk perma-
nent.137 Grondbezitters gaven tijdens een noodsituatie 
een gift of lening aan het waterschapsbestuur en kre-
gen als dank soms vrijstelling voor een stukje land.138 
Wanneer sinds mensenheugenis geen omslag over een 
specifiek perceel was betaald, kon vrijstelling worden 
geclaimd met een beroep op verjaring.139 Een belang-
rijke oorzaak was ook dat onderdelen van dijkplichti-
ge percelen werden afgesplitst en verkocht zonder de 
bijbehorende onderhoudsverplichting. Het land dat 
vrij van onderhoudsplicht raakte, werd voor een goede 
prijs verkocht. Er bleef een ander stuk land over dat on-
evenredig zwaar met dijkplicht was belast, of ‘besmet’ 
zoals men zei. Deze praktijk is inmiddels bij veel dij-
ken vastgesteld.140 De dijkplicht kon zelfs blijven kle-
ven aan een buitendijkse strook land.141 Dit is opmer-
kelijk want het verbreken van de band tussen grond en 
dijklast ging tegen de regels in. Het was te wijten aan 
nalatigheid, gebrekkige administratieve middelen en 
vaardigheden en soms aan bewuste misleiding.142 De 
twee stemmingen leren ons dus niet veel over de voor-
keuren voor onderhoudssystemen op zichzelf. 

Conflicten over de principiële vraag welk onderhouds-
systeem beter was, lijken in de Nederlanden nauwelijks 
te zijn voorgekomen. Dit was in het Duitse Noordzee-
gebied anders. Daar stelden tegenstanders van gemeen-
making dat onderhoud in natura kwalitatief betere 
dijken opleverde. Onderhoudsplichtigen zouden gemo-
tiveerd zijn om de dijk in goede staat te houden omdat 
die hun eigen grond beschermde, terwijl loonarbeiders 
erop uit zouden zijn met zo min mogelijk werk een dijk 
af te leveren die slechts op het oog voldeed.143 Pogin-
gen tot gemeenmaking van dijken riepen daarom felle 
protesten op. Historici relateren die vooral aan zwakke 
sociaaleconomische omstandigheden. Door de gerin-

136  Van der Gouw, ‘Morgen-morgensgelijk’, 497.
137  Van Bemmel, De Lekdijk, 113.
138  Een vrijstelling in het Rijk van Nijmegen wegens trouwe dynst 
(1491). Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 512.
139  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 503-505.
140  Winsemius, De historische ontwikkeling, 164-167; Van der Gouw, 
‘Morgen-morgensgelijk’, 492, 495, 497; Van Bemmel, De Lekdijk, 113; 
Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 149.
141  Van der Gouw, ‘Morgen-morgensgelijk’, 495.
142  Van der Gouw, ‘Morgen-morgensgelijk’, 497.
143  Allemeijer, Lebenswelten einer Küstengesellschaft, 182-189.

ge geldcirculatie op het platteland en de armoede kon-
den veel boeren de omslagen niet betalen.144 Dit soort 
meer principiële dan opportunistische bezwaren tegen 
gemeenmaking waren in de Nederlanden zeldzaam.145 

Er zijn minimaal drie oorzaken te bedenken voor het 
feit dat de omzetting van onderhoud in natura in een 
plicht tot omslagbetaling in de Nederlanden relatief 
weinig principiële protesten of sociale strijd opriep. Ten 
eerste vond monetarisering in de meeste waterschap-
pen plaats toen de marktontwikkeling ver genoeg was 
voortgeschreden om grondbezitters over enige contan-
ten te laten beschikken (zoals beschreven in paragraaf 
4.5). Waarschijnlijk maakten veel grondbezitters dan uit 
eigen keuze al gebruik van dijkmakers en waardijkers, 
zodat de stap naar gemeenmaking niet zo groot was. 
In het Duitse Noordzeegebied poogden absolutistische 
vorsten vaak gemeenmaking te forceren, terwijl de eco-
nomie op het platteland daarvoor nog te weinig ontwik-
keld was. Dan werd gemeenmaking noodgedwongen 
weer teruggedraaid.146 In de Nederlanden zien we iets 
vergelijkbaars aan het einde van de vijftiende eeuw in 
West-Friesland. Daar werd een kort experiment met ge-
meenmaking van de Vier Noorder Koggendijk (onder-
deel van de Westfriese Omringdijk) gestopt, omdat het 
duurder werd gevonden dan het onderhoud in natura.147 
Dit was echter uitzonderlijk.

Ten tweede waren er regelingen om boeren tegemoet 
te komen voor wie de omslag bezwaarlijk was. Boeren 
konden zich tijdelijk als arbeider verhuren aan het wa-
terschap of aan aannemers, zodat ze aan contanten 
kwamen om de omslag te voldoen. In de vier waterin-
gen van Walcheren bleef het tot het einde van de ze-
ventiende eeuw zelfs mogelijk om te kiezen tussen het 
betalen van dijkpenningen of het persoonlijk zorg dra-
gen voor een dijkvak. De dijken waren al in de twee-
de helft van de zestiende eeuw gemeengemaakt, maar 
kleine boeren hadden dus toch nog de ruimte om zelf 
aan de dijk te komen werken.148 Wanneer bijna ieder-
een daarvoor zou opteren, zou de gemeenmaking als 
mislukt moeten worden beschouwd, maar als het een 
beperkt gedeelte van de grondbezitters betrof, nam het 
sociale spanningen uit de lucht. De gemeenmaking kon 
dan min of meer geruisloos worden ingevoerd. 

144  Norden, Eine Bevölkerung in der Krise, 231-233; Allemeijer, Lebens-
welten einer Küstengesellschaft, 130-131, 188-189; Jakubowski-Tiessen, 
Sturmflut 1717, 236.
145  Een voorbeeld bij De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 501.
146  Zie bijvoorbeeld Allemeijer, Lebenswelten einer Küstengesellschaft, 
183-184 (Eiderstedt, 1617) en 188-189 (Pellworm, c. 1790); Ehrhardt, 
Wursten, 252-256 (Land Wursten, 1668). 
147  De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 60.
148  Gallé, Beveiligd bestaan, 147, 155.
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Een derde verklaring voor de relatief gemakkelijke 
omschakeling op gemeenmaking was de bereidheid van 
gewestelijke besturen om het proces financieel of op 
andere wijze te ondersteunen. Financiële steun is voor-
al in Holland verleend tijdens de agrarische depressie 
in de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft 
van de achttiende eeuw. Toen werden veel zeedijken ten 
noorden van het IJ ernstig beschadigd door stormvloe-
den en waren de grondbezitters niet in staat om de no-
dige financiën op te brengen tot herstel van de dijken. 
Het gewestelijk bestuur stelde subsidie voor het dijk-
herstel beschikbaar op voorwaarde dat het onderhoud 
gemeen zou worden gemaakt. Onder druk van geweste-
lijke instanties en belofte van subsidie besloten de inge-
landen van nogal wat waterschappen ten noorden van 
het IJ tot gemeenmaking van hun zeedijken. Dit betrof 
bijvoorbeeld de dijken van de Zeevang en het Land van 
Katwoude tussen 1675-1678, de dijken van Terschelling 
in 1705, de Assendelverzeedijk en de Sint-Aagtendijk in 
1718, en de zomerdijk van polder het Hemmeland in 
1726.149 Zo werd achterstallig onderhoud en schadeher-
stel door het gewest gefinancierd en hoefden de betrok-
kenen de jaren daarna slechts met lichte kosten reke-
ning te houden. 

In Gelderland stimuleerde de overheid gemeenma-
king in het kader van bemiddeling bij conflicten. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld tijdens de ingrijpende reorga-
nisatie van 1611 die een einde maakte aan een kluwen 
van conflicten in de polder Arkemheen, zoals in para-
graaf 3.5 beschreven. Commissarissen van het Hof van 
Gelre en Zutphen voerden een ingrijpende reorganisa-
tie door waarbij het bestaande dijkrecht op vele punten 
herschreven werd. De maatregelen liepen uiteen van 
het uitbreiden van het polderbestuur met een Harder-
wijkse heemraad tot het aanpassen van de poldergren-
zen, het voorschrijven van een zwaarder dijkprofiel (zie 
afb.), het verbeteren van de financiële controle door de 
grondbezitters en ook: het gemeenmaken van de zee-
dijk.150 Interessant is dat het concept van gemeenma-
king tot in 1608 nooit werd besproken.151 Het kwam pas 
ter tafel nadat het Hof gevraagd was om arbitrage. Ter-
wijl de polderbestuurders en grondbezitters reeds de-
cennia lang andere thema’s bespraken, kwam het idee 
om het dijkonderhoud gemeen te maken kennelijk van 

149  De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 116, 502, 511, 518, 501.
150  Het dijkrecht van 1611: NL-AhGldA, Hof van Gelre en Zutphen, 
inv.nr. 4395. Over de introductie ervan: Hagoort, Het hoofd boven wa-
ter, 165-192 m.n. 165-166, 186-192.
151  Zie bijvoorbeeld besluit van de geërfden tot opmeting van de 
polder, 8-5-1607. NL-AhGldA, Arkemheen, inv.nr. 179, f. 7r-7v; besluit 
van geërfden om het dijkrecht te herzien, 1-3-1608. NL-AhGldA, Arke-
mheen, inv.nr. 179, f. 10v-11v.

buitenaf, van de gewestelijke commissarissen. 
De Arkemheense grondbezitters werden dan ook ver-

rast door het voorstel tot gemeenmaking. Uit brieven 
en reacties van belanghebbenden uit de pe riode 1608-
1611 blijkt dat er verschillend over werd gedacht. Terwijl 
de Harderwijkers voorstanders waren en de Nijkerkers 
tegenstanders, waren de Puttenaren eerst voorstan-
ders maar een paar jaar later, in het voorjaar van 1611, 
had een minderheid van hen zich bedacht.152 Of zij er 
toen echt anders tegenaan keken, is trouwens maar de 
vraag. Ze waren gepikeerd omdat het Hof een bijeen-
komst in de kerk van Nijkerk had belegd om alle geërf-
den persoonlijk te informeren en dit niet had herhaald 
in de kerk van Putten. Hun afwijzing van de voorstellen 
kwam vermoedelijk voort uit gekrenktheid over de be-
jegening.153 Hoe dit ook zij, de voor- en tegenstanders 
waren niet netjes verdeeld over stedelijke en rurale par-
tijen. De tegenstanders stelden dat gemeenmaking een 
aantasting van de oude rechten en privileges was, die 
van genen gemeen dijck en weten noch en spreken. De voor-
ouders hadden elkaar altijd hun dijken toegemeten met 
toestemming en medeweten van de landsheren, zodat 
men hen die rechten niet behoorde af te nemen of zelfs 
niet kon afnemen.154 Gemeenmaking was die gantsche 
forme veranderende. Een tweede bezwaar luidde dat het 
nieuwe systeem tot all te excessiven beswaringe van die ge-
mene geerfden zou leiden. Oftewel, het zou te duur uit-
vallen. Ten slotte stelden ze dat gemeenmaking niet 
practicabel noch verstandich can wesen.155 In een ander do-
cument wordt niet practicabel uitgelegd als schadelijker 
voor de landeigenaren, zodat het samen lijkt te vallen 
met het tweede bezwaar, de hoge kosten.156

De protesten haalden niets uit zodat de gemeenma-
king in het nieuwe dijkrecht van 1611 werd opgenomen. 
Het stond zelfs bovenaan als artikel 1. De commissaris-
sen legden het bezwaar dat de oude privileges werden 
aangetast naast zich neer. Het was dan ook niet rele-
vant. De geërfden hadden het Hof in 1608 namelijk zelf 
om arbitrage gevraagd en bij voorbaat beloofd de uit-
komst te accepteren. Een aanpassing van het veertien-
de-eeuwse dijkrecht lag daarbij volledig in de lijn der 
verwachting. Ook het argument dat aanbesteden duur-
der zou zijn, heeft de commissarissen niet afgehouden 

152  Verklaring van geërfden in Putten, 2-4-1611. NL-AhGldA, Hof 
van Gelre en Zutphen, inv.nr. 4396, Bijlage E.
153  Hagoort, Het hoofd boven water, 188. 
154  Verklaring van geërfden in Putten, 2-4-1611. NL-AhGldA, Hof 
van Gelre en Zutphen, inv.nr. 4396, Bijlage E.
155  Gravamina van de gezamenlijke geërfden van Nijkerk, inge-
diend 6-4-1611. NL-AhGldA, Hof van Gelre en Zutphen, inv.nr. 4396. 
156  Memorie van het Hof, ongedateerd maar waarschijnlijk rond 
1608. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, inv.nr. 1587, f. 203.
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van hun voornemen. Misschien waren ze er niet door 
overtuigd. Het was bovendien duidelijk dat veel geërf-
den die gemeenmaking juist wel steunden. In de vele 
stukken over hervorming van het dijkrecht uit het be-
gin van de zeventiende eeuw speelde de gemeenmaking 
maar een heel kleine rol. De betrokkenen werden vooral 
in beslag genomen door andere twistpunten. Gemeen-
making was dus weliswaar omstreden, maar het was 
geen grote splijtzwam.

In Gelderland zijn vaker dijken gemeengemaakt op 
initiatief van gewestelijke functionarissen. Dit gebeur-
de niet in het kader van een gewestelijk programma om 
dijkrecht te hervormen want zoiets bestond niet, maar 
in het kader van specifieke problemen die een water-
schap niet zelf kon oplossen. Roelof Hol beschreef hoe 
de Baarbroekse dijk gemeen werd gemaakt in 1689. Dit 
was een twee kilometer lange dijk op de rechteroever 
van de IJssel bij Doesburg die een gebied van ruim 3400 
hectare beschermde.157 In 1682 begonnen de Staten van 
het Kwartier van Zutphen zich met het dijkbestuur te 
bemoeien. De aanleiding was het plan om de dijk te ver-
lagen, zodat het water in de winter over de dijk kon stro-
men en vruchtbaar slib achterlaten. De geërfden waren 
verdeeld. Dijkverlaging zou gunstig zijn voor veeteelt-
bedrijven, maar schadelijk voor akkerbouwbedrijven. 
Het zou veel geld kosten want net als ophogen van dij-
ken was afgraven arbeidsintensief. De plannen zouden 
consequenties kunnen hebben voor aangrenzende ge-
bieden en die lagen deels in het hertogdom Kleef zodat 

157  Het onderhoudsplichtig gebied besloeg circa 4200 malder. De 
grootte van een Gelderse malder hing af van de toegepaste roede; dit 
was hier de Baarbroekse dijkroede van 16 voet: Hol, ‘Malder-malder-
zaadsgelijk’, 340, noot 40, 343. De malder, een vlaktemaat van 400 
vierkante roede, besloeg bij deze roedemaat 0,82 ha. www.meertens.
knaw/mgw (Databank oude Nederlandse maten en gewichten). 

ze onderwerp van externe betrekkingen waren. Samen 
met de interne verdeeldheid was er reden genoeg voor 
bemoeienis van de Staten. Na jaren van voorbereiden-
de besprekingen met interne en externe belanghebben-
den werd in 1689 in de Grote Kerk van Doesburg een 
stemming onder de geërfden gehouden. Die pakte niet 
uit zoals de Staten hadden beoogd. Er stemden slechts 
vijf geërfden voor verlaging van de dijk en zestien tegen. 
Nu grepen de Staten fors in. Ze negeerden de uitkomst 
van de stemming, besloten dat de dijk verlaagd zou wor-
den, schoven dijkgraaf en heemraden aan de kant en 
stelden een nieuw bestuur in. In één moeite door intro-
duceerden ze de gemeenmaking.158 Ook hier lijkt de ge-
meenmaking als een totale verrassing te zijn gekomen. 
Nergens blijkt dat er over gediscussieerd is. De gemeen-
making was een min of meer toevallig bijproduct van 
een veel bredere reorganisatie.

Uit het bovenstaande blijkt dat het initiatief tot ge-
meenmaking soms niet uitging van de grondbezitters, 
maar van het gewest. Het was in zekere zin een inbreuk 
op de autonomie van de waterschappen en als zoda-
nig zeldzaam. Uit onderzoek van Hagoort blijkt dat de 
polder Arkemheen vrijwel altijd onafhankelijk functio-
neerde. Na de gewestelijke arbitrage in 1611 heeft het 
tot 1751 geduurd voordat interne verdeeldheid tot nieu-
we bemoeienis van het gewest leidde.159 Voor zover be-
kend opereerde ook het Baarbroekse dijkdistrict in de 
vroegmoderne tijd onafhankelijk, op de bemoeienis in 
de periode 1682-1689 na. Het gewest toonde geen am-
bitie om zich ergens mee te bemoeien zolang de geërf-

158  Hol, ‘De “gemeenmaking” van de Baarbroekse dijk’, 319-322.
159  De polder werd van 1608-1611 en van 1751-1754 bestuurd door 
commissarissen van het Hof respectievelijk een commissie samen-
gesteld door de Staten van Gelre. Hagoort, Het hoofd boven water, 163, 
286. Eerder had het Hof in 1588 ingegrepen. Idem, 152. 

 ▸ Dijkprofiel van de Arkemheense zeedijk zoals voorgeschreven bij de reorganisatie in 1611.
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den in staat waren onderling problemen op te lossen. 
De enkele keer dat problemen aansleepten en evident 
te complex waren om intern op te lossen, grepen de au-
toriteiten in. Formeel werd de autonomie daarbij zo-
veel mogelijk gerespecteerd. Bemiddeling, adviezen en 
scheidsrechterlijke vonnissen (arbitrage) werden ver-
leend op verzoek van de twistende partijen. Officieel 
waren het meestal de grondbezitters die tot gemeenma-
king besloten. 

De grenzen van de autonomie werden bereikt wan-
neer het waterbeheer vastliep, want dit schaadde de be-
langen van het gewest. De kwaliteit van waterbeheer 
had invloed op de landbouwproductie en daarmee in-
direct op de opbrengsten van de gewestelijke belastin-
gen. In veel waterschappen bleef het daar niet bij. Bij de 
Baarbroekse dijk moest de relatie met het hertogdom 
Kleef in het oog gehouden worden. Over deze dijk liep 
bovendien een weg van meer dan lokaal belang die on-
begaanbaar was geworden. Een van de eerste dingen 
die de Staten verordonneerden nadat ze in juni 1689 
de dijkstoel aan de kant hadden geschoven, was herstel 
van die weg.160 In de polder Arkemheen beheerde de 
Gelderse Rekenkamer meer dan 40 hectare vruchtba-
re landerijen, voormalig hertogelijk bezit.161 Wanneer de 
polder onder water stond, moest de rentmeester van de 
domeinen tegenvallende opbrengsten noteren. Water-
beheer was te belangrijk om onder alle omstandighe-
den aan polderbesturen over te laten. 

De vraag of gemeenmaking tot grote verdeeldheid 
onder grondbezitters heeft geleid, kunnen we als volgt 
beantwoorden. Gemeenmaking was soms omstreden, 
maar we vinden er eigenlijk weinig conflicten over. 
Consequente tegenstellingen tussen sociale groepen 
zijn niet gebleken. De scheidslijnen tussen voor- en te-
genstanders liepen vaak dwars door de groepen stede-
lijke en rurale grondbezitters heen. Als verklaringen 
voor de relatief gematigde transitie naar onderhoud 
uit één hand vonden we drie factoren. Ten eerste de ti-
ming. Gemeenmaking werd meestal pas serieus op de 
agenda gezet, als dit paste bij de bedrijfsvoering van een 
flink deel van de grondbezitters. Ten tweede de flexi-
bele toepassing. De regels werden flexibel toegepast 
door ruimte voor kleine boeren te creëren om ook na 
gemeenmaking eventueel via bijdragen in arbeid aan 
hun verplichtingen te voldoen. Ten derde de facilite-
ring. De gewestelijke autoriteiten faciliteerden de tran-
sitie, bijvoorbeeld door subsidies zoals in Holland ten 
noorden van het IJ, of door intensieve begeleiding zoals 

160  Hol, ‘De “gemeenmaking” van de Baarbroekse dijk’, 321-322.
161  Hagoort, Het hoofd boven water, 47.

in Gelderland. Misschien is de opmerkelijkste conclusie 
daarom dat de transitie naar gemeenmaking niet alleen 
afhing van de sociale dynamiek tussen groepen grond-
bezitters, maar ook of minstens zoveel van de gewes-
telijke autoriteiten. Zo bleek zelfs het hele idee van ge-
meenmaking soms gelanceerd of zelfs opgelegd te zijn 
door gewestelijke functionarissen. 

4.7  Conclusie 

In de oudste geschiedenis van de waterschappen zijn 
twee basisprincipes van het Nederlandse waterbeheer 
reeds duidelijk aanwijsbaar. Die principes zijn de even-
redige omslag van bijdragen of kosten over grondbe-
zitters en het niet of weinig ontzien van de geprivile-
gieerde standen zoals adel en geestelijkheid. De twee 
principes manifesteerden zich bijvoorbeeld tegelij-
kertijd in het grote conflict rond de financiering van 
de dam bij Hoppenesse tussen 1285 en 1290, waarbij 
Utrechtse kapittelkerken vonden dat hun gronden te 
zwaar werden aangeslagen. Het leidde tot (vermoede-
lijk) de oudste gedocumenteerde werkonderbreking in 
de Nederlandse geschiedenis: de kanunniken schort-
ten uit protest hun godsdienstoefeningen op. Dit is dan 
weer tekenend voor de grote conflictgevoeligheid van 
de financiële aspecten van waterbeheer. 

Gemeenmaking was geen gebeurtenis maar een pro-
ces en voor de meeste waterschappen een proces van 
lange adem. Nadat de eerste omslagen in de dertiende 
eeuw geïnd waren, kwamen er steeds meer waterschap-
pen die voor steeds meer doeleinden geld omsloegen. 
De manier waarop gemeenmaking zich verspreidde, in 
een trage golf van zuid naar noord, bewijst dat het niet 
zomaar een nieuwe beheersmethode betrof die toege-
past kon worden zodra men er kennis van had geno-
men. In dat geval zou de nieuwe manier van werken 
zich immers veel sneller verspreid hebben. Een succes-
volle introductie was in werkelijkheid sterk afhankelijk 
van de maatschappelijke context. De gemeenmaking 
van het onderhoud aan de dijken liep in de Nederlandse 
gewesten parallel aan de opkomst van zeer gespeciali-
seerde en productieve boerenbedrijven binnen een zich 
ontwikkelende markteconomie. De uitbreiding van 
de pacht- en grondmarkt was daarbij essentieel, zoals 
bleek uit het langdurig voortbestaan van verhoefslaagde 
dijken in Holland, hoewel de markten daar toch verder 
rond 1500 al goed ontwikkeld waren. Gemeenmaking 
van de dijken, de bulk van het onderhoudswerk, stelde 
dus zeer hoge eisen aan de economische ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk werd de veronderstelling getoetst 
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dat stedelijke grondbezitters de drijvende krachten wa-
ren achter het verdwijnen van de onderhoudsplicht. 
Voor boeren was grond een bestaansmiddel, voor ste-
delingen vaak een investering die maximaal moest 
renderen. Argumenten dat stedelingen de gemeen-
making bevorderd kunnen hebben, zijn dat gemeen-
making meestal gebeurde op een moment dat zij flink 
wat grond in het beheersgebied van een waterschap 
hadden verworven en vaste zetels in het waterschaps-
bestuur. Het bleek echter moeilijk aan de hand van 
concrete gevallen aan te tonen dat stedelingen systema-
tisch ijverden voor gemeenmaking. Soms waren het bij 
discussies en stemmingen juist stedelingen die tegen 
gemeenmaking stemden. Soms hielden waterschaps-
besturen die door stedelingen werden gedomineerd de 
dijkplicht eindeloos in stand. Vermoedelijk kwam dit 
voort uit angst voor een grondige herverdeling van las-
ten die ongunstig zou uitpakken, dus opportunistische 
motieven. De stedelingen lieten het eigenbelang pre-
valeren. Daar kwam bij dat vernieuwing niet zonder 
meer van absentee landlords afkomstig was. Ook loka-
le boeren met eigen grond hervormden hun bedrijven 
en konden dan aansturen op gemeenmaking. Omdat 
het afschaffen van de onderhoudsplicht in veel geval-
len zo enorm complex was, was het uiteindelijk vaak 
de gewestelijke overheid die een belangrijke drijvende 
kracht bleek. 

Vaak verliep gemeenmaking ook tamelijk geruisloos, 
zonder veel sporen na te laten. Dat was waarschijnlijk 

te danken aan de flexibiliteit waarmee de regels wer-
den toegepast. Het onderhoud in natura was in de prak-
tijk vaak al geëvolueerd tot systemen waarbinnen on-
derhoudsplichtigen dijkmakers konden inhuren, zodat 
de overgang niet heel ingrijpend was. 

De aandacht die in dit hoofdstuk uitging naar de ont-
wikkeling van de plattelandseconomie betekent uiter-
aard niet dat het gemeenmakingsproces alleen daarvan 
afhing. Gemeenmaking vereiste de bereidheid van lo-
kale gemeenschappen zich voortaan te voegen naar de 
collectief genomen besluiten rond omslag en investe-
ringen, dus naar het financiële beleid van het regionale 
waterschap. Al bij de oprichting van de waterschappen 
in de dertiende en veertiende eeuw hadden lokale ge-
meenschappen autonomie afgestaan aan regionale wa-
terschappen en de nieuwe beheersmethode betekende 
een verdere stap in dit proces. Ook nu weer moest daar-
voor het lokaal particularisme overwonnen worden dat 
intussen niet zwakker was geworden. Ook stelde onder-
houd uit één hand andere eisen aan waterschapsbestu-
ren dan een systeem gebaseerd op prestaties in natu-
ra. De bestuurders moesten een organisatie opbouwen 
die toegerust was op permanent beheer. Dit vereiste be-
stuurlijke, administratieve en financiële vaardigheden 
die in de middeleeuwse en vroegmoderne maatschap-
pij niet ruim voorhanden waren. De professionalisering 
van het bestuurswerk zal daarom in de komende hoofd-
stukken een belangrijke rol spelen, om te beginnen in 
het kader van lokaal waterbeheer.
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5.1  Inleiding 

Als ergens gelegenheid is geweest voor een grote mate 
van participatie, moeten we die zoeken in het lokale wa-
terbeheer. Het aantal belanghebbenden was overzichte-
lijk: vaak een paar honderd of zelfs maar enkele tiental-
len. Mensen kenden elkaar als buren, van ontmoetingen 
op de markt, in de herberg en in de kerk. De sociale 
cohesie werd bevorderd door familie- en vriendschaps-
banden. In het algemeen geldt dat lokale beheerssys-
temen zich goed lenen voor een sterk participatief be-
stuur, waarbij betrokkenen onderling alles regelen. In 
kleine groepen gaat samenwerking min of meer van-
zelf.1 Groepen waarbinnen herhaalde face-to-face con-
tacten plaatsvinden zijn gemakkelijker in staat om re-
gels te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van 
een gemeenschappelijk belang, zoals een goed func-
tionerend lokaal afwateringssysteem. Het min of meer 
samenvallen van de groep belanghebbenden met een 
bestaande sociale gemeenschap bevordert de samen-
werking, en deze is nog gemakkelijker als er tevens 
overlap is met een bestaande lokale jurisdictie.2 Natuur-
lijk kunnen ook binnen kleine gemeenschappen tegen-
strijdige belangen bestaan.3 Door de kleinschaligheid is 
de kans echter groot dat mensen wat infrastructuur be-
treft in een vergelijkbare positie zitten en eenzelfde be-
lang nastreven. Daar komt bij dat het beheer van lokale 
watergangen, kaden, dammen, sluizen, molens, brug-
gen en dijken relatief eenvoudig en overzichtelijk was. 

In dit hoofdstuk onderzoek ik of er in het lokale wa-
terbeheer sprake was van brede participatie of niet, en 
of dit in de loop der tijd veranderde. Twee hypothesen 
worden daarbij in het bijzonder getoetst. De eerste hy-

1 Zoals reeds in 1965 beargumenteerd door Olson in zijn klassieke 
studie The logic of collective action. 
2 Ostrom, ‘A behavioral approach’. 
3 Swallow e.a., ‘The challenges of inclusive cross-scale collective ac-
tion’, 370.

pothese is dat toenemende ongelijkheid in grondbezit 
ertoe leidde dat lokale waterstaatsfuncties overwegend 
bij grotere grondbezitters terecht kwamen. In veel Ne-
derlandse gewesten trad in de loop van de late middel-
eeuwen en de vroegmoderne tijd een concentratie van 
grondbezit op en dit zou ten koste gegaan kunnen zijn 
van participatie van gewone boeren. De tweede hypo-
these is dat de participatie afnam omdat het bestuurs-
werk als gevolg van de gemeenmaking van de waterwer-
ken professioneler werd. Het beheren van een centraal 
onderhouden werk vereist immers andere vaardighe-
den dan het voeren van schouw over een werk dat in 
natura wordt onderhouden. Het vereist met name gelet-
terdheid en gecijferdheid: kunnen lezen, schrijven, re-
kenen en met geld omgaan. De veronderstelling is dus 
dat hierdoor minder mensen in aanmerking kwamen 
voor een functie.

De aandacht gaat in dit hoofdstuk vooral uit naar de 
selectie en sociaaleconomische achtergrond van lokale 
waterstaatsfunctionarissen. Wie waren zij en wat deden 
ze? Bij de meeste functies op lokaal niveau stond ofwel 
het toezichthouden via de schouw ofwel het beheren en 
besturen centraal. Wanneer we in de lokale bronnen 
dijkschepenen of heemraden (soms dorps-, kroos- of 
slijkheemraden genoemd) aantreffen, was hun kern-
taak meestal het schouwvoeren. Zij beoordeelden of on-
derhoudsplichtigen de werken goed onderhielden, cor-
rigeerden hen en legden eventueel boetes op. Wanneer 
er sprake is van meesters of bewaarders, in vele varian-
ten, is er meestal sprake van beheerders-bestuurders, 
functionarissen die bestuurlijke en/of beheerstaken uit-
oefenden. Deze komen we tegen onder de namen van 
sluismeester, poldermeester, molenmeester, buurmees-
ter, blokmeester, kribmeester, ambachtsbewaarder, 
waarschap, waarsman of waardsman.4 Het was per ge-

4 De variant met een d is minder juist want de functienamen zijn 
verwant aan (be)waren in de betekenis van waarnemen, in stand-
houden, of het vervullen van daartoe strekkende ambten. Opschoor, 

Lokaal waterbeheer: de participatie
samenleving
▶  
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val verschillend of het bestuurlijke karakter overheerste, 
dan wel de meer uitvoerende taak. Ik gebruik kortheids-
halve als overkoepelende term bestuurlijke functies, 
maar met de kanttekening dat dit niet helemaal over-
eenstemt met de moderne opvatting van bestuur.5 De 
werkzaamheden van lokale waterstaatsfunctionarissen 
verschilden van geval tot geval. Ze omvatten vaak het 
aanbesteden van herstel- en onderhoudswerk, het aan-
sturen van arbeiders, timmerlieden en landmeters, het 
inkopen van materiaal, het omslaan van de kosten over 
de grondbezitters, het opstellen van de jaarrekening en 
het innen van de omslag. We moeten de molenmees-
ter dus beslist niet verwarren met de molenaar en de 
sluis meester niet met de sluiswachter, die de molen in 
bedrijf hield respectievelijk de sluis bediende. In het lo-
kale waterbeheer was zelden sprake van functies met 
een meer ambtelijk karakter, maar wanneer er toch een 
klerk of ontvanger was, kon die zowel buiten het be-
stuur staan als er deel van uitmaken. Deze korte intro-
ductie geeft al aan dat het lokale bestuur zich kenmerk-
te door een eindeloze institutionele variatie. 

Om te onderzoeken of er sprake was van een brede 
participatie kijk ik behalve naar de selectie en de achter-
grond van waterstaatsfunctionarissen naar de manier 
waarop de belanghebbenden als collectief bij het nemen 
van belangrijke besluiten werden betrokken. Daarvoor 
kijken we naar stemmingen op algemene vergaderingen. 

In dit hoofdstuk concentreer ik mij vooral op het lo-
kale waterbeheer in drie regio’s: de kustvlakte van 
Vlaanderen, midden-Holland en het Gelderse rivieren-
gebied. Voor alle drie is recent een massa informatie be-
schikbaar gekomen met betrekking tot participatie van 
grondbezitters in het waterbeheer. De regio’s verschil-
den sterk van elkaar. In de historische literatuur worden 
de Vlaamse kustvlakte, het Hollands-Utrechtse veenge-
bied (waartoe midden-Holland behoort) en het Gelder-
se rivierengebied vaak gepresenteerd als contrasterende 
ideaaltypes. Als zodanig spelen ze een grote rol in Bas 
van Bavels overzicht van de sociale en economische ge-
schiedenis van de Nederlanden in de middeleeuwen.6 

‘Waarslieden in de Krimpenerwaard’, 14.
5 Ambachtsbewaarders maakten soms zelfs geen deel uit van het 
ambachtsbestuur. Een voorbeeld in Monsterambacht: De Wilt, Land-
lieden, 181-182. Ook molen- of poldermeesters konden formeel buiten 
het bestuur staan en hadden dan een puur uitvoerende taak. Danner 
e.a., Glossarium, 88, 104.
6 Van Bavel schreef een alomvattende sociale en economische ge-
schiedenis waarin een aantal ideaaltypische regio’s systematisch met 
elkaar vergeleken worden. Van de acht regio’s die het meest worden 
uitgewerkt, liggen er drie in de laaggeleden delen van de Nederlan-
den, namelijk de drie die in dit hoofdstuk behandeld worden. Van 
Bavel, Manors and markets, 22-27. 

De verschillen in sociaaleconomische en bestuurlijk- 
institutionele ontwikkeling tussen deze regio’s worden 
daarin sterk benadrukt. De vraag is hoe deze verschillen 
uitwerkten in de participatie in waterbeheer. Na para-
grafen over de waterstaatsfunctionarissen in deze drie 
regio’s (paragrafen 5.2-5.4) volgt paragraaf 5.5 over de 
participatie van vrouwen en paragraaf 5.6 over het en-
kel- en meervoudig stemrecht en de rol van algemene 
stemmingen bij de besluitvorming. In de laatste para-
grafen komen ook andere dan de drie in detail geanaly-
seerde regio’s aan de orde. 

5.2  Wateringen in de Vlaamse kustvlakte

Zoals in hoofdstuk 4 beschreven, vond in de late mid-
deleeuwen een maatschappelijke transformatie plaats 
in de kustvlakte van Vlaanderen. De samenleving van 
boeren met een heel klein boerenbedrijf op eigen grond 
die hun inkomen aanvulden met behulp van seizoens-
gebonden nevenactiviteiten, verdween. Tussen het ein-
de van de veertiende eeuw en het midden van de zestien-
de eeuw kwam veel grond in handen van middelgrote 
en grote eigenaren, onder wie veel uitheemse. Particu-
lieren en instellingen gevestigd in de grote stad Brug-
ge breidden hun grondbezit in het Brugse Vrije, het 
rechts- en bestuursdistrict rond de stad, bijvoorbeeld 
sterk uit. De uitheemse eigenaren exploiteerden hun 
grond door middel van pachtcontracten van beperk-
te duur. Pachtboeren namen de plaats in van eigenerf-
de boeren. Door de proletarisering van een groot deel 
van de boerenbevolking kwam een agrarisch-kapitalis-
tische economie tot stand. Het waterbeheer was in han-
den van zogenoemde wateringen, waterschappen waar-
van de meeste reeds in de dertiende eeuw zijn ontstaan. 
De gemeenmaking van werken gebeurde vroeg. Al in 
het begin van de grote transformatie, in de veertiende 
eeuw, werden sluizen, waterlopen en wegen vaak al cen-
traal onderhouden. De watering hief daarvoor een ge-
schot. De zeedijken werden langer in natura onderhou-
den, via verkaveling over groepen grondbezitters die het 
werk onder leiding van een hontman verrichtten. In de 
vijftiende eeuw verdwenen ook die laatste sporen van 
onderhoud in natura.

In het Brugse Vrije waren in totaal circa 130 waterin-
gen.7 De meeste waren klein met een oppervlakte van 
(veel) minder dan 1000 hectare. Een stuk of tien kunnen 
beschouwd worden als middelgroot, zoals de watering 

7 In het derde kwart van de zestiende eeuw werden er 128 geteld. 
Soens, Spade in de dijk, 7.
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Eiesluis van circa 4500 hectare, terwijl alleen de Blan-
kenbergse watering zeer groot was, circa 17.000 hec-
tare.8 In de kleine waren slechts tientallen of een paar 
honderd grondeigenaren en de grenzen ervan vielen 
grotendeels samen met die van dorpsgemeenschappen. 

Het bestuur van de wateringen in het Brugse Vrije 
bestond uit sluismeesters, een klerk of ontvanger, en 
eventueel een aantal dijkschepenen. De sluismeesters 
(meestal twee of drie) vormden het dagelijks bestuur 
van het waterschap en waren verantwoordelijk voor het 
onderhouden, herstellen en vernieuwen van de water-
staatkundige infrastructuur. Aanvankelijk was dat voor-
al de uitwateringssluis, later kwam daar de rest van de 
infrastructuur bij. Sluismeesters bereidden werkzaam-
heden voor, huurden arbeiders en ander personeel in 
of besteedden de werken uit aan aannemers, zorgden 
voor hout en ander bouwmateriaal. Voor het bedie-
nen van sluizen en ander uitvoerend werk hadden zij 
sluisknapen en andere ondergeschikten. De dijksche-
penen, eveneens vaak twee of drie, dreven samen met 
de schout de schouw over alles wat in natura werd on-
derhouden en vonnisten overtreding van de keuren van 
de watering. Interessant is dat het schouwen in de loop 
van de vijftiende en zestiende eeuw werd overgenomen 
door de sluismeesters. Het benoemen van dijkschepe-
nen bleef steeds vaker achterwege. Dit had ongetwij-
feld te maken met het feit dat er niet zoveel meer te 
schouwen viel toen steeds meer werken, zelfs wegen 
en waterlopen, door wateringen werden onderhouden. 
Gemeenmaking leidde dus tot verdwijnen van de toe-
zichthouders als aparte categorie bestuurders. Naast de 
sluismeesters en (aanvankelijk) de dijkschepenen was 
er nog de klerk of ontvanger, een financieel functiona-
ris die verantwoordelijk was voor de omslag. Hij stond 
niet buiten het bestuur (zoals bij waterschappen in de 
noordelijke gewesten vaak het geval was) maar maakte 
er volwaardig deel van uit.9 

De dijkschepenen en sluismeesters werden geko-
zen door de vergadering van grondeigenaren en waren 
doorgaans een jaar in functie. Ze moesten in principe 
gekozen worden uit de grondeigenaren van de wate-
ring en daarbij golden geen vermogenscriteria. Alleen 
bij hoge uitzondering werd een minimum aan grondbe-
zit voor sluismeesters vastgelegd. Voor de ontvanger, de 
specialist in het gezelschap wiens functie een ambtelijk 
karakter had, gold een iets andere wijze van selectie. De 
sluismeesters hadden daarop namelijk invloed. De ont-

8 Zie de tabel met oppervlakten van achttien wateringen in het 
Brugse Vrije in: Soens, Spade in de dijk, 81. Daarvan waren er veertien 
kleiner dan 1000 ha. 
9 Soens, Spade in de dijk, 48-53.

vanger werd in sommige wateringen door de sluismees-
ters gekozen, in andere door de grondbezitters maar 
dan in overleg met de sluismeesters, die bijvoorbeeld 
een voordracht deden. De bijzondere aard van de func-
tie van ontvanger blijkt ook uit de vergoeding die hij 
voor zijn bezigheden kreeg en die in de buurt kwam van 
een jaarsalaris.10 Voor dijkschepenen en sluismeesters 
was het bestuurslidmaatschap daarentegen een neven-
functie. Afhankelijk van de persoon en de omstandig-
heden kunnen we spreken van een erefunctie dan wel 
een sociale verplichting. Voor zover beloningen bekend 
zijn, zijn ze gering. Van 1417 tot 1547 gold een vaste ver-
goeding voor sluismeesters in de middelgrote watering 
Moerkerke Zuid-over-de-Lieve van achttien pond pari-
sis (negen gulden) per jaar, wat gelijk gesteld kan wor-
den aan 36 dagen loon voor een geschoolde arbeider.11 
In 1559 bedroeg de vergoeding voor de sluismeesters in 
de kleine watering Moerkerke Noord-over-de-Lieve zes 
pond parisis per jaar en in de grote watering Blanken-
berge 24 pond parisis per jaar.12 Dit soort bedragen zijn 
te beschouwen als onkostenvergoeding. 

Soens onderzocht de achtergrond van de bestuurders 
van een kleine, een middelgrote en een heel grote wate-
ring in het Vrije van Brugge. Voor dit hoofdstuk kijken 
we naar de kleine en de middelgrote watering: Moer-
kerke Noord-over-de-Lieve (722 hectare) en Moerkerke 
Zuid-over-de-Lieve (2113 hectare).13 De wateringen grens-
den aan elkaar en waren op vijf à tien kilometer afstand 
van de grote handelsstad Brugge gelegen. Het aantal 
grondeigenaren in Moerkerke Zuid-over-de-Lieve was in 
1470 323 en liep daarna terug tot 186 in 1530.14 In het 
drie maal kleinere Moerkerke Noord-over-de-Lieve bleef 
het aantal grondeigenaren vermoedelijk steeds onder de 
honderd. In elk van beide waterschappen waren naast 
de ontvanger een of twee sluismeesters en twee of drie 
dijkschepenen actief, die jaarlijks gekozen werden door 
en uit de grondeigenaren. Soens identificeerde zoveel 
mogelijk bestuurders die in de periode 1455-1545 in de 
besturen van een of beide wateringen waren benoemd. 
Zijn conclusie was dat het bestuur van de wateringen in 
het tweede kwart van de zestiende eeuw een quasimo-
nopolie van een beperkt aantal inwoners van Moerker-

10  Soens, Spade in de dijk, 50-53 (in het bijzonder tabel 1.3).
11  Soens, ‘Explaining deficiencies’, 51.
12  Soens, ‘Het waterschap en de mythe van democratie’, 46, 52 noot 
10. 
13  Dit betreft de grootte medio zestiende eeuw. Soens, Spade in de 
dijk, 176. De oppervlakte van Moerkerke Zuid-over-de-Lieve fluctueer-
de overigens in de loop der tijd en wordt in 1530 gesteld op slechts 
1730 ha. Soens and Thoen, ‘The origins of leasehold’, 46; Soens, ‘Ex-
plaining deficiencies’, 42-43.
14  Soens, Spade in de dijk, 179.
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ke was geworden, allen met een middelgroot tot groot 
grondbezit.15 Een kwart van de geïdentificeerde personen 
bekleedde tien of meer mandaten. Deze personen ston-
den daarmee voor 417 van de in totaal 721 benoemin-
gen, ofwel bijna 60 procent.16 Het gaat om 27 personen 
en dit was slechts een klein percentage van de honder-
den individuele belanghebbenden die er in de onder-
zochte periode van negentig jaar zijn geweest. Het be-
stuur van de wateringen was min of meer een oligarchie. 

Van brede participatie in het bestuur was dus geen 
sprake hoewel het institutionele raamwerk daarvoor 
zeer gunstig was. Zittingstermijnen waren kort, name-
lijk een jaar. Functionarissen werden gekozen tijdens 
algemene vergaderingen door de belanghebbenden die 
zich daar verzameld hadden. Vergoedingen waren (be-

15  Soens, Spade in de dijk, 177, 181.
16  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 28; Soens, Spade in de dijk, 
178 tabel 4.1.

halve die voor de ontvanger) laag. Hoewel dit alles in 
principe rekrutering uit brede groepen mogelijk maak-
te, bleek een beperkte groep personen vaak terug te ke-
ren en bovendien verschillende functies te bekleden. 
Het ene jaar was iemand sluismeester, het volgende jaar 
dijkschepen en dan weer ontvanger. De functies waren 
kennelijk voor velen interessant genoeg om zoveel mo-
gelijk in eigen kring te houden. We moeten dit verkla-
ren uit het feit dat het uitoefenen van publieke verant-
woordelijkheid altijd enige materiële voordelen met 
zich meebracht en mogelijkheden om macht en invloed 
uit te oefenen.17 

De eerste hypothese, over een verband tussen partici-
patie en ongelijkheid in grondbezit, wordt in deze casus 
bevestigd. De oligarchisering vond plaats parallel aan 
de concentratie van grondeigendom, die in Moerkerke 

17  Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 530.

 ▸ Deel van de wateringen Moerkerke Noord-over-de-Lieve en Moerkerke Zuid-over-de-Lieve, met het dorpje Moerkerke linksboven en de 
Moerkerker brug over de Lieve in het midden. Detail uit een grote op doek geschilderde kaart van de Zwinstreek, 1501.
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Zuid-over-de-Lieve neerkwam op een afname van het 
aantal grondeigenaren met ongeveer 40 procent tussen 
1470 en 1530. Sociaaleconomische analyse van de be-
stuurders leert dat ze werden gerekruteerd uit kringen 
van personen met relatief veel grond. Het is al opval-
lend dat in de watering Moerkerke Zuid-over-de-Lieve 
in 1500 een minimum aan grondbezit voor bestuurders 
werd vastgelegd. Om in aanmerking te komen voor een 
functie moesten zij eigenaar zijn van minimaal zeven 
hectare land.18 In de praktijk werden anderen echter 
niet altijd uitgesloten. Boeren die een hofstede pachtten 
en dus een groot boerenbedrijf runden, kwamen wel de-
gelijk in aanmerking ook als ze weinig eigen grond had-
den. Ook personen met een behoorlijke sociale status 
en een duidelijk belang bij het waterbeheer, zoals brou-
wers, kregen kennelijk ontheffing van de eis van grond-
bezit. Alles bij elkaar kunnen we de bestuursleden van 
de twee wateringen verdelen in drie sociale groepen: 
leden van de dorpselite, middelgrote boeren die eigen 
land bewerkten en grotere pachtboeren. Het watering-
bestuur werd dus niet gemonopoliseerd door de lokale 
elite maar vormde evenmin een afspiegeling van het ge-
heel van belanghebbenden. Dit blijkt het duidelijkst uit 
hun gemiddelde landbezit. Volgens een momentopna-
me uit 1530 waren er in Moerkerke Zuid-over-de-Lieve 
186 verschillende eigenaren met gemiddeld 8,8 hectare 
land, maar de 23 onder hen die ooit een bestuursfunc-
tie in een van beide Moerkerkse wateringen opnamen, 
hadden gemiddeld 12,9 hectare land.19 

Een opvallend groot deel van de eigenaren woonde 
niet in Moerkerke en dit had grote gevolgen voor de be-
zetting van lokale waterstaatsfuncties. Een enorm deel 
van de grond was in handen van Bruggelingen, poorters 
van andere steden en geestelijke instellingen, veelal ge-
vestigd in Brugge. In 1539 stond zelfs driekwart van de 
grond in de watering Moerkerke Noord-over-de-Lieve 
op naam van uitheemse eigenaren.20 Hier gold de regel 
dat sluismeesters, klerk en dijkschepenen in de wate-
ring land moesten hebben of er moesten wonen, tenzij 
er een geschiktere kandidaat was en de ingelanden bij 
ghemeenen accoordt op een algemene vergadering daar-
toe besloten.21 Poorters kwamen formeel dus in aan-
merking. In de praktijk werden stedelingen of andere 
uitheemse grondeigenaren heel weinig benoemd in be-

18  Soens, Spade in de dijk, 50.
19  Zie voor de sociaaleconomische analyse van de bestuurders in 
Moerkerke: Soens, Spade in de dijk, 179-189, in het bijzonder 180 en 
185-186.
20  Soens, ‘Explaining deficiencies’, 43; Soens, ‘Polders zonder pol-
dermodel’, 20.
21  Keur uit 1506. Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 26 noot 70. 

stuursfuncties, hoeveel land zij ook hadden. Bijna altijd 
werden ingezetenen van Moerkerke gekozen, mensen 
dus die in het territorium van het waterschap woonden. 
Er was zelfs heel weinig overlap tussen mensen die in 
Noord-over-de-Lieve en in Zuid-over-de-Lieve manda-
ten in de wateringbesturen vervulden.22 

Het verband tussen afnemende participatie enerzijds 
en professionalisering van het bestuurswerk ander-
zijds, de tweede hypothese, is in het geval van Moerker-
ke niet onomstotelijk aan te tonen, maar gaat mogelijk 
wel op. Het gemeenmakingsproces was vermoedelijk 
ver gevorderd toen een groep van de grotere grondbezit-
ters steeds meer functies naar zich toe trok. We hebben 
echter geen aanwijzing dat de verandering van de aard 
van het bestuurswerk de oorzaak van de quasimonopo-
lisering is en we weten ook niet of voor 1455 de rekru-
tering voor het wateringbestuur veel breder is geweest. 

De situatie in laatmiddeleeuwse Moerkerke beves-
tigt de eerste hypothese, in de zin dat de lokale water-
staatsfuncties gedomineerd werden door bezitters van 
relatief veel grond. De massa van kleine boeren maakte 
weinig kans op een functie. Er was bovendien een ten-
dens tot monopolisering van waterstaatsfuncties door 
een beperkte groep personen of families. Hoewel de 
bestuurders afkomstig waren uit ruimere kring dan al-
leen de lokale elite, was van brede participatie via be-
stuursdeelname geen sprake. Door de overweldigende 
grondaankopen door Brugse eigenaren vestigen de wa-
teringen in Moerkerke ook de aandacht op een andere 
cruciale factor bij de selectie van bestuurders: het water-
beheer was in handen van ingezetenen. Functies gin-
gen naar grondeigenaren die hun domicilie in de wa-
tering hadden en soms naar grotere pachtboeren, maar 
zelden naar eigenaren die elders woonden. 

5.3  Hollandse ambachten en polders

Het Hollands-Utrechtse veengebied is net als de kust-
vlakte van Vlaanderen een van de meest uitgesproken 
ideaaltypische regio’s in de Nederlanden.23 Sinds Van 
der Linden zijn invloedrijke proefschrift De cope pu-
bliceerde (1955), benadrukken historici de langdurige 
maatschappelijke gevolgen van de ontginning in de pe-
riode van de elfde tot de dertiende eeuw. Van der Linden 
zette in De cope en latere publicaties uiteen hoe de ter-

22  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 28 noot 77.
23  Dit gebied, door Van der Linden ook Hollands-Utrechtse laag-
vlakte genoemd, wordt begrensd door de Hollandse IJssel in het zui-
den, de Vecht in het oosten en de Hollandse meren in het noorden en 
noordwesten. Van der Linden, Recht en territoir, 6.
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ritoriale vorsten (de graaf van Holland en de prins-bis-
schop van Utrecht) die ontginning van de woeste veen-
gronden op grootschalige wijze hadden georganiseerd.24 
Boeren kregen de persoonlijke vrijheid en een perceel 
grond in eigendom om te ontginnen. Dit was bijzonder 
omdat elders in deze tijd boeren doorgaans als horigen 
op domeinen werkten. Doordat de boeren vergelijkbare 
kavels in eigendom kregen was de vermogensverdeling 
relatief egalitair, in elk geval aanvankelijk. De vorsten 
hielden nauwelijks grond voor zichzelf. Edelen waren 
wel bij de veenontginningen betrokken, maar niet als 
grootgrondbezitter maar als organisator van lokale ont-
ginningen. De positie van de adel was als geheel zwak 
en de feodaliteit kwam onvolkomen tot ontwikkeling. 
Zo ontstond in het Hollands-Utrechtse veengebied een 
samenleving van vrije boeren die hun eigen grond be-
werkten. Dit beeld is klassiek geworden.25 

Inmiddels is wel twijfel ontstaan over het absolute 
verband tussen ontginning en vrijheid.26 De verlening 
van persoonlijke vrijheid aan de boeren op het veen lijkt 
in elk geval weinig uitstraling te hebben gehad naar de 
zand- en kleigronden in de directe nabijheid. Daar ble-
ven tot in de dertiende eeuw domeinhoven met onvrije 
boeren, de zogenaamde hoevenaars, functioneren.27 In 
de veengebieden zelf is een lichte vorm van horigheid, 
keurmedigheid, aangetroffen, zelfs toen de ontginnin-
gen ten einde waren. Een recente bronneneditie toont 
veel gevallen van afkoop en vrijschelding van de keurme-
de in de veertiende eeuw in Amsterdam en omgeving.28 

Hoe dit ook zij, in laatmiddeleeuws Holland was de 
doorsnee grondbezitter vermoedelijk een vrije boer met 
eigen grond.29 Dit type grondbezitter wist zich langer te 
handhaven dan in Vlaanderen. Terwijl in Vlaanderen de 
kleine eigen erfde boer tussen de veertiende en de zes-
tiende eeuw zo goed als verdween, was hij in Holland in 
de zestiende eeuw nog altijd duidelijk aanwezig.30 Daar-

24  Van der Linden, De cope; Van der Linden, ‘Het platteland’; Van 
der Linden, ‘De Oudhollandse veenstreek’.
25  Dit beeld vindt men terug in Van Bavel, Manors and market, 83-
85; Van Bavel, ‘Rural development and landownership’, 174-175; Te-
Brake, Medieval frontier, 225-227; Blockmans, Metropolen, 41; Van de 
Ven, Leefbaar laagland, 71-72; Hoppenbrouwers, ‘Van waterland tot 
stedenland’, 107-108; De Vries en Van der Woude, Nederland, 32, 200; 
Van Bavel and Van Zanden, ‘The jump-start’, 504, 523.
26  Kuiken, ‘“Copers” of krakers’, 97, 99; Borger, ‘Henk van der Lin-
den’, 72.
27  Janse, Ridderschap, 140-143.
28  Bijvoorbeeld de kwijtscheldingen verleend op 25-6-1330 en 28-
10-1330 in Burgers, Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345, 
AW 42-54 en AW 77: http://resources.huygens.knaw.nl/registershol-
landsegrafelijkheid (gepubliceerd in de jaren 2010-2013), geraad-
pleegd 22-3-2018. 
29  Janse, Ridderschap, 136-139, 143-144.
30  Van Bavel, ‘Rural development and landownership’, 180.

bij kwam dat de lokale gemeenschappen, hier ambach-
ten geheten, veel zelf mochten regelen. De autonomie 
van de ambachten ging terug op hun zelfstandige rol 
in de ontginning.31 Zo vaardigden ze lokale regelgeving 
uit (keuren), inden de grafelijke belastingen, bepaalden 
hoe die over de inwoners werden verdeeld en zorgden 
samen met de schout voor de lagere rechtspraak.32 De 
situatie lijkt daarmee ideaal voor een brede participatie 
in het lokale waterbeheer. 

Eisen ten aanzien van grondbezit werden zelden ex-
pliciet aan lokale functionarissen gesteld. Toch zijn er 
enkele voorbeelden van. Voor de ambachtsbewaarders 
van Hillegersberg (Schieland), de poldermeesters van 
polder de Ronde Hoep (Amstelland) en de poldermees-
ters van de Dijkpolder (Delfland) golden op enig mo-
ment in de vroegmoderne tijd vermogenseisen. Be-
noembaar waren alleen zij die minimaal acht of tien 
morgen (circa zeven of acht hectare) grond hadden.33 
Ook wanneer geen expliciete eisen golden, is het aanne-
melijk dat gezocht werd naar personen met een niet te 
klein grondbezit. In het algemeen werden ambten be-
kleed door personen met een stabiele sociaaleconomi-
sche positie, die in elk geval niet financieel afhankelijk 
waren van anderen.34 Voor waterstaatsfunctionarissen 
moeten we denken aan personen met een stabiel boe-
renbedrijf die bij een slechte oogst of andere tegenslag 
niet meteen in problemen kwamen. Zulke mensen kon-
den uitgaven voorschieten, wat bij veel functies gewenst 
was. Daarbij behoorde een voorkeur voor ingezetenen 
vermoedelijk tot het ongeschreven gewoonterecht, om-
dat dit de functievervulling ten goede kwam. 

Officiële eisen ten aanzien van leeftijd, reputatie of 
vaardigheden werden niet vaak gesteld en soms alleen 
in algemene termen geformuleerd. Om molenmees-
ter te kunnen worden in Delfland moest je land in ge-
bruik hebben in de betreffende polder en behoren tot 
de personen, daertoe nut ende bequaem sijnde.35 Wat dit 
inhield werd niet gespecificeerd en zo stond de functie 
bijvoorbeeld ook open voor volslagen analfabeten. In de 
zestiende eeuw gold in Hillegersberg (behalve een ver-

31  TeBrake, Medieval frontier, 226-227. 
32  Van Bavel, Manors and markets, 95; TeBrake, Medieval frontier, 
227.
33  Van den Berg, ‘Over het ambachtshuis’, 147; Stol, ‘Schaalvergro-
ting’, 18; Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 70. De hoog-
heemraden van Delfland probeerden vergeefs 25 morgen grondbezit 
als voorwaarde te stellen voor de benoeming tot ambachtsbewaarder. 
De Wilt, Landlieden, 154. Postma vermeldt een eis dat molenmeesters 
over een kapitaal van minstens 25 pond moesten beschikken, maar 
ook dat lijkt niet gehandhaafd te zijn. Postma, Delfland, 384.
34  Schutte, Een Hollandse dorpssamenleving, 47.
35  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 63; eis van land 
gebruiken alleen bij: De Wilt, Landlieden, 116. 
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mogenseis) de regel dat alleen ingezetenen van 28 jaar 
en ouder ambachtsbewaarder konden worden.36 Het is 
aannemelijk dat er in het algemeen een voorkeur be-
stond voor mensen met een goede reputatie in de ge-
meenschap en enige levenservaring, af te leiden uit 
hun leeftijd. Sinds de zestiende eeuw werden kinderen 
in Holland met 25 jaar meerderjarig.37 De ambachts-
bewaarders en kroosheemraden die in 1570 bij een in 
Rijnland gehouden enquête hun leeftijd opgaven, wa-
ren 30 tot 60 jaar oud, afgezien van slechts één 25-ja-
rige ambachtsbewaarder.38 De vele lokale functies in de 
Noord-Hollandse banne Graft werden in de zeventiende 
eeuw in principe vervuld door mannen van middelbare 
leeftijd, namelijk tussen de 35 en de 70 jaar oud.39 Al-
les bij elkaar waren de formele eisen die aan lokale wa-
terstaatsbestuurders in Holland werden gesteld, niet zo 
hoog. Ze maakten in potentie rekrutering van kandida-
ten uit brede groepen mogelijk. 

Carla de Wilt deed veelomvattend onderzoek naar de 
participatiecultuur in drie ambachten in Delfland in 
de zestiende eeuw: Maasland (gelegen op kleigrond en 
klei-op-veen), Berkel (gelegen op veengrond) en Mon-
sterambacht (grotendeels gelegen op zand). Het wa-
terbeheer was hier voornamelijk in handen van twee 
soorten functionarissen: de ambachtsbewaarders en de 
molenmeesters. De ambachtsbewaarders waren verant-
woordelijk voor de hoefslag van hun ambacht in regio-
nale werken zoals de Maasdijk en de sluiscomplexen, 
en bovendien voor werken van puur lokaal belang. Door 
hun taken op het gebied van omslag innen, rekeningen 
opstellen, reparaties laten uitvoeren en dergelijke was 
de functie vergelijkbaar met die van de Vlaamse sluis-
meesters. In de meeste ambachten in Delfland func-
tioneerden een of twee ambachtsbewaarders. Maasland 
was in dit opzicht uitzonderlijk. Het was nogal uitge-
strekt zodat er een ingewikkelde onderverdeling was 
doorgevoerd in twee ‘hoofdambachten’ en een stuk of 
zes ‘lidmaatambachten’, elk met eigen ambachtsbe-
waarders, alles louter ten behoeve van de taken op het 
gebied van waterbeheer.40 Als gevolg daarvan functio-
neerden er in Maasland meer dan tien ambachtsbe-
waarders tegelijk. 

In de vijftiende en zestiende eeuw kwamen er in Delf-

36  Van den Berg, ‘Over het ambachtshuis’, 147.
37  Schmidt, Overleven na de dood, 64. Van Bavel, ‘People and land’, 
31.
38  NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 5022. 
39  Van Deursen, Een dorp in de polder, 159, 171. Het was in het Duit-
se Noordzeegebied niet anders. Van de 110 dijkgezworenen die er in 
1625 in Oldenburg waren, was niemand jonger dan 31 jaar. Knoll-
mann en Bauer, Die Oldenburger Seekante, 112.
40  De Wilt, ‘Maaslandse kampen’, 96. 

land als gevolg van de polderstichtingen nieuwe func-
tionarissen bij: de molenmeesters. Zij zorgden voor 
de aanstelling van een geschikte molenaar, voor ma-
teriaal om de molen te repareren, het omslaan van de 
kosten van materiaal en molenaarsloon en andere uit-
gaven over de grondbezitters en het ophalen van de om-
slag. Hun taken breidden zich op enig moment uit met 
schouwtaken over werken die in natura werden onder-
houden. Zoals in Vlaanderen de sluismeesters op een 
gegeven moment de schouw overnamen van de dijk-
schepenen, zo namen de Delflandse molenmeesters de 
schouw over van schout en schepenen, soms in de zes-
tiende eeuw, soms pas in de achttiende eeuw.41 De be-
loningen liepen uiteen. Molenmeesters kregen de op-
brengst van de geïnde boetes, of in elk geval een deel 
ervan, soms een vacatiegeld of een vaste kleine toela-
ge per schouwdag, en soms het recht om van later in 
cultuur gebrachte landen (overschietende morgenta-
len) het molengeld zelf te houden.42 In sommige pol-
ders waren de voordeeltjes toevallig erg aantrekkelijk, 
maar doorgaans waren de beloningen bescheiden. In 
vergelijking met waterstaatsfuncties elders waren de 
molenmeesters in Delfland minder zelfstandig want ze 
waren in dienst van het bestuur van het ambacht waar-
in de molen stond en de functie moet strikt genomen 
dan ook als uitvoerend en niet als bestuurlijk worden 
beschouwd.43 

Om grip te krijgen op de participatiecultuur in de drie 
ambachten stelde De Wilt een index samen van vier va-
riabelen, twee kwalitatieve en twee kwantitatieve. De 
kwalitatieve betroffen de vraag of er voorafgaand aan 
belangrijke bestuursbesluiten een burenraadpleging 
plaatsvond en de vraag of de buren zelf de ambachts-
bewaarders kozen. De kwantitatieve variabelen betrof-
fen de vraag in hoeverre personen met minder dan 
twintig morgen (zeventien hectare) landbezit in func-
ties benoemd werden, en de vraag in hoeverre de func-
ties rouleerden dan wel steeds bij dezelfde groep men-
sen terecht kwamen (de ‘roulatiefrequentie’). Op grond 
van de vier variabelen bepaalde De Wilt of er sprake 
was van een ‘open’, ‘brede’ of ‘elitaire’ participatiecul-
tuur. Zij vergeleek daarbij de eerste en de tweede helft 
van de zestiende eeuw met elkaar om eventuele ontwik-

41  De hoogheemraden van Delfland belastten de molenmeesters 
expliciet met de schouw, waarbij de molenmeesters zelf vaak twee of 
vier ingelanden moesten aanwijzen tot medeschouwers. Dekker, ‘De 
aanstelling van de molenmeesters’, 54-57; 58. De Wilt, Landlieden, 115, 
181. 
42  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 59-60.
43  De Wilt, Landlieden, 115. Overigens werden molenmeesters in 
Delfland soms ook poldermeesters genoemd.
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kelingen vast te stellen.44 Zij verzamelde gegevens over 
meer dan 300 benoemingen van ambachtsbewaarders 
en molenmeesters.45 Opvallend genoeg gaven de dor-
pen verschillende uitkomsten te zien. Maasland, Berkel 
en Monsterambacht lagen binnen hetzelfde hoogheem-
raadschap en op nog geen tien kilometer afstand van 
elkaar maar ieder ambacht had zijn eigen gewoonten. 
Een open participatiecultuur werd nergens aangetrof-
fen. Het dichtst in de buurt kwam Maasland, waar de 
hele zestiende eeuw van een brede participatiecultuur 
gesproken kan worden. Het verst ervan af bleef Berkel, 
waar de participatiecultuur zowel in de eerste als twee-
de helft van de zestiende eeuw elitair was. Monsteram-

44  De Wilt, Landlieden, 160-161.
45  Per dorp loopt het aantal gegevens uiteen. Voor Maasland zijn 
er gegevens van 203 benoemingen tot ambachtsbewaarder of molen-
meester, voor Monsterambacht van 61 benoemingen tot ambachtsbe-
waarders (over de molenmeesters in dit dorp was te weinig bekend), 
voor Berkel van 65 benoemingen van ambachtsbewaarders (hier was 
geen molenmeester). De Wilt, Landlieden, resp. 153, 194, 237, en tabel-
len 4.5 (294-301), 5.6 (323-324) en 6.5 (334-336).

bacht zat ertussenin. Daar evolueerde de participatie-
cultuur van breed naar elitair. 

De hypothese dat participatie afneemt bij toenemen-
de ongelijkheid, wordt door het onderzoek in Delfland 
niet bevestigd. Om met Maasland te beginnen: hier vin-
den we de sterkste participatie, terwijl er sprake was van 
grote sociale ongelijkheid. In Maasland werden belang-
rijke besluiten genomen door de algemene burenver-
gadering, kozen de grondbezitters zelf de ambachtsbe-
waarders en molenmeesters, kwamen veel verschillende 
individuen aan bod voor de functies en behoorden die 
personen tot verschillende bezitsklassen.46 De grondbe-
zitsverhoudingen wijzen echter op sociale tegenstellin-
gen. Voor zover hier ooit een samenleving van kleine 
eigenerfde boeren was geweest, dan was die in de zes-
tiende eeuw verdwenen. Een derde van de grond was 
eigendom van zeer grote eigenaren, namelijk personen 
en instellingen die meer dan 40 morgen (= 34 hecta-

46  De Wilt, Landlieden, 152, 159, 161, 309 tabel 4.14.

 ▸ Boerderijen langs de wegen in Berkel. Kaart uit 1664 naar een voorbeeld uit de eerste helft van de zestiende eeuw. 
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1115.3  hollandse ambachten en polders

re) bezaten. De helft van de grond in Maasland was ei-
gendom van uitheemse grondeigenaren.47 Ondanks het 
oprukken van grootgrondbezit en uitheems grondbe-
zit was er een brede participatiecultuur. In Berkel gin-
gen sociale gelijkheid en participatie evenmin gelijk op. 
Maar terwijl Maasland tegen de verwachting in een bre-
de participatiecultuur had, was die in Berkel al even on-
verwacht elitair. De ambachtsheer had veel invloed op 
de keuze van de ambachtsbewaarders en er was geen 
burenraadpleging. Functies kwamen steeds terecht bij 
een beperkte groep personen, weliswaar ruimer dan 
de lokale elite, maar wel altijd grotere grondbezitters. 
Qua bezitsverdeling was het ambacht echter het meest 
homogeen van de drie bestudeerde ambachten. Berkel 
lag op veengrond en er bestond in de zestiende eeuw 
nog een samenleving van eigenerfde boeren, vermoede-
lijk als erfenis van de ontginningen. Er was weinig uit-
heems grondbezit (ongeveer 20 procent). Verreweg het 
meeste land was in handen van middelgrote of grote ei-
genaren (5-20 morgen of 20-40 morgen) en slechts 10-
20 procent in handen van zeer grote eigenaren. De be-
zitsverdeling was niet gepolariseerd en de grond werd 
grotendeels door de eigenaren zelf gebruikt.48 

De brede participatiecultuur in Maasland is opval-
lend. Voor een deel is de verklaring eenvoudig dat er veel 
functies te verdelen waren over een kleine bevolking. 
In de meeste polders binnen het schoutambt Maasland 
woonden, volgens achttiende-eeuwse bronnen, slechts 
enkele tientallen gezinnen.49 Omdat in Maasland veel 
grond van uitheemse eigenaren was terwijl functiona-
rissen bij voorkeur ter plekke woonachtig waren, was 
het bijna onmogelijk pachtboeren te passeren. Uit De 
Wilts lijsten van molenmeesters en ambachtsbewaar-
ders blijkt dat in Maasland inderdaad met enige regel-
maat grote en kleine pachtboeren benoemd werden 
die, voor zover bekend, geen eigen land hadden.50 Si-
ger Zeischka onderzocht polderbesturen in het nabu-
rige Rijnland in de zeventiende en achttiende eeuw en 
stelde eveneens vast dat pachtboeren daarin een meer 
dan marginale rol speelden. Het reglement van de Lis-
serpoelpolder van 1624 bepaalde zelfs expliciet dat de 
ingelanden drie molenmeesters kozen uit de eigenaren 
of pachters.51 Ook ondernemers als brouwers of veen-

47  De Wilt, Landlieden, grafiek 4.10; grafiek 4.12: in 1539 iets minder 
dan de helft, in 1561 iets meer.
48  De Wilt, Landlieden, 228-230 (participatiecultuur Berkel); grafiek 
6.15 (omvang uitheems grondbezit Berkel); grafiek 6.12 (bezitsverde-
ling over vermogensgroepen in Berkel); grafiek 6.9 (deel van het land 
in gebruik bij eigenaren in Berkel).
49  Noordam, Leven in Maasland, 24.
50  De Wilt, Landlieden, tabel 4.5 op 294-301.
51  Zeischka, Minerva, 152-153, 181.

lieden konden een bestuursfunctie krijgen. Wanneer 
ze geen of nauwelijks land in eigendom of pacht had-
den, verkregen ze die op grond van hun belang bij het 
waterbeheer en hun sociale positie.52 Het in Moerker-
ke aangetroffen patroon van toenemende monopoli-
sering door grotere grondbezitters is dus niet zonder 
meer representatief voor lokaal waterbeheer in het alge-
meen. Participatie kon ook breed zijn en breed blijven 
ondanks bezitsconcentratie. 

De lokale functies waren lang niet voor iedereen inte-
ressant, want ze kostten tijd en leverden gedoe op, ter-
wijl de inkomsten slechts bescheiden waren. Dit ver-
klaart waarom grotere grondbezitters de functies niet 
altijd naar zich toe trokken. Ze probeerden wel eens 
onder een benoeming uit te komen, zoals blijkt uit het 
voorbeeld van Sijmon Lourisz. Hij was in 1549 geko-
zen tot ambachtsbewaarder van Maasland-Poelpolder, 
een van de hoofdambachten van het schoutambacht 
Maasland. Dat beviel hem niet, temeer daar hij van te 
voren al had verzocht hem niet te kiezen met als argu-
ment dat hij niet kon lezen en schrijven. Toen hij des-
ondanks gekozen werd, voerde hij aan dat hij in Schip-
luiden woonde waar hij als kerkmeester op zon- en 
feestdagen in de kerk moest zijn. Hij kon dan niet naar 
de kerk in Maasland omme mitte buijren van de Poelpol-
der te spreecken ’t gemeenlant angaende, gelijck dat de ma-
niere es. Schipluiden en Maasland lagen op een paar 
kilometer afstand van elkaar, maar inderdaad werden 
polderzaken direct na de kerkdienst besproken, zodat 
de combinatie van kerkmeester in het ene dorp en am-
bachtsbewaarder in het andere ongelukkig was. Om 
zijn zaak sterker te maken voegde Sijmon eraan toe dat 
hij niet meer dan acht morgen land bezat. Hij zal beseft 
hebben dat zijn argumenten niet allemaal even overtui-
gend klonken, want in Maasland werden wel vaker klei-
ne grondeigenaren en ongeletterden benoemd. Voor 
de zekerheid deelde Sijmon daarom ook nog mee dat 
hij van plan was dat jaar op bedevaart naar de Provence 
te gaan!53 Hij had duidelijk geen belangstelling voor de 
functie van ambachtsbewaarder. Zoals de voordelen per 
functie en per ambacht uiteenliepen, was dit ook het 
geval per persoon. Wat voor de één een welkome aan-

52  In Hillegersberg (Schieland) gold de regel dat een van de twee 
ambachtsbewaarders geen grond in eigendom of pacht hoefde te heb-
ben, mits hij veenman was. Van den Berg, ‘Over het ambachtshuis’, 
147. Rond 10% van de waterstaatsfuncties in Delfland kwam in han-
den van personen die grond in eigendom noch in pacht hadden. De 
Wilt, Landlieden, 154.
53  De Wilt, Landlieden, 110, noot 106. Deze Sijmon Lourisz 
komt voor in de bijlage met benoemde ambachtsbewaarders in 
Maasland-Poelpolder in 1549, zonder dat er sprake is van een vervan-
ger (idem, 303).
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vulling op een laag inkomen en een aantrekkelijke mo-
gelijkheid tot invloed betekende, was voor de ander een 
ongewenste sociale verplichting. 

De tweede hypothese, het verband tussen participatie 
en professionalisering van bestuurswerk, wordt even-
min bevestigd. In de zestiende eeuw was de ongelet-
terdheid op het Hollandse platteland hoog. In Delfland 
werden analfabeten tot molenmeester gekozen, hoewel 
veel van hun taken schrijf- en rekenvaardigheid vereis-
ten. Ongeletterden mochten een plaatsvervanger aan-
stellen. De hoogheemraden van Delfland hielden in 
die tijd een register bij van substituties, die soms ove-
rigens ook om andere redenen werden toegestaan. De 
benoemde bleef zelf principale molenmeester en eind-
verantwoordelijk.54 Dekker concludeert in zijn onder-
zoek naar de selectieprocedures voor molenmeesters 
in Delfland in de vroegmoderne tijd dat in de zestien-
de eeuw talrijke analfabeten werden gekozen maar dat 
de discussies hierover daarna verstomden. Analfabe-
tisme nam in de loop van de zestiende en zeventien-
de eeuw tamelijk snel af, zodat nog maar zelden anal-
fabete molenmeesters werden benoemd.55 In Maasland 
was het in de eerste helft van de achttiende eeuw nor-
maal dat mannen konden schrijven.56 Mocht er toch een 
probleem zijn door gebrek aan vaardigheden dan was 
ondersteuning denkbaar, bijvoorbeeld door de dorpsse-
cretaris. De hoogheemraden van Rijnland introduceer-
den voor kleinere polderbesturen zelfs een verplichting 
om hulp van deskundigen te accepteren. Alle polders 
van 100 morgen (85 hectare) en groter werden in 1652 
onder controle van de schout en secretaris van het be-
treffende ambacht gebracht. De dorpssecretaris zorgde 
sindsdien dat de rekening in ordelijke vorm werd opge-
maakt.57 Door deze professionele ondersteuning hoef-
den geen bijzondere eisen aan de poldermeesters zelf 
gesteld te worden. Door substituties, de stijging van het 
algemene scholingsniveau en waar nodig professione-
le ondersteuning leidde de veranderde aard van het be-
stuurswerk niet tot een smallere participatie. 

De participatie nam dus niet systematisch af door 
toenemende ongelijkheid of het ingewikkelder worden 
van de functies, maar toch kwam ze hier en daar onder 
druk. Dekkers onderzoek naar de selectie van molen-
meesters laat zien dat in sommige polders oligarchise-
ring optrad doordat bepaalde groepen de functies in ei-

54  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 78-79; volgens 
De Wilt kwam substitutie om die reden overigens niet vaak voor: 
Landlieden, 158. 
55  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 78-79.
56  Noordam, Leven in Maasland, 66-67.
57  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 196. 

gen kring hielden met het oog op de verdiensten, vooral 
in de zeventiende en achttiende eeuw. Zoals gezegd, 
ontvingen molenmeesters de schouwboeten of een deel 
ervan. Ze hadden soms nog andere voordeeltjes. In de 
polders van Aalkeet kreeg de molenmeester in de ze-
ventiende eeuw bijvoorbeeld een vaste toelage van zes 
stuivers per schouwdag, wat hem naast de boeten nog 
ongeveer een gulden per jaar opleverde. In de zeven-
tiende eeuw meenden de ingelanden van Aalkeet dan 
ook dat het beter ende profijtelijcker is te schouwen als be-
schouwt te werden.58 Zeker toen de agrarische depressie 
rond het midden van de zeventiende eeuw inzette, wer-
den aanvullingen op de karige opbrengsten van het boe-
renbedrijf aantrekkelijk. 

De oligarchische tendensen hingen meestal samen 
met de introductie van een toerbeurtensysteem in 
plaats van vrije verkiezing van molenmeesters, waarbij 
slechts een deel van de boerderijen in de roulatie wer-
den opgenomen. Door opname van alleen hoeven in de 
polder werden de zogenaamde buitenweiders of bui-
tenlanders (ingelanden die in een buurdorp woonden 
en tot dan toe voor verkiezing in aanmerking kwamen) 
uitgesloten. In andere polders werden de katholieke in-
gelanden uitgesloten, vooral in de achttiende eeuw. In 
een extreem geval betekende dit dat jaar in jaar uit een 
molenmeester werd benoemd die geen voet grond in 
de polder bezat, enkel en alleen omdat er geen gerefor-
meerde ingelanden waren. Een toerbeurtsysteem kon 
ook worden ingesteld om de participatie juist te verbre-
den nadat als gevolg van bodemdaling belangengroe-
pen waren ontstaan. Omdat de bodemdaling niet overal 
even snel verliep, hadden sommige polders in de zeven-
tiende eeuw een hoger en een lager gedeelte. De aan-
vankelijke eensgezindheid van de generatie die de pol-
der had opgericht, verdween en de ingelanden vielen 
uiteen in hooglanders en laaglanders. Molenmeesters 
uit de kring van de hooglanders stopten het uitmalen 
wanneer de landen van de laaglanders nog onder water 
stonden. Bij vrije verkiezing werd dan steeds een mo-
lenmeester gekozen uit de groep die de meerderheid 
had, maar bij een toerbeurtensysteem kwamen hoog- 
en laaglanders beide aan bod. Gold in de vijftiende en 
zestiende eeuw in Delfland de norm dat molenmees-
ters via vrije verkiezing door en uit ingelanden werden 
gekozen, in de zeventiende en achttiende eeuw verliep 
de selectie in de meeste polders via toerbeurten.59 Dit 

58  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 59-60.
59  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, met name over 
de buitenlanders versus de binnenlanders: 71, 72, 75; de gereformeer-
den versus de katholieken: 73, 79-87 in het bijzonder 86 noot 123; de 
hooglanders versus de laaglanders: 67; de vervanging van verkiezing 
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systeem was in de praktijk minder democratisch dan 
het op het eerste gezicht lijkt, zo is wel duidelijk gewor-
den, maar voorkwam wel dat altijd personen uit een 
heel kleine kring benoemd werden. 

De resultaten van het onderzoek naar midden-Hol-
land zijn alles behalve eenduidig. Soms was de par-
ticipatie breed, maar in andere gevallen niet en een 
verband met sociale ongelijkheid of met professiona-
lisering van het bestuurswerk is niet goed vast te stel-
len. Hoeveel en welke functies er waren, wat deze in-
hielden, de zittingstermijnen, hoe de selectieprocedure 
precies verliep en hoe breed de groepen waren waar-
uit werd gerekruteerd, dat alles verschilde van dorp tot 
dorp. De lokale bestuurscultuur op het platteland was 
buitengewoon veelvormig, precies zoals Arjan Nobel 
constateerde in zijn proefschrift over dit onderwerp.60 
Opvallend is dat het bezit van eigen grond geen harde 
voorwaarde was en pachtboeren regelmatig werden be-
noemd. Tendensen tot oligarchisering traden niet over-
al op en wanneer zij zich voordeden, dan konden zij ook 
afhangen van woonplaats en religie in plaats van om-
vang van het grondbezit. Een algemeen patroon is niet 
vast te stellen. We kunnen op zijn minst twee varianten 
onderscheiden, namelijk een participatief model en een 
meer oligarchisch model. Bij het eerste kunnen we als 
concreet voorbeeld aan Maasland denken, bij het twee-
de aan Berkel.

5.4  Dorpen in het Gelderse rivierengebied

Het Gelderse rivierengebied staat bekend om de scher-
pe sociaaleconomische ongelijkheid die het platteland 
sinds de hoge middeleeuwen kenmerkte. Die onge-
lijkheid veranderde later van vorm, maar grote socia-
le tegenstellingen bleven ook in de vroegmoderne tijd 
bestaan. Door dat eeuwenlange gebrek aan sociale ho-
mogeniteit is het een interessant gebied om de partici-
patie in het lokale waterbeheer te onderzoeken. In de 
hoge middeleeuwen was het hofstelsel tot bloei geko-
men, waarbij grote domeinen bewerkt werden door ho-
rige boeren. In de dertiende en veertiende eeuw raakten 
de domeinen in verval en begonnen de grootgrondbe-
zitters (veelal edelen en religieuze instellingen) hun 
grond te verpachten. Termijnpacht werd in de dertien-
de en veertiende eeuw een populaire manier om grond 
te exploiteren. We moeten dan denken aan pachtcon-
tracten voor vijf tot twaalf jaar.61 Hierbij hoorde een sa-

door toerbeurten 73 e.v. 
60  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 50.
61  Van Bavel, Manors and markets, 86-92, 176.

menleving opgebouwd uit grote pachtboeren, kleine 
boeren, landarbeiders en andere landloze inwoners.62 
Welvarende pachtboeren namen voortaan een toonaan-
gevende positie in.63

Paul Brusse onderzocht de participatie in het lokale 
waterbeheer in twee delen van het rivierengebied in de 
zeventiende en achttiende eeuw: de Bommelerwaard 
en de Overbetuwe. De Overbetuwe kende sterk gepola-
riseerde sociale verhoudingen en mag daardoor als ty-
pisch voor het rivierengebied gelden. Grote agrarische 
bedrijven, vaak gericht op graanbouw, domineerden 
het platteland. Ze werden gerund door pachtboeren, 
de grond was overwegend eigendom van uitheemse ei-
genaren. Voor de situatie rond 1650 kon dit goed ge-
concretiseerd worden. Circa 80 procent van de grond 
in de Overbetuwe werd toen geëxploiteerd door mid-
del van pacht. De lokale bevolking hield slechts 27 pro-
cent van de grond in eigendom, terwijl 71 procent eigen-
dom was van adel en instellingen, dus niet in het dorp 
woonachtige grondeigenaren. Grote bedrijven waren de 
norm: 56 procent van de grond werd gebruikt in bedrij-
ven van 34 hectare of meer, en nog eens 28 procent in 
bedrijven van 13 tot 34 hectare. De boeren hadden zelf 
ook wat grond in eigendom, maar dat was bescheiden. 
Gemiddeld moeten we denken aan maximaal 6 hecta-
re.64 Deze cijfers doen denken aan die voor Maasland 
en Monsterambacht in de zestiende eeuw, zij het meer 
uitgesproken. Vooral het grote landbouwbedrijf (meer 
dan 34 hectare) was veel dominanter in de zeventien-
de-eeuwse Overbetuwe dan in het zestiende-eeuwse 
Delfland. Daardoor was er sprake van polarisatie tus-
sen kleine en grote boeren. Tussen 1650 en 1850 nam 
de polarisatie in de Overbetuwe ook nog eens toe.65 De 
Bommelerwaard week af van het algemene patroon in 
het rivierengebied in de zin dat er juist een vrij grote so-
ciale homogeniteit was. Hier domineerden kleine agra-
rische bedrijven waar arbeidsintensieve gewassen wer-
den verbouwd, vooral hop en later aardappelen. Kleine 
percelen konden op die manier een gezinsinkomen ge-
nereren. De meeste grond werd bewerkt door de eige-
naar en het grootste deel van de grond in de Bommeler-
waard was dan ook in handen van de lokale bevolking.66

De lokale gemeenschappen in het Gelderse rivieren-

62  Zie voor een beschrijving van de polarisatie in de Betuwe in de 
zestiende eeuw Curtis, Coping with crisis, hoofdstuk 5.
63  Van Bavel, Manors and markets, 244.
64  Aandeel pacht: Brusse, ‘Property, power and participation’, 69; 
aandeel uitheemse grondeigenaren: Brusse, Overleven, 124 (tabel 4.1) 
(NB de overige 2% is onbekend); aandeel per bedrijfsgrootte: Brusse, 
Overleven, 52; grondbezit van boeren: Brusse, Overleven, 125.
65  Brusse, Overleven, 57, 74, 248.
66  Brusse, ‘Property, power and participation’, 69.
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gebied, hier dorpen en ook wel buurschappen geheten, 
genoten in vergelijking met andere Nederlandse regio’s 
een zwakke autonomie. In de middeleeuwen hadden 
de dorpsgemeenschappen nauwelijks formele verant-
woordelijkheden.67 Ook in de vroegmoderne tijd kon-
den de dorpen formeel vaak niet zelfstandig optreden. 
In de Bommelerwaard werden geërfdenvergaderingen 
altijd geleid door de heer zelf of de door hem benoemde 
schout. Voordat een keur werd afgekondigd, moest hij 
er zijn consent aan geven.68 In de Overbetuwe waren 
dorpen sterk afhankelijk van de regionale gezagsdrager, 
de ambtman van de Overbetuwe. Veel dorpsfunctiona-
rissen werden door hem benoemd en vergaderingen 
van geërfden mochten alleen met zijn toestemming 
worden belegd.69 Dit alles lijkt niet bevorderlijk voor 
brede participatie.

Het lokale waterbeheer in het rivierengebied was in 
handen van de plaatselijke besturen, de dorpen.70 Zij 
vormden kleine overzichtelijke gemeenschappen. In de 
Overbetuwe besloeg hun territorium gemiddeld circa 
700 hectare, in de Bommelerwaard was het gemiddelde 
dorp nog kleiner.71 Het aantal belanghebbende grond-

67  Van Bavel, Manors and markets, 95.
68  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 145.
69  Brusse, Overleven, 17.
70  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 142-153.
71  Brusse, Overleven, 129; Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bom-
melerwaarden’, 158 (veertien dorpen in de Bommelerwaard, gemid-

bezitters bleef meestal (ver) onder de honderd. Het re-
gelen van een goede afwatering was de hoofdbezigheid 
van de dorpen want er hadden zich bijna nergens water-
schappen afgesplitst van het algemene lokale bestuur. 
Een dorp viel meestal volledig samen met een (fysieke) 
polder.72 Er waren slechts enkele echte waterschappen 
met aparte besturen, eigen rechtsmiddelen en een ei-
gen heffingsbevoegdheid, zoals het waterschap van de 
Meidijk in de Bommelerwaard.73 Verder bestonden de 
hoge dijkstoel van de Bommelerwaard en de dijkstoel 
van de Overbetuwe, onzelfstandige waterschappen die 
nauwelijks te onderscheiden waren van het ambtsbe-
stuur. Zij waren verantwoordelijk voor de regionale 
ringdijken. In de Bommelerwaard vielen stukjes van de 
ringdijk niet onder de hoge dijkstoel, maar onder loka-
le heren. Zij hadden hun recht weten te behouden om 
er een particuliere, lokale dijkstoel op na te houden.74 
Het waterbeheer was in het rivierengebied kortom op-
vallend gefragmenteerd en veelvormig.

De buurmeesters waren de spil in het lokale water-
beheer in de vroegmoderne tijd. Deze functionarissen 
waren vergelijkbaar met de ambachtsbewaarders in 

delde grootte 636 morgen, ofwel 540 ha, de morgen gerekend voor 
0,85 ha). 
72  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 7, 146.
73  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 18.
74  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 23 en 159; 
158-159 over andere organisatievormen.

 ▸ De Bommelerwaard in vogelvlucht met de dijken langs Maas en Waal, de stad Zaltbommel, de dorpen en het agrarische gebied, 
1574.
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Holland en de sluismeesters in Vlaanderen. Zowel in 
de Bommelerwaard als in de Overbetuwe waren er per 
dorp steeds twee in functie. Zij golden als vertegenwoor-
digers van de geërfden. Zij besteedden werk aan, de-
den uitgaven, stelden de jaarrekeningen op, inden vaak 
zelf de omslagen en verrichtten eventueel wat grond-
werk zoals het uitdiepen van sloten.75 In sommige dor-
pen waren (dorps)heemraden, die samen met de schout 
de schouw voerden over werken die in natura werden 
onderhouden. In de loop der tijd verdwenen de heem-
raden. Dit moet net als bij de dijkschepenen in Vlaan-
deren verklaard worden uit de toename van aanbesteed 
onderhoud. Voor zover nog schouw werd gevoerd, ge-
beurde dit door de buurmeesters en de functies vloei-
den ineen.76 In het dorpsrecht van de Bommeler- en 
Tielerwaarden, opgetekend rond 1640, is steeds spra-
ke van heemraden ofte buyrmeisteren.77 In enkele dorpen 
was er ook nog sprake van gerichtsnaburen, buren die 
met de schout in dorpsrechtbanken plaatsnamen om de 
lage rechtspraak te beoefenen, waaronder ook veel wa-
terstaatskwesties.78 De belangrijkste functie was echter 
overal die van buurmeester. 

Het buurmeesterschap leverde bescheiden inkomsten 
op. In het dicht bij de Overbetuwe gelegen Beuningen 
bijvoorbeeld gold in 1491 dat buurmeesters recht had-
den op een redelick loen voor het onderhoud van de Oude 
Wetering.79 In Hellouw in de Tielerwaard verdiende een 
buurmeester halverwege de zeventiende eeuw 25 gulden 
per jaar.80 Rijk werd je er dus niet van.

De voorschriften lijken weinig ruimte te laten aan 
geërfden om hun eigen vertegenwoordigers te kiezen, 
maar schijn bedriegt. In de Overbetuwe schreef een re-
glement van 1684 voor dat de geërfden buurmeesters 
kozen nadat de ambtman daarvoor kandidaten had 
genomineerd. Vervolgens nam de ambtman de buur-
meesters de eed af.81 Formeel konden de geërfden dus 
geen eigen kandidaten naar voren brengen, maar het 
voorschrift is vermoedelijk niet gehandhaafd. De dorps-
boeken van de Overbetuwe laten namelijk zien dat de 
geërfden in de praktijk zelf bepaalden wie buurmees-
ter werd. Er blijkt niets van bemoeienis van de ambt-
man met de verkiezingen. In Randwijk besloten de 
buurmeester en naburen in 1742 expliciet dat de boere in 
hare range sulle kontinueere, wat op een zekere autono-

75  Brusse, Overleven, 21. Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bomme-
lerwaarden’, 145.
76  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 144-146. 
77  Van de Ven, ‘De rechtsbedeeling’, 378.
78  Van de Ven, ‘De rechtsbedeeling’, 376.
79  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 512.
80  De Bruijn, De hoeve en het hart, 51.
81  Mentink en Van Os, Over-Betuwe, 35; Brusse, Overleven, 17, 21.

mie wijst.82 In de Bommelerwaard was de invloed van 
de grondbezitters ook groter dan op het eerste gezicht 
lijkt. De heer van het dorp had het recht om ongeveer de 
helft van de lokale functionarissen te benoemen, maar 
voor het resultaat maakte het niet uit wie de keus maak-
te. Lokale heren kozen in de praktijk hun kandidaten uit 
precies dezelfde groep als waaruit de geërfden hun keu-
ze maakten.83 Kennelijk bestond er een grote consen-
sus tussen heer en geërfden over wie het meest geschikt 
was. Formeel hadden de dorpelingen dan wel weinig 
autonomie, maar in de praktijk kregen ze veel ruimte 
om invloed op het waterbeheer uit te oefenen.

Het is nu de vraag hoe dat uitpakte: wie kozen ze wel 
en niet? Kwam alleen een lokale elite in aanmerking, 
of iedereen? Brusse ontwikkelde een methode om par-
ticipatie in de Bommelerwaard en de Overbetuwe te 
meten. Hij verzamelde per dorp, steeds over een aan-
eengesloten periode van twintig jaar, gegevens over de 
jaarlijkse benoemingen van lokale functionarissen en 
stelde vast hoeveel individuen hierin voorkwamen. Het 
ging om benoemingen van buurmeesters, heemraden, 
schepenen en gerichtsnaburen. Dit aantal vergeleek hij 
met de totale groep die in aanmerking kwam voor de 
functies, gerekend als het aantal hoofden van huishou-
dens dat er naar schatting in het dorp was. De verhou-
ding tussen beide getallen noemde hij de participatie-
graad (level of participation). Dit cijfer geeft een indicatie 
van het deel van de gezinshoofden dat minimaal een-
maal een bestuursfunctie bekleedde.84 Daarnaast bere-
kende hij het gemiddelde aantal jaren dat een individu 
een functie bekleedde. Door bronnenproblemen kon-
den deze exercities niet voor alle dorpen ondernomen 
worden en moest per dorp steeds een andere periode 
van twintig jaar gekozen worden. Brusse berekende de 
participatiegraad en de benoemingsduur voor drie dor-
pen in de Bommelerwaard en drie in de Overbetuwe 
(zie figuur 3). 

De berekeningen geven een hoge participatiegraad 
aan. Laten we een enkele uitschieter buiten beschou-
wing dan varieerde die van 36 tot 56 procent. De func-
ties werden overduidelijk niet gemonopoliseerd door 
een lokale elite. Het verschil tussen de Bommelerwaard 
en de Overbetuwe was klein, met gemiddeld 45 procent 
tegenover gemiddeld 48 procent. In de participatie-

82  Brusse, Overleven, 21.
83  Brusse, ‘Res publica’, 112-114. 
84  In de loop van iedere periode van twintig jaar overleed een deel 
van de gezinshoofden of vertrok naar elders, en kwamen er nieuwe 
bij, dus het aantal hoofden van huishoudens was hoger dan het ge-
middeld aantal huishoudens. De participatiegraad in kolom D is dus 
wat hoger dan het werkelijke deel van de populatie dat benoemd werd. 
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116 5 lokaal waterbeheer: de participatie samenleving

graad zien we dus niet terug dat de Bommelerwaard so-
ciaal veel homogener was dan de Overbetuwse dorpen. 
De hoge participatiegraad weerlegt een veronderstelling 
van G.J. Mentink en J. van Os dat de functie van buur-
meester in de Overbetuwe steeds meer bij een beperkte 
groep kwam te liggen en dat zich in de loop van de ze-
ventiende en achttiende eeuw een ‘buurmeestersstand’ 
ontwikkelde.85 

Een andere uitkomst is dat de gemiddelde duur van 
de benoemingen in de twee gebieden een systema-
tisch verschil vertoont. De benoemingsduur in de Over-
betuwse dorpen (van 1,3 jaar tot 1,5 jaar) was duidelijk 
lager dan in de Bommelerwaard (van 2,4 tot zelfs 7,8 
jaar). Dit hing kennelijk samen met het aantal beschik-
bare functies. Waar jaarlijks louter twee buurmees-
ters werden benoemd zoals in de Overbetuwe, werden 
steeds weer andere personen gekozen en bekleedde een 
individu die functie gemiddeld slechts anderhalf jaar. 
In de Bommelerwaard, waar in sommige dorpen jaar-
lijks wel tien functies te vergeven waren, werden indi-
viduen binnen een periode van twintig jaar soms wel 
acht of negen keer benoemd. De kring waaruit gerekru-
teerd werd, werd niet groter, zelfs niet als er veel func-
ties te verdelen waren. Hieruit leid ik af dat de overige 
gezinshoofden om een of andere reden niet in aanmer-
king kwamen. De situatie lijkt op die in Graft in de pe-

85  Mentink en Van Os, Over-Betuwe, 34.

riode 1779-1794, zoals onderzocht door G.J. Schutte. 
Ook daar participeerde een groot deel van de beschik-
bare mannen daadwerkelijk in het lokale bestuur, maar 
het waren ook vaak dezelfde die veel en vaak functies 
vervulden. Dit gold temeer waar in verhouding tot de 
bevolkingsomvang een groot aantal functies vervuld 
moest worden.86 Een deel van de belanghebbenden 
deed nooit mee. 

De brede, maar toch ook gelimiteerde participatie 
maakt nieuwsgierig naar de voorwaarden voor benoe-
ming. Formele eisen zijn niet bekend. Uit de benoemin-
gen blijkt dat in de praktijk geen of lage eisen ten aan-
zien van grondbezit werden gehanteerd. Boeren met 
weinig eigen land maar een grote pachtboerderij kon-
den buurmeester worden. Ook kleine boeren kwamen 
in aanmerking. Meer dan de helft van de waterstaats-
functionarissen in Gameren had geen paarden wat erop 
wijst dat zij slechts kleine boerderijen hadden.87 Er zijn 
geen voorwaarden ten aanzien van religie gebleken. In 
sommige dorpen met een hoge participatiegraad was 
bijna de hele bevolking katholiek, wat wel moet beteke-
nen dat katholieken benoemd werden.88 Wat scholing 
betreft kwam het in de Overbetuwe voor dat buurmees-
ters ongeletterd waren. Dit was geen belemmering want 
zij werden bij het papier- en cijferwerk professioneel on-

86  Schutte, Een Hollandse dorpssamenleving, 44-47.
87  Brusse, ‘Property, power and participation’, 73, 77.
88  Brusse, ‘Res publica’, 107, 115.

Dorp en periode 
waarop de cijfers 
betrekking hebben

A
Gemiddeld 
aantal huis-
houdens 
(geschat)

B
Totaal 
aantal 
benoe-
mingen

C
Aantal 
betrokken 
hoofden van 
huishoudens

D
Participatie-
graad
(C als % van 
A)

E
Gemiddeld aantal 
jaren dat iemand 
een functie be-
kleedde (B : C)

Gameren
1683-1702

90 120 50 56% 2,4

Nederhemert
1697-1715

95 140 34 36% 4,1

Aalst
1728-1747

55 195 25 45% 7,8

Totaal 
Bommelerwaard

240 455 109 45% 4,1

Andelst 
1694-1713

36 40 30 83% 1,3

Randwijk 
1665-1684

61 40 26 43% 1,5

Lent 
1705-1724

78 40 28 36% 1,4

Totaal Overbetuwe 175 120 84 48% 1,5

Bron:  Brusse, ‘Property, power and participation’, 76, 73. De benoemingen zijn exclusief kerkelijke
en lage ambten. 

 ▸ Figuur 3  Participatie in 
dorpen in de Bommelerwaard 
en de Overbetuwe, 1665-1747.
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1175.4  dorpen in het gelderse rivierengebied

dersteund door de schoolmeester of koster.89 We moeten 
er wel rekening mee houden dat kennis van de water-
bouwkunde mogelijk een grotere rol ging spelen naar-
mate in het rivierengebied meer molens verschenen en 
de dijkbouwmethoden zich ontwikkelden. De boeiende 
studie van Enny de Bruijn naar het dagelijkse leven van 
een boerenfamilie in de Tielerwaard suggereert dat ken-
nis over het lokale waterbeheer, bijvoorbeeld over het 
onderhoud en de werking van molens, binnen families 
werd doorgegeven.90 Dit kan verklaren dat leden van be-
paalde families relatief veel kans hadden om voor water-
staatsfuncties geselecteerd te worden. 

Interessant is dat in sommige Overbetuwse dorpen 
gestreefd werd naar het maken van tweetallen met ver-
schillende sociaaleconomische achtergronden. In dor-
pen als Randwijk, Lent en Andelst bestond de praktijk 
dat van de twee buurmeesters er altijd een tot de keuters 
(kleine boeren) of niet-boeren (arbeiders of ambachts-
lieden, zonder land) behoorde. Deze gewoonte werd 
in Randwijk in 1742 ook formeel bevestigd.91 De reden 
wordt niet vermeld, en kan principieel of vooral prak-
tisch zijn geweest. Het was efficiënt als minstens een 
van de twee buurmeesters bereid was om tegen extra 
vergoeding werkzaamheden als het uitdiepen van sloten 
zelf te verrichten. Dit had ook nog als voordeel dat de in-
komsten in de eigen gemeenschap bleven. Combinaties 
van functionarissen die elkaar op een of andere manier 
aanvulden, zijn van elders bekend. In sommige polders 
in Rijnland werden bij herhaling kleine boeren gerekru-
teerd voor bestuursfuncties. In de eerste helft van de 
achttiende eeuw bijvoorbeeld kwamen de poldermees-
ters van drie polders in Oudshoorn voor de helft uit de 
groep mensen met veel grond en voor de andere helft uit 
de groep mensen met slechts een paar hectare. Er lijkt 
hier bewust gestreefd te zijn naar een evenwicht tussen 
kleine en grote grondeigenaren.92 Functionarissen kon-
den elkaar ook qua kennis of vaardigheden aanvullen. 
Daarvan biedt het Duitse Noordzeegebied een expliciet 
voorbeeld. In Oldenburg werd in 1658 voorgeschreven 
dat er per dijkvak twee of drie dijkgezworenen moesten 
zijn, van wie minstens één lezen en schrijven kon.93 

Brusse heeft ook een kwalitatieve methode ontwik-
keld om dorpen te karakteriseren als niet-(A), zwak-(B), 
matig-(C) of sterk-participatief (D). Hij betrekt hierbij 
ook dorpen in andere delen van het rivierengebied dan 
de Overbetuwe en de Bommelerwaard. De indeling van 

89  Brusse, ‘Property, power and participation’, 78. 
90  De Bruijn, De hoeve en het hart, 329.
91  Brusse, ‘Property, power and participation’, 77. 
92  Zeischka, Minerva, 150.
93  Knollmann en Bauer, Die Oldenburger Seekante, 111.

een dorp hangt af van de bestuurssamenstelling en de 
aanwijsbare betrokkenheid van de lokale bevolking bij 
het bestuur. In categorie A vallen dorpen waarin niet-lo-
kale belanghebbenden (meestal de adellijke eigenaar 
van de heerlijke rechten) het bestuur domineerden, ter-
wijl de lokale bevolking daarbij niet of nauwelijks werd 
betrokken. Geen enkel onderzocht dorp kon als zoda-
nig worden bestempeld. Categorie B zijn dorpen waarin 
het bestuur gedomineerd werd door een beperkte groep 
dorpelingen (naast niet-lokale belanghebbenden) zon-
der aanwijsbare betrokkenheid van de overige dorps-
bewoners. Tot deze zwak-participatieve dorpen behoor-
den vermoedelijk Enspijk (Tielerwaard) en het kleine 
zelfstandige graafschap Buren. Categorie C bestaat uit 
dorpen waarin een beperkte groep dorpelingen de be-
stuursfuncties bekleedde, maar waarin de rest van de 
bevolking aanwijsbaar kon participeren via geërfden-
vergaderingen of anderszins. Van deze matig-partici-
patieve dorpen is de heerlijkheid Gendt een voorbeeld, 
want de geërfden werden soms bij belangrijke beslui-
ten betrokken. De meeste dorpen konden worden inge-
deeld in categorie D. Dit betreft een sterk-participatie-
ve samenleving, gedefinieerd als een dorp waarin veel 
mensen uit verschillende sociale groepen actief deelna-
men aan het dagelijks bestuur of directe bestuurlijke 
invloed hadden, via geërfdenvergaderingen of anders-
zins. Het lokale bestuur is hier overwegend een zaak 
van een brede groep dorpelingen. Behalve de zes in fi-
guur 3 genoemde dorpen in de Overbetuwe en de Bom-
melerwaard bestond bijvoorbeeld ook in Maasbommel, 
Altforst en Leur, alle drie in het Land van Maas en Waal, 
een sterk-participatieve samenleving. 94 

De opvallendste conclusie uit het onderzoek naar het 
Gelderse rivierengebied is de hoge participatiegraad die 
in veel dorpen is aangetroffen. Voor het bekleden van 
functies kwamen veel bredere groepen in aanmerking 
dan alleen de lokale elite. In een aantal Overbetuwse 
dorpen werd de helft van de buurmeestersposities zelfs 
formeel voor keuters of niet-boeren gereserveerd. Een 
tweede conclusie is dat hoeveel functies er ook te ver-
delen waren, een grote groep hoofden van huishoudens 
nooit in aanmerking kwam. Voor een groot deel waren 
dat, net als in Vlaanderen en Delfland, de armste boe-
ren, maar ook andere criteria maakten dat mensen al 
of niet geschikt werden geacht voor een functie met lo-
kale verantwoordelijkheden. Geslacht was een van die 
factoren. 

94  Brusse, ‘Res publica’, 101-102, 106-107, 115.
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5.5  Participatie van vrouwen 

Van een belangrijk deel van de vrouwelijke grondbezit-
ters, namelijk de gehuwde, weten we zo goed als niets. 
Het grondbezit van gehuwde vrouwen is in grondadmi-
nistraties van waterschappen niet als zodanig herken-
baar omdat het op naam staat van hun voogd, meestal 
hun echtgenoot of zoon. Zij kwamen zelf enkel in bij-
zondere gevallen in beeld. Op 5 april 1579 bijvoorbeeld 
kwam een notaris de grondbezitters langs de Spaarn-
dammerdijk om toestemming vragen voor gemeenma-
king van de dijk en hij trof in een van de boerderijen in 
Osdorp een vrouw alleen aan. Zij zei dat zij haar zoon 
en voogd, die niet thuis was, eerst wilde spreken.95 Ge-
huwde vrouwen waren handelingsonbekwaam en kon-
den dus niet zelfstandig een belangrijk besluit nemen. 
Van hen hoeven we geen bestuurlijke participatie te ver-
wachten. 

Voor zover grond op naam van vrouwen stond, betrof 
het alleenstaande vrouwen, dat wil zeggen ongehuw-
de vrouwen of weduwen.96 Het ging deels om adellijke 
of stedelijke dames die grond verpachtten en persoon-
lijk niet veel te maken hadden met het boerenbedrijf. 
Een ander deel van de vrouwelijke grondbezitters be-
trof boerinnen die zelfstandig opereerden. Uit platte-
landsstudies weten we dat het per regio verschilde of 
boerinnen na de dood van hun man zelfstandig het be-
drijf konden voortzetten. In sommige regio’s was het 
in de zeventiende en achttiende eeuw gebruikelijk dat 
een weduwe zo snel mogelijk hertrouwde of de boerde-
rij verliet, in andere kwam het regelmatig voor dat een 
boerin zelf het boerenbedrijf ging leiden.97 Uit dorpen 
in de Tielerwaard zijn verschillende voorbeelden uit de 
zeventiende en achttiende eeuw bekend van weduwen 
die na de vroege dood van hun man langdurig zelfstan-
dig leiding gaven aan de boerderij.98 

De juridische positie van alleenstaande vrouwen ver-
schilde per periode en per gewest, maar was veel beter 
dan die van gehuwde vrouwen. In Brabant waren alle 
vrouwen formeel weliswaar handelingsonbekwaam, 
maar konden alleenstaande vrouwen in de praktijk be-

95  Erfgoed Leiden en Omstreken, Stadsarchief van Leiden (1253) 
1574-1816 (1897) (toegang 0501 A), inv.nr. 5883, document van 5-4-
1579. Bij de stichting van de Papenwegse polder in 1626 tekenden 
twee mannen voor het grondbezit van hun moeder. Van der Gouw, 
Het ambacht Voorschoten, 89.
96  Ieder waterschap van enige omvang kende (alleenstaande) vrou-
welijke grondbezitters. Zo leert het grondregister van de polder Ar-
kemheen van 1611 dat ongeveer 10% van de ruim 500 grondeigenaren 
vrouw was. NL-AhGldA, Arkemheen, inv.nr. 178. 
97  Van Cruyningen, ‘Vrouwenarbeid in de Zeeuwse landbouw’, 52-53.
98  De Bruijn, De hoeve en het hart, 333-336.

hoorlijk zelfstandig optreden.99 Ook de bovengenoemde 
weduwen-boerinnen in de Tielerwaard, in Gelderland, 
kwamen nauwelijks beperkingen tegen.100 In Holland 
waren weduwen tijdens de Republiek zelfs formeel vol-
ledig handelingsbekwaam. Hun juridische positie was 
gelijk aan die van mannen. Andere ongehuwde vrou-
wen hadden in Holland te maken met beperkingen van 
weinig betekenis, zodat zij vrijwel volledig handelings-
bekwaam waren.101 Er waren, althans in theorie, weinig 
beletsels voor alleenstaande vrouwen om in aanmer-
king te komen voor bestuurlijke participatie. 

Toen R.A. Vogelsang in 1884 promoveerde op een 
proefschrift over het stemrecht in de Nederlandse wa-
terschappen, stelde hij vast dat vrouwen gewoonlijk 
onbevoegd verklaard werden tot het persoonlijk uitoe-
fenen van het stemrecht en dat zij doorgaans in de ver-
gaderingen van ingelanden werden geweerd. Hij kon 
daar als jurist echter geen enkele gegronde reden voor 
vinden.102 Hij verrichtte zijn onderzoek in de tweede 
helft van de negentiende eeuw en toen was de maat-
schappelijke positie van vrouwen zeer zwak, ook bin-
nen de waterschappen. Pas in 1951 konden vrouwen in 
alle waterschappen tot bestuurslid worden benoemd.103 
Dit betrof vooralsnog alleenstaande vrouwen, want pas 
in 1956 werden gehuwde vrouwen handelingsbekwaam 
voor de wet. We kunnen de negentiende- en begin twin-
tigste-eeuwse situatie echter niet zonder meer projecte-
ren op de voorgaande eeuwen.  

Hoe de positie van vrouwen zich in de vroegmoderne 
tijd in het algemeen ontwikkelde is onderwerp van de-
bat.104 De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nam 
in de veertiende en vijftiende eeuw af.105 Voor de eeuwen 
daarna is het beeld sterk gedifferentieerd. Het hangt af 
van plaats, periode en sociale groep, maar ook van het ge-
kozen perspectief. Manon van der Heijden, Elise van Ne-
derveen Meerkerk en Ariadne Schmidt stellen dat de on-
gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Republiek 

99  Van Aert, ‘Tussen norm en praktijk’, 24, 41.
100  De Bruijn, De hoeve en het hart, 333-336. De Bruijn schrijft ove-
rigens (p. 332) ten onrechte dat vrouwen in de Republiek geen han-
delingsbevoegdheid hadden. Dit verschilde immers per gewest en 
burgerlijke status.
101  Van der Heijden, Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Terug-
keer van het patriarchaat?’, 38-39; Schmidt, Overleven na de dood, 64.
102  Vogelsang, Het stemrecht in onze waterschappen, 115-117.
103  Greive, ‘De organisatie van het waterstaatsbestuur’, 86.
104  Zie de discussie bij: Van der Heijden, Van Nederveen Meer-
kerk en Schmidt, ‘Terugkeer van het patriarchaat?’; De Moor en Van 
Zanden, ‘Een reactie’; Van der Heijden, Van Nederveen Meerkerk en 
Schmidt, ‘Repliek’. 
105  Een interessante recente studie naar vrouwen in Brabantse ste-
den tussen 1350 en 1550: Bardyn, Haemers en Delameillieure, Wijven-
wereld. 
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1195.5  participatie van vrouwen 

tussen 1500 en 1800 zeker niet toenam. Vrouwen kre-
gen binnen het huwelijk, binnen het recht en op de ar-
beidsmarkt juist meer mogelijkheden.106 Voor bestuur-
lijke verantwoordelijkheid gold dit echter niet. Vrouwen 
waren bijvoorbeeld uitgesloten van bestuurlijke func-
ties in gilden, afgezien van een enkel bijzonder gilde 
waarvan alleen vrouwen lid konden worden.107 Voor de 
meeste functies die in dorpen te vergeven waren, kwa-
men ze niet in aanmerking behalve voor de functie van 
binnenmoeder of weesmoeder, zo bleek bijvoorbeeld in 
het zeventiende-eeuwse Graft.108 Rechtsgeleerden legiti-
meerden de ondergeschikte positie van vrouwen in de 
maatschappij met een verwijzing naar hun geestelijk 
onvermogen. Vrouwen zouden met name ongeschikt 
zijn voor bestuursfuncties omdat het hen aan verstand 
en beoordelingsvermogen ontbrak.109 De barrières voor 
bestuursfuncties kunnen meer cultureel dan juridisch 
en sociaaleconomisch van aard zijn geweest. Zo werden 
vrouwen niet geacht in het openbaar te spreken en be-
stonden er allerlei conventies over wat wel of niet gepas-
te bezigheden voor vrouwen waren.110

Konden vrouwen een rol spelen in het bestuur van 
waterschappen? Dankzij het recente onderzoek naar de 
vervulling van waterstaatsfuncties op persoonsniveau 
kunnen we deze vorm van bestuurlijke participatie van 
vrouwen meten. De Wilt presenteerde tabellen met meer 
dan 300 benoemingen van ambachtsbewaarders en mo-
lenmeesters in de drie schoutambachten Maasland, 
Monsterambacht en Berkel in de zestiende eeuw. Vrou-
wen ontbreken, afgezien van twee vrouwen die in 1560 
in de Duifpolder in Maasland tot molenmeester werden 
benoemd.111 Het feit dat de vrouwen tegelijkertijd zijn 
benoemd in dezelfde polder wekt de indruk dat ze alleen 
in aanmerking kwamen als er geen geschikte mannen te 
vinden waren. Van de door Brusse verzamelde gegevens 
over 673 benoemingen van lokale functionarissen in zes 
Gelderse dorpspolders in de zeventiende en achttiende 
eeuw had geen enkele betrekking op een vrouw. Hij ver-
meldt overigens wel een vrouwelijke functionaris in een 
andere plaats dan de in detail bestudeerde dorpen, dus 

106  Van der Heijden, Van Nederveen Meerkerk en Schmidt, ‘Terug-
keer van het patriarchaat?’, 50-51.
107  Schmidt, Overleven na de dood, 121; Vos, Burgers, broeders en ba-
zen, 218; Panhuysen, Maatwerk, 216-217, 229-230. Over het Amster-
damse wollenaaistersgilde: Panhuysen, Maatwerk, 209-213, 216-218.
108  Van Deursen, Een dorp in de polder, 179.
109  Kloek, Vrouw des huizes, 36; Schmidt, ‘Vrouwen en het recht’, 
28-29. Er waren overigens ook rechtsgeleerden die dit openlijk betwij-
felden. Schmidt, Overleven na de dood, 62-63.
110  De Baar, ‘Transgressing gender codes’, 144.
111  De Wilt, Landlieden, tabel 4.5 (294-301), tabel 5.6 (323-324), tabel 
6.5 (334-336).

benoeming van vrouwen was in het rivierengebied niet 
helemaal onmogelijk. De door Zeischka samengestel-
de lijsten van vele honderden bestuurders van zes Rijn-
landse polders in de zeventiende en achttiende eeuw, 
bevatten in het geheel geen vrouwen.112 Waarschijnlijk 
speelden subtiele regionale verschillen in de waarde-
ring van functies een rol. Het Rijnlandse poldermees-
terschap was een bestuurlijke functie, terwijl het Delf-
landse molenmeesterschap als een uitvoerende functie 
werd beschouwd. De benoeming van een vrouw was in 
zo’n geval makkelijker te accepteren. Toch bleef het aan-
tal vrouwen miniem.  

Vrouwelijke waterstaatsfunctionarissen waren de uit-
zondering die de regel bevestigt, zo blijkt ook uit andere 
literatuur. De oudste vermelding van een vrouwelijke be-
stuurder van een waterschap komt uit vijftiende-eeuws 
Groningen. In veel zijlvesten werden de bestuursfunc-
ties toen bij toerbeurt vervuld. De functie rouleerde 
over de eigenaren of pachters van hofsteden. Het be-
stuur van het Winsumerzijlvest stelde op 1 mei 1464 
nieuwe rechtsbepalingen vast. Te midden van hoofde-
lingen (leden van de plattelandselite) en hoge geestelij-
ken bevond zich ook een vrouwelijke schepper: vrouwe 
Blyke Frama, scheppersche to Huizinge.113 De functie van 
schepper (bestuurslid) in het Winsumerzijlvest was ver-
moedelijk verbonden aan het bezit van haar hofstede, de 
borg Fraam.114 Blydeke werd dus niet gepasseerd toen 
haar hofstede aan de beurt was voor de scheppersfunc-
tie. Zij behoorde net als de meeste andere scheppers tot 
de elite, want later werd Blydeken Fraema omschreven 
als hoofdelinge te Huusdingen (Huizinge).115 Interessant 
is dat zij kennelijk in 1464 persoonlijk aanwezig was bij 
het vaststellen van het zijlrecht. Er is althans geen sprake 
van een gemachtigde. In het Land van Heusden in het 
Hollandse rivierengebied vond Peter Hoppenbrouwers 
in 1491 een vrouw in de functie van gezworene van het 

112  Zeischka, Minerva (proefschrifteditie), bijlage 5: polderbestuur-
ders van de Heuvelpolder, Kalkovense Polder, Grote Polder, Vieram-
bachtspolder, Sloterbinnenpolder en Papenwegse polder. Heleen Kole 
liet mij weten dat onder de bestuursleden van de polders Bunschoten 
en Mastenbroek evenmin vrouwen zijn aangetroffen. Zie Kole, Polde-
ren of niet, 90-98, 203-214.
113  Rutgers, ‘Inventaris Huisarchief Farnsum’, 577 (regest 137).
114  Blydeke was niet de enige vrouw die in de vijftiende eeuw recht 
op een bestuursfunctie in een zijlvest had. Op 13-8-1477 werden zijl-
rechten, verbonden aan erven en landen, overgedragen op vrouw 
Bawe toe Duijchuusen. Rutgers, ‘Inventaris Huisarchief Farnsum’, 587 
(regest 175). Vroeger is uit de presentie van schepperse Blydeke ove-
rigens geconcludeerd dat Fraam reeds een staande schepperij was, 
maar dat was niet zo. Zie Formsma, Historie van Groningen, 614. De 
selectie van bestuurders ging in deze tijd in de meeste zijlvesten per 
toerbeurt (zie p. 63).
115  Verklaring van 7-10-1467. Rutgers, ‘Inventaris Huisarchief Farn-
sum’, 581 (regest 152).
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dorp Wijk. Haar eigen naam is niet bekend, maar zij was 
de weduwe van oude Wouter Andriessen. In het Land 
van Heusden hadden gezworenen als voornaamste taak 
het omslaan en invorderen van bede- en waterstaats-
lasten en voor deze functie werd in de vijftiende eeuw 
uit brede lagen van de lokale bevolking gerekruteerd.116 

De Wilt beschrijft hoe de hoogheemraden van Delf-
land zich in de zestiende eeuw meermaals tegen de be-
noeming van vrouwen tot ambachtsbewaarder keer-
den.117 Naar aanleiding van de verkiezing van een vrouw 
in Naaldwijk in 1546 vaardigden de hoogheemraden het 
jaar daarop een verbod uit om vrouwen tot ambachts-
bewaarder te kiezen. De keur werd genegeerd en dit 
was terecht want hoogheemraden hadden niets te zeg-
gen over de lokale verkiezingen. In 1581 werd Machtelt 
Adriaenszdochter uit Delft gekozen tot ambachtsbe-
waarder van Poeldijk. De hoogheemraden probeerden 
ook deze verkiezing ongedaan te maken. Ze stelden dat 
er genoeg bekwame mannen voor de functie waren. Ge-
zien de lage percentages benoemingen van vrouwen 
sloten ze hier ongetwijfeld aan bij de algemene opvat-
ting dat vrouwen alleen bij gebrek aan kandidaten in 
aanmerking kwamen. Ze stelden verder dat Machtelt 
weduwe was. Dit was een wonderlijk argument want 
weduwen kwamen juist meer dan andere vrouwen in 
aanmerking voor functies vanwege hun onafhankelijke 
positie. Volgens de heemraden woonde Machtelt ook te 
ver van Poeldijk om de functie goed uit te kunnen oefe-
nen. Dit argument was op zichzelf overtuigend want wa-
terstaatsfunctionarissen werden geacht te wonen waar 
ze hun functie moesten vervullen. Het was gebruike-
lijk dat ambachtsbewaarders uit de lokale boerenstand 
werden gekozen, niet uit de stedelijke grondeigenaren. 
Waarschijnlijk was er in dit geval nog iets anders dat de 
hoogheemraden dwars zat. De heemraden waren bijna 
continu in conflict met de stad Delft en waren alleen al 
om die reden niet blij met de benoeming van de Delft-
se poorteres. 

Mogelijk werd het na de zestiende eeuw moeilijker 
voor vrouwen in de Delflandse polders en ambachten 
een functie te verkrijgen. Aanvankelijk konden ze nog 
zelf de functie van ambachtsbewaarder of molenmees-
teres uitoefenen. Van de twee vrouwen die in 1560 be-
noemd werden tot molenmeesteres van de Duifpol-
der liet één zich vervangen maar de ander, de weduwe 
Heijndrick Jansz. Schep, oefende de functie zelf uit.118 

116  Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samenleving, 510, 523, 526.
117  Zie hierover De Wilt, Landlieden, 111.
118  De Wilt, Landlieden, 296 en 300. Overigens bleef een molen-
meester die zich liet vervangen in de zestiende eeuw nog zelf eindver-
antwoordelijk, zoals eerder gezegd.

Na de zestiende eeuw lieten vrouwen zich voor zover 
bekend altijd vertegenwoordigen. In de jaren ‘40 van de 
achttiende eeuw werd bijvoorbeeld een vrouw tot mo-
lenmeesteres van de Commandeurspolder benoemd, 
maar een man nam de feitelijke bediening op zich, mo-
gelijk een zoon of ander familielid.119 Het lijkt er boven-
dien op dat vrouwen in de zeventiende en achttiende 
eeuw alleen nog maar molenmeester werden wanneer 
functies per toerbeurt vervuld werden. In de zojuist ge-
noemde Commandeurspolder maakte Dirk van de Vel-
de rond 1750 verschrikkelijk misbaar toen hij merkte 
dat buitenlanders en rooms-katholieken mee zouden 
doen met de toerbeurten, zodat zijn moeder pas twee 
jaar later dan gedacht aan de beurt zou komen om moo-
lemeesteresse te worden. Juist in deze polder waren nog-
al wat financiële voordelen aan de functie verbonden.120 
Elders zien we ook vrouwen die hun benoeming te dan-
ken hadden aan een toerbeurtensysteem. In Heteren in 
de Overbetuwe bijvoorbeeld werd in 1773 de weduwe 
Van der Kamp tot buurmeester gekozen voor de bouwing 
daar zij woont, dus omdat ze in een van de boerenbedrij-
ven woonde waarover het buurmeesterschap rouleerde. 
Zij liet het ambt waarnemen door Jacob van der Kamp, 
vermoedelijk haar zoon.121 

Het verzet van de hoogheemraden tegen vrouwelijke 
ambachtsbewaarders, de toenemende feitelijke waarne-
ming door mannen en de grote rol van toerbeurtsyste-
men voor selectie van vrouwen wijzen op een geringe 
en mogelijk afnemende acceptatie van vrouwen in lo-
kale waterstaatsfuncties in Delfland. Veelzeggend voor 
het ongemak rond vrouwelijke molenmeesters zijn de 
gebeurtenissen in de Woudse polder in Delfland in 
1667. In deze polder werd de schouw gedreven door de 
bezitters van zes, later acht vaste hofsteden, en deze be-
zitters waren tevens degenen die bij toerbeurt het mo-
lenmeesterschap vervulden. Een van de hofsteden was 
in de jaren ’60 van de zeventiende eeuw in bezit van 
Lijsbeth Arryensdochter. Als het haar beurt was, werd 
zij molenmeesteres, maar ze liet haar zoon de werk-
zaamheden verrichten. Na verloop van tijd scheidde ze 
echter haar bezit in twee delen en gaf het ene deel aan 
haar zoon, die daarop een nieuwe hoeve liet bouwen. 
De zoon vroeg vervolgens in 1667, met toestemming 
van zijn moeder, aan de molenmeesters en buren van 
de polder of zijn moeder haar schouwrecht mocht trans-
porteeren van haar woning op zijn woning. Dat werd toe-

119  Er ontstonden klachten over het feit dat de waarnemer buiten de 
polder woonde. Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 78.
120  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 60, 81-82.
121  Brusse, ‘Property, power and participation’, 77-78; Brusse, Over-
leven, 21-22.
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gestaan.122 Zo werd met kunst- en vliegwerk bereikt dat 
de functie niet bij een vrouw zou terecht komen. 

Een andere manier om te participeren in waterbeheer 
was deelnemen aan vergaderingen van grondbezitters. 
Vooral hooggeplaatste vrouwen kwamen soms persoon-
lijk naar zulke bijeenkomsten. Zo waren er vrouwen 
aanwezig bij de stichtingsvergadering van de Zwanbur-
gerpolder in Warmond op 9 december 1631. De inge-

122  Dekker, ‘De aanstelling van de molenmeesters’, 77.

landen sloten een verdrach om een polder te stichten en 
dat verdrag werd door alle dertig ingelanden onderte-
kend onder wie Jannetje Corneliszdr. Klinckenbergh en 
mej. Anna Maria van Wassenaer.123 Vertegenwoordiging 
kwam echter ook voor. Bij de stichting van de Papen-
wegse polder in Voorschoten en Wassenaar in 1626 lie-
ten de twee vrouwelijke ingelanden zich vertegenwoor-

123  Van der Steur, ‘Zwanburgerpolder’, 119.

 ▸ Boerin met geldbuidel, 
sleutelbos en mand met kip-
pen, 1619-1623. Vrouwen 
konden zelfstandig het boe-
renbedrijf voortzetten als hun 
man stierf en soms traden ze 
op als ambachtsbewaarder, 
buurmeester of molenmees-
teres.
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digen door hun zonen.124 Vrouwelijke grondbezitters 
ontvingen, net als mannen, convocaties voor algeme-
ne bijeenkomsten van waterschappen. Zo werden wel 
honderd mensen opgeroepen voor de vergadering op 
woensdag 29 november 1719 om 11.00 uur ’s ochtends 
in het dorp Linschoten: alle grondeigenaren en pachters 
van de Utrechtse polders Rapijnen en IJsselveld, en van 
de Hoogenpolder en de Lagenpolder. De lijst bevat ook 
eigenaressen, zoals juffrouw Maria van Zuijtwijck en de 
weduwe mevrouw Magdalena van Outvorst.125 In Her-
wijnen in de Tielerwaard konden de rijkere boerinnen 
die zelfstandig een boerderij leidden, aanwezig zijn op 
de geërfdenvergaderingen en meestemmen.126 

In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw 
werd het voor vrouwen in het algemeen minder gebrui-
kelijk om deel te nemen aan het openbare leven. We 
zien dat onder meer in het plattelandsbestuur. In Vos-
semeer bijvoorbeeld, een ambachtsheerlijkheid op het 
Zeeuwse eiland Tholen, namen vrouwen eerst nog deel 
aan de vergadering van de ambachtsheren, als stemheb-
bend lid. In 1636 werd hen de toegang tot de vergadering 
echter na enige discussie verboden.127 Zo cru was het el-
ders niet, zoals blijkt uit de situatie in de Lisserpoelpol-
der, een droogmakerij in Rijnland. Daar werd jaarlijks 
ter vergadering de rekening ondertekend door de aan-
wezige ingelanden, ook door enkele vrouwen. In de loop 
van de zeventiende en achttiende eeuw verschenen ne-
gen vrouwen op een totaal van een kleine tweehonderd 
ingelanden. Twee andere vrouwen stuurden een verte-
genwoordiger.128 Dit waren dames die behalve grond in 
de droogmakerij ook een heerlijkheid in de buurt in be-
zit hadden, namelijk de vrouwe van Heemstede en de 
vrouwe van Wassenaar. Zij hadden dus een zeer hoge 
sociale status. De negen vrouwen die deelnamen aan 
de vergaderingen en de rekening ondertekenden, wa-
ren vermoedelijk rijke stedelingen uit Leiden, Amster-
dam en Haarlem. Minstens drie van hen waren wedu-
we. Meestal waren de vrouwen maar gedurende een of 
twee jaar bij de vergadering aanwezig zodat ze niet bij de 
vaste kern van betrokken grondbezitters hoorden. Een 
van hen was echter lange tijd een vaste verschijning: Ag-
nieta of Angenieta Leeuw, de weduwe van Dirck Block, 

124  Van der Gouw, Het ambacht Voorschoten, 89.
125  NL-WdRHCRL, Waterschappen Rapijnen en IJsselveld en Catten-
broek, 1585-1974 (beheersnummer H 110), inv.nr. 23. Lijsten van inge-
landen en bruikers van Rapijnen & IJsselveld, en van de Hoogenpolder 
en de Lagenpolder, opgemaakt ten behoeve van de oproeping tot een 
vergadering, 1719. 
126  De Bruijn, De hoeve en het hart, 333.
127  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 104-106. 
128  Zeischka, Minerva (proefschrifteditie), 373-378: bijlage 5, Lisser-
poelpolder. 

tekende de rekening van 1670 tot 1692. Haar nadruk-
kelijke presentie moet verband gehouden hebben met 
haar grootgrondbezit en uitzonderlijke rijkdom. In 1674 
werd zij aangeslagen voor een vermogen van 100.000 
gulden.129 Na twintig jaar weduwe te zijn geweest, her-
trouwde zij en sindsdien verscheen haar tweede echtge-
noot in de vergaderingen.

Bij verkiezingen voor waterstaatsfuncties oefenden 
vrouwen hun actieve kiesrecht uit. Dit blijkt bijvoor-
beeld uit de verkiezingen van een nieuwe dijkgraaf 
en penningmeester voor de Rijnlandse Groote Heili-
ge-Geestpolder, gehouden op 22 juni 1784 in het recht-
huis van Leimuiden. Een weduwe machtigde haar neef 
om te stemmen op Dirk Zeeuw.130 De cultuur maakte 
het voor vrouwen moeilijker in vergaderingen te ver-
schijnen, maar dat betekent dus niet dat ze hun rechten 
als grondbezitter kwijt raakten of ervan afzagen deze uit 
te oefenen. Op afstand, via machtigingen en het opstu-
ren van stembiljetten, stemden ze mee.

Het bijzondere geval van een vrouwelijke penning-
meester mag in deze paragraaf niet onvermeld blijven. 
Vrouwen kwamen normaal gesproken niet in aanmer-
king voor functies met een meer ambtelijk karakter zoals 
klerk, secretaris of rentmeester, maar de Egmondermeer 
had in 1736-1753 de facto een vrouwelijke penningmees-
ter. De Alkmaarse Maria Angelica Daey nam de functie 
van haar man waar, toen die wegens wangedrag in het 
verbeterhuis werd opgenomen. Hij was wellicht geestes-
ziek. De burgemeesters en schepenen van Alkmaar ga-
ven Maria Angelica de nodige machtigingen om de amb-
ten van haar man waar te nemen of te laten waarnemen. 
Zij koos ervoor de functie van secretaris-penningmees-
ter van de Egmondermeer zelf waar te nemen. Maria liet 
een procurator optreden bij de schouw en bij vergade-
ringen, omdat dit gelegenheden waren waar de secre-
taris-penningmeester bij hoorde te zijn maar die voor 
vrouwen ongepast waren. Het financiële beheer deed ze 
echter persoonlijk en het polderbestuur had genoeg ver-
trouwen in haar administratieve kwaliteiten om dit te ac-
cepteren. Ruim zeventien jaar voerde zij het financiële 
beheer, eerst als waarnemer van haar man, en na diens 
overlijden in 1746 als waarnemer van hun zoon die zijn 
vader als secretaris-penningmeester opvolgde. In die ze-
ventien jaar staat zij zelfs vier jaar officieel als reken-
plichtige in de aanhef van de rekeningen genoemd, na-
melijk van 1742-1746: Reekening dewelke Maria Angelica 
Daey, huijsvrouw van Jan Antonij van Vladeracken, pen-
ningmeester van de Egmondermeer, is doende.131 In feite was 

129  Lambour, ‘De alchemistische wereld’, 110, noot 37.
130  NL-LdnHHR, Groote Heilige-Geestpolder, inv.nr. 13.
131  Aten, ‘Maria Angelica Daey’, 77-81.
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Maria Angelica Daey een onbestorven weduwe. Deze ca-
tegorie vrouwen, gehuwd met mannen die op zee zaten, 
in de gevangenis, krankzinnig waren of verbannen, kon-
den specifieke machtigingen krijgen om de gevolgen 
van hun handelingsonbekwaamheid te verzachten.132

Ondanks de voorbeelden van molenmeesteressen 
en van vrouwelijke buurmeesters, gezworenen en am-
bachtsbewaarders moeten we concluderen dat vrouwen 
slechts bij uitzondering in waterstaatsfuncties werden 
benoemd. Bij algemene vergaderingen van grondbezit-
ters vormden ze hooguit een kleine minderheid. Hun 
positie werd in de loop van de vroegmoderne tijd bo-
vendien eerder zwakker dan sterker. Kleine institutio-
nele verschillen hadden grote gevolgen. Als een functie 
bijvoorbeeld rouleerde over boerderijen had een boe-
rin-weduwe een grote kans ooit benoemd te worden, 
maar bij verkiezingen was de kans klein. Voor functies 
die vooral uitvoerend van aard waren (zoals het Delf-
landse molenmeesterschap) kwamen vrouwen sneller 
in aanmerking dan voor bestuurlijke functies (zoals het 
Rijnlandse poldermeesterschap). Wanneer ze ontsnap-
ten aan de formele en informele beperkingen die hun 
sekse hen oplegde had dit meestal een duidelijk aan-
wijsbare oorzaak: de status van weduwe, een grote rijk-
dom, een hoge sociale status.

Het algemene beeld is dus beperkte participatie, maar 
we moeten ook een positief aspect benadrukken. Vrou-
wen hadden als grondbezitter actief en passief kiesrecht 
in zaken die het lokaal waterbeheer betrof. Dit werd hen 
nooit afgenomen en een deel van hen oefende het uit, 
ook al was het vaak op afstand via een machtiging of 
door het zenden van een stembiljet. Dat was bijzonder 
omdat vrouwen bijna nergens anders stemrecht konden 
uitoefenden. Binnen de stedelijke economie reduceerde 
het gildestelsel vrouwen in de meeste gevallen tot twee-
derangsburgers. Sommige gilden maakten het vrouwen 
zelfs onmogelijk het beroep van hun keuze uit te oefe-
nen.133 De sterkere positie van vrouwen in organisaties 
op het platteland dan in de steden had waarschijnlijk te 
maken met het grote belang van grondbezit bij alles wat 
met zeggenschap over het water te maken had. 

5.6  Stemmen in de polder

Het stemrecht in polders heeft een grote rol gespeeld 
bij de lancering van de gedachte dat waterschappen de 
oudste democratische instellingen van Nederland zijn. 

132  Zie over onbestorven weduwen Schmidt, Overleven na de dood, 
69-72.
133  Prak, Stadsburgers, 113-116.

Deze associatie van waterschappen met democratie da-
teert uit de jaren ’70 van de twintigste eeuw. Er was toen 
al enige tijd kritiek op de waterschappen, onder meer 
als nasleep van de ramp van 1953. De financieringsme-
thoden van de waterschappen riepen vragen op, maar 
ook hun democratisch gehalte. In 1968 werd een staats-
commissie ingesteld, de Studiecommissie Waterschap-
pen.134 Het bestaansrecht van de waterschappen leek 
even ter discussie te staan. Van der Linden, die eerder 
naam had gemaakt met het boek De cope en inmiddels 
een functie als dijkgraaf van het groot-waterschap van 
Woerden combineerde met een leerstoel in het oud-
vaderlands recht, reageerde op de politieke en maat-
schappelijke discussie. Vanaf 1973 wees hij in lezingen 
en publicaties met veel overtuigingskracht op het van 
oudsher democratische karakter van het plaatselijk wa-
terbeheer. Belangrijke besluiten werden volgens hem 
genomen door de belanghebbenden zelf, de boeren. De 
bestuursleden van polders werden gekozen door en uit 
de grondbezitters. In deze waterschapsdemocratie zag 
Van der Linden de ruggengraat van de Nederlandse de-
mocratie. Enige jaren later stelde hij dat het stemrecht 
in polders van het begin af aan algemener was geweest 
dan in buurschappen. In die laatste zou een bepaald mi-
nimum aan grondbezit vereist zijn geweest om stem-
gerechtigd te zijn en in de polders niet. In de jaren ’80 
liet hij zich genuanceerder uit. Uit voortschrijdend on-
derzoek was gebleken dat het lokale waterbeheer lang 
niet altijd erg democratisch was geweest. De stelling 
dat het stemrecht in polders breder was geweest dan 
in dorpsbesturen was ook niet vol te houden. Integen-
deel, eigenlijk hebben de dorpsgemeenschappen bete-
re papieren om de positie van oudste democratische in-
stellingen van Nederland op te eisen. Dan waren er nog 
de hoogheemraadschappen die juist helemaal geen de-
mocratisch verleden hadden, iets wat Van der Linden 
overigens altijd duidelijk had erkend. De nuanceringen 
hebben het grote publiek echter niet meer bereikt. Het 
beeld van waterschappen als oudste democratische vor-
men van bestuur van Nederland is sinds het begin van 
de jaren ’70 een eigen leven gaan leiden.135 

134  Over deze commissie Havekes, Functioneel decentraal waterbe-
stuur, 210-215 en 263-266.
135  Over het ontstaan van deze in Nederland breed gedragen notie: 
Van Tielhof, ‘Waterschappen als de oudste democratische instellin-
gen’, waarin de vergelijking met de dorpsgemeenschappen op p. 95. 
Over het stemrecht ook: Hoppenbrouwers, Een middeleeuwse samen-
leving, 510, en Hoppenbrouwers, ‘Op zoek naar de “kerels”’, 233-234. 
Net als bij lokaal waterbeheer kon dorpsbestuur meer democratisch 
dan wel meer oligarchisch zijn ingericht. Soms waren ook mensen 
zonder land volwaardig lid van de burengemeenschap. Hoppenbrou-
wers, ‘Op zoek naar de “kerels”’, 236. Over de loopbaan van Van der 
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124 5 lokaal waterbeheer: de participatie samenleving

Inmiddels is veel meer bekend geworden over de be-
sluitvorming en het stemrecht in het lokale waterbeheer 
in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. We hoe-
ven ons niet meer uitsluitend te baseren op normatieve 
bronnen, zoals Van der Linden aanvankelijk deed. We 
weten nu dat besluitvorming bij meerderheid van stem-
men, waarbij iedere grondbezitter, klein en groot, één 
stem had, heel gebruikelijk was. Er was dus enkelvou-
dig stemrecht. Vrijwel alles kon op deze manier besloten 
worden. In de vorige paragrafen bleek dat in veel geval-
len gestemd werd voor de verkiezing van waterstaats-
functionarissen.136 Ook werd gestemd over het al dan 
niet gemeenmaken van een lokale dijk of wetering.137 Bij 
grote investeringen werd het aantal voor- en tegenstan-
ders geteld. Toen de molen van de Papenwegse polder 
(Rijnland) in 1684 was omgewaaid, werd geïnventari-
seerd welke ingelanden de bestaande molen wilden her-
stellen en welke een nieuwe molen wilden bouwen.138 
In Aalst (Bommelerwaard) in 1724, kwam circa 40 pro-
cent van de gezinshoofden op om een besluit te nemen 
over de bouw van een poldermolen.139 Het stemrecht in 
zijn gebruikelijke vorm, enkelvoudig en zonder een ver-
mogensdrempel, kon voor grootgrondbezitters slecht 
uitpakken. In de Ooypolder bij Nijmegen ontstond in 
de zeventiende eeuw bijvoorbeeld onenigheid tussen 
geërfden uit Nijmegen en de heer van Ooy. De stedelin-
gen hadden relatief kleine stukken grond, maar konden 
de heer van Ooy overstemmen omdat ze met veel meer 
waren. Ze wilden meer investeren dan hij terwijl hij, 
als grootste grondbezitter in de polder, uiteindelijk het 
meeste geld zou moeten ophoesten.140 

Er zijn weinig details over stemmingen bekend. Ver-
gaderverslagen van waterschapsbesturen van vóór de 
negentiende eeuw zijn meestal beknopt. Het waren 
geen notulen met weergave van discussies en stemuit-
slagen, maar resoluties, besluitenlijsten. De resoluties 
van de kleine Utrechtse polder Ruige Weide uit de ze-
ventiende en achttiende eeuw zijn echter uitzonderlijk. 
Daarin staat vaak gedetailleerd beschreven welke perso-
nen een besluit namen of hoeveel van de circa vijftien 

Linden: Borger, ‘Henk van der Linden’, 68-69. 
136  Soens, Spade in de dijk, 50; Stol, ‘Schaalvergroting’, 17-18; NL-Ld-
nHHR, Groote Heilige- Geestpolder, inv.nr. 13 (1728, keuze van dijk-
graaf en heemraad, met eenparige stemmen). 
137  De geërfden van het kerspel Beuningen, in 1491 bijeen voor de 
schouw, besloten eendrechtelick het onderhoud van de wetering ge-
meen te maken. Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 511. De inge-
landen van polder het Hemmeland stemden in 1726 in eerste instan-
tie tegen en later voor gemeenmaking van hun zomerdijk: De Vries, 
Het dijks- en molenbestuur, 501.
138  Zeischka, Minerva, 101.
139  Brusse, ‘Res publica’, 112. 
140  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 378, 380.

ingelanden voor en tegen hadden gestemd.141 In 1641 
ging men bijvoorbeeld naar aanleiding van een voorstel 
om een nieuwe vliet en kade te maken bij de boerderijen 
langs en noteerde een ja, een nee of dat de stemgerech-
tigde absent was.142 Het archief van de polders Oud- en 
Nieuw-Reijerwaard, op het huidige eiland IJsselmonde, 
bevat de neerslag van een middeleeuwse verkiezing van 
bestuursleden. Het stuk dateert uit circa 1459. Op de 
ene kant staat een lijstje met namen van 49 ingelanden, 
op de achterkant staan 19 namen, met daarachter een 
streepje voor elke op die persoon uitgebrachte stem (zie 
afb. op p. 125).143 Uit de achttiende eeuw zijn meer bron-
nen bewaard die verband houden met stemmingen, bij-
voorbeeld stembiljetten uit het begin van de Bataafse 
tijd. Eind 1795 werden Hollandse waterschappen ver-
plicht verkiezingen uit te schrijven wanneer een vierde 
van de ingelanden dat wilde en dit bleef niet zonder ge-
volg.144 Ook droogmakerijen waarvan het bestuur reeds 
lang gewend was zichzelf aan te vullen via coöptatie or-
ganiseerden nu verkiezingen. Zo mochten de grondbe-
zitters in de Heerhugowaard in april 1796 zeven kies-
mannen kiezen die op hun beurt het polderbestuur 
zouden gaan kiezen. Het stembiljet van Maria Agricola, 
weduwe Pet, bleef bewaard (zie afb. op p. 126).145

De vraag is of er eisen gesteld werden aan het stem-
recht. Was iedere grondbezitter stemgerechtigd, on-
geacht zijn landbezit? Een enkele keer zien we ver-
mogenseisen, maar ze zijn miniem. In 1774 werd in 
Kerkwijk in de Bommelerwaard bepaald dat eigendom 
van een huis en één morgen land (0,85 hectare) ver-
eist was om te mogen stemmen voor het buurmees-
terschap.146 Meestal was van een minimum geen spra-
ke en hadden kleine en grote grondbezitters evenveel 
te zeggen. We kunnen dit karakteriseren als one man 
one vote. Dit kon tot conflicten leiden wanneer een over-
macht aan kleine grondbezitters besluiten nam waar de 

141  NL-WdRHCRL, Polder Ruige Weide, inv.nr. 1, resoluties van 
buurspraken 1603-1749.
142  NL-WdRHCRL, Polder Ruige Weide, inv.nr. 1, resoluties van 
buurspraken 1603-1749, resolutie van 1641. 
143  Van der Schoor, De dorpen van Rotterdam, 100 (afbeelding) en 
101. 
144  Aten en Smit, ‘Petrus de Sonnaville’, 4-5; Toussaint, ‘Eerbied-
waardig of uit de tijd’, 41; Nobel, ‘Polderen in de polder’, 45-46. Ove-
rigens was het met het aantreden van het Staatsbewind in 1801 al 
weer helemaal gedaan met de polderdemocratie. Aten, ‘Een afgerond 
geheel’, 59.
145  Regionaal Archief Alkmaar, Archief van de polder, het gerecht 
en de weeskamer Heerhugowaard, 1624-1980 (toegang NL-Amr-
RAA-80.2.11), inv.nr. 83. Stukken betreffende de verkiezing van kies-
colleges door de ingelanden (…), 1795-1804. Met dank aan Diederik 
Aten.
146  Brusse, ‘Property, power and participation’, 73.
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 ▸ In vele polders werden jaarlijks nieuwe functionarissen gekozen, maar de schriftelijke neerslag daarvan bleef zelden bewaard. Hier de 
stemlijst voor de verkiezing van polderfunctionarissen, waarschijnlijk van de polder Oud-Reijerwaard, uit circa 1459. Op de achterkant 
van de stemlijst zijn de uitgebrachte stemmen geturfd. 
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grotere grondbezitters het niet mee eens waren. De on-
vrede werd aangewakkerd wanneer kleine grondbezit-
ters ook nog eens de grootste mond hadden. We vin-
den nogal eens klachten dat degenen die het minst aan 
de collectieve uitgaven bijdroegen, op algemene bijeen-
komsten dickwils ’t meeste oft groot rumoer ende geschal 
sijn makende.147 Een bepaald minimum aan grondbezit 
voor het actieve kiesrecht bleef echter een zeldzaam fe-
nomeen. Het deed zich vooral voor in bedijkingen en 
droogmakerijen, waterschappen die waren ontstaan 
als een soort vennootschap met aandeelhouders.148 In 
waterschappen op het oude land werden bijna ner-
gens formele beperkingen gesteld aan het stemrecht.  

Bij uitzondering werd een meervoudig of gewogen 
stemrecht ingevoerd, een verfijnd systeem waarbij de 
omvang van het grondbezit evenredig was aan het aantal 
uit te brengen stemmen.149 Soms was dit een antwoord 

147  Zo meenden bijvoorbeeld de ambachtsbewaarders van Monster-
ambacht in 1593. De Wilt, Landlieden, 183.
148  De Kraker en Bauwens, Polders en waterschappen in het Hulster-
ambacht, 46; Wouda, Een stijgende stand, 21.
149  Dit systeem is vooral bekend voor gebieden waar bedijkers als 

op een zeer ongelijke verdeling van grondbezit, waar-
bij een massa kleine grondbezitters onevenredig veel 
invloed uitoefenden. Een goed voorbeeld is de Groote 
Heilige-Geestpolder, een Rijnlandse droogmakerij van 
slechts 170 morgen, in tegenstelling tot wat zijn naam 
doet vermoeden. Sinds de polder tussen 1700 en 1706 
was drooggemaakt, kozen de ingelanden met meerder-
heid van stemmen hun dijkgraaf, heemraden en pen-
ningmeester. In 1748 ergerden drie van de relatief grote 
grondbezitters zich aan het feit dat ijder die slegts maar 
een tuijntje in eijgendom besit evenveel te zeggen had over 
de begeving van de ambten, terwijl zij zelf veel grote-
re belangen hadden met hun 44 morgen land (Jakobus 
van Veen), 22 morgen land (de weduwe Jaquin) en 18 
morgen land (Floris Looij). Het kwam voor dat mensen 
die maar twee of drie roeden van de polderdijk hoefden 
te onderhouden, tot functionaris werden benoemd en 
als zodanig orders en bevelen gaven aan mensen zoals 

collectief ambachtsheerlijke rechten over de nieuwe bedijking verkre-
gen en uitoefenden. Zo werd in 1625 in de Hoekse Waard besloten dat 
iedere morgen grond recht gaf op een stem in de ambachtsherenver-
gadering. Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 43.

 ▸ Stembiljet van Maria Agricola, weduwe Pet, voor de verkiezing van zeven kiesmannen die het bestuur van de Heerhugowaard 
moesten gaan kiezen, 21 april 1796. Uit de tekst op de achterkant blijkt dat zij het stembiljet vanuit haar woonplaats Hoorn naar een 
 herberg in Alkmaar stuurde, met verzoek het aldaar te deponeren in de stembus.
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Van Veen, Jaquin en Looij die zo veel grond hadden dat 
ze 200 tot 300 roeden polderdijk onderhielden. De drie 
verzochten in 1748 aan de hoogheemraden van Rijn-
land te bepalen hoeveel grond iemand minimaal in de 
polder in eigendom zou moeten hebben om te kunnen 
stemmen bij de begeving van de functies en de overige 
besluitvorming. Zij wilden dat het stemrecht proporti-
oneel werd aan het grondbezit.150 De kleine grondbezit-
ters waren verbaasd. Volgens hen was er over de wijze 
van bestuur al die 48 jaar sinds de stichting van de pol-
der genig verschil of questie geweest.151 Uiteindelijk kwam 
er een meervoudig stemrecht. Iedere bezitter mocht zo-
veel stemmen uitbrengen als hij morgen land bezat, 
waarbij een minimum gold van één morgen. Mensen 
die minder hadden mochten hun stukjes combineren 
en gezamenlijk een stem uitbrengen.152  

We treffen het meervoudig stemrecht zelden aan, 
maar een interessante uitzondering zijn de polders ten 
noorden van het IJ die in de zeventiende eeuw stem-
den over winterbemaling. Diederik Aten ontdekte dat 
veel polders in de vroegmoderne tijd inundatie als land-
bouwmethode toepasten. Het doel hiervan was vrucht-
baar slib te laten bezinken of muizen te laten verdrin-
ken. In het eerste geval stond de polder vaak het hele 
winterseizoen blank, in het tweede volstond een be-
vloeiing van omtrent een week. Over de onderwaterzet-
ting werd gestemd, soms via een gewogen stemrecht. 
In de Zeevang bij Edam riep het polderbestuur rond het 
midden van de zeventiende eeuw de ingelanden met 
aanplakbiljetten op om over inundatie te komen stem-
men. Hun stem werd naar rato van hun grondbezit ge-
wogen.153 Waarom in deze regio het meervoudige stem-
recht al zo vroeg werd toegepast, is niet bekend. Het 
heeft vermoedelijk te maken met de grote en onmid-
dellijke gevolgen van inundatie voor de landbouw. Een 
polder gedeeltelijk blank zetten, kon meestal niet. Voor 
bouwland was inundatie schadelijk, voor weiland kon 
het zeer profijtelijk zijn. Of grondbezitters voor- of te-
genstander waren, hing vooral af van hoe zij hun grond 
exploiteerden. Door het meervoudig stemrecht toe te 

150  NL-LdnHHR, Groote Heilige-Geestpolder, inv.nr. 14. Stukken 
betr. vaststelling van regels omtrent gegoedheid voor uitoefening van 
actief en passief kiesrecht en regels inzake de kosten van verteringen 
van dijkgraaf en heemraden, 1748, 1750; stuk van 25-5-1748 [Also Jako-
bus van Veen].
151  NL-LdnHHR, Groote Heilige-Geestpolder, inv.nr. 14. Stukken 
betr. vaststelling van regels omtrent gegoedheid voor uitoefening van 
actief en passief kiesrecht en regels inzake de kosten van verteringen 
van dijkgraaf en heemraden, 1748, 1750; stuk van 7-6-1748 [Op huij-
den den 7e Juny 1748].
152  NL-LdnHHR, Groote Heilige-Geestpolder, inleiding van de in-
ventaris.
153  Aten, ‘Drijven of drooghouden?’, 6. 

passen gaf de grootste oppervlakte de doorslag.  
Tot het einde van de Republiek bleef het enkelvou-

dige stemrecht zonder vermogenseisen in het lokaal 
waterbeheer domineren. Daarna sneuvelde het tradi-
tionele stemrecht overal. In een enkel geval (de Bloe-
mendaler polder bij Weesp) werd in 1795 een meervou-
dig stemrecht tot in het extreme ingevoerd. Het aantal 
stemmen per ingeland liep uiteen van 2 tot maar liefst 
83.154 De meeste waterschappen voerden pas geruime 
tijd later, soms na kortstondige experimenten na de 
Bataafse revolutie, meer gematigde vormen van gewo-
gen stemrecht in. In de loop van de negentiende eeuw 
voerden waterschappen onder invloed van provinciale 
voorschriften in heel Nederland het gewogen stemrecht 
in, meestal gecombineerd met een laag minimum be-
zit van bijvoorbeeld een hectare.155 De taaiheid van het 
enkelvoudige stemrecht in de vroegmoderne tijd heeft 
deels een praktische achtergrond. Het stelde lage eisen 
aan de administratie van het grondbezit en de organi-
satie van de stemmingen. Meervoudig stemrecht eiste 
daarentegen een perfect bijgehouden grondadminis-
tratie. Die kwam in de eerste helft van de negentiende 
eeuw tot stand in de vorm van het kadaster. Bij verschil-
len tussen de grondregistratie van een waterschap en 
het kadaster gold de registratie in het kadaster als door-
slaggevend.156 

Hoewel het enkelvoudig stemrecht pas in de negen-
tiende eeuw verdween, was het vóór die tijd soms al 
flink aan het eroderen. Dit laten dieptestudies naar par-
ticipatie zien. In het Delflandse Berkel, met zijn elitai-
re participatiecultuur, traden in de zestiende eeuw acht 
voorname grondbezitters op als vertegenwoordigers van 
het gemeen corpus. Deze achtemannen waren niet verko-
zen door dat corpus en verder is er ook geen betrok-
kenheid van andere grondbezitters te bespeuren.157 Pol-
ders onder de rook van een stad werden soms volledig 
gedomineerd door het stadsbestuur. In de tweede helft 
van de zeventiende eeuw werd het polderbestuur van de 
Rijnlandse Sloterbinnenpolder bijvoorbeeld een onder-
onsje van de Amsterdamse regentenelite. Dit gebeurde 
nadat het Amsterdamse Burgerweeshuis de dominan-
te grondeigenaar in de polder was geworden en de ver-
gaderingen naar het weeshuis waren verplaatst. In de 

154  Stol, ‘Schaalvergroting’, 17.
155  Overbetuwe, 1838: Brusse, Overleven, 18; Schieland, 1851: Blauw, 
‘De lange weg naar modernisering’, 142; Rijnland, 1857: Giebels, 
Hollands water, 32-34; groot-waterschap van Woerden, 1857: Van Es, 
Grenswater, 138-139; Lekdijk Benedendams, 1856: Greive, ‘De organi-
satie van het waterstaatsbestuur’, 84; de Ring van Putten, 1867: Van 
der Gouw, De Ring van Putten, 147, 151.
156  Giebels, Hollands water, 34.
157  De Wilt, Landlieden, 229-230.
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praktijk kwamen daar meestal alleen nog de bestuur-
ders zelf opdagen en werden algemene ingelandenver-
gaderingen nog slechts sporadisch georganiseerd.158 In 
het Gelderse rivierengebied was het waterbeheer in de 
zeventiende en achttiende eeuw in diverse dorpen een 
zaak van een kleine groep bestuurders onder leiding 
van de plaatselijke heer. Het gaat om de boven als zwak- 
of matig-participatief gekarakteriseerde dorpen.159 Al-
leen als er ingrijpende besluiten op stapel stonden met 
financiële consequenties voor de geërfden veranderde 
dit, zoals in 1769 rond een verwaarloosde dijk in Gendt 
(Overbetuwe). Het was voor het eerst in zeker acht jaar 
dat alle geërfden werden samengeroepen.160 In de pol-
ders van Cromstrijen in de Hoekse Waard werden in 
de tweede helft van de achttiende eeuw weliswaar jaar-
lijkse vergaderingen gehouden, maar die werden gedo-
mineerd door de ambachtsheren, ten koste van de in-
gelanden.161 Soms raakten de ingelanden buiten beeld 
door aanpassing van de formele regels, soms door in-
formele mechanismen zoals verplaatsing van de verga-
derlocatie, en soms door negeren van de regels, zoals 
niet meer uitschrijven van de jaarlijkse algemene ver-
gadering. Studies naar het functioneren van besluitvor-
ming in de praktijk hebben de voorstelling van het loka-
le waterbeheer als van oudsher democratisch dus flink 
genuanceerd.  

In andere gevallen bleef de algemene jaarlijkse ver-
gadering voortbestaan. Bijeenkomsten bleven plaatsvin-
den op een openbare plaats zoals in een herberg of kerk 
in of vlakbij de polder zodat iedereen kon deelnemen. In 
Maasland bleef de rekendag ook na de zestiende eeuw 
voor alle belanghebbenden toegankelijk.162 In de kleine 
Utrechtse polder Ruige Weide besloten de ingelanden 
de hele vroegmoderne tijd gezamenlijk over alle belang-
rijke zaken.163 In het Gelderse rivierengebied is in ze-
ker negen dorpen een sterk-participatieve cultuur vast-
gesteld, inclusief algemene geërfdenvergaderingen.164 
Ook in een klein Gelders waterschap als het dijkcolle-
ge van de Baarbroekse dijk bij Doesburg werden beslui-
ten in de achttiende eeuw genomen op jaarlijkse bijeen-

158  Zeischka, Minerva, 175-177. Zie ook de Schoterveenpolder bij 
Haarlem waarvan het bestuur midden zeventiende eeuw volledig 
geïsoleerd van de ingelanden opereerde. Van Tielhof en Van Dam, 
Waterstaat in stedenland, 194-195.
159  Zie p. 117 en Brusse, ‘Res publica’, 115.
160  Brusse, ‘Res publica’, 112.
161  Nobel, ‘Polderen in de polder’, 42-46.
162  De Wilt, Landlieden, 119.
163  NL-WdRHCRL, Polder Ruige Weide, inv.nr. 1.
164  Gameren, Nederhemert, Aalst, Andelst, Randwijk, Lent, Maas-
bommel, Altforst en Leur (zie p. 116-117). 

komsten, met meerderheid van stemmen.165 Dit naast 
elkaar bestaan van brede en smalle participatie in de be-
sluitvorming sluit aan bij de onderzoeksresultaten over 
de rekrutering van functionarissen. Parallel waren er 
buurschappen en lokale waterschappen waarin algeme-
ne vergaderingen de praktijk bleven, en andere waarin 
de participatie erodeerde en waterbeheer een aangele-
genheid werd van een selecte groep grondbezitters.  

Brede participatie moeten we overigens niet verwar-
ren met democratie zoals die zich in de negentiende 
en twintigste eeuw heeft ontwikkeld. Moderne demo-
cratie is verbonden met de rechtsstaat en gebaseerd op 
de overtuiging dat mensen gelijkwaardig zijn en gelij-
ke rechten hebben. Tijdgenoten zouden dit een merk-
waardige gedachte hebben gevonden. Zij beschouwden 
juist ongelijkheid tussen sociale groepen als doodnor-
maal. Dat ook gewone boeren bij het waterbeheer be-
trokken waren, kwam dan ook niet voort uit een ge-
lijkheidsideaal. Zeggenschap in het waterbeheer was 
gebaseerd op bezit, terwijl dat in een democratie geen 
criterium vormt voor het hebben van rechten. In de 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd waren ook ande-
re vormen van brede participatie gerelateerd aan be-
zit, zoals van huizen, vee, aandelen en scheepsparten.

Het woord democratie had in de vroegmoderne tijd 
zelfs een uitgesproken ongunstige klank. Het werd ge-
associeerd met onenigheid en inefficiëntie en werd vrij-
wel algemeen afgewezen, ook in het waterbeheer. De 
enige keer dat we het in verband daarmee aantreffen, is 
in Delfland rond 1588. De hoogheemraden vonden dat 
de ambachtsbewaarders onvoldoende overleg pleegden 
met hun achterban, de ingelanden. Het ging met name 
om de ingelanden van kleine ambachten die geen eigen 
ambachtsbewaarders hadden. Deze lidmaatambachten 
waren aan een hoofdambacht toegevoegd en werden of-
ficieel door de bewaarders daarvan vertegenwoordigd. 
Volgens de hoogheemraden moesten ambachtsbewaar-
ders met alle ingelanden overleggen, dus ook met de 
ingelanden van die kleine ambachten. Niet alleen inci-
denteel, maar bij ieder besluit. Kennelijk was de prak-
tijk anders. De ambachtsbewaarders stelden dat het on-
doenlijk was om iedereen over van alles en nog wat te 
raadplegen. Het zou op een manifeste democratie uit-
draaien met alle nadelen van dien.166 Dat moest kenne-
lijk vermeden worden.

We moeten de praktijk van het stemmen dus niet be-
schouwen als bewijs van democratie, maar plaatsen in 
zijn middeleeuwse en vroegmoderne context. Met be-

165  Hol, ‘De “gemeenmaking” van de Baarbroekse dijk’, 323.
166  De Wilt, Landlieden, 112; Van Tielhof, ‘Waterschappen als de oud-
ste democratische instellingen’, 89.
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trekking tot de provinciale statenvergaderingen en de 
Staten-Generaal is bekend dat er een hele cultuur rond-
om het stemmen bestond. De partij met de hoogste 
sociale status mocht bijvoorbeeld als eerste zijn stem 
uitbrengen, het zogenaamde voorstemmen. In de Sta-
ten-Generaal mocht Gelderland, als enige hertogdom, 
het eerste stemmen.167 In het gewestelijke bestuur van 
Groningen kreeg de stad Groningen in 1597 het privi-
lege om vóór de gedelegeerden van de Ommelanden 
te stemmen.168 Bij het beoordelen van uiteenlopende 
opinies werden de standpunten niet alleen gewogen 
op hun inhoudelijke merites, maar ook naar gelang de 
maatschappelijke positie van degene die het standpunt 
aanhing. Soens heeft naar voren gebracht dat op alge-
mene vergaderingen van laatmiddeleeuwse Vlaamse 
wateringen meer waarde werd gehecht aan de mening 
van voorname grondbezitters dan aan die van ande-
ren.169 Brusse neemt aan dat grootgrondbezitters dank-
zij hun betere opleiding en contacten met de buitenwe-
reld de geërfdenvergaderingen van de Gelderse dorpen 
in de zeventiende en achttiende eeuw vaak hebben ge-
domineerd.170 Het is aannemelijk dat in het algemeen 
gold dat naast inhoudelijke afwegingen ook factoren als 
sociale status, macht en rijkdom een rol speelden bij 
discussies en stemmingen. In een enkel geval horen we 
in een waterschap expliciet over een privilege om de eer-
ste stem uit te brengen.171 

Toch was het gewicht van de inhoudelijke afwegingen 
in het waterbeheer vermoedelijk wel relatief groot. Het 
is een feit dat in nogal wat concrete gevallen adellijke of 
rijke grondbezitters in polders aan het kortste eind trok-
ken. Zo zagen we eerder in deze paragraaf dat de heer 
van Ooy bij het vaststellen van de omslag overstemd 
werd door een massa kleine stedelijke grondbezitters, 
en dat drie grootgrondbezitters ontevreden waren met 
de functionarissen van de Groote Heilige-Geestpolder 
die dankzij de meerderheid van kleine grondbezitters 
waren gekozen. Het zou naïef zijn om te menen dat de 
standenmaatschappij geheel afwezig was, maar we kun-
nen de sterk geritualiseerde stemcultuur in provinciale 
staten en dergelijke niet zomaar projecteren op de lo-
kale waterstaat. Het stemmen in polders en dorpen tij-
dens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd lijkt juist 
vaak een reële vorm van het wegen van inhoudelijke op-
vattingen te zijn geweest. 

Een ander belangrijk facet van de historische context 

167  Nijenhuis, ‘Republikanische Repräsentation‘, 150-151.
168  Schroor, Rurale metropool, 5.
169  Soens, Spade in de dijk, 46-47.
170  Brusse, ‘Res publica’, 111.
171  Kole, Polderen of niet, 91. 

van het stemmen betreft de rol van unanimiteit. Judith 
Pollmann wees erop dat meningsverschillen en debat 
tegenwoordig anders gewaardeerd worden dan in de 
vroegmoderne tijd. In een moderne democratie hebben 
zij een belangrijke politieke functie en worden daarom 
gewaardeerd. Debat is gebaseerd op de erkenning dat 
er verschillende oplossingen voor politieke kwesties be-
staan die allemaal legitiem zijn. In de vroegmoderne 
tijd werd verdeeldheid gevreesd. Discussies waren on-
gewenst en werden al snel neergezet als gekrakeel. Het 
streven was eendracht en harmonie.172 Het beeld van 
harmonie werd soms heel bewust en zorgvuldig gecon-
strueerd.173 Hoe was dat in het waterbeheer?

Pijnlijke verdeeldheid werd inderdaad wel eens ver-
donkeremaand door omstreden kwesties uit de verslag-
legging weg te laten. Een kras voorbeeld van censuur 
vond plaats in het waterschap van de Bunschoter Veen- 
en Veldendijk in 1711. Protesten tegen de benoeming 
van een bepaalde heemraad werden in eerste instan-
tie opgeschreven maar later door de secretaris onlees-
baar gemaakt, in opdracht van het bestuur. Dit gebeur-
de in de nasleep van buitengewoon heftige conflicten 
rond het stadsbestuur van Amersfoort, de Plooierijen, 
waarbij personen betrokken waren die tevens functies 
in het waterschapsbestuur hadden.174 Dit was dus een 
uitzonderlijke situatie en niet kenmerkend voor de nor-
male omgang met meningsverschillen. Waterschapsbe-
sturen lieten meestal beknopte besluitenlijsten opstel-
len van hun vergaderingen, geen uitgebreide notulen, 
maar we hoeven daar niet veel achter te zoeken. De be-
langrijkste verklaring voor de beknoptheid van resolu-
ties was praktisch: korte verslaglegging bespaarde pa-
pier, inkt en vooral tijd.175

Overgevoeligheid voor meningsverschillen en de-
bat lijkt in het waterbeheer zelden aanwijsbaar. Zoals 
in deze paragraaf bleek was hoofdelijke stemming een 
gebruikelijke methode van besluitvorming in het loka-
le waterbeheer. Als in een discussie niet snel genoeg 
consensus werd bereikt, werd een stemming gehouden 
en de mening van de meerderheid gevolgd. Er is geen 
aanwijzing dat er, behoudens uitzonderlijke situaties, 
huiver bestond voor niet-unanieme besluiten. Ook in 
regionale waterschappen werden algemene bijeenkom-
sten gebruikt om verschillende meningen te inventa-
riseren met het oog op goede besluiten en draagvlak, 
zoals in hoofdstuk 6 uitgebreider aan de orde zal ko-

172  Pollmann, ‘Eendracht maakt macht’, 142-144.
173  Zoals Van Eeckenrode liet zien met betrekking tot de Staten van 
Henegouwen in de late middeleeuwen. ‘Rituals of unanimity’.
174  Kole, Polderen of niet, 132-136. 
175  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 87.
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men. Vermoedelijk werden meningsverschillen relatief 
gemakkelijk verdragen omdat de kwesties overwegend 
pragmatisch van aard waren. Vaak ging het over zaken 
waarmee mensen ‘slechts’ in hun portemonnee werden 
geraakt. Ze werden wel belangrijk gevonden maar ver-
schil van mening was niet zo taboe als bij de meer ideo-
logisch geladen politieke en religieuze kwesties waar-
mee het algemene bestuur te maken had. 

5.7  Conclusie

De ontwikkeling van participatie in het lokaal water-
beheer laat zich niet in een algemeen patroon vangen. 
Er zijn (minstens) twee modellen te onderscheiden. In 
veel dorpsgemeenschappen en polders was de partici-
patie breed. Het waterbeheer werd daar bediscussieerd 
op jaarlijkse algemene vergaderingen en besluiten wer-
den genomen met meerderheid van stemmen. Daarbij 
had iedereen, ongeacht de omvang van zijn grondbe-
zit, één stem. Naar voorname en rijke grondbezitters 
werd vermoedelijk beter geluisterd, maar zij hadden ze-
ker niet per se het laatste woord. Functionarissen wer-
den uit brede lagen van de lokale bevolking gerekru-
teerd, waarbij soms tot de helft van de gezinshoofden 
in aanmerking kwam. Daar hoorden soms de keuter-
boeren en pachtboeren bij en in uitzonderlijke situaties 
ook vrouwen. Daarnaast was er een oligarchisch model, 
waarbij de functies vergeven werden binnen beperkte 
kring. Die kring was ruimer dan de lokale elite alleen, 
maar het overgrote deel van de belanghebbenden kwam 
niet aan bod. Soms kwam daarbij ook de klad in de alge-
mene vergaderingen en werden de grondbezitters niet 
meer of alleen bij uitzondering samengeroepen. Het is 
belangrijk dat zowel in midden-Holland als in het ri-
vierengebied in Gelderland voorbeelden van beide mo-
dellen zijn aangetroffen. De verschillen traden dus bin-
nen ideaaltypische regio’s op.  

In dit hoofdstuk zijn twee hypothesen onderzocht. De 
eerste hypothese betrof de relatie tussen participatie en 
ongelijkheid in grondbezitsverhoudingen. Hier is geen 
eenduidig verband aangetroffen. In het Vlaamse Moer-
kerke in de late middeleeuwen bijvoorbeeld was dit ver-
band er wel, want een beperkte groep grondbezitters ver-
wierf een quasimonopolie op de bestuursposten en dit 
waren juist mensen met relatief veel grond. Elders, zo-
als in de Overbetuwe tijdens de Republiek was dit ver-

band er niet. Daar was sprake van uitgesproken ongelijk-
heid in grondbezit en toch van zeer brede participatie. 
De functie van buurmeester was zelfs bereikbaar voor 
keuterboeren. Ook vonden we op diverse plaatsen dat 
afnemende participatie lang niet altijd samenhing met 
sociaaleconomische factoren. Soms werden grondbe-
zitters om religieuze of pragmatische redenen uitgeslo-
ten, bijvoorbeeld omdat ze buiten de polder woonden. 

De tweede hypothese, dat participatie af zou nemen 
door de professionalisering van het bestuurswerk als 
gevolg van voortschrijdende gemeenmaking van wer-
ken, bleek evenmin houdbaar. Weliswaar ging het be-
stuurswerk meer taal- en rekenvaardigheden vereisen, 
maar kwantitatieve studies laten zien dat de functies 
toch vaak binnen bereik van grote groepen grondbe-
zitters bleven. Als verklaring is aangevoerd dat steeds 
meer mensen konden lezen en schrijven en dat er on-
dersteuning mogelijk was door specialisten, zoals een 
dorpssecretaris of koster. Bovendien troffen we een stra-
tegie aan om voor buurmeesters en poldermeesters die 
tegelijk in functie waren, mensen met verschillende 
achtergronden te kiezen, zodat slechts één van de twee 
de vereiste capaciteiten hoefde te hebben. Om een lo-
kale functie te bekleden hoefde je, kortom, niet gestu-
deerd te hebben. Wel werd waterbouwkundige kennis 
binnen families doorgegeven en dit kan de participatie 
enigszins versmald hebben. Belangrijk is verder dat er 
een verschil gevonden is tussen functies die meer tech-
nisch-uitvoerend van aard waren, zoals molenmeesters 
in Delfland en buurmeesters in Gelderland, en echte 
bestuursfuncties, zoals sluismeesters in Vlaanderen. 
In de eerste categorie was de participatie breder. Vrou-
wen kwamen vermoedelijk alleen voor de meer tech-
nisch-uitvoerende functies in aanmerking en dan nog 
alleen als er geen geschikte mannen waren.  

De gedetailleerde studies naar lokaal waterbeheer to-
nen vooral aan dat participatie zich van plaats tot plaats 
anders ontwikkelde, afhankelijk van lokale omstandig-
heden, tradities en toevalligheden. Wel is een algemeen 
beeld te schetsen van de typische lokale waterstaats-
functionaris. Dit was een ingezetene van het dorp of de 
polder waar de functie werd uitgeoefend, een man van 
middelbare leeftijd met een goede reputatie. Belang-
rijk was verder dat zijn economische positie stabiel was 
dankzij een relatief groot boerenbedrijf, vooral of hele-
maal op eigen grond.
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6.1  Inleiding

Het regionale waterbeheer stelde hoge eisen aan de or-
ganisatie van besluitvorming en overleg vanwege de gro-
te omvang van het territorium en het aantal belangheb-
benden. Algemene bijeenkomsten van grondbezitters 
waren moeilijk te realiseren en er bestonden daarom al 
vroeg structuren die vorm gaven aan het contact tussen 
bestuurders enerzijds en vertegenwoordigers van de 
grondbezitters anderzijds. Dit hoofdstuk behandelt de 
relatie tussen het bestuur, de grondbezitters en hun ver-
tegenwoordigers en de grote ontwikkelingen die daarin 
optraden. Ook bevat dit hoofdstuk een algemene karak-
terisering van de bestuurders, zowel met betrekking tot 
de middeleeuwen als de vroegmoderne tijd. 

Hoewel de representatieve structuren per waterschap 
verschilden, waren er twee algemene ontwikkelingen, 
die bovendien met elkaar samenhingen. De eerste staat 
in de historiografie bekend als de opkomst van de groot-
grondbezitters. Het komt erop neer dat bijna overal een 
kleine categorie grondbezitters zich opwierp als spreek-
buis van de gemeenschap der belanghebbenden. Het 
ging om de voorname grondbezitters, meestal samen-
vallend met degenen die veel grond binnen het water-
schap bezaten. Afhankelijk van het gewest werden ze 
aangeduid als brede geërfden, grote gelanden, principa-
le landgenoten of hoofdingelanden. Deze ontwikkeling 
deed zich niet overal op hetzelfde moment voor, maar 
kunnen we globaal dateren op de late middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd. In dit hoofdstuk wordt onderzocht 
hoe de representatie van grondbezitters aanvankelijk 
geregeld was en hoe grootgrondbezitters hun invloed 
op den duur versterkten. Wat waren de achtergronden 
daarvan en welke gevolgen kan dit hebben gehad voor 
het investeringsbeleid van waterschappen? Ook komt 
aan de orde hoe bijeenkomsten van grondbezitters in de 
loop der tijd hun openbare karakter verloren. De tweede 
ontwikkeling is de intensivering van het contact tussen 

het bestuur en de vertegenwoordigers, met name rond 
het financiële beheer. Er kwam een cultuur tot bloei van 
financiële verantwoording afleggen. Deze ontwikkeling 
heeft weinig aandacht gekregen in de historiografie en 
zal verder worden uitgewerkt in hoofdstuk 8. 

Het hoofdstuk begint met een karakterisering van de 
bestuurders in de middeleeuwen in paragraaf 6.2. Pa-
ragraaf 6.3 behandelt de overlegstructuren en hoe ze in 
de praktijk werkten in een aantal grote waterschappen 
tijdens de middeleeuwen. Paragraaf 6.4 gaat in op de 
aanpak van grote waterproblemen in het Noorderkwar-
tier rond het midden van de zestiende eeuw. Deze ca-
sus laat zien hoe boeren en andere gewone grondbe-
zitters via lokale vertegenwoordigers hun stem konden 
laten horen. Paragraaf 6.5 karakteriseert de bestuurders 
in de vroegmoderne tijd. Paragraaf 6.6 gaat over de op-
komst van de grootgrondbezitters en 6.7 over de moge-
lijke gevolgen daarvan voor het landverlies in het geval 
van de Rijn-Maas-Scheldedelta. Paragraaf 6.8 beschrijft 
hoe waterschapsbesturen op den duur in beslotenheid 
gingen opereren. 

6.2  Middeleeuwse bestuurders

Regionale waterschappen werden bestuurd door colle-
ges van belanghebbende grondbezitters, dus van perso-
nen met grond in het waterschap (zie hoofdstuk 3). In 
de middeleeuwen was hun voornaamste taak het voe-
ren van schouw en het wijzen van vonnis over degenen 
die hun onderhoudstaak niet goed vervulden of anders-
zins de keuren overtraden. Rechtspraak was een plicht 
waaraan een lid van een gemeenschap zich niet kon 
onttrekken. Bestuurders ontvingen dus geen salaris 
maar slechts een schadeloosstelling.1 Daarbij ging het 
om vacatie- of daggelden ter vergoeding van de gederf-

1 Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 117.

Bestuur en vertegenwoordiging in 
 regionale  waterschappen
▶  
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de tijd en om compensatie van onkosten zoals schuit-
huur, consumpties en de aanschaf van laarzen. Deze 
bestuurskosten kwamen voor rekening van de grond-
bezitters als collectieve lasten. Ze werden omgeslagen 
over de grond, vaak apart van de gewone waterstaatsom-
slag, bijvoorbeeld onder de noemer van heemraadsduit 
of penninggeld.2 Soms werd bepaald dat kandidaten 
voor een bestuursfunctie in staat moesten zijn de eigen 
verteringen te betalen, wat het karakter van sociale ver-
plichting onderstreept. Dit betekent overigens niet dat 
het bekleden van een functie altijd louter als een ver-
plichting of last werd ervaren. Net als in het lokale wa-
terbeheer was het eervol en gaf het de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen. 

Om voor een bestuursfunctie in aanmerking te ko-
men gold vaak de eis om in of dicht bij het territorium 
van het waterschap te wonen en eigenaar te zijn van een 
minimale hoeveelheid grond. Soms werd dat minimum 
al in de veertiende eeuw op schrift gesteld, soms bleven 
de eisen informeel. De grond moest binnen het terri-
torium van het waterschap liggen en onbezwaard zijn, 
dus niet belast met hypotheken of andere schulden. Er 
was een globaal verband tussen de oppervlakte van het 
waterschap en de vereiste hoeveelheid grond, dus hoe 
groter het waterschap hoe hoger de drempel. Bij ver-
schillende regionale waterschappen werd een grens 
van 17 hectare gehanteerd, namelijk 20 morgen. Bij 
het groot-waterschap van Woerden was dat bijvoorbeeld 
sinds 1396 het geval en later horen we hetzelfde bij de 
Diemerdijk.3 Gelderse dijk stoelen en grote Vlaamse wa-
teringen hanteerden vaak een minimum van 17 tot 20 
hectare.4 In Rijnland gold, vermoedelijk van oudsher, 
een eis van 25,5 hectare.5 Delfland vormde een merk-
waardige uitschieter, want daar werd in de veertiende 
eeuw genoteerd dat heemraden minimaal 42,5 hectare 
moesten bezitten – waar men zich overigens niet altijd 

2 Van der Gouw, De Ring van Putten, 75; Dolk, Delfland, 230 (heem-
raadsduit); Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 56, 61 (penninggeld).
3 Van Es, Grenswater, 52. Over de handhaving: idem, 103. Voor de 
Diemerdijk gold sinds 1678 officieel de eis 20 morgen land of 10.000 
gulden. Fransen, Dijk onder spanning, 178. 
4 Het veertiende-eeuwse dijkrecht van de Tieler- en Bommelerwaard 
en het landrecht van de Over- en Nederbetuwe eisten een minimum 
aan landbezit van 20 morgen voor heemraden en 30 morgen voor 
dijkgraven. Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 
44. Voor sluismeesters van de Blankenbergse watering in Vlaanderen 
schijnt 20 ha in de zestiende eeuw een officieuze ondergrens te zijn 
geweest. Soens, ‘Het waterschap en de mythe van democratie’, 45.
5 In Rijnland werd in 1655 voor het eerst schriftelijk een eis gefor-
muleerd, een bezit ter waarde van 15.000 gulden. Van Tielhof en Van 
Dam, Waterstaat in stedenland, 233. Dit was toen het equivalent van 30 
morgen (25,5 ha). In Schieland gold sinds 1396 een eis van 1000 pond 
Hollands. Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 54.

aan hield.6 Bij de resterende waterschappen was de eis 
niet hoger dan 15 hectare.7 De hoeveelheden waren niet 
heel groot, maar sloten het overgrote deel van de grond-
bezitters toch uit. 

De eisen van landbezit beoogden in de eerste plaats 
dat de bestuurders persoonlijk belang hadden bij een 
goede en efficiënte waterbeheersing zodat ze hun best 
zouden doen om verstandig te besturen. In de tweede 
plaats was het hebben van bemiddelde bestuurders een 
praktische noodzaak omdat zij het land konden redden 
in geval van (waters)nood. Bestuurders werden geacht 
om zo nodig op eigen naam krediet te verwerven ten 
behoeve van het waterschap. Zij moesten bereid zijn 
hun tijd, hun goede reputatie en hun netwerk in te zet-
ten, en werden geacht eigendommen tot zekerheid voor 
leningen te kunnen stellen. Zo waren hoogheemraden 
van Rijnland tot in het laatste kwart van de zestiende 
eeuw persoonlijk aansprakelijk met al hun privégoe-
deren voor leningen die het hoogheemraadschap aan-
ging.8 

De kring waaruit bestuurders gerekruteerd werden, 
was vanwege de noodzakelijke financiële slagkracht 
en de vereiste reputatie en netwerken vaak beperkt. 
Zij vormden allesbehalve een afspiegeling van de tota-
le groep belanghebbenden. Het opvallendste kenmerk 
van de heemraden, gezworenen, sluismeesters en an-
dere bestuurders van regionale waterschappen was dan 
ook dat zij behoorden tot de bovenlaag van de belang-
hebbenden. Anders dan bij de lokale waterstaat kwa-
men pachtboeren en boeren met weinig eigen land 
nooit in aanmerking. Vooral de grote regionale water-
schappen werden bestuurd door zeer voorname lieden: 
edelen, hoge geestelijken (overigens ook altijd afkom-
stig uit de adelstand) en, sinds de introductie van stede-
lijke bestuurszetels, rijke stedelingen. Er was dus een 
grote sociale kloof tussen het bestuur en het gros der 
grondbezitters. 

De beschikbare studies suggereren dat de normen tij-
dens de middeleeuwen in het algemeen gerespecteerd 
werden dus dat bestuurders niet alleen substantieel 
grondbezit in het territorium van hun waterschap had-
den, maar ook daarbinnen of dicht in de buurt woon-
den en bereid waren hun tijd en middelen in te zetten 

6 Namelijk 50 morgen (à 0,85 ha). De eis werd niet altijd gehand-
haafd. Postma, Delfland, 67.
7 Zo gold voor de Lekdijk Bovendams en de Lekdijk Benedendams 
een hoeve land (13,6 ha). Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 120-121. Dit 
gold ook voor de deputaten die samen met een watergraaf het onder-
houd van de Kromme Rijn in een ruim 9000 ha groot werkgebied in 
Utrecht bestierden. Van Bemmel, De Kromme Rijn, 33.
8 Van Tielhof, ‘After the flood’, 403; Van Amstel-Horák en Lombarts, 
Regestenboek van Rijnland, 79-80 (27-08-1556). 
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voor het behoud van het land. Er was dus sprake van 
zelfbestuur waardoor bestuurders persoonlijk gemo-
tiveerd waren bij te dragen aan een goede waterhuis-
houding. Voor één categorie bestuurders gold dit echter 
niet zonder meer: dijkgraven die in de Bourgondische 
en Habsburgse periode door de landsheren werden be-
noemd. 

Dijkgraven hebben een slechte naam sinds de wa-
terbouwkundige Andries Vierlingh rond 1577-1578 zijn 
Tractaet van dyckagie schreef. Hij had een hekel aan 
dijkgraven, geleerden en commissarissen die nauwe-
lijks ervaring hadden met het zware werk in weer en 
wind en niet bereid waren met hun poten in de klei te 
staan. Hij schreef over dergelijke hoge heren: sij moesten 
mede heure pooten nat maecken ende vette leersen aentrec-
ken.9 Ook meende hij dat er nogal wat dijkgraven wa-
ren die evenveel verstand hadden van dijkbeheer als een 
zeug had van het eten met een lepel.10 Dat was niet zijn 
fraaiste metafoor, maar hij legde wel de vinger op de 
zere plek en de passage wordt daarom veel geciteerd.11 
De historische literatuur bevat legio klachten over in-
competente, nonchalante en afwezige dijkgraven. Dit 
was vooral te wijten aan de landsheren. Krap bij kas zit-
tende landsheren konden een belangrijke wederdienst 
verwachten wanneer zij iemand tot dijkgraaf benoem-
den. Het ambt was namelijk een bron van inkomsten 
vanwege de financiële voordelen. Ook zij kregen geen 
salaris, maar anders dan heemraden, sluismeesters en 
gezworenen konden zij hoge inkomsten uit boeten en 
pandingen tegemoet zien. Het ambt werd door lands-
heren verpand, verpacht, in leen gegeven of als gunst 
aan vertrouwelingen geschonken.12 Zo werd het dijk-
graafsambt van de Lekdijk Bovendams in de vijftiende 
en zestiende eeuw vaak verpand aan personen die gro-
te bedragen leenden aan de landsheer. Na verpanding 
aan Evert Zoudenbalch in 1497 bleef het dijkgraafschap 
zelfs de hele zestiende eeuw in zijn familie. Het vererf-
de als een gewoon vermogensbestanddeel zodat naza-
ten min of meer als dijkgraaf geboren werden.13 Deze 

9  Vierlingh, Tractaet van dyckagie, 341.
10  Vierlingh, Tractaet van dyckagie, 218-219.
11  Nobel, ‘Polderen in de polder’, 38; Rooijendijk, Waterwolven, 87; 
Slager, De ramp, 15. Van der Ham, De Grote Waard, 93; Van Heinin-
gen, De historie, 102.
12  De waarde van het ambt verschilde per geval. Rond het midden 
van de zestiende eeuw bedroeg de pacht van het dijkgraafsambt van 
Delfland 400 gulden. Postma, Delfland, 59, 60, 61. Voor de Krimpe-
nerwaard varieerde het in de vijftiende en zestiende eeuw van 18 tot 
25 gulden per jaar. Van Aesch, ‘De dijkgraven’, 14, 16. In 1508 was de 
pachtsom voor het dijkgraafschap van de Vier Noorder Koggendijk 
(dijkgraafschap van Medemblik) 100 gulden per jaar. Van Answaar-
den, ‘Het dijkgraafschap van Medemblik’, 156.
13  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 108-109.

ontwikkeling ging ten koste van de kwaliteit van dijk-
graven, want zij werden niet meer op competentie ge-
selecteerd. Bovendien ging het ten koste van hun onaf-
hankelijke positie. De oorspronkelijke bedoeling van de 
functie was dat een dijkgraaf namens de vorst, en loyaal 
aan hem, tegenwicht bood aan lokale partijen, maar als 
de landsheer de functie op een of andere manier te gel-
de maakte, bleef hiervan vaak weinig over.14 Dit tastte de 
kwaliteit van de rechtspraak aan want de dijkgraven wa-
ren rechtsvorderaar en uitvoerder van vonnissen in de 
ommegaande rechtbanken van waterschappen.

Er waren ook voor dijkgraven regels om het functio-
neren te bevorderen en ervoor te zorgen dat goed wa-
terbeheer in het belang van de betrokkene zelf was. 
Dijkgraven moesten doorgaans jaar en dag in het werk-
gebied van het waterschap wonen en daar veel grond 
bezitten – meestal beduidend meer dan van de ande-
re bestuursleden werd geëist.15 Op deze manier was de 
kans groot dat een dijkgraaf het landschap kende en bij 
acuut gevaar snel op de plek des onheils kon zijn. Deze 
regel werd niet altijd gehandhaafd. Zo had de Krimpe-
nerwaard in de middeleeuwen meermaals een dijkgraaf 
die maar weinig land bezat in de waard, wat soms dui-
delijk tot verwaarlozing van de dijken leidde.16 Rotter-
dam klaagde in 1562 dat de dijkgraaf van Schieland bui-
ten het waterschap woonde, mijlenver van Schielands 
Hoge Zeedijk, namelijk in Den Haag.17 Het werd dijk-
graven ook meestal verboden plaatsvervangers aan te 
stellen en hun ambt te combineren met bepaalde ande-
re functies.18 Ook dit soort regels werd regelmatig over-
treden. Jan de Heuyter trachtte in het begin van de zes-
tiende eeuw zelfs de functie van dijkgraaf van Delfland 
met die van hoogheemraad in hetzelfde waterschap te 
combineren, wat uiteraard verboden was.19

Onverantwoorde benoemingen hadden soms ernsti-
ge gevolgen zoals uit het voorbeeld van Zuid-Beveland 
blijkt. De landsheren sprongen daar zeer onzorgvuldig 
om met het benoemen van dijkgraven.20 Hoewel een 
handvest van 1438 bepaalde dat alleen Zeeuwen in aan-
merking kwamen, werd in de praktijk geaccepteerd dat 
de dijkgraven elders woonden, het werk overlieten aan 

14  Vergelijk ook de analyse van de verpachting van baljuwsfuncties 
in Vlaanderen bij Buylaert en Ramandt, ‘The transformation of rural 
elites’, 56.
15  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 44. 
16  Van Aesch, ‘De dijkgraven’, 13-14.
17  NL-RtHHSK, OAS, inv.nr. 494, Rekest van Rotterdam aan stad-
houder Willem van Oranje, 1562. 
18  Postma, Delfland, 54, 60-61. De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 
65 (ordonnantie 1516).
19  De Wilt, Landlieden, 66-67; Postma, Delfland, 54.
20  Dekker en Baetens, Geld in het water, 35-38.
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onderdijkgraven en soms zelfs geen of nauwelijks land 
in het waterschap bezaten. Adriaan van Reimerswaal, 
de dijkgraaf van de watering Beoosten Yerseke (ook 
genoemd de Oostwatering), was berucht. Hij kreeg in 
1516 het verwijt een vreemdeling te zijn die nog geen 
voet land in de watering bezat – wat overigens niet he-
lemaal correct was.21 Hij werd onder meer beschuldigd 
van machtsmisbruik en zijn conflict met de geërfden 
van de watering leidde tot een rechtszaak voor de Gro-
te Raad van Mechelen.22 Het absenteïsme van dijkgra-
ven in deze en andere wateringen op Zuid-Beveland in 
de zestiende eeuw is overtuigend aangetoond. Zo was 
er een dijkgraaf die zijn domicilie in Rotterdam had en 
een ander in het Vlaamse Kieldrecht. Van een derde is 
aannemelijk dat hij vooral in Brussel en Hene gouwen 
verbleef. In zijn verhandeling verweet Vierlingh de 
landsheer het dijkgraafschap te verhueren den meeste bie-
dende, ook als die personen afkomstig waren uit Wes-
terwolde, Waals-Brabant of de Kempen en geen flauw 
benul hadden van het beheer van zeedijken.23 Vierlingh 
schetste hier een heel eenzijdig beeld door het alleen 
over incompetente dijkgraven te hebben en deed de-
genen die wel accuraat optraden tekort.24 Zijn opmer-
king over slecht functionerende dijkgraven afkomstig 
uit landgewesten kan echter heel goed gebaseerd zijn 
op feiten. Vierlingh was als rentmeester van Steenber-
gen decennia lang betrokken geweest bij allerlei bedij-
kingsprojecten in het westen van Brabant en had als er-
kend bedijkingsdeskundige adviezen uitgebracht over 
dijkages elders in de Nederlanden.25 Hij had veel gezien 
en gehoord over de waterbouw van zijn tijd. De zestien-
de-eeuwse stormvloeden hadden dramatische gevolgen 
voor de Zeeuwse eilanden waaronder het definitieve 
verlies van een groot deel van de watering Beoosten Yer-
seke. Historici erkennen dat dit in elk geval deels te wij-
ten was aan het slechte functioneren van dijkgraven.26 

Het ontbrak niet aan weerstand tegen de benoeming 
van ongeschikte personen. Interessant is dat de zich 
ontwikkelende staatsinstellingen zo nodig een lands-
heerlijk besluit vernietigden. Zo vernietigde de Grote 
Raad van Mechelen in 1509 de benoeming van een dijk-
graaf, omdat deze strijdig was met het recht. Het ging 
om het Oosterdijkgraafschap, ook wel genaamd het 

21  Het verwijt bij Van Steensel, Edelen in Zeeland, 188. In 1515 bezat 
Van Reimerswaal reeds de heerlijkheid Lodijke in de Oostwatering en 
hij had daar een kasteel. Dekker en Baetens, Geld in het water, 37, 58.
22  Dekker en Baetens, Geld in het water, 37. 
23  Vierlingh, Tractaet van dyckagie, 218.
24  Dekker en Baetens, Geld in het water, 68.
25  Baars, ‘Andries Vierlingh’, 15, 17.
26  Dekker en Baetens, Geld in het water, 63. Van de Ven, Leefbaar 
laagland, 119. 

dijkgraafschap van Medemblik, dat de oostelijke helft 
van de Westfriese Omringdijk besloeg. De betrokke-
ne woonde niet in de standplaats Medemblik maar in 
Haarlem, waar hij schout was zodat hij het ambt van 
dijkgraaf overduidelijk niet persoonlijk kon uitoefe-
nen. En dit terwijl de plicht tot resideren in Medem-
blik in 1477 was vastgelegd.27 Het vonnis van de Grote 
Raad van Mechelen kan worden gezien als een teken 
dat de bureaucratische instellingen in de landsheerlij-
ke tijd steeds zelfstandiger van de vorst gingen functio-
neren en toenemend bemand werden door universitair 
gevormde technocraten die meer oog kregen voor het 
landsbelang.28 

Behalve staatsinstellingen beijverden ook steden zich 
voor goede dijkgraven in nabijgelegen waterschappen. 
We zagen eerder dat steden trachtten invloed op de be-
noeming van dijkgraven te verwerven, bijvoorbeeld door 
–  zoals Rotterdam deed in 1576 – het recht te kopen de 
dijkgraaf van het naburige hoogheemraadschap voor te 
dragen.29 Dit kwam niet altijd louter voort uit een be-
perkt eigenbelang, het kunnen beschikken over een lu-
cratieve post. Het streven naar invloed had ook vaak te 
maken met terechte onvrede over de slecht functione-
rende adellijke dijkgraven. Omdat de dijken zeer qua-
lijck geregiert ende onderhouden werden door de zitten-
de dijkgraaf en zijn plaatsvervanger die beiden elders 
woonden, pachtte Goes in het begin van de zestiende 
eeuw het dijkgraafschap van de watering Bewesten Yer-
seke (of Westwatering) op Zuid-Beveland.30 Dordrecht 
stuurde uit onvrede met het functioneren van de zitten-
de dijkgraaf in 1563 aan op een Dordtse dijkgraaf voor 
de Zwijndrechtse Waard.31 Gebrek aan inzet, betrokken-
heid en deskundigheid lijkt vooral bij de dijkgraven van 
de Bourgondische en Habsburgse periode veel te zijn 
voorgekomen. Tijdens de Republiek namen de klachten 
over slechte dijkgraven sterk af.

6.3  Bestuur en grondbezitters op zoek naar consensus

Het was in regionale waterschappen niet eenvoudig om 
vergaderingen met grondbezitters te beleggen. Het ter-
ritorium besloeg duizenden, vaak zelfs tienduizenden 

27  Van Answaarden, ‘Het dijkgraafschap van Medemblik’, 145, 157 
noot 49, 158. Het Oosterdijkgraafschap bestond uit Drechterland en 
de Vier Noorder Koggen. Over de structuur van het dijkbestuur over 
de Westfriese Omringdijk in deze tijd: De Bruin, ‘In de ban van het 
ambacht’, 50.
28  Van Answaarden, ‘Het dijkgraafschap van Medemblik’, 160. 
29  Zie p. 57.
30  Dekker en Baetens, Geld in het water, 36. 
31  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 53-54.
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hectare. Dit veroorzaakte praktische problemen die het 
lokale waterbeheer niet kende. De meeste mensen ver-
plaatsten zich te voet en legden gemiddeld niet meer 
dan ongeveer vijf kilometer per uur af.32 Zelfs wanneer 
de vergaderlocatie centraal gelegen was – wat lang niet 
altijd het geval was – moest een deel van de grondbe-
zitters een dag vrij maken om bijeenkomsten van het 
waterschap te kunnen bijwonen. Bovendien was het 
organiseren van discussies of stemmingen in een ge-
zelschap van honderden of duizenden mensen inge-
wikkeld. In het hoogheemraadschap van de Lekdijk Be-
nedendams (of: Lopikerwaard) lukte dit in de praktijk 
niet. De dijkbrief van 1454 schreef ambitieus, maar na-
ief een sterk participatieve besluitvormingsprocedure 
voor. Wanneer de bouw van nieuwe werken werd over-
wogen, moesten dijkgraaf en heemraden niet alleen alle 
ambachtsheren, maar ook alle geërfden oproepen om 
met meerderheid van stemmen te beslissen.33 Er waren 
echter veel te veel belanghebbenden om samen te roe-
pen. In een memorie van 1639 gaven dijkgraaf en heem-
raden toe, naar aanleiding van een protest van grondbe-
zitters over de bouw van een nieuw werk waarover zij 
niet waren gehoord, dat de ingelanden ook eerder niet 
allemaal waren opgeroepen, omdat hun aantal te groot 
was. Dijkgraaf en heemraden hadden daarom steeds 
met de ambachtsheren overlegd.34 Om praktische rede-
nen was er dus vaak sprake van vertegenwoordigers die 
namens de grondbezitters met de waterschapsbesturen 
overlegden. 

Ieder waterschap vond zijn eigen oplossingen voor de 
communicatie tussen bestuur en grondbezitters. Glo-
baal kunnen we onderscheid maken tussen waterschap-
pen met en zonder getrapte structuur, dus met en zon-
der lokale vertegenwoordigers. Het verschilde dan weer 
per regio wie als zodanig optraden. Dat konden am-
bachtsheren zijn, dus degenen die de lokale heerlijke 
rechten bezaten, zoals in de Lopikerwaard en in de wa-
teringen op Walcheren en Zuid-Beveland.35 De grond-
bezitters werden dan vertegenwoordigd door personen 
die zij niet zelf gekozen hadden. Ambachtsheren wa-
ren namelijk meestal afkomstig uit dezelfde lagen van 

32  Vergelijk de één-uur grens vanaf Edam bij Schilstra, Wie water 
deert, 107.
33  Van der Linden, ‘Zeventuig’, 35.
34  Van Hengst, Lekdijk Benedendams, deel I, 152, 155, 157 noot 1. 
Beekman dateert deze memorie abusievelijk op 1689. Het dijk- en 
waterschapsrecht, 854. Uit onderzoek naar de geschiedenis van dit 
waterschap blijkt inderdaad dat het dijkbestuur in de zestiende en 
zeventiende eeuw gewoonlijk met de ambachtsheren overlegde. Zie 
bijvoorbeeld Van Hengst, Lekdijk Benedendams, deel I, 59, 80; Van It-
tersum, Lekdijk Benedendams, deel II, 46, 77, 134.
35  Dekker, ‘De vertegenwoordiging van de geërfden’, 361-365.

de bevolking als de bestuurders van de waterschappen, 
dus edelen, hoge geestelijken of rijke burgers. Deze 
vorm van vertegenwoordiging sloot aan bij de middel-
eeuwse traditie dat de adel bestuurlijke taken op zich 
nam en in voorkomende gevallen de bevolking verte-
genwoordigde. In Holland en een deel van Utrecht was 
dit anders. Daar werden de grondbezitters meestal ver-
tegenwoordigd door ambachtsbewaarders, waarslieden 
of waarschappen, mensen dus die doorgaans door en 
uit de lokale boerenstand werden gekozen. In regiona-
le waterschappen zonder getrapte overlegstructuur was 
het weer anders. Daar communiceerden bestuursleden 
rechtstreeks met grondbezitters, op algemene bijeen-
komsten. Dit was het geval in Vlaamse wateringen en 
in het algemeen in middelgrote waterschappen. 

Ik beschrijf hieronder twee modellen van laatmiddel-
eeuwse overlegstructuren, namelijk een getrapte en een 
niet-getrapte. Het eerste heeft betrekking op een aan-
tal hoogheemraadschappen in het Hollands-Utrechtse 
veengebied, het tweede op wateringen in de Vlaamse 
kustvlakte. Deze selectie is in de eerste plaats ingege-
ven door de omstandigheid dat veel onderzoek gedaan 
is naar de vertegenwoordiging van grondbezitters in 
deze waterschappen. Zowel voor de late middeleeuwen 
als de vroegmoderne tijd kunnen we daarom een goede 
indruk van vertegenwoordiging in de praktijk krijgen.36 
Ten tweede zijn deze waterschappen interessant om-
dat de overlegstructuren op den duur radicaal verander-
den. Zowel het getrapte model van vertegenwoordiging 
in de hoogheemraadschappen in het Hollands-Utrecht-
se veengebied als het niet-getrapte model van vertegen-
woordiging in de wateringen in de Vlaamse kustvlakte 
zijn op hun manier exemplarisch voor de wijze waarop 
vertegenwoordiging van grondbezitters kon functione-
ren. 

De term vertegenwoordiging, of representatie, moet 
overigens niet in al te moderne zin worden opgevat.37 
Net als bij stemmen moeten we ons realiseren dat alles 
plaatsvond in wat misschien het beste een predemocra-
tische maatschappij kan worden genoemd. Functiona-
rissen zoals ambachtsbewaarders zullen meestal dank-
zij lokale verkiezingen over mandaat beschikt hebben, 
maar dat is niet altijd met zekerheid vast te stellen. Ook 

36  Hiermee zijn ook twee gebieden vertegenwoordigd die als ide-
aaltype worden gepresenteerd in de sociale en economische geschied-
schrijving van de Nederlanden (zie p. 104). 
37  Voor een uitgebreide verhandeling over het verschijnsel verte-
genwoordiging in laatmiddeleeuwse, niet-democratische context, de 
varianten ervan, en de fundamentele verschillen met parlementen 
zoals die in de negentiende en twintigste eeuw tot ontwikkeling kwa-
men, zie: Hoppenbrouwers, ‘Assemblies of estates and parliamenta-
rism’, m.n. 27-33, 52.
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weten we zelden of, en hoe intensief, zij ruggenspraak 
pleegden met de grondbezitters.

6.3.1  Het Hollands-Utrechtse veengebied

Het eerste model van overlegstructuren is van toepas-
sing op de grote Hollandse hoogheemraadschappen 
van Rijnland, Delfland en Schieland en op het groten-
deels Utrechtse en deels Hollandse groot-waterschap 
van Woerden. Lokale gemeenschappen genoten hier 
van oudsher een grote autonomie.38 De uitvoering van 
het regionale waterbeheer bleef tot in de vroegmoder-
ne tijd in hoofdzaak rusten op lokale waterstaatsfunc-
tionarissen. Ambachtsbewaarders en waarslieden zorg-
den namelijk niet alleen voor de lokale infrastructuur, 
maar ook voor de hoefslagen van hun dorp in regiona-
le dijken en sluiscomplexen. Door de decentrale orga-
nisatie leken de waterschappen op een honingraat op-
gebouwd uit cellen. Dijkgraaf en heemraden hadden 
daardoor als gesprekspartners vooral te maken met de 
lokale functionarissen. De sociaaleconomische achter-
grond van deze lieden is in hoofdstuk 5 besproken voor 
zestiende-eeuws Delfland. Daaruit bleek dat zij over het 
algemeen afkomstig waren uit de lokale boerenstand 
en tot de middengroepen of de lokale elite behoorden. 
Zij maakten dus geen deel uit van de geprivilegieerde 
standen waaruit ambachtsheren, dijkgraven en heemra-
den afkomstig waren (adel, geestelijkheid en patriciaat). 
Voor zover wij namen kennen van middeleeuwse loka-
le functionarissen, zijn dat vaak combinaties van een 
voornaam met patroniem, zonder een familienaam. Dit 
wijst meestal op een eenvoudige afkomst.39 Net als bij 
de Alblasserwaard heeft de regionale elite waarschijn-
lijk een sleutelrol gespeeld bij de oprichting van de vier 
genoemde waterschappen, maar dat neemt niet weg dat 
lokale mensen eeuwenlang de essentiële functies in het 
dagelijks beheer bekleedden. 

De overlegstructuren kunnen worden weergegeven 
in een organogram (figuur 4). Het organogram heeft 
betrekking op het hoogheemraadschap van Rijnland in 
de vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw, 
dat ik hier als voorbeeld neem. Links staat het bestuur 
van dijkgraaf en heemraden. Zij waren bevoegd tot 
rechtspraak, bestuur en regelgeving. Ze functioneerden 
nog vooral als toezichthouders en rechters. Ze voerden 
de schouw over dijken, sluizen en watergangen, vaar-
digden keuren uit en vonnisten overtredingen. Daar-
naast hadden ze een paar kleinere werken (bruggen, 

38  Zie p. 108. 
39  Hoek, ‘De regeling’, 291 (Claes Danelsz.); Sloof, ‘De oudste am-
bachtsrekeningen’, 24 (Ysbrant Janszoon), 25 (Jan Dirc Marxzoon).

dammen en sluizen) in eigen beheer en voerden bij-
zondere projecten uit, zoals dijkherstel of vernieuwing 
van een sluiscomplex. Rechts staan de lokale vertegen-
woordigers: ambachtsbewaarders en eventuele andere 
functionarissen zoals dorpsschouten. De vertegenwoor-
digers vormden geen eigen organisatie en zijn daarom 
niet omkaderd. De relaties tussen de heemraden en de 
vertegenwoordigers waren weinig geformaliseerd. Er 
was geen vast aantal vertegenwoordigers per ambacht 
en een ambacht kon eventueel per gelegenheid ande-
re mensen afvaardigen. Er waren geen vaste locaties of 
momenten van overleg. Het recht van de vertegenwoor-
digers om mee te beslissen over belangrijke beslissin-
gen was niet op schrift gesteld, maar behoorde tot het 
domein van het gewoonterecht. Ik heb de partijen op ge-
lijke hoogte gezet en niet in een hiërarchisch verband. 
De ambachtsbewaarders moesten namelijk in een aan-
tal opzichten de hoogheemraden gehoorzamen en die 
laatsten mochten geen essentiële dingen doen zonder 
toestemming van de eersten. Tekenend voor het karak-
ter van de relaties is dat het bestuur van Rijnland sinds 
het tweede kwart van de vijftiende eeuw de ambachtsre-
keningen controleerde, terwijl de ambachtsbewaarders 
de rekening van Rijnland goedkeurden.40 Zo werden op 
de meischouw van 1448 drie rekeningen van Rijnlandse 
omslagen door de ambachtsbewaarders goedgekeurd.41 
Hoewel bestuurders zichzelf in de vijftiende eeuw niet 
meer heemraden noemden maar hoogheemraden om 
het verschil met lokale heemraden te benadrukken, wa-
ren de verhoudingen nog weinig hiërarchisch. 

Bijeenkomsten van Rijnlands bestuur met de verte-
genwoordigers waren gericht op het vaststellen van een 
beleid waar draagvlak voor was. In de bronnen is spra-
ke van lokale vertegenwoordigers die consent verleenden 
aan voorstellen. Ook synoniemen van consent verlenen 
zoals akkoord gaan en instemmen komen in praktijk-
bronnen zoals rekeningen en resoluties vaak voor. Dit 
wijst erop dat het bestuurscollege doorgaans het beleid 
ontwikkelde en vervolgens akkoord bij de ingelanden 
verwierf. Het overleg diende om voorstellen eventueel 
aan te passen, waarbij gebruik werd gemaakt van lokale 
kennis en ervaring, en vervolgens instemming te krij-
gen voor de uitvoering van de plannen. Zo verleenden 
de ambachtsbewaarders in 1501 consent aan Rijnland 
om twee nieuwe rechtszaken aan te gaan. Processen 
waren duur en de kosten zouden door de gezamenlijke 
ingelanden opgebracht moeten worden.42 In de oudst 
bewaard gebleven rekening van Rijnland, over een om-

40  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 90-91. 
41  Fockema Andreae, Rijnland, 57.
42  Fockema Andreae, Rijnland, 56.
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1376.3  bestuur en grondbezitters op zoek naar consensus

slag gedaan in 1509, lezen wij dat de heemraden de in-
gelanden en ambachtsbewaarders van de dorpen in heel 
Rijnland ter dagvaart hebben geroepen en dat daar, ter 
dagvaart, bij gemeen consent is besloten een omslag van 
2 groten Vlaams per morgen te heffen.43 

Het zoeken naar draagvlak kan beschouwd worden 
als een streven naar consensus, hoewel er een subtiel 
verschil was tussen consensus bereiken en consent ver-
lenen.44 Consensus staat voor overeenstemming en is 
gepast voor situaties waarin partijen gelijkwaardig zijn. 
In de bronnen is sprake van consent, of toestemming, 
wat zich beter leende voor de verhouding tussen de lo-
kale vertegenwoordigers en de heemraden die in de 
middeleeuwen vrijwel allemaal tot de adellijke stand be-
hoorden. Mogelijk was mede daarom geen sprake van 
stemmingen of meerderheidsbesluiten. Er werd niet 
gestemd maar overlegd totdat kon worden aangeno-
men dat iedereen, of althans de meerderheid, met de 
voorstellen instemde. Het initiatief voor nieuw beleid 
lag doorgaans kennelijk niet bij de lokale vertegenwoor-
digers, maar bij de bestuurders, al dan niet in samen-
werking met raadsheren of andere gewestelijke functi-
onarissen. Soms speelden de ambachtsbewaarders een 
actievere rol, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn wan-
neer dijkgraaf en heemraden een aanbesteding deden 
of mee het veld in te gaan om ter plekke te beraadslagen 
wat voor ingrepen er nodig waren.45

Rijnland was zo groot dat zelfs de getrapte overleg-
structuur niet kon garanderen dat het hele territorium 
bij de besluitvorming werd betrokken. Veelzeggend is 
een presentielijst van een bijeenkomst van Rijnlands 
bestuur met de ingelanden in het stadhuis van Leiden 
op 17 maart 1526. Er werd beraadslaagd over een nieu-

43  NL-HaNA, Hof van Holland, inv.nr. 14106, f. 1v.
44  http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lem-
ma consensus.
45  Bijvoorbeeld de aanbesteding van het onderhoud van het sluisje 
bij de Zijlbrug in 1445: Sloof, ‘De oudste bestuursregisters’, 8, 434; en 
de beraadslaging over de oeverversterking van het Haarlemmermeer, 
ook in 1445: Fockema Andreae, Rijnland, 55.

we omslag en over de vraag of op kosten van de inge-
landen helm geplant zou worden in de duinen. Helm 
ging verstuiving tegen en dit was belangrijk omdat de 
duinen als zeewering dienden. De presentielijst toont 
vertegenwoordigers van 21 ambachten (naast vertegen-
woordigers van steden, abdijen en kerken), en niet eens 
iedereen had zijn naam laten noteren.46 De opkomst 
was daarmee behoorlijk groot, maar bij nadere analyse 
valt op dat al deze ambachten binnen een straal van vijf-
tien kilometer van Leiden lagen (zie kaart 8). Vanwaar 
die selectieve opkomst? Die had mogelijk een instituti-
onele kant: Rijnland ontstond rond 1200 uit een kern 
van ambachten rond Leiden en werd in de loop van de 
dertiende eeuw uitgebreid met ambachten rond Haar-
lem. Rijnland strekte zich sindsdien over twee baljuw-
schappen uit: Rijnland en Kennemerland. Van de zeven 
heemraden kwamen er, vermoedelijk sinds de dertien-
de-eeuwse uitbreiding, vijf uit de streek rond de Oude 
Rijn en twee uit Haarlem of omgeving.47 Later, in het 
begin van de zeventiende eeuw, werd het hoogheem-
raadschap formeel onderverdeeld in een Haarlemmer 
en een Leids kwartier, elk met een eigen dagelijks be-
stuur.48 Mogelijk weerspiegelt de presentielijst van 1526 
een van oudsher grotere betrokkenheid van het Leidse 
kwartier bij bestuurlijke kwesties. Verder moet de reis-
tijd een rol hebben gespeeld. Leiden lag centraal, maar 
de vertegenwoordigers uit perifeer gelegen ambachten 
moesten niettemin drie uur reistijd voor de heenreis 
rekenen en ook weer voor de terugreis. Rond 1500 be-
sloeg het hoogheemraadschap circa 50.000 morgen of-
wel 42.500 hectare.49 Het realiseren van algemene bij-
eenkomsten was beslist een logistieke uitdaging.

In het groot-waterschap van Woerden was de posi-
tie van de lokale vertegenwoordigers, hier waarslieden 
geheten,50 iets sterker dan in de drie Hollandse hoog-

46  NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 648b.
47  Fockema Andreae, Willem I, 43.
48  Dolfing, ‘Commissarissen hoogheemraden’, 78-79.
49  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 322-323.
50  In bronnen en literatuur wordt regelmatig van waardslieden van 

samenstelling:
1 dijkgraaf (van adel)

7 hoogheemraden (7 edelen, en sinds 1430: 
5 edelen, 2 stedelingen)

dijkgraaf en hoogheemraden
bevoegdheden:

bestuur, rechtspraak, regelgeving

ambachtsbewaarders, schouten en
andere lokale vertegenwoordigers

bevoegdheden:
inspraak en medezeggenschap

ambacht

ambacht ambacht 

 ▸ Figuur 4  Organogram 
van het bestuur van Rijnland 
met de vertegenwoordigers 
van de ingelanden, situatie 
tot circa 1550.
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138 6 bestuur en vertegenwoordiging in  regionale  waterschappen

heemraadschappen. De vertegenwoordigers hadden na-
melijk het recht om formeel een stem uit te brengen 
over uitgaven die het bestuurscollege wilde doen. Dit 
bestuurscollege bestond uit een dijkgraaf en drie heem-
raden uit Holland en twee heemraden uit Utrecht.51 Het 
recht van de waarslieden om mee te stemmen maakte 
onderdeel uit van een privilege dat Albrecht van Beie-
ren in 1396 verleend had aan de vijf kerspels binnen 
het groot-waterschap.52 Het privilege bepaalde precies 

het groot-waterschap gesproken, maar ik kies voor de variant zonder 
d (zie p. 103).
51  Van Es, Grenswater, 52.
52  Daarin stond dat bij belangrijke besluiten de grondbezitters (de 
lantgenooten en de buyren) van elk kerspel twee waarslieden mochten 
voegen bij de heemraden. Van Mieris, Groot Charterboek der graaven 
van Holland, deel III, 637-638. Van der Linden, ‘Zeventuig’, 34; Van 
Es, Grenswater, 52-53; Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 316-317. Het 

voor welke kwesties die instemming vereist was. Dijk-
graaf en heemraden hadden een mandaat voor activi-
teiten die maximaal een groot (een halve stuiver) per 
morgen aan omslag zouden kosten, maar moesten over 
duurdere plannen beraadslagen met de tien waarslie-
den. De kerspels hebben dit privilege verkregen in de 
nasleep van een groot conflict over de financiële verant-
woording van twee dure projecten. Dit betrof de aan-
leg van de Enkele en Dubbele Wierikke, weteringen die 
rond 1370 tussen de Oude Rijn en de Hollandse IJssel 
waren gegraven.53 

Het privilege van 1396 werd strikt gehandhaafd, zo-
als rechtszaken van het groot-waterschap uit de zestien-

privilege dateert van 27-02-1396, maar wordt soms abusievelijk geda-
teerd op 1395. 
53  Van Es, Grenswater, 53.

 ▸ Kaart 8  Vertegenwoordi-
ging op een Rijnlandse inge-
landenvergadering, 1526. Op 
een algemene bijeenkomst op 
17 maart 1526 waren lokale 
vertegenwoordigers aanwezig 
uit de donkergrijs gekleurde 
gebieden, plus vertegenwoordi-
gers van enkele abdijen, stede-
lijke instellingen en de steden 
Leiden en Haarlem. 
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de eeuw illustreren. In een sententie van 1555 werd nog 
eens gezegd dat de heemraden een halve stuiver per 
jaar op de morgen mochten omslaan maar dat grotere 
uitgaven een zaak van de waarslieden waren, als repre-
senterende ’t corpus van den gemeenen ingelanden.54 Toen 
de houten brug bij Bodegraven vernieuwd moest wor-
den, wilden dijkgraaf en heemraden een nieuwe brug 
in steen bouwen. In 1563 stemden de waarslieden van 
alle parochies daarmee in, behalve die van Zegveld die 
naer haer oude gewoonte nergens in consenteren en wilt.55 
Zegveld was de enige dwarsligger en het plan werd met 
meerderheid van stemmen aangenomen. Later ont-
stond desondanks een conflict omdat de andere paro-
chies op hun toestemming terugkwamen, nadat ge-
bleken was dat de stenen brug wel 4000 gulden zou 
kosten. Uiteindelijk moesten het Hof van Holland en 
de Grote Raad van Mechelen zich erover buigen.56 Ter-
wijl het in Rijnland nog mogelijk was om bij een lage 
opkomst gemakshalve uit te gaan van het adagium wie 
zwijgt stemt toe, moesten dijkgraaf en heemraden van 
Woerden de waarslieden ontbieden ende mede beraetsla-
gen, zoals in een resolutie uit 1611 stond.57

6.3.2  De Vlaamse kustvlakte

De bestuurders van waterschappen in Vlaanderen be-
trokken de grondbezitters op een andere manier bij hun 
beleid. Dit tweede model van overlegstructuren is van 
toepassing op verschillende wateringen in de Vlaamse 
kustvlakte, waarvan ik de Blankenbergse als voorbeeld 
neem. De grote Blankenbergse watering kan vanwege 
zijn oppervlakte van 17.000 hectare beschouwd worden 
als regionaal waterschap.58 Het gebied telde vijftien pa-
rochies en de grond was in de middeleeuwen vermoe-
delijk verdeeld over tussen de 1500 en 2000 grondeige-
naren.59 Toch bestond hier, anders dan in Holland en 
Utrecht, geen overleg van bestuursleden met lokale ver-
tegenwoordigers. Het waterbeheer was veel centraler 
georganiseerd. Een verschijnsel als verhoefslaging van 
regionale werken over parochies of buurschappen heeft 

54  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 309.
55  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 319.
56  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 316-323, de kosten van de brug 
op 322.
57  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 548.
58  Soens, ‘Explaining deficiencies’, 39. De fiscale oppervlakte was 
circa 16.000 ha omdat een deel van de gronden lichter belast werd. 
Soens, Spade in de dijk, 81, 115, 191. 
59  Parochies: Soens, Spade in de dijk, 194. Na een proces van ster-
ke concentratie van het grondbezit telde de watering in de zestiende 
eeuw nog ongeveer 1400 eigenaren. Soens, ‘Polders zonder polder-
model’, 21.

in de Vlaamse kustvlakte waarschijnlijk nooit bestaan. 
De sluizen en kanalen werden al in de dertiende eeuw 
centraal beheerd en door middel van een geschot over 
de grond gefinancierd. Dijken werden tot in de vijftien-
de eeuw door middel van hontmannen onderhouden, 
maar dit heeft niet geleid tot een vertegenwoordigen-
de structuur per hontman. De overlegstructuur was ei-
genlijk zoals we die kennen van het lokale waterbeheer. 
Besluitvorming vond plaats op vergaderingen die toe-
gankelijk waren voor iedereen die in de watering grond 
had, dus ieder die ghegoed ende gheerft es binder vorseider 
wateringhe.60 De wateringen in het Brugse Vrije moes-
ten volgens het gewoonterecht hun jaarlijkse statutaire 
vergadering op of bij de uitwateringssluis houden. Die 
lag in dit geval in het noorden van de watering, bij Blan-
kenberge. Er werd verder ook veel vergaderd op de Burg 
in Brugge.61

De overlegstructuren kunnen weergegeven worden 
in een organogram (figuur 5). Boven staat de algeme-
ne vergadering van grondbezitters, het belangrijkste 
beleidsorgaan van de watering. Daaronder staat het be-
stuur. In de Blankenbergse watering bestond dit uit vier 
sluismeesters en een financieel specialist, hier ontvan-
ger geheten. In de Vlaamse wateringen maakten ont-
vangers immers ondanks het ambtelijke karakter van 
hun functie en de bijbehorende salariëring deel uit van 
het bestuur. Van de vier zetels voor sluismeesters was 
er een gereserveerd voor de kerkelijke instellingen, een 
voor de Brugse poorterij en twee waren bestemd voor 
de inwoners van het Brugse Vrije, dus de grondbezitters 
op het platteland.62

Bij een algemene vergadering valt theoretisch een 
grote opkomst te verwachten. Het is echter de vraag hoe 
algemeen deze vergaderingen werkelijk waren. Er zijn 
geen presentielijsten bekend, maar schattingen op ba-
sis van namenlijsten van notabele aanwezigen en alco-
holconsumptie laten zien dat de opkomst van de alge-
mene vergadering van de Blankenbergse watering sterk 
schommelde. In bijzondere omstandigheden liep het 
aantal aanwezigen op tot honderden.63 Wie waren dat? 
Vermoedelijk waren mensen die dichtbij de vergaderlo-
catie woonden, eerder geneigd te verschijnen. Wat dat 
betreft valt op dat de twee veel gebruikte locaties decen-
traal lagen, namelijk in het uiterste noorden van de wa-
tering (aan de kust bij Blankenberge) en net buiten het 

60  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 17.
61  Volgens de kostumen van het Brugse Vrije van 1461. Soens, Spa-
de in de dijk, 42 en 66 noot 220.
62  Soens, Spade in de dijk, 191. Over de algemene vergadering en 
haar bevoegdheden: ibidem, 41.
63  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 21-22.
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uiterste oosten van de watering (in Brugge). Beide lo-
caties hadden niet verder van het midden van de wate-
ring af kunnen liggen. Boeren moesten tot achttien ki-
lometer afleggen om aanwezig te kunnen zijn en dit zal 
voor sommigen een drempel hebben opgeworpen. Be-
halve in geografisch opzicht was de opkomst ongetwij-
feld ook in sociaaleconomisch opzicht niet evenwichtig. 
Keuterboeren waren waarschijnlijk ondervertegenwoor-
digd. Daarvan waren er heel veel. We herinneren eraan 
dat het grondbezit in het Brugse Vrije lange tijd ex-
treem versnipperd was. De meeste grondbezitters had-
den minder dan een paar hectare en beoefenden sei-
zoensgebonden nevenactiviteiten die niet agrarisch van 
aard waren. Na het einde van de veertiende eeuw raak-
te het kleine en dwergbezit op zijn retour maar er ble-
ven nog lang heel veel personen die niet genoeg grond 
hadden voor een volwaardig boerenbedrijf.64 Ik veron-
derstel dat de eigenaren van zeer kleine stukjes grond 
massaal wegbleven bij jaarvergaderingen van de wate-
ring. De grotere boeren en grootgrondbezitters zullen 
daarentegen sterk oververtegenwoordigd zijn geweest. 
Vooral Brugse instellingen en rijke particulieren zullen 
goed vertegenwoordigd geweest zijn, via hun rentmees-
ters of in persoon. 

De beraadslagingen over de vernieuwing van de Blan-
kenbergse zuidsluis in 1407 vormen een fraaie illus-
tratie van besluitvorming in een grote watering in de 
middeleeuwen. Er vonden uitvoerige beraadslagingen 
plaats, waaraan vele grondeigenaren actief deelnamen. 
Omdat niet meteen duidelijk was of, en hoe, de sluis ver-

64  Soens, ‘The social distribution of land’, 149-150; zie ook p. 91-92. 

nieuwd moest worden en door welke aannemer, werden 
er in 1407 maar liefst vijf algemene vergaderingen uit-
geschreven. Tijdens die vergaderingen rapporteerden 
commissies over de inspectie van de oude sluis, maak-
te de vergadering een keuze tussen meerdere concurre-
rende ontwerpen van de nieuwe sluis en beoordeelde 
offertes van aannemers. De aanwezige grondeigenaren 
namen actief deel aan de discussies en deze golden zo-
wel de technisch-waterstaatkundige als de financiële as-
pecten. De uitkomsten waren niet voorgekookt en alle 
belangrijke beslissingen werden daadwerkelijk door de 
vergadering genomen.65 

Ook in de Vlaamse wateringen werd belang gehecht 
aan draagvlak voor het beleid bij de grondbezitters, op 
zijn minst in de vorm van toestemming gegeven aan 
het bestuur. Van stemmingen lijkt daarbij, net als in 
Rijnland, nauwelijks gebruik te zijn gemaakt. Slechts 
af en toe vinden we dat besluiten werden genomen bij 
meerderheid van stemmen, maar dan betreft het de 
kleinere Vlaamse waterschappen. Zo waren het de mees-
te ende ganste partie vanden inwonende ende ghelandden 
van polders in Axelambacht die in 1503 een besluit na-
men dat kennelijk niet op algemene instemming kon 
rekenen.66 Normaal gesproken was het streven om in 
de loop van de vergadering eventuele bezwaren te doen 
verstommen, bijvoorbeeld door voorstellen aan te pas-
sen naar aanleiding van gedane suggesties. Hoewel ie-
dereen op dit soort vergaderingen suggesties kon doen 
en bezwaren opperen, had uiteraard niet iedereen even-
veel invloed. De voornaamste en rijkste ingelanden oe-
fenden een buitenproportionele invloed uit. Zij waren 
het bijvoorbeeld die in commissies zitting namen ter 
voorbereiding van beleid. Aan hun mening werd ter 
vergadering meer waarde gehecht dan aan die van een 
doorsnee bezitter. Dit alles kan samengaan met een re-
ele mogelijkheid tot inspraak voor de gewone ingelan-
den en een daadwerkelijk streven naar algemene con-
sensus. De vergaderingen van de wateringen eindigden 
dan ook doorgaans als de aanwezigen eens ende van acor-
de waren.67

De levendige algemene bijeenkomsten in de Vlaamse 
kustvlakte en de stevige positie van de lokale vertegen-
woordigers in het Hollands-Utrechtse veengebied leidt 
gemakkelijk tot een romantische voorstelling van boe-
rengemeenschappen die gezamenlijk het regionale wa-
terbeheer uitdachten. De rol van de maatschappelijke 
bovenlaag en de grote massa der belanghebbenden was 

65  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 15-16.
66  Soens, Spade in de dijk, 46-47, 68 noot 243.
67  Soens, ‘Polders zonder poldermodel’, 12-14.

 ▸ Figuur 5. Organogram van het bestuur van de watering Blan-
kenberge in de middeleeuwen.
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echter zeer verschillend. De sluismeesters, heemraden 
en dijkgraven hadden steeds de leiding. Zij namen het 
initiatief om problemen aan te pakken en ontwikkelden 
een visie. Vervolgens raadpleegden zij de grondbezit-
ters. Van die laatsten, of hun vertegenwoordigers, werd 
niet meer verwacht dan dat zij de plannen bijstuurden 
en verfijnden op basis van hun kennis van het land-
schap en ervaring in het dagelijks waterbeheer, en ten 
slotte akkoord gaven. Op algemene vergaderingen en 
andere bijeenkomsten hadden de bestuurders om aller-
lei redenen het overwicht. Zij hadden als edelen en pa-
triciërs een hoge sociale status, waardoor aan hun me-
ning veel gewicht werd toegekend, zij beschikten over 
een vermogen waaruit zij eventueel krediet konden ver-
lenen, en zij hadden een sociaal netwerk dat belangrijk 
was om plannen te kunnen realiseren. In de drie gro-
te hoogheemraadschappen en het groot-waterschap van 
Woerden waren de hoogheemraden bovendien levens-
lang in functie, waardoor ze een grote voorsprong aan 
kennis en ervaring opbouwden vergeleken met de lo-
kale vertegenwoordigers die voor een of twee jaar be-
noemd werden.

De ongelijke positie van de bovenlaag en de massa 
gewone grondbezitters ging nochtans samen met bre-
de participatie, zoals we in deze paragraaf zagen. Zowel 
in Rijnland als in het groot-waterschap van Woerden 
als in de Blankenbergse watering hadden grondbezit-
ters tijdens de middeleeuwen mogelijkheden om goed 
geïnformeerd te zijn over de plannen van het bestuur, 
daarover mee te praten, suggesties te doen en protest 
te laten horen. Die mogelijkheden waren geregeld in 
het gewoonterecht en in privileges. Zo oefenden de be-
langhebbenden, al dan niet via vertegenwoordigers, in-
vloed uit op de inrichting van het waterbeheer. In het 
groot-waterschap was de macht van de vertegenwoordi-
gers dankzij hun stemrecht duidelijker groter dan in de 
andere gevallen, maar overal werd grote waarde gehecht 
aan de instemming van de gemeenschap der grondbe-
zitters. Via het consenteren of akkoord gaan participeer-
den brede groepen belanghebbenden in de besluitvor-
ming. 

6.4 Raadpleging van vertegenwoordigers in het Noor-
derkwartier

De voorgeschiedenis van het hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en 
West-Friesland, doorgaans Uitwaterende Sluizen ge-
noemd, biedt een mooi voorbeeld van het functioneren 
van vertegenwoordigers en het zoeken naar consensus. 

De bevolking van het Noorderkwartier was in de jaren 
1544-1545 nauw betrokken bij plannen tot reorganisa-
tie van het waterbeheer. Het ging om het afsluiten van 
twee grote zeegaten door middel van sluizen op kosten 
van de grondbezitters. Dit zou heel veel grondbezitters 
raken: de oppervlakte van het belanghebbende gebied 
werd geraamd op circa 29.000 hectare.68 Vanwege de 
grootschalige en systematische raadpleging van de be-
volking heeft deze episode in de (voor)geschiedenis van 
Uitwaterende Sluizen altijd tot de verbeelding gespro-
ken.69 Dit was niet omdat het project erg succesvol was. 
De uitvoering stagneerde namelijk al vrij snel en het be-
langrijkste zeegat bleef vooralsnog open. Het project 
ging zelfs niet meteen gepaard met de oprichting van 
een waterschap, want de eerste dijkgraaf en heemraden 
van Uitwaterende Sluizen kwamen er pas in 1565.70 De 
raadpleging is desondanks interessant, want we komen 
relatief veel te weten over overlegstructuren die nog 
overwegend middeleeuws van karakter waren.

De afsluiting van de twee zeegaten zou ingrijpende 
gevolgen hebben voor de economie. Het ging ten eer-
ste om de Krommenie tussen het gelijknamige dorp en 
Uitgeest en ten tweede om de haven van Edam. Het wa-
ren wijde zeegaten die het IJ en de Zuiderzee verbon-
den met de grote meren. Die meren verziltten en wa-
ren aan eb en vloed blootgesteld. De fragiele oevers van 
het Schermeer en de andere meren brokkelden steeds 
verder af. De grondbezitters klaagden over landverlies, 
duur dijkonderhoud en hoge waterstanden waardoor de 
landerijen moeilijk afwaterden.71 Afdamming zou de 
problemen beteugelen. Er zou dan nergens meer een 
open verbinding met het buitenwater zijn en de meren 
zouden een gezamenlijk peil hebben, te reguleren door 
middel van uitwateringssluizen. Ze zouden dus één 
boezem vormen, Schermerboezem genoemd naar een 
van de grootste meren. De problemen van het kwets-
bare veenland rond de meren waren niet nieuw en er 
was in de loop der eeuwen al een en ander aan gedaan. 
Tussen 1270 en 1401 waren kleinere zeegaten afgeslo-
ten, onder meer bij Zaandam (met de Hoge Dam) en bij 
Monnickendam (met de Nieuwendam), en ook was de 
Krommenie door middel van een open dam versmald 

68  Oppervlakteramingen ten behoeve van de omslag in 1544 en 1545 
gingen uit van 34.000 morgen à 0,85 ha. NL-PmWA, HUS, inv.nr. 70. 
Eerste en Tweede Advies.
69  Schilstra meldde in 1969 niet zonder genoegen dat het pro-
bleem met de bevolking werd aangepakt. Niet zonder hen, niet over hen. 
Schilstra, Wie water deert, 19. 
70  Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe, 327; Borger en Bruines, 
Binnenwaeters gewelt, 53; Aten, ‘Een afgerond geheel’, 36-37.
71  Onder meer NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies (9-11-
1544), 1, 14, 21, 25.
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(eveneens Nieuwendam genoemd) (zie kaart 9).72 Door 
de opening kwam bij vloed echter nog altijd veel water 
uit het IJ het Schermeer op. Ook de haven van Edam 
was in de zestiende eeuw nog een echt zeegat. Een zee-
schip kon via Edam moeiteloos de Purmer op varen. 
Er waren wel sluisdeuren gebouwd, maar die werden 
alleen bij stormvloed gesloten en waren bovendien zo 
smal dat zij een deel van de stroom altijd open lieten. In 
het tweede kwart van de zestiende eeuw rees het plan 
om zowel in de Krommenie als in de haven van Edam 
sluizen te bouwen die de zeegaten volledig afsloten en 
alleen open zouden gaan bij eb. Zo konden de landerij-
en afwateren, zonder dat er ooit een krachtige stroom 
de meren op kon komen: zulcx dat zij souden vuijtwate-
ren ende nijet inne.73 Uitwaterende Sluizen ontleent hier-
aan zijn nadrukkelijke naam. 

Net als in voorafgaande eeuwen leed de besluitvor-
ming onder diepe verdeeldheid in het Noorderkwartier. 
Die betrof vooral de klassieke tegenstelling tussen ste-
den die de vaarwegen open wilden houden voor hun 
handel en scheepvaart, en de rurale bevolking die stro-
men wilde afsluiten met het oog op de afwatering van 
landbouwgrond. Nikki Brand en Jan Luiten van Zanden 
stelden voor het gebied ten zuiden van het IJ vast dat 
de meeste afdammingen van riviermondingen plaats-
vonden vóór het midden van de veertiende eeuw, toen 
de steden nog klein en politiek zwak waren.74 De water-
schappen konden zich tegenover de stadjes sterk ma-
ken. In de vijftiende en zestiende eeuw veranderden 
de verhoudingen en verkregen de Hollandse steden 
het overwicht. Wie in de zestiende eeuw nog met plan-
nen voor afdamming kwam, was eigenlijk te laat. In 
het Noorderkwartier was Edam de grote tegenstander 
van de afdammingsplannen, maar er waren nog meer 
tegenstanders, zoals degenen die de visrechten bij de 
zeegaten bezaten en de boeren die een bijzondere land-
bouwmethode toepasten: inundatie. Regelmatige inun-
datie was een praktijk die in de zestiende en zeventien-
de eeuw nog veel voorkwam in de regio.75

De aanleiding voor het project waren klachten die 
Brussel hadden bereikt en die afkomstig waren van in-
gelanden ende geerffden die hun landen rond de meren 

72  Beenakker, Van Rentersluze tot strijkmolen, 68, 75, 78, 94 noot 19, 
141 noot 62, 141 noot 63.
73  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies, 3.
74  In deze periode verzetten zij zich ook nooit tegen pogingen van 
andere steden om nieuwe vaarroutes te maken. Tussen 1345 en 1428 
veroverden Hollandse steden echter een machtspositie en gingen 
zich met succes verzetten tegen nieuwe vaarwegen en andere nieuwe 
infrastructuur. Brand en Van Zanden, ‘Infrastructuur in een steden-
landschap’, 11-12. 
75  Zie hierover Aten, ‘Drijven of drooghouden’. 

zagen afspoelen en grote moeite hadden hun dijken in 
stand te houden.76 We weten niet wie deze grondbezit-
ters waren of welke sociaaleconomische achtergrond ze 
hadden. Kenmerkend voor het Noorderkwartier in deze 
tijd was dat de regionale elite er heel klein was. Er wa-
ren weinig adellijke en geestelijke grootgrondbezitters 
en er was nog vrij weinig stedelijk grondbezit. De stede-
lijke elite van Alkmaar breidde weliswaar zijn grondbe-
zit uit en experimenteerde met kleine droogmakerijtjes, 
maar een groot bedijkingsproject dat rond 1550 dicht-
bij werd ontwikkeld, de bedijking van de Zijpe, werd 
volledig gefinancierd door Zuid-Nederlanders.77 Er was 
ook al geen groep lokale heren met overheidsmacht van 
wie initiatieven op het terrein van het waterbeheer ver-
wacht kon worden. Voor zover er hier al ambachts- en 
hoge heerlijkheden waren uitgegeven, waren die deels 
ook weer teruggevallen aan de landsheer. Een groot deel 
van de rurale bevolking richtte zich dus in voorkomen-
de gevallen niet via een lokale heer tot de vorst, maar 
rechtstreeks. We kunnen er vanuit gaan dat de klachten 
en verzoekschriften grotendeels afkomstig waren van 
leden en vertegenwoordigers van de boerenbevolking.

Karel V koos twee heren uit om zich in de proble-
men van het Noorderkwartier te verdiepen: Andries van 
Bronchorst en Adriaan Stalpaert van der Wiele. Veel 
meer mensen zullen er niet geweest zijn die de land-
schappelijke situatie in de regio konden overzien en 
over voldoende gezag beschikten om ingrijpende pro-
jecten te ontwikkelen. Van Bronchorst zijn we al eerder 
tegengekomen, maar dan in het zuiden van Holland. 
Hij was de waterstaatsspecialist van het Hof van Hol-
land die na de stormvloeden van 1530 en 1532 het heem-
raadschap de Ring van Putten op orde had gebracht.78 
Daarna hield hij zich decennia lang bezig met water-
kering en afwatering in het Noorderkwartier, eveneens 
deels uit hoofde van zijn functie als raadsheer van het 
Hof, deels omdat hij ook in dit gebied persoonlijke be-
langen had. Wendelmoet van Boshuysen, de vrouw met 
wie hij na de dood van zijn eerste vrouw huwde, bezat 
namelijk veel gronden in Kennemerland en West-Fries-
land.79 Adriaan Stalpaert van der Wiele was een ambte-
naar met zeer hoge functies in het Noorderkwartier. Hij 

76  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 34.
77  Bremer, De Zijpe, 19-27; Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 479. 
78  Zie p. 65-66. 
79  In 1550, na het overlijden van Andries, werd een overzicht opge-
maakt van het bezit van Wendelmoet, waarop meer dan 60 landerij-
en. Regionaal Archief Alkmaar, Provenhuis Van Zessen te Alkmaar 
1626-1986 (toegang NL-AmrRAA-10.6.4.43), inv.nr. 52. Legger der 
goederen en renten van Wendelmoet weduwe van Andries van Bron-
chorst, ultima december 1550. Andries en Wendelmoet trouwden in 
1527. Numan, Burghorn, 61.

Tielhof binnenwerk.indb   142Tielhof binnenwerk.indb   142 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



1436.4 raadpleging van vertegenwoordigers in het noorderkwartier

was reeds lang rentmeester van de grafelijke domeinen 
in Kennemerland en West-Friesland en bestierde als zo-
danig ook domeinen die last hadden van oeverafslag. 
Hij was tevens rentmeester van de Hondsbossche, de 
zeewering bij Petten.80 Hij moet het gebied dat onder de 
problemen leed, heel goed gekend hebben. 

Op 5 juli 1544 gaf Karel V aan Van Bronchorst en Stal-
paert van der Wiele een commissiebrief om de door de 
ingelanden gesignaleerde problemen en mogelijke op-
lossingen te onderzoeken, in samenspraak met de lo-
kale bevolking. Zij moesten de waarschappen van alle 
plaatsen die op het Schermeer uitwaterden, oproepen,81 
en hen uitgebreid horen. Waarschappen waren loka-
le waterstaatsfunctionarissen, vergelijkbaar met am-
bachtsbewaarders in het gebied ten zuiden van het IJ 
en waarslieden in het groot-waterschap van Woerden. 

80  Ter Braake, Met recht en rekenschap, 408.
81  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies, 1.

Tussen juli en november 1544 voerden de twee commis-
sarissen een formeel onderzoek uit, een zogenaamde 
enqueste. Zij riepen daarbij vele plaatsen op om vertegen-
woordigers te sturen naar Alkmaar, waar de commissa-
rissen zitting hielden. Zij spraken in totaal met meer 
dan honderd mensen. Het protocol spreekt doorgaans 
kortweg van gedeputeerden maar vermeldt op de eer-
ste dag dat vraaggesprekken plaatsvonden, 21 augus-
tus 1544, ook vaak hun functie. In de meeste gevallen 
ging het inderdaad om waarschappen en verder waren 
er veel dorpsschouten en -schepenen.82 Het waren dus 
vooral dorpsbewoners die werden geraadpleegd, geen 
edelen, burgers of hoge geestelijken. Dit blijkt behalve 
uit hun functies ook uit het feit dat het gros werd aan-
geduid met alleen een voornaam en patroniem, bijvoor-

82  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies, 2 en 4. De originele 
documenten van dit onderzoek in het archief van het Hof van Holland 
zijn verloren gegaan. Streefkerk, ‘Gebruik (en misbruik) van archie-
ven’, 13.

 ▸ Kaart 9  Raadpleging 
van de lokale bevolking in het 
Noorderkwartier, 1544-1545. 
De regionale elite was hier 
weinig omvangrijk. In de be-
sluitvorming over de afdam-
ming van zeegaten speelden 
waarschappen en andere lo-
kale vertegenwoordigers daar-
om een prominente rol.
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beeld Claes Janszoon, gedeputeerde van Westzaan.83

Voorname grondbezitters speelden in de enqueste 
van 1544 slechts een heel kleine rol. Er was geen verte-
genwoordiger van de abdij van Egmond, hoewel de ab-
dij toch een grootgrondbezitter in de regio was. Slechts 
één edelman werd gehoord. Dit was Gerrit van Assen-
delft, een van de weinige lokale heren in het Noorder-
kwartier. De Krommenie lag vlak bij zijn heerlijkheid 
en hij had de rechten op de palingvisserij aldaar. Hij 
zou dus direct getroffen worden als het water uit het 
IJ de meren niet meer op mocht komen. Slechts enke-
le steden vlakbij de grote meren werden opgeroepen 
(Alkmaar, Edam en Monnickendam), maar Haarlem 
en Amsterdam niet. Als stad hadden zij waarschijnlijk 
geen grond in het merengebied en het grondbezit van 
individuele Haarlemmers en Amsterdammers was ken-
nelijk niet belangrijk genoeg.

De enquête beoogde het draagvlak te peilen voor de 
bouw van de sluizen en een basis te creëren voor een 
zorgvuldige lastenverdeling. Aan de gedeputeerden wer-
den systematisch drie vragen voorgelegd: of hun landen 
schade leden door het water dat de meren inkwam via 
de zeegaten; zo ja, of het nuttig en voordelig voor hun 
landen zou zijn om deuren aan te brengen in de slui-
zen in de zeegaten zodat er alleen maar uitgewaterd en 
niet meer ingewaterd zou worden; en of zij naar rato 
van hun voordeel zouden willen bijdragen in de kosten 
van de sluisdeuren en van de compensatie voor de ei-
genaren van de visrechten die minder zouden kunnen 
vissen.84 Uit het protocol blijkt dat een overgrote meer-
derheid van de vertegenwoordigers op alle vragen beves-
tigend antwoordde. Slechts een kleine minderheid was 
tegen (waaronder de stad Edam) en sommige dorpen 
maakte het niet uit.85 Na verder onderzoek en uitwer-
king van het plan volgde in 1545 nog een tweede raadple-
ging waarvoor een iets andere selectie van dorpen werd 
uitgenodigd. In totaal werden in 1544 en 1545 circa 60 
dorpen geconsulteerd. In de tweede ronde krabbelden 
sommige dorpen terug, geconfronteerd met de financi-
ele consequenties. Enkele vertegenwoordigers beweer-
den opeens glashard dat hun dorp geen enkel voordeel 
had van afsluiting.86 Het was niet ongewoon dat men-
sen een waterwerk wilden zonder bij te dragen, maar 
free riding was in dit geval onmogelijk. De commissa-
rissen hadden na afsluiting van het eerste, positief uit-

83  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies, 11.
84  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies, 3. 
85  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste Advies, 4-14; Borger en Brui-
nes, Binnewaeters gewelt, 36.
86  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 40. Over de tweede raad-
pleging: NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Tweede Advies (november 1545). 

gevallen, onderzoek namelijk bij octrooi van 17 decem-
ber 1544 van Karel V de opdracht gekregen de plannen 
verder uit te werken en te implementeren. Ze moch-
ten de dorpen die van de maatregelen profiteerden des-
noods dwingen om mee te betalen.87 In 1546 stelden de 
commissarissen een smaldeling of omslagregeling vast.

We zien in de planontwikkeling voor de nieuwe slui-
zen traditionele principes weerspiegeld, zoals het be-
ginsel dat er naar overeenstemming moest worden ge-
streefd en dat er vooraf instemming met de kosten moest 
zijn. Het proportionaliteitsbeginsel was ook dominant 
aanwezig namelijk in de smaldeling of omslagregeling 
die in 1546 werd gepresenteerd. Naar aanleiding van de 
interviews en andere informatie, zoals lokale inspecties, 
verdeelden de commissarissen de dorpen en steden in 
vier categorieën met een eigen omslagtarief. De tarie-
ven verhielden zich tot elkaar als 4:3:2:1 zodat grond-
bezitters in de eerste groep dorpen – die veel voordeel 
van de reorganisatie hadden – vier keer zoveel omslag 
betaalden als die in de laatste groep.88 Een vierde princi-
pe was dat partijen die schade leden, zoals degenen met 
recht op de sluisvisserij, compensatie moesten krijgen, 
contentement zoals men zei.89 Het is waar dat geen enke-
le regel feilloos werd toegepast. Zo protesteerden nogal 
wat dorpen tegen de indeling in een bepaalde catego-
rie en er werd pas in 1567 een mogelijkheid gecreëerd 
om alsnog goed onderbouwde bezwaren hiertegen ge-
honoreerd te krijgen.90 Ook de schadecompensatie liet 
te wensen over. De rechten op de palingvisserij werden 
eind 1545 afgekocht,91 maar Edam kreeg onvoldoende 
compensatie voor de voorziene verslechterde doorstro-
ming van zijn haven. Op de uitvoering was dus veel aan 
te merken (wat bijdroeg aan het grotendeels mislukken 
van het project), maar het streven was onmiskenbaar 
om de traditionele normen toe te passen. Dit was de 
manier om draagvlak te creëren. 

Ooit verklaarden historici de activiteiten in 1544-1545 
uit het streven van de Habsburgse landsheren om het 
waterbeheer eens goed te regelen in het algemeen be-
lang.92 J.J.J.M. Beenakker twijfelt aan deze interpreta-

87  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 40.
88  Over de omslagregeling: Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe, 
296. Noord-Hollands Archief, Collectie Mr. G. de Vries Azn. betref-
fende de waterstaat van Noord-Holland 1850-1883 (toegang 155), inv.
nr. 19: Smaldeling 19-2-1545 (1546). Belonje, Het hoogheemraadschap 
van de uitwaterende sluizen, 20-21. 
89  NL-PmWA, HUS, inv.nr. 55. Eerste advies, 3.
90  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 40, 42; De Jonge van El-
lemeet, ‘Hoofdmomenten’, 197-198. Over de gehonoreerde bezwaren: 
Terra en De Bruin, ‘Een belastingkaart uit 1603’, 50-51.
91  Belonje, Het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen, 22-
25.
92  De Jonge van Ellemeet, ‘Hoofdmomenten’, 199; Schilstra, Wie 
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tie en stelt dat eigenlijk nooit goed is verklaard waar-
om de overheid plotseling zoveel belangstelling voor 
deze aloude problematiek had.93 Zou het kunnen dat 
de inkomsten van de vorst in het geding waren? Het 
Noorderkwartier had de aandacht getrokken in Brus-
sel als gevolg van stormschade aan de dijken in de win-
ter van 1541-1542. Van een ramp was bepaald geen spra-
ke,94 maar de belastingheffing was wel acuut in gevaar. 
In januari 1542 zag Karel V aankomen dat hij op kor-
te termijn in oorlog met Frankrijk zou zijn en extra 
geld nodig zou hebben. Hij gaf landvoogdes Maria van 
Hongarije opdracht om met de Staten van Holland te 
onderhandelen over een buitengewone belasting, een 
zogenaamde extraordinaris bede.95 De Staten van Hol-
land legden uit dat de dijken vernield waren en eerst 
hersteld moesten worden. Als er ook nog eens 50.000 
pond extra belasting bij kwam, viel te vrezen dat boe-
ren massaal hun landen zouden verlaten.96 De Hollan-
ders wilden dus weer eens de prioriteit leggen bij hun 
dijken in plaats van bij de Habsburgse oorlogvoering.97 
Mogelijk was Brussel ontvankelijk voor de klachten uit 
het Noorderkwartier omdat de belastinginning alleen 
maar moeilijker zou worden naarmate de oevers verder 
afkalfden. Van een bewuste Habsburgse waterstaatspo-
litiek voor het Noorderkwartier was in elk geval geen 
sprake, wat ook verklaart dat de autoriteiten later wei-
nig deden om het project vlot te trekken toen dat al vrij 
snel stagneerde.

De commissie voor Van Bronckhorst en Van der Wie-
le was weliswaar geen onderdeel van een doordachte 
waterstaatspolitiek, maar de Habsburgers zetten wel 
hun stempel op de aanpak van de problemen. De gro-
te professionaliteit waarmee de bevolking in 1544 werd 
geraadpleegd was te danken aan het voortgeschreden 
staatsvormingsproces. Een enqueste of informacie – de 
termen werden door elkaar gebruikt – was niet zomaar 
een onderzoek, maar voldeed aan strikte voorwaarden. 
De techniek was afkomstig uit de juridische procesvoe-
ring en werd door de Bourgondische en Habsburgse 
regeringen ingezet voor het landsbestuur en als zoda-

water deert, 18, 19, 23.
93  Beenakker, Van Rentersluze tot strijkmolen, 141 noot 67.
94  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 34.
95  Tracy, A financial revolution, 75. De geldnood was zo hoog, dat er 
in de loop van 1542 grote fiscale hervormingen werden uitgedacht, de 
zogenaamde nieuwe middelen.
96  Register gehouden by meester Aert van der Goes, deel I, 644 (24 
februari 1541 (1542)).
97  Zo was na de watersnoodramp van 1509 het voorstel gedaan de 
ordinaris bede van dat jaar te gebruiken voor dijkherstel ten zuiden 
van het IJ. Ward, The cities and States of Holland, 181.

nig geperfectioneerd.98 Zo gebruikten zij enquestes als 
basis om de belastingdruk beter te spreiden en belas-
tingen efficiënter te innen, zodat de opbrengsten om-
hoog gingen. De Enqueste van 1494 en de Informacie van 
1514 zijn in dat opzicht heel bekend.99 Enquestes waren 
bij uitstek geschikt om informatie op lokaal en regio-
naal niveau te verzamelen. Van Bronchorst en Stal paert 
van der Wiele riepen zoals gezegd vertegenwoordigers 
op en plaatsen waren verplicht om aan de oproep ge-
hoor te geven. Tevens verzamelden de commissaris-
sen documenten, hielden oculaire inspecties in de hele 
regio en hoorden getuigen op leeftijd. Deze vertelden 
over het voorland dat in de loop van hun leven verdwe-
nen was en de meren die zich tot binnenzeeën aan het 
ontwikkelen waren. Een secretaris hield in een protocol 
minutieus verslag bij van alles wat gezegd werd. Door 
de professionele uitvoering leverde het onderzoek be-
trouwbare, gedetailleerde informatie op waarmee een 
goed beeld ontstond van alle, soms tegenstrijdige be-
langen.100 Het actief betrekken van grondbezitters bij de 
besluitvorming en het evidente streven om tot een billij-
ke en transparante lastenverdeling te komen, was cruci-
aal voor de acceptatie van de nieuwe omslag.101 

De commissarissen Van Bronchorst en Stalpaert van 
der Wiele vervulden de rol van sleutelfiguren door ver-
binding tot stand te brengen tussen de landsheerlij-
ke bestuursinstellingen en de lokale bevolking, zoals 
Willem van Brederode rond 1277 de verbindingsscha-
kel was tussen de graaf van Holland en de lokale he-
ren in de Alblasserwaard. Vooral Van Bronchorst is in-
teressant als een typische sleutelfiguur. Enerzijds had 
hij als raadsheer toegang tot de vorst. G.J. Borger en S. 
Bruines veronderstellen dat hij al na de stormvloeden 
van 1532 de zorgelijke waterstaatkundige situatie in het 
Noorderkwartier onder de aandacht van de keizer heeft 
gebracht.102 Anderzijds was hij door zijn huwelijk met 
Wendelmoet van Boshuysen goed thuis in de regio. We 
hebben een beeld van het grondbezit van het echtpaar 
dankzij een overzicht dat in 1550, na Andries’ overlij-
den, werd opgemaakt. De lijst met goederen en renten 
van de weduwe Wendelmoet toont meer dan 60 lan-
derijen, verspreid over Kennemerland en West-Fries-

98  Wedekind, Bijdrage, 96-121. Le Bailly, Hof van Holland, Zeeland 
en West-Friesland, 36-38; Damen, De staat van dienst, 82-83; Wikaart, 
De onderzoekscommissie; De Kraker, ‘Laatmiddeleeuwse waterstaat-
kundigen’. Zie over het onderzoek naar het gebied van de voormalige 
Grote Waard in 1521 ook p. 168.
99  Fruin, Enqueste; Fruin, Informacie.
100  Streefkerk, ‘Gebruik (en misbruik)’, 13.
101  Zoals ook het geval was bij belastingen in stedelijke context in de 
vroegmoderne tijd. Prak, Stadsburgers, 90-94, 
102  Borger en Bruines, Binnewaeters gewelt, 33.
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land.103 Die verspreide ligging is relevant want daar-
door moet Van Bronchorst gezien hebben dat niet elke 
locatie even veel last had van oeverafslag, duur dijkon-
derhoud, verzilting en hoge waterstanden. Deze ken-
nis kwam hem van pas toen hij samen met  Stalpaert
van der Wiele de omslag uitwerkte en de dorpen in vier 
tariefgroepen verdeelde. Wanneer we het grondbezit 
van de weduwe Wendelmoet daarnaast leggen, blijkt 
dat het echtpaar percelen heeft gehad in minstens drie 
verschillende tariefgroepen.104 De groep die het meest 
te lijden had van oeverafslag was er niet bij trouwens. 
De elite belegde niet in dergelijke marginale gronden. 

Ondanks alle inspanningen bleef het grootste zeegat, 
bij Edam, nog decennia lang gewoon open; de plannen 
zijn slechts gedeeltelijk gelukt. Daarvoor zijn veel rede-
nen, zoals de tegenstand van Edam en enkele andere 
partijen, een centrale overheid die slechts zo nu en dan 
belangstelling voor het wat perifere Noorderkwartier 
toonde, en het ontbreken van een regionale elite waar-
op de commissarissen terug konden vallen. Het lag in 
elk geval niet aan het functioneren van de representatie-
ve structuren. De uitkomst van de raadpleging dat een 
ruime meerderheid van grondbezitters voorstander was 
van afgesloten zeegaten en bereid tot omslagbetalingen 
mits de kosten eerlijk werden verdeeld, is overtuigend. 

6.5  Vroegmoderne bestuurders

Het principe van zelfbestuur bleef in de vroegmoderne 
tijd gehandhaafd en ook de vorm, collegiale besturen 
van voorname belanghebbenden, bleef hetzelfde. Toch 
veranderde er langzamerhand veel, vooral als gevolg van 
de transformatie van de waterschappen van toezicht-
houders tot bestuurslichamen. Het bestuurswerk werd 
om te beginnen intensiever. Het bleef niet meer beperkt 
tot een jaarvergadering met een paar rechtszittingen en 
schouwen. In de vroegmoderne tijd kwamen bestuurs-
leden vaak wekelijks, en in de grootste waterschappen 
nog vaker, bijeen voor een vergadering, rechtszitting, 
aanbesteding, betaling van aannemers, inspectie of an-
dere taak.105 Het bestuurlijke werk werd niet alleen in-

103  Regionaal Archief Alkmaar, Provenhuis Van Zessen te Alkmaar 
1626-1986 (toegang NL-AmrRAA-10.6.4.43), inv.nr. 52. Legger der 
goederen en renten van Wendelmoet weduwe van Andries van Bron-
chorst, ultima december 1550. 
104  De legger noemt onder meer landerijen in Limmen en Heiloo 
(4e contributie), Winkel en Nieuweniedorp (3e contributie) en Sint 
Pancras (2e contributie).
105  Een overzicht van bestuurlijke activiteiten per dag in de polder 
Arkemheen in 1696 bij Ha goort, Het hoofd boven water, 244-247. De 
jaarcyclus van de waarschappen van Drechterland bij De Bruin, ‘In de 

tensiever, maar vereiste ook steeds meer expertise. Be-
stuurders moesten zelf bouw- en onderhoudsprojecten 
kunnen aanbesteden en de bezoldigde functionarissen 
aansturen zoals klerken, boden, opzichters en landme-
ters. Ze moesten een inzichtelijke administratie en een 
grote financiële huishouding kunnen voeren. Dit leid-
de ertoe dat bestuurders toenemend werden geselec-
teerd op grond van relevante ervaring, kennis, scholing 
of vaardigheden. Het leidde dus tot professionalisering 
van het bestuur.106 Daarbij hoorde vanzelfsprekend ge-
letterdheid en gecijferdheid, hoewel er aan het einde 
van de zestiende eeuw nog steeds hoogheemraden wa-
ren die een akte van aanstelling met een kruisje onder-
tekenden.107 Een onderdeel van de professionalisering 
van het waterschapsbestuur was de grotere deskundig-
heid van de betaalde functionarissen, zoals de klerken 
en secretarissen. Zij hadden steeds vaker een relevante 
scholing of opleiding gehad.108 

De professionalisering van het waterschapsbestuur 
betekent niet dat er beroepsbestuurders kwamen, want 
het bestuur bleef in hoofdzaak een nevenfunctie die 
mensen op zich namen uit hoofde van hun positie in de 
samenleving. Functies dus die, afhankelijk van de situa-
tie en de persoon, als een eer of als een sociale verplich-
ting konden worden ervaren.109 De bereidheid om eigen 
vermogen, contacten en reputatie in te zetten, bleef be-
langrijk. Wanneer een jaarlijkse inkomstenstroom uit 
reguliere omslagen op gang was gekomen, konden wa-
terschappen er toe over gaan leningen op naam van het 
waterschap af te sluiten, zodat bestuurders geen risico 
meer liepen.110 In andere gevallen bleven bestuurders 
toch hun eigen kredietwaardigheid inzetten. In een 
hoogheemraadschap als de Lekdijk Benedendams stel-
den hoogheemraden zich tot in 1675 persoonlijk garant 
voor leningen.111 Een bestuurslidmaatschap kon daar-
door uitlopen op een zware financiële last.112 

ban van het ambacht’, 69.
106  Over het belang van professionalisering vooral Kole, Polderen of 
niet. Zie over de professionalisering van de functie van dijkgraaf van 
Schieland: Van der Ham, ‘Schielands Gouden Eeuw’, 98. 
107  Zoals vier van de tien hoogheemraden van de Diemerdijk toen 
deden. Fransen, Dijk onder spanning, 91.
108  Zie bijvoorbeeld de professionalisering van het klerkambt van 
Rijnland aan het begin van de zestiende eeuw: Van Tielhof en Van 
Dam, Waterstaat in stedenland, 93-94.
109  Daarom kwam het voor dat bestuurders gekozen werden die zeer 
tegen hun zin de functie aanvaardden. Een voorbeeld bij Hagoort, Het 
hoofd boven water, 240-242. 
110  In Rijnland werden leningen sinds 1597 steeds afgesloten op 
naam van het waterschap. Van Tielhof, ‘After the flood’, 403. Zie voor 
Schieland in de tweede helft zeventiende eeuw: Van Tielhof, ‘De fi-
nanciering’, 210. 
111  Van Ittersum, Lekdijk Benedendams, deel II, 78.
112  Kole, Polderen of niet, 210-211, 240.
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1476.5  vroegmoderne bestuurders

De intensivering en professionalisering van het be-
stuur leidden tot een grotere diversiteit in de sociaaleco-
nomische achtergrond van bestuurders. De meeste 
bestuurders baseerden hun positie weliswaar als van-
ouds op substantieel grondbezit, maar de grootgrond-
bezitters kregen gezelschap van notarissen, advocaten, 
stadssecretarissen en andere mensen met speciale ex-
pertise, en van geldschieters. Deze typen bestuurders 
kwamen vooral op stedelijke bestuurszetels terecht. Een 
mooi voorbeeld biedt de analyse van de bestuurders van 
het heemraadschap van de Veen- en Veldendijk, een 
middelgroot waterschap met een oppervlakte van cir-
ca 3600 hectare.113 Kredietverschaffers konden heem-
raad worden ook als zij niet de formeel vereiste hoeveel-
heid grond in de polder bezaten. Dit gold bijvoorbeeld 
voor Herman van Ravenzwaaij uit Utrecht, die in het 
eerste decennium van de zeventiende eeuw heemraad 
werd. Over de vereiste hoeveelheid land beschikte hij 
niet, maar wel leende hij het heemraadschap 1800 gul-
den.114 Anderen kwalificeerden zich voor een positie als 
dijkgraaf of heemraad op grond van hun juridische en 
administratieve expertise.115 Het waterschap ging soepel 
om met de eisen die aan het grondbezit van dijkgraven 
en heemraden werden gesteld en paste de regels zo no-
dig officieel aan. Zo werd de toch al bescheiden eis van 
minimaal vijftien dammaat land rond 1660 gehalveerd, 
zodat iedereen met omgerekend vier hectare land ver-
kiesbaar was tot dijkgraaf of heemraad.116 Dit was niet 
bedoeld om gewone boeren uit te nodigen in het be-
stuur plaats te nemen. Besturen bleef een zaak van de 
elite, maar daartoe behoorden voortaan ook stedelijke 
geldschieters, advocaten, notarissen en financieel spe-
cialisten.

Ten aanzien van beloning en zittingstermijnen traden 
ook nieuwe ontwikkelingen op. In de zestiende en ze-
ventiende eeuw werden vaste jaarwedden voor bestuur-
ders geïntroduceerd.117 Deze periodieke beloningen wa-
ren doorgaans bescheiden en zijn niet te vergelijken 
met een echt salaris waarvan men in zijn levensonder-
houd kon voorzien. De functies bleven formeel dus on-
bezoldigd. Door riante onkostenvergoedingen en an-
dere materiële voordelen waren de bestuursfuncties in 

113  Kole, Polderen of niet, 41. 
114  Kole, Polderen of niet, 105.
115  Kole, ‘De Amersfoorters als bestuurders’, 45.
116  Kole, Polderen of niet, 104. Een dammaat = 0,546 ha: Kole, Polde-
ren of niet, 78, 274.
117  Aan het einde van de zestiende eeuw kwamen er bijvoorbeeld 
jaarwedden voor de hoogheemraden van de Lekdijk Bovendams. Van 
Vliet, Lekdijk Bovendams, 117. Het dijkrecht van de polder Arkemheen 
van 1611 stelde salarissen vast voor bestuursleden. Hagoort, Het hoofd 
boven water, 243.

grote waterschappen in de zeventiende en achttiende 
eeuw toch zeer aantrekkelijk.118 De luxe waarmee een 
deel van de waterschapsbesturen zich toenemend om-
ringde, droeg bij aan de aantrekkingskracht. Zo kregen 
de bestuurders van verschillende waterschappen fraai 
geweven of geborduurde kussens om in de rug te hou-
den tijdens vergaderingen of om in het rijtuig op te zit-
ten tijdens de schouw (zie afb. op p. 148-149).119 Een 
andere verandering betrof de zittingstermijnen van be-
stuurders. Deze werden verlengd, bijvoorbeeld van een 
of twee tot zes jaar, of men ging over op permanente 
benoemingen, zoals bij de hoogheemraden van de Die-
merdijk in 1678 en de heemraden van de polder Arkem-
heen in 1752.120 Bij de Lekdijk Bovendams hing het er-
van af door wie zij aangesteld waren. Ongeveer de helft 
van de heemraden bleef vier of zes jaar in functie, maar 
degenen die door de Staten van Utrecht of door de rid-
derschap waren aangesteld, bleven in de zeventiende en 
achttiende eeuw in de praktijk levenslang aan.121 In de 
middeleeuwen waren de hoogheemraden van Rijnland, 
Delfland en Schieland opvallende uitzonderingen ge-
weest met hun levenslange benoeming, maar tijdens de 
Republiek werd dit wat minder bijzonder.

Tijdens de Republiek manifesteerde zich bij water-
schapsbesturen een tendens tot oligarchisering. Dit 
werd onder meer in de hand gewerkt door de levenslan-
ge benoemingen, want daardoor werd het aantal men-
sen dat bestuurder kon worden, drastisch beperkt.122 
Enkele bestuurszetels werden zelfs erfelijk. In de zes-
tiende eeuw was er al een erfelijke heemraadszetel ont-
staan in de Ring van Putten, ten behoeve van de naza-
ten van Andries van Bronchorst. Dit hing samen, zoals 
we zagen, met diens optreden om landverlies te beper-
ken na de overstromingen van 1530 en 1532 en het grote 
complex landerijen dat sinds zijn overlijden als onver-
deelde boedel in handen van de nabestaanden bleef.123 
Tijdens de Republiek zijn nog enkele bestuurszetels er-

118  De Bruijn stelde bijvoorbeeld vast dat de heemraden van de Tie-
lerwaard in 1709 vier gulden per dag aan verzuim (vacatiegelden) ont-
vingen, bijna zeven maal zo veel als de dijkarbeiders voor hun werk 
aan de doorgebroken dijk kregen. De hoeve en het hart, 258-259.
119  Hartkamp-Jonxis, ‘Op het kussen gezeten’, 28, 32, 37; Nelemans, 
‘Dingman Dingmans en zijn heemraadkussen’; Schoute, ‘Het kussen 
van Mr. Arent Vossenburgh’. Soms ontvingen bestuurders kussen-
geld: Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 72; Feenstra, De bloeitijd en het 
verval, 74.
120  Fransen, Dijk onder spanning, 178; Hagoort, Het hoofd boven wa-
ter, 292. Zie voor daadwerkelijke zittingstermijnen in het heemraad-
schap van de Veen- en Veldendijk, waar de formele termijn zes jaar 
was, Kole, Polderen of niet, 97. 
121  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 106 (zie ook p. 65).
122  Buylaert en Ramandt, ‘The transformation of rural elites’, 47, 51.
123  Zie p. 66. 
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 ▸ In de vroegmoderne tijd lieten de grotere waterschappen kus-
sens maken die de bestuurders als steuntje in de rug gebruikten 
of die ter decoratie van de waterschapskantoren dienden. Kussen 
van de Lekdijk Bovendams, 1706 (boven), van de generale dijk-
age van Voorne met de aanvallende zee, 1710 (midden) en van 
Delfland uit de tweede helft van de zeventiende eeuw (onder). De 
letters A D L rond het wapen van Delfland in de Hollandse tuin 
staan voor Albrecht Delf Land en refereren aan het privilege dat 
Albrecht van Beieren in 1389 aan Delfland schonk.

felijk geworden. Zo was er in waterschap de Overwaard 
(in de Alblasserwaard) de functie van erfwatergraaf. In 
de zeventiende en achttiende eeuw was deze functie in 
handen van de heren van Giessenburg. Het bestuur liet 
een groepspor tret maken in 1644 (zie afb. op p. 253).124 

Gebruikelijker was dat zittingstermijnen formeel 
kort bleven, maar kandidaten steeds uit dezelfde kleine 
kring van al dan niet verzwagerde families werden ge-
selecteerd. Dit had voor een deel te maken met het ver-
anderende bestuurswerk en de eisen die als gevolg daar-
van aan bestuurders werden gesteld. Voor sommige 
waterschappen bijvoorbeeld waren politieke contacten 
met bepaalde gewestelijke autoriteiten of stadsbesturen 
erg belangrijk en die werden vaak binnen families door-
gegeven.125 Dit gold ook voor kennis, ervaring en scho-
ling die toenemend van belang waren. Ook die werden 
veelal binnen families overgedragen, niet zelden van va-
ders op zonen. Zo werkte de professionalisering van het 
waterschapsbestuur oligarchisering in de hand in een 
tijd dat kansen voor opleiding en ontwikkeling ongelijk 
verdeeld waren. Oligarchisering werd bevorderd door 
de toenemende materiële en immateriële voordelen van 
de functies. Bestuurders hielden de functies graag in de 
familie.126

We vinden oligarchisering van waterschapsbesturen 
in alle delen van het land. In de Groningse zijlvesten 
begon al in de late middeleeuwen een proces van oli-
garchisering waarbij de functies van scheppers en zijl-
rechters steeds meer in handen van een beperkte groep 
edelen kwamen, de Ommelander jonkers. Tijdens de 
Republiek zette dat proces sterk door.127 Over de dijks-
gedeputeerden in Friesland horen we dat ze tijdens de 

124  Busch e.a., Vergaard, 18, 74. Dit waterschap verzorgde sinds 1365 
de afwatering van het oostelijk deel van de Alblasserwaard. Het be-
stuur bestond naast de erfwatergraaf uit zeven waterheemraden.
125  Fransen, Dijk onder spanning, 91-92 en noot 86. 
126  Kole, ‘De Amersfoorters als bestuurders’, 44-47.
127  Schroor, Waterstaat en waterschappen, 44; Schroor, ‘Interne staat-
kundige verhoudingen’, 227.
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Republiek gewoonlijk steeds herkozen werden.128 Het 
bestuur van de waterschappen rond Alkmaar was in 
de achttiende eeuw in handen van beroepsregenten die 
in en om Alkmaar en in Amsterdam woonden en van 
geslacht op geslacht de functies uitoefenden.129 In een 
watering in Staats-Vlaanderen raakte het bestuur in de 
vroegmoderne tijd in handen van een beperkt aantal fa-
milies doordat de bestuurszetels verkiezing na verkie-
zing overgingen op zonen, neven en zwagers van zitten-
de of aftredende bestuursleden.130 Een streng gesloten 
en geselecteerde oligarchie stond aan het roer van de 
dijkstoel van het Land van Maas en Waal in de achttien-
de eeuw.131

Bij de selectie van bestuursleden konden ook religi-
euze factoren een rol spelen. Toen de bestuursleden 
nog hetzelfde geloof deelden, in de vijftiende en zes-
tiende eeuw, veroordeelden Hollandse hoogheemraden 
plegers van ernstige overtredingen niet zelden tot be-
devaarten, tot in het Duitse Rijk, Zwitserland en Italië 
toe.132 Door de Reformatie kwam er niet alleen een ein-
de aan dit soort straffen, maar kwam er ook een nieuw 
selectiecriterium voor bestuurskandidaten, namelijk re-
ligieuze overtuiging. Gewestelijke overheden probeer-
den om alle publieke ambten voor te behouden aan 
gereformeerden en boekten daarmee bij een deel van 
de waterschappen succes.133 In het begin van de zeven-
tiende eeuw, mogelijk iets eerder, kwamen katholieken 
bijvoorbeeld niet meer in aanmerking voor bestuurs-
functies van het hoogheemraadschap van de Krimpe-
nerwaard.134 Katholieken verdwenen ook uit het bestuur 

128  Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland, 59.
129  Jonker, ‘Wieringerwaard’, 67, 72; Bremer, De Zijpe, 66.
130  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand.
131  Heiningen, De historie, 58.
132  Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 75; Postma, Delfland, 77. Over de 
rechtspraak in Rijnland in de katholieke periode: Van Tielhof en Van 
Dam, Waterstaat in stedenland, 100-102. 
133  De Bruin, ‘In de ban van het ambacht’, 72. Nobel, Besturen op 
het Hollandse platteland, 77. Siemens, ‘Het generale zijlvest der Drie 
Delfzijlen’, 121. 
134  Van Aesch, ‘De dijkgraven’, 20.

 ▸ In sommige waterschappen kregen de bestuurders een per-
soonlijk kussen met hun naam en functie erop, zoals Theodorus 
Bisdom, hoogheemraad van de Krimpenerwaard, 1747 (boven), 
Dingman Ad. Dingmans, penningmeester van de Aemiliapolder, 
1711 (midden) en G.C. Vladeracken, dijkgraaf van Uitwateren-
de Sluizen, 1792 (onder). Het kussen van Theodorus Bisdom was 
bedoeld om op te zitten in de schouwwagen en is gezien de slijta-
ge aan de bovenkant inderdaad als zodanig gebruikt. Het kussen 
van Vladeracken is nog erger versleten. Het is vermoedelijk ge-
bruikt van 1792 tot 1806. 
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van de polder Mastenbroek in het begin van de zeven-
tiende eeuw.135 Achttiende-eeuwse lijsten van bestuur-
ders van het Wetsingerzijlvest en het Schouwerzijlvest 
laten zien dat ook hier geen anderen dan gereformeer-
den werden getolereerd. Het zijlrechterschap rouleerde 
over boerderijen, maar een boerderij werd overgeslagen 
als er alleen een katholieke of doopsgezinde eigenaar of 
pachter beschikbaar was.136 

De protestantisering van het bestuur deed zich dus 
tot op zekere hoogte ook voor in het waterbeheer, maar 
daartegenover staan heel wat voorbeelden van water-
schappen die katholieke en doopsgezinde bestuurders 
accepteerden. Katholieken maakten vooral kans op be-
stuursfuncties wanneer een groot deel van de bevolking 
katholiek bleef en een substantieel deel van de grond in 
katholieke handen was. In het Noorderkwartier was tij-
dens de Republiek zo’n groot deel van de bevolking ka-
tholiek dat zij een belangrijke rol speelden in de loka-
le waterstaat en het algemene bestuur. Een deel van de 
waarschappen in Drechterland was katholiek en in som-
mige dorpen zelfs alle schepenen.137 In landaanwinnin-
gen zoals de Beemster en de Zijpe zaten zowel katho-
lieken als gereformeerden in het bestuur.138 Kennelijk 
gingen veel waterschappen pragmatisch om met religi-
euze gezindheid en beoordeelden ze bestuurders liever 
op basis van materiële factoren zoals hun grondbezit. 

Behalve de grondbezitsverdeling bepaalde ook de 
aard van het waterschap of er ruimte was voor katholie-
ke of doopsgezinde bestuurders. Er waren hoge barriè-
res voor katholieken bij waterschappen die overwegend 
als publieke organisaties werden gezien. Benoeming 
van katholieke hoogheemraden in Rijnland, Delfland 
en Schieland was om die reden in de zeventiende en 
achttiende eeuw zo goed als uitgesloten.139 Bij water-
schappen die overwegend het karakter van een vereni-
ging van eigenaren hadden, deed de geloofsovertuiging 
van bestuurskandidaten er vaak minder toe. Het onder-
zoek naar de Bunschoter Veen- en Veldendijk leerde 

135  Kole, Polderen of niet, 204-205.
136  Siemens, Dijkrechten en zijlvesten, 99 (Wetsingerzijlvest, katho-
lieke eigenaar, 1755) en 102 (Schouwerzijlvest, eigenaar wonend bui-
ten het zijlvest en doopsgezinde pachter, 1755). 
137  De Bruin, ‘In de ban van het ambacht’, 72; Nobel, Besturen op het 
Hollandse platteland, 77. Krommenie was zo’n dorp met louter katho-
lieke schepenen, althans volgens een klacht van gereformeerde inwo-
ners in 1633.
138  Aten e.a., 400 jaar Beemster, 177. Bremer, De Zijpe, 68-69, 73.
139  Johan van Duvenvoirde, heer van Warmond (1547-1610), hoog-
heemraad van Rijnland sinds 1577, voer in religieus opzicht lange tijd 
een middenkoers en werd ten slotte weer katholiek. Groenveld, ‘Stij-
gende lagere adel’, 87, 101; Fockema Andreae, Rijnland, 401. Hij bleef 
desondanks tot zijn dood hoogheemraad en was vermoedelijk de laat-
ste katholieke bestuurder van dat waterschap in de vroegmoderne tijd.

dat bestuursfuncties een toevluchtsoord werden voor 
katholieken en remonstranten die vanwege hun geloof 
verstoken waren van banen in het Amersfoortse stads-
bestuur. Zo werd de remonstrant Cornelis Sinapius tot 
dijkgraaf benoemd in 1674, het jaar dat hij de Amers-
foortse raad moest verlaten. De Amersfoortse katholie-
ke families Van Muijlwijck en Van Zevender leverden in 
de zeventiende en achttiende eeuw verschillende dijk-
graven en heemraden. Heleen Kole legt terecht een ver-
band met het sterk particuliere karakter van dit water-
schap.140 Het opereerde over het algemeen ver uit het 
zicht van de gewestelijke overheid en de dijkgraaf werd 
niet gekozen of benoemd door die overheid, maar door 
de heemraden. Gecombineerd met het feit dat veel land 
in katholieke handen was, is het niet verbazend dat ka-
tholieken in aanmerking kwamen voor bestuursfunc-
ties. De watering Cadzand in Staats-Vlaanderen had 
eveneens sterk het karakter van een vereniging van 
grondeigenaren en nauwelijks met overheidsbemoei-
enis te maken. In de zeventiende en achttiende eeuw 
werden zowel gereformeerden als katholieken en men-
nonieten in het bestuur gekozen.141 

6.6  De opkomst van grootgrondbezitters

Vanaf de vijftiende eeuw begonnen grootgrondbezit-
ters op steeds meer plaatsen bijzondere rechten op te 
eisen als gesprekspartners van waterschapsbesturen. 
Voortaan moesten bestuurders deze groep raadplegen 
voordat ze een belangrijke beslissing konden nemen. 
Er waren, zoals steeds, grote verschillen tussen water-
schappen. In sommige gevallen werden in de vijftiende 
eeuw al grote stappen gezet, in andere pas in de zeven-
tiende. Soms was sprake van forse discontinuïteit met 
de oorspronkelijke overlegstructuren maar het kon ook 
gaan om kleine aanpassingen.

Er kunnen twee algemene verklaringen worden ge-
noemd voor de opkomst van de grootgrondbezitters, 
naast bijzondere die per waterschap verschilden. Ten 
eerste waren er de verschuivingen in grondbezit, voor-
al de toename van bezit in handen van stedelingen en 
stadsbesturen. Eén of twee kwaliteitszetels van een stad 
in het bestuur van een waterschap werd niet meer als 
toereikend ervaren om alle voorname belanghebbenden 
de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen. Daar-
bij kwam een tweede factor: de gestage vervanging van 
onderhoud in natura door werken voor gemeenschap-

140  Kole, ‘De Amersfoorters als bestuurders’, 43-44 Kole, Polderen of 
niet, 94-96.
141  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand.
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pelijke rekening en de daaruit voortvloeiende groei van 
de geldstromen binnen waterschappen. De voorname 
grondbezitters zaten daar, als het even kon, bovenop. 
Nieuwe vertegenwoordigende organen ontstonden dan 
ook vaak op het moment dat dure projecten op stapel 
stonden of onduidelijkheid rees over hoe geïnde omsla-
gen besteed waren.142 Het moet voor grootgrondbezit-
ters makkelijker zijn geweest om in te stemmen met 
gemeenmaking van werken of met nieuwe bijzondere 
projecten als zij tegelijkertijd hun invloed structureel 
konden versterken en voortaan op een degelijke finan-
ciële controle konden vertrouwen. Er was dus in het al-
gemeen een relatie tussen de verspreiding van gemeen-
making en van financiële verantwoording hoewel de 
precieze relatie in specifieke gevallen ons vaak ontgaat. 
We moeten ervan uitgaan dat de twee processen elkaar 
versterkten en zich in interactie met elkaar ontwikkel-
den. 

De behoefte van grootgrondbezitters aan contro-
le richtte zich niet op de traditionele taken van water-
schappen, zoals het rechtspreken in het kader van de 
schouw. In een waterschap als Amstelland, waar geen 
geld omging, kwam nooit een hoofdingelandencollege 
tot stand. In het groot-waterschap van Woerden bleef 
het waterbeheer ook grotendeels een taak van de vijf 
kerspels en werden weinig werken centraal beheerd.143 
Dijkgraaf en heemraden bleven daardoor overleg plegen 
met de afgevaardigden van de kerspels, de waarslieden. 
Deze gingen zich op den duur wel hoofdingelanden 
noemen, naar het voorbeeld van andere hoogheemraad-
schappen, maar het bleven lokale vertegenwoordigers, 
afkomstig uit de lokale gemeenschappen. Zo bleef de 
middeleeuwse overlegstructuur in het groot-waterschap 
tot het einde van de achttiende eeuw in hoofdzaak in-
tact. Overal waar de omslagen echter groter en frequen-
ter werden, streefden grootgrondbezitters naar moge-
lijkheden om gehoord te worden.144

142  Hoe essentieel de financiële huishouding was voor de represen-
tatie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in Schieland pas anderhalve 
eeuw later dan in Rijnland een college van hoofdingelanden tot ont-
wikkeling kwam. Van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden’, 26, 
49. Een voorbeeld van een directe relatie tussen investeringen en ver-
tegenwoordiging (polder Mastenbroek rond 1540) bij Kole, Polderen of 
niet, 171, 174. 
143  De belangrijkste centraal bekostigde werken waren de Woerden-
se uitwateringssluizen in Spaarndam, via welke het groot-waterschap 
zijn overtollige water op het IJ loosde. Zie daarover Van de Ven, ‘Rijn-
land en Woerden’. 
144  Ook bij de algemene medezeggenschapsorganen zoals gewes-
telijke statenvergaderingen gingen besprekingen overwegend over 
financiële zaken zoals de heffing van nieuwe belastingen, en zelden 
over nieuwe regelgeving of rechtspraak. Hoppenbrouwers, ‘Assem-
blies of estates and parliamentarism’, 44-45.

De drijvende kracht achter het ontstaan van nieuwe 
overlegstructuren waren stedelingen en stadsbesturen. 
Zo was Delft, althans volgens het stadsbestuur in een 
nota van 1598, het hooft van Delfflandt en de stad was de 
oorsaecke van de instelling van het college van hoofdin-
gelanden van Delfland geweest.145 De essentiële rol van 
stedelingen blijkt vaak duidelijk uit het feit dat zij bij 
uitstek van de nieuwe privileges profiteerden. Het col-
lege van hoofdingelanden van Schieland bestond zelfs 
louter uit stedelingen: de zes zetels in dit college wa-
ren gereserveerd voor Rotterdam, Gouda en Schiedam. 
In de Krimpenerwaard waren het Dordrecht, Gouda en 
Schoonhoven die verregaande privileges verwierven. Zo 
hielden gedeputeerden van de drie steden toezicht op 
de andere organen die zich in de waard bezig hielden 
met het waterbeheer, inclusief het college van dijkgraaf 
en hoogheemraden. Er mochten ook geen dure nieu-
we werken in de Krimpenerwaard aangevangen worden 
zonder toestemming van de gedeputeerden van de drie 
steden.146

Grootgrondbezitters verwierven nieuwe privileges 
meestal naar aanleiding van een crisis waarin een zwaar 
beroep op hen werd gedaan. Dekker beschrijft bijvoor-
beeld hoe geërfden op de Zeeuwse eilanden in de late 
middeleeuwen representatieve lichamen formeerden 
waarmee de waterschapsbesturen overlegden. Zee land 
verkeerde toen in een semipermanente noodsituatie. 
Het waren keer op keer de steden, abdijen en enkele ge-
fortuneerde ambachtsheren die het land moesten red-
den. Alleen zij hadden het geld en de mogelijkheid om 
de problemen gecoördineerd aan te pakken. Van crisis 
tot crisis versterkten zij hun positie en overvleugelden 
uiteindelijk de besturen van dijkgraven en gezwore-
nen.147 Verwarrend genoeg werden deze representatieve 
structuren overigens ‘Staten’ genoemd: de Staten van 
Walcheren bijvoorbeeld en de Staten van Beoosten Yer-
seke. Ze moeten echter onderscheiden worden van de 
gewestelijke instelling die we kennen als de Staten van 
Zeeland. De Staten van Zeeland en van de andere ge-
westen bespraken met de landsheer het algemene be-
leid, dus alles wat hun provincie betrof. In de Staten van 
Walcheren en de Staten van Beoosten Yerseke ging het 
uiteraard alleen om medezeggenschap op een beperkt 
en duidelijk afgebakend terrein, het water.148 

145  Postma, Delfland, 411.
146  Ouweneel, ‘De overstroming van 1760’, 42. 
147  Dekker, ‘De vertegenwoordiging van de geërfden’, 364, 366, 371. 
148  Het is daarom de vraag of we de Staten van Walcheren mogen 
aanduiden als representatieve lichamen, zoals Dekker doet (zie voor-
gaande voetnoot). Ik kies voor de iets vagere term representatieve 
structuren, maar volgens Hoppenbouwers is een woord als repre-
sentatie voor deze periode eigenlijk sowieso niet geschikt, omdat het 

Tielhof binnenwerk.indb   151Tielhof binnenwerk.indb   151 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



152 6 bestuur en vertegenwoordiging in  regionale  waterschappen

Behalve overstromingen boden vertrouwenscrises 
rond financieel beheer een goede gelegenheid voor 
grootgrondbezitters om hun invloed te vergroten. Ook 
dit laat zich illustreren aan de hand van gebeurtenissen 
op Walcheren. De Staten van Walcheren waren in 1559 
nog uitgebreid met twee zetels voor Brede Geërfden uit 
de particuliere (vooral Middelburgse) grootgrondbezit-
ters, maar honderd jaar later werden de representatie-
ve structuren wederom opengebroken en nu dus door 
een vertrouwenscrisis. Grondbezitters kwamen in op-
stand tegen het polderbestuur van Walcheren omdat zij 
financieel wanbeleid vermoedden en zich realiseerden 
dat het toezicht op de financiën in handen van maar 
weinig mensen berustte. De vele particuliere stedelij-
ke grootgrondbezitters op het eiland voelden zich niet 
meer vertegenwoordigd door de Staten en de Brede Ge-
erfden. Deze opstand op Walcheren van 1655-1657 is 
uitzonderlijk; er waren zeer weinig opstanden tegen wa-
terschapsbesturen tijdens de Republiek. De opstande-
lingen verkondigden het principe van zelfbestuur. Dit 
was bijzonder omdat tijdgenoten zich zelden in abstrac-
te zin uitlieten over de gewenste bestuursinrichting. 
Zij stelden dat het bestuur over het eiland Walcheren 
in handen van de geërfden of gelanden diende te zijn: 
dat de gelande het meeste gesagh in de regeeringhe van het 
eilant toecomt.149 De opstand had succes, want het aan-
tal zetels voor Brede Geërfden werd uitgebreid van twee 
tot acht en er kwam een college van 24 commissarissen 
die voortaan als zogenaamde achterraden van de Brede 
Geërfden akkoord moesten gaan met financiële beslis-
singen.150 Zonder een ernstige crisis was het moeilijk 
om een verandering van de spelregels af te dwingen.151

Door de privileges van grootgrondbezitters kwamen 
de overlegstructuren binnen de waterschappen er an-
ders uit te zien. De veranderingen beschrijf ik aan de 
hand van de twee bekende modellen. Het eerste heeft 
betrekking op een aantal hoogheemraadschappen in het 
Hollands-Utrechtse veengebied waarin oorspronkelijk 
getrapte overlegstructuren aanwezig waren, en het twee-
de op een aantal wateringen in de Vlaamse kustvlakte 

teveel aan moderne parlementen doet denken. Hoppenbrouwers, ‘As-
semblies of estates and parliamentarism’, 52. 
149  ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren’, 274, 280-281.
150  ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren’, m.n. 272-278. 
Zwemer, ‘Opstand van de gelanden’, 68-70; Beekman, Het dijk- en 
waterschapsrecht, 1364. Ook in Schieland was een vertrouwenscrisis 
(1675-1677) de aanleiding voor hoofdingelanden om meer bevoegdhe-
den te eisen en daarvan intensief gebruik te gaan maken (zie p. 207).
151  Dit bleek in de Zwijndrechtse Waard, toen de ambachtsheren in 
1669 een poging van grootgrondbezitters om een college van hoofd-
ingelanden op te richten, verijdelden. Van der Gouw, De Ring van Put-
ten, 131.

met een niet-getrapte overlegstructuur. In beide gevallen 
was er sprake van radicale verschillen tussen de middel-
eeuwse en vroegmoderne vertegenwoordiging. 

In Rijnland, dat ik weer als voorbeeld van het eer-
ste model neem, traden de grootgrondbezitters beslis-
send naar voren in het begin van de zestiende eeuw. Het 
hoogheemraadschap verkeerde toen bijna permanent 
in crisis. Sinds 1508 stond Rijnland herhaaldelijk van-
af het IJ tot aan Leiden onder water. Dijkgraaf en hoog-
heemraden faalden in hun taak om voldoende geld voor 
te schieten en leningen af te sluiten. Doordat het de be-
stuurders niet lukte de cascade van dijkdoorbraken te 
stoppen, kwamen zowel de landsoverheid als de voorna-
me ingelanden in actie en ontwikkelde de kredietcrisis 
zich tot een bestuurs crisis.152 In 1510 werd het bestuur 
van Rijnland door Maximiliaan I geschorst en in 1515 
werden zelfs alle zeven hoogheemraden door zijn klein-
zoon, de nieuwe heer der Nederlanden prins Karel (de 
latere keizer Karel V), ontslagen. Het jaar daarop vaar-
digde Karel een ordonnantie uit waarin alle hoogheem-
raadschappen in Holland en West-Friesland het coöp-
tatierecht verloren. Hoogheemraden werden voortaan 
gekozen door de landsheer nadat de zittende bestuurs-
leden een paar kandidaten hadden voorgedragen. Aan 
de vrijwel volledige autonomie van de hoogheemraden 
kwam in deze crisisperiode dus een einde. Hun bewe-
gingsvrijheid werd eveneens door de grootgrondbezit-
ters beknot. Tijdens de overstromingen moesten zij een 
klemmend beroep doen op abdijen, rijke poorters en 
vooral stadsbesturen om als geldschieter op te treden en 
die kwamen over de brug maar wilden in ruil daarvoor 
bij het beleid betrokken worden. Sinds 1511 speelden zij 
inderdaad bij alle grote beslissingen van het hoogheem-
raadschap een sleutelrol.153

De vertegenwoordiging van de ingelanden van Rijn-
land veranderde in enkele stappen radicaal. In de eer-
ste helft van de zestiende eeuw eisten de grootgrond-
bezitters nog naast de traditionele vertegenwoordigers 
zeggenschap voor zichzelf op. Op de eerder genoem-
de bijeenkomst in Leiden in 1526 verschenen behal-
ve voorname ingelanden (edelen, patriciërs en geeste-
lijken) ook tientallen ambachtsbewaarders en andere 
lokale vertegenwoordigers. Rond 1550 werden de oor-
spronkelijke vertegenwoordigende structuren echter af-

152  Over de gebeurtenissen in 1510-1511, toen een landsheerlijke 
commissaris het bestuur van Rijnland tijdelijk aan de kant schoof en 
de dijkreparatie overnam: Ward, ‘Participative government’, 34-41. 
153  Van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden’, 31-33. Overigens 
hadden grootgrondbezitters (namelijk Leiden en Haarlem) al in 1395 
een privilege gekregen met betrekking tot omslagen van Rijnland, 
maar dat lijkt niet lang gehandhaafd te zijn. Fockema Andreae, Rijn-
land, 58; Van Amstel-Horák, ‘Het akkoord van 1595’, 120.
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gebroken. Lokale vertegenwoordigers werden niet meer 
opgeroepen voor overleg. Ze namen niet meer deel aan 
besluitvorming en hadden geen toegang meer tot infor-
matie. Deze stap werd gezet in de context van grote in-
vesteringen als gevolg van de gemeenmaking van ver-
sterkte dijkgedeelten en nieuwbouw van state-of-the-art 
sluizen voor gemeenschappelijke rekening. Bij alle as-
pecten van de bouw daarvan waren de hoofdingelanden 
nauw betrokken.154 De laatste stap werd gezet in het laat-
ste kwart van de zestiende eeuw en bestond uit regle-
mentering. In plaats van een enigszins open en flexibel 
gezelschap van voorname grondbezitters kwam er een 
strak gereglementeerd college van hoofdingelanden tot 
stand met een vast aantal stemgerechtigde leden. Hier-
bij heeft de opstand tegen Filips II en sterk groeiende 
macht van de Hollandse steden ongetwijfeld een rol ge-
speeld. De steden Haarlem en Leiden stelden hun in-
vloed op het hoogheemraadschap op deze manier zeker. 
Het gevolg van de oprichting en reglementering van het 
college van hoofdingelanden was dat de duizenden in-
gelanden van Rijnland voortaan vertegenwoordigd wer-
den door niet veel meer dan tien hoofdingelanden. 

Het college van hoofdingelanden was sterk gemodel-
leerd naar de gewestelijke Statenvergaderingen. Het be-
stond uit edelen en patriciërs – geen geestelijken, want 
de geestelijke goederen werden na de onteigening van 
het abdijbezit door een edelman vertegenwoordigd. Fi-
guur 6 geeft de situatie in 1620 weer zoals die tot het ein-
de van de achttiende eeuw zou blijven, met tien zetels in 
het college van hoofdingelanden.155 Hoewel slechts twee 
van de tien zetels voor de steden gereserveerd waren, 
was hun invloed feitelijk veel groter. De stedelijke af-
gevaardigden opereerden professioneler, kwamen beter 
voorbereid ter vergadering en waren in de vele tijdelijke 
commissies beter vertegenwoordigd dan de edelen.156 
Andere voorbeelden van dit model met zijn exclusieve 

154  Van Amstel-Horák, ‘Nieuwbouw van twee sluizen’, 59, 64.
155  Van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden’, 33-35 (reglemen-
tering en samenstelling).
156  Van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden’, 35-36, 51.

vorm van vertegenwoordiging zijn de hoogheemraad-
schappen van Delfland en Schieland. Ook daar raakte 
de formele vertegenwoordiging gemonopoliseerd door 
een klein college van hoofdingelanden, zij het dat de 
ontwikkelingen daar soms (veel) later plaatsvonden. 

Het tweede model van overlegstructuren bekijken we 
aan de hand van het voorbeeld van de Vlaamse watering 
Cadzand, gelegen in het district het Vrije van Sluis. De 
watering was in 1537 ontstaan uit een samenvoeging van 
een paar kleinere waterschappen die na de rampzalige 
overstromingen van 1530 en 1532 niet zelfstandig verder 
konden. Dit voorbeeld is hier geselecteerd in plaats van 
de Blankenbergse watering omdat voor Cadzand veel be-
ter bekend is hoe het bestuur en de vertegenwoordiging 
van de grondbezitters zich in de zeventiende en acht-
tiende eeuw ontwikkelden. Toen maakte het waterschap 
geen deel meer uit van Vlaanderen. Sinds 1604 be-
hoorde het tot de Republiek en werd het samen met de 
rest van Staats-Vlaanderen door de Staten-Generaal be-
stuurd. De watering is door zijn oppervlakte en door de 
aanwezigheid van verschillende rurale gemeenschappen 
binnen zijn territorium te karakteriseren als een middel-
groot waterschap. Het omslagplichtige gebied was circa 
3700 hectare groot en de watering besloeg zo goed als de 
gehele oppervlakte van het eiland Cadzand.157 

Het bestuur van de watering Cadzand bestond bij de 
oprichting in 1537 uit een dijkgraaf en vijf gezworenen, 
maar hoe de vertegenwoordiging van de grondbezitters 
toen was geregeld is niet bekend.158 Mogelijk vonden er 
jaarvergaderingen plaats waarbij alle belanghebbenden 
in principe welkom waren, zoals al eeuwen gebruikelijk 
in Vlaamse wateringen. Vermoedelijk werden deze dan 
in de praktijk gedomineerd door de voorname grond-
bezitters, zoals dat het geval was in de Blankenbergse 
watering in de vijfiende en zestiende eeuw. Het is ook 
mogelijk dat vertegenwoordigers van de landsheer het 
waterbeheer op Cadzand domineerden. Karel V had na-

157  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand, 2 en 4 
tabel 1.
158  De Vleesschauer, Het Vrije van Sluis, 25.

 ▸ Figuur 6  Organogram 
van het bestuur van Rijn-
land met de vertegenwoordi-
gers van de ingelanden, situ-
atie van 1620 tot het einde 
van de achttiende eeuw.
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 ▸ Figuur 7  Organogram 
van het bestuur van de wate-
ring Cadzand met de verte-
genwoordigers van de grond-
bezitters, situatie zeventiende 
en achttiende eeuw.

melijk veel grond in handen gekregen van boeren die 
hun grond na de overstromingen van 1530 en 1532 had-
den moeten abandonneren. Rond 1550 bezat Karel V 
bijna de helft van de grond in de grootste polder op het 
eiland.159 

Rond het midden van de zeventiende eeuw had het 
bestuur en de representatie van de grondbezitters in de 
watering Cadzand een vorm aangenomen die in de mid-
deleeuwen nog nergens voorkwam. Het bestuur van de 
watering bestond namelijk uit een dijkgraaf, twee ge-
zworenen en drie of vier zogenaamde hoofddirecteuren 
(figuur 7). De dijkgraaf was daarbij geen vertegenwoor-
diger van de overheid meer, maar een door de grondbe-
zitters gekozen bestuursvoorzitter.160 De radicaal nieu-
we samenstelling van het bestuur paste ten eerste bij de 
veranderde taken. Het bestuur hoefde geen schouwcol-
lege meer te kunnen vormen om het werk van onder-
houdsplichtigen te beoordelen, want in de zeventiende 
eeuw werden zo goed als alle werken voor gemeen-
schappelijke rekening onderhouden, tot en met de we-
gen toe. Relaties met aannemers en arbeiders konden 
afgedaan worden door veel minder dan vijf gezwore-
nen. De bestuurssamenstelling paste ten tweede bij de 
veranderde verdeling van grondbezit. Dit betrof vooral 
het nieuwe fenomeen van de hoofddirecteuren, die bij 
nieuwe investeringen en in andere bijzondere gevallen 
geraadpleegd werden, maar zich niet bemoeiden met 
het dagelijks bestuur. Zij functioneerden nu als verte-
genwoordigers van de grondbezitters. Hun verschijnen 
hing samen met revolutionaire ontwikkelingen in de 
grondbezitsverhoudingen. In 1665 was 64 procent van 
de grond op het eiland in handen van stedelingen te-

159  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand, 4.
160  Zie p. 31-33 over de verschillende typen dijkgraafsfuncties.

recht gekomen, deels woonachtig in het nabije Sluis en 
deels in veel verder gelegen steden zoals Den Haag en 
Utrecht.161 De hoofddirecteuren behoorden in de prak-
tijk altijd tot de stedelijke grootgrondbezitters, terwijl 
dijkgraaf en gezworenen uit de inheemse herenboeren 
werden gekozen.162 

Behalve het fenomeen van de hoofddirecteuren bleek 
er een ander nieuw en opvallend verschijnsel in Cad-
zand te bestaan rond het midden van de zeventiende 
eeuw, namelijk een formele bezitsdrempel voor deel-
name aan de jaarvergaderingen. Die waren in de ze-
ventiende en achttiende eeuw slechts toegankelijk voor 
degenen die ruim 13 hectare grond (30 gemet) in eigen-
dom hadden. Alleen zij mochten deelnemen aan de ver-
gadering en daar stemrecht uitoefenen. Van Cruynin-
gen berekende dat door deze voorwaarde in 1665 maar 
liefst zo’n tweederde van de grondeigenaren buiten de 
boot viel.163 Dit model van overlegstructuren is van toe-
passing op de watering Cadzand en diverse andere wa-
teringen in het westen van Staats-Vlaanderen. Ook daar 
is sprake van een dagelijks bestuur van dijkgraaf en ge-
zworenen en een algemeen bestuur van dijkgraaf, ge-
zworenen en hoofddirecteuren, waarbij de laatste sys-
tematisch uit een andere groep, de stedelingen, werden 
geselecteerd en werden geraadpleegd over de belang-
rijkste zaken.164

In regio’s waar deze twee modellen niet van toepassing 
waren, eisten voorname grondbezitters vaak een min-
der exclusieve positie op, institutioneel gezien. Er kwa-
men in de meeste streken geen aparte colleges tot stand 

161  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand, tabel 1.
162  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand, 3, 8. 
163  Van Cruyningen, The rural elite of the island of Cadzand, 7, 10.
164  De Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis, 79.
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of specifieke regels die bevoegdheden voorbehielden 
aan een selecte groep belanghebbenden. Dat betekent 
niet dat de opkomst van grootgrondbezitters zich daar 
niet voordeed. In heel veel waterschappen eisten zij na-
melijk wel invloed en controle op, maar wanneer het 
aantal voorname grondbezitters beperkt was, bood het 
waterschapsbestuur daarvoor genoeg gelegenheid. Dan 
konden grootgrondbezitters hun invloed simpelweg 
veiligstellen via zetels in het polderbestuur. Het polder-
bestuur van Mastenbroek, een middelgroot waterschap, 
telde sinds 1600 maar liefst veertien zetels en de zit-
tingstermijnen waren kort. Een apart vertegenwoordi-
gend orgaan was niet nodig want ieder die een groot 
belang had kon regelmatig zelf aan de bestuurstafel 
plaatsnemen.165 

Soms waren de voorname grondbezitters met te wei-
nig en was hun grondbezit te beperkt om de vertegen-
woordiging te monopoliseren. In de representatieve 
structuren kwamen ze dan zij aan zij met vertegen-
woordigers uit de lokale boerenbevolking te staan. Zo 
waren er in de regionale waterschappen in het Noorder-
kwartier colleges van hoofdingelanden met een uitge-
sproken hybride karakter. De zetels werden deels bezet 
door de gebruikelijke typen grootgrondbezitters, zoals 
steden en charitatieve instellingen, en deels door lokale 
vertegenwoordigers. Dit zien we bij de hoogheemraad-
schappen van de Hondsbossche en Duinen tot Petten, 
Uitwaterende Sluizen en Waterland.166 Lokale vertegen-
woordigers konden zich sterk blijven maken omdat het 
boerengrondbezit in deze contreien omvangrijk bleef. 
De ontwikkelingen in Rijnland, Cadzand en overige wa-
terschappen waarop die twee modellen van toepassing 
zijn, waren dus relatief radicaal. Elders werd kleinere 
grondbezitters de toegang tot representatieve structu-
ren in elk geval niet formeel ontzegd. 

6.6.1  Invloed op de VOC? 

Het is niet onmogelijk dat de aandeelhouders van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) een voor-
beeld hebben genomen aan de manier waarop groot-
grondbezitters hun invloed verankerden binnen de 
waterschappen. In eerste instantie was daar overi-
gens niets van te merken, want bij de oprichting van 
de VOC in 1602 werd het bestuur juist niet verplicht 

165  Over de ontwikkeling van dit polderbestuur en de belangrijke rol 
daarin van grootgrondbezitters Kole, Polderen of niet, 174-179, 205. 
166  Hondsbossche: Aten, Inventaris Hondsbossche en Duinen tot Pet-
ten, 8; Uitwaterende Sluizen: Belonje, Het hoogheemraadschap van de 
uitwaterende sluizen, 51-58; Waterland: De Vries, Het dijks- en molenbe-
stuur, 499.

om zich met de aandeelhouders of hun vertegenwoor-
digers te verstaan. Dit werd kennelijk door sommigen 
als een omissie gevoeld, die niet herhaald zou moe-
ten worden bij een handelscompagnie voor de West. 
Enkele jaren later bevatte een concept-charter voor de 
nog op te richten West-Indische Compagnie het idee 
om hoofdparticipanten te benoemen met specifieke be-
voegdheden tegenover het bestuur. Dit document cir-
culeerde in Holland in 1606.167 Voorlopig kwam er he-
lemaal niets van, noch bij de VOC noch bij de later 
opgerichte WIC.

Bij de VOC verwierven vertegenwoordigers van de 
aandeelhouders in 1623, zo’n twintig jaar na de oprich-
ting, duidelijke rechten tegenover het bestuur. Toen 
werden ter gelegenheid van een hervorming van de or-
ganisatiestructuur van de VOC twee colleges ingesteld. 
Het eerste was een college van hoofdparticipanten met 
negen leden die behoorden tot de aandeelhouders met 
een bepaald minimum aandelenbezit. We kunnen ze 
als grootaandeelhouders beschouwen. Het tweede was 
een college van rekeningopnemers, samengesteld uit 
hoofdparticipanten, met als taak om samen met de be-
windhebbers de rekening af te horen.168 Met name de 
instelling van het college van rekeningopnemers van 
de VOC wordt in de geschiedenis van accountability be-
schouwd als een belangrijke innovatie. Het is namelijk 
het eerste voorbeeld van een formeel lichaam bedoeld 
om de rechten van aandeelhouders te beschermen.169 
De medezeggenschap kwam dus terecht bij een selecte 
groep rijke investeerders en zij kregen formele bevoegd-
heden waaronder het goedkeuren van de rekening. De 
grote massa belanghebbenden bleef van invloed en con-
trole verstoken. Dit was precies zoals bij de Hollandse 
hoogheemraadschappen met hun colleges van hoofd-
ingelanden. 

Er was natuurlijk een verschil tussen investeren in 
grond en in waardepapieren en er bestaat geen hard be-
wijs voor de veronderstelling dat de colleges van hoofd-
ingelanden de inspiratiebron waren voor de colleges 
van hoofdparticipanten en van rekeningopnemers van 
de VOC. Het lijkt desondanks aannemelijk vanwege de 
opvallende overeenstemming in terminologie (hoofd-
participanten en hoofdingelanden), in samenstelling 
(grootaandeelhouders en grootgrondbezitters) en in be-
voegdheden (waarbij het ontvangen van rekening en 
verantwoording van het bestuur en het goedkeuren van 
de rekeningen, centraal stond). Ideeën konden zich ge-

167  Gelderblom, De Jong and Jonker, ‘An admiralty for Asia’, 48-49.
168  Gaastra, De geschiedenis van de VOC, 35.
169  Robertson and Funnel, ‘The Dutch East India Company’, 355 
noot 20.
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makkelijk verspreiden vanwege de nauwe contacten 
tussen mensen die betrokken waren bij waterbeheer en 
plattelandsbestuur en bij overzeese handel.170

6.7  Grootgrondbezitters en dramatisch landverlies in 
de Rijn-Maas-Scheldedelta

Een belangrijke vraag is welke gevolgen de versterking 
van de positie van grootgrondbezitters had voor het be-
leid van de waterschappen. Investeerden waterschap-
pen hierdoor meer, of juist minder? Waren zij sterker 
gericht op innovaties of juist eerder conservatief? In het 
algemeen weten we dat innovaties en efficiëntieverbe-
teringen van diverse typen grondbezitters konden ko-
men. Jan de Vries analyseerde hoe kleine boeren in de 
kustprovincies de agrarische productiviteit in de loop 
van de zestiende en zeventiende eeuw fors verhoog-
den door zich te specialiseren en te investeren. Ze be-
steedden geen tijd meer aan allerlei nevenactiviteiten, 
maar richtten zich volledig op hun agrarische bedrijf. 
Ze investeerden onder meer in bedrijfsgebouwen, ge-
reedschap en waterbeheersing.171 De mythe dat vroeg-
moderne boeren conservatief waren en traditionele 
landbouwmethoden prefereerden boven innovatie, is 
de laatste decennia onderuit gehaald.172 Het onderzoek 
naar de gemeenmaking van de dijken in hoofdstuk 4 
sluit hier bij aan, in de zin dat deze belangrijke vernieu-
wing niet in het algemeen toe te schrijven is aan één 
type grondbezitter. 

 Dankzij hun cruciale rol in bedijkingen en droog-
makerijen hebben grootgrondbezitters, met name ste-
delijke, de reputatie belangrijke vernieuwers van het 
Nederlandse waterbeheer te zijn geweest. Kooplieden 
en andere stedelijke ondernemers creëerden veel nieu-
we polders, vaak in samenwerking met hoge ambtena-
ren van het centrale of gewestelijke bestuur. Tussen de 
Sint-Elizabethsvloed van 1421 en het einde van de Gou-
den Eeuw brachten deze twee groepen vele wetlands in 
cultuur. Rekenmeesters, raden en secretarissen uit Den 

170  Zo kan ook het innovatieve financieringsmodel van de Zijpe en 
de Hazepolder bij Alkmaar, de eerste grote Hollandse droogmakerij, 
de oprichters van de VOC geïnspireerd hebben. Deze polder, meestal 
kortweg de Zijpe genoemd, werd bedijkt in 1597, dus in de tijd dat in-
tensief gediscussieerd werd over de wenselijkheid van een compagnie 
voor Azië en hoe die eruit moest zien. Menno Witteveen betoogt dat 
het permanente kapitaal en de overdraagbaarheid van de aandelen die 
we bij de VOC aantreffen hoogstwaarschijnlijk ontleend zijn aan het 
voorbeeld van de Zijpe. Witteveen, Antonio van Diemen, 57.
171  De Vries, ‘The transition to capitalism’, 77-80. De Vries en Van 
der Woude, Nederland, 244, 255.
172  Van Cruyningen, ‘A cat with nine lives’, 138-139.

Haag en Brussel bedijkten samen met de Dordtse eli-
te de gorzen in de wijde omtrek van de stad. De loka-
le bevolking speelde hierbij slechts een kleine rol.173 De 
Dordtse elite was ook elders actief. In Friesland werd de 
aanwas Het Bildt in 1505 tot polder bedijkt door Jakob, 
Dirk en Floris van Wijngaarden, samen met de hoge 
ambtenaar Thomas Beukelaar. De drie broers behoor-
den tot de voornaamste regentenfamilie van Dordrecht 
op dat moment.174 Langs de kust van Brabant namen 
de heren van Steenbergen, Bergen op Zoom en Breda 
de meeste initiatieven tot bedijking en maakten daarbij 
vaak gebruik van stedelijke investeerders.175 Antwerpse 
kooplieden en ambtenaren uit Mechelen en Antwerpen 
bedijkten steeds weer nieuwe opgeslibde gronden in 
Zeeland en Vlaanderen in de zestiende en zeventiende 
eeuw.176 In Noord-Holland kwam de oudste bedijking in 
1461 of 1462 tot stand, de Burghorn bij Schagen, ver-
moedelijk met behulp van investeringen uit Alkmaar en 
Hoorn.177 Bij het droogmaken van de grote meren al-
daar in de zeventiende eeuw werkten rijke Amsterdam-
se kooplieden samen met Haagse ambtenaren.178 Het 
creëren van land uit water, een van de meest aanspre-
kende activiteiten in het waterbeheer, werd meestal niet 
door de lokale bevolking gerealiseerd, maar door rijke 
investeerders van elders.179

Minder bekend is dat grootgrondbezitters soms het 
waterbeheer ondermijnden en zo (mede) verantwoor-
delijk werden voor landverlies. Dit was in de vijftien-
de en zestiende eeuw het geval in het gebied waar Rijn, 
Maas en Schelde de zee bereiken, de zuidwestelijke del-
ta. Hieronder wordt begrepen Zeeland met de aanpa-
lende delen van Vlaanderen, Brabant en Holland. In 
de zuidwestelijke delta is in totaal tussen 1375 en 1570 
ongeveer de helft van de toenmalige cultuurgrond ver-
loren gegaan.180 Inmiddels gelooft niemand meer dat 
dit onvoorstelbaar grote landverlies uitsluitend te wij-
ten zou zijn aan natuurlijke oorzaken, zoals een hoge 
stormvloedfrequentie. De vele overstromingen en de 
grote kusterosie kunnen alleen verklaard worden door 
interactie van natuurlijke en menselijke factoren.181 

173  Wouda, Een stijgende stand, 21-22; Nobel, Besturen op het Holland-
se platteland, 39-40; Mostert, ‘De bedijkers van de polder Charlois’, 
41-44. 
174  Kuiken, Het Bildt, 51-52.
175  Van den Noort, Langs de rand van het zand, 39-45; Van Cruynin-
gen, ‘From disaster to sustainability’, 252. 
176  Dekker en Baetens, Geld in het water, 219-260; Van Cruyningen, 
‘From disaster to sustainability’, 249-250. 
177  Numan, Burghorn, 21, 24, 63.
178  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 469-472.
179  Zie over de landaanwinningsprojecten hoofdstuk 7.
180  Van Cruyningen, ‘From disaster to sustainability’, 245.
181  Van de Ven, Leefbaar laagland, 118-119; Van Dam, ‘Schijven en 
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Soens heeft in een vernieuwende benadering de aan-
dacht gevestigd op de specifieke rol van de grondbezits-
verdeling in dit grote proces van landverlies. Hij kent 
een centrale rol toe aan de opkomst van grootgrondbe-
zitters binnen de waterschappen. In een breed model 
verbindt hij het investeringsbeleid aan de concentratie 
van grondbezit en de ontwikkeling van de bestuurlij-
ke verhoudingen binnen de wateringen. De investerin-
gen in het waterbeheer berekende hij met behulp van 
de ontwikkeling van het geschot in de wateringen van 
het Brugse Vrije. Na hoge investeringen aan het einde 
van de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw 
werd er in de periode van ongeveer 1450 tot 1530 rela-
tief weinig geïnvesteerd.182 Terwijl er veel overstromin-
gen en kustafslag voorkwamen, waren de waterschaps-
lasten dus relatief laag. Ze fluctueerden ook weinig, 
terwijl ze zowel daarvoor als daarna sterker reageer-
den op onmiddellijke noden. De periode van lage in-
vesteringen was tevens een periode van sterke concen-
tratie van grondbezit. Binnen de wateringen leidde dit 
tot een toenemende dominantie van grootgrondbezit-
ters. De vergadercultuur van de wateringen verander-
de zodanig dat voorname grondbezitters hun invloed 
versterkten terwijl de participatie van anderen verzwak-
te. Er was op dat moment nog geen sprake van forme-
le eisen om vergaderingen te mogen bijwonen maar de 
invloed en rol van algemene bijeenkomsten gingen op 
den duur achteruit. Voor belangrijke beslissingen, zoals 
over de hoogte van het geschot, werden in de zestiende 
eeuw vaak aparte, informele bijeenkomsten met groot-
grondbezitters georganiseerd.183 Soens wijst het inves-
teringsbeleid dus aan als een belangrijke oorzaak van 
het landverlies, overigens naast en in interactie met an-
dere factoren. Bewuste keuzes om weinig te investeren 
veroorzaakten binnen enkele generaties zeer kwetsbare 
waterkeringen.184 

Waarom kozen grootgrondbezitters voor te lage inves-
teringen? De keuze lijkt niet logisch want ze brachten 
op deze manier hun eigen grondbezit in gevaar. Uit een 
financiële analyse blijkt echter dat de opbrengsten van 
het land niet meer tegen de waterstaatsomslag opwo-
gen. De bezitters maakten een zakelijke afweging of in-
vesteren in dijkverzwaring en herstel van geruïneerde 
dijken de moeite waard zouden zijn. Het antwoord op 

beuken balken’, 25-26; Van Cruyningen, ‘From disaster to sustainabi-
lity’, 241-242; Soens, ‘Flood security’, 209-214; De Kraker, ‘Flooding 
in river mouths’, 2682 en passim; Van Bavel, Curtis and Soens, ‘Eco-
nomic inequality’, 2-3.
182  Soens, Spade in de dijk, 266; Soens, ‘Floods and money ‘, 342.
183  Soens, ‘Het waterschap en de mythe van democratie’, 47; Soens, 
Spade in de dijk, 45.
184  Soens, ‘Floods and money’, 345, 352.

de vraag was steeds vaker nee. Grootgrondbezitters had-
den andere inkomensstrategieën dan eigen erfde boe-
ren. De laatsten hadden meestal slechts in één watering 
grond en gingen ver om hun bezit te behouden. Groot-
grondbezitters hadden landerijen verspreid over meer-
dere wateringen en soms hadden zij daarnaast land 
op de hogere gronden. Ook konden zij nieuwe inves-
teringsprojecten opzoeken, aangezien op allerlei plaat-
sen bedijkingsprojecten werden aangevangen. Parallel 
aan het landverlies op de ene plaats werd immers aan 
landaanwinning op een andere plaats gedaan. Alles bij-
een, werden de opportunity costs van investeren in oude, 
zwaar bedreigde waterkeringen voor grootgrondbezit-
ters op een gegeven moment te hoog.185 

Wanneer we, in aanvulling op de benadering van 
Soens, ook geografische en institutionele aspecten er-
bij betrekken, wordt nog duidelijker waarom de onge-
lijke grondbezitsverdeling juist in dit gebied een funes-
te invloed kon hebben. Het gebied was grotendeels een 
archipel en de waterschappen waren overwegend klein-
schalig. Vooral kleine wateringen leden onder hevige 
kust erosie. Dit was zowel in Vlaanderen en Zeeland als 
op de Zuid-Hollandse eilanden het geval. Het gold bo-
vendien niet alleen voor waterschappen op de eilanden 
maar ook voor wateringen op het vasteland van Vlaande-
ren en Brabant. Het enige grote waterschap in het Brug-
se Vrije, de Blankenbergse watering, had nauwelijks te 
lijden van kustafslag omdat een duinstrook de landen 
tegen de zee beschermde.186 De problemen betroffen 
dus vooral de zeeweringen van kleine waterschappen en 
daardoor pakte de concentratie van grondbezit in han-
den van rijke grondbezitters slecht uit. Ze waren moei-
lijk te motiveren om de dijken van een kleine watering 
te behouden, omdat er voor hen hooguit enkele percelen 
op het spel stonden. De situatie was het tegenovergestel-
de van die in de Alblasserwaard in de dertiende eeuw 
en het Noorderkwartier in de zestiende eeuw. Vermo-
gende lieden met verspreid liggend grondbezit en rent-
meesters van domeingoederen waren daar juist wel be-
reid zich voor het waterbeheer in te spannen omdat er 
veel op het spel stond. Een dergelijke situatie bestond in 
veel delen van de laaggelegen Nederlanden. Het land-
schap spoorde grootgrondbezitters aan om regionale sa-
menwerking op langere termijn vol te houden. 

Als gevolg van het archipelkarakter van de Rijn- 
Maas-Scheldedelta konden de inkomensstrategieën van 
grootgrondbezitters aldaar destructief uitpakken. Een 
aansprekend voorbeeld heeft betrekking op het Zeeuw-

185  Soens, ‘Floods and money’, 347-350.
186  Soens, Spade in de dijk, 148; Soens, ‘Floods and money’, 339.
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se eiland Zuid-Beveland tijdens een rampzalige episo-
de in zijn geschiedenis, namelijk na de stormvloeden 
van 1530 en 1532. De lokale bevolking trachtte de dijken 
van de watering Beoosten Yerseke na de ramp van 1530 
te repareren, maar moest constateren dat de heer van 
Cruyningen het werk niet ondersteunde. Joos van Cruy-
ningen was een van de rijkste edelen in Zeeland en zou 
in staat zijn geweest beslissende hulp te bieden, maar 
hij liet luid en duidelijk weten dat het dijkherstel hem 
niet interesseerde. Hij pochte dat hij Gode loff meer goe-
deren in Holland, Brabant en Namen had dan hij door 
de overstromingen had verloren.187 Zijn belabberde op-
stelling in deze heeft hem voor eeuwig een slechte re-
putatie opgeleverd, temeer daar woorden en daden niet 
veel van elkaar afweken. Ook andere prominente edelen 
waren moeilijk te overtuigen om de lokale bevolking te 

187  Dekker en Baetens, Geld in het water, citaat op 87.

steunen bij pogingen om de dijken te repareren.188 Lo-
kale heren en grootgrondbezitters toonden dus een ge-
brek aan engagement. Daarnaast had de zuidwestelijke 
delta in deze periode te kampen met slecht functione-
rende dijkgraven. Sommige waren incompetent, andere 
afwezig of toonden geen enkele inzet. Waar zij landver-
lies hadden kunnen beperken, lieten zij dit na.189

Behalve calculerende grootgrondbezitters speelden 
echter veel andere factoren een rol bij de landschap-
pelijke verwoesting in de Rijn-Maas-Scheldedelta in de 
late middeleeuwen. Zo was er een andere groep groot-
grondbezitters die wel had willen investeren, maar dat 
niet kon. Dit betrof vooral abdijen en andere geestelijke 
instellingen die lange tijd steunpilaren van het water-
beheer in de delta waren geweest. Zij kregen in de vijf-

188  Van Cruyningen, ‘From disaster to sustainability’, 249.
189  Zie hierboven p. 133-134.

 ▸ Door de stormvloeden van 1530 en 1532 ontstond het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Ruim tien jaar later maakte Jacob van 
Deventer een kaart van Zeeland waarop het overstroomde gebied met de verdwenen dorpen duidelijk te zien is. 
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tiende en zestiende eeuw vaak met grote moeilijkheden 
te maken. Burgeroorlog en militair-gemotiveerde in-
undaties werkten in de laatste decennia van de vijftien-
de eeuw verwoestend uit op hun landerijen. Daarnaast 
hadden starre pachtconstructies funeste gevolgen. 
Adrie de Kraker beschreef hoe de Vlaamse cisterciën-
zerabdij Onze Lieve Vrouwe Ten Duinen vocht als een 
leeuw om de dijken te behouden die haar landerijen in 
Noordoost-Vlaanderen beschermden. Een groot pro-
bleem was dat pachtcontracten de lasten grotendeels bij 
de grondeigenaar legden. Pachters droegen zeer weinig 
bij en het lukte de abdij niet om de erfpachtcontracten 
aan te passen. Om dijkkosten te financieren zag Ten 
Duinen zich in de zestiende eeuw gedwongen grote 
schulden aan te gaan en zelfs een deel van de klooster-
juwelen te verkopen.190 Uiteindelijk nam het grondbe-
zit van deze en andere abdijen in Noordoost-Vlaanderen 
sterk af als gevolg van overstromingen, abandonnerin-
gen en verkoop.191 Katholieke instellingen kregen in de 
vijftiende en zestiende eeuw te maken met een terug-
loop van schenkingen, legaten en erfenissen. Privileges 
voor gewestelijke belastingen vervielen. Kloosters lie-
pen leeg door massale uittredingen. Dit alles moet een 
negatieve uitwerking op het dijkbeheer hebben gehad. 
De geestelijken waren vaak niet meer in staat om de wa-
terstaatsomslagen voor hun landerijen tijdig op te bren-
gen. Op het Hollandse eiland Putten liep het grondbezit 
van dorpskerken en van het kapittel van Geervliet tus-
sen 1530 en 1570 snel terug. Na elke overstromingsramp 
moest het kapittel land verkopen om de hoge dijklasten 
te kunnen opbrengen.192

De onmacht van religieuze instellingen en de onwil 
van rijke grootgrondbezitters om nog langer hun on-
misbare aandeel te leveren aan de instandhouding van 
de waterkeringen wordt begrijpelijk als we ons realise-
ren hoe de delta er inmiddels aan toe was. Het land-
schap was diep getekend door de gevolgen van eeu-
wenlang menselijke ingrijpen. Bedijkingen van de 
riviermondingen en zeearmen hadden een onbedoeld 
effect. Ze dwongen het water als het ware in een keurs-
lijf zodat het niet kon uitstromen over een groot gebied. 
De komberging van bedijkte rivieren, riviermondingen 
en zeearmen nam door bedijkingen dus af. Daardoor 
werd het water bij hoge waterstanden en stormvloed 

190  De Kraker, Landschap uit balans, 272-273, 280. De Kraker en Bau-
wens, Polders en waterschappen in het Hulsterambacht, 40.
191  De Kraker, Landschap uit balans, tabel op 280. Cisterciënzer 
abdijen onderhielden in deze streek vele kilometers dijk. De Kraker, 
‘Cistercian dyke building’. 
192  Van der Gouw, De Ring van Putten, 84-85.

hoog opgestuwd tegen de dijken.193 Ondertussen werd 
het land achter de dijken intensief gebruikt voor agrari-
sche en industriële doeleinden. Landbouw veroorzaak-
te de bekende oxidatie en inklinking van de veengrond, 
waardoor het maaiveld daalde. Wijd verspreide turf- en 
zoutwinning lieten het maaiveld nog sneller dalen en 
maakten het land extra kwetsbaar voor erosie. Zoutwin-
ning werd zowel binnendijks als buitendijks beoefend 
maar ook die laatste vorm was niet onschuldig. De win-
ning tastte namelijk het voorland van de dijken aan, zo-
dat die dagelijks blootgesteld werden aan golfslag.194 De 
delta was in de late middeleeuwen getransformeerd tot 
een min of meer industrieel landschap, geëxploiteerd 
ten behoeve van de nabijgelegen metropolen Brugge en 
Antwerpen en de opkomende Hollandse steden. Onbe-
doeld was het daardoor buitengewoon kwetsbaar gewor-
den voor kusterosie. 

Het is duidelijk dat de ondergang van om en nabij de 
helft van het cultuurland in de delta niet zomaar een ge-
volg was van een bijzondere serie stormvloeden of grote 
sociale ongelijkheid. Het was een complexe ontwikke-
ling van vele op elkaar inwerkende natuurlijke en men-
selijke factoren. De onwil van rijke grondbezitters en de 
onmacht van kloosters om voldoende te investeren con-
trasteert met de bekendere geschiedenis van uitheemse 
grondbezitters die met grote investeringen het water-
beheer vooruit hielpen. De invloed van grootgrondbezit 
kon kennelijk ook zeer ongunstig zijn, vooral wanneer 
het verdeeld lag over verschillende kleinschalige wate-
ringen zoals in de zuidwestelijke delta. Het onderzoek 
naar het lot van de delta betekent in elk geval een gevoe-
lige correctie op het eenzijdige beeld van Nederlanders 
die hun eigen land op het water hebben veroverd.

6.8  Van open naar besloten vergaderingen

Aanvankelijk hielden waterschapsbesturen hun alge-
mene bijeenkomsten met grondbezitters in de open-
baarheid. Ze sloten daarbij aan bij een algemene norm. 
Rekeningen van algemene bestuurslichamen moesten 
met open deur en venster worden afgehoord.195 Vergelijk-
bare voorschriften vinden we in normatieve bronnen 
van waterschappen.196 Het in 1571 opgeschreven ge-

193  Van Dam, ‘Schijven en beuken balken’, 25-26.
194  Van Dam, ‘Middeleeuwse bedrijven in zout en zel’, 86.
195  Zo schreef bijvoorbeeld een ordonnantie van de Staten van Hol-
land en West-Friesland van 18-9-1600 voor. Cau, Groot placaet-boeck, 
deel I, p. 1520-1521. Van Heiningen, De historie, 67 (ambtsrekening). 
Van den Berg, ‘Over het ambachtshuis’, 143. 
196  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 33; Beekman, Het dijk- en water-
schapsrecht, 1364 (met betrekking tot de dijkage van Walcheren). 
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woonterecht van Schieland (de costumen), het enige ge-
woonterecht van de grote hoogheemraadschappen dat 
wij kennen, zegt daarover het volgende. De rekening 
werd jaarlijks door de rentmeester gedaan in ’t openbaer 
voor den heemraden ende alle den ingelanders ende andere 
diet belieft te zien ende hooren.197 Aan zestiende-eeuwse 
rekeningen van Schieland is te zien dat inderdaad alle 
ingelanden aanwezig konden zijn bij het afhoren van 
de rekening. Onderaan de rekening van 1573-1574 staat: 
Aldus gehoord en gesloten ten huize van de dijkgraaf in Rot-
terdam in aanwezigheid van de schouten en ambachtsbe-
waarders van Schieland en vele ingelanden.198 We hoeven 
ons overigens geen illusies te maken over een massale 
opkomst. Het huis was daarvoor te klein en gewone in-
gelanden zullen zich minder vrij hebben gevoeld hun 
opwachting te maken in het huis van de dijkgraaf in de 
stad dan bij een vergadering op de dijk of in de dorps-
kerk. Dat neemt niet weg dat iedereen aanwezig kon 
zijn, dus ook degenen die niet specifiek vanwege hun 
functie van ambachtsbewaarder of schout een uitnodi-
ging hadden ontvangen. Bijeenkomsten moesten tij-
dig via gebruikelijke kanalen bekend gemaakt worden, 
zoals via een kerkgebod of kerkespraak, een openba-
re afkondiging in de kerk. Ook in dit opzicht sloten de 
voorschriften van waterschappen aan bij een algemeen 
gebruik. Volgens een ordonnantie van 1516 moest acht 
dagen tevoren via een kerkgebod aangekondigd worden 
dat de rekening van de Ring van Putten werd gedaan en 
die dat aengaen sal aldaer kommen ende compareren moe-
gen indien ’t hen goetdunckt.199

Jaarvergaderingen werden aanvankelijk gehouden 
in de open lucht bij één van de waterwerken of in een 
kerk of herberg, beide gebruikelijke locaties voor aller-
lei soorten plattelandsvergaderingen. De wateringen in 
het Brugse Vrije moesten volgens het gewoonterecht 
hun jaarlijkse statutaire vergadering op of bij de uitwa-
teringssluis houden, de waardagen van het Aduarder-
zijlvest werden gehouden op de zijl (de sluis).200 Het 
waterschap Salland vergaderde in het klooster Windes-
heim.201 Vonnissen werden van oudsher gewezen op 
de dijk tijdens de schouw. De schouwdagen waren dus 
tegelijk een rechtszitting, of rechtdag zoals men zei. 
Nalatig dijkonderhoud werd op die manier onmiddel-
lijk na vaststelling bestraft.202 Het college van de Lek-

197  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 213. 
198  NL-RtHHSK, OAS, inv.nr. 654, rekening van 1573/1574.
199  Van der Gouw, De Ring van Putten, 88. 
200  Soens, Spade in de dijk, 42 en 66 noot 220; Wieringa, Het Aduar-
der zijlvest, 73.
201  Zeiler, ‘Het dijkrecht van 1308’, 100.
202  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 419; Van Vliet, Lekdijk 
Bovendams, 190-191; Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 126.

dijk Bovendams voerde tot in de zestiende eeuw nog 
alle rechtshandelingen uit op de dijk. Er was toen overi-
gens wel een neiging om beschutting tegen slecht weer 
te zoeken. In de eerste helft van de zestiende eeuw ge-
bruikte men wanneer het cout ende vuyl is opden dijck 
een huis op de dijk.203 Voor bestuurlijke en rechterlij-
ke handelingen koos men hooggelegen plekken zodat 
ze bij watersnood droog bleven. De heemraden van 
Delfland organiseerden hun rechtdag of vierschaar in 
de zestiende eeuw doorgaans in herbergen in Delft of 
Den Haag en soms bij een van de heemraden thuis.204 
In dat laatste geval was de algemene toegankelijkheid 
van de zittingen de facto al flink aangetast, maar dat de 
keus normaal gesproken op een herberg viel bewijst dat 
openbaarheid nog de norm was.

Op den duur raakte in veel regionale waterschappen 
het openbare karakter van de jaarvergaderingen aange-
tast. Voor zover redenen opgegeven werden voor uit-
sluitingsmechanismen, betrof dat meestal de klacht dat 
mensen met weinig grond luid hun mening verkondig-
den, wat de orde tijdens de vergadering niet ten goede 
zou komen. Zo klaagde de klerk van de Blankenbergse 
watering op het einde van de vijftiende eeuw over de 
ongehoorde ongeregeldheden van het volk: Donghere-
ghelthede des volcx es buten maniere.205 Voor zover  stem-
mingen gehouden werden (dit was in de meeste regio-
nale waterschappen overigens niet gebruikelijk) werden 
de regels aangepast. Meestal werd gekozen voor de in-
stelling van een drempel, een minimum aan grond-
bezit dus, als voorwaarde om aan de vergadering en 
stemming deel te nemen.206 Vooral in middelgrote wa-
terschappen werd de toegang op deze manier formeel 
beperkt. In een middelgroot Vlaams waterschap zoals 
de watering Cadzand werden, zoals we zagen, kleine 
boeren de hele zeventiende en achttiende eeuw buiten 
de besluitvorming gehouden door strikte regels ten aan-
zien van grondeigendom. Een groot deel van de belang-
hebbenden kon daardoor niet mee praten en stemmen. 

Soms verloren bijeenkomsten hun openbare karak-
ter door subtielere mechanismen dan een drempelver-
mogen. In de Ring van Putten veranderde in de vroeg-
moderne tijd formeel bijna niets aan het contact tussen 

203  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 191.
204  De Wilt, Landlieden, 243, 246. Later bouwde Delfland een ge-
meenlandshuis in Delft. 
205  Soens, ‘Het waterschap en de mythe van democratie’, 40 en 51. 
206  Zo werd in het nieuwe dijkrecht van de Gelderse polder Arkem-
heen van 1752 bepaald dat voortaan alleen degenen met een mini-
mum van drie morgen poldergrond toegang hadden tot de vergade-
ring en dat niet-gekwalificeerden zich zelfs niet in de omgeving van 
de vergadering mochten ophouden. Hagoort, Het hoofd boven water, 
292.
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bestuur en grondbezitters. De ingelandenvergadering 
werd niet afgeschaft, kleine eigenaren werden nooit 
formeel geweerd, er werd geen college van hoofdinge-
landen ingesteld. Toch werd eind zestiende eeuw wel 
duidelijk gemaakt wiens aanwezigheid op prijs werd ge-
steld en wie gemist kon worden. In 1580 werd name-
lijk een presentiegeld ingevoerd ter compensatie van de 
kosten van de maaltijd na afloop van de vergadering. 
Dit presentiegeld werd alleen uitgekeerd aan de geërf-
den met minstens 10 gemet land (4,9 hectare).207 Ieder 
ander mach dies niet jegenstaende tot sijnen costen opte re-
keninge comen.208 Veel animo zal daarvoor onder deze 
voorwaarde niet zijn geweest. Hoe serieus de regelin-
gen rond het presentiegeld werden genomen, blijkt uit 
de lijsten in het waterschapsarchief waarop per verga-
dering de aanwezigen staan opgesomd met de omvang 
van hun grondbezit.209 Later werden de regels aange-
past, waarbij de ingelanden die buiten de Ring woonden 
een hoger presentiegeld kregen en het minimumbezit 
voor de inheemse geërfden werd verhoogd naar 20 ge-
met (9,8 hectare). Dankzij iets simpels als een presen-
tiegeld werd de groep der brede geërfden, voor iedereen 
zichtbaar, scherp afgebakend. Het had grote gevolgen. 
In de praktijk bleven kleine ingelanden al snel weg en 
de rekendag werd een bijeenkomst van hoofdingelan-
den. Voor meer mensen was overigens toch geen plaats 
in de raadkamer op het stadhuis van Geervliet, waar de 
bijeenkomsten toen gehouden werden.210 

Grotere waterschappen verplaatsten hun vergaderin-
gen op den duur veelal naar de stad. Vooral in de zes-
tiende en zeventiende eeuw werden stedelijke locaties, 
soms met een openbaar en soms met een meer beslo-
ten karakter, populair. Waterschappen vergaderden op 
kerkpleinen, in kerken, abdijen, herbergen, raadszalen, 
doelen en eigen waterschapskantoren. Het heemraad-
schap van de Veen- en Veldendijk bijvoorbeeld hield in 
de zestiende eeuw verkiezingen van heemraden in de 
Sint-Joriskerk te Amersfoort.211 Steden als Brugge, Dor-
drecht, Alkmaar en Amersfoort ontwikkelden zich tot 
gastheer voor verschillende waterschappen uit de om-
geving.212 Waterschappen hadden ook in de middeleeu-

207  In Putten (Zuid-Holland) is 1 gemet 0,49 ha: www.meertens.
knaw/mgw (Databank oude Nederlandse maten en gewichten).
208  Van der Gouw, De Ring van Putten, 88.
209  Stadsarchief Rotterdam, Archief Ring van Putten (toegang 5176) 
inv.nr. 64. Presentielijsten van 13-14 april 1583 en van 4-5 april 1584. 
Met dank aan Piet van Cruyningen.
210  Van der Gouw, De Ring van Putten, 88-89. 
211  Kole, Polderen of niet, 92. 
212  Brugge: Soens, Spade in de dijk, 42; Dordrecht : Jorissen, Zwijn-
drechtse Waard, 33; Van der Gouw, ‘Het dijkcollege van de Zwijn-
drechtse Waard’, 46, 51, 74; Spierings, De waterkeringszorg, 50; 

wen al gebruik gemaakt van stedelijke locaties, maar 
dat was vooral incidenteel. In hoofdstuk 3 kwam aan de 
orde dat tijdens overstromingen de steden vluchtheu-
vels waren voor mensen en vee. Ze lagen doorgaans ho-
ger dan het omliggende platteland zodat ze begaanbaar 
bleven, net als de traditionele plekken op de dijk waar 
bestuurlijke en rechterlijke handelingen plaatsvonden. 
Als economische en bestuurlijke centra konden zij hulp 
en coördinatie blijven bieden als op het platteland niets 
meer functioneerde.213 In de vroegmoderne tijd werd 
het uitwijken naar steden voor bestuursvergaderingen 
en algemene jaarvergaderingen bij veel van de grotere 
waterschappen structureel.

Het initiatief om naar een stedelijke vergaderlocatie 
uit te zien zal meestal gekomen zijn van die bestuur-
ders en ingelanden die zelf in de stad woonden. Het 
was praktisch om in de eigen woonplaats te vergaderen. 
Daarnaast oefenden stadsbesturen soms druk uit om de 
vergaderingen binnen hun muren te krijgen. Het verge-
makkelijkte de contacten tussen stad en waterschap en 
wanneer sprake was van rivaliteit had het stadsbestuur 
meer mogelijkheden om het waterschap onder contro-
le te houden. Steden die een zetel in een waterschaps-
bestuur hadden, boden waterschappen niet zelden de 
mogelijkheid om in het raadhuis te vergaderen. Zo ver-
gaderde Amstelland in de zeventiende eeuw in het stad-
huis van Amsterdam, na 1675 in de burgemeesterska-
mer.214 Waterschappen kregen ook wel permanent een 
eigen kamer in een raadhuis ter beschikking. Zo kreeg 
de Zijpe in 1635 de beschikking over een eigen zaaltje in 
het Alkmaarse stadhuis, de Zijpsche kamer.215 Zelfs als 
het gewone grondbezitters niet verboden werd een der-
gelijke vergaderzaal binnen te gaan, zal de locatie in de 
praktijk een barrière hebben opgeworpen. Op zichzelf 
was het samenroepen van de grondbezitters in een stad, 
dus buiten het territorium van het waterschap, voor de 
plattelandsbevolking soms al ongunstig. 

Wanneer stedelijke grondbezitters min of meer gelij-
kelijk verdeeld waren over verschillende steden bleven 
bijeenkomsten binnen het territorium van het water-
schap plaatsvinden. In het polderbestuur van Masten-
broek waren Zwolle en Kampen zeer dominant, maar 
de vergaderingen verhuisden in de vroegmoderne tijd 
niet naar één van deze steden. Ze vonden plaats bij 
de IJsseldijk of in de kerk in het dorpje Mastenbroek, 

Alkmaar: Streefkerk, Duizend en een dijkgraven, 31-33; Amersfoort: 
Mijnssen-Dutilh, Verzamelde inventarissen, 12, 63, 108, 138, 165, 257; 
Kole, Polderen of niet, 89, 92.
213  Van Dam, De amfibische cultuur, 9. 
214  Jas, Pronk der waterschappen, 21.
215  Bremer, De Zijpe, 66.
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midden in de polder.216 Het bestuur van de Honds-
bossche vergaderde in de vijftiende eeuw in Alkmaar 
maar sinds de zestiende eeuw in Petten, bij de zeewe-
ring.217 Er waren behalve Alkmaar nog vijf andere ste-
den bij het bestuur van de Hondsbossche betrokken.218

Ook als stedelingen te weinig overwicht hadden op 
rurale grondbezitters, bleven vergaderingen plaatsvin-
den binnen het werkgebied van het waterschap. Dit was 
het geval in de polder Arkemheen, hoewel er strubbe-
lingen over zijn geweest. De Harderwijkse geërfden wa-
ren aan het einde van de zestiende eeuw niet tevreden 
over de traditionele plaats van bijeenkomst, de Spui-
sluis. Deze sluis lag ongeveer in het midden van de dijk, 
niet ver van de grens tussen de schoutambten Nijkerk 
en Putten. In 1593 stelden de Harderwijkers voor bij-
een te komen in het oosten van de polder, in een van 
de weinige stenen gebouwen die de polder rijk was. De 
dijkgraaf antwoordde dat het nooit gebruikelijk was ge-
weest om te vergaderen in de stenen kamer, behalve in 
de winter en in noodgevallen. Algemene bijeenkom-
sten waren vanouds op de Spuisluis en daar waren de 
afgelopen 200 jaar de meeste besluiten genomen.219 In 
de jaren daarna verschoof de vergaderlocatie toch oost-
waarts, maar niet naar het stenen huis, maar naar een 
haaks op de zeedijk staand dijkje dat Duikerdijk werd 
genoemd (zie kaart 4 op p. 67). Volgens het nieuwe dijk-
recht van 1611 dat aan Harderwijk een bestuurszetel gaf, 
was de Duikerdijk toen de gebruikelijke vergaderloca-
tie geworden.220 Het was een compromis. De plek was 
namelijk op de dijk, in de polder, maar in het uiterste 
noordoosten daarvan. Dichter bij Harderwijk was niet 
mogelijk, wilde men althans binnen de grenzen van het 
waterschap vergaderen. Later koos men voor comfort 
door in een boerderij bij de Duikerdijk te gaan vergade-
ren, maar dat was nog altijd in een hoek van de polder.221

Ook de rechtszittingen van waterschappen verhuis-
den op den duur vaak naar de stad. In de grote Holland-
se en Utrechtse hoogheemraadschappen werd de band 
tussen schouw en rechtspraak in de vijftiende en zes-

216  In de zestiende eeuw was sprake van vergaderingen in de buur-
schap van Westenholte bij de IJsseldijk, in de achttiende eeuw van 
vergaderingen in de Mastenbroeker kerk. Kole, Polderen of niet, 176, 
237.
217  Streefkerk, Duizend en een dijkgraven, 31.
218  Sinds de tweede helft van de zestiende eeuw werden 24 gecom-
mitteerden, van wie tweetallen uit zes steden, als onderdeel van het 
bestuur beschouwd. Aten, Inventaris Hondsbossche en Duinen tot Pet-
ten, 8.
219  SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, inv.nr. 1587, p. 190r-v.
220  NL-AhGldA, Arkemheen, inv.nr. 179, f. 23v.
221  Hagoort, Het hoofd boven water, 173. Overigens suggereert de 
keus voor de boerderij dat slechts een klein deel van de honderden 
geërfden ter vergadering opkwam. 

tiende eeuw losser. De dijk was niet langer de exclusie-
ve plaats van juridische handelingen. In de eerste helft 
van de vijftiende eeuw organiseerde Rijnland al apar-
te rechtdagen in Haarlem en in Leiden.222 Dit was ook 
de periode dat stedelingen voor het eerst toetraden tot 
het college van heemraden.223 Uit 1605 kennen we for-
mele afspraken over de locatie van de rechtszittingen, 
die vermoedelijk voortborduurden op een toen al bijna 
200 jaar oude traditie. Die afspraken luidden dat van de 
vier jaarlijkse rechtdagen er altijd een in Leiden, een in 
Haarlem en twee bij hoogheemraden thuis zou plaats-
vinden, in een toerbeurtensysteem. Aan dat toerbeur-
tensysteem deden alleen de adellijke hoogheemraden 
met hun kastelen op het platteland mee, zodat de re-
geling niet alleen evenwicht tussen de twee rivaliseren-
de steden garandeerde, maar ook tussen steden en plat-
teland.224 Het college van de Lekdijk Bovendams koos 
voor zijn rechtshandelingen in de tweede helft van de 
zestiende eeuw steeds vaker voor de Statenkamer in de 
stad Utrecht.225 Soms probeerden steden om de rechts-
zittingen van een waterschap binnen hun muren te 
krijgen met de bedoeling hun grip op het waterschap te 
vergroten. Zo wilde Goes in 1515 bereiken dat dijkgraaf 
en gezworenen van de watering Bewesten Yerseke hun 
vierschaar voortaan binnen de stad hielden. Dit misluk-
te omdat het waterschapsbestuur een handvest uit 1438 
bezat, waarin stond dat de vierschaar binnen de wate-
ring moest worden gespannen.226

De meest zichtbare verandering in de vergadercultuur 
van waterschappen was de introductie van eigen kan-
toren. Deze vernieuwing was een rechtstreeks gevolg 
van de transformatie van rechtscolleges tot bestuurlij-
ke organisaties. De toenemende bestuurlijke activitei-
ten maakten het praktisch om een vaste plek te hebben, 
vooral voor de secretarie. Meestal werden op enig mo-
ment ook de vergaderingen en de rechtszittingen in het 
eigen pand gehouden. Die kantoren stonden soms in de 
stad, met name wanneer stedelingen deel uitmaakten 
van het bestuur, soms in het territorium van het water-
schap, op de dijk. Zo had het Winsumer- en Schaphal-
sterzijlvest sinds 1621 een huis in Onderdendam, op de 
dijk, waar de sluiswachter woonde. Na een verbouwing 

222  Fockema Andreae, Rijnland, 57. 
223  Rond 1430 werden de Leidenaar Floris Paedze en de Haarlem-
mer Meynaert Claesz heemraden van Rijnland (zie p. 60). 
224  NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 761.
225  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 191. Het dijkcollege van de Zwijn-
drechtse Waard hield in de tweede helft van de zestiende eeuw recht-
dagen in de Wijnkoperskapel in Dordrecht, maar nalatig onderhoud 
werd nog tijdens de schouw berecht. Van der Gouw, Het dijkcollege van 
de Zwijndrechtse Waard, 74, 54-56.
226  Dekker, Zuid-Beveland, 545.
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in 1660 werd het een echt zijlvesthuis. Op een tekening 
van dit pand uit circa 1780 is te zien dat de gevel toen 
versierd was met de wapens van de twaalf bestuursle-
den, de zijlvesten (zie afb. op p. 164).227 Ook het hoog-
heemraadschap van de Diemerdijk koos ondanks zijn 
drie stedelijke bestuurszetels voor een kantoor op de 
dijk. In 1611 kocht het waterschap de herberg waarin tot 
die tijd de rechtdagen waren gehouden en verbouwde 
dit pand tot gemeenlandshuis. De rekendagen bleven 
voorlopig in Weesp plaatsvinden. Tussen 1720 en 1727 
werd een nieuw en groter gemeenlandshuis opgetrok-
ken, eveneens op de Diemerdijk.228 Sindsdien werden 
ook de rekendagen daar gehouden ondanks protesten 
van Weesp. De formele reden om het gemeenlands-
huis op de dijk te bouwen, was de verplichting om recht 
te spreken op de dijk, maximaal tien meter buiten de 
binnen glooiing. Dit was een voorschrift uit het middel-
eeuwse dijkrecht. Vermoedelijk speelde hier echter mee 
dat de Utrechtse heemraden nooit zouden accepteren 
dat het hoogheemraadschap zich in een Hollandse stad 
zou vestigen. In de winter vergaderde het college wel 
in een herberg in Amsterdam, vermoedelijk omdat het 
dan in het huis aan de dijk niet te harden was.229 

Waterschapskantoren waren aanvankelijk sober in uit-
voering en de ruimtes waren functioneel. We moeten 
dan bijvoorbeeld denken aan een vergaderzaaltje, een 
kamer om te eten, een secretarie, een ruimte voor ar-
chiefopslag en een eenvoudige logeergelegenheid voor 
bestuurders die van buiten de stad kwamen. Het bestek 
van het zeventiende-eeuwse Heerenhuijs van de wate-
ring Groede en Baanst, een combinatie van twaalf pol-
ders in Staats-Vlaanderen, geeft een goed voorbeeld van 
een sober en functioneel onderkomen. Het bestek ver-
meldt acht kamertjes bedoeld als logiesgelegenheid voor 
de heren bestuursleden. De kamers waren circa twee 
meter diep en voorzien van een bed, een tafel en een 
slot op de deur.230 In de zeventiende en achttiende eeuw 
koos een deel van de waterschappen voor grote luxe. 
Ze voerden grote verbouwingen door of lieten nieuwe 
huizen bouwen met het voorname uiterlijk van patri-
ciërswoningen. Er kwamen representatieve ontvangst- 
en eetzalen met rijke decoratie, kostbare inrichting en 
een fraaie wandkaart van het werkgebied voorzien van 
de wapens van de bestuurders.231 Het valt op dat de toe-
nemende hang naar pracht en praal niet algemeen was. 

227  Formsma, Historie van Groningen, 615-616; Schroor, Waterstaat 
en waterschappen, 44-45. 
228  Fransen, Dijk onder spanning, 96 (1611), 179 (1720-1727).
229  Fransen, Dijk onder spanning, 180, 259.
230  De Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis, 30-31, 70-71.
231  Jas, Pronk der waterschappen, 18-25.

We zien de rijke materiële cultuur vooral bij Hollandse 
hoogheemraadschappen en Groningse zijlvesten, maar 
niet of veel minder bij, bijvoorbeeld, waterschappen van 
Staats-Vlaanderen en de Zeeuwse eilanden.232 Heel wat 
waterschappen bleven in betrekkelijke soberheid verga-
deren in een of andere kamer of zaal en lieten geen dure 
sierkussens en wandkaarten maken. 

Het is niet duidelijk hoe die grote verschillen in ma-
teriële cultuur verklaard moeten worden. Van Dam sug-
gereert dat de cultuurpolitiek voor waterschappen een 
manier was om zich beter staande te houden tegenover 
de steeds sterker wordende steden. Omdat de centrale 
overheid tijdens de Republiek zwak was en de water-
schappen nauwelijks steunde, konden die zich name-
lijk moeilijker tegenover hun aloude rivalen, de steden, 
handhaven.233 Zo trachtten de Hollandse hoogheem-
raadschappen het stadsbestuur af te troeven met hun 
fraaie gemeenlandshuizen op centrale plaatsen in de 
stad.234 Daarbij ging het overigens niet alleen om riva-
liteit tussen stad en waterschap maar ook om rivaliteit 
tussen de waterschappen onderling. Voor de doorsnee 
grondbezitter werd de toegankelijkheid van de bijeen-
komsten er intussen niet beter op. Zij gingen alleen nog 
in heel bijzondere gevallen deze paleisjes binnen. Het 
onderzoek van Wouda naar Oud- en Nieuw-Reijerwaard 
geeft een treffende illustratie van de relatie tussen cul-
tuurpolitiek en de grip van steden op waterschappen. 
Hij constateert dat het polderbestuur geen eigen polder-
huis liet bouwen en geen grote wandkaarten liet teke-
nen en dat de bestuurders geen kostbare glasbokalen 
aan de polder schonken. Daarmee week de polder af van 
waterschappen in de omgeving. Hij verklaart dit uit het 
feit dat de stedelijke invloed op Oud- en Nieuw-Reijer-
waard minimaal was dankzij de ligging van het water-
schap precies tussen de invloedssferen van Dordrecht 
en Rotterdam in. Geen van beide steden kon zich erg 
laten gelden.235

232  Een sobere stijl blijkt uit de illustraties in de studies over water-
schappen in Zeeuws-Vlaanderen: De Kraker en Bauwens, Polders en 
waterschappen in het Hulsterambacht; De Vleesschauwer, Van water tot 
land en De Vleesschauwer, Het Vrije van Sluis.
233  Van Dam, De amfibische cultuur, 9-10. 
234  Over de gemeenlandshuizen van Rijnland, Delfland en Schieland 
zie par. 8.5.2 en: ’t Hart, Rijnlands huis; De Wilt e.a., Delflands kaarten 
belicht, 47; Van Tielhof, ‘De financiering’.
235  Wouda, Een stijgende stand, 74-75. De bestuurders van de polder 
Arkemheen hadden evenmin veel pretenties. Hagoort, Het hoofd bo-
ven water, 79. Ook dit bestuur werd gedomineerd door rurale grond-
bezitters.
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6.9  Conclusie

We hebben gezien dat het bestuur van regionale water-
schappen bestond uit mensen met substantieel grond-
bezit in het waterschap. Het principe van zelfbestuur 
werd gehuldigd, hoewel er uitzonderingen waren – zo 
werden er in de landsheerlijke periode nogal eens dijk-
graven van buiten benoemd die slecht functioneerden. 
De meeste bestuurders hadden als grootgrondbezit-
ter echter een direct belang bij goed waterbeheer, en 
werden juist om die reden gekwalificeerd geacht voor 
functies. In de vroegmoderne tijd trad een zekere pro-
fessionalisering op en werd het voor bestuurders van 
belang om niet alleen over land te beschikken, maar 
ook over relevante kennis en ervaring om de ingewik-
kelder en intensiever geworden functies uit te kunnen 
oefenen. Waterschappen waren soms relatief tolerant 
ten aanzien van niet-gereformeerde bestuurders, maar 
ze ontkwamen niet aan de algemene tendens tot oligar-
chisering in de zeventiende en in de achttiende eeuw. 
Formeel bleven de bestuursfuncties onbezoldigd maar 

ze waren om allerlei redenen aantrekkelijk en werden 
in kleine kring gehouden. 

De grote rol van de elite in de hele 600 jaar die dit boek 
bestrijkt, neemt niet weg dat het regionale waterbeheer 
aanvankelijk, in de middeleeuwen, gekenmerkt werd 
door opvallend brede participatie van gewone grondbe-
zitters. Bijeenkomsten waren toegankelijk voor alle be-
langhebbenden, iedereen kon op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen in het waterschap en zijn mening laten 
horen. Nieuwe investeringen vonden niet plaats zonder 
consent (akkoord) van de gemeenschap. In grote water-
schappen verliep het contact tussen bestuur en grond-
bezitters meestal via lokale vertegenwoordigers, in mid-
delgrote hadden grondbezitters rechtstreeks contact 
met bestuurders op algemene bijeenkomsten. Het was 
in beide gevallen de bedoeling om brede groepen bij 
het beleid te betrekken, van hun inbreng te profiteren 
en een breed draagvlak voor veranderingen te creëren. 
Eén van de ingrijpendste ontwikkelingen in de partici-
patie was dat grootgrondbezitters zich in de late mid-
deleeuwen en vroegmoderne tijd gingen opwerpen als 

 ▸ Huis van het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest in Onderdendam, tekening circa 1780. Tussen de eerste en de tweede verdieping is 
een rij wapenschilden te zien. Hierop waren de wapens van de twaalf bestuursleden, de zijlvesten of scheppers, aangebracht. Het huis is 
bewaard, maar de wapenschilden zijn niet meer aanwezig. 
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spreekbuis van de grondbezitters als geheel. Zij trokken 
de vertegenwoordiging naar zich toe en gewone boeren 
kwamen op afstand van het bestuur te staan. Ze werden 
op den duur nauwelijks meer betrokken bij het beleid 
van de regionale waterschappen. De opkomst van de 
grootgrondbezitters in het waterbeheer was niet alleen 
een gevolg van de veranderingen in het grondbezit zo-
als het verdwijnen van de kleine eigenerfde boeren. Het 
kwam ook door de karakterverandering van de water-
schappen als gevolg van de gemeenmaking van werken 
en de grotere geldstromen die dat met zich meebracht. 

De afkalvende participatie van kleinere grondbezitters 
was een algemeen verschijnsel, maar nam overal andere 
vormen aan. In dit hoofdstuk zijn de meest voorkomen-
de vormen behandeld: introductie van een minimum 
aan grondbezit als voorwaarde om de vergadering te be-
zoeken en daar te stemmen, bijeenroepen van de voor-
naamste grondbezitters om besluiten van de algemene 
vergadering voor te koken, invoeren van regelingen als 
gedifferentieerde presentiegelden om de komst van klei-
ne boeren naar de jaarvergadering op subtiele wijze te 
ontmoedigen, verplaatsing van algemene bijeenkom-
sten naar een locatie in de stad, het woonhuis van een 
bestuurder of een luxe gemeenlandshuis en, het meest 
radicaal, oprichting van een college van hoofdingelan-
den met een exclusief recht van vertegenwoordiging. 

De grotere dominantie van grootgrondbezitters kon 
negatief uitwerken op het waterbeheer, zoals ontwikke-
lingen in de Rijn-Maas-Scheldelta tussen de veertiende 
en de zestiende eeuw laten zien. Toen de zeeweringen 
door allerlei factoren zwaar bedreigd werden, trokken 

sommige grootgrondbezitters zich terug in plaats van 
de lokale grondbezitters te steunen in hun strijd tegen 
overstromingen. Door de kleinschaligheid van de wate-
ringen hadden rijke grondbezitters niet veel te verlie-
zen wanneer een specifieke zeewering verloren ging. 
Ze verloren zelf een klein deel van hun landbezit, want 
dat was over vele wateringen verspreid. Door het archi-
pelkarakter van de Rijn-Maas-Scheldedelta en de klein-
schaligheid van de waterschappen waren grondbezit-
ters minder geneigd de waterinfrastructuur ook onder 
moeilijke omstandigheden overeind te houden. Ze 
toonden in tijden van grote nood weinig betrokkenheid 
bij het waterschap.

In andere gevallen waren grootgrondbezitters, en dan 
vooral de stedelijke, juist de grootste pleitbezorgers van 
ambitieuze verbeteringen, zoals innovatieve sluisbouw. 
Omdat ze proportioneel en dus veel moesten bijdragen, 
streefden ze naar intensievere zeggenschap. Vooral rij-
ke stedelingen en stadsbesturen ijverden met succes 
voor meer invloed op het waterschapsbestuur wanneer 
hoge omslagen voor de deur stonden voor dijkherstel 
of voor investeringen in de infrastructuur. We gaan in 
hoofdstuk 8 verder in op die bemoeienis van grondbe-
zitters met het financiële beheer in waterschappen op 
het ‘oude’ land. Eerst kijken we echter naar de thema-
tiek van het omgaan met belangen van derden en we 
doen dit aan de hand van bedijkingen en droogmake-
rijen. Dit type project greep diep in het bestaande land-
schap in en dreigde daardoor bij uitstek de belangen 
van externe partijen te schenden.
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7.1 Inleiding

Als gevolg van een toenemende bevolking en stijgen-
de koopkracht nam de vraag naar de producten van 
akkerbouw en veeteelt in de Republiek vanaf de zes-
tiende eeuw sterk toe. Dat maakte de landbouw lucra-
tief en leidde tot stijgende koop- en pachtprijzen van 
grond. Als gevolg daarvan werd landaanwinning even-
eens economisch interessant en de zestiende en zeven-
tiende eeuw vormden dan ook een hoogtijperiode van 
de land aanwinning in de Republiek.1 In de Republiek 
werd in deze twee eeuwen meer dan 190.000 hectare 
land in cultuur gebracht door het inpolderen van schor-
ren en droogmaken van meren en ook in rivieren vond 
landaanwinning plaats.2 Maar ook elders werd veel land 
aangewonnen. Langs de Duitse Waddenkust werd in 
deze twee eeuwen meer dan 110.000 hectare ingedijkt 
en in Noord-Italië werden vergelijkbare oppervlakten 
drooggelegd.3 Na 1600 werden ook grote projecten uit-
gevoerd in Frankrijk en Engeland. Export van Neder-
landse technologie, kapitaal en organisatievormen naar 
de rest van Europa speelden eveneens een rol bij de op-
bloei van de landaanwinning in dit tijdvak.4  

Velen waren direct of indirect bij de vele landaanwin-
ningsprojecten betrokken: de bedijkers, de overheid, 
maar ook heren en boeren, vissers en schippers die ei-
gendoms- of gebruiksrechten hadden op de wetlands, 
en omliggende steden en dorpen. Het was de overheid 
die een evenwicht moest zien te vinden tussen de be-
langen van al deze groepen. In de Republiek werden 

* Dit hoofdstuk is gebaseerd op Van Cruyningen, ‘Dealing with 
drainage’.
1 De Vries en Van der Woude, Nederland, 49, 243-244.
2 Knottnerus, ‘Culture and society’, 149; Van Cruyningen, ‘Bedij-
kingen’, 35.
3 Knottnerus, ‘Culture and society’, 149; Ciriacono, Building on wa-
ter, 176, 201.
4 Davids, Rise and decline, 64-81; Morera, ‘Environmental change’, 
79-101; Williamson, ‘Dutch engineers’.

daarvoor regels en procedures ontwikkeld. Eenvoudig 
was dat niet: de grote bedijkingsprojecten werden uit-
gevoerd voor rekening van rijke kooplieden en mach-
tige ambtenaren die veel invloed hadden op regerings-
besluiten en die dus naar hun hand konden zetten.5 
Toch waren de Staten-Generaal en de gewestelijke Sta-
ten behoorlijk succesvol in het verdisconteren van alle 
betrokken belangen. Dat maakt vergelijking met ande-
re landen interessant. Slaagden die daar ook in of was 
de Republiek hierin uitzonderlijk? Hier is gekozen voor 
een vergelijking met Engeland en Frankrijk, omdat de 
projecten daar vergelijkbaar waren in omvang en orga-
nisatie met die in de Republiek en omdat er veel secon-
daire literatuur beschikbaar is voor deze landen. 

Rekening houden met de belangen van alle partij-
en was cruciaal omdat de rentabiliteit van landaan-
winningsprojecten ernstig kon worden bedreigd door 
langdurige, kostbare processen of zelfs sabotage door 
partijen die vonden dat hun belangen geschaad wer-
den door het project. Grote infrastructurele werken 
zoals aanleg van kanalen en verbetering van de be-
vaarbaarheid van rivieren leidden vrijwel altijd tot con-
flicten omdat land moest worden onteigend of bestaan-
de transportroutes werden verstoord.6 Dat gold nog 
meer voor landaanwinning omdat wetlands geen ‘woes-
te gronden’ zonder economische waarde waren, zoals 
bedijkers beweerden. Ze werden vaak intensief gebruikt 
door de bewoners van de omliggende dorpen en ste-
den.7 Op de onbedijkte schorren graasden schapen en 
jongvee. Veengebieden werden eveneens beweid, en er 
werd gevist, gejaagd, riet gesneden, en brandstof (turf ) 

5  North, Institutions, 58-59; Ogilvie, ‘Economic institutions’, 662-
665; Blaikie en Brookfield, ‘Defining and debating’, 17; Van Bavel, 
Manors and markets, 404-405.
6  Bogart, ‘Glorious Revolution’, 1077; Newson, Land, water and de-
velopment, 14-15; Mukerji, Impossible engineering, 78.
7  Thirsk, English peasant farming, 110; Holmes, ‘Drainage projects’, 
97.

Landaanwinnings projecten: omgaan 
met  belangen van derden*

Door Piet van Cruyningen

▶  
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verzameld.8 Het zal duidelijk zijn dat er gemakkelijk 
conflicten konden ontstaan tussen plattelandsgemeen-
schappen die vast wilden houden aan hun bestaanswij-
ze en investeerders die van plan waren het land droog 
te leggen.9 Er waren nog meer potentiële aanleidingen 
voor botsingen, en niet alleen met boze plattelanders. 
Meren werden behalve voor rietsnijden en visserij ook 
gebruikt als boezem. Droogmaking van meren kon dus 
leiden tot conflicten met omliggende waterschappen, 
en dat gold ook voor nieuwe inpolderingen die de ont-
watering van het oude land bemoeilijkten.10 Landaan-
winning kon ook verstrekkende gevolgen hebben voor 
de scheepvaart, omdat meren en stromen vaak gebruikt 
werden als transportroutes, die van groot belang waren 
voor omliggende steden.11  

Van directe representatie van al deze belanghebben-
den in de besluitvormende colleges was geen sprake. 
Toch deed de overheid er verstandig aan om ook reke-
ning te houden met de niet-vertegenwoordigde belan-
gen, omdat dure processen en sabotage van genegeer-
de belangengroepen tot verliezen voor de bedijkers 
konden leiden. De staat kon bijdragen aan het succes 
van landaanwinningsprojecten door instituties te ont-
werpen die de risico’s op procesvoering en sabotage be-
perkten. De beste manier om dat te doen bestond erin 
de rechten en belangen van personen en gemeenschap-
pen in en rond de wetlands te garanderen, of ten min-
ste te voorzien in compensatie als die rechten en belan-
gen werden geschonden. De verstandigste koers die de 
staat hierbij kon varen, was te trachten een soort balan-
ceer-act uit te voeren, waarbij enerzijds de droogmake-
rijen en inpolderingen gestimuleerd werden en ander-
zijds enige bescherming werd geboden aan de rechten 
van niet-gerepresenteerde derden. 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de overheden 
van de Republiek der Verenigde Nederlanden, Frank-
rijk en Engeland omgingen met de niet-gerepresen-
teerde belangen. Vroegmoderne Europese staten ken-
den geen gecentraliseerde soevereine jurisdicties. Ze 
hadden te maken met lokale heren, steden, standen en 
religieuze instellingen die beschikten over ‘vrijheden’ 
of privileges en zich vaak verzetten tegen regelgeving 
door de centrale overheid omdat die inbreuk zou kun-
nen maken op hun privileges.12 Dat maakte de balan-

8  Ravensdale, Liable to floods, 39-84; Thirsk, ‘Isle of Axholme’, 16-28.
9  Lindley, Fenland riots, 2-10.
10  Thirsk, English peasant farming, 28, 44-48; Van Zwet, Lofwaerdig-
he dijckagies, 49, 84-86.
11  Chisholm, ‘Navigation’; Aten, Gewelt, 64-70.
12  Epstein, Freedom and growth, 7, 14, 33-37; Mukerji, Impossible en-
gineering, 7, 20-21.

ceer-act nog moeilijker, zeker in de sterk gedecentra-
liseerde, door steden gedomineerde Republiek, waar 
stadsbesturen de macht hadden beleid te voorkomen 
dat ze als een bedreiging zagen voor hun belangen. In 
Frankrijk begon de ontwikkeling naar een meer ge-
centraliseerde staat aan het begin van de zeventien-
de eeuw onder Hendrik IV, maar tot in de jaren 1660 
bleef de macht van de staat beperkt en bleven opstan-
den van boeren, steden en edellieden vaak voorkomen. 
Engeland was de meest gecentraliseerde monarchie in 
vroegmodern Europa, maar zelfs daar kon de staat re-
gionale elites niet ongestraft negeren.13

In de volgende drie paragrafen van dit hoofdstuk 
wordt achtereenvolgens ingegaan op het ontstaan van 
de Nederlandse wetgeving op het gebied van landaan-
winning in de late middeleeuwen en op de toepassing 
en aanpassing ervan in de zeventiende eeuw. Gefocust 
zal worden op de organen die het meest met landaan-
winning te maken hadden: de Staten-Generaal en de 
Staten van Holland en Zeeland. In de vijfde en zesde 
paragraaf komen Frankrijk en Engeland aan de orde. 

7.2 Ontwikkeling van het bedijkingsoctrooi in de late 
middeleeuwen

De rechten op de ‘wildernis’ in de kustgebieden van de 
Nederlanden, zoals meren, veengebieden, rivieren en 
het voorland, die ooit aan de keizer hadden behoord, 
werden gedurende de middeleeuwen geüsurpeerd door 
de landsheren zoals de graven van Holland, Zeeland en 
Vlaanderen, en door lokale heren. Waar de landsheren 
zich vroeg een sterke machtpositie wisten te verwer-
ven, zoals in Vlaanderen, hadden zij een stevige greep 
op deze ‘regalia’. Waar de landsheer laat de macht wist 
te verwerven, hadden plaatselijke heren een deel van 
deze rechten weten te verkrijgen. In Zeeland behoor-
de het recht op aanwas aan het oude land aan de am-
bachtsheren, dat op opwas – platen die ontstonden in de 
Zeeuwse stromen – aan de graaf. In het noordwesten 
van Brabant behoorden de rechten op de vooroever aan 
de heren van Bergen op Zoom, Steenbergen en Breda.14 

Soms schonken de landsheren schorren aan één 
van hun favoriete leenmannen, die ze dan indijkte, of 
– wat vaker voorkwam – investeerders aantrok om ze 
in te dijken. Toen de landsheren later in de middeleeu-
wen meer macht kregen, werden de documenten waar-
in deze schenkingen werden vastgelegd uitgebreider 

13  Drévillon, Histoire de France, 174-177, 531-534; Beik, Absolutism 
and society, 3, 17; Kennedy, ‘Fen drainage’, 15-37.
14  Van Bavel, Manors and markets, 41, 65-67, 70-74.
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en veranderden ze van karakter. Ze werden ‘octrooi-
en’ genoemd en veranderden in beleidsinstrumenten 
van heersers die hun territoria wilden vergroten. Deze 
ontwikkeling begon in de eerste helft van de veertien-
de eeuw in Zeeland, Voorne en Putten. De heren van 
deze kleine gebieden in het zuidwestelijk deltagebied 
wilden investeerders aantrekken om hun grondgebied 
uit te breiden. Hiertoe boden ze investeerders in bedij-
kingen vrijstelling van belastingen voor een aantal jaren 
en soms heerlijke rechten over het nieuwe land.15 Ge-
durende de late middeleeuwen ontwikkelde het octrooi 
zich tot een beleidsinstrument, waarmee ook eisen aan 
de bedijkers konden worden  gesteld. 

Onder de Bourgondiërs en later de Habsburgers wer-
den deze praktijken uitgebreid tot de meeste vorsten-
dommen in de Lage Landen die zij regeerden. Rond 
het midden van de zestiende eeuw werd in deze terri-
toria een politiek geïntroduceerd om landaanwinning 
te stimuleren door investeerders belastingvrijstellin-
gen te geven voor perioden tot vijftig jaar, hoewel zeven 
tot tien jaar het meest gebruikelijk was. Dit maakte het 
voor investeerders aantrekkelijk om een octrooi aan te 
vragen, zelfs als het om (ambachts)heren ging, die zelf 
recht op het voorland hadden en geen octrooi van de 
landsheer nodig hadden. Het werd algemeen gebruik 
om een octrooi aan te vragen vooraleer tot bedijking of 
droogmaking werd overgegaan. Soms bevatte het oc-
trooi niet meer dan de verzochte belastingvrijstellingen, 
maar steeds vaker maakte het gewestelijk bestuur ge-
bruik van de mogelijkheid om voorwaarden te stellen 
aan de bedijkers.16 

Omstreeks 1550 gebruikte het Habsburgse bestuur 
de verlening van octrooien voor landaanwinning om 
voorwaarden te stellen en sommige daarvan betroffen 
de rechten van derden. Het was standaardpraktijk ge-
worden om elk binnengekomen rekest voor een bedij-
kingsoctrooi door te sturen naar de Rekenkamer van 
het betreffende graafschap voor advies over de rechten 
van de landsheer en van derden in het te bedijken ge-
bied. Illustratief is wat gebeurde toen in 1552 een rekest 
werd ingediend voor een octrooi tot bedijking van de 
Zijpe in Noord-Holland. Het werd doorgestuurd naar 
de Hollandse Rekenkamer, die onderzoek deed in het 
eigen archief naar relevante stukken en kaarten. Ook 
werd een lid van de Rekenkamer naar Alkmaar ge-
stuurd om het gebied te verkennen (oculaire inspectie) 
en grondeigenaren te ondervragen over de omstandig-
heden ter plaatse. Op basis van dit onderzoek werd een 

15  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, deel II, 1199-1211.
16  De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 402; Van Cruyningen, ‘Sta-
te, property rights and sustainability’, 184-185. 

octrooi verleend onder verschillende voorwaarden die 
tot doel hadden om de belangen van omliggende pol-
ders te beschermen. De belangrijkste voorwaarde was 
dat deze polders door het nieuwe land zouden kunnen 
uitwateren.17  

De Habsburgse vorsten versterkten hun greep op de 
woeste gronden en het voorland door hoge ambtena-
ren onderzoek te laten doen naar de juridische status 
van deze gebieden. In 1521 stuurde Karel V vijf com-
missarissen uit de Hollandse Rekenkamer naar het ge-
bied van de voormalige Grote Waard, dat een eeuw tevo-
ren overstroomd was. Sinds die tijd waren inwoners van 
omliggende dorpen begonnen het gebied te gebruiken 
voor visserij en vogelarij of om er riet te snijden. Boven-
dien was door de werking van de getijden sediment af-
gezet, waardoor delen bruikbaar waren geworden voor 
begrazing door schapen of jongvee. De keizer had daar 
op zich geen bezwaar tegen, maar hij wilde wel betaald 
worden voor gebruik van de delen van het gebied die 
tot zijn domein behoorden. Daarom voerden de com-
missarissen een oculaire inspectie uit, deden ze archief-
onderzoek en interviewden ze meer dan 200 mensen 
om vast te stellen welke rechten de keizer en anderen 
hadden binnen het gebied. Omdat het landschap snel 
bleef veranderen, werd al in 1541 een nieuwe commissie 
benoemd om hier wederom een onderzoek uit te voe-
ren.18 Toen de Republiek in de jaren ’80 van de zestien-
de eeuw de facto onafhankelijk werd, beschikten de be-
sturen van de gewesten dus over een instrument – het 
octrooi   – om de komende golf van bedijkingsprojecten 
in goede banen te leiden, en over een orgaan – de Re-
kenkamer – dat over de expertise beschikte om met dat 
instrument om te gaan. 

Behalve de mogelijkheid om landaanwinning te re-
guleren had de usurpatie van het wildernisregaal door 
landsheren en lokale heren nog een ander gevolg: dat er 
tegen het eind van de middeleeuwen in de Nederland-
se kustprovincies geen gemeenschappelijke gebruiks-
rechten meer bestonden van boerengemeenschappen 
op schorren en andere niet-ontgonnen wetlands. Wie 
zulke gebieden wilde gebruiken om er vee te laten gra-
zen, te vissen, vogels te vangen of voor welk ander doel 
ook, moest het recht daartoe huren van de lokale heer 
of landsheer. Het huurcontract bood de gebruiker wei-
nig bescherming, want als de heer besloot om het land 
te ontginnen, kon hij het contract opzeggen met de mo-
tivering dat het land op een betere manier gebruikt zou 
gaan worden.19 In dit opzicht bestond er een wezenlijk 

17  Belonje, De Zijpe- en Hazepolder, 7-8.
18  Van Engen, ‘Om te weten’, 75-83.
19  De Vries, Het dijks- en molenbestuur, 408-412.
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1697.2 ontwikkeling van het bedijkingsoctrooi in de late middeleeuwen

verschil tussen de kustprovincies van de Nederlanden 
enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds, omdat 
in die laatste twee landen lokale gemeenschappen ge-
bruiksrechten hadden op de woeste gronden, die een 
juridische basis vormden voor verzet tegen het droog-
leggen van deze gronden. Franse en Engelse boeren 
konden hun gebruik van de wetlands verdedigen voor 
het gerecht; Nederlandse boeren hadden die mogelijk-
heid niet.20 

De erfenis van de late middeleeuwen verschafte Ne-
derlandse investeerders in landaanwinning drie voorde-
len ten opzichte van investeerders elders. Er bestonden 
geen gemeenschappelijke gebruiksrechten meer, er was 
een complex van instituties dat problemen rondom in-
polderingen kon voorkomen en er was een bureaucratie 

20  Lindley, Fenland riots, 26-27; Morera, L’assèchement, 158-161.

die die regels efficiënt kon toepassen. Deze instituties 
hadden zich langzaam ontwikkeld gedurende de late 
middeleeuwen, toen de kustprovincies nog relatief dun-
bevolkt waren en de landaanwinningsprojecten veelal 
kleinschalig. Het waren geen geschreven regels, maar 
in de praktijk gegroeide procedures die ambtenaren 
volgden als een octrooi werd aangevraagd. Toen vanaf 
de zestiende eeuw de projecten groter werden en econo-
mie en samenleving meer gecompliceerd, konden deze 
ongeschreven regels op een vrij eenvoudige manier aan-
gepast worden. 

In het tweede kwart van de zestiende eeuw kreeg de 
Hollandse Rekenkamer te maken met een nieuw feno-
meen: het droogmaken van meren. Uit de gang van za-
ken rond de droogmaking van de Achtermeer bij Alk-
maar, één van de eerste droogmakerijen, blijkt dat de 
autoriteiten even moesten bepalen hoe hiermee om te 

 ▸ Overflakkee en Noordwest-Brabant, op een kaart van circa 1525-1548. De gorzen werden begraasd door schapen. Na 1548 werden veel 
gorzen ingedijkt.
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gaan. In eerste instantie, in 1527, hadden de droogma-
kers toestemming gevraagd aan de stad Alkmaar. Daar-
na is men blijkbaar gaan twijfelen en uiteindelijk is in 
1532 octrooi verleend door de landsheer. Belastingvrij-
stelling werd hier nog niet verleend, maar verder lijkt 
het erop, zoals Borger stelt, dat de grafelijke ambtena-
ren in 1532 een principieel besluit hebben genomen om 
aanvragen tot droogmaking op dezelfde manier te be-
handelen als aanvragen tot bedijking.21

Instituties zoals de Nederlandse waren onbekend in 
Engeland en Frankrijk omdat deze landen laatkomers 
waren waar het om landaanwinning ging. De eerste re-
geling in Frankrijk dateert pas van 1599, de eerste En-
gelse van een jaar later. Beide landen moesten langzaam 
hun weg zien te vinden, onderweg lerend van gemaakte 
fouten. In beide landen leidde dit tot procesvoering en 
soms gewelddadig verzet.22 Een belangrijke bron voor 
conflicten werd hier gevormd door de gemeenschappe-
lijke rechten van boerengemeenschappen. Zowel in En-
geland als in Frankrijk verzette de plattelandsbevolking 
zich tegen het verlies van gebruiksrechten, zowel door 
processen te voeren als door dammen, sluizen en dij-
ken te vernielen.

7.3  Droogmakerijen in Noord-Holland aan het begin 
van de Gouden Eeuw

Tijdens de eerste fase van de Nederlandse Opstand 
kwam de landaanwinning vrijwel tot stilstand. Pas toen 
in de jaren ‘90 van de zestiende eeuw de toestand in elk 
geval in Holland weer veilig genoeg was, werden oude 
plannen uit de kast gehaald. Intussen waren de Staten 
van de gewesten Filips II opgevolgd als soeverein. Ver-
zoeken om een octrooi voor droogmaking of bedijking 
werden op de gebruikelijke manier afgehandeld. Het re-
kest werd doorgestuurd naar de Rekenkamer van het 
gewest, die onderzoek deed in het eigen archief en in-
dien nodig het gebied inspecteerde en ter plaatse infor-
matie verzamelde. Voor de bedijking van schorren bleef 
dat de standaardprocedure in Holland en Zeeland tot 
het einde van de Republiek in 1795. 

Het droogmaken van meren kwam in de jaren ’90 
ook weer op gang. Droogmakerijen zijn aanzienlijk ge-
compliceerder dan bedijkingen, zowel in technische als 
juridische zin. Bij droogmakerijen waren de belangen 
van steden, dorpen, polders en hoogheemraadschappen 
in het geding, en er moest land rondom het meer wor-

21  Borger, ‘De Achtermeer’, 38-42.
22  Morera, L’assèchement, 62-85; Darby, Draining of the Fens, 29; 
Lindley, Fenland riots, passim.

den onteigend voor het graven van een ringvaart en de 
constructie van een dijk. In het begin werden slechts 
kleine meren met een oppervlakte van enkele tiental-
len hectares drooggemaakt en waren de problemen be-
heersbaar. Al vroeg in de jaren ’90 echter werd door in-
vesteerders geklaagd over hoge kosten van processen 
tegen derden die de rentabiliteit van droogmakerijen 
ondermijnden.23 Het viel te verwachten dat met het toe-
nemen van de omvang van de droogmakerijen ook de 
kosten van procesvoering zouden toenemen. Dat werd 
duidelijk toen een compagnie onder leiding van de heer 
van Obdam het bijna 700 hectare grote Wogmeer wil-
de droogmaken. Op 8 oktober 1597 sloot de compag-
nie een overeenkomst met de polders en grondeige-
naren rondom het meer, maar twee dagen later werd 
die alweer gewijzigd en werd aan de overeenkomst een 
clausule toegevoegd die inhield dat arbiters zouden be-
slissen over de punten waarover nog geen overeenstem-
ming was bereikt.24 Een jaar later werd octrooi verleend 
voor de droogmaking, maar het lukte nog steeds niet 
om het project uit te voeren. Pas op 8 november 1607 
werd een nieuw octrooi verleend en in het daarop vol-
gende jaar werd de droogmaking voltooid na meer dan 
tien jaar moeizame voorbereidingen.25 

In de vroege jaren van de zeventiende eeuw werden 
plannen gemaakt om de Beemster, met rond de 7.000 
hectare het grootste van de Noord-Hollandse meren, 
droog te malen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn 
geweest dat een dergelijk groot en complex project tot 
conflicten zou gaan leiden. Dat was mogelijk één van 
de redenen waarom een eerste octrooiaanvraag in 1601 
werd afgewezen. Een tweede aanvraag had meer succes, 
en wel een heel opvallend succes; op het rekest van 9 
mei 1607 werd al op 21 mei 1607 positief beslist.26 Nor-
maal gesproken duurde de behandeling van octrooi ze-
ker twee tot drie maanden, nu werd een aanvraag voor 
een ongekend groot en potentieel zeer conflictueus pro-
ject binnen twaalf dagen afgehandeld. Vreemd genoeg 
lijkt geen enkele historicus zich te hebben afgevraagd 
hoe dat kon. Aan de historisch-geograaf Borger komt 
de eer toe dat hij als eerste heeft geconcludeerd dat hier 
iets vreemds aan de hand was.27 We blijken hier te ma-
ken te hebben met een prachtig voorbeeld van zeven-
tiende-eeuwse achterkamertjespolitiek. 

In eerste instantie leek het erop dat in 1607 de stan-

23  De Vries, De polderbesturen, 44.
24  NL-HaNA, Handschriften Derde Afdeling (toegang 3.22.01.01), 
inv.nr. 1333, f. 675-677.
25  NL-HaNA, GR, inv.nr. 13, f. 169-172.
26  Borger, ‘Beemster’, 78-79.
27  Borger, ‘Beemster’, 78-79.
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1717.3  droogmakerijen in noord-holland aan het begin van de gouden eeuw

daardprocedure gevolgd zou worden. De Staten van 
Holland stuurden de aanvraag door naar de Rekenka-
mer, die onderzoek deed in het eigen archief en daar 
geen relevante stukken of kaarten aantrof. Vervolgens 
verzocht de Rekenkamer, wederom geheel volgens de 
gebruikelijke procedure, advies aan de rentmeester-ge-
neraal van Kennemerland en West-Friesland, de Haar-
lemse burgemeester Johan Colterman (ca. 1565-1616).28 
Die kwam met een opvallend advies dat nyet zoo zeer van 
noode zynde eenige inspectie oculair ende informatie dien-
angaende te meenen als weesende een favorable saecke van 
water twelck zoo diep is tot land te maeken.29

Hij stelde dus in feite voor om de hele normale pro-
cedure terzijde te schuiven. Omliggende steden en dor-
pen zou men volgens hem kunnen contenteren door ze 
te voorzien van de nodige vaarten en dergelijke. Een 
akkoord daarover kon bereikt worden via minnelijke 
schikking of arbitrage. Het advies van de Rekenkamer 
aan de Staten van 21 mei 1607 nam de suggestie van 
Colterman over om niet de gewone procedure op te vol-
gen. Het bevatte echter geen bepaling over hoe om te 
gaan met de omliggende dorpen en steden.30 De tekst 
zoals die uiteindelijk nog op dezelfde dag door de Sta-
ten van Holland is aangenomen, bevatte die clausule 
echter wel. Aan steden, dorpen en colleges waarvan de 
belangen door de droogmaking werden geschonden, 
moesten de bedijkers contentement verlenen. Indien de 
partijen daarover geen overeenkomst konden bereiken, 
moest arbitrage plaatsvinden. De tekst is dus op 21 mei 
aangepast. Het lijkt hoogstwaarschijnlijk dat dit gedaan 
is door de juridische adviseur van de Staten, raadpensi-
onaris Johan van Oldenbarnevelt. 

Het is duidelijk dat de droogmakingscompagnie voor 
de Beemster een voorkeursbehandeling kreeg. Dat is 
niet zo verrassend, omdat de vijftien participanten in 
de compagnie rijke en machtige lieden waren, die tot 
de politieke en economische elite van Holland en in het 
bijzonder van Amsterdam behoorden. Ze hadden ge-
makkelijk toegang tot de raadpensionaris, alleen al om-
dat diens broer Elias één van de participanten was.31 Er 
is gesuggereerd dat ze die voorkeursbehandeling kre-
gen omdat de raadpensionaris de steun van de stad Am-
sterdam nodig had om onderhandelingen te kunnen 
beginnen over een bestand met Spanje.32 Echt te bewij-
zen valt dit niet, maar de chronologie van de gebeurte-

28  Van der Zeeuw, ‘Regentengeslacht Colterman’, 8.
29  NL-HaNA, GR, inv.nr. 283, Colterman aan de Rekenkamer, mei 
1607.
30  NL-HaNA, GR, inv.nr. 283, advies Rekenkamer 21-5-1607.
31  Danner, Van water tot land, 9-18.
32  Borger, ‘Beemster’, 100.

nissen is wel suggestief. In maart 1607 was een akkoord 
bereikt met pater Jan Neyen, de onderhandelaar van de 
aartshertogen Albert en Isabella, die destijds regeerden 
over de Zuidelijke Nederlanden. Dit hield in dat er een 
staakt-het-vuren van acht maanden zou komen, waarin 
onderhandeld zou worden over een langdurig bestand. 
De meeste gewesten en steden bleken hiervoor te zijn, 
met uitzondering van Zeeland en de stad Amsterdam. 
Zeeland kon misschien overstemd worden, maar een 
akkoord zonder instemming van het machtige Amster-
dam was natuurlijk ondenkbaar. Op 12 april 1607 ech-
ter bleken alle gewesten met uitzondering van Zeeland 
in te stemmen met het bereikte akkoord. Zeeland leg-
de zich neer bij het meerderheidsbesluit. Ergens tussen 
medio maart en 12 april moet Amsterdam dus omge-
gaan zijn.33 Op 14 april werd vervolgens de compagnie 
tot droogmaking van de Beemster opgericht.34 Het lijkt 
heel goed mogelijk dat Oldenbarnevelt de instemming 
van Amsterdam heeft willen verkrijgen door de elite 
van de stad behulpzaam te zijn bij het voorbereiden van 
een project waar goed aan verdiend kon worden. Dat is 
minder vreemd dan het lijkt als we bedenken dat pa-
ter Neyen beladen met geld, juwelen en gouden kettin-
gen van Brussel naar Den Haag was gereisd en door het 
uitdelen daarvan hoopte hoogwaardigheidsbekleders in 
de Republiek gunstig te stemmen. Hij boekte daar ook 
enig succes mee, zij het niet bij Oldenbarnevelt zelf – 
maar die hoefde ook niet overtuigd te worden van de 
noodzaad tot een wapenstilstand.35 

Medewerking van de raadpensionaris was van groot 
belang omdat de droogmaking van de Beemster een 
complexe onderneming zou worden, niet alleen in tech-
nische maar ook in juridische zin. Het meer werd ge-
bruikt voor visserij, als transportroute en als boezem. Er 
viel verzet te verwachten van het hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en 
West-Friesland en van de steden in de regio. De vijf ste-
den in dit deel van Noord-Holland stonden op de bres 
voor hun economische belangen en waren bereid die te 
verdedigen met juridische middelen en desnoods met 
geweld.36 Ze hadden ook elk een stem in de Staten van 
Holland en ze konden de besluitvorming daar blokke-
ren. Oldenbarnevelt was op de hoogte van de juridische 
problemen rondom droogmakerijen, al was het maar 
omdat hij zelf deelgenomen had aan droogmakingspro-
jecten in Noord-Holland.37 De raadpensionaris en de in-

33  Den Tex, Oldenbarnevelt, deel II, 558-563.
34  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 484.
35  Den Tex, Oldenbarnevelt, deel II, 566, 569.
36  Aten, Gewelt, 90-91.
37  Den Tex, Oldenbarnevelt, deel II, 510.
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vesteerders zullen zich hebben gerealiseerd dat in het 
geval van een groot meer als de Beemster het vrijwel ze-
ker was dat tegenstanders het project zouden laten vast-
lopen in een moeras van processen en conflicten. In het 
advies van de Rekenkamer aan de Staten wordt ook ex-
pliciet opgemerkt dat de vrees bestond dat steden, dor-
pen en het hoogheemraadschap hyer tegens souden mo-
gen opposeren.38 

De beste manier om dat te voorkomen was de conten-
tementsclausule. Dit was een tweesnijdend zwaard: het 
beschermde de rechten van niet-gerepresenteerde der-
den én het beschermde de investeerders tegen langdu-

38  NL-HaNA, GR, inv.nr. 283, advies van de Rekenkamer 21-5-1607.

rige processen. Als investeerders en derden niet tot een 
akkoord konden komen, traden gecommitteerden uit 
de Hoge Raad als arbiters op. Tegen hun beslissing was 
geen beroep mogelijk, dus werden lang lopende proces-
sen voorkomen. Dit is waarschijnlijk ook de reden waar-
om het octrooi zo snel werd verstrekt zonder de normale 
procedure te volgen. Het was een verrassingsaanval, be-
doeld om de steden van Noord-Holland te confronteren 
met voldongen feiten. Als hen tijd was gegund om zich 
het dubbelzinnige karakter van de contentementsclau-
sule te realiseren, hadden ze waarschijnlijk geprobeerd 
de verlening van het octrooi te voorkomen. Zonder deze 
list, vrijwel zeker bedacht door de raadpensionaris en 
Colterman, had de droogmaking van de Beemster mo-

 ▸ Johan van Oldenbarnevelt 
(1547-1619), raadpensionaris 
van Holland, de vermoedelij-
ke bedenker van de contente-
mentsclausule in de octrooien 
voor de droogmakerijen.
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gelijk niet, of in elk geval veel later, plaatsgevonden. 
De bedoeling van de contentementsclausule was de 

positie van de droogleggers te versterken zonder al te 
veel afbreuk te doen aan de rechten van derden. In de 
praktijk bleek dit behoorlijk goed te werken. Meteen na 
de verlening van het octrooi begon de compagnie tot 
droogmaking van de Beemster onderhandelingen met 
het hoogheemraadschap en de omliggende dorpen en 
steden. Hoewel de compagnie een sterke onderhande-
lingspositie had dankzij het octrooi bleek zij toch be-
reid om compromissen te sluiten met andere partijen. 
Het hoogheemraadschap werd tevreden gesteld door 
het graven van een kanaal om water af te voeren naar 
de Zuiderzee. Moeilijker was het om overeenstemming 
te bereiken met de dorpen langs dit geplande kanaal. 
Om hun land te kunnen blijven bereiken eisten de dor-
pelingen de constructie van niet minder dan 22 wagen-
bruggen en 15 voetbruggen voor een tracé van slechts 
vier kilometer. Vreemd genoeg deden de droogmakers 
hiervoor geen beroep op de gecommitteerden uit de 
Hoge Raad voor arbitrage. Ze vroegen toestemming van 

de Staten om door te gaan met het graven van het ka-
naal. Die toestemming werd ook verkregen. Uiteinde-
lijk bracht arbitrage door vier personen, twee namens 
elke partij, een oplossing: acht bruggen in totaal bleken 
genoeg.39 Tegen deze beslissing van de arbiters konden 
de dorpen niet in beroep gaan, terwijl ze voor de invoe-
ring van de contentementsbepaling nog jarenlang pro-
cessen hadden kunnen voeren. De bepaling bleek zo ef-
ficiënt dat hij werd opgenomen in alle latere octrooien 
voor droogmakerijen. In 1633 introduceerden de Staten 
van Friesland een vergelijkbare regeling voor droogma-
kerijen in hun gewest.40 

Na 1607 bleven verrassingsaanvallen zoals bij de oc-
trooiverlening voor de Beemster achterwege. De mach-
tige Hollandse steden zorgden er wel voor dat zoiets 
hun geen tweede keer overkwam. Zonder hun toestem-
ming maakten droogmakingsplannen geen kans. Inves-
teerders in droogmakerijen zorgden er nu voor dat ze 

39  Danner, Van water tot land, 27-31; Falger, Beemsterboer-Köhne 
en Kölker, Nieuwe kroniek, 16.
40  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 1221-1222, 1229.

 ▸ Stolpboerderij in de Beemster. Deze tekening van vóór 1627 is de oudst bekende afbeelding van een stolp. Dit boerderijtype met een 
grote centrale tasruimte voor hooi werd in grote aantallen gebouwd in de nieuwe droogmakerijen.
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vóór de octrooiverlening overeenkomsten hadden met 
de machtigste betrokken partijen. Het octrooi voor de 
droogmaking van de Heerhugowaard bijvoorbeeld werd 
aangevraagd in maart 1624 en een jaar later verleend. 
In de tussentijd was een overeenkomst bereikt met om-
liggende dorpen over de bouw van bruggen en had over-
leg met het hoogheemraadschap ertoe geleid dat in het 
octrooi een bepaling was opgenomen die de compag-
nie verplichtte een nieuwe sluis te bouwen. Om in an-
dere mogelijke problemen te voorzien, bevatte het oc-
trooi de contentementsclausule.41 Dat bleek zeker in 
dit geval een wijze voorzorgsmaatregel omdat de stad 
Hoorn zich tegen het project keerde. De Hoornse ma-
gistraat vreesde dat concurrent Alkmaar van de droog-
making zou profiteren ten nadele van de handel van 
Hoorn. In 1625 stuurde Hoorn er zelfs de schutterij op 
uit om een kanaal te vernielen dat de droogmakers aan 
het graven waren. Uiteindelijk moest Hoorn zijn ver-
zet opgeven en kon de droogmaking volgens plan door-
gaan. Hiervoor was wel tussenkomst van de Staten zelf 
nodig, blijkbaar was het gewicht van dat orgaan nodig 
om een besluit ten nadele van Hoorn uit te kunnen voe-
ren. Daarbij hielp het dat het eindeloos traineren van 
de zaak door Hoorn geen optie was, omdat de contente-
mentsclausule verdere procesvoering uitsloot.42 

Voor een droogmakerij was altijd een ringvaart nodig 
waar het water uit het meer in kon worden gepompt. 
Hiervoor moest land rondom het meer worden aange-
kocht. Het oorspronkelijke octrooi voor de Beemster 
bevatte geen bepalingen over grondaankoop of onteige-
ning. Blijkbaar had men dit vergeten. Een gevolg van het 
haastwerk op 21 mei 1607? Daarom moest het octrooi 
in 1608 worden aangepast. Sindsdien kregen droogma-
kingscompagnieën het recht om hiervoor land te ont-
eigenen.43 De droogmakers werden verondersteld over-
eenstemming te bereiken met de eigenaren over het 
bedrag dat als schadeloosstelling voor het verlies van de 
grond zou worden betaald. Kon geen overeenstemming 
worden bereikt, dan vond arbitrage plaats door lieden 
die door de Staten benoemd werden. Als gebruikelijk 
was tegen hun besluit geen beroep mogelijk. Er moest 
echter zelden een beroep worden gedaan op arbitrage 
omdat de droogmakers het land zo snel mogelijk wilden 
aankopen en daarom bereid waren een goede prijs te 
betalen. Daardoor was de aankoop van grond het duur-
ste onderdeel van de droogmaking van meren.44  

Het bovengenoemde geval van de Heerhugowaard liet 

41  Van Gelder, ‘Bedijking van de Heerhugowaard’, 100-101.
42  Aten, Gewelt, 97-106.
43  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 1212.
44  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 49, 154-161, 249-256.

zien dat de contentementsclausule niet automatisch be-
tekende dat de uitvoering van een droogmakingsoctrooi 
steeds soepel verliep. Dat bleek ook bij de drooglegging 
van drie meren in Waterland, het Belmer-, Buiksloter- 
en Broekermeer, waarvoor octrooien werden verleend 
in december 1623 en maart 1624. Beide octrooien be-
vatten de gebruikelijke voorwaarde van contentement 
voor derden die door het project benadeeld werden.45 
De omliggende steden Edam, Purmerend en Monnic-
kendam en enkele Waterlandse dorpen dienden me-
teen bezwaren in vanwege verwachte problemen met 
de waterberging en verlies van vaarwegen na de droog-
making. Vooral met de bezwaren van de steden werd 
omzichtig omgegaan omdat die stemrecht hadden in de 
Staten en daar moeilijkheden zouden kunnen veroorza-
ken voor de bedijkers. Uiteindelijk werd beroep gedaan 
op de Gecommitteerde Raden die in de octrooien aan-
gewezen waren als arbiters en die deden pas uitspraak 
in 1627. Daarbij werden de bedijkers wel grotendeels in 
het gelijk gesteld. De steden legden zich neer bij deze 
uitspraak.46 Ze konden ook niet in beroep gaan omdat 
dat door het octrooi uitgesloten werd. Er kwam dus een 
resultaat waarbij zoveel mogelijk met alle betrokken 
partijen rekening werd gehouden zonder dat de bedij-
kers door lange juridische procedures op kosten wer-
den gejaagd. 

In de loop van de tijd leerden derden steeds beter ge-
bruik te maken van de contentementsbepaling, zeker 
de machtige steden en het Hoogheemraadschap van de 
Uitwaterende Sluizen. Het is de vraag of het tweesnij-
dende zwaard uiteindelijk niet aan één kant bot is ge-
worden. In het geval van de laatste grotere droogma-
king in de zeventiende eeuw, de Starnmeer (voltooid 
1643), legden het hoogheemraadschap en de stad Alk-
maar zoveel verplichtingen op aan de droogmakers, dat 
de kosten meer dan verdubbelden. Hierdoor was deze 
droogmakerij eigenlijk al van het begin af een financi-
eel fiasco.47 Overigens waren bij vroegere droogmake-
rijen de kosten van schadeloosstellingen en opgelegde 
maatregelen veelal onder de tien procent van de tota-
le uitgaven gebleven.48 De contentementsclausule was 
dus bepaald niet zonder gebreken, maar in de meeste 
gevallen heeft hij ertoe geleid dat projecten zonder al te 
veel problemen konden worden uitgevoerd en dat der-
den werden gecompenseerd voor geleden schade.

45  Aten, ‘Rond de droogmaking’, 128-131.
46  Aten, ‘Rond de droogmaking’, 132-136.
47  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 298-300.
48  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 279.
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7.4  Bedijkingen in de Generaliteitslanden

De delen van Vlaanderen en Brabant die gedurende de 
Tachtigjarige Oorlog veroverd werden door de Repu-
bliek, werden Generaliteitslanden, die direct vanuit Den 
Haag bestuurd werden door de Staten-Generaal. Die zet-
ten hier wat landaanwinning aanging het beleid van de 
Habsburgers voort. De enige verandering was dat rekes-
ten voor octrooien nu voor advies naar de Raad van Sta-
te werden gezonden en niet langer naar de gewestelijke 
rekenkamer. De Raad van State won op zijn beurt ad-
vies in bij de lokale en regionale burgerlijke en militai-
re autoriteiten. Omdat Staats-Vlaanderen en westelijk 
Staats-Brabant front gebieden waren die werden verde-
digd door een linie van vestingen en overstroomd land, 
werd vooral groot belang gehecht aan de mening van de 
militaire gouverneurs. Die gaven meestal hun zegen aan 
bedijkingen, maar vaak deden ze wel aanbevelingen om 
de plannen aan te passen. Dat kon inhouden dat ze wil-
den dat het tracé van een dijk of watergang werd aan-
gepast, dat er fortificaties in de nieuwe polder moesten 
worden gebouwd – op kosten van de bedijkers – of een 
inundatiesluis werd geconstrueerd om de polder onder 
water te zetten als een nabijgelegen stad zou worden be-
legerd. De Staten-Generaal namen dergelijke adviezen 
altijd over en ze werden opgenomen in het octrooi.49 

Vooral in Staats-Vlaanderen werden de Staten-Gene-
raal met een ander, zeer gecompliceerd, probleem ge-
confronteerd. De meeste schorren in dit gebied waren 
restanten van polders die in de zestiende eeuw of zelfs 
nog eerder waren overstroomd. De rechten van grondei-
genaren, tiendheffers en andere rechthebbenden in die 
verdronken polders waren echter nog steeds geldig. Na 
enkele decennia of zelfs eeuwen was het natuurlijk zeer 
moeilijk om te bewijzen dat men recht had op grond in 
deze gebieden. Dit was nu juist wat herbedijking zo in-
teressant maakte voor investeerders: de vacante landen 
waarop de vroegere eigenaren hun rechten niet kon-
den bewijzen, vielen toe aan de deelnemers in de be-
dijkingscompagnie.50 De vroegere rechthebbenden of 
hun nakomelingen kregen van de Staten-Generaal wel 
de gelegenheid om claims in te dienen en bewijs daar-
voor te leveren. In bedijkingsoctrooien werd een clau-
sule opgenomen die de bedijkingscompagnie verplicht-
te om door middel van plakkaten hun plannen bekend 
te maken in steden in de Zuidelijke en Noordelijke Ne-
derlanden. Na het ophangen van die plakkaten hadden 
degenen die meenden rechten te hebben in het te bedij-

49  Zie bijvoorbeeld NL-HaNA, Staten-Generaal 1576-1795 (toegang 
1.01.02), inv.nr. 4930, 21-3-1615.
50  Fockema Andreae, Zeeuws-Vlaanderen, 22.

ken gebied zes maanden de tijd om hun claim in te die-
nen bij de compagnie en daarna nog eens zes maanden 
om daarvoor bewijs te leveren. Werd hun claim geac-
cepteerd, dan kregen ze na uitvoering van de bedijking 
de geclaimde oppervlakte land toebedeeld tegen beta-
ling van een proportioneel aandeel in de bedijkingskos-
ten plus tien procent rente.51 Bedijkingscompagnieën 
verzochten de Staten-Generaal soms om de termijnen 
in te korten tot twee keer drie maanden, natuurlijk in 
de hoop dat zo het aantal claims kon worden beperkt 
doordat mensen te laat op de hoogte kwamen van de 
plannen of onvoldoende tijd zouden hebben om bewijs 
te leveren.52 De Staten-Generaal gingen daar niet op in. 

Vaak waren de enige rechthebbenden die voldoende 
bewijs konden leveren abdijen, hospitalen of leden van 
de hogere adel, waardoor er veel vacante landen waren. 
De bedijkers konden de oppervlakte land waar zij recht 
op hadden nog uitbreiden door de claims van recht-
hebbenden op te kopen. Toen in 1650 plannen werden 
gemaakt om de Oude Yevenewatering in te polderen 
die sinds 1583 ‘drijvende’ was geweest – wat uiteinde-
lijk zou leiden tot de bedijking van de huidige Genera-
le Prins Willempolder – begonnen investeerders zoals 
Jacob Cats, raadpensionaris van Holland, en Hendrick 
Thibaut, burgemeester van Middelburg, claims van na-
komelingen van meestal kleinere grondeigenaren op te 
kopen. Later werd Thibaut er door zijn politieke vijan-
den van beschuldigd dat hij arme lieden had bedrogen 
door voor een appel en een ei hun claims af te kopen.53 
Die beschuldiging was waarschijnlijk overdreven, want 
de rechthebbenden hadden vaak goede redenen om 
hun aanspraken op te geven. Ze wisten bijvoorbeeld dat 
het zeer moeilijk zou worden voldoende bewijs te le-
veren voor hun claims. Bovendien hadden velen na de 
overstroming inmiddels een bestaan elders opgebouwd 
en was investeren in de herdijking van een perceeltje 
land ver van hun woonplaats voor hen weinig interes-
sant. Een voorbeeld daarvan was Huijbertken Luijcx, die 
recht had op land in de Oude Yevenewatering dat ooit 
had toebehoord aan haar overgrootvader. Haar familie 
was na de inundatie naar Terneuzen gevlucht en zij was 
inmiddels met een welgestelde boer getrouwd. Huij-
bertken en haar man besloten niet te investeren in het 
herdijken van een stukje land op 30 kilometer afstand 
aan de andere kant van de zeearm de Braakman en ver-
kochten hun rechten aan Jacob Cats.54 

51  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 1212.
52  NL-HaNA, Staten-Generaal, inv.nr. 12300, f. 388v, 31-5-1613.
53  Van Immerseel, ‘Zijn deugd’, 98.
54  Zeeuws Archief (NL-MdbZA), Rechterlijke, Notariële en Wees-
kamerarchieven van Zeeuws-Vlaanderen, inv.nr. 1835.
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In het algemeen lijkt deze regeling goed te hebben 
gewerkt, maar er zaten ook nadelen aan. Soms koch-
ten verschillende groepen speculanten rechten op over-
stroomd land en dienden dan beide een verzoek in om 
een octrooi. Het kopen van aanspraken van vroegere ei-
genaren werd soms ook door individuen gebruikt om 
bedijkingscompagnieën te dwingen hen op te nemen 
als participant. Zulke compagnieën selecteerden hun le-
den zorgvuldig uit kapitaalkrachtige vrienden en fami-
lieleden, en lieden met hoge ambten die voor de com-
pagnie konden lobbyen bij Staten-Generaal of Raad van 
State.55 Door veel aanspraken op te kopen kon een uitge-
sloten persoon het voor de compagnie noodzakelijk ma-
ken hem toch als participant op te nemen. Het kwam 
ook voor dat zoveel claims werden ingediend dat de to-
tale oppervlakte ervan die van het te bedijken gebied 
overschreed. Dat was bijvoorbeeld in 1650 het geval bij 
de bedijking van de Bewestereede benoordenpolder bij 
Sluis.56 In dergelijke gevallen benoemden de Staten-Ge-
neraal gedelegeerde rechters die de verschillende claims 
moesten beoordelen en op basis daarvan het bedijkte 
land verdeelden over investeerders en lieden met aan-
vaarde claims.57 Daarbij werden bestaande eigendoms-
rechten op overstroomd land steeds gerespecteerd. 

In deze en de vorige paragraaf is gebleken dat in de 
Republiek verschillende manieren bestonden waarop 
met landaanwinningsprojecten werd omgegaan. In ge-
bieden waar machtige steden gevestigde belangen had-
den en besluitvorming in de Staten konden blokkeren, 
zoals in Noord-Holland, bood de contentementsclau-
sule sinds 1607 een basis om door onderhandelingen 
te komen tot een behoorlijke compensatie voor schade 
aan niet-gerepresenteerde belangen. Tegelijk zorgde de 
arbitrageprocedure ervoor dat het niet tot langdurige en 
kostbare rechtszaken kon komen. Ook de bereidheid 
van de bedijkingscompagnieën om ondanks hun ster-
ke juridische positie te onderhandelen met derde partij-
en droeg daartoe bij. In regio’s waar plaatselijke heren 
en steden weinig rechten hadden en de kans op con-
flicten gering was, zoals de Generaliteitslanden, werden 
besluiten gewoon opgelegd bij octrooi. Onderhandelin-
gen bleven daar achterwege. Toch werden ook daar be-
staande rechten scrupuleus gerespecteerd. Zo werden 
vrijwel overal processen en conflicten voorkomen. In 
andere landen, zoals Frankrijk en Engeland, bleek dat 
een stuk lastiger te verwezenlijken.

55  Van Zwet, Lofwaerdighe dyckagies, 54; Van Cruyningen, ‘Profits 
and risks’, 130.
56  NL-MdbZA, Vrije van Sluis, inv.nr. 459, 8-4-1650.
57  Prinsen, ‘Bedijking’, passim.

7.5  Humphrey Bradley en de droogmaking van Franse 
moerassen

In 1891 publiceerde de comte de Dienne een overzicht 
van de geschiedenis van landaanwinningsprojecten in 
Frankrijk tot 1789 dat gekenmerkt werd door een typisch 
negentiende-eeuws vooruitgangsgeloof. De graaf was 
enthousiast over de zegeningen van zeventiende-eeuwse 
droogmakerijen zoals die van het Lac de Sarliève in Au-
vergne.58 Toch moest hij toegeven dat er nogal wat pro-
jecten waren die leidden tot processen of gewelddadige 
conflicten en dat sommige geplande projecten, zoals de 
drooglegging van het Marais de Fréjus, zelfs nooit wer-
den uitgevoerd. Projecten die wel succesvol waren, raak-
ten later soms in het ongerede door onvoldoende on-
derhoud, zeker toen na de intrekking van het Edict van 
Nantes in 1685 land dat eigendom was van protestant-
se Nederlandse investeerders werd geconfisqueerd.59 
Dit was voor latere onderzoekers, zoals Jean-Laurent 
Rosen thal en Salvatore Ciriacono, één van de redenen 
om Franse landaanwinningsprojecten van vóór de Revo-
lutie als mislukkingen af te schilderen. De oorzaak van 
die mislukkingen was voor hun duidelijk: dure conflic-
ten met en processen tegen grondeigenaren en boeren. 
Voor de achttiende eeuw heeft Rosenthal ook overtui-
gend aangetoond dat de meeste projecten mislukten en 
dat pas na de Revolutie wetgeving werd ingevoerd die 
investeerders in landaanwinning bevrijdden van de drei-
ging van eindeloos aanslepende processen.60 

Dit resultaat kan echter niet zomaar worden geëxtra-
poleerd naar de zeventiende eeuw omdat in de twee-
de helft van die eeuw de houding van de Franse staat 
tegenover landaanwinning ingrijpend was gewijzigd. 
Vanaf deze tijd konden droogleggers niet meer rekenen 
op steun van de staat omdat die een andere politiek ging 
voeren. De Kroon wilde protesten van de plattelandsbe-
volking vanwege het verlies van gebruiksrechten voor-
komen. Daartoe werd wetgeving ingevoerd die droog-
making van wetlands vrijwel onmogelijk maakte. Vanaf 
1677 moesten lieden die land wilden droogmaken zich 
onderwerpen aan een lange en kostbare juridische pro-
cedure. In 1699 werd daaraan toegevoegd dat ze moes-
ten kunnen bewijzen dat ze eigendomsrechten hadden 
op alle te ontginnen grond, wat praktisch onmogelijk 
was.61 Meer recent onderzoek heeft aangetoond dat in 
de eerste helft van de zeventiende eeuw de uitkomsten 

58  De Dienne, Histoire, 398.
59  De Dienne, Histoire, 48, 58-70, 337, 360-362, 368.
60  Ciriacono, ‘Dessèchements’, 72, 74; Rosenthal, Fruits of revoluti-
on, 174-178.
61  Rosenthal, Fruits of revolution, 29, 45-47.
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van landaanwinningsprojecten over het algemeen posi-
tiever waren dan later en dat veel afhing van de houding 
van de staat en van de manier waarop werd omgegaan 
met potentiële conflicten.62

In 1599 schonk Hendrik IV het recht om alle wet-
lands in Frankrijk droog te leggen aan de Nederland-
se ingenieur Humphrey Bradley. Deze uit Bergen op 
Zoom afkomstige zoon van een Engelse vader en Bra-
bantse moeder vormde later een consortium van inves-
teerders – voor een aanzienlijk deel bestaand uit Ne-
derlanders – dat in 1607 hetzelfde privilege kreeg.63 
Dit consortium kreeg de volledige steun van de Franse 
staat, maar was dat een garantie voor succes? De Franse 
historicus Raphaël Morera heeft negen projecten bestu-
deerd die zijn uitgevoerd door Bradley en zijn onderne-

62  Toussaint, ‘Dutch-Flemish role’; Morera, L’assèchement; idem, 
‘Opérations’; Suire, Marais poitevin.
63  Over de levensloop van Bradley zie Harris, Two Netherlanders.

ming. Op het eerste gezicht lijken de resultaten weinig 
bemoedigend: één project kreeg te maken met sabota-
ge; drie werden geconfronteerd met processen en drie 
met zowel sabotage als procesvoering. Vernielingen en 
opstootjes kwamen vooral voor rekening van boeren, 
die bijvoorbeeld dijken vernielden in Tonnay-Charen-
te in 1610. Daarnaast voerden boeren, maar ook stede-
lingen en met name kerkelijke instellingen processen 
tegen de droogleggers. De aartsbisschop van Bordeaux 
procedeerde zelfs van 1611 tot 1625 tegen de inpolde-
ring van wetlands nabij de stad.64 Dat laatste was ech-
ter uitzonderlijk omdat verreweg de meeste conflicten 
binnen een paar jaar werden beëindigd. Voor de mees-
te Franse projecten vormden verzet en processen geen 
bedreiging voor hun levensvatbaarheid. De investeer-

64  Morera, L’assèchement, 95, 97, 108, 131, 153, 156-160, 162-164, 
166-174, 191, 199, 207, 214.

 ▸ Kaart 10 Belangrijke land-
aanwinningsprojecten in 
Frankrijk in de zestiende en 
zeventiende eeuw.
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ders maakten er winst op en op veel plaatsen zijn de 
veranderingen die zij aanbrachten in het landschap tot 
op vandaag nog aanwezig.65  

Het geheim van het succes van Bradley en zijn part-
ners was dat zowel zijzelf als de staat conflicten snel 
wisten te beëindigen omdat ze bereid waren compro-
missen te sluiten. Hoewel de Kroon de compagnie 
verregaande rechten had toegekend, gingen de inves-
teerders voorzichtig te werk. Ze onderhandelden met 
plaatselijke grondeigenaren en kloosters en waren be-
reid met minder genoegen te nemen dan de edicten 
van 1599 en 1607 hen hadden toegekend. Een illustra-
tie hiervan is het contract voor de drooglegging van het 
Marais Vernier bij Le Havre uit 1617. Hoewel de com-
pagnie volgens de edicten recht had op tweederde van 
het drooggelegde land, was ze bereid om genoegen te 
nemen met minder dan de helft daarvan: driezevende.66 
Door deze genereuze houding wisten de investeerders 
de steun te verwerven van de plaatselijke elite, die hen 
kon helpen bij onderhandelingen met boze boeren. Die 
verloren bij dit soort projecten vaak hun gemeenschap-
pelijke gebruiksrechten op de drooggemaakte grond en 
verzetten zich daar begrijpelijkerwijs tegen. Door be-
middeling van lokale elites en het verschaffen van eni-
ge compensatie konden de boeren meestal bereid wor-
den gevonden om hun verzet op te geven en werden 
conflicten snel beëindigd.67 In meer zelfstandige pro-
vincies zoals Languedoc was de houding van de Kroon 
tegenover verzet tegen droogmaking meer antagonis-
tisch. Hier werd van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om recalcitrante lokale machthebbers te lozen en macht 
van de regionale Parlementen te beperken.68 Toch wer-
den ook hier veelal wel compromissen bereikt. Evenals 
in de Republiek kregen hier vaak hoogwaardigheidsbe-
kleders de opdracht arbitrage te verlenen. Deze heren 
waren vaak vertegenwoordigers van machtige minis-
ters zoals kardinaal Mazarin. Deze arbiters streefden er 
vooral naar de investeerders te steunen en de projec-
ten vlot uit te doen voeren, maar ze waren ook bereid 
om compromissen te sluiten waarbij enige compensa-
tie werd gegeven aan degenen die schaden leden als ge-
volg van de droogmaking.69 

In Nederland wist men conflicten meestal te voorko-
men, in Frankrijk lukte dat niet, maar werden uiteinde-
lijk wel voor de meeste partijen aanvaardbare compro-
missen bereikt. Dit verschil werd veroorzaakt door de 

65  Morera, L’assèchement, 213-223, 237.
66  Morera, L’assèchement, 150, 155.
67  Morera, ‘Opérations’, 180-183.
68  Morera, ‘Opérations’, 184-187.
69  Morera, L’assèchement, 161, 177; Morera, ‘Opérations’, 187.

manier waarop toestemming voor bedijking werd ver-
leend. In Nederland was voor elk afzonderlijk project 
een octrooi vereist. Daarbij werden potentiële conflic-
ten tijdens de octrooiprocedure geïdentificeerd door de 
gewestelijke Rekenkamer of de Raad van State en die 
conflicten konden dan voorkomen worden door bepa-
lingen in het octrooi of door onderhandelingen op ba-
sis van de contentementsclausule. In Frankrijk daaren-
tegen hadden de edicten van 1599 en later het recht om 
alle wetlands in het koninkrijk droog te leggen gegund 
aan Bradley en zijn partners zonder vooronderzoek 
naar de juridische situatie in deze gebieden. Als gevolg 
daarvan werd pas duidelijk welke bronnen voor conflic-
ten er bestonden wanneer de compagnie overging tot 
het daadwerkelijk droogmaken van een gebied. Het was 
zodoende moeilijk om conflicten te voorkomen, maar 
door onderhandelingen en steun van de regering kon 
escalatie meestal worden voorkomen. 

In 1639 liep het octrooi van Bradley’s consortium af 
en daarna verleende de staat alleen nog octrooien voor 
afzonderlijke projecten. Aanvankelijk had dat weinig 
gevolgen. Droogleggers – waaronder ook nu weer Ne-
derlanders, bijvoorbeeld in de omgeving van Bordeaux70 
– konden rekenen op steun van de machtige Mazarin 
en waren behoorlijk succesvol. Dat veranderde na 1650, 
toen de staat zich geleidelijk tegen landaanwinning be-
gon te keren. Twee compagnieën die land in het Ma-
rais poitevin drooglegden, ondervonden dat aan den lij-
ve. Terwijl octrooien voorheen, net als in de Republiek, 
clausules hadden bevat om langdurige processen te 
voorkomen, was dat nu niet langer het geval, met als ge-
volg dat processen soms decennia aansleepten. In 1654 
werden eerder verleende belastingvrijstellingen inge-
trokken, in de daarop volgende jaren werd de belasting-
druk op de aangewonnen grond gestaag verhoogd.71 Uit-
eindelijk maakten de reeds genoemde edicten van 1677 
en 1699 landaanwinning vrijwel onmogelijk. Terwijl de 
macht van de staat toenam, werd het klimaat voor be-
dijkers steeds guurder. Zoals Rosenthal opmerkte, pre-
fereerde de staat sociale vrede op het platteland boven 
landaanwinning.72

7.6  Cornelis Vermuyden en de Engelse Fens

Al in de zestiende eeuw beseften voorstanders van land-
aanwinning in Engeland dat juridische conflicten de le-
vensvatbaarheid van hun projecten konden bedreigen. 

70  Schilstra e.a., Oostzaan, 95-96.
71  Suire, Marais poitevin, 87, 126-130.
72  Rosenthal, Fruits of revolution, 177.
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Dat bleek bijvoorbeeld in 1563, toen de Italiaanse inge-
nieur Jacopo Aconcio overstroomd land in het estuari-
um van de Theems wilde herdijken. Op het Europese 
vasteland had hij meegemaakt dat zulke herdijkings-
projecten strandden vanwege conflicten tussen de be-
dijkers en de rechthebbenden op land in de overstroom-
de gebieden. Het ging hier dus om het type probleem 
waar ook bedijkers van gebieden in Staats-Vlaanderen 
in de zeventiende eeuw mee te maken hadden. Om zul-
ke conflicten te voorkomen, verzocht Aconcio om een 
Act of Parliament waarin vroegere rechten nietig werden 
verklaard en het land zou worden verdeeld tussen vroe-
gere eigenaren en investeerders. Dit werd toegestaan 
en zo werden conflicten met vroegere eigenaren verme-
den.73  

Dertig jaar later ontwierp Humphrey Bradley – de-
zelfde die later naar Frankrijk zou trekken – een plan 
om de uitgestrekte veengebieden ten noorden van Cam-
bridge droog te leggen die bekend stonden als de Great 
Level of Bedford Level. Ook hij bleek zich bewust van de 
juridische haken en ogen. Het was hem opgevallen dat 
er in deze zogeheten fens zo veel conflicterende belan-
gen bestonden dat een Act of Parliament nodig zou zijn 
om vast te stellen wie de rechthebbenden waren en de 
drooggemaakte grond te verdelen over grootgrondbezit-
ters, boeren met gemeenschappelijke gebruiksrechten 
en de investeerders.74 Mogelijk was zijn aandacht hier-
op gevestigd door het van 1581 tot 1589 durende conflict 
tussen de grootgrondbezitter George Carleton, die land 
in het zuiden van Lincolnshire wilde droogleggen, en 
een aantal andere grondeigenaren. Beide partijen pro-
beerden dit conflict in hun voordeel te beslechten door 
het manipuleren van de plaatselijke Commissioners of 
Sewers. Deze waren in Engeland sinds de late middel-
eeuwen verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
werken die noodzakelijk waren om polders en veenge-
bieden droog te houden. Als gecommitteerden voor het 
waterbeheer waren zij enigszins vergelijkbaar met Ne-
derlandse waterschapsbesturen. Uiteindelijk werd dit 
conflict beëindigd doordat Lord Burghley, de belang-
rijkste minister van Elizabeth I, die partijen wist te over-
reden een compromis te sluiten.75 Het plan van Brad-
ley is overigens nooit uitgevoerd, en dat was eigenlijk 
ook wel zo goed omdat hij de kosten veel te laag had 
geraamd en de technische problemen onderschatte.76 

Onder Elizabeth I (koningin 1558-1603) en Jacobus I 
(1603-1625) trad de Engelse regering op als arbiter in 

73  White, ‘Jacopo Aconcio’, 434-435.
74  Holmes, ‘Drainage projects’, 93.
75  Kennedy, ‘Fen drainage’; Darby, Medieval fenland, 155-163.
76  Holmes, ‘Drainage projects’, 90-94.

conflicten over landaanwinning en stond ze open voor 
de argumenten van zowel de droogleggers als de plaat-
selijke bevolking.77 Dit blijkt ook uit de General Draina-
ge Act van 1600, de wettelijke basis voor de zeventien-
de-eeuwse droogmakingsprojecten in de fens. Hoewel 
het voornaamste doel van deze wet de bevordering van 
landaanwinning was, bevatte hij ook een bepaling die 
de belangen van de scheepvaart moest beschermen, en 
een artikel dat bepaalde dat droogmaking alleen moge-
lijk was nadat een meerderheid van de commoners – boe-
ren met gebruiksrechten – daarmee had ingestemd.78 
Karel I (regeerde 1625-1649) daarentegen schijnt zich 
niet bewust te zijn geweest van de noodzaak tot onder-
handelen en compromissen toen hij het startsein gaf 
voor een golf van droogmakerijen kort nadat hij in 1625 
aan de macht was gekomen. Illustratief voor de houding 
van de Kroon tijdens zijn regering is een memorandum 
van Attorney-General Sir John Banks uit 1637. De minis-
ter stelt in dit stuk voor een systeem op te zetten van ge-
rechten in ieder graafschap die op zouden moeten tre-
den tegen verzet tegen improvement. Met die term werd 
destijds het ontginnen van wetlands en bosgebied tot 
landbouwgrond bedoeld, wat vrijwel altijd gepaard ging 
met het ontnemen van collectieve gebruiksrechten aan 
plaatselijke gemeenschappen en begrijpelijk genoeg tot 
veel verzet leidde. Dat verzet was in de jaren ’30 voor-
al sterk in de fens, dus het memorandum van Banks 
zal in sterke mate door dat verzet geïnspireerd zijn ge-
weest. Grondeigenaren en commoners die zich verzet-
ten tegen onteigening van hun rechten zouden door de 
nieuwe gerechten moeten worden gedwongen mee te 
werken. Hun rechten werden opgeofferd aan the god of 
improvement, zoals agrarisch-historicus Richard Hoyle 
het uitdrukt.79 De voorstellen van Banks zijn nooit uit-
gevoerd, maar geven wel een duidelijk inzicht in hoe er 
aan het hof gedacht werd over landaanwinning en het 
verzet daartegen. Het is dan ook niet verrassend dat een 
plan uit 1635 om Holland Fen in Lincolnshire droog te 
leggen gedetailleerde voorstellen bevatte om tegenstan-
ders het recht op procederen te ontnemen en de belang-
rijkste tegenstanders gerechtelijk te vervolgen.80

Alle zeventiende-eeuwse droogleggingsprojecten in 
gebieden als de Fenlands, Hatfield Chase en de Somer-
set Levels kregen te maken met opstootjes en proces-
voering die de droogleggers veel geld kostten.81 Over de 

77  Kennedy, ‘Charles I’, 21.
78  Wells, Drainage, deel II, 34-38.
79  Hoyle, ‘Introduction’, 21-23.
80  Lindley, Fenland riots, 54-55.
81  Lindley, Fenland riots, passim; Williams, Somerset Levels, 95-110; 
Falvey, ‘Custom’, 313-314.
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oorzaken hiervan zijn de meeste historici het eens. Om 
de drooglegging aantrekkelijk te maken voor investeer-
ders moest een deel van het drooggemaakte land aan 
hen worden toegewezen, wat gedeeltelijke onteigening 
inhield van grondeigenaren en commoners.82 Grondei-
genaren hadden daar niet zo veel problemen mee. Ze 
moesten weliswaar een deel van hun grond afstaan 
aan de investeerders, maar daar stond tegenover dat 
ze hogere (pacht)inkomsten van hun resterende land 
verwachtten, die het verlies aan grond meer dan zou-
den compenseren. De rijkste commoners waren vaak 
ook voorstander van drooglegging omdat zij hierin een 
kans zagen om hun bedrijf uit te breiden.83 De mees-
te commoners daarentegen verzetten zich tegen uitvoe-
ring van de plannen omdat ze een aanzienlijk deel – het 
kon oplopen tot twee derde – van hun gebruiksrechten 
zouden verliezen, wat het bestaande agrarische bedrijfs-
type, gebaseerd op het grazen van vee op de gemeen-
schappelijke weiden, ondermijnde. Deze boeren wa-
ren niet tegen drooglegging op zich. Wat hun werkelijk 
dwarszat, was dat ze een deel van hun rechten moes-
ten opofferen om de investeerders winst te laten ma-
ken. Het is niet vreemd dat de boeren probeerden hun 
gebruiksrechten te behouden, tenslotte deden de Fran-
se boeren dat ook. Maar in Frankrijk duurde het verzet 
niet zo lang en was het minder gewelddadig. Hoe valt 
dit verschil te verklaren?

De General Drainage Act van 1600 had een goede 
basis kunnen vormen voor onderhandelingen tussen 
droogleggers en commoners, maar Karel I koos ervoor 
deze wet niet toe te passen. Het eerste gebied dat tijdens 
zijn regering werd drooggelegd was Hatfield Chase, op 
de grens van Yorkshire en Lincolnshire. Hiertoe sloot 
de koning op 24 mei 1626 een contract met de Zeeuwse 
ingenieur Cornelis Vermuyden. Dit contract respecteer-
de in principe de gebruiksrechten van de omliggende 
gemeenschappen. Door de koning aangestelde com-
missarissen zouden onderhandelen met de commoners 
en hen een schadevergoeding in geld of goederen bie-
den voor het verlies van een deel van hun gebruiksrech-
ten. Drie maanden nadat hierover overeenstemming 
zou zijn bereikt, mocht Vermuyden beginnen met de 
droogmaking.84 De commissarissen slaagden er niet in 
een akkoord te bereiken met de commoners, maar deson-
danks kreeg Vermuyden toestemming om door te gaan 
met zijn project, dat belangrijker werd geacht dan de ei-
gendomsrechten van de boeren. Het was ook zeer moei-
lijk om een overeenkomst te bereiken met de meerder-

82  Hoyle, ‘Disafforestation’, 377.
83  Albright, ‘Entrepreneurs’, 53; Falvey, ‘Custom’, 306.
84  Dugdale, History, 144, 377.

heid van de commoners. Grondeigenaren en een deel 
van de rijkere boeren wilden wel meewerken, maar de 
meerderheid van de boeren oordeelde dat ze teveel te 
verliezen hadden en weigerde toestemming te geven.85 

In de veengebieden van zuidelijk Lincolnshire en in 
de Great Level ten noorden van Cambridge werd dit 
probleem omzeild door de Commissioners of Sewers in 
te schakelen. Deze gecommitteerden, die gekozen wer-
den uit de grotere grondbezitters, konden zogenaam-
de courts of sewers bijeenroepen waarop jury’s een ge-
bied hurtfully surrounded (schadelijk omringd) konden 
verklaren. Was dat eenmaal gebeurd, dan konden de 
Commissioners besluiten het gebied droog te maken 
en daartoe aan de eigenaren en gebruiksgerechtigden 
in dat gebied een omslag opleggen. Die omslag was 
vaak hoger dan de waarde van het land en er bestond 
onduidelijkheid over het deel dat de commoners zou-
den moeten bijdragen. Als gevolg van deze onzekerheid 
betaalden de boeren de omslag zelden of nooit binnen 
de gestelde termijn. De Commissioners konden dan 
de grond waarvoor geen omslag betaald was in beslag 
nemen en verkopen aan ondernemers die het gebied 
wilden droogmalen. Om zeker te zijn dat de jury’s de 
gewenste uitspraak zouden doen, werden zoveel moge-
lijk juryleden gekozen die erom bekend stonden dat ze 
voorstander waren van drooglegging. Dan nog kwam 
het voor dat jury’s weigerden het spel mee te spelen en 
land niet hurtfully surrounded verklaarden. In zulke ge-
vallen beval de koning de Commissioners of Sewers not 
to give ear to ignorant and forward men, maar gewoon 
volgens plan door te gaan.86 Het is niet verrassend dat 
de plaatselijke bevolking verontrust was over deze ‘crea-
tieve’ omgang met de regels. Investeerders daarentegen 
meenden er hierdoor van verzekerd te zijn dat ze zon-
der problemen konden doorgaan, ook omdat ze wisten 
dat eventueel verzet door de Kroon zou worden neerge-
slagen.87 

In Hatfield Chase werden de Commissioners niet 
ingeschakeld, maar was de houding van de Kroon en 
de investeerders tegenover de commoners net zo an-
tagonistisch. Opvallend was dat het daaruit resulteren-
de geweld grotendeels beperkt bleef tot het oostelijke 
deel van het gebied, het Isle of Axholme, gelegen in 
Lincolnshire. Hier gebruikten Vermuyden en de Kroon 
alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen om het 
verzet de kop in te drukken.88 Het resultaat was het te-

85  Lindley, Fenland riots, 32; Bowring, ‘Corporation’, 244.
86  Albright, ‘Entrepreneurs’, 56-57; Kennedy, ‘Charles I’, 25.
87  Lindley, Fenland riots, 36-56; Richardson, ‘Commissions of Se-
wers’, 389-392.
88  Lindley, Fenland riots, 24, 71-82.
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gengestelde van waar ze op hadden gehoopt: het felle 
verzet zou bijna een eeuw aanhouden. In het westen 
van het gebied daarentegen bleef het rustig. Voor een 
deel werd dat veroorzaakt door het feit dat de inwoners 
van de omliggende dorpen hier minder gebruiksrech-
ten en dus ook minder te verliezen hadden.89 Maar er 
speelde ook nog iets anders. Dit gedeelte van Hatfield 
Chase maakte deel uit van Yorkshire en dat betekende 

89  Harris, Vermuyden, 50.

dat de inwoners een beroep konden doen op een re-
gionaal gerecht, de Council of the North. In tegenstel-
ling tot andere gerechten, die de droogmakers altijd 
steunden, namen de Council en zijn voorzitter, burg-
graaf Thomas Wentworth, de klachten van de dorpelin-
gen serieus. Op 11 september 1630 bezocht Wentworth 
Hatfield Chase, oordeelde dat de door Vermuyden uit-
gevoerde werken gebreken vertoonden, en bracht de 
partijen ertoe een compromis te bereiken. Vermuyden 
trachtte daar onder uit te komen, maar twee maanden 

 ▸ Kaart 11 Belangrijke land-
aanwinningsprojecten in En-
geland in de zestiende en ze-
ventiende eeuw.
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later veroordeelde de Council of the North Vermuyden 
en zijn partners de bepalingen van het compromis uit 
te voeren.90 

De investeerders waren ongelukkig met het oordeel 
van Wentworth omdat het de dorpelingen meer ge-
bruiksrechten toebedeelde dan ze voorheen hadden 
bezeten, en omdat Vermuyden een duur nieuw kanaal 
moest graven. Dit was nodig omdat Vermuyden de uit-
watering van de rivier de Don op zodanige wijze had 
veranderd dat dorpen ten noordwesten van Hatfield 
Chase te maken kregen met overstromingen. Vermuy-
den dacht dat hij daarmee weg kon komen omdat hij 
op steun van de Kroon kon rekenen, maar de woeden-
de inwoners van de dorpen staken de dijk rond Hat-
field Chase door en wendden zich tot de Council of the 
North, die een spaak in zijn wiel stak. Het oordeel van 
Wentworth leidde weliswaar tot fors hogere kosten op 
korte termijn, maar op de lange termijn bleek het een 
zegen voor de investeerders. Na voltooiing van het nieu-
we kanaal – de Dutch River – keerde de rust weer in dit 
deel van Hatfield Chase. De onrust was geconcentreerd 
in het oosten en hield daar aan tot in 1719. Processen 
en aangerichte vernielingen leidden daar tot steeds ver-
der oplopende kosten. De schade van de vernielingen 
in 1642 alleen al werden geraamd op £ 20.000. De in-
vesteerders haalden rijke koolzaadoogsten van hun 
land, maar de inkomsten uit de verkoop daarvan wer-
den voor een groot deel opgesoupeerd door proceskos-
ten en de door de commoners aangerichte schade.91 

Landaanwinningsprojecten in de Somerset Levels 
in het zuidwesten van Engeland werden met dezelfde 
problemen geconfronteerd. Plannen om King’s Sedge-
moor in dat gebied droog te leggen, werden nooit uit-
gevoerd vanwege het felle verzet van de commoners. 
Vermuyden, die in 1632 een deel van dit gebied had 
gekocht, moest ook de handdoek in de ring gooien. 
Zelfs deze meedogenloze ondernemer kon het verzet 
niet overwinnen.92 Alder Moor, een ander deel van de 
Somerset Levels, werd wel drooggelegd in de jaren ’30 
van de zeventiende eeuw. Hier moeten de investeer-
ders echter zware verliezen hebben geleden. In de ja-
ren ’40 vernielden de commoners muren en heggen en 
dempten ze sloten. Tenminste negen jaar lang wisten 
ze het land in hun bezit te houden. Land dat door Lord 
Berkeley werd aangewonnen langs de rivier de Severn 

90  Korthals Altes, Sir Cornelius Vermuyden, appendix VII, 60-71.
91  Harris, Vermuyden, 53; Dugdale, History, 145-146; Lindley, Fen-
land riots, 146-157, 188-122, 233-252; Van Cruyningen, ‘Dutch inves-
tors’, 33-36.
92  Williams, Somerset Levels, 96-101; Hoyle, ‘Disafforestation’, 380-
381.

in Gloucestershire onderging hetzelfde lot.93 
De rücksichtsloze manier waarop de koning en de on-

dernemers omgingen met de rechten van de commo-
ners was contraproductief, doordat het breed gedeelde 
verontwaardiging uitlokte en leidde tot fel, langdurig 
en vooral ook kostbaar verzet. Toch valt ook wel iets te 
zeggen ter verdediging van zijn beleid. Al tijdens de re-
gering van zijn vader, Jacobus I (koning van 1603-1625) 
was geconcludeerd dat de afwatering van de fens ver-
slechterde en dat lokale aanpassingen vaak tot proble-
men op andere plaatsen leidden. Daarom leek een al-
omvattende regionale oplossing te prefereren.94 Jacobus 
I trachtte die te bereiken door naar consensus te stre-
ven van de belanghebbenden, maar die waren onderling 
zo verdeeld dat geen enkele overeenstemming haalbaar 
bleek.95 Karel I heeft uit het falen van zijn vader op dit 
punt blijkbaar de les getrokken dat het beter was om een 
omvattende regionale oplossing van bovenaf op te leg-
gen. Uiteindelijk faalde ook hij, maar waarschijnlijk was 
aan de toestand in de fens voor niemand eer te behalen.

Natuurlijk had het succes van het verzet ook te ma-
ken met de politieke situatie. In het verleden waren ver-
gelijkbare boerenopstanden altijd na korte tijd neerge-
slagen.96 Maar nadat de personal rule van Karel I – de 
periode waarin hij buiten het parlement om trachtte 
te regeren – was beëindigd en het land afgleed naar de 
burgeroorlog van de jaren ’40 van de zeventiende eeuw, 
maakten de inwoners van de fens gebruik van het re-
sulterende machtsvacuüm en wisten ze hun commons 
weer in bezit te krijgen, waardoor verschillende grote 
droogmakingsprojecten uitliepen op financiële catastro-
fes. In het geval van de Great Level droeg Karel I nog bij 
tot de chaos door de droogmaking in 1638 incompleet 
te verklaren. Hiermee verklaarde hij een eerder besluit 
van de Commission of Sewers uit 1637, die het project 
juist voltooid had verklaard, ongeldig. De juridische con-
sequenties van dit ongeldig verklaren waren onduidelijk. 
De ondernemers en de inwoners van de fens moesten 
het zelf maar uitzoeken. De bevolking deed dat ook: ze 
namen hun weidegronden weer in bezit.97 

Tijdens de burgeroorlog stortten de meeste droogma-
kerijen in en namen de boeren hun grond weer in be-
zit. Na 1649 werd een aantal projecten weer tot leven 
gewekt, maar onder sterk gewijzigde omstandigheden. 
Hoewel zowel de Lord Protector Oliver Cromwell (1649-

93  Williams, Somerset Levels, 102-104; Allen, ‘Rising in the west’, 84.
94  Ash, The drainage, 53-55.
95  Ash, The drainage, 56, 109-110, 113.
96  Thirsk, Agricultural change, 77-78, 86-88.
97  Darby, Draining, 58-60; Lindley, Fenland riots, 253-259; Albright 
Knittl, ‘Design’, 49.
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1658) als Karel II – koning vanaf 1660 – voorstander 
waren van landaanwinning, waren zij veel minder dan 
Karel I bereid om de macht van de staat te gebruiken 
om projecten door te drukken.98 Na de Restauratie in 
1660 werden wel verschillende droogmakingsprojec-
ten gebaseerd op een Act of Parliament. Soms bevat-
ten zulke wetten bepalingen om mogelijke conflicten 
te voorkomen. De wet uit 1663 voor de Bedford Level 
Corporation bijvoorbeeld bepaalde dat het bestuur van 
de corporatie tevens zou fungeren als Commission of 
Sewers voor de regio. Het bestuur kreeg hierdoor de be-
voegdheid om besluiten te nemen over conflicten en 
om compensatie te bieden aan degenen wier belangen 
door de droogmaking werden geschonden.99 Beroep te-
gen deze besluiten was niet mogelijk, dus langdurige 
procesvoering werd voorkomen. Mede hierdoor had de 
Bedford Level Corporation na 1663 veel minder last van 
processen en opstandig gedrag.100 Gedurende de vooraf-
gaande jaren had de compagnie echter grote financiële 
schade opgelopen door technische problemen, proces-
sen, opstootjes, en de rampzalige interventies van Karel 
I. Als gevolg daarvan was de corporatie vanaf het begin 
financieel verzwakt en niet in staat om efficiënt om te 
gaan met de gevolgen van de daling van de veengron-
den die al vanaf de jaren ’60 van de zeventiende eeuw 
aan het licht kwam.101 

De wet voor de Bedford Level Corporation lijkt goed 
te hebben gewerkt. Hij verschafte een degelijke juridi-
sche grondslag aan de onderneming en voorzag in pro-
cedures voor conflictoplossing in wat een onzekere en 
kwetsbare omgeving bleef. Verrassend genoeg werd 
dit succesvolle model niet nagevolgd voor andere pro-
jecten. Sommige ondernemingen, zoals die voor Hat-
field Chase, slaagden er niet in een wetsvoorstel door 
het parlement te krijgen. Andere kregen wel een wet, 
maar zonder een goede regeling voor conflictbeslech-
ting. Het probleem was dat er binnen het parlement 
geen duidelijke visie bestond over landaanwinning. Of 
een wet werd aangenomen en welke bepalingen hij zou 
bevatten, hing af van toevallige meerderheden. Over 
de behandeling van wetsvoorstellen voor landaanwin-
ningsprojecten in de jaren ’90 van de zeventiende eeuw 
schreef de Engelse historicus Clive Holmes dat bills were 
defeated by their opponents’ readiness to bribe the Speaker 
and to win the votes of uninvolved MPs by promising reci-

98  Thirsk, English peasant farming, 125-126; Lindley, Fenland riots, 
223-224.
99  Wells, Drainage, deel I, 588-590; Bowring, ‘Corporation’, 245-
246.
100  Holmes, ‘Drainers and fenmen’, 176.
101  Summers, Great Level, 85.

procal assistance for their pet projects.102 Onder zulke om-
standigheden was het moeilijk om tot effectieve wet-
geving te komen. Als gevolg van dergelijke koehandel 
ontbrak het in veel wetten die het wel haalden aan re-
gels om conflicten met derden op te lossen. Een wet 
uit 1694 voor de drooglegging van Martin Mere in Lan-
cashire bijvoorbeeld kon niet voorkomen dat procesvoe-
ring bijdroeg tot de ondergang van het project.103 Rond 
1700 ontbrak het Engeland aan een consistente politiek 
ten aanzien van landaanwinning. Dit werd overgelaten 
aan het particulier initiatief, en dat bleek niet in staat 
de juridische problemen rondom droogmakerijen op te 
lossen.104

7.7 Conclusie

Uit de vergelijking met Engeland en Frankrijk bleek dat 
de Republiek als enige land in staat was efficiënte re-
gelgeving te ontwerpen om conflicten over landaanwin-
ningsprojecten te voorkomen door rekening te houden 
met niet-gerepresenteerde belangen. Dat kwam deels 
door de nalatenschap van de late middeleeuwen. Lands-
heren en lagere heren hadden de rechten op het voor-
land en ‘woeste gronden’ verworven in de meeste kust-
provincies. De lokale gemeenschappen bezaten hierop 
geen gemeenschappelijke gebruiksrechten meer. Hier-
door was een belangrijke bron van conflicten geëlimi-
neerd. In Engeland en Frankrijk daarentegen botsten 
bedijkers en boeren herhaaldelijk vanwege hun con-
flicterende aanspraken. Nederlandse investeerders in 
droogmakerijen hadden niets te vrezen van commo-
ners, die er vooral in Engeland in slaagden projecten 
grondig te saboteren. Gedurende de middeleeuwen 
hadden de Nederlanders de kans om in een nog dun-
bevolkt en weinig geürbaniseerd land efficiënte regels 
te ontwerpen. Bovendien hadden de Bourgondiërs en 
Habsburgers een bureaucratie geschapen die in staat 
was om deze regels toe te passen. In de zeventiende 
eeuw konden die aangepast worden aan een complexe-
re economie en samenleving. De bedoeling van de re-
gels was ervoor te zorgen dat landaanwinning vlot kon 
worden uitgevoerd, maar om tegelijkertijd compensa-
tie te bieden aan partijen waarvan de belangen door het 
project werden geschaad. Eigendomsrechten werden al-
tijd gerespecteerd, mits de eigenaar zijn aanspraak kon 
bewijzen. 

102  Holmes, ‘Drainers and fenmen’, 175.
103  Gritt, ‘Making good land’, 11.
104  Gritt, ‘Making good land’, 2, 9; Holmes, ‘Drainers and fenmen’, 
175-176.
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Hoe belangrijk een efficiënte bureaucratie was, bleek 
bij de droogmakerijen in Noord-Holland. Dit waren ui-
terst complexe projecten die raakten aan de belangen 
van vele machtige partijen, waarvan verschillende be-
reid waren geweld te gebruiken om wat zij als hun rech-
ten beschouwden te verdedigen. Om dat te voorkomen 
was de contentementsclausule nodig, die raadpensiona-
ris Oldenbarnevelt in 1607 introduceerde in het octrooi 
voor droogmaking van de Beemster. Door getroffen 
partijen het recht op een redelijke compensatie te bie-
den en tegelijk langdurige procesvoering tegen droog-
makerijen te verbieden, maakte het een vlotte uitvoe-
ring van de projecten mogelijk. Het decentrale karakter 
van de Republiek droeg hieraan bij. Besluiten werden 
niet genomen door een centrale regering ver weg in de 
hoofdstad, maar voorbereid door regionale bestuurders 
die de situatie ter plekke kenden, en bediscussieerd en 
tenslotte aangenomen door de gewestelijke Statenver-
gaderingen die bekend waren met de machtsverhoudin-
gen binnen het betreffende gebied. In het ingewikkelde 
staatsbestel van de Republiek waren altijd onderhande-
lingen nodig. Die leidden enerzijds tot vertraging van 
het besluitvormingsproces, maar anderzijds produceer-
den ze ook draagvlak voor een eenmaal genomen be-
sluit, zodat alle betrokkenen het accepteerden. Het de-
centrale politieke systeem leidde ertoe dat regels aan de 
plaatselijke omstandigheden konden worden aangepast 
en dat langdurige, kostbare processen of gewelddadig 
verzet werden voorkomen.

De voordelen van decentrale besluitvorming worden 
duidelijk wanneer de Republiek wordt vergeleken met 
Frankrijk. Hier was één edict de basis voor alle landaan-
winningsprojecten in het hele rijk in de veertig jaren na 
1599, en dus kon in dat edict geen rekening worden ge-
houden met de plaatselijke omstandigheden. Als gevolg 
daarvan werd de droogmakingscompagnie regelma-
tig geconfronteerd met procesvoering en geweld. Toch 
konden in de meeste gevallen de conflicten snel worden 
bijgelegd omdat zowel de staat als de door haar gesteun-
de compagnie bereid waren tot compromissen en com-
pensatie geven aan derden die door de drooglegging ge-
troffen werden. De Franse Kroon lijkt zich te hebben 
gerealiseerd dat hij niet over voldoende macht beschikte 

om al zijn onderdanen tot medewerking te dwingen en 
was derhalve bereid om water in de wijn te doen. Toen 
de positie van de kroon na 1660 sterker werd, maakte 
Lodewijk XIV daar echter geen gebruik van om droog-
makerijen meer steun te verlenen. Integendeel, aan 
landaanwinning werden zwaardere eisen gesteld om de 
sociale vrede op het platteland te bewaren. Als gevolg 
daarvan werd landaanwinning vanaf het eind van de ze-
ventiende eeuw vrijwel onmogelijk.

In Engeland waren Elizabeth I en Jacobus I en hun 
ministers voorstanders van landaanwinning, maar ook 
bereid om te luisteren naar de protesten van plaatselijke 
gemeenschappen en om te onderhandelen. De General 
Drainage Act van 1600 had een basis kunnen vormen 
voor het voorkomen van conflicten, maar Karel I koos 
ervoor deze wet te negeren. Hij stelde de macht van de 
staat ter beschikking aan de droogleggers om verzet de 
kop in te drukken. Doelwit van de repressie waren voor-
al de plaatselijke gemeenschappen die gebruiksrechten 
hadden op de fens en zich verzetten tegen het verlies 
van die rechten door middel van procesvoering en op-
standig gedrag. In Frankrijk kwam dergelijk verzet ook 
voor, maar daar bleken de investeerders en vertegen-
woordigers van de Kroon in staat om er door het slui-
ten van compromissen snel een eind aan te maken. In 
Engeland daarentegen kwamen veel projecten door sa-
botage en dure processen in financieel drijfzand terecht 
en bovendien verloren diverse investeerders hun land 
doordat hun land tijdens de Burgeroorlog weer in han-
den van de commoners raakte. Karel I onderschatte het 
verzet tegen drooglegging en overschatte zijn eigen ver-
mogen om dat verzet de kop in te drukken. Als gevolg 
van de catastrofale gevolgen van zijn beleid besloten la-
tere regeringen hun vingers niet meer te branden aan 
landaanwinning en werd het overgelaten aan het parti-
culier initiatief. In beide monarchieën was het een ko-
ning die de weg naar efficiënte regelgeving blokkeerde: 
Karel  I omdat hij een chaos creëerde; Lodewijk XIV om-
dat hij chaos wilde voorkomen. De elites van de Repu-
bliek daarentegen onderhandelden zich langzaam maar 
gestaag naar regulering die vlotte uitvoering van projec-
ten mogelijk maakte maar ook compensatie bood aan 
niet-gerepresenteerde belangen.
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1858.1 inleiding 

8.1 Inleiding 

In de oudste geschiedenis van de waterschappen speel
de geld nauwelijks een rol, want het financiële beheer 
beperkte zich hoofdzakelijk tot het afhandelen van boe
tes. Bestuurders dreven schouw, bestraften overtreders 
van de keuren en beslechtten onderlinge ruzies van on
derhoudsplichtigen. Maar door monetarisering van het 
waterbeheer, de centralisatie ervan in handen van het 
waterschap en toenemende investeringen ontstonden 
bureaucratische instellingen met forse inkomsten en 
uitgaven. Voor de grondbezitters werd het steeds rele
vanter om controle uit te oefenen op het gebruik van 
de collectieve middelen. Binnen waterschappen ontwik
kelden zich regels en gewoonten rond de financiële ver
antwoording. 

In hoofdstuk 6 hebben we vastgesteld dat de partici
patie van grondbezitters in het bestuur van grotere wa
terschappen in de loop der tijd ingrijpend veranderde. 
Voorname grondbezitters begonnen de vertegenwoor
diging te domineren of zelfs te monopoliseren, terwijl 
de massa van gewone grondbezitters steeds verder van 
het bestuur af kwam te staan. De aloude openbaarheid 
veranderde soms radicaal in besluitvorming achter ge
sloten deuren. Tegelijkertijd ontwikkelde zich een cul
tuur van rekenschap afleggen: wie met de inkomsten 
en uitgaven van het waterschap van doen had, moest 
zich daarover verantwoorden ten overstaan van de 
grondbezitters of hun vertegenwoordigers. Die kregen 
daartoe allerlei specifieke bevoegdheden. We kijken in 
dit hoofdstuk om welke bevoegdheden het ging, hoe de 
financiële verantwoording zich in de praktijk ontwik
kelde, en welke ontwikkelingen een effectieve controle 
bevorderden of juist in gevaar brachten. 

Paragraaf 8.2 geeft een overzicht van de formele be
voegdheden die grondbezitters in de loop der tijd wis
ten te verwerven met betrekking tot het financiële be
heer, samengesteld op basis van normatieve bronnen. 

Dit overzicht is niet alleen bedoeld om de soorten rech
ten te introduceren, maar ook om te laten zien dat de 
ontwikkeling van een rekenschapscultuur algemeen 
was en niet aan bepaalde waterschappen of gewesten 
voorbehouden. In de rest van het hoofdstuk bekijken 
we wat er van de vele voorschriften in de praktijk terecht 
kwam. Hierbij baseer ik mij op zowel oudere als recen
te studies naar (aspecten van) het financiële beheer van 
afzonderlijke waterschappen. Paragraaf 8.3 gaat over 
de bijeenkomsten waarop de rekeningen gecontro
leerd werden, de rekendag of rekeningdag genoemd. 
Dit was de gelegenheid bij uitstek waar grondbezitters 
hun bevoegdheden konden uitoefenen. Hierbij komen 
ook culturele aspecten aan de orde, zoals de functie van 
de gezamenlijke maaltijd. Ik ga in paragraaf 8.4 dieper 
in op de boekhoudmethode, welke consequenties deze 
had voor de financiële verantwoording en de manieren 
waarop geprobeerd is de effectiviteit van de controle te 
vergroten. Paragraaf 8.5 gaat over de vertrouwenscrises 
die aan het einde van de Gouden Eeuw uitbraken. Waar
om waren er in de tweede helft van de zeventiende eeuw 
zoveel financiële schandalen en welke gevolgen hadden 
zij voor de financiële verantwoording? Paragraaf 8.6 be
handelt de autonomie van de waterschappen. In hoever
re moesten waterschappen rekenschap afleggen tegen
over het hogere gezag, zoals gewestelijke instellingen? 

8.2  De rechten van grondbezitters ten aanzien van de 
financiën

In de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd verwier
ven grondbezitters of hun vertegenwoordigers specifie
ke, formele rechten ten aanzien van de financiering van 
het waterbeheer. Deze bevoegdheden wortelden in het 
algemene recht van de belanghebbenden tot consent
verlening ten aanzien van collectieve uitgaven. We heb
ben in hoofdstuk 6 gezien hoe dit basisbeginsel in de 

Rekenschap
Uitbouw van de financiële verantwoording 
▶  
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middeleeuwen werd toegepast. Het was doorgaans een 
ongeschreven regel omdat het dateerde uit de beginpe
riode van de waterschappen, toen de schriftcultuur nog 
uiterst beperkt was. In de loop der tijd werden specifie
kere bevoegdheden geformuleerd en op schrift gesteld, 
meestal naar aanleiding van onvrede of een conflict met 
betrekking tot financiële zaken die buiten de belang
hebbenden om waren geregeld. 

De vijf belangrijkste bevoegdheden waren (1) het 
recht om al dan niet in te stemmen met de bouw van 
nieuwe infrastructurele werken, (2) met het aanspan
nen van juridische processen in naam van het water
schap en (3) met het aangaan van leningen in naam van 
het waterschap, (4) het recht om ten behoeve van die 
noodzakelijke uitgaven een omslag over de landerijen 
in het waterschap vast te stellen (waarbij iedere nieuwe 
omslag weer een nieuw formeel consent behoefde), en 
ten slotte (5) het recht om de rekening goed te keuren, 
dat wil zeggen achteraf goedkeuring te verlenen of ont
houden aan uitgaven die voor rekening van de grond

bezitters waren gedaan. De eerste drie bevoegdheden 
betroffen kwesties die grote uitgaven met zich mee kon
den brengen. Zo konden rechtszaken razend duur zijn 
vanwege hun onvoorspelbare tijdsduur en de hoge ver
goedingen aan juridische adviseurs. Leningen brachten 
ook verschillende kosten met zich mee. Er waren eerst 
de afsluitprovisies, destijds makelaarsloon of makelaar
dij genoemd, en vervolgens natuurlijk ook de rente
betalingen.

De rechten zijn terug te vinden in normatieve bron
nen, zoals dijkrechten, geschreven gewoonterecht (cos
tumen), gerechtelijke vonnissen en uitspraken van 
scheidsrechterlijke commissies (arbitrale sententies). 
Hier volgen enkele voorbeelden. Het dijkrecht van de 
Groninger Ommelanden van 1501 schreef in veel geval
len een sterk participatieve besluitvormingsprocedure 
voor, die begon met het oproepen van de eigenerfden. 
Uit hen moesten vier stanthaftige oftewel standvastige 
mannen worden gekozen die samen met de aftreden
de dijkrechters bindende besluiten zouden nemen over 

 ▸ Bijzonder exemplaar van het dijkrecht van Mastenbroek, 1588. Het handschrift is verlevendigd met tekeningen van mensen, dieren, 
fabeldieren, bloemen en planten die merendeels ook in handschriften van land- en stadsrechten uit die periode voorkomen, maar de hooi-
vorken bij hoofdstuk 27, Van de breete der Dijcken (linksonder), lijken speciaal voor het dijkrecht getekend (f. 14v-15r).
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kwesties als het leggen van een nieuwe sluis, het maken 
van een nieuwe dijk en het graven van tochten en ma
ren (scheidsloten).1 Een vroeg voorbeeld van het recht 
om leningen goed te keuren, vinden we in de watering 
Eiesluis in Vlaanderen. Daar werd in 1282 bepaald dat, 
behoudens noodsituaties, alleen de algemene vergade
ring, en dus niet het wateringbestuur, geld tegen rente 
kon lenen in naam van de watering.2 In de vroegmo
derne tijd kregen grondbezitters van steeds meer water
schappen het recht om vooraf leningen goed te keuren, 
meestal na leergeld te hebben betaald.3 Een voorbeeld 
van het recht om in te stemmen met nieuwe juridische 
processen komt uit het grootwaterschap van Woer
den. In 1555 werd dit recht na de nodige moeilijkheden 
vastgelegd in een sententie van het Hof van Holland. 
In hoofdstuk 6 hebben we dit vonnis al even genoemd 
omdat daarin precies stond welk mandaat de heemra
den ten aanzien van de omslagheffing hadden.4 De sen
tentie hield in dat dijkgraaf en heemraden toestemming 
van de lokale vertegenwoordigers (de waarslieden) no
dig hadden om een grotere omslag dan een groot per 
morgen te mogen doen, nieuwe werken te beginnen en 
processen aan te spannen. Niets van dit alles mochten 
zij doen sonder des eens sanders [sic] consent daertoe te heb-
ben.5 Het dijkrecht van Mastenbroek, waarvan een zeer 
fraai exemplaar bewaard bleef (zie afb. op p. 186), bevat 
verschillende rechten van grondbezitters op financieel 
gebied.6 

De vijf genoemde privileges kwamen het meeste voor, 
maar er waren er meer, afhankelijk van lokale machts
verhoudingen en omstandigheden. Zo hadden grond
bezitters soms grote invloed op de keuze van functio
narissen die diensten voor het waterschap verrichtten. 
In de laatmiddeleeuwse Vlaamse wateringen bijvoor
beeld werden de ontvangers meestal door de algeme
ne vergadering gekozen.7 Het dijkrecht van de polder 

1 Dit gold voor alle zijlvesten in de Ommelanden. Wieringa, Het 
Aduarder zijlvest, 23. 
2 Soens, Spade in de dijk, 42.
3 In 1657 werd bijvoorbeeld bepaald dat het polderbestuur van Wal
cheren toestemming van de gelanden nodig had om geschot te heffen 
en om leningen aan te gaan. ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walche
ren’, 278. 
4 Zie p. 138139.
5 Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 310. Zie over een proces dat in 
1688 ten laste van de gelanden van een polder in StaatsVlaanderen 
kwam, zonder voorafgaande toestemming van de grote gelanden De 
Vleesschauwer, Van water tot land, 70.
6 Stadsarchief Kampen, Waterschap Mastenbroek, oudarchief 
(toegang 00100) inv.nr. 46, bijvoorbeeld artikelen 89 en 91. Zie ook 
afbeelding op p. 257. Over dit dijkrecht: Van Dijk, ‘Gebundelde land 
stads en dijkrechten’. 
7 Soens, Spade in de dijk, 53.

Arke mheen van 1611 bepaalde dat de gemeene erffge-
nooten een dijkschrijver en een dijkbode zouden kie
zen en de condities vaststellen voor de verpachting van 
de omslaginning.8 Verder kwam het voor dat aanbeste
dingen moesten gebeuren in aanwezigheid van verte
genwoordigers van de grondbezitters. Bij aanbestedin
gen van onderhoud aan de Friese Vijfdeelendijk waren 
bijvoorbeeld de dijksvolmachten aanwezig.9 Een an
der privilege had betrekking op het zogenaamde inla
ten of innemen van buurpolders: het sluiten van een 
overeenkomst om water uit een aangrenzende polder 
op eigen boezem te accepteren. Het verwerken van ex
tra water kon tot consequentie hebben dat de eigen in
frastructuur aangepast moest worden, wat kosten met 
zich meebracht. Daarom moesten waterschapsbesturen 
hiervoor toestemming van grondbezitters of hun verte
genwoordigers hebben.10 Zo verrees onder druk van de 
belanghebbenden een heel bouwwerk van regels rond
om het financiële beheer. 

Het huidige hoofdstuk gaat dieper in op de praktijk 
van de financiële verantwoording, dus op de vraag hoe 
belanghebbenden het als vijfde genoemde recht uitoe
fenden. Dit recht om de rekening goed te keuren week 
in zoverre af van de andere vier dat grondbezitters het 
alleen achteraf konden uitoefenen. Om onaangename 
verrassingen te voorkomen, golden wel vaak algemene 
afspraken dat bestuursleden en andere functionarissen 
zuinig en verantwoord met de middelen moesten om
gaan.

8.3  Het afhoren van de rekening

De waterschappen hanteerden voor hun financiële ver
antwoording de enkele of enkelvoudige boekhouding, 
een systeem dat vrij algemeen in gebruik was en vanwe
ge zijn Engelse origine ook wordt aangeduid als charge 
and discharge accounting. Dit systeem werd in de twaalf
de eeuw binnen de Engelse Exchequer ontwikkeld en 
in de eeuwen daarna door andere instellingen overge
nomen. Michael John Jones beschrijft hoe het zich bin
nen Engeland en over het continent verspreidde en dat 
bepaalde individuen vaak een grote rol speelden bij dit 
proces. Hij stelt vast dat de verspreiding verliep van ho

8  Dijkrecht van 1611, artikelen 20 en 21. NLAhGldA, Hof van Gel
re en Zutphen, inv.nr. 4395.
9  Deze volmachten hadden overigens ook het recht alle functiona
rissen aan te wijzen: behalve het bestuur van dijkgraaf en dijksgede
puteerden, ook de ontvanger. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 
520521.
10  Bijvoorbeeld Rijnland dat regelmatig gebieden inliet. Van Tiel
hof, ‘Het college van hoofdingelanden’, 35.
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gere naar lagere instellingen. Zo adopteerden Franse en 
andere centrale overheden het systeem in de dertien
de eeuw en andere instellingen volgden in de veertien
de en vijftiende eeuw, waaronder geestelijke instellin
gen, andere grootgrondbezitters, parochies, steden en 
overige lagere overheden, universiteiten en gilden. Het 
systeem hield meer in dan puur de manier waarop de 
boeken werden bijgehouden. Als belangrijke kenmer
ken van charge and discharge accounting kunnen we 
noemen: jaarlijkse presentatie van een rekening opge
steld volgens de methode van de enkele boekhouding, 
controle van de rekening tijdens een formele bijeen
komst, op een manier die voor alle partijen te begrijpen 
is, persoonlijke aansprakelijkheid van de rekenplichti
ge functionaris(sen) voor het saldo van inkomsten en 
uitgaven, decharge van de rekenplichtige(n) tijdens de 
bijeenkomst en het gebruik van schriftelijke stukken.11

De middeleeuwse en vroegmoderne rekeningen van 
waterschappen werden dus opgesteld volgens de me
thode van de enkele boekhouding. Eerst werden alle 
inkomsten vermeld en bij elkaar opgeteld, vervolgens 
werd dit herhaald voor alle uitgaven. Ten slotte werd het 
verschil tussen beide berekend en dit saldo was cruci
aal. Met behulp van de rekening en de onderliggende 
bonnetjes en andere bijlagen verantwoordde de reken
plichtige zich voor zijn beheer en het resterende sal
do. Uit de opsomming van de inkomsten bleek hoeveel 
geld hij namens het waterschap had ontvangen en uit 
de opsomming van de uitgaven hoeveel hij ten behoeve 
van het waterschap had gespendeerd. Een positief saldo 
was hij schuldig aan het waterschap, een negatief saldo 
hield hij tegoed.12 De voornaamste functie van de boek
houding was het saldo te verantwoorden. 

Wie was aan wie verantwoording schuldig? Dat ver
schilde. Soms waren het de bestuurders zelf die verant
woording aflegden. Volgens een ordonnantie van 1533 
moesten de heemraden verantwoording afleggen over 
het beheer van de Bunschoter Veendijk in het gewest 
Utrecht. Zij moesten hun rekening doen aan de landge-
nooten, oftewel de grondeigenaren.13 Dit lag voor de hand 
wanneer bestuurders zelf de rol van penningmeester – 
al dan niet per toerbeurt – vervulden, maar het kwam 
ook voor bij waterschappen die een financiële functi
onaris hadden, zoals de polder Walcheren in de acht
tiende eeuw. Het bestuur legde daar verantwoording af 

11  Jones, ‘The role of change agents’. Over toepassing van dit sys
teem door de graven van Holland en Zeeland: BosRops, Graven op 
zoek naar geld, 5356.
12  Van Buyten, ‘Theorie en praktijk’, 550.
13  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 854; Kole, Polderen of niet, 
66.

aan de vertegenwoordigers van de grondbezitters.14 Het 
meest gebruikelijk was dat de verplichting berustte bij 
de financiële functionaris. We komen hem tegen on
der tal van functiebenamingen, zoals rentmeester, pen
ningmeester, ontvanger, gaarder, collecteur, pachter of 
bewaarder. Hij deed zijn rekening tegenover de grond
bezitters dan wel hun vertegenwoordigers, of tegenover 
het bestuur ten overstaan van de grondbezitters. Zo leg
de de penningmeester van het dijkcollege van de Vijf
heerenlanden in de vijftiende eeuw jaarlijks na halfvas
ten op het raadhuis van Vianen verantwoording af ten 
overstaan van de bestuursleden en de geërfden.15 

De waterschappen hebben het systeem van charge 
and discharge accounting niet altijd integraal overge
nomen maar in voorkomende gevallen aangepast aan 
hun specifieke organisatie en werkzaamheden. Zo lag 
het jaarlijks organiseren van een rekendag niet voor 
de hand wanneer een waterschap slechts onregelma
tig omslagen deed. Dit was bijvoorbeeld bij de regio
nale waterschappen in de middeleeuwen nog tamelijk 
gebruikelijk. Op zich was het bij saldorekeningen niet 
relevant of ze betrekking hadden op een paar maanden, 
een jaar, dan wel een langere periode, want hun voor
naamste functie was bewijs leveren van het saldo en dat 
was niet aan een termijn gebonden. Variabele termij
nen hadden wel een nadeel. Wanneer omslagen elkaar 
snel opvolgden kon de verantwoording van verschillen
de omslagen door elkaar gaan lopen. In de eerste helft 
van de zestiende eeuw bestond in Holland en Utrecht in 
minstens drie waterschappen onvrede over het feit dat 
al nieuwe omslagen werden geheven terwijl een verant
woording over een eerdere omslag uitbleef. De grond
bezitters eisten toen dat er geen nieuwe omslag mocht 
worden gedaan, voordat de rekening van de voorafgaan
de omslag was afgehoord.16 In de loop van de zestien
de eeuw gingen deze waterschappen over op het een
maal per jaar organiseren van een rekendag waar een 
rekening werd gepresenteerd die het afgelopen jaar be
sloeg. Bijna alle waterschappen kwamen vroeg of laat 
uit bij het jaarlijks afhoren van rekeningen. Zo werden 

14  Hollestelle, ‘De bodem van de polderkas’, 75.
15  Spierings, De waterkeringszorg, 58. In par. 8.6 komt aan de orde 
in hoeverre waterschappen ook verplicht waren auditeurs van gewes
telijke overheidsinstellingen op hun rekendag uit te nodigen.
16  Toen de rentmeester van de Hondsbossche in 1514 een nieuwe 
omslag wilde vaststellen, protesteerden de ingelanden dat zij de reke
ning van de vorige omslag nog niet hadden gezien. Ward, The cities 
and States of Holland, 186. In Rijnland was in die tijd discussie over 
hetzelfde. NLLdnHHR, OAR, inv.nr. 1434. Verzoekschrift van belang
hebbenden om inzage der rekening van het herstel van de Hoogen 
Rijndijk (c. 1515). Een sententie van het Hof van Holland uit 1550 met 
betrekking tot omslagen in het grootwaterschap van Woerden betreft 
eveneens deze kwestie. Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 306. 
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de jaarrekeningen van de polder Mastenbroek in de ze
ventiende eeuw aanvankelijk om de twee à drie jaar af
gehoord en later zelfs om de drie à zes jaar, maar werd 
in 1660 gestart met een jaarlijkse controle.17 Een fre
quentie van eenmaal per jaar wordt tegenwoordig be
schouwd als voldoende voor een doeltreffende controle 
van het financiële beheer.18 

17  Kole, Polderen of niet, 224, 228.
18  Stasavage onderscheidt bijvoorbeeld in zijn analyse van verte
genwoordigende organen de instellingen die minstens eenmaal per 
jaar bijeenkomen van andere. States of credit, 66. 

Aanvankelijk planden waterschappen graag bijeen
komsten in de winter omdat de boeren dan tijd had
den voor vergaderingen. Vooral SintPietersstoeldag (22 
februari) was in de middeleeuwen populair om nieu
we bestuurders te benoemen en rekeningen af te ho
ren. We treffen daarvan voorbeelden aan in Groningen, 
Utrecht en Gelderland.19 Gregoriusdag (12 maart) was 

19  Het Winsumerzijlvest: Hempenius, ‘Hoofdlijnen’, 12. Utrechtse 
polders: inleiding van de inventarissen bij MijnssenDutilh, Verzamel-
de inventarissen. Polder Arkemheen: Hagoort, Het hoofd boven water, 
172, 253. 

 ▸ Dirck van Brouchoven, 
rentmeester van Rijnland 
van 1535 tot 1540.
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ook geschikt.20 De uniformiteit was in de Nederlanden 
minder groot dan in Engeland waar instellingen sinds 
de dertiende en veertiende eeuw massaal de rekening 
opmaakten met Pasen (het middeleeuwse nieuwjaar) 
en een eindafrekening hielden op Michaelmas (29 sep
tember).21 Nederlandse waterschappen gingen uit van 
eigen gewoonten en omstandigheden. Op den duur ver
schoven vergaderingen naar het voorjaar. In het Brugse 
Vrije was het in de middeleeuwen al gebruikelijk om de 
rekening af te horen rond Pasen.22 In de overige gewes
ten vinden we ook steeds vaker de gewoonte om de re
kendag te plannen op, bijvoorbeeld, de eerste zondag in 
mei,23 de eerste woensdag na beloken Pasen24 of de eer
ste dinsdag na Pinksteren.25 De verschuiving naar het 
voorjaar hing ongetwijfeld samen met de opkomst van 
de grootgrondbezitters als degenen die de rekening af
hoorden. Wanneer een kleine, selecte groep opkwam 
in plaats van een grote groep boeren hoefde er immers 
geen rekening meer te worden gehouden met het land
bouwseizoen. 

Het afhoren van de rekening gebeurde letterlijk, want 
de rekening werd in zijn geheel voorgelezen. Deze tra
ditie stamde uit de middeleeuwen en werd in de vroeg
moderne tijd voortgezet.26 De bronnen spreken meestal 
over het afhoren van de rekening door de belanghebben
den en het doen van de rekening door degene die ver
antwoording schuldig is. Alle rekeningposten werden 
doorgenomen en optelsommen gecontroleerd. Op 12 
maart 1568 (Gregoriusdag) presenteerde een waarsman 
zijn rekening aan dijkgraaf en hoogheemraden van de 
Zwijndrechtse Waard, ten overstaan van de ingelanden. 
Daarover lezen we: Den hoogen heemraedt hebben deese 
rekeninghe wel oversien ende opgelet off alle articulen ende 
poincten overeencomen ende alle die sommen correct zijn.27 
Overigens suggereert het woord rekendag dat de bij

20  Jorissen, Zwijndrechtse Waard, 33; Van der Gouw, ‘Het dijkcollege 
van de Zwijndrechtse Waard’, 65.
21  Jones, ‘The role of change agents’, 358, 361, 363. De verspreiding 
van praktijken rond financiële controle bij de waterschappen zou zich 
lenen voor nader onderzoek. Zo is het maar de vraag of de versprei
ding altijd via verticale relaties verliep (zoals Jones suggereert voor 
Engeland en andere landen). In de Nederlanden zou dit ook via ho
rizontale relaties kunnen zijn gebeurd, zoals die tussen steden, am
bachten, heerlijkheden en waterschappen.
22  Soens, Spade in de dijk, 43.
23  Van Hengst, De Lekdijk Benedendams, 36.
24  Spierings, De waterkeringszorg, 50.
25  Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 90, 96.
26  Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitgebreide beschrijving die de adel
lijke hoofdingeland Willem van Liere maakte van de rekendag van 
Rijnland in 1726. Daaruit blijkt dat de president van de Rekenkamer 
de hele rekening voorlas. NLHaNA, Familie Van Wassenaar van Du
venvoorde 12261996 (toegang 3.20.87) inv.nr. 3277.
27  Van der Gouw, ‘Het dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard’, 70.

eenkomst zich tot een dag beperkte, maar dit hoefde 
niet. Bij grotere waterschappen kon de bijeenkomst vele 
dagen beslaan. In 1575 begon de rekendag van de Vijf
deelenzeedijken binnendijks en buitendijks op 18 juli 
en eindigde op 23 juli.28 Ook middelgrote waterschap
pen zoals de Ring van Putten hadden niet altijd genoeg 
aan een dag.29 Voor de controle gebruikte men waar
schijnlijk de gebruikelijke hulpmiddelen voor het reke
nen met Romeinse cijfers, zoals rekenpenningen die 
geschoven werden over een kleed voorzien van lijnen 
om de verschillende grootheden te onderscheiden, vol
gens het principe van het telraam.30 Hoewel het reke
nen met Arabische cijfers eenvoudiger lijkt, bleven wa
terschappen lange tijd geldsommen in Romeinse cijfers 
noteren. Ze stapten vaak pas in de achttiende eeuw over 
op het gebruik van Arabische cijfers.31 Ze liepen in dit 
opzicht overigens niet achter op andere instellingen.32 
Betrokkenen waren dankzij hulpmiddelen en jarenlan
ge ervaring meestal zeer bedreven in het rekenen met 
Romeinse cijfers.

De controle werd dus niet door onafhankelijke des
kundigen uitgevoerd maar door belanghebbenden, 
waardoor het afhoren van de rekening in de eerste 
plaats het karakter van een sociale controle had. De con
trole moest aan het licht brengen of de functionarissen 
zich, conform hun eed, als goede beheerders van de ge
meenschappelijke middelen hadden gedragen. Was het 
geld rechtmatig besteed en had niemand geprofiteerd 
op kosten van de gemeenschap? De normatieve bron
nen schreven voor dat zo goedkoop mogelijk moest 
worden aanbesteed en verkwisting uit den boze was. Er 
moest gehandeld worden in het belang van het gemene 
land, dus de gemeenschap als geheel en niet in dat van 
bepaalde individuen of groepen. Deze normen waren 
doorgaans vaag en algemeen. Aanbestedingen moesten 
gebeuren ter meester oirbair ende minste cost,33 of ten mijn-
sten coste ende ter meesten proff ite.34 De omslag moest 
vastgesteld worden met het oog op de nutticheyt des lan-

28  Draaisma, ‘Een nieuwe kijk op Caspars dijk’, 67.
29  Van der Gouw, De Ring van Putten, 79.
30  BosRops, Graven op zoek naar geld, 55; Zuijderduijn, ‘Het ge
bruik van rekenpenningen’. Er is sprake van legpenningen bij de con
trole van de rekeningen van de wateringen op Walcheren in 1602. 
Priester, ‘De besturen van Walcheren circa 14001574’, 49.
31  In Rijnland stapte de rentmeester pas met ingang van de reke
ning van 1722 over op Arabische cijfers. NLLdnHHR, OAR, inv.nr. 
9755 en 9756, rekeningen van 1721 en 1722.
32  De universiteit van Leiden stapte bijvoorbeeld in 1744 over op 
Arabische cijfers. Sluijter, Leidse universiteit, 201.
33  Ordonnantie op de Lekdijk, 1458, uitgevaardigd door de Staten 
van Utrecht. Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 256. 
34  Vergadering van de Blankenbergse watering, 1641407. Soens, 
‘Polders zonder poldermodel’, 1516.
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des.35 Voor vergaderingen mochten geen expressive noch 
onnoodige oncosten worden gemaakt.36 Aan de inkom
stenkant was het belangrijk dat het innen van de omslag 
eerlijk gebeurde, dus dat niemand werd ontzien. Het re
glement van de polder Walcheren uit 1657 schreef voor 
dat de waterklerken de penningen moesten invorderen 
van iedereen, ’t sij wie ’t sij, om bevoordeling van vrien
den en bekenden te voorkomen.37 Voorschriften om de 
omslag morgenmorgensgelijk te innen beoogden het
zelfde doel. De financiële controle was dus behalve een 
sociale ook een morele controle. 

De methode van boekhouden was ongeschikt om in
zicht te verwerven in de financiële situatie van het wa
terschap. Dit was ook niet het doel, hoewel betrokke
nen daar op den duur ook steeds meer in geïnteresseerd 
waren. De enkelvoudige boekhouding was bedoeld om 
het saldo te bepalen dat de rekenplichtige tegoed had of 
schuldig was en niet om beleid te ondersteunen of te 
evalueren. 

Het is moeilijk uit te maken welke criteria bepaalden 
of een rekening acceptabel was. Behalve zaken die al
gemeen als fraude, verduistering of corruptie werden 
beschouwd, en daarmee als illegaal, was er een grijs ge
bied van praktijken die afhankelijk van de situatie en 
de persoon al dan niet geaccepteerd werden. Het genie
ten van kleine extra inkomsten uit het bekleden van een 
functie was normaal. De beloning voor bestuurders en 
betaalde functionarissen bestond meestal uit een rela
tief laag basisbedrag dat de betrokkenen zelf mochten 
proberen aan te vullen. Ze moesten daarbij een grens 
in acht nemen die doorgaans niet expliciet was vastge
steld, namelijk de grens tussen (geoorloofde) voordelen 
en (ongeoorloofd) profiteren, ofwel rent seeking. Deze 
term wordt in de literatuur verschillend gebruikt. Ik ver
sta hieronder het verschijnsel dat een persoon of een 
groep zich financiële vergoedingen toeeigent zonder 
legitieme grond, dus zonder dat daar het creëren van 
economische waarde tegenover staat.38 Rent seeking 
gaat vaak over profiteren ten koste van anderen, door 
misbruik te maken van regels. Dit vond lang niet altijd 

35  Vijftiendeeeuwse zijlbrieven van het Westvredewolderzijlvest 
en het Oostvredewolderzijlvest. Feenstra en Oudman, Eigenerfden in 
het Groninger Westerkwartier, 82.
36  Instructie opgesteld vanwege de Staten van Stad en Lande, 1600, 
voor de overste schepper van het Aduarderzijlvest. Wieringa, Het 
 Aduarder zijlvest, 73.
37  ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren’, 279.
38  Furubotn and Richter, Institutions and economic theory, 551. In de 
historiografie over vroegmoderne economische organisaties, zoals gil
den, bestaat discussie over de vraag of zij belangrijke centra van rent 
seeking waren. Een kleine groep insiders zou van de regels geprofi
teerd kunnen hebben ten koste van de massa der ambachtslieden of 
handelaren. Ogilvie, ‘Economic institutions’. 

in het verborgene plaats. Soms vonden functionarissen 
dat zij niets verkeerd deden omdat ze zich aan de regels 
hielden, terwijl de manier waarop dit uitwerkte niet in 
overeenstemming was met de bedoeling van die regels. 
Rent seeking ging doorgaans ten koste van het collec
tief, de gemeenschap van grondbezitters. Het was voor 
de grondbezitters zaak om voortdurend de vinger aan 
de pols te houden om het weglekken van geld te beper
ken. 

Er waren legio manieren waarop geld weglekte, zoals 
blijkt uit klachten en maatregelen. Een terugkerend the
ma waren excessieve onkostenvergoedingen voor reis 
en verblijf. Een ordonnantie van 1458 verbood de kame
raar van de Lekdijk Bovendams om voortaan onnodige 
wagen en schuithuur te vergoeden, want die dijckgraef 
en heemraden peerde hebben.39 Ze moesten maar met ei
gen vervoer komen. In 1692 vonden de Staten van Gel
derland het nodig om te bepalen dat in geval van door
gebroken dijken of sluizen de dijkstoel slechts viermaal 
reis en verblijfskosten mocht declareren.40 Het mani
puleren van schrijfvergoedingen was ook een beproefde 
methode om de eigen inkomsten te vergroten. Klerken 
en secretarissen kregen vaak een schrijfloon van een of 
enkele stuivers per pagina. Met slechts veertig woorden 
op een pagina kon een rekening tot meer dan duizend 
pagina’s aanzwellen.41 Zodra de vergoedingsregels ver
anderden, kromp de rekening weer tot normale propor
ties. 

Vooral ongeschreven regels leenden zich gemakkelijk 
voor misbruik. Een ongeschreven regel was dat func
tionarissen voor allerlei soorten verrichtingen wat geld 
of een geschenk mochten aannemen. De grens tussen 
geoorloofde beloningen en corruptie was subtiel. Niet 
alleen voor ons maar ook voor de tijdgenoten was die 
moeilijk te bepalen. Dit gold ook voor de regel dat func
tionarissen tot op zekere hoogte gebruik mochten ma
ken van diensten, gebouwen en materiaal van het water
schap. Een bekende klacht betrof het fenomeen van de 
penningmeester die een partij bouwmateriaal bij zijn 
eigen huis liet afleveren of arbeiders werk voor hemzelf 
liet doen.42

39  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 227.
40  Moorman van Kappen, ‘Tieler en Bommelerwaarden’, 125 noot 
3. Ander voorbeeld, de polder Walcheren, 1656: ’t Hart, ‘Een boe
renopstand op Walcheren’, 273.
41  Zie bijvoorbeeld de rekening van Rijnland van 1725: 1087 blad
zijden, met een schrijfloon van 3 stuivers per pagina. NLLdnHHR, 
OAR, inv.nr. 9759. Het bewust toepassen van een wijd handschrift 
kwam ook elders voor: Knevel, Het Haagse Bureau, 119. Sluijter, Leidse 
universiteit, 198.
42  Klachten van de gelanden van de polder Walcheren over func
tionarissen die arbeiders voor particulier werk gebruikten, 1656. 
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Bij sommige regionale waterschappen betaalden aan
tredende rentmeesters, secretarissen en andere bezol
digde, hoog gespecialiseerde functionarissen hun voor
ganger een overnamesom, een soort goodwill. Was hier 
sprake van rent seeking, profiteren ten koste van de 
grondbezitters? Dat is niet ondenkbaar want door over
namesommen kreeg de functie het karakter van een in
vestering die de nieuwe functionaris zo snel mogelijk 
terug wilde verdienen, bijvoorbeeld door maximaal ver
goedingen en onkosten in rekening te brengen. Uitein
delijk gingen de omslagen hierdoor omhoog ten kos
te van de belanghebbenden. Aan de andere kant was 
het betalen en aanvaarden van een overnamesom niet 
helemaal zonder legitieme grond. Ontvangers en pen
ningmeesters van waterschappen waren in zekere zin 
financiële ondernemers. Zij vervulden functies die in 
de moderne tijd door banken worden verricht. Door 
handig te opereren konden ze inkomsten creëren, bij
voorbeeld door na de inning van de omslag tijdelijk ten 
eigen voordele geld uit te lenen dat nog niet voor het wa
terbeheer uitgegeven hoefde te worden. Dit was een ge
accepteerde manier van geld verdienen voor rentmees
ters en andere financiële functionarissen.43 Andersom 
gebruikten ze hun eigen netwerken om kredieten en 
gunstige leveringsvoorwaarden te verwerven van leve
ranciers. Ze schoten zo nodig eigen geld voor. Het ver
mengen van eigen en publieke gelden was ook bij an
dere instellingen normaal.44 Hun opvolger plukte vaak 
nog jarenlang de vruchten van de door zijn voorganger 
gemaakte afspraken. Vooral in waterschappen met een 
omvangrijke financiële huishouding is te verdedigen 
dat daarvoor geld gevraagd werd. Het ingewikkelde is 
dus dat het fenomeen van overnamesommen niet per 
definitie op rent seeking wijst. Het hing af van de om
standigheden, de hoogte van de overnamesom en de 
vraag in hoeverre deze redelijk was en het financiële be
heer versoepelde, of dat deze vooral private winsten cre
eerde ten koste van de gemeenschap. 

Bij uitzondering weten we dat Pieter van Wouw in 
1642 een enorm bedrag heeft betaald voor het verkrij
gen van het rentmeesterschap van Rijnland, te weten 
26.000 gulden.45 Dit was dus een zeer aantrekkelijk 
ambt, of het werd althans zo gezien. Het bedrag was bij
na evenveel als de griffier van de StatenGeneraal, Cor
nelis Musch, in 1628 voor zijn ambt zou hebben betaald. 

Zwemer, ‘Opstand van de gelanden’, 69.
43  Sluijter, Leidse universiteit, 196.
44  Van Buyten, ‘Theorie en praktijk’, 554556. Van der Heijden, 
‘Stadsrekeningen’, 133134; Nobel, Besturen op het Hollandse platteland, 
78. Mooie voorbeelden bij Sluijter, Leidse universiteit, 199.
45  Fockema Andreae, Rijnland, 189.

Dit was namelijk, volgens geruchten, ruim 30.000 gul
den.46 Het belang van het rentmeesterschap van Rijn
land hangt samen met de forse financiële huishouding 
van dit waterschap. In 1650 bedroegen de jaarlijkse in
komsten 77.000 gulden en ze namen daarna nog toe, 
tot 123.000 gulden in 1800.47 De verhouding tussen de 
overnamesom die we kennen (vele tienduizenden gul
dens) en de jaarlijkse inkomsten van Rijnland rond het 
midden van de zeventiende eeuw (rond de 77.000 gul
den) lijkt echter wel scheef. Was het wel mogelijk om 
een dergelijke investering in afzienbare tijd terug te ver
dienen? In de jaren ’60 van de zeventiende eeuw ont
stond een groot financieel schandaal rond rentmeester 
Adriaen van der Laen. Het begon toen de hoofdingelan
den bezwaar maakten tegen de rekening over 1664. Al 
snel rees verdenking van een omvangrijke fraude. Het 
leidde tot rechtszaken en een jarenlang conflict (1665
1669). Overigens konden geen harde bewijzen van 
fraude geleverd worden, zodat de Hoge Raad de rechts
zaak uiteindelijk seponeerde.48 Het is aannemelijk dat 
een hoge overnamesom aan de basis lag van de bekriti
seerde handelwijze van de rentmeester.49 Om de inves
tering terug te verdienen liet hij kennelijk geen middel 
onbenut, getuige de aantijgingen van dubieuze declara
ties, privégebruik van bouwmateriaal en valsheid in ge
schrifte. De rentmeestersfunctie bij Rijnland was in de 
Gouden Eeuw een middel geworden om veel geld mee 
te verdienen en we moeten het betalen van hoge over
namesommen in dit geval dan ook als rent seeking be
schouwen. Het leidde ertoe dat een functionaris al zijn 
creativiteit aanwendde om zoveel mogelijk winst te ma
ken op een in wezen collectieve voorziening. 

Hoewel er weinig concreets bekend is over het betalen 
van overnamesommen, wat immers altijd onderhands 
gebeurde, kwam deze misstand in de zeventiende en 
achttiende eeuw waarschijnlijk bij veel regionale water
schappen voor. Zo weten we dat de moeder van de af
tredende secretarisrentmeester van Schieland in 1702 
een akkoord sloot met de vader van de nieuwe bekleder 
om deze gecombineerde functie af te staan, en wel voor 
soodaenig een somme van penningen als bij denselven ac-
coordt is bedongen.50 Het was illegaal om functies te ver
kopen, maar het werd tijdens de Republiek oogluikend 
toegestaan en was toen in het algemeen bij overheids

46  Knevel, Het Haagse Bureau, 128.
47  Van Tielhof, ‘Financing water management’, 202.
48  Hierover Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 226
234.
49  Over de andere oorzaken, waaronder de problemen met achter
stallige morgengelden, uitgebreider Van Tielhof en Van Dam, Water-
staat in stedenland, 230. 
50  Van der Ham, ‘Schielands Gouden Eeuw’, 105.
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instellingen vermoedelijk een wijdverspreid fenomeen.
Het feit dat veel waterschappen in de vroegmoderne 

tijd routinematig schulden aangingen, roept de vraag 
op of dit private voordelen opleverde. Waren grote 
schulden gunstig voor de bestuurders of anderen, zoals 
de vertegenwoordigers en de financiële functionaris? In 
dat geval zou sprake kunnen zijn van rent seeking. Voor 
het afsluiten van leningen kreeg de financiële functio
naris een makelaarsloon. Dit kan de betrokkene aange
zet hebben tot maximaal leengedrag. Voor de geldschie
ters, doorgaans de voorname grondbezitters onder wie 
bestuursleden, betekenden de leningen een veilige be
legging met een redelijke rente. Dit was vooral na 1650 
aantrekkelijk aangezien toen het aanbod van simpele 
en veilige beleggingsmogelijkheden in de Republiek 
afnam.51 Het is denkbaar dat de voorname grondbezit
ters uit eigenbelang aanstuurden op een ongezonde 
hoeveelheid schulden. De door Kole uitgevoerde analy
se van het financiële beleid van de polder Mastenbroek 
en het heemraadschap van de Veen en Veldendijk wekt 
echter niet de indruk dat leningen onnodig werden aan
gegaan of onnodig lang werden aangehouden. Lenin
gen dienden bij beide waterschappen om de hoge kos
ten na overstromingen niet direct om te hoeven slaan 
over de grondbezitters, maar uit te smeren over een lan
gere periode. Indien mogelijk werden schulden afge
lost en de rente verlaagd.52 Er is dus geen reden om de 
steeds grotere schulden van waterschappen te verklaren 
uit eigenbelang van de maatschappelijke toplaag die in
middels als bestuurder, financiële functionaris of ver
tegenwoordiger van grondbezitters de waterschappen 
domineerde. De rentevoet die waterschappen hanteer
den geeft hiervoor nog een extra argument. Ze betaal
den een rente die marktconform was en soms zelfs la
ger dan de heersende rente.53 De lage rente en het over 
het algemeen verstandige aflossingsbeleid suggereren 
dat de motivatie voor geldschieters om geld uit te lenen 
primair gelegen was in de wens de infrastructuur van 
het waterschap te herstellen en behouden.54 

De financiële controle die grondbezitters of hun ver
tegenwoordigers uitoefenden, besloeg dus een breed 
terrein. Het ging erom eventuele fraude, corruptie of 
verduistering aan het licht te brengen, maar ook om te 
bepalen welke beleidskeuzes, zoals wel of niet lenin

51  Fritschy, ‘Schulden als leerschool’, 20.
52  Kole, Polderen of niet, 135136, 197, 225227. Een zelfde beeld geeft 
de polder Arkemheen: Ha goort, Het hoofd boven water, 323, 503504.
53  Zie voor rentepercentages betaald door Rijnland, de Lekdijk Bo
vendams, de Veen en Veldendijk, de polder Walcheren, Schieland en 
de polder Arkemheen: Van Tielhof, ‘After the flood’, 401 tabel 1.
54  Van Tielhof, ‘After the flood’, 410. 

gen afsluiten, het belang van de gemeenschap het bes
te dienden en natuurlijk waar de grens lag tussen ac
ceptabele voordeeltjes en misbruik van geschreven en 
ongeschreven regels. Over de vaak dure maaltijden op 
kosten van de gemeenschap was ook altijd veel te doen, 
zodat we daar nu wat dieper op in gaan. 

8.3.1  Eten en drinken op de rekendag 

De rekendag werd net als de schouw, de oplevering 
van nieuwe werken en andere belangrijke activiteiten 
gemarkeerd met een gezamenlijke maaltijd. Daar was 
men dan met den anderen vrolijck.55 In de loop der tijd 
werd het gebruikelijker om niet alleen bij bijzondere ac
tiviteiten maar ook in bestuursvergaderingen steeds va
ker wijn op tafel te laten komen.56 

Een systematisch onderzoek naar de ontwikkelingen 
in de eet en drinkgewoonten als onderdeel van de be
stuurscultuur van waterschappen is er nog niet. Deel
studies benadrukken dat het eten en drinken in hoge 
mate geritualiseerd was. Veel waterschappen beschik
ten, net als veel gilden en andere corporaties, over een 
‘hensbeker’, een zeer grote, fraai bewerkte feestbokaal 
van edelmetaal. Hieruit namen de bestuursleden om 
de beurt een slok wijn. Ook waren er vaak mooie gla
zen, ontvangen van andere waterschappen als relatie
geschenk of van bestuursleden ter gelegenheid van hun 
benoeming. Het drinkgerei werd voorzien van teksten 
en afbeeldingen met thema’s als vriendschap en wel
vaart. In albums schreven nieuwe bestuursleden een 
gedichtje, spreuk of devies, nadat ze het glas of de be
ker hadden leeggedronken.57 Het Termunterzijlvest liet 
in de periode 16891724 drie zilveren bekers maken die 
in elkaar pasten, en een geelkoperen bus om de bekers 
in te bewaren. Op die bus zien we aan de ene kant een 
afbeelding van de bode die in één van de bekers wijn 
schenkt, en aan de andere kant een kerk met vier to
rens: het symbool van het Oldambt (zie afb. op p. 195).58 
De drost van het Oldambt was namelijk tevens bestuur
der (overste schepper) van het Termunterzijlvest.59 Hoe
wel de literatuur benadrukt dat tradities vaak lang ble
ven bestaan, ligt het meer voor de hand dat de rituelen 

55  Zoals op 22021615 in de polder Arkemheen. NLAhGldA, Ar
kemheen, inv.nr. 180, f. 141v. Zie ook Nobel, Besturen op het Hollandse 
platteland, 96.
56  Van Hoorn, ‘De hensbeker en de drinkboeken’, 7.
57  Bijvoorbeeld: Siefersvan Lijf, ‘Gelegenheidsglazen’, 25, 28; Sie
fersvan Lijf, ’t Welvaare van de Heere; CamphuisHaakman, De glas-
collectie van het waterschap IJsselmonde, 1630; Hovenkamp, ‘De oudste 
geschiedenis’, 5455; Van Es, Grenswater, 98.
58  Friso, ‘Zilver’, 63.
59  Schroor, Waterstaat en waterschappen, 46. 
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ken bedachten antropologen de uitdrukking construc-
tive drinking.61 Zelfbeheersing was daarbij gewenst. Tij
dens de vrolijke maaltijden waren de tafels weliswaar 
bij voorkeur rijk voorzien van spijs en drank, maar het 
was de bedoeling om overdaad en dronkenschap te ver
mijden.62 Bij waterschappen vinden we wel eens het 
voorschrift dat nieuwe bestuursleden geacht werden 
immense bokalen leeg te drinken, soms in één teug.63 
Dronkenschap zou juist positief beoordeeld worden als 
middel om de saamhorigheid te bevorderen.64 Het lijkt 
mij echter onwaarschijnlijk dat hier sprake was van een 
systematisch verschil tussen waterschappen en andere 
corporaties. Ook elders was men op saamhorigheid uit, 
en of men de gewenste zelfbeheersing opbracht, zal van 
geval tot geval verschillend zijn geweest. 

De literatuur over eet en drinkcultuur noemt ook an
dere sociale en culturele betekenissen van het gezamen
lijk consumeren die voor waterschappen relevant zijn. 

61  Douglass, Constructive drinking.
62  Knevel, Burgers in het geweer, 301302; Nichols, ‘Double vision’, 
161164.
63  Thijssen, Abraham Bluzé, 23; Van Es, Grenswater 98; zie ook No
bel, Besturen op het Hollandse platteland, 76. Jas, Pronk der waterschap-
pen, 17.
64  Siefersvan Lijf, ’t Welvaare van d’Heere, 42.

 ▸ Samen eten en wijn drinken was een belangrijke manier om 
de samenwerking binnen het bestuur en tussen bestuurders en ex-
terne relaties te bevorderen. Dit glas heeft het hoogheemraadschap 
van de Uitwaterende Sluizen waarschijnlijk cadeau gekregen van 
een ander waterschap. Het opschrift luidt: ’T WELVAARE VAN 
D’HEERE VAN UYTWATERING, circa 1750. Te zien zijn twee 
heren die het glas heffen.

en gewoonten in de loop der tijd (ook) zijn veranderd. 
In het algemeen weten we dat maaltijden en drink

gelagen in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd 
belangrijke functies in het bestuur vervulden. Ze maak
ten er integraal deel van uit. Gezamenlijk eten en drin
ken diende om gemeenschapszin en harmonie te be
vorderen. Corporaties zoals gilden, schutterijen en 
broederschappen organiseerden regelmatig zogenaam
de vrolijke maaltijden. Het eten en de wijn hielpen om 
wrijvingen, geschillen en ruzies te beëindigen.60 Ook 
diners en drinkgelagen van waterschappen kwamen de 
onderlinge samenwerking ten goede en bevorderden de 
verstandhouding met externe relaties die te gast waren. 
Vanwege de gunstige werking van gezamenlijk drin

60  Knevel, Burgers in het geweer, 54, 298304; Vos, Burgers, broeders 
en bazen, 118119, 161162; Schubert, Essen und Trinken, 268269.
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1958.3  het afhoren van de rekening

 ▸ Geelkoperen bus met deksel en drie zilveren wijnbekers van het Termunterzijlvest, vervaardigd in de periode 1689-1700. De  bekers 
passen in elkaar en werden in de bus bewaard. Bewaarbussen als deze zijn bijzonder en ook de bekers wijken met hun vorm van 
avondmaalsbeker af van de hensbekers en glazen van andere waterschappen. De bekers zijn versierd met de namen en wapenschilden 
van de bestuurders. Op de bus is aan de ene kant de viertorenkerk afgebeeld, symbool van het Oldambt, en op de andere kant een bode 
die wijn schenkt in een van de bekers.
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Zo kan het bijdragen aan het markeren van grenzen tus
sen groepen en de vorming van een collectieve identi
teit. Uitnodigingen voor een diner maken duidelijk wie 
wel, maar ook wie niet tot de groep behoort. Samen eten 
kan tevens stilzwijgend een erkenning inhouden dat de 
deelnemers aan het eten gelijkwaardig zijn.65 Bij water
schappen kwam de collectieve identiteit, op een enke
le uitzondering na (zie afb. op p. 253), niet tot uiting in 
groepsportretten, zoals bij schutterijen en vroedschap
pen. Er waren wel andere plaatsen waar bestuurders 
hun wapenschilden graag collectief afbeeldden. In de 
zeventiende en achttiende eeuw vinden we de wapens in 
de marge van wandkaarten van waterschappen, op hens
bekers en glazen, maar ook op gevels van waterschaps
kantoren, sluizen, archiefkisten en eigenlijk overal waar 
plaats was (zie afb. op p. 73, 164, 195 en 223).66 Behalve 
ter bevestiging van een groepsidentiteit kunnen maaltij
den ook bedoeld geweest zijn om de genodigden betrok
ken te houden bij het waterschap en het bekleden van 
functies aantrekkelijker te maken. Het was één van de 
voordeeltjes voor bestuurders die niet of matig beloond 
werden, maar wel regelmatig beschikbaar moesten zijn 
om inspanningen te leveren. Het kwam daardoor de ef
fectiviteit van waterschappen als organisatie ten goede. 

De opkomst van grootgrondbezitters binnen de wa
terschappen had verschillende, deels tegenstrijdige ef
fecten op de eet en drinkcultuur. Zij probeerden de 
kosten te bewaken en maatregelen te stimuleren tegen 
hoge uitgaven aan verteringen. Bij de bespreking van 
jaarrekeningen werd dan ook vaak de wens uitgespro
ken om te bezuinigen op maaltijden en drank.67 Het feit 
dat kleinere grondbezitters geen rol meer speelden bij 
de financiële verantwoording, bleef echter ook niet zon
der gevolgen. De bestuurders legden nog slechts ach
ter gesloten deuren verantwoording af aan voorname 
grondbezitters. Dit waren vaak mensen uit dezelfde so
ciale kringen als zij of zelfs goede bekenden of verwan
ten, wat de discipline kan hebben verzwakt. Dit was te
meer het geval wanneer waterschappen hun financiën 
vrij autonoom konden bestieren.68 Tijdgenoten vonden 
de eet en drinkgelagen bij waterschappen regelmatig 
exorbitant. Hiervan zijn voorbeelden te vinden uit alle 
delen van het land en ze beperken zich niet tot de Gou

65  Zie bijvoorbeeld Scholliers, ‘Meals’, 9, 11.
66  Jas, Pronk der waterschappen, 14. Pas na de uitvinding van de foto
grafie lieten waterschapsbesturen zich vereeuwigen. Fraai voorbeeld 
van een met wapens versierde sluis bij Boels en Feenstra, ‘Regenten
heerschappij’, 283 (Termunterzijlvest).
67  Van Ittersum, De Lekdijk Benedendams, deel II, 46 (verteringen 
1666), 140 (wijnrekening 1700). 
68  Het hoger gezag keek lang niet altijd mee, zoals in par. 8.6 aan 
de orde komt.

den Eeuw of andere specifieke perioden.69 Of uitgaven 
excessief waren, is voor ons nu moeilijk te beoordelen, 
juist vanwege de symbolische en culturele betekenis 
van alles wat er passeerde. Gasten moesten goed ont
haald worden, wilden de maaltijden hun bestuurlijke 
functie, het bevorderen van eendracht, vervullen. An
ders werkte de uitnodiging averechts uit. 

De meeste voorbeelden van excessen zijn afkom
stig uit waterschappen met een omvangrijke financië
le huishouding. Voor bestuurders die met grote bedra
gen omgingen stelde een wijnrekening weinig voor. Dit 
waren tevens waterschappen waarin een grote afstand 
bestond tussen gewone grondbezitters en bestuurders. 
Sinds 1630 betaalde de rentmeester van Rijnland een 
arts om bij alle vergaderingen van dijkgraaf en hoog
heemraden in Leiden aanwezig te zijn. Ewaldus Schre
velius, arts en hoogleraar in de medicijnen, kreeg daar
voor een vergoeding van 150 gulden per jaar. Hij moest 
klaar staan met adviezen en medicijnen en er zoveel 
mogelijk zorg voor dragen dat de heren in goeder gesont-
heyt mogen werden geconserveert. De hoofdingelanden 
hadden erin toegestemd dat de vergoeding tot last van 
het waterschap zou zijn. De aanwezigheid van Schreve
lius bij de vergaderingen is een indirect bewijs van over
dadig eten en drankmisbruik. De arts is na zijn dood in 
1647 niet opgevolgd. Medisch toezicht was vermoede
lijk toch wat overdreven gebleken.70 De maaltijden van 
de Hondsbossche waren berucht om een andere reden. 
Heemraden en hoofdingelanden namen hun vrouwen 
en kinderen mee naar de schouw van de zeedijk bij Pet
ten, waarna het voltallige gezelschap rijkelijk onthaald 
werd.71 Dit is beschreven door de Amsterdamse regent 
Hans Bontemantel die als afgevaardigde van de stad in 
1653 naar de vergaderingen van bestuur met hoofdinge
landen ging.72 In de zeventiende en achttiende eeuw is 
vaak gepoogd om te bezuinigen op reis en verblijfskos
ten van de bestuurders en hun vele gasten, naar het lijkt 
zonder veel blijvend resultaat.73 

69  Klachten over vele excessive ende ongeregelde theercosten ende gela-
gen in de watering Bewesten Yerseke (ook Westwatering genoemd) op 
ZuidBeveland in het begin van de zestiende eeuw. Dekker, Zuid-Be-
veland, 545. Klacht over het goddeloze gedrag van de zijlvesten op de 
waardagen in Delfzijl mit suipen ende vreten in 1624. Siemens, ‘Het 
generale zijlvest der drie Delfzijlen’, 120121. In 17861787 weigerde 
de dijkgraaf van het grootwaterschap van Woerden enige tijd mee 
te eten uit protest tegen het overdadig consumeren en fêteren van 
gasten. Van Es, Grenswater, 9899. 
70  Slagter, ‘Zeventiendeeeuwsch medisch toezicht’; ’t Hart, Rijn-
lands huis, 54. Over de Rijnlandse maaltijden: Slagter, ‘Eten en drin
ken’. 
71  Danner, Lambooij en Streefkerk, … die water keert, 5557.
72  Thijssen, Abraham Bluzé, 23. 
73  Thijssen, Abraham Bluzé, 2324.
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1978.4  de enkele boekhouding: een dubbel probleem

De literatuur wekt in het algemeen de indruk dat 
waterschappen de uitgaven voor wijn, diners en aan
verwante zaken niet onder controle kregen. Het punt 
had wel de aandacht en bij interne crises en financië
le schandalen was het een (extra) bron van onvrede. De 
echte problemen kwamen echter uit een andere hoek.

8.4  De enkele boekhouding: een dubbel probleem

Het financiële beheer van waterschappen werd in de 
loop van de vroegmoderne tijd dermate complex, dat 
de enkelvoudige boekhouding voor problemen begon 
te zorgen. Het waren vooral twee ontwikkelingen waar
door de methode tekort schoot. De eerste was de toe
name van schulden. De enkele boekhouding was niet 
transparant ten aanzien van rentebetalingen, aflossin
gen en het totaal van de schuld.74 Dit was geen probleem 
zolang het ging om incidentele leningen die op korte 
termijn werden afgelost. In de late middeleeuwen slo
ten waterschappen na rampen vooral dergelijke kortlo
pende leningen af. In de vroegmoderne tijd werd dit an
ders. Zoals Kole heeft laten zien, werd het aangaan van 
leningen op lange termijn in de zeventiende en acht
tiende eeuw een structureel onderdeel van het finan
ciële beleid van waterschappen.75 De leningen werden 
afgesloten tegen een lage rente en afgelost op het mo
ment dat dit het beste uitkwam, zodat grote jaarlijkse 
wisselingen in de hoogte van de omslag niet meer no
dig waren. Waterschappen waren relatieve laatkomers 
op de kapitaalmarkt. Steden begaven zich al sinds de 
middeleeuwen op de kapitaalmarkt en gewesten sinds 
de zestiende eeuw, maar de meeste waterschappen be
gonnen pas lange termijnleningen af te sluiten in de ze
ventiende eeuw.76 

De administratieve verwerking van de schulden gaf 
nauwelijks inzicht in de totale schuld. Wanneer een 
bestuurder bijvoorbeeld wilde weten hoeveel geld het 
waterschap alles bij elkaar nog schuldig was aan credi
teuren, moest hij eerdere jaarrekeningen doornemen 
en daaruit de relevante posten verzamelen. De bij in
komsten aangetroffen leningen telde hij op, en daar
van trok hij dan de bij uitgaven gevonden aflossingen 
af. Wat overbleef, was de nog uitstaande schuld. Een an
dere manier was de rentebetalingen van een jaar door
lopen om daaruit de schulden af te leiden. Het in beeld 
krijgen van de totale schuld was dus vaak alleen op een 
indirecte en omslachtige wijze te doen. In 1804 nam 

74  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 147148.
75  Kole, Polderen of niet, 122123, 224225.
76  Van Tielhof, ‘After the flood’, 397.

een heemraad van de polder Arkemheen de moeite om 
alle sinds 1775 nog uitstaande kredieten op te tellen. De 
totale schuld bleek toen veel groter dan zijn medebe
stuursleden en de geërfden hadden verwacht, namelijk 
meer dan 245.000 gulden.77 Het was niet gebruikelijk 
om een schuldenstaat op te maken waarmee inzicht 
in de uitstaande verplichtingen zou ontstaan.78 Het ge
brek aan inzicht gold des te meer wanneer naast de ge
wone rekeningen speciale rekeningen werden bijge
houden, bijvoorbeeld voor bijzondere herstelwerken 
of een bouwproject. Zo werden in de Kruispolder in 
StaatsVlaanderen van 1682 tot 1802 steeds twee pol
derrekeningen opgemaakt.79 Zulke parallel lopende re
keningen werden niet in een overkoepelende boekhou
ding met elkaar verbonden. Hier blijkt ook weer dat het 
hele systeem van financiële verantwoording gericht was 
op bepalen van het saldo van inkomsten en uitgaven en 
niet op het verwerven van inzicht in de financiële situa
tie van een waterschap.

Een tweede ontwikkeling waar de boekhouding geen 
inzicht in gaf, was de toename van betalingsachterstan
den in de omslag. Doorgaans werd het gehele te innen 
bedrag als inkomsten geboekt, alsof iedereen zijn om
slag reeds had betaald. Voor de grondbezitters die te laat 
betaalden, werd de financiële functionaris namelijk ge
acht het bedrag voor te schieten. De rekeningpost van 
ontvangen omslag was daardoor min of meer fictief.80 
Dit was niet erg zolang achterstallen beperkt waren 
en snel werden ingelopen. In veel waterschappen wa
ren werken gemeengemaakt in de zestiende of eerste 
helft van de zeventiende eeuw, toen grondbezitters pro
fiteerden van stijgende prijzen. De problemen begon
nen toen rond het midden van de zeventiende eeuw de 
opbrengsten van de landbouw begonnen te dalen. Een 
langdurige agrarische depressie ving aan.81 Een groei
end aantal grondbezitters raakte achterop met de om
slagbetaling. De betalingsproblemen verergerden nog 
door stijgende belastingen, waarmee de oorlogen tegen 
Engeland betaald werden. Belastingen op onroerend 
goed werden frequenter geheven en de tarieven werden 

77  Hagoort, Het hoofd boven water, 407.
78  Op deze regel golden wel uitzonderingen. Zo moesten de pen
ningmeesters van de wateringen op Walcheren al in de zestiende 
eeuw regelmatig een schuldenstaat opmaken. Priester, ’De besturen 
van Walcheren circa 14001574’, 49.
79  De Kraker en Bauwens, Polders en waterschappen in het Hulster-
ambacht, 220.
80  Over de fictieve posten: Aerts, ‘De inhoud der rekeningen’, 178; 
Van Buyten, ‘Theorie en praktijk’, 556558; Van Tielhof en Van Dam, 
Waterstaat in stedenland, 230; Soens, Spade in de dijk, 54.
81  De Vries en Van der Woude, Nederland, 255, 270. 
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verhoogd.82 Het rampjaar 1672 markeerde het begin 
van een periode met nog hogere belastingen. De oor
logvoering van de jaren 16721678 werd vooral gefinan
cierd uit opbrengsten van de 100ste en 200ste penning, 
een vermogensbelasting die ook grondbezitters trof. 
De hoge tarieven en frequente heffingen veroorzaakten 
een ongekend hoge belastingdruk in de jaren ’70.83 

In de vroegmoderne tijd streefden waterschappen 
naar boekhoudkundige verbeteringen, maar ze slaag
den daar nauwelijks in. De grotere waterschappen in
troduceerden ramingen, maar in tegenstelling tot echte 
begrotingen waren ze niet bindend en ze werden niet 
gebruikt om een beleid op de langere termijn te onder
steunen. Een andere maatregel was een betere specifi
catie van inkomsten en uitgaven en onderverdeling in 
rubrieken. Dit kwam soms inderdaad de inzichtelijk
heid van de rekeningen ten goede.84 Vaker echter leden 
boekhoudingen van waterschappen wat transparantie 
betreft aan dezelfde gebreken als die van steden en an
dere overheidsinstellingen. De titels van rubrieken wa
ren vaak onduidelijk, er ontstonden rubrieken die het 
karakter van een vergaarbak hadden en posten werden 
niet systematisch onder bepaalde rubrieken geboekt.85 
Alles bij elkaar waren de achttiendeeeuwse rekeningen 
van veel waterschappen niet inzichtelijker dan die uit 
de zestiende eeuw. In elk geval losten de verbeteringen 
de twee grote problemen (moeizaam inzicht in de totale 
schuld en in betalingsachterstanden) niet op.

Kennelijk hebben de waterschappen geen profijt ge
trokken van de nieuwe boekhoudmethode waarmee de 
Nederlanden in de zestiende eeuw kennismaakten, het 
dubbele of Italiaanse boekhouden. Deze methode was 
zeer transparant ten aanzien van schulden. De techniek 
werd in de Zuidelijke Nederlanden geïntroduceerd en 
de theoretische kennis erover raakte snel verspreid, ook 
in de noordelijke provincies. De daadwerkelijke toepas
sing wordt echter overschat. Jacob Soll suggereert in 
zijn studie over het verband tussen f inancial accounta-
bility en niets minder dan de rise and fall of nations, dat 
de inwoners van de Republiek de beheersing van het 
dubbele boekhouden van groot belang vonden. De al

82  In Holland werd de verponding op onroerend goed sinds 1653 
soms vaker geheven dan de tot dan gebruikelijke eenmaal per jaar. 
De Vries en Van der Woude, Nederland, 135. Ook in Zeeland nam de 
lastendruk toe. ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren’, 271. 
83  Fritschy, ‘The efficiency of taxation’, 64, 74.
84  Kole, Polderen of niet, 299300.
85  Aerts, ‘De inhoud der rekeningen’, 176; Van der Heijden, ‘Stads
rekeningen’, 136; Zeischka, Minerva, 214 (polderrekeningen). Con
crete voorbeelden van rubrieken ‘allerhande uitgaven’, ‘diversen’ en 
‘onvoorzien’ in de jaarrekeningen van Rijnland in NLLdnHHR, OAR, 
inv.nr. 9658 (1624), inv.nr. 9684 (1650) en inv.nr. 9709 (1675).

gemene consensus zou zijn geweest dat iedereen, van 
koopman tot straatverkoper, de techniek moest beheer
sen.86 De achtergrond hiervan zou zijn dat een verant
woord beheer van publieke middelen onmisbaar was 
voor goed waterbeheer en, gezien de grote impact van 
overstromingen in de Republiek, een zaak van leven en 
dood.87 Solls suggestie dat het waterbeheer een zelfstan
dige invloed heeft uitgeoefend op verspreiding van het 
dubbele boekhouden in de Republiek, illustreert voor
al dat het thema Nederlanders en water snel tot mythe
vorming leidt. In werkelijkheid was het Italiaanse boek
houden vooral iets voor grote koopmanshuizen. Het 
maakte het mogelijk om de opbrengst van investerin
gen te berekenen en was daarom interessant voor op 
winst gerichte ondernemingen. 

Het dubbele boekhouden werd niet toegepast door 
waterschappen, zelfs niet door de droogmakerijen in 
het Noorderkwartier. Veel investeerders in deze projec
ten waren kooplieden met wortels in de Zuidelijke Ne
derlanden en zij waren ongetwijfeld goed bekend met 
het bestaan van de nieuwe methode. De droogmakerij
en waren professioneel opgezet en op winst gericht, an
ders dan het doorsnee waterschap op ‘oude’ grond. Als 
nieuw gestarte ondernemingen werden ze niet belem
merd door een dure en omslachtige overschakeling van 
bestaande op nieuwe boekhouding. Desondanks kozen 
de bedijkers van de Beemster en de andere meren voor 
de traditionele enkele boekhouding.88 Er is slechts één 
geval bekend van dubbele boekhouding in een vroegmo
dern waterschap. Dit betreft de Kallopolder bij Antwer
pen, een bedijking waarin veel grote Antwerpse koop
lieden participeerden.89 Net als waterschappen bleven 
steden (behalve Amsterdam), gilden, schutterijen, uni
versiteiten, dorpen en de meeste overige overheidsor
ganen bij de enkele boekhouding.90 Ook de zwakheden 

86  Soll, The reckoning, 73.
87  Soll, The reckoning, 80. Soll speculeert verder dat Simon Stevin 
opdrachten rond het waterbeheer zou hebben gekregen vanwege zijn 
uitstekende beheersing van de techniek van de dubbele boekhouding. 
Soll, The reckoning, 73, 77, 80. In werkelijkheid is er geen aanleiding 
om te denken dat Stevin de dubbele boekhouding hanteerde bij pro
jecten van waterbeheersing. Vriendelijke mededeling van Charles van 
den Heuvel. Overigens was Stevin geen inspector of dikes, zoals Soll op 
p. 77 schrijft, maar inspecteur van fortificaties.
88  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 147148. 
89  Soens en De Graef, ‘Polder mania or marsch fever’, 245.
90  Gewestelijke instellingen in Brabant: Aerts, ‘De inhoud der 
rekeningen’, 173. In het Kantoor van de Financie van Holland, een 
belangrijk orgaan van de gewestelijke overheid, werden in 16211623 
slechts enkele pogingen ondernomen om de dubbele boekhouding 
toe te passen. Fritschy, ‘The efficiency of taxation’, 60. Stadsrekenin
gen: Van Buyten, ‘Bureaucratie en bureaucratisering’, 516; Van der 
Heijden, ‘Stadsrekeningen’, 135. Schutterijen: Knevel, Burgers in het 
geweer, 158. Universiteiten: Sluijter, Leidse universiteit, 195. Voor Am
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van de rekeningen van waterschappen zoals kostensoor
ten die nu eens hier en dan weer daar werden geboekt, 
het ontbreken van echte budgettering en het naast elkaar 
bestaan van verschillende parallel lopende boekhoudin
gen, kwamen bij vele andere organisaties voor.91 

Toch werd de financiële controle op den duur verbe
terd, maar dit was niet te danken aan meer geavanceerde 
boekhoudtechnieken. We kunnen minstens vier maat
regelen onderscheiden die de effectiviteit van de finan
ciële controle in de loop van de late middeleeuwen en 
de vroegmoderne tijd bevorderden. De eerste hebben 
we boven al genoemd, namelijk het overschakelen op 
het jaarlijks afhoren van de rekening in plaats van op 
onregelmatige basis of eens in de zoveel jaar. Wanneer 
mensen zich goed konden herinneren wat er tijdens de 
verslagperiode was gebeurd, was controle van de inkom
sten en uitgaven gemakkelijker. Bij een jaarlijkse contro
le kon het collectieve geheugen goed functioneren.

Een tweede verbetering was dat steeds vaker vooraf
gaand aan de rekendag geschreven kopieën werden ver
spreid. Oorspronkelijk bestond de controle louter uit het 
letterlijk afhoren, door te luisteren naar iemand die de 
rekening pagina voor pagina oplas. Afhoren was een ef
fectieve vorm van controle, want de oudste rekeningen 
waren eenvoudig, wat samenhing met de organisatie van 
de waterschappen. Er waren vaak geen andere bezoldig
de functionarissen dan een klerk, er werden weinig on
kosten gedeclareerd, er was geen kantoor waarvoor uit
gaven werden gedaan en er stonden geen leningen uit. 
De controle was dus niet ingewikkeld. Bovendien wa
ren de meeste grondbezitters in de middeleeuwen an
alfabeet en dus sowieso afhankelijk van iemand die de 
rekening voorlas. Naarmate de financiële huishouding 
omvangrijker en complexer werd, begonnen grondbe
zitters om kopieën te vragen. Dit was kostbaar vanwege 
de vele uren arbeidsloon en de uitgaven aan papier en 
inkt die ermee gemoeid waren. Het verzoek om kopie
en stuitte niet zelden op onbegrip. Zo kregen grondbe
zitters in Rijnland, Delfland en Schieland rond 1515 te 
horen dat zij maar tevreden moesten zijn met luisteren 
naar hoe de rekening van het herstel van de Hoge Rijn
dijk, waaraan zij hadden meebetaald, werd opgelezen.92 

sterdam: ’t Hart en Limberger, ‘Staatsmacht en stedelijke autonomie’, 
64. Oldewelt, ‘De boekhouding van Amsterdam’, 1819.
91  Van Buyten, ‘Bureaucratie en bureaucratisering’, 516; Van Buy
ten, ‘Theorie en praktijk’, 551552; Aerts, ‘De inhoud der rekeningen’, 
176; Van der Heijden, ‘Stadsrekeningen’, 135136. Zelfs Amsterdam 
stelde geen echte begrotingen op. Oldewelt, ‘De boekhouding van 
Amsterdam’, 25.
92  NLLdnHHR, OAR, inv.nr. 1434. Verzoekschrift van belangheb
benden om inzage der rekening van het herstel van de Hoogen Rijn
dijk (c. 1515).

In Schieland barstte in de jaren ’40 zelfs een groot con
flict uit over het ter beschikking stellen van afschriften. 
De Grote Raad van Mechelen kwam eraan te pas om te 
bepalen dat de ambachten in Schieland het recht kregen 
om op eigen kosten een kopie van de rekeningen van 
het hoogheemraadschap te ontvangen.93 De gewoonte 
om vooraf een exemplaar van de rekening te ontvangen 
of anders ruim voor de rekendag inzage te krijgen ter 
secretarie van het waterschap,94 werd steeds algeme
ner en in de achttiende eeuw verschenen in sommige 
gewesten algemene regels hierover. Zo werd in Fries
land in 1748 een algemeen reglement afgekondigd dat 
bepaalde dat grondbezitters recht hadden op een kopie 
van de rekening.95

Ten derde werd het steeds gebruikelijker om van fi
nanciële functionarissen te eisen dat zij borgen stelden. 
Vooral in de zeventiende eeuw verschenen daarover 
veel bepalingen.96 Borgstellingen behoedden de grond
bezitters soms voor grote schade, al was het maar omdat 
de borgen, uit angst er zelf bij in te schieten, zo nodig 
toezagen op een zorgvuldig beheer en zich inspanden 
om problematische vorderingen van het waterschap te 
innen.97 Een interessant conflict rond borgstellingen 
deed zich voor in de polder Walcheren in de tweede 
helft van de achttiende eeuw. De polder had in de ze
ventiende eeuw al leergeld moeten betalen toen twee 
waterklerken overleden met achterlating van schulden 
en zonder borg te hebben gesteld.98 In 1768 ging de 
frauderende kassier van de polder failliet, waarna een 
tekort van bijna 80.000 gulden resteerde. Wie moest 
daarvoor opdraaien? Het bestuur van de polder (het col
lege van Staten en Brede Geërfden) dacht dat de secre
taris van de polder, hier griffier genaamd, zichzelf borg 
had gesteld voor de betrokken kassier, zijn neef. Dit 
bleek echter niet goed opgeschreven en evenmin te be
wijzen. Sinds een vertrouwenscrisis rond het financiële 
beheer in 16551657 in een ware opstand van de grond

93  Aanleiding tot die rechtszaak waren enkele hoge omslagen. Dijk
graaf en hoogheemraden wilden de schouten en ambachtsbewaarders 
simpelweg uitnodigen om aanwezig te zijn op de rekendagen. De am
bachten wensten echter afschriften van de rekeningen te krijgen. De 
Grote Raad wees in 1550 vonnis. Stukken over dit proces: Stadsarchief 
Rotterdam, Oud Archief van de Stad Rotterdam (toegang 101), inv.nr. 
2648. 
94  Zoals voorgeschreven bij de Lekdijk Benedendams in 1746. Van 
Ittersum, De Lekdijk Benedendams, deel II, 204.
95  Guibal, Democratie en oligarchie in Friesland, 198
96  Kole, Polderen of niet, 127, 284285. Van Ittersum, De Lekdijk Be-
nedendams, deel II, 104. De Kraker en Bauwens, Polders en waterschap-
pen in het Hulsterambacht, 223.
97  Zoals de twee borgen voor de ontvanger van de polder Arkem
heen deden in 1614. Hagoort, Het hoofd boven water, 253.
98  ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren’, 272.
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bezitters was ontaard, had het polderbestuur te maken 
met een gelandenvertegenwoordiging, bestaande uit 24 
gecommitteerden. Deze 24 zetten nu alles op alles om 
te voorkomen dat het grote tekort omgeslagen zou wor
den over de gezamenlijke gelanden en eisten dat Staten 
en Brede Geërfden het persoonlijk zouden aanvullen. 
Ze werden na een proces van meer dan acht jaar in het 
gelijk gesteld. De Hoge Raad oordeelde eind 1776 dat 
het bestuur het tekort dat door de kassier was veroor
zaakt moest aanzuiveren. De bestuursleden werden dus 
zwaar gestraft voor het feit dat ze verzuimd hadden een 
goede borgstelling te regelen. Het was een schok dat 
het lidmaatschap van dit voorname bestuurscollege zo’n 
grote aansprakelijkheid met zich mee kon brengen.99 

De vierde en belangrijkste factor waardoor de financi
ele controle verbeterde, was de toename van deskundig
heid van zowel de bestuursleden als de vertegenwoordi
gers van de grondbezitters. Dit was van belang omdat 
er nog geen onafhankelijke controle was, zoals tegen
woordig door accountants. Accountants deden pas in de 
negentiende eeuw hun intrede. We zagen in hoofdstuk 
6 al dat in de vroegmoderne tijd een zekere professi
onalisering te constateren viel bij het bestuur van re
gionale waterschappen. Dit verschijnsel deed zich ook 
voor bij vertegenwoordigers van de grondbezitters in dit 
type waterschappen. Zij beschikten steeds vaker over re
levante scholing of ervaring op financieel of adminis
tratief gebied. In colleges van hoofdingelanden zaten 
bijvoorbeeld edelen die ervaring hadden met het finan
ciële beheer van hun eigen landerijencomplexen, en ju
risten. Tot de hoofdingelanden van Delfland behoorde 
een afgevaardigde van de grafelijkheidsrekenkamer, dit 
was in de praktijk een rekenmeester.100 Dergelijke pro
fessionals waren bedreven in het opsporen van dubbel
boekingen en telfouten en hadden meer inzicht in een 
boekhouding dan de doorsnee grondbezitter. Zij kon
den de rekeningen daardoor kritischer beoordelen, ook 
al werden die steeds uitgebreider. Middelgrote water
schappen vielen ook wel terug op ondersteuning door 
professionals uit het netwerk van een van hun groot
grondbezitters.101

Het waren vaak stedelingen die op uitbreiding en ver
betering van de financiële controle aanstuurden. Het 

99  De bestuurders mochten wel proberen schadevergoeding te 
claimen bij de kassier, de griffier en later hun erfgenamen. Ze heb
ben mogelijk tot de helft van het bedrag later terug kunnen krijgen. 
Zwemer, ‘Judas’ neepen voor de kas’, 7780.
100  Postma, Delfland, 406. 
101  De geërfdenorganisatie van het Utrechtse waterschap de Krom
me Rijn liet zich in de zeventiende eeuw bijstaan door de secretaris en 
penningmeester van het Domkapittel. Van Bemmel, De Kromme Rijn, 
46.

bestuur van de Lekdijk Benedendams kreeg bijvoor
beeld te maken met kritische stedelingen die ambachts
heerlijkheden opkochten. In dit waterschap waren het 
bij uitstek de ambachtsheren die als vertegenwoordi
gers van de ingelanden optraden, zoals we in hoofdstuk 
6 zagen. Toen een machtige stadsbestuurder van Am
sterdam, Cornelis de Graeff, in 1638 heer van ZuidPols
broek werd, protesteerde hij vrijwel onmiddellijk over 
uitgaven die dijkgraaf en heemraden hadden gedaan 
zonder zijn toestemming te vragen.102 

8.5  Vertrouwenscrises aan het einde van de Gouden 
Eeuw

Vanaf ongeveer het midden van de zeventiende eeuw 
deden zich opvallend veel en ernstige conflicten voor, 
waarbij de financiële verantwoording centraal stond. 
Een vroeg voorbeeld betreft het grootwaterschap van 
Woerden. Rond 1640 waren de waarslieden ongerech
tigheden in de boekhouding op het spoor gekomen, 
waarvoor de dijkgraaf verantwoordelijk was. Het leidde 
tot een rechtszaak voor het Hof van Holland en in twee
de instantie voor de Hoge Raad.103 In het gewest Utrecht 
woedde jarenlang een conflict tussen het bestuur en de 
ingelanden van het heemraadschap van de Veen en Vel
dendijk (16531656). De ingelanden vermoedden dat het 
bestuur excessieve kosten had gemaakt en eisten een fi
nanciële verantwoording. Het bestuur weigerde de boe
ken ter inzage te geven en het conflict liep uit op een 
rechtszaak voor het Hof van Utrecht. Het archief van 
het waterschap toont nog altijd de littekens van deze 
pijnlijke episode: de serie resoluties vertoont een lacu
ne van 1648 tot 1655.104 In Zeeland was er de eerder ge
noemde opstand van grondbezitters tegen het bestuur 
van de polder Walcheren (16551657). Grootgrondbezit
ters, onder wie prominente poorters, eisten een betere 
representatie op naar aanleiding van een stevig vermoe
den van financieel wanbeleid van het polderbestuur. De 
opstandelingen weigerden het geschot te betalen en eis
ten de rekeningen van de voorafgaande dertig jaar in te 
zien.105 In Holland was er het bovengenoemde schan
daal rond de Rijnlandse rentmeester Van der Laen die 
verdacht werd van fraude (16651669). Het bestuur van 
de Lopikerwaard maakte in 1675 bij de Hoge Raad een 

102  Van Hengst, De Lekdijk Benedendams, 152153; NNBW, deel 2, 
492497.
103  Van Es, Grenswater, 103. De rechtshoven oordeelden dat de dijk
graaf zich voortaan aan de regels diende te houden. 
104  Kole, Polderen of niet, 125.
105  ’t Hart, ‘Een boerenopstand op Walcheren’, 272274. Zie p. 152.
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zaak aanhangig wegens omvangrijke frauduleuze decla
raties die ten laste van het hoogheemraadschap zouden 
zijn gedaan.106 Op twee andere gevallen gaan we hieron
der dieper in, namelijk een verdenking van malversaties 
in de Overijsselse polder Mastenbroek en een vertrou
wenscrisis rond de rentmeester van Schieland. 

Vooraf dient opgemerkt te worden dat een financieel 
schandaal zelden eenvoudig te verklaren is uit een ge
brek aan persoonlijke integriteit. Paul Knevel heeft in 
zijn onderzoek naar zeventiendeeeuwse Haagse amb
tenaren geconcludeerd dat frauderende ambtenaren 
uitzonderlijk waren. De paar figuren die zich systema
tisch schuldig maakten aan fraude, corruptie, verduis
tering en zelfverrijking, hebben altijd veel aandacht 
getrokken, maar zeggen niets over de massa der amb
tenaren die gewoon zijn werk deed.107 Afgaande op de 
beschikbare overzichtswerken zijn bij de meeste water
schappen wel een of twee financiële schandalen bekend 
uit de vroegmoderne tijd.108 Over een periode van hon
derden jaren waarin tientallen functionarissen de kans 
hadden zich te verrijken, is dat sowieso niet veel. Bij 
nadere analyse van de schandalen en vertrouwenscrises 
blijkt de verklaring bijna steeds te liggen in een bijzon
der complex van aanleidingen en oorzaken die op een 
heel ander vlak liggen dan de integriteit van de persoon 
in kwestie. Er was in elk geval nooit sprake van een sim
pele oorzaak. 

Een belangrijke algemene achtergrond van de schan
dalen bij waterschappen aan het einde van de Gouden 
Eeuw was het ongunstige economische en fiscale kli
maat. Na het midden van de zeventiende eeuw zorgden 
de agrarische depressie en stijgende fiscale druk voor 
een sterke verslechtering in de agrarische sector.109 Or
ganisaties en individuen die van landbouw afhankelijk 
waren, kwamen klem te zitten. De schandalen draaiden 
vaak om praktijken die op zich normaal waren in vroeg

106  Van Ittersum, De Lekdijk Benedendams, deel II, 81.
107  Knevel, Het Haagse Bureau, 168.
108  Naast de in dit hoofdstuk genoemde schandalen was er bijvoor
beeld de fraude en intimidatie door Ernst van Oldenbarnevelt, dijk
graaf van de polder Arkemheen, in 1561. Hagoort, Het hoofd boven 
water, 154156. Vlucht van de penningmeester van de westambachten 
van Delfland met achterlating van grote schulden in 1602. Postma, 
Delfland, 134136. Een conflict bij waterschap de Kromme Rijn over 
tienduizenden guldens die verdwenen waren, rond 1720. Van Bem
mel, De Kromme Rijn, 4748. In het onderzoek van Fransen naar de 
Diemerdijk zijn echter geen conflicten bekend geworden over inade
quaat financieel beheer. Fransen, Dijk onder spanning, 197.
109  Op Walcheren vertoonden de opbrengsten van grondbezit in de 
jaren onmiddellijk voorafgaand aan de opstand bijvoorbeeld een ge
prononceerde daling, wat suggereert dat de daling heeft bijgedragen 
aan de opstandbereidheid. De lastendruk nam ook toe. ’t Hart, ‘Een 
boerenopstand op Walcheren’, 271.

modern bestuur, maar onder moeilijke omstandighe
den niet meer werden getolereerd. Daartoe behoorden 
praktijken als het maximaal declareren van onkosten 
en het manipuleren van vergoedingen. Zoals gezegd, 
mochten functionarissen verdiensten uit bestaande re
gelingen proberen te halen om hun lage basisvergoe
ding aan te vullen, mits binnen bepaalde grenzen. Waar 
die grenzen lagen, was sterk afhankelijk van de omstan
digheden. Aan het einde van de Gouden Eeuw nam de 
bereidheid om zonder meer omslag te betalen snel af, 
nu alles niet meer van de grote hoop ging. 

Waarschijnlijk hebben een paar geruchtmakende fi
nanciële schandalen in de landelijke en gewestelijke bu
reaucratie de alertheid op wantoestanden binnen de wa
terschappen aangewakkerd.110 De corrupte griffier van 
de StatenGeneraal, Cornelis Musch, kwam in 1646 in 
opspraak. Zijn praktijken, die al vele jaren gaande wa
ren, gingen ieder voorstellingsvermogen te boven en 
stelden hem in staat een enorm vermogen te vergaren. 
Het werd na zijn dood, in 1650, geschat op twee mil
joen gulden. In 1659 kwam fraude met scheepsbrie
ven aan het licht, gepleegd door Anthonis van Mierop, 
commies van de Staten van Holland. Ook deze kwestie 
groeide uit tot een geruchtmakend schandaal. In de ja
ren ‘60 was er dan ook nog de affaire rond Ysbrant van 
Noortwijck, de commies die rijk was geworden tijdens 
zijn werk op het kantoor van ontvangergeneraal Philips 
Doubleth. Over Van Noortwijck verscheen in 1667 een 
pamflet, Haegsche Coeckoek, waarin zijn talent voor crea
tief boekhouden breed uitgemeten werd.111 Het kan niet 
anders of dit pamflet heeft inspiratie geleverd voor de 
twee boeken die het jaar daarop uitkwamen over rent
meester Adriaen van der Laen. Ook diens wandaden 
werden gedetailleerd beschreven, op basis van een mi
nutieus onderzoek van de rekeningen van Rijnland van 
de voorgaande veertig jaar. De boeken waren met de
zelfde ironie geschreven als Haagsche Coeckoek. Zo kon
den de schrijvers de hoge reiskostendeclaraties alleen 
verklaren als de rentmeester sich altijd van een leege wagen 
of schuyt heeft laten volgen.112 Het wantrouwen dat door 
grote financiële schandalen bij andere instellingen was 
ontstaan, sloeg gemakkelijk over op de waterschappen.

De buitenlandse invallen tijdens het rampjaar 1672 
veroorzaakten behalve geldnood ook onzekerheid en 
sociale spanning waardoor onbekendheid met de finan

110  Knevel, Het Haagse Bureau, 132, 136 (Cornelis Musch), 9394 
(Anthonis van Mierop).
111  ’t Hart, ‘Staatsfinanciën als familiezaak’, 58; Knevel, Het Haagse 
Bureau, 94, 150.
112  Over het schandaal: Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in ste-
denland, 226234, citaat op 229.
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ciën makkelijk in wantrouwen kon ontaarden. Van het 
rampjaar ging daarom een vergelijkbaar effect uit als 
van de economische en fiscale verslechtering, namelijk 
een afnemende tolerantie voor praktijken die voorheen 
acceptabel werden gevonden. De grens tussen geoor
loofd voordeel en ongeoorloofd profiteren schoof op. 

In specifieke vertrouwenscrises speelden naast alge
mene oorzaken zoals de economische en politieke si
tuatie en de grote aandacht en gevoeligheid voor schan
dalen ook steeds weer andere, bijzondere oorzaken een 
rol. Vertrouwenscrises konden voortkomen uit onvolko
men grondadministratie en archivering.113 Rechtszaken 
hadden soms een politieke achtergrond. Zo werd een 
hoogheemraad die tevens lid was van een stadsbestuur 
en zich daar vijanden had gemaakt door zijn stellingna
me in de buitenlandse politiek, beschuldigd van finan
cieel wangedrag. Zijn pogingen als hoogheemraad om 
zichzelf en zijn zoon te verrijken zouden hoogstwaar
schijnlijk zijn getolereerd als zijn politieke vijanden 
hem niet hadden willen treffen.114 Bij alle achtergron
den van de schandalen rond waterschapsfinanciën aan 
het einde van de Gouden Eeuw wordt zelden aandacht 
gevraagd voor de boekhoudmethoden. Toch speelden 
die een grote rol. Ik heb voor deze paragraaf twee casus
sen gekozen die de relevantie van de boekhoudtechniek 
bij het ontstaan van vertrouwenscrises illustreren. 

8.5.1  Gerrit Jans Brouwer, bewaarder van de polder Mas-
tenbroek 

Toen het bestuur van de polder Mastenbroek in 1659 
de rekening afhoorde, rees groot wantrouwen tegen de 
financieel functionaris van de polder, Gerrit Jans Brou
wer. De polder bleek er financieel veel slechter voor te 
staan dan het bestuur had verwacht. Er ontstond twijfel 
aan de integriteit van Brouwer en hij werd op staande 
voet ontslagen op verdenking van malversaties. Toen de 
bestuurders later een minutieuze controle van alle jaar
rekeningen lopend van 1638 tot 1659 uitvoerden, leek 
hun vermoeden bevestigd te worden. Ze stuitten name
lijk op een bedrag van 7000 gulden dat in 1647 zonder 
duidelijke toelichting afgeboekt was.115 

In Mastenbroek was het financiële beheer in handen 
van een bewaarder. Zijn functie was tot op zekere hoogte 

113  In de jaren 17221729 werd een proces gevoerd tegen de erfgena
men van twee ontvangers van de polder Arkemheen, die geld verduis
terd leken te hebben. Het is de vraag of dat zo was. Hagoort, Het hoofd 
boven water, 253256.
114  Het gaat hier om de Rijnlandse hoogheemraad Pieter van 
Leijden. Hij werd in 1721 veroordeeld tot een boete en een jaar schor
sing uit het hoogheemraadsambt. Prak, Gezeten burgers, 8081.
115  Kole, Polderen of niet, 226227.

vergelijkbaar met die van ambachtsbewaarders, waars
lieden en waarschappen, maar hij had geen bestuurlij
ke bevoegdheden, wat zij vaak wel hadden. Hij voerde 
het dagelijks beheer van de polder. De functie van be
waarder in de polder Mastenbroek leek daarmee veel op 
die van de rentmeesters en penningmeesters van gro
te regionale waterschappen. De bewaarder sloot contrac
ten af met aannemers, huurde arbeiders in, regelde de 
inning van de poldergelden, sloot leningen af en stelde 
de jaarrekeningen op.116 Hoewel in Mastenbroek veel on
derhoud tot in de negentiende eeuw in natura werd ver
richt, ging er toch jaarlijks veel geld om in deze meer 
dan 8000 hectare grote polder (zie kaart 6 op p. 84). Het 
reguliere onderhoud aan de dijken was verhoefslaagd, 
maar projecten voor dijkverzwaring of dijkherstel na 
overstroming werden voor gemeenschappelijke reke
ning uitgevoerd. Ook werden er in de zeventiende eeuw 
voor gemeenschappelijke rekening molens gebouwd. 
Verder waren er centraal beheerde uitwateringssluizen, 
bestuurskosten, rente voor uitstaande leningen en an
dere zaken. Rond het midden van de zeventiende eeuw 
werd in Mastenbroek vaak 10 tot 20 stuivers per morgen 
omgeslagen. Dit kwam neer op een totale opbrengst van 
3275 tot 6550 gulden aan poldergelden.117 De bewaarder 
ging dus over flinke sommen geld. 

Toen Brouwer in staat gesteld werd om zich te verde
digen, hielden de beschuldigingen geen stand. De be
stuursleden waren onaangenaam verrast geweest over 
de schulden waarmee Mastenbroek bezwaard was en 
hadden Brouwer verweten dat zijn schuldadministra
tie niet transparant was. Ook vroegen ze zich af waar 
die 7000 gulden was gebleven. Brouwer legde uit dat 
hij voor 5000 gulden obligaties had moeten verkopen 
in verband met de kosten voor een nieuwe sluis in Ge
nemuiden. Kort voordat die uitgaven gedaan moesten 
worden, in 1647, had hij een oudere lening van hemzelf 
van 7000 gulden afgelost, die tegen een vrij hoge ren
te (6,25 procent) had uitgestaan. Het waterschap was 
met de nieuwe obligaties à 5 procent dus goedkoper uit. 
Dat hij die 7000 gulden zelf had ontvangen, als aflos
sing, had hij misschien niet goed duidelijk gemaakt in 
de boekhouding, maar had hij bij het afhoren van de 
rekening in 1649 wel verteld. Wat het gebrek aan trans
parantie betrof, legde hij uit dat alle betaalde rentelas
ten in de boeken stonden, zodat daaruit wel af te lei
den viel hoe hoog de totale schuld was.118 Een duidelijk 

116 Kole, Polderen of niet, 193, 225.
117   Kole, Polderen of niet, 195 (figuur 6.2) 196197, 226. In Masten
broek was de Sallandse morgen van 1,23 ha in gebruik. Kole, Polderen 
of niet, 291. 
118  Kole, Polderen of niet, 225, 227. De aanschaf van obligaties tegen 
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voorbeeld dus van de tekortkomingen van de boekhoud
methode. Door de gewoonte om geen schuldenstaat of 
crediteurenadministratie op te maken, had het bestuur 
zich niet gerealiseerd welke leningen er bij wie uitston

5% lijkt inderdaad een goede zet voor het waterschap te zijn geweest. 
Een nog lager rentetarief was in deze regio niet haalbaar. Van der 
Heijden vermeldt dat de stad Zwolle de hele zestiende en zeventiende 
eeuw 5 of 6% rente betaalde voor losrenten. Van der Heijden, Geld-
schieters, 123.

den en dat de polder al jaren fors in de schulden zat.
Behalve over de totale schuld van de polder wenste het 

bestuur opheldering over de achterstallige morgengel
den. Bij het afhoren van de rekening in 1659 had Brou
wer gemeld dat hij al jarenlang moeite had het morgen
geld te innen. Er waren nog grote bedragen te vorderen 
van de ingelanden. Omdat het bestuur niet onnodig 
rente wilde betalen, had Brouwer de nietbetaalde om

 ▸ De kerk in het midden van de polder Mastenbroek, gelegen aan de veertiende-eeuwse wetering. 
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slagen zelf voorgeschoten.119 Het voorschieten uit eigen 
vermogen was zoals gezegd een normaal verschijnsel in 
de vroegmoderne tijd. Functionarissen die zulke grote 
financiële huishoudens beheerden, vermengden eigen 
en publieke gelden. Het probleem was de administra
tieve verwerking daarvan, zoals boven uitgelegd. In de 
boekhouding werden niet de reëel geïnde poldergelden 
geboekt maar de fictieve, het totaal van de werkelijk ge
inde en de door de bewaarder voorgeschoten omslag.120 
Ooit was het in Mastenbroek gebruikelijk geweest om 
naast de fictieve inkomsten uit de morgengelden ook 
de reëel geïnde bedragen in de jaarrekening op te ne
men, maar in 1638 was besloten om van dat laatste af 
te zien. Doordat de inning al jarenlang moeizaam ging, 
was een vordering ontstaan van de bewaarder op het wa
terschap. Die vordering kwam op geen enkele manier 
in de rekeningen tot uiting.121

In plaats van malversaties was gebrek aan kennis en 
inzicht van het polderbestuur de voornaamste oorzaak 
van de vertrouwenscrisis. Het bestuur had slechts eens 
in de zoveel jaar de moeite genomen rekeningen af te 
horen. Nadat Brouwer in 1643 in functie was getreden 
was dat alleen nog gebeurd in 1649, in 1653 en in 1659, 
een onbegrijpelijk lage frequentie gezien de bedragen 
die in Mastenbroek omgingen. Behalve weinig frequent 
was de controle ook nog eens oppervlakkig. De reke
ning van 1647, met daarin de ongebruikelijke transactie 
van 7000 gulden, was in 1649 goedgekeurd en trok pas 
in 1659 de aandacht. Het bestuur droeg dus een grote 
verantwoordelijkheid voor de vertrouwenscrisis.122 Het 
was niet zonder reden dat Brouwer zich verongelijkt uit
liet over het misvertrouwen en quaet achterdencken van de 
heren bestuurders ten aanzien van zijn persoon.123 Het 
effect van nonchalant toezicht werd nog versterkt door 
de boekhoudtechnieken die hoge eisen stelden aan de
genen die de rekening afhoorden. Sinds het financieel 
beheer complexer was geworden met schulden op lan
ge termijn en grote voorschotten, kon alleen een heel 
grondig doornemen en doorvragen nog een adequaat 
inzicht in de werkelijke situatie geven. Omdat Brouwer 
uiteindelijk alles kon uitleggen, kreeg hij na een bemid

119  Kole, Polderen of niet, 227.
120  Over de fictieve posten: Aerts, ‘De inhoud der rekeningen’, 178; 
Van Buyten, ‘Theorie en praktijk’, 556558; Van Tielhof en Van Dam, 
Waterstaat in stedenland, 230.
121  Kole, Polderen of niet, 197, 227. Ook bij het schandaal rond Rijn
lands rentmeester Adriaen van der Laen speelde de gebrekkige admi
nistratie van de achterstallige morgengelden (de zogenaamde restan
ten) een grote rol. Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 
230.
122  Kole, Polderen of niet, 224226, 229230.
123  Kole, Polderen of niet, 227.

delingsprocedure in 1661 eerherstel. Er werd ook lering 
getrokken uit het conflict. Rekeningen werden voortaan 
jaarlijks afgehoord en in een nieuw reglement stond dat 
de bewaarder alleen nog leningen mocht afsluiten met 
toestemming van het polderbestuur.124

8.5.2  Bernard Swaardecroon, rentmeester van Schieland

De hoofdingelanden van Schieland ontdekten in 1675 
dat het hoogheemraadschap al meer dan tien jaar lang 
diep in de schulden zat en deze ontdekking legde de 
kiem voor een ernstige vertrouwenscrisis. Hun verras
sing was op het eerste gezicht vreemd. Het college van 
hoofdingelanden van Schieland was op dat moment al 
ongeveer twintig jaar actief, nadat het tussen 1580 en 
1654 een slapend bestaan had geleid. In 1654 hadden de 
Staten van Holland in een octrooi de rechten van Rot
terdam, Gouda en Schiedam als hoofdingelanden van 
Schieland bevestigd en sindsdien waren er steeds ste
delijke gedeputeerden aanwezig op de rekendag van het 
hoogheemraadschap. Sinds 1671 plaatsten zes hoofdin
gelanden, namelijk twee gedeputeerden per stad, hun 
handtekening onder de rekeningen. 

De rentmeester, Bernard Swaardecroon, was echter in 
1662 begonnen aparte rekeningen aan te leggen voor 
een speciaal project, de bouw van een nieuw gemeen
landshuis. Dit betreft het nog bestaande Schielands
huis in Rotterdam. Om de bouw te financieren wer
den obligaties uitgegeven. Er ontstond dus een aparte 
financieringsstroom met een eigen verantwoording. 
De rentmeester had zijn rekeningen met betrekking tot 
het gemeenlandshuis wel aan de hoogheemraden laten 
zien, maar niet aan de hoofdingelanden. Dat lijkt op be
wuste misleiding, maar was het waarschijnlijk niet. De 
rentmeester en heemraden moesten in het begin van 
de jaren ‘60 nog wennen aan het feit dat ze de hoofdin
gelanden bij hun beleid moesten betrekken. De rechten 
van de hoofdingelanden, zoals vastgelegd in het octrooi 
van 1654, zeiden bovendien niets over leningen. Het 
octrooi gaf de hoofdingelanden alleen een stem in het 
goedkeuren van de jaarrekening, bij het vaststellen van 
de begroting en bij het aangaan van juridische proces
sen.125 Daar kwam bij dat de rekeningen van het bouw
project over heel andere perioden liepen dan de gewone 
jaarrekeningen en het afhoren daarvan dus niet samen
viel met de gewone rekendag in het voorjaar. Bovendien 
hadden de obligaties een semiprivaat karakter, want 
Bernard Swaardecroon bekende daarin de geldsom per

124  Kole, Polderen of niet, 228.
125  Van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden’, 40.
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soonlijk schuldig te zijn.126 Mogelijk was dit voor hem 
en de hoogheemraden ook een reden om geen verant
woording over de financiering van het bouwproject aan 
de hoofdingelanden af te leggen. Die laatsten raakten 
pas op de hoogte toen Swaardecroon in 1674 werd op
gevolgd door mr. Dirck de Raedt en vooruitlopend daar
op begonnen was zijn twee boekhoudingen te integre
ren.127 

Zodra de hoofdingelanden zich in de eerste maanden 
van 1675 realiseerden dat er een enorme schuldenberg 
was, beten zij zich vast in de materie. Er bleken obliga
ties uit te staan ter waarde van 127.000 gulden. Dit was 
meer dan het zevenvoudige van de gewone inkomsten 
van het waterschap, want die bedroegen in de jaren ‘70 
18.000 gulden per jaar.128 De hoofdingelanden weiger
den nieuwe omslagen goed te keuren, wilden inzage in 
alle rekeningen, vonden dat de wijze van boekhouden 
moest verbeteren en dat Schieland moest bezuinigen. 
Hun wantrouwen gold aanvankelijk vooral dijkgraaf en 
hoogheemraden, maar die wisten de verhoudingen in 
enkele maanden tijd te herstellen. Vervolgens richtten 
de hoofdingelanden echter de schijnwerper op de rent
meester. Pas anderhalf jaar later kwam dit conflict na 
een aantal uiterst onaangename gesprekken tot een ein
de. Eén van de Goudse gedelegeerden maakte aanteke
ningen van die gesprekken. Die notities onthullen dat 
Swaardecroon zwaar onder druk werd gezet om de voor
delen die hij uit de leentransacties zou hebben geno
ten, aan Schieland af te staan. De hoofdingelanden en 
de rentmeester onderhandelden over de hoogte van dat 
bedrag. Het ging ten eerste om het makelaarsloon voor 
het aan de man brengen van de obligaties en ten tweede 
om geld dat hij van zijn opvolger zou hebben ontvangen 
voor het afstand doen van zijn ambt. Die overnamesom 
zal voor Schieland veel geringer zijn geweest dan voor 
Rijnland met zijn veel omvangrijkere geldhuishouding. 
Toch zal die som snel een paar duizend gulden hebben 
bedragen. Uiteindelijk bereikten de hoofdingelanden 
en Swaardecroon overeenstemming over de terugbeta
ling van een deel van de makelaardij en van de overna
mesom, in totaal 5000 gulden. Swaardecroon moest dit 
bedrag aan het waterschap betalen en werd in ruil daar
voor gedechargeerd.129 

Net als in de polder Mastenbroek heeft een weinig kri
tisch toezicht op de financiën een rol gespeeld bij het 

126  Van Tielhof, ‘De financiering’, 211.
127  Van Tielhof, ‘De financiering’, 215.
128  De omslag per morgen bedroeg doorgaans 20 stuivers (1 gulden) 
en er waren 18.000 belastbare morgens. NLRtHHSK, OAS, inv.nr. 
661.
129  Van Tielhof, ‘De financiering’, 218. 

ontstaan van de vertrouwenscrisis. De hoofdingelanden 
trokken fel van leer tegen de rentmeester, maar hadden 
zelf heel wat boter op het hoofd. Het feit dat er een mo
numentaal pand gebouwd werd en obligaties verkocht 
werden, was op geen enkele manier voor hen geheim 
gehouden. De hoofdingelanden hadden in juli 1662 een 
maquette van het pand bekeken en toestemming gege
ven voor de bouw, zagen het in de loop van enkele jaren 
verrijzen en kwamen er sinds 1665 zelfs om de jaar
rekeningen af te horen. Ze verdiepten zich echter niet 
in de financiering en beseften daardoor onvoldoende 
dat die berustte op enorme leningen. In de loop van de 
Gouden Eeuw was geld lenen goedkoop geworden, wat 
blijkt uit de gestaag dalende rentevoet waarvoor de Sta
ten van Holland konden lenen: het percentage daalde 
van 6,25 procent in 1611 naar 5 procent in 1640 en 4 pro
cent in 1655.130 Midden jaren 1660 zakte de rente zelfs 
nog even naar 3 procent.131 Geld was spotgoedkoop ge
worden. Steden konden vaak nog iets goedkoper lenen 
dan de gewesten, en Schieland betaalde voor de meeste 
van zijn leningen slechts 3 procent. Het was in het alge
meen een periode van grote, prestigieuze bouwprojec
ten waarbij niemand voor een ander onder wilde doen. 
Er werd dus niet op een dubbeltje gekeken. Zo werden 
er heel wat zware blokken Bentheimer zandsteen in het 
gemeenlandshuis verwerkt en kreeg het een bijzonder 
grondige fundering.132 Mede door deze keuzes zal het 
pand overigens als een van de weinige oude gebouwen 
in de omgeving het bombardement van 1940 goed heb
ben doorstaan. 

Swaardecroon heeft de ruimte die ontstond door de 
aanvankelijke desinteresse van de hoofdingelanden, de 
beschikbaarheid van goedkoop geld en de behoefte van 
het bestuur aan prestige, ten volle benut. Hij had een ri
ant makelaarsloon weten te bedingen van twee procent. 
Dat was buitengewoon hoog, want gebruikelijk was eer
der een half procent of nog minder.133 Voor het hoge 
makelaarsloon bestond eigenlijk geen rechtvaardiging, 
want het moet gemakkelijk zijn geweest om geldschie
ters te vinden. Viavia vond de rentmeester zo’n 80 ge
interesseerden, woonachtig in Rotterdam of in een van 
de Schielandse dorpen, die dit als een veilige belegging 
voor hun overtollige gelden beschouwden.134 Het make
laarsloon werkte als een perverse prikkel. Het vergroten 

130  Fritschy, ‘A financial revolution reconsidered’, 64. 
131  ’t Hart, ‘The merits of a financial revolution’, 1819. 
132  Van der Ham, ‘Schielands Gouden Eeuw’, 96.
133  De ontvangergeneraal ontving in deze periode 0,5% als com
missie of makelaardijgeld. ’t Hart, ‘Staatsfinanciën als familiezaak’, 
58. De Staten van Holland gaven sinds 1644 een makelaarsloon van 
slechts 0,33%. Fritschy, ‘A financial revolution reconsidered’, 64.
134  Van Tielhof, ‘De financiering’, 224.
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van Schielands schulden leverde Swaardecroon extra in
komsten op. 

Deze vertrouwenscrisis illustreert overigens goed hoe 
de beoordeling van wat wel of niet aanvaardbaar is, snel 
kon veranderen. In tijden van algemene voorspoed, zo
als toen het Schielandshuis werd gebouwd, was een 
hoog makelaarsloon nog wel acceptabel, maar in 1675, 
toen de politieke en economische situatie uiterst zor
gelijk was geworden, werd dit royaal afromen van de 
geldstromen van het waterschap afgekeurd. Het besluit 
om de bouw met geleend geld te financieren, kwam ook 
snel in een ander daglicht te staan. Toen deze keus werd 
gemaakt, was nog niet te voorzien dat het economisch 
tij voor zeer lange tijd zou keren. De rentmeester, dijk
graaf en hoogheemraden zijn er vermoedelijk vanuit ge
gaan dat de leningen snel weer afgelost zouden kunnen 
worden. In werkelijkheid zou het door de malaise op 
het platteland 70 jaar duren voordat Schieland zich van 
zijn torenhoge schuld wist te bevrijden. 

De vertrouwenscrisis in Schieland had dus te maken 

met laks toezicht en snel veranderende opvattingen, 
maar was ook te wijten aan weinig inzichtelijke boek
houdtechnieken. De aparte rekeningen werden niet 
met elkaar verbonden in een overkoepelend systeem zo
als bij een dubbele boekhouding zou zijn gedaan. Hier
door konden de rekeningen van het gemeenlandshuis 
lange tijd buiten het zicht van de hoofdingelanden blij
ven. Bovendien werden in deze aparte rekeningen de 
uitstaande obligaties niet getotaliseerd. Er werd pas een 
schuldenstaat opgemaakt toen in 1675 wantrouwen was 
ontstaan en de hoofdingelanden erom vroegen. Er was 
ook behoorlijk wat willekeur in de wijze waarop pos
ten geboekt en verrekend werden. Swaardecroon had 
bijvoorbeeld jarenlang de rente op de obligaties betaald 
uit pachtopbrengsten van de sluizen te Rotterdam. De 
rente stond dus niet in de rekeningen van het gemeen
landshuis maar in de gewone rekeningen, want daarin 
stonden de pachtopbrengsten verantwoord. Maar ook 
daar stonden ze niet expliciet in. Ze kwamen alleen tot 
uiting in het feit dat de pachtinkomsten van de sluizen 

 ▸ Het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat in Rotterdam, 1688-1692.

Tielhof binnenwerk.indb   206Tielhof binnenwerk.indb   206 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



2078.6  financiële autonomie van de waterschappen

lager waren dan normaal.135 Uit de boekhouding was 
dus alleen met veel moeite op te maken hoe het stond 
met de schulden van het waterschap. 

De crisis eindigde zoals we zagen met een schikking 
en Swaardecroon werd niet juridisch vervolgd. Hij had 
dan ook niet iets heel anders gedaan dan andere rent
meesters en wat in de hoogtijdagen van de Gouden 
Eeuw nog normaal werd gevonden. Bovendien zouden 
de zaken anders zijn gelopen als de hoofdingelanden 
niet zo onwetend ten aanzien van het financiële beheer 
en nalatig bij het uitoefenen van toezicht waren ge
weest. De afloop van de affaires in Schieland (een schik
king) en Mastenbroek (eerherstel voor de bewaarder) 
weken niet veel af van andere zaken rond financieel 
wangedrag. Er werd zelden een rechtszaak aangespan
nen en als die er wel kwam, volgde wegens gebrek aan 
bewijs meestal geen veroordeling. De crises en schan
dalen leidden wel tot een verdere uitbouw van de finan
ciële verantwoording. In concreto kregen de hoofdin
gelanden van Schieland in 1677 het recht om aan alle 
toekomstige leningen hun goedkeuring te hechten, zo
dat een vergelijkbare situatie nooit meer zou kunnen 
ontstaan. Net als het polderbestuur van Mastenbroek 
hadden zij hun les geleerd, namelijk dat een oppervlak
kig bestuderen van de jaarrekeningen onvoldoende in
zicht gaf in de financiële situatie van een waterschap. 
Sinds deze crisis bleven de hoofdingelanden inderdaad 
steeds nauw betrokken bij financiële beslissingen van 
het hoogheemraadschap. 

8.6  Financiële autonomie van de waterschappen

Terwijl de grondbezitters in de loop der tijd hun grip 
op de financiën verbeterden, is de vraag hoe de con
trole van bovenaf zich ontwikkelde. Was er sprake van 
een toenemende financiële controle op de waterschap
pen door het hoger gezag of niet? Waardoor lieten de 
autoriteiten hun bemoeienis bepalen? We hebben eer
der gezien dat veel waterschappen vrijwel autonoom 
opereerden.136 Zonder veel bemoeienis van welk over
heidslichaam dan ook vaardigden ze keuren uit, legden 
boetes op, hieven omslag, en riepen zo nodig het dijkle
ger op, om maar een aantal gebruikelijke activiteiten 
te noemen. Bij de rechtspraak in ommegaande recht
banken en vierscharen kwamen hogere overheden in 
beeld als iemand hoger beroep aantekende, maar dat 
was niet eens overal mogelijk. Zo stond van 1531 tot 

135  Van Tielhof, ‘De financiering’, 216.
136  Zie p. 2930.

het midden van de achttiende eeuw van de vonnissen 
van de drie grote Groningse zijlvesten geen beroep op 
hogere rechtbanken open.137 Alleen bij uitzondering 
mengde een hogere overheid zich in de zaken van een 
waterschap. Zo werd het dijkherstel in Rijnland tussen 
1510 en 1515 gerealiseerd onder leiding van landsheer
lijke commissarissen, culminerend in het ontslag van 
de zeven hoogheemraden door Karel V in 1515.138 Een 
ander voorbeeld is de hervorming van het dijkrecht van 
Arkemheen in 1611 onder intensieve begeleiding van 
commissarissen van het Hof van Gelre en Zutphen.139 
De Habsburgse landsheren Karel V en Filips II hebben 
wel gestreefd naar optekening en unificatie van het lo
kale en regionale recht, ook van waterschappen, maar 
vooral dat unificatiestreven moet als mislukt worden 
beschouwd.140 

Gezien die algemene terughoudendheid van gewes
telijke instanties om zich met het reilen en zeilen van 
waterschappen te bemoeien, zal het niet verbazen dat 
zij vóór de negentiende eeuw geen systematisch toe
zicht uitoefenden op de waterschapsfinanciën. Het 
hoogheemraadschap van de Diemerdijk bijvoorbeeld 
hoefde ondanks eindeloze conflicten over de financie
ring geen verantwoording over zijn financiën af te leg
gen aan hogere overheden.141 Toen Schieland, zoals we 
zagen, voor meer dan 100.000 gulden obligaties uit
gaf, ging dit volledig buiten de gewestelijke instellin
gen om.142 De dijkrechten van Heusden en van Altena 
schreven controle van de rekening door een commis
saris van de Rekenkamer voor, maar dit was uitzon
derlijk.143 Sommige waterschappen waren verplicht het 
Hof, de Hoge Raad, de Staten of een andere overheids
instelling uit te nodigen een auditeur te sturen.144 Hier
van kwam in de praktijk lang niet altijd iets terecht. 
Zo werd in 1603 bepaald dat bij het afhoren van de re
keningen van de Veen en Veldendijk zowel de inge

137  Formsma, Historie van Groningen, 615; Feenstra, De bloeitijd en 
het verval, 7475; Schroor, ‘Interne staatkundige verhoudingen’, 227. 
In 1563 werd wel de mogelijkheid geopend in beroep te gaan bij het 
schepperscollege van het naastgelegen zijlvest. 
138  Ward, ‘Participative government’; Van Tielhof en Van Dam, Wa-
terstaat in stedenland, 9598.
139  Zie p. 70 en Hagoort, Het hoofd boven water, 162166 en 186192.
140  De Monté ver Loren en Spruit, Hoofdlijnen, 241242.
141  Fransen, Dijk onder spanning, 96, 262.
142  Van Tielhof, ‘De financiering’, 210. 
143  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 1363.
144  Zo moesten de rekeningen met betrekking tot de Westfriese Om
ringdijk sinds 1650 mede gedaan worden ten overstaan van twee com
missarissen uit de Hoge Raad. Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 
1363. De rekening van de Develzijde van de Zwijn drechtse Waard 
werd in 1568 gesloten door het Hof van Holland. Van der Gouw, ‘Het 
dijkcollege van de Zwijndrechtse Waard’, 45.
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landen als een vertegenwoordiger van de Staten van 
Utrecht aanwezig zouden moeten zijn, maar deze re
gel werd al rond 1609 verwaarloosd. Het afhoren vond 
voortaan plaats in een beperkt gezelschap van vooral 
bestuursleden.145 Zelfs wanneer waterschappen een 
deel van hun boetes moesten afdragen aan de gewes
telijke rekenkamer, raakte dit gemakkelijk in het slop 
zonder dat dit de rekenmeesters opviel.146 

Waterschappen werden niet beschouwd als overheids
lichamen die aan een reguliere auditie onderworpen 
moesten worden. In de archieven van de rekenkamers 
vinden we daarom alleen bij uitzondering afgehoorde 
waterschapsrekeningen terug. Het archief van de Re
kenkamer van Rijssel bijvoorbeeld bevat nauwelijks 
rekeningen van de Vlaamse wateringen.147 In het ar
chief van de Financie en Rekenkamer van Utrecht zit
ten slechts enkele rekeningen van waterschappen net 
als in dat van de Gelderse Rekenkamer.148 Soms voer
den andere gewestelijke instellingen de financiële con
trole uit, maar ook dit was eerder uitzonderlijk. Zo is in 
het archief van het Hof van Holland een complete serie 
rekeningen van Rijnland van 1509 tot de Franse tijd te 
vinden, maar andere waterschappen ontbreken.149 Wan
neer rekenkamers geen kopie van de rekening ontvin
gen, kunnen ze toch controle hebben uitgeoefend door 
een auditeur te sturen naar het afhoren van een reke
ning. In dat geval was de controle hooguit oppervlakkig, 
want een externe auditeur die onvoorbereid verscheen 
kon niet veel ongerechtigheden aan het licht brengen. 
Dit was nu juist de reden dat grondbezitters toenemend 
kopieën eisten om vooraf te bestuderen. Voor bedijkin
gen en droogmakerijen hadden rekenkamers wat meer 
belangstelling dan voor waterschappen op het oude 
land, omdat de overheid er vaak groot financieel belang 
bij had en de rekenmeesters zelf vaak belegden in deze 
projecten.150 De enige omvangrijke serie waterschaps
rekeningen in een rekenkamerarchief betreft de zoge
naamde calamiteuze polders in het archief van de Reken
kamer van Zeeland.151 Op de reden hiervoor komen we 
hieronder terug. 

145  Kole, Polderen of niet, 118. Het voorschrift bouwde voort op een 
ordonnantie voor de Veendijk van 1533 die bepaalde dat de heemraden 
hun rekening moesten doen aan de landgenooten en dat het Hof hier
bij, naar zijn goeddunken, een gecommitteerde zond. Beekman, Het 
dijk- en waterschapsrecht, 854, 1365.
146  Hagoort, Het hoofd boven water, 243.
147  Soens, ‘Dijkenbouwers’, 328.
148  Archief van de Financie en Rekenkamer van Utrecht (1663
1799); Archief Gelderse Rekenkamer (15431795).
149  NLHaNA, Hof van Holland, inv.nr. 14106 en volgende.
150  Van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies, 452.
151 Zeeuws Archief, Rekenkamer van Zeeland, ‘Rekenkamer A’, 
12301806 (toegang 502), deel 3.2.

Naast dit algemene beeld van financiële autonomie 
bestaat ook hier weer de realiteit van een grote diver
siteit onder waterschappen. We geven hieronder voor
beelden van vier situaties: waterschappen die aan het 
einde van de middeleeuwen een grote financiële auto
nomie hadden maar daarna iets daarvan inleverden; wa
terschappen die afgezien van tijdelijke crisisperioden 
hun financiële autonomie behielden; waterschappen 
die van oudsher sterk afhankelijk waren van het gewes
telijke bestuur; en ten slotte waterschappen die in de ze
ventiende of achttiende eeuw onder permanent gewes
telijk toezicht kwamen te staan.

De Vlaamse wateringen genoten rond 1500 een gro
te autonomie, ook in financieel opzicht, maar leverden 
daarvan later iets in. De wateringen stonden formeel on
der toezicht van de baljuw van het district waarin ze ge
legen waren. Zo stonden de tientallen wateringen in de 
kasselrij van het Brugse Vrije onder toezicht van de bal
juw van het Vrije. In de vijftiende eeuw nam de baljuw 
nog deel aan de schouw van de waterwerken voor zover 
die in natura onderhouden werden, en hij was aanwezig 
bij de auditie van de rekeningen van de wateringen en 
bij de aanbesteding van belangrijke werken. In de loop 
van de tijd verslapte echter om onbekende redenen zijn 
aandacht, totdat hij niets anders meer deed dan het bij
wonen van de auditie van de rekening van de vijf of zes 
grootste wateringen.152 Dit weten we dankzij een poging 
van Filips de Schone om grip te krijgen op de belasting
heffing in Vlaanderen. Als landsheer van Vlaanderen 
vaardigde Filips in het Brugse Vrije aan het einde van 
de vijftiende eeuw een algemeen verbod uit om belas
ting te heffen zonder de expliciete toestemming van de 
vorst of de Raad van Vlaanderen. Dit leidde tot conster
natie bij de wateringen. De kasselrijschepenen verklaar
den dat de meeste wateringen van oudsher louter de 
toestemming van de grondbezitters nodig hadden om 
geschot te heffen. Van de in totaal 60 of 80 wateringen 
in de hele kasselrij vroegen volgens hen slechts vijf of 
zes grote wateringen vooraf advies over het geschot aan 
de schepenen en de baljuw van het Brugse Vrije. Het 
verweer van het Brugse Vrije had succes. Bij ordonnan
tie van juli 1500 werd bekend gemaakt dat het algemene 
verbod geen betrekking had op wateringen.153 Ten aan
zien van de heffing en besteding van gelden genoten de 
waterschappen van het Vrije van Brugge toen dus vol
ledige vrijheid. 

Tijdens de Republiek zagen de wateringen die deel 
gingen uitmaken van StaatsVlaanderen hun financiële 

152  Soens, ‘Dijkenbouwers’, 328329.
153  Soens, ‘Dijkenbouwers’, 329; Gallé, Beveiligd bestaan, 157.
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onafhankelijkheid iets beperkt worden. Op hun jaarlijk
se rekendagen moesten bestuur en geërfden van de wa
tering Cadzand bijvoorbeeld toegang verlenen aan een 
delegatie van het district waartoe de watering behoor
de, het Vrije van Sluis.154 Waterschappen in het cen
trale deel van StaatsVlaanderen, het gebied van Axel, 
Terneuzen en Biervliet, stonden onder toezicht van de 
Staten van Zeeland. Hun rekeningen werden afgehoord 
door afgevaardigden van Gecommitteerde Raden van 
Zeeland.155 Voor de bedijkingen die in StaatsVlaande
ren na 1586 tot stand kwamen, wordt optimistisch ge
sproken van vrije polders. Zo werden zij genoemd, om
dat dijkgraaf en gezworenen door de grondeigenaren 
werden aangesteld.156 Helemaal onafhankelijk waren ze 
echter niet. Bij grote werken moesten zij bijvoorbeeld 
hoge ambtenaren consulteren, zoals de inspecteurge
neraal van de dijkage in StaatsVlaanderen.157 De water
schappen in StaatsVlaanderen hielden een behoorlijke 

154  Van Cruyningen, The rural elite of the isle of Cadzand, 3. 
155  Gallé, Beveiligd bestaan, 201. 
156  De Vleesschauwer, Van water tot land, 67. 
157  De Kraker en Bauwens, Polders en waterschappen in het Hulster-
ambacht, 47.

bewegingsvrijheid, maar het hoger gezag hield een vin
ger aan de pols.

Een waterschap dat zijn financiële autonomie be
hield, behalve in crisisperioden, was de polder Masten
broek. De polder had zich in de zeventiende eeuw nog 
zelf kunnen redden, maar moest in het laatste kwart van 
de achttiende eeuw ingrijpende inmenging van de Sta
ten van Overijssel accepteren. Dit gebeurde na overstro
mingen in 1775 en 1776 waarbij 22 mensen het leven 
lieten. De twee rampen veroorzaakten enorme schade 
die de polder nooit op eigen kracht had kunnen her
stellen.158 Mastenbroek was in de achttiende eeuw voor 
krediet aangewezen op een kleine kring van polderbe
stuurders die als enige nog bereid en in staat waren als 
geldschieters op te treden.159 Zij konden onmogelijk 
het kapitaal leveren dat nodig was om de schade van de 
twee kort op elkaar volgende rampen te herstellen. De 
Staten van Overijssel stelden behalve een renteloze le
ning van 35.000 gulden een subsidie van 300.000 gul
den beschikbaar, naast een kredietfaciliteit van 300.000 

158  Van der Schrier, ‘Mastenbroek’, 207.
159  Kole, Polderen of niet, 240, tabel 7.1.

 ▸ Het Brugse Vrije, een district rond de grote stad Brugge, situatie 1561-1571. In de kustvlakte, globaal het noorden en westen, lagen 
tientallen wateringen. Zij genoten aan het einde van de middeleeuwen een grote autonomie. De bruine ‘vlekken’ op de zandgronden in 
het zuiden en oosten staan voor uitgestrekte bossen. Het noorden is op deze kaart rechts.
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gulden. De steun was buitensporig in verhouding tot 
de normale inkomsten en uitgaven, die vrijwel altijd 
onder de 10.000 gulden per jaar bleven. Het dijkher
stel verliep vervolgens onder toezicht van de Staten die 
hiertoe een ingenieurgeneraal aanstelden.160 Dit resul
teerde echter niet in een permanent toezicht. Ook ande
re middelgrote waterschappen langs de Zuiderzee zo
als de polder Arkemheen en het heemraadschap van de 
Veen en Veldendijk behielden op langere termijn een 
onafhankelijke positie. Kenmerkend voor beide laatste 
waterschappen is dat zij in de vroegmoderne tijd nooit 
subsidie van de gewestelijke staten of andere instanties 
hebben verkregen, hoewel ook zij te maken kregen met 
heel wat dijkdoorbraken en met de paalworm die hun 
houten dijkwerken aantastte. De aanleg van een steen
glooiing langs de Arkemheense zeedijk nam meer dan 
100 jaar in beslag omdat de financiën in eigen kring ge
vonden moesten worden.161 

Tegenover de relatief autonome waterschappen ston
den andere die van oudsher afhankelijk waren van het 
gewestelijk bestuur. Dijkgraaf en heemraden van het 
hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams ston
den onder controle van het gewest en dit was vermoede
lijk zo sinds het ontstaan van het waterschap in de mid
deleeuwen. Zo stelden de Staten van Utrecht de omslag 
vast. Ingelanden noch het college van dijkgraaf en 
heemraden hadden veel te zeggen.162 Dan waren er de 
vele onzelfstandige waterschappen, die vervlochten wa
ren met de algemene bestuurslichamen. De Gelderse 
dijkstoelen bijvoorbeeld waren immers een soort com
missie, samengesteld uit bestuursleden van het ambt 
(district). Ook de waterstaatsfinanciën waren dus een 
zaak van het ambtsbestuur. Gelden werden, zoals el
ders, omgeslagen over de landen die bij het dijkbeheer 
gebaat waren, maar deze ‘dijkzetting’ was een ambts
belasting. Geërfden hadden geen medezeggenschap ten 
aanzien van de zetting.163 In plaats van de grondbezit
ters oefenden hogere bestuursorganen, hoewel niet sys
tematisch, hier toezicht uit op de waterstaatsfinanciën. 
Bij hetzelfde plakkaat van 1692 als waarmee de reis en 
verblijfskostendeclaraties van de dijk stoel werden ge
maximeerd op vier reizen per ramp, bepaalden de Sta
ten van Gelderland dat wanneer ambten geldleningen 

160  Kole, Polderen of niet, 250251.
161  Arkemheen: Hagoort, Het hoofd boven water, 315; Veen en Vel
dendijk: Kole, Polderen of niet, 121.
162  De rekeningen werden aanvankelijk afgehoord door de lands
heer, later door de Staten van Utrecht en ten slotte, in de achttiende 
eeuw, door gecommitteerden van de Rekenkamer van Utrecht. Van 
Vliet, Lekdijk Bovendams, 261262, 469. 
163  Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en Waal, 1314, 16, 
18, 21.

wilden afsluiten ten behoeve van de dijkzorg, ze voor
afgaande toestemming moesten hebben van de kwar
tiersstaten.164 Hier stond het waterbeheer dus helemaal 
onder controle van het gewone bestuur.

Op het punt van financiële autonomie deden de groot
ste veranderingen in de vroegmoderne tijd zich voor in 
Hollands Noorderkwartier, Zeeland en Groningen waar 
waterschappen onder permanent toezicht kwamen te 
staan. Zo kwamen de dijken van Waterland en de Zee
vang en het grootste deel van de Westfriese Omringdijk 
vanaf 1677 eeuwenlang onder superintendentie (opper
toezicht) te staan, namelijk van de Gecommitteerde Ra
den van WestFriesland en het Noorderkwartier en een 
lid uit de Hollandse ridderschap. De instelling van het 
oppertoezicht was een gevolg van rampzalige overstro
mingen in 16751676, die naar alle waarschijnlijkheid 
samenhingen met tekortschietend dijkbeheer. De toe
zichthouders kregen verregaande bevoegdheden. Ze 
mochten overal en op ieder moment in het dijkbeheer 
ingrijpen, ook door bestekken van dijkwerk aan te pas
sen waardoor die duurder werden dan bestuurders en 
ingelanden nodig vonden. Ook waren zij aanwezig bij 
de schouw en controleerden zij uiteraard de financi
en.165 In Zeeland kwam er in 1715 een regeling voor pol
ders die hun dijken niet meer zelf konden financieren 
en steun van het gewest vroegen, de calamiteuze pol
ders. In ruil voor deze financiële ondersteuning moes
ten zij wel een offer brengen, en dat was dat zij geen 
zelfstandig beleid meer konden voeren. Gewestelijke 
functionarissen brachten advies uit over omslagen en 
grote werken en moesten in feite met alle essentiële be
sluiten akkoord gaan. De polders moesten tevens jaar
lijks hun rekeningen bij de Rekenkamer van Zeeland 
inleveren om te laten beoordelen of zij werkelijk recht 
hadden op de subsidie, vandaar de opvallend grote serie 
rekeningen in dat rekenkamerarchief.166 

In Groningen waren de veranderingen vermoedelijk 
het meest ingrijpend. Na twee overstromingen met vele 
doden (waarvan we de Kerstvloed van 1717 in hoofd
stuk 9 nader zullen bekijken) werkte de provincie aan 
het vergroten van haar grip op de waterschappen. Dit 
mondde enkele decennia later uit in reglementering 
van alle waterschappen door de provinciale staten. De 
waterschapsreglementen van 1755 bepaalden dat de 

164  Moorman van Kappen, ‘Tieler en Bommelerwaarden’, 125 noot 
3.
165  Aten, ’De watersnood van 16751676 in WestFriesland’, 5355. 
Zie het organisatieschema van het dijkbestuur in De Bruin, ‘In de 
ban van het ambacht’, 61.
166  Hollestelle, ‘De bodem van de polderkas’, 74 noten 11 en 14. Zie 
over de calamiteuze polders par. 9.6.2.
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Hoge Justitiekamer vanaf dat moment de rekeningen 
van de waterschappen ging controleren.167 Groningen 
kwam hiermee voorop te lopen op de andere gewesten, 
die pas in de negentiende eeuw kwamen met voorschrif
ten die voor alle waterschappen golden. De gewestelijke 
bemoeienis kwam overigens naast en niet in de plaats 
van het financiële toezicht door belanghebbenden. De 
besturen van Groningse waterschappen werden in 1755 
namelijk ook rekenplichtig gemaakt aan lokale verte
genwoordigers van grondbezitters, volmachten van de 
kerspels.168

In feite was de autonomie per geval afhankelijk van 
het tijdstip waarop en de omstandigheden waaronder 
waterschappen waren ontstaan, en van de vraag of het 
hoger gezag ooit een dwingende reden had gehad om in 
te grijpen. Wanneer een waterschap functioneerde zon
der problemen te veroorzaken voor zijn buren of voor 
de staatskas, bleef de overheid op afstand. Een algeme-
ne toename van financiële controle op de waterschap
pen in de vroegmoderne periode kunnen we dus niet 
vaststellen. Wel waren aan het einde van de vroegmo
derne tijd in Groningen, Holland en Zeeland groepen 
waterschappen die in de late middeleeuwen nog vrijwel 
autonoom opereerden, onder een vorm van gewestelijk 
toezicht geraakt. Vooral in Groningen ging dat gepaard 
met algemene reglementering voor de waterschappen 
in het hele gewest. Elders was van een algemeen pro
vinciaal beleid meestal geen sprake en bestonden tegen 
het einde van de Republiek nog alle gradaties van au
tonomie naast elkaar. In Utrecht bijvoorbeeld stond de 
Lekdijk Bovendams volledig onder gewestelijke contro
le maar gingen dijkgraaf en heemraden van de Veen 
en Veldendijk helemaal hun eigen gang, net als water
graaf en deputaten van de Kromme Rijn. In Gelderland 
zien we vergelijkbare contrasten tussen de onzelfstan
dige dijk stoelen in het rivierengebied naast de zelfstan
dig opererende polder Arkemheen aan de Zuiderzee. 
De grote diversiteit in vrijheid of gebondenheid van wa
terschappen verdween pas in de loop van de negentien
de eeuw, toen de waterschappen een duidelijke plek in 
het staatsrecht verwierven. Ze werden gedefinieerd als 
publiekrechtelijke instellingen die op één lijn met ge
meenten stonden en ondergeschikt waren aan rijk en 
provincie. De provincies gingen toen werk maken van 
enige uniformering.169 

167  Ligtendag, De Wolden en het water, 128; Formsma, Historie van 
Groningen, 628.
168  Formsma, Historie van Groningen, 628.
169  Hierover Giebels, ‘De staatsrechtelijke positie’, 86; Giebels, Hol-
lands water, 1516; Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur, 17.

 8.7  Conclusie 

Afgaande op het bouwwerk van formele regels dat werd 
opgetrokken, verwierven grondbezitters een ijzersterke 
positie tegenover de bestuursleden van waterschappen. 
Het kwam erop neer dat voor alle zaken die financiële 
consequenties hadden, de goedkeuring van de grondbe
zitters of hun vertegenwoordigers nodig was en dit gold 
ook voor de financiële verantwoording achteraf. Het 
zou naïef zijn om te verwachten dat de werkelijkheid 
van alledag overeenkwam met de regels zoals die in 
normatieve bronnen zijn aangetroffen. De regels wer
den in de praktijk soms zwak of niet toegepast, en zeker 
wanneer alle bevoegdheden bij een groepje rijke grond
bezitters berustten, geeft dat een weinig optimistisch 
beeld van de participatie van belanghebbenden bij het 
waterbeheer. Toch wekken lange termijnstudies de in
druk dat de grondbezitters hun bevoegdheden meestal 
serieus uitoefenden en – niet minder belangrijk – dat de 
rechten niet ter discussie werden gesteld. Het was een 
oude en breed gedragen norm dat de belanghebbenden 
het laatste woord over de waterstaatsfinanciën hadden 
en dat zij, of vertegenwoordigers uit hun midden, zelf 
toezicht uitoefenden op de rekenplichtigen. 

In de loop van de vroegmoderne tijd werd het wel een 
steeds grotere uitdaging om het financiële toezicht ef
fectief uit te oefenen. In dit hoofdstuk is gebleken dat dit 
niet alleen maar kwam doordat de geldstromen steeds 
uitdijden door gemeenmaking van waterwerken. Een 
wellicht onverwachte, maar belangrijke oorzaak was dat 
de boekhoudmethode niet meewerkte. De enkelvoudi
ge boekhouding gaf geen inzicht in de totale schuld en 
de achterstallige omslagen, twee fenomenen die in de 
zestiende en zeventiende eeuw steeds belangrijker wer
den. De boekhoudtechniek was niet goed toegesneden 
op het steeds complexer wordende financiële beheer 
van waterschappen en dit leidde vaak tot een gebrek aan 
inzicht en overzicht bij de direct betrokkenen. Dit bleek 
een grote rol te spelen in de financiële schandalen en 
vertrouwenscrises aan het einde van de Gouden Eeuw. 
Het werd pijnlijk duidelijk dat grondbezitters en verte
genwoordigers slecht geïnformeerd waren over hoe de 
financiële functionarissen te werk gingen om uitgaven 
en inkomsten op elkaar af te stemmen en vaak geen 
idee hadden hoe hun waterschap er feitelijk voor stond. 

De schandalen en vertrouwenscrises aan het ein
de van de Gouden Eeuw toonden tevens aan dat wat 
de betrokkenen onder een verantwoord financieel be
heer verstonden, niet constant was maar afhankelijk 
was van de maatschappelijke context. In tijden van al
gemene economische voorspoed was het niet zo’n pro
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ten. Controle van de jaarrekeningen werd een jaarlijkse 
routine, waarbij van te voren afschriften werden bestu
deerd, en rekenplichtige functionarissen werden ver
plicht borg te stellen. De belangrijkste verandering was 
dat de controle professioneler werd, doordat zowel on
der de bestuurders als onder de vertegenwoordigers va
ker personen waren met een relevante opleiding, ken
nis en ervaring. Ze werden daarop geselecteerd. De 
waterschappen maakten gebruik van de expertise van 
stadspensionarissen, notarissen en grondbezitters die 
ervaring hadden als burgemeester of als penningmees
ter van een stedelijke instelling. De stedelijke verant
woordingscultuur werd hierdoor als het ware bij de wa
terschappen geïmporteerd. Door de cruciale rol van 
toezichthouders die tot de belanghebbenden behoorden 
maar tevens deskundig waren, werd de financiële ver
antwoording op den duur behalve een sociale en more
le controle ook steeds meer een professionele controle. 

bleem dat functionarissen royale inkomsten uit hun 
functie wisten te genereren. Bij de grote Hollandse wa
terschappen, en wellicht ook elders, ontwikkelde het 
rentmeesterschap zich in de zeventiende eeuw zelfs tot 
een functie waarvoor in het verborgene grote overna
mesommen werden betaald. Min of meer zoals bij veel 
dijkgraafschappen in de Bourgondische en Habsburgse 
tijd werd de functie gebruikt om zoveel mogelijk per
soonlijk voordeel op te leveren. Toen de landbouw in 
een depressie terecht kwam, en even later ook de po
litieke vooruitzichten verslechterden, verdween de to
lerantie voor praktijken die plots werden gezien als 
zelfverrijking op kosten van de gemeenschap. De opvat
tingen over wat wel of niet acceptabel was, konden snel 
veranderen en het toezicht, dat in tijden van welvaart 
was verslapt, werd aangescherpt. 

Op de lange termijn zien we dat er, meestal in reac
tie op incidenten en ontsporingen, maatregelen werden 
genomen om de effectiviteit van het toezicht te vergro
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9.1  Inleiding 

Waterschappen lagen niet geïsoleerd van hun omge-
ving en moesten steeds meer samenwerken met hun 
buren: andere waterschappen, steden en plattelandsge-
rechten. Binnen waterschappen waren procedures ont-
wikkeld om grondbezitters aan de besluitvorming te 
laten deelnemen, maar dat waren alleen de interne par-
tijen. Hoe werden belanghebbenden gehoord wanneer 
de uitdagingen het kader van een waterschap overste-
gen? Welke procedures bestonden hiervoor en hoe ef-
fectief waren die om ervoor te zorgen dat de belangen 
van verschillende groepen verdisconteerd werden in de 
besluitvorming? 

In dit hoofdstuk concentreer ik mij op een uiterst 
conflictgevoelig thema, het beheer van zee- en rivier-
dijken. In hoofdstuk 4 hebben we gezien dat conflic-
ten over gemeenmaking meestal gingen over geld. Het 
was vaak een strijd tussen geografisch bepaalde belan-
gengroepen waarbij gemeenschappen dicht bij de dijk 
tegenover gemeenschappen in het achterland stonden. 
Binnenlandse regio’s werden op zeker moment afhan-
kelijk van dijken die in onderhoud waren bij lokale ge-
meenschappen of polders aan zee of aan een rivier. Het 
institutionele probleem was dus dat waterbeheer geor-
ganiseerd was op een lokale schaal terwijl een regionale 
schaal reëler zou zijn. Een variant was dat waterschap-
pen langs een grote rivier met meer erosie van hun dijk 
te maken kregen als de tegenoverliggende oever werd 
versterkt of als daar aanwassen werden bedijkt. Ook dan 
stonden geografisch gedefinieerde groepen tegenover 
elkaar en moest coördinatie plaatsvinden op een niveau 
dat boven een waterschap uitsteeg. 

Regionale en bovenregionale samenwerking was 
moeilijk vanwege de verregaande gewestelijke en lokale 
autonomie en de gehechtheid aan de eigen gewoonten, 
het particularisme. Pogingen tot hervorming kregen te 
maken met weerstand vanuit gevestigde belangen. Dit 

fenomeen was natuurlijk van alle tijden, maar het kon 
zich in sommige perioden van de Nederlandse geschie-
denis veel sterker manifesteren dan in andere, met als 
gevolg institutionele stagnatie. Aan het einde van de 
Gouden Eeuw, rond 1670, begon een gebrek aan dyna-
miek aan de dag te treden. Dit ontwikkelde zich in de 
achttiende eeuw tot een dusdanig algemeen en hard-
nekkig probleem dat wordt gesproken over het ‘institu-
tionele onvermogen’ van de Republiek. Zo was het bij-
voorbeeld hard nodig om de VOC te hervormen, maar 
dat lukte niet, zelfs niet toen de compagnie op een bank-
roet afstevende.1 Ook de vele pogingen tot bestuurlijke 
vernieuwing van de admiraliteiten om de hard nodige 
centrale aansturing te bevorderen, strandden.2 Het de-
bat over het institutionele onvermogen van de Repu-
bliek heeft zich tot nu toe vooral geconcentreerd op de 
gevolgen van de verstarring van de Generaliteitsorga-
nen en de gewestelijke en lokale instellingen. Waren ze 
berekend op hun belangrijkste taak, het handhaven van 
de Republiek als zelfstandige staat? Of was de onmacht 
om de staatsinstellingen te hervormen een belangrijke 
factor bij de ondergang van de Republiek in de achttien-
de eeuw?3 Dit laatste wordt tegenwoordig niet meer aan-
genomen, zoals beneden verder toegelicht wordt, maar 
het is duidelijk dat in vele sectoren sprake was van een 
soort institutionele aderverkalking die onmogelijk po-
sitief beoordeeld kan worden. Er was geen centraal ge-
zag dat het gebrek aan dynamiek kon doorbreken.4 In 
dit hoofdstuk bekijken we of er ook in het waterbeheer 
sprake was van onmacht tot institutionele hervormin-
gen en wat daarvan de gevolgen waren.

1 Gaastra, ‘Het poldermodel kenmerkend voor de VOC’, 110; De 
Vries en Van der Woude, Nederland, 788.
2 Bruijn, Varend verleden, 212-214.
3 Zoals Hovy suggereerde in ‘Institutioneel onvermogen’. Voor-
al Fritschy heeft deze causaliteit krachtig bestreden, onder meer in 
‘Schulden als leerschool’, 21, 25-26 en Public finance of the Dutch Repu-
blic, 381.
4 Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, 49-50.

Samenwerken in  dijkbeheer▶  
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Paragraaf 9.2 beschrijft welke grote veranderingen 
in de Nederlandse kustgebieden optraden waardoor 
het landschap als het ware uit de pas ging lopen met 
de bestuurlijke kaders en die kaders achterhaald raak-
ten. Paragraaf 9.3 biedt een case study van het Utrecht-
se heemraadschap van de Veen- en Veldendijk, waaruit 
blijkt hoe de organisatie van het dijkbeheer zich onder 
invloed van landschapsveranderingen tussen het begin 
van de vijftiende en het begin van de zeventiende eeuw 
ontwikkelde van lokaal tot regionaal. In paragraaf 9.4 
wordt meer in het algemeen onderzocht hoe in de vijf-
tiende en zestiende eeuw werd omgegaan met de uit-
daging om zeewaterkeringen een bredere financiële en 
organisatorische basis te geven. Paragraaf 9.5 gaat in op 
de coördinatieproblemen in de zeventiende en achttien-
de eeuw, waarbij bekeken wordt in hoeverre het staats-
bestel van de Republiek institutioneel onvermogen in 
het dijkwezen veroorzaakte. In paragraaf 9.6 wordt aan 
de hand van case studies uit Holland, Groningen en 
Zeeland gekeken welke gevolgen langdurige institutio-
nele stagnatie kon hebben.

9.2 Een buitengewoon dynamische kust

In de late middeleeuwen werd de Nederlandse kustlijn 
geweldig lang. Er vormden zich nieuwe zeearmen, ge-
tijdengeulen, inhammen en binnenzeeën. Zo dijde de 
Oosterschelde uit van rivier tot zeearm. Door een in-
braak van de zee kwam de Honte of Westerschelde tot 
stand.5 De stormvloed van 1375 creëerde de Braakman.6 
Noordwest-Brabant en het aangrenzende deel van Hol-
land raakten tussen de dertiende en de vijftiende eeuw 
geleidelijk overstroomd. Na de Sint-Elizabethsvloed 
van 1421 lagen Geertruidenberg en Dordrecht aan een 
binnenzee die bijna tot Heusden reikte.7 Zeeland had 
in de veertiende eeuw al veel water binnen zijn gren-
zen en veranderde in de vijftiende en zestiende eeuw 
door verdere landafslag in een archipel. Verder naar het 
noorden ontwikkelde het Almere zich van een meer 
tot een binnenzee nadat de vloeden van 1170 en 1196 
West-Friesland van de rest van de Friese landen had-
den gescheiden. Hanzeschippers begonnen te spreken 
van de Zuiderzee. De naam komt voor het eerst voor 
in een oorkonde van 1340.8 De Westfriese Omringdijk 
moest bij tijd en wijle land prijsgeven. De havenstadjes 
Enkhuizen en Hoorn werden circa 1390 landinwaarts 

5  Van de Ven, Leefbaar laagland, 41.
6  De Vleesschauwer, Van water tot land, 13.
7  Van den Noort, Langs de rand van het zand, 26.
8  Schoorl, De convexe kustboog, deel I, 25-26.

verplaatst.9 Enkele jaren geleden zijn op de bodem van 
het Hoornse Hop met behulp van een sonarscanner de 
overblijfselen van een dijk gescand, ongeveer 12 me-
ter breed en over een lengte van 700 meter te volgen. 
Het gaat waarschijnlijk om een dijk van 1375, die bij de 
stormvloed van 1434 is weggespoeld.10 In Groningen 
ontstond tussen het begin van de vijftiende eeuw en het 
begin van de zestiende eeuw de Dollard. Tientallen dor-
pen verdwenen in zee, merendeels door de Cosmas- en 
Damianusvloed van 1509.11 Volgens Erik van der Vleu-
ten en Cornelis Disco was de totale kustlijn van Neder-
land aan het begin van de negende eeuw circa 800 kilo-
meter en rond het jaar 1900 ongeveer 3400 kilometer. 
Hij zou dus ruim vier keer zo lang zijn geworden. Met 
de bouw van de Afsluitdijk en de Deltawerken kromp de 
lengte weer in tot circa 650 kilometer.12

In de periode van het grootste landverlies, de vijftien-
de en zestiende eeuw, werd ook alweer land gewon-
nen. De processen van landverlies en bedijkingen, en 
de interactie daartussen is vooral goed bekend voor de 
Rijn-Maas-Scheldedelta. Zoals in hoofdstuk 6 beschre-
ven, verdween daar tussen 1375 en 1570 ongeveer de 
helft van de toenmalige cultuurgrond in de golven. Het 
verlies kan berekend worden op minimaal 100.000 
hectare.13 Het resultaat was een landschap van brede 
stromen, eilanden en schiereilanden. Dit bleef niet zo, 
want de zee begon onmiddellijk zand en klei af te zet-
ten. Karel Leenders beschrijft hoe de zee tussen 1200 
en 1600 enerzijds steeds verder oostwaarts oprukte, 
met een gemiddeld tempo van ongeveer een meter per 
dag, en anderzijds in het westen terrein verloor. Waar 
land verdwenen was door inklinking en erosie, ontston-
den slikken en gorzen als gevolg van sedimentatie. Deze 
wetlands leenden zich uitstekend voor bedijking zodra 
de grond voldoende was opgeslibd.14 Er was dus geen 
afwisseling van perioden met alleen maar landverlies 
of landwinst, de fenomenen vonden gelijktijdig plaats. 
Zo werd de polder Westland bij Steenbergen vanaf 1421 

9  Lambooij, Getekend land, 84.
10  Bartels, ‘Het archeologisch onderzoek’, 207.
11  Knottnerus, ‘Verdronken dorpen’, 8; Curtis, ‘Danger and dis-
placement’, 114-115; Formsma, Historie van Groningen, 609-612. 
12  Van der Vleuten and Disco, ‘Water wizards’, 293. Hierbij merk 
ik op dat bij het opmeten van een kustlijn het resultaat sterk afhangt 
van de meetmethode. Als op kleine afstand van de kust wordt geme-
ten wordt iedere bocht meegenomen en komt een grotere lengte uit 
de bus. Het gaat hier echter niet om de absolute lengte maar om het 
grote verschil tussen de situatie op de twee tijdstippen.
13  Van Cruyningen, ‘From disaster to sustainability’, 245, 247.
14  Gors: buitendijks aangeslibd land dat bij gewone vloed niet 
meer onder loopt. Danner e.a., Glossarium, 57. In Noordwest-Brabant 
spreekt men van gors, in Zeeland is het woord schor gebruikelijk. 
Leenders, ‘Lost villages’, 6.
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bedijkt, terwijl de Sint-Elizabethsvloed van dat jaar de 
vorming van een binnenzee tussen Dordrecht en Geer-
truidenberg dramatisch versnelde.15 In Friesland werd 
in 1505 Het Bildt ingepolderd, terwijl slechts een paar 
jaar later in Groningen de Dollard zijn laatste grote uit-
breiding beleefde. 

De balans tussen verloren en teruggewonnen grond 
lag overal anders. In de Rijn-Maas-Scheldedelta was de 
situatie heel gunstig, onder meer omdat de grote rivie-
ren veel sediment aanvoerden. Van de tussen 1375 en 
1570 teloor gegane cultuurgrond werd veel teruggewon-
nen. Van Cruyningen berekende dat tussen 1550 en 
1700 103.000 hectare van de verdronken landen in Hol-
land, Zeeland, Brabant en Staats-Vlaanderen opnieuw 
werd bedijkt.16 Toch bleven ook hier enkele gebieden tot 
op de dag van vandaag onbedijkt, zoals het Verdronken 
Land van Zuid-Beveland en delen van de Grote Waard, 
nu bekend als de Biesbosch. Elders lag de balans tussen 
verloren en teruggewonnen land ongunstiger. Een gro-
te watervlakte als de Dollard werd slechts gedeeltelijk 
weer ingedijkt. Rond de Zuiderzee was van terugwin-
nen zelfs nauwelijks sprake vóór de twintigste eeuw. In 
de Nederlanden als geheel was in de late middeleeuwen 
per saldo sprake van landverlies.

Het oprukken van de zee was niet te wijten aan een 
algemene zeespiegelstijging. Daarvan was in de late 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd niet of nauwelijks 
sprake.17 Volgens peilschaalgegevens begon de zeespie-
gel in de Noordzee pas in de loop van de negentiende 
eeuw te stijgen.18 In hoofdstuk 6 kwamen we erop uit 
dat het grote landverlies in de Rijn-Maas-Scheldedelta 
in de vijftiende en zestiende eeuw het resultaat was van 
een reeks oorzaken die op elkaar inwerkten. Daartoe be-
hoorden bodemdaling als gevolg van landbouw op de 
veengronden en als gevolg van zout- en turfwinning; 
concentratie van grondbezit in handen van edelen die 
weinig binding voelden met het platteland in kwestie en 
zich niet of nauwelijks inzetten voor dijkbehoud; verval 
van de kloosters, die zich in een eerder stadium juist als 
de steunpilaren van het waterbeheer hadden gemani-
festeerd; incompetente dijkgraven als gevolg van lands-
heerlijk beleid om het ambt voor zoveel mogelijk geld te 
verkopen of verpanden; oorlogen waardoor schade aan 
waterwerken ontstond en natuurlijke factoren zoals een 
hoge stormvloedfrequentie en afnemende komberging 
van rivieren en riviermondingen. Elders in de Nederlan-

15  Leenders, ‘Lost villages’, 4, 6.
16  Van Cruyningen, ‘From disaster to sustainability’, 250.
17  Vos and Van Heeringen, ‘Holocene geology’, 9-10, 13. Berend-
sen, De vorming van het land, 232-237.
18  Kroonenberg, Spiegelzee, 212-215. 

den speelden deze factoren ook een rol, hoewel er grote 
lokale verschillen waren in het gewicht van de factoren, 
hun onderlinge interactie en het tijdstip waarop zij zich 
manifesteerden.

In het gebied van de Zuiderzee kreeg de zich uitbrei-
dende watervlakte een sterke eigen dynamiek. Toen de 
eerste waterschappen werden opgericht was de geslo-
ten Waddenkust reeds uiteen gevallen in eilanden en 
was het Almere aan het uitgroeien tot binnenzee. In 
de late middeleeuwen werden de gaten tussen de Wad-
deneilanden steeds groter. Natuurlijke processen zorg-
den ervoor dat de stroming in de zeegaten sterker werd 
waardoor de kusten van de eilanden erodeerden. Daar-
bij kwam het onbedoelde gevolg van bedijkingsactivi-
teiten rond de Zuiderzee. De bewoners probeerden de 
kust als het ware te fixeren door de tot dan toe lokaal op-
geworpen zomerkaden met elkaar te verbinden tot aan-
eengesloten dijken en op te hogen tot permanente zee-
waterkeringen. Hierdoor kon een toestromende vloed 
niet meer uitlopen over een groot gebied. Het gevolg 
daarvan was dat vloedstanden nog hoger opliepen dan 
ze toch al zouden doen.19 In de vijftiende en zestiende 
eeuw zijn klachten uit de hele Zuiderzeeregio bekend 
over het hoger oplopende Zuiderzeewater (Hoorn, Mui-
den, Kampen en elders).20

Tijdgenoten verklaarden de veranderingen aan de 
Zuiderzee voor een deel correct. Bij de oprichting van 
het hoogheemraadschap van Amstelland in 1525 gold 
als overweging dat de vloeden in de Zuiderzee steeds 
hoger opliepen, waardoor de uitwatering zeer moeilijk 
was geworden. Een jaar eerder had Amstelland om die 
reden geweigerd water van buurgebieden te ontvangen. 
Het peil van de zee was zo hoog dat de uitwaterings-
sluizen alleen open konden als er minstens een etmaal 
lang een harde zuidwesten- of zuidoostenwind had ge-
waaid.21 In de jaren ’30 van de zestiende eeuw klaagden 
onderhoudsplichtigen van de Spaarndammerdijk langs 
het IJ dat het onderhoud veel lastiger was dan vroeger. 
Volgens hen kwam dat doordat de zeegaten bij Texel 
en Vlieland (het Marsdiep en het Vlie) breder werden. 
Door het uitschuren van die zeegaten stroomde meer 
water uit de Noordzee de Zuiderzee binnen, met alle ge-
volgen van dien voor de vloedstanden in de Zuiderzee 
en zeearmen zoals het IJ. Waar de grote zeegaten wa-
ren, had eeuwenlang land gelegen dat als een soort bol-
werk het Noordzeewater had tegengehouden. Dat land 
was nu verdwenen zodat het water uit de volle zee zon-
der enige weerstand te ontmoeten het Spaarne invloei-

19  Borger, ‘Waterschap en fysische omgeving’, 51.
20  Van Dam, Vissen in veenmeren, 94.
21  Louman, ‘Een Hollands-Utrechts waterstaatsgeschil’, 139-140.
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de.22 De Staten van Utrecht bogen in de zestiende eeuw 
het hoofd over de status van de Veldendijk bij Bunscho-
ten, die langs de Zuiderzee en de rivier de Eem liep. 
Was het eigenlijk een zeedijk of niet? Ooit werd de dijk 
door voorland (buitendijks land) beschermd tegen de 
golfslag en was hij niet meer dan een kade, maar dat 
voorland was inmiddels weggespoeld zodat de dijk aan 
eb en vloed blootstond. De Staten besloten op 11 juni 
1600 dat de dijk een zeedijk was.23 Een paar jaar later, 
in 1604, gaven Utrechtse waterschapsbestuurders hun 
opinie dat die seewaeteren in der Suijdersee daegelicx ver-
meerderen, ter oorsaecke die ingebrocken gaeten int Texel 
ende Vliet daegelicx grooter schuijren, causerende dat het 
waeter van Oceanus starcker in vloijt.24 Het was niet onge-
bruikelijk om de Noordzee aan te duiden als de Griekse 
zeegod Oceanus, maar de woordkeus zegt ook iets over 
de dreiging die de betrokkenen voelden. De perceptie 
dat steeds meer water via het Marsdiep en het Vlie de 
Zuiderzee in kwam, was op zich juist, maar het was niet 
de enige oorzaak van de problemen. Door de bedijkin-
gen rondom de Zuiderzee kon het water niet meer uit-
stromen over een groot gebied en liepen de vloeden dus 
hoger op. Dit effect bleef bij de tijdgenoten doorgaans 
buiten beeld. 

Door de grote dynamiek van het Nederlandse land-
schap ontstond er een mismatch tussen het landschap 
en de onderhoudslast. De regelingen raakten achter-
haald. In het dijkbeheer manifesteerde dit zich op twee 
manieren. Ten eerste werden zeedijken die door ge-
meenschappen langs de kust werden beheerd, langza-
merhand van betekenis voor een groter achterland dan 
waarmee ze aanvankelijk te maken hadden. Bij de op-
richting van waterschappen in de dertiende en veertien-
de eeuw waren grenzen zo gekozen dat het territorium 
samenviel met een natuurlijke waterstaatkundige een-
heid. Op den duur bevonden zich ook buiten het wa-
terschap grondbezitters die belang hadden bij de dij-
ken, of werden dijken die zich buiten het territorium 
bevonden, van groot belang voor een waterschap. Ten 
tweede kwam het voor dat onderhoudsverdelingen die 
(groepen) lokale gemeenschappen eerder hadden vast-
gesteld, hun ratio verloren. Delen van dijken werden 
veel moeilijker of juist veel makkelijker te onderhou-

22  NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 1181 a3: Reprochen den hove overge-
geven bij die ingelanden van Sloten, Sloterdijk cum sociis in conven-
tie.
23  Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 167, 169. Deze ‘verhef-
fing’ was niet uniek: in Groningen kreeg de dijk van Deikum naar 
Watum in 1718 de status van zeedijk. Hacquebord en Hempenius, 
Groninger dijken, 50.
24  Dijkgraaf en heemraden van de Veen- en Veldendijk. Mijns-
sen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 184.

den, wat een andere onderlinge verdeling zou rechtvaar-
digen. Respecteren van het principe van proportionali-
teit vereiste dat de dijk opnieuw zou worden verdeeld. 

De Arkemheense zeedijk is een voorbeeld van een wa-
terkering die langzamerhand relevant werd voor grote-
re gebieden dan waarvoor hij oorspronkelijk was aange-
legd. Bij de reorganisatie van het polderbestuur in 161125 
werd dan ook een nieuwe poldergrens vastgesteld. Al de-
cennia werd getwist over de vraag welke landen nu ei-
genlijk baat hadden bij de zeedijk. De landmeter Ber-
nard Kempinck kreeg opdracht van het Hof van Gelre 
en Zutphen om voor de commissarissen een kaart te 
maken. Hierop moest te zien zijn hoe ver landinwaarts 
landen en huizen in het zuiden van de polder schade 
hadden geleden van het deurscheuren van den dijck in 
1570, 1602 of in andere jaren.26 Kempinck maakte zijn 
kaart.27 Wat velen al vermoed hadden, bleek waar: het 
overstroomde gebied was veel groter dan de oorspron-
kelijke polder. Door landschapsveranderingen zoals bo-
demdaling en doordat in het zuidwesten van het ambt 
Nijkerk recent gronden in cultuur waren gebracht, wer-
den gebieden die oorspronkelijk buiten de polder lagen, 
omslagplichtig. Een gebied met zeven gehuchten werd 
bij de polder getrokken.28 Met hun grote professionali-
teit speelden Nederlandse kaartmakers vaak een cruciale 
rol in dijkconflicten en dat was ook hier het geval. Kem-
pincks kaart legde ieder die protesteerde het zwijgen op. 

Een voorbeeld van een door de realiteit ingehaal-
de dijkverdeling treffen we aan in het Friese Wester-
go in de zestiende eeuw (zie kaart 12). Daar bestonden 
twee dijkgemeenschappen, een oostelijke en een wes-
telijke, beide samengesteld uit lokale gemeenschap-
pen, grietenijen. Ze werden van elkaar gescheiden door 
een binnendijk, de Slachte.29 De Slachte werd onder-
houden door de oostelijke dijkgemeenschap; vandaar 
dat de grietenijen aldaar Binnendijkers of Binnendijk-
sters werden genoemd. De Binnendijkers hadden daar-
naast van oudsher dijken langs de Middelzee te onder-
houden, een zeearm die in open verbinding stond met 
het Waddengebied en zo met de Noordzee.30 Sinds de 

25  Zie par. 3.5 en 4.6.
26  Provisionele sententie van het Hof van Gelre van 17-12-1608. 
NL-AhGldA, Arkemheen, inv.nr. 179, f. 13r-14r.
27  Deze kaart is zeer informatief ten aanzien van landschap en 
bewoning. De kaart is uitvoerig besproken door Hagoort, Het hoofd 
boven water, 174-186. Het betreft B. Kempinck, Carthe vande situatie 
der Arkemeensche landeryen (…), augustus 1609-[1610]. NL-AhGldA 
Kaartencatalogus 0124-K17. 
28  Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 65, 189, 196.
29  Winsemius, ‘Inleiding’, 17; Winsemius, De historische ontwikke-
ling, 134.
30  Bakker, ‘De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee’, 5.
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2179.2 een buitengewoon dynamische kust

dertiende eeuw werden steeds nieuwe gedeelten van de 
Middelzee ingepolderd, totdat met de indijking van pol-
der Het Bildt ook het laatste stukje in 1505 droog was.31 
Sindsdien hadden de Binnendijkers alleen nog het lich-
te onderhoud aan de Slachte, de slaperdijk. In het wes-
telijk gedeelte van Westergo, waar de grietenijen Bui-
tendijkers of Buitendijksters werden genoemd, werd 
het onderhoudswerk juist steeds zwaarder. De Buiten-
dijkers onderhielden een dijk langs de Zuiderzee met, 
naar meting in de zestiende eeuw, een totale lengte van 

31  Bakker, ‘De afsluiting van de Boorne naar de Middelzee’, 6.

ongeveer 28 kilometer.32 Het onderhoud was over vijf 
grietenijen Buitendijks verdeeld, vanwaar de naam Vijf-
deelendijk: Barradeel, Franekeradeel, Menaldumadeel, 
Baarderadeel en Hennaarderadeel.33 Aanvankelijk vol-
stonden lage kaden, omdat er nog veel buitendijks land 
was, een overblijfsel van de landmassa die hier tot in de 
twaalfde eeuw lag. Rond 1500 was op veel plaatsen het 
voorland afgeslagen en konden de Buitendijkers het on-

32  Minnema Buma, Bijdrage, 12. 
33  In feite deelden ook zeven dorpen uit een andere grietenij en 
twee steden (Franeker en Harlingen) in het onderhoud, maar dat is in 
de naam nooit tot uitdrukking gekomen. Minnema Buma, Bijdrage, 8. 

 ▸ Kaart 12  Onderhouds-
plichtigen van de Vijfdeelen-
dijk in de zestiende eeuw. 
Door landschappelijke ver-
anderingen was de taakver-
deling tussen de grietenijen 
Binnendijks en Buitendijks 
in de zestiende eeuw totaal 
achterhaald geraakt in het 
nadeel van de Buitendijkers. 
Zij waren relatief zeer zwaar 
belast met het onderhoud van 
de Vijfdeelendijk langs de 
 Zuiderzee, lopend van Mak-
kum tot aan de polder Het 
Bildt. 
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218 9 samenwerken in  dijkbeheer

derhoud niet meer aan. Een dijk zonder voorland krijgt 
bij iedere vloed de eroderende werking van de golven 
te verduren en loopt groot risico door te breken.34 Wes-
tergo overstroomde in de zestiende eeuw meermaals. 
Daarbij kon iedereen vaststellen dat de Vijfdeelendijk 
een groot achterland beschermde, want het gebied van 
de Binnendijkers overstroomde ook.35 Sterker nog, een 
veel groter deel van Friesland bleek bij zware stormvloe-
den afhankelijk van de Vijfdeelendijk. Na de catastro-
fale Allerheiligenvloed van 1570 vond stadhouder Karel 
van Brimeu in 1571 dan ook dat alsulcken cleijnen hoeck 
landst als die vijff deelen niet in zijn eentje zou hoeven op 
te draaien voor het onderhoud.36 

De beschreven landschapsveranderingen waren gro-
tendeels onbedoelde, ongewenste en soms onbegrepen 
gevolgen van menselijke activiteiten zoals landbouw, af-
damming en bedijking. Ze zorgden voor een mismatch 
tussen landschap en waterbeheer die een waterschaps-
bestuur niet intern kon oplossen. 

9.3  Een compromis in Bunschoten

De geschiedenis van het heemraadschap van de Veen- 
en Veldendijk in Utrecht biedt een geschikte casus om 
de cruciale rol van compromissen in het Nederlandse 
waterbeheer te laten zien. Compromissen zijn ongetwij-
feld zo oud als het dijkbeheer zelf. In 1301 beëindigde 
de abt van Ten Boer al een geschil over het onderhoud 
van een dijk met een compromis en consensus van bei-
de partijen: (P) er modum compromissionis de consensu 
utriusque partis.37 In Groningen waren abten in deze tijd 
(de gouden eeuw van de abten) nu eenmaal degenen 
die de leiding namen in bestuurlijke kwesties, overeen-
komsten bekrachtigden, en als rechters en scheidsrech-
ters optraden. Als grootgrondbezitters namen zij de lei-
ding bij het oprichten van zijlvesten (zie hoofdstuk 2) 
en door hun gezag en waterstaatkundige expertise wa-
ren zij de aangewezen personen om conflicten met be-
trekking tot waterbeheer te beslechten.

Het woord compromis werd in de middeleeuwen en 
vroegmoderne tijd in verschillende betekenissen ge-
bruikt en één daarvan is in de context van dijkbeheer 
vooral relevant. Het gaat dan om compromis in de be-
tekenis van schikking of overeenkomst tussen partij-

34  De Kraker, ‘Two floods compared’, 197.
35  Winsemius, ‘Inleiding’, 17; Winsemius, De historische ontwikke-
ling, 136.
36  Winsemius, ‘Inleiding’, 17-18.
37  Mulder-Bakker, ‘De vrede van de abten’, 10.

en waarbij ieder iets toegeeft.38 Op deze manier wordt 
het tegenwoordig ook vaak gebruikt. Compromis was 
echter ook courant in de betekenis van overeenkomst 
om een geschilpunt aan de uitspraak van scheidsrech-
ters te onderwerpen, dus arbitrage.39 Het onderscheid 
is niet altijd makkelijk, omdat schikkingen bij uitstek 
het resultaat waren van arbitrage. Compromis kwam 
in zeldzame gevallen ook nog voor in de betekenis van 
verbond of verbintenis door wederzijds beloften.40 Een 
bekend voorbeeld daarvan is het Compromis der Ede-
len, een verbond van Nederlandse edelen in 1565 om 
gezamenlijk te strijden tegen de inquisitie en de stren-
ge geloofsvervolging. Minder bekend is het Compro-
mis van Waterland van 1595, waarin zes Waterlandse 
dorpen zich verbonden gezamenlijk hun traditionele 
privileges te verdedigen.41 Ik gebruik de term compro-
mis in de eerste betekenis, dus als schikking of over-
eenkomst tussen partijen waarbij ieder iets toegeeft. 
Er wordt dan rekening gehouden met de belangen van 
de betrokken (twee of meer) partijen en er is sprake 
van een zekere uitruil.42 Zo’n compromis is niet altijd, 
maar toch meestal effectief, in de zin van voldoende 
constructief om het belangenconflict op te lossen of al-
thans hanteerbaar te maken.

Compromissen werden gesloten over allerlei zaken, 
zoals enkele voorbeelden illustreren. Monnickendam 
en Broek in Waterland bereikten in 1424 een compro-
mis over de bouw van een sluisje en de visserijrechten 
daarin.43 Een compromissbreef legde in 1454 een schik-
king over de kosten van dijkonderhoud in het Groning-
se Wagenborgen vast.44 Een conflict tussen de hoog-
heemraadschappen van de Krimpenerwaard en van de 
Lopikerwaard over declaratie van onkosten tijdens de 
oorlogsjaren 1672-1674 werd op 16 januari 1675 beëin-
digd met een compromis.45 In het Kwartier van Nijme-
gen bracht een conciliatiecommissie in 1751 een com-
promis tot stand over de bijdragen van de Lingedorpen 

38  http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lem-
ma compromis, betekenis 2. 
39  http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lem-
ma compromis, betekenis 1. Voorbeelden daarvan zijn te vinden bij 
allerlei vroegmoderne waterstaatsconflicten, zoals Van Amstel-Horák 
en Lombarts, Regestenboek van Rijnland, nummers 189, 191, 470, 891, 
932-937.
40  http://gtb.inl.nl (Historische woordenboeken op internet), lem-
ma compromis, betekenis 3.
41  Brouwer, ‘Samen tegen de baljuw’, 50.
42  Zoals ook beschreven door Kole, Polderen of niet, 29-30. 
43  Boschma-Aarnoudse, ‘De economisch-historische footprint’, 94-
95. 
44  De brief werd als bewijs gebruikt in 1555: Diarium van Egbert Al-
ting, 37, geraadpleegd via http://resources.huygens.knaw.nl. 
45  Van Ittersum, De Lekdijk Benedendams, deel II, 75.

Tielhof binnenwerk.indb   218Tielhof binnenwerk.indb   218 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



2199.3  een compromis in bunschoten

aan het herstel van de Waaldijk, een kwestie die de Tie-
lerwaard verscheurde.46

Het heemraadschap van de Veen- en Veldendijk in 
Utrecht dankt zijn ontstaan aan compromissen. Com-
promissen maakten het mogelijk het beheer van de 
tien kilometer lange dijk langs de Zuiderzee op grote-
re schaal te organiseren. De dijk, in feite bestaand uit 
twee ongeveer even grote helften, de Veendijk ten oos-
ten en de Veldendijk ten westen van Spakenburg, was 

46  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 139.

aanvankelijk een van de werken van de polder Bunscho-
ten. Deze polder had voor de zestiende eeuw geen ei-
gen waterschapsbestuur, maar viel onder het bestuur 
van het gerecht van Bunschoten. Tussen 1409 en 1603 
groeide de polder uit tot een dubbel zo groot heemraad-
schap met een bestuur van ingelanden, zowel rurale als 
stedelijke. De verdubbeling van het territorium was een 
gevolg van het feit dat het achterland betrokken werd 
in het dijkonderhoud. Specifiek ging het om een aantal 
kleine polders, buitenpolders genoemd ter onderschei-
ding van de polder van Bunschoten zelf, de binnenpol-

 ▸ Kaart 13  De polder Bun-
schoten en de buitenpolders in 
de zestiende eeuw. Oorspron-
kelijk hadden de Veendijk en 
de Veldendijk niet het karak-
ter van zeedijken, maar door 
veranderingen aan de Zui-
derzee werden ze dat in de 
vijftiende en zestiende eeuw 
wel. Via compromissen werd 
bereikt dat de polders in het 
zuiden (de buitenpolders) 
aan het onderhoud gingen bij-
dragen, in ruil voor invloed op 
het dijkbeheer.
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220 9 samenwerken in  dijkbeheer

der. De buitenpolders besloegen een gebied ter grootte 
van ongeveer 1755 hectare en waren daarmee bijna even 
groot als de binnenpolder die ruim 1800 hectare besloeg 
(zie kaart 13).47 De schaalvergroting kwam schoksgewijs 
tot stand in een proces dat ongeveer 200 jaar duurde. 
Daarbij werden verschillende overeenkomsten gesloten, 
waarvan we hier kijken naar die van 1409, 1467 en 1603.

Bij de stormvloed van 1409 ging bij Spakenburg land 
verloren en spoelde een aanzienlijk deel van de dijk 
weg. Een groot gebied ten zuiden van de polder Bun-
schoten werd ingeschakeld om te helpen bij de bouw 
van een inlaagdijk, een dijk verder landinwaarts dan de 
weggespoelde. Normaal gesproken hadden de ingelan-
den van deze zuidelijke polders niets met de zeedijk 
van doen. Toen zij in 1409 kwamen helpen, deden ze 
dat dan ook met frisse tegenzin. Ze bedongen in ruil 
voor hun hulp de toezegging dat zij van verdere bij-
stand in de toekomst voor eeuwig vrijgesteld zouden 
worden. Hun ondersteuning moest volgens hen be-
schouwd worden als gegeven uit liefde en medeleven, 
niet van rechtswege. Zij lieten dat voor de zekerheid 
op schrift zetten door bisschop Frederik van Blanken-
heim, hun landsheer die hen tot de hulp had opgeroe-
pen.48 Ze kregen dus een privilege dat precedentwer-
king van de hulpactie uitsloot. Zulke privileges werden 
meestal akte van non-prejuditie genoemd en waren 
een bekend verschijnsel in het dijkbeheer.49 De Bun-
schoters begrepen hierdoor dat ze voortaan op zichzelf 
aangewezen zouden zijn en besloten in 1433 intern de 
lasten beter te verdelen. De moeilijk te onderhouden 
Veendijk werd verhoefslaagd over alle ingelanden in de 
polder Bunschoten, zodat het werk niet meer uitslui-
tend op de aangelanden neerkwam – zoals tot dan toe 
– en de onderhoudslast per grondbezitter gemiddeld 
lichter werd.50 

De overeenkomst van 1409 over de hulpactie van de 
buitenpolders stond verdere schaalvergroting een tijd 
lang in de weg. Die overeenkomst was strikt genomen 
een compromis, want beide partijen gaven iets toe: de 
niet-dijkplichtigen stemden toe te helpen, de dijkplich-
tigen zegden toe in de toekomst geen hulp meer te ver-
wachten. Het was echter een voorbeeld van een inef-
fectief compromis, dat op den duur louter problemen 
creëerde. Met het uitsluiten van precedentwerking ver-
wierpen de ingelanden van de buitenpolders de sug-
gestie dat zij een belangengemeenschap vormden met 

47  Kole, Polderen of niet, 41.
48  Kole, Polderen of niet, 58. Dekker, ‘Voortgang van de ontginning’, 
163. Dekker, ‘De waterstaatsorganisatie’, 243.
49  Dekker en Mijnssen-Dutilh, De Eemlandtsche leege landen, 104.
50  Kole, Polderen of niet, 59.

de dijkplichtigen. Mogelijk namen zij de dijkplichtigen 
kwalijk dat die de dijk hadden verwaarloosd en het ach-
terstallige werk nu door anderen lieten opknappen. In 
vergelijkbare gevallen zien we ook zulke verwijten.51 
In Bunschoten werd het wantrouwen gevoed door het 
feit dat de ingelanden in het achterland niets te zeggen 
hadden over de dijk en geen toezicht op het onderhoud 
mochten uitoefenen.

In 1467 werd een compromis gesloten dat veel con-
structiever was omdat het erkende dat de ingelanden 
van het hele gebied een belangengemeenschap vorm-
den. Het compromisse werd in 1467 gesloten door Ja-
cob van Zuylen van Nyevelt, die als arbiter was opge-
treden voor de twistende ingelanden.52 Van Zuylen van 
Nyevelt was maarschalk van Amersfoort en Eemland, 
dus de hoogste bestuurlijke en rechterlijke functiona-
ris in het district. Het compromis hield om te begin-
nen in dat iedere grondbezitter in de binnenpolder en 
de buitenpolders moest bijdragen aan een project om 
de dijk te verbeteren. Die had erg te lijden gehad van 
een stormvloed in 1464. Het kortzichtige privilege van 
1409, dat eeuwige vrijstelling van verdere bijstand had 
beloofd, sneuvelde. Daarbij kwam dat de grondbezit-
ters in het achterland nu iets zinnigs terug kregen voor 
hun hulp, namelijk de bevoegdheid om zo nodig nala-
tige dijkplichtigen op te sporen en te vervolgen in de 
hele provincie Utrecht.53 Dit was zinnig omdat het ze 
een dwangmiddel gaf om op te treden als verhoefslaag-
den hun dijkvak verwaarloosden. In 1501 kregen ze nog 
meer grip op het dijkbeheer omdat ze toen het recht 
kregen zelf een aanvullende schouw te voeren. Na de 
schouw door het gerecht van Bunschoten mochten ge-
zworenen uit de grondbezitters een tweede inspectie 
verrichten. Zo werden in de zestiende eeuw nog ver-
schillende stappen in dezelfde richting gezet. 

Een scheidsrechterlijke uitspraak in 1603 loste de ont-
stane mismatch tussen het tot dan toe lokale beheer en 
de inmiddels regionale functie van de dijk definitief op. 
Een arbitragecommissie onder leiding van de Staten van 
Utrecht formuleerde uitgebreide afspraken in een Sen-
tentie Arbitrael. De uitspraak ging voort op de in 1467 in-
geslagen weg: zoveel mogelijk grondbezitters moesten 
contributies leveren, maar zij kregen daarvoor zeggen-
schap terug. Het incidentele karakter verdween, want 
alle ingelanden moesten voortaan structureel bijdragen 
aan zowel gewone als buitengewone uitgaven. Sinds 
1603 werden de kosten dan ook omgeslagen over de ge-
hele polder Bunschoten en de buitenpolders, dammaat 

51  De Kraker, ‘Het dijkgeschot’, 45.
52  Kole, Polderen of niet, 40.
53  Kole, Polderen of niet, 61.
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dammaatgewijs.54 Om recht te doen aan het kleinere be-
lang dat de buitenpolders bij de dijk hadden, werden 
gedifferentieerde tarieven geïntroduceerd. Desondanks 
was de structurele omslagplicht voor de grondbezitters 
in de buitenpolders een echte lastenverzwaring. Daar 
stond tegenover dat het toezicht op de dijk nu in eerste 
instantie bij een bestuur van ingelanden kwam te lig-
gen en pas in tweede instantie bij het bestuur van het 
gerecht Bunschoten. De inwoners van het gerecht Bun-
schoten kregen een lastenverlichting, maar moesten de 
zeggenschap over de dijk nu delen. Beide partijen gaven 
dus iets toe. Door de aard van de gekozen oplossingen 
werden alle belanghebbenden (in figuurlijke zin) tot el-
kaar veroordeeld.

De uitspraak van 1603 waarbij een bestuur van inge-
landen werd ingesteld betekende de oprichting van het 
heemraadschap van de Veen- en Veldendijk. Voor al-
leen de Veendijk was al bij een van de tussenstappen in 
1533 een waterschap opgericht. Het is aannemelijk dat 
assertieve stedelijke grondbezitters een belangrijke rol 
hebben gespeeld bij de twee eeuwen durende ontwik-
keling van lokale polder tot het middelgrote heemraad-
schap, ook waar het de kwestie van de verplichtingen 
van de binnenpolder en de buitenpolders betrof. Het 
stadsbestuur van Amersfoort heeft zich in de vijftien-
de en zestiende eeuw regelmatig bemoeid met de Bun-
schoter dijken. Dat was niet alleen om voor de eigen 
inwoners op te komen, maar ook om die op hun dijk-
plicht te wijzen. Wanneer bestuurshervormingen wer-
den besproken zonder dat uitheemse grondbezitters 
daarover werden gehoord, eisten de principaalste landge-
noten alsnog geraadpleegd te worden en dat waren voor-
al stedelingen. Er is daarbij geen reden om te denken 
dat de stedelingen meer dan de plattelanders op com-
promissen waren gericht of daarin beter bedreven wa-
ren. Het is wel duidelijk dat stedelingen groot belang 
hechtten aan een goed functionerend dijkbestuur. Dat 
is begrijpelijk want het stedelijk grondbezit, vooral van 
inwoners van Amersfoort en Utrecht, was aanzienlijk. 
In 1501 was het al 29 procent, in 1566 en 1613 zelfs 40 
procent. In het bestuurscollege van het in 1603 opge-
richte heemraadschap van de Veen- en Veldendijk kwa-
men zelfs onevenredig veel zetels voor Amersfoort en 
Utrecht, namelijk minimaal drie van de vijf.55 De afspra-

54  Kole, Polderen of niet, 70.
55  Kole, Polderen of niet, 60, 62, 65, 70, 71 (tabel 2-2), 79 (figuur 3.1), 
276 (tabel A2-1). Over de roulatie van twee van de vijf heemraadsze-
tels: Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 182. Bunschoten had in 
de veertiende eeuw overigens stadsrechten verkregen en was formeel 
dus ook een stad, maar het behield altijd een dorps karakter. Dekker 
en Mijnssen-Dutilh, De Eemlandtsche leege landen, 57. 

ken van 1603 vormden vervolgens eeuwenlang de basis 
van het dijkbeheer.

Het is relevant om vast te stellen dat de compromis-
sen niet door interne arbitrage werden bereikt, dat wil 
zeggen door middel van scheidsrechters uit de eigen 
gelederen. Op zichzelf was het in waterstaatkundige 
kwesties gebruikelijk om arbitragecommissies samen 
te stellen uit de eigen grondbezitters en die opereer-
den vaak met succes.56 Interne arbitrage was echter wei-
nig kansrijk wanneer meerdere lokale gemeenschap-
pen bij een dijk betrokken waren, zeker wanneer het 
een zeedijk betrof. In Bunschoten is keer op keer ge-
probeerd om het dijkbeheer te hervormen door mid-
del van interne arbitrage. Er was in 1467 een commis-
sie van acht scheidsrechters (seggers) benoemd, om uit 
te maken hoe het dijkonderhoud geregeld moest wor-
den. Daarin waren alle groepen ingelanden vertegen-
woordigd, Amersfoort, Utrecht en Bunschoten. Maar 
de commissie kwam er niet uit en verzocht daarom de 
bovengenoemde maarschalk om arbitrage.57 Het com-
promis werd dus niet door de ingelanden zelfstandig 
bereikt. Ook in 1577, na een dijkdoorbraak, zijn de inge-
landen eerst onderling gestart met onderhandelingen, 
maar die gesprekken liepen vast. Daarna werd arbitrage 
verleend door een commissie van vier deskundigen uit 
Noord-Holland.58 Na de stormvloed van 1602 werden in 
eerste instantie alweer commissies van ingelanden be-
noemd. Ze moesten onderhandelen over het herstel en 
onderhoud van de Veldendijk, maar kwamen er niet uit. 
Het akkoord van 1603 was het werk van een arbitrage-
commissie, samengesteld uit personen van buiten de 
provincie Utrecht.59 Het moet gezegd dat de arbiters in-
tensief gebruik maakten van de inbreng van de betrok-
kenen, zodat van een participatieve besluitvorming kan 
worden gesproken.60 Tegelijkertijd is het een feit dat het 
de ingelanden nooit lukte om hun problemen zelfstan-
dig op te lossen. 

56  Zo werden in 1590 veertien personen gekozen tot vergeving der 
dijken in de polder Arkemheen, dus om dijkvakken opnieuw te ver-
kavelen over dijkplichtigen. Missive van dijkgraaf en heemraden aan 
de gedeputeerden te Harderwijk, 9-12-1590. SANWV, Stadsbestuur 
Harderwijk, inv.nr. 1587, f. 180v. 
57  Kole, Polderen of niet, 60.
58  Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 137.
59  Mijnssen-Dutilh, Amersfoort lag aan zee, 178-179.
60  Kole, Polderen of niet, 40, 60, 259 en schema 1-1 op p. 35 over 
vormen van participatieve besluitvorming; en tabel 2.3 op p. 72 over 
de praktijk van deze besluitvorming in Bunschoten.

Tielhof binnenwerk.indb   221Tielhof binnenwerk.indb   221 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



222 9 samenwerken in  dijkbeheer

9.4  Een bredere basis voor dijkonderhoud in de mid-
deleeuwen

Ook elders werden bezitters van grond in het achter-
land van een dijk verplicht om aan de zeedijken mee 
te betalen. Een paar voorbeelden maken duidelijk dat 
de ontwikkelingen zoals die zich in Bunschoten tussen 
1409 en 1603 voordeden, in dat opzicht niet uniek wa-
ren. Voor de zeewering bij het Noord-Hollandse Petten 
kwam in 1478 een permanente organisatie tot stand, 
het latere hoogheemraadschap van de Hondsbossche. 
Een enorm territorium was contributieplichtig: het be-
sloeg het grootste deel van Holland benoorden het IJ. 
In Vlaanderen werd in 1559 een aantal in het achterland 
gelegen polders structureel betrokken in het onderhoud 
van de dijk van de Zes Everingen, lokale waterschappen 
langs de Honte gelegen. Het werd weliswaar niet tot 
een enkel waterschap gesmeed, maar er ontstond wel 
een blijvende grootschalige waterstaatkundige organi-
satie waarbij de zogenaamde achtergelanden contribu-
tieplicht hadden.61 Voor de 11 kilometer lange dijk van 
de Zes Everingen was voortaan in plaats van 2700 hec-
tare 6300 hectare verantwoordelijk. In Holland was er 
de Spaarndammerdijk langs het IJ. Vijf lokale gemeen-
schappen die altijd de dijk hadden onderhouden, sloten 
zich tussen 1578 en 1593 aan bij het aan hun zuidgrens 
gelegen hoogheemraadschap van Rijnland. Door de ver-
eniging van de dijkdorpen met het waterschap werd het 
gebied dat opdraaide voor het dijkonderhoud meer dan 
tien keer zo groot; het kwam van circa 5000 op circa 
58.000 hectare.62

Dergelijke opschalingsoperaties waren niet eenvou-
dig en slaagden alleen als aan vier voorwaarden was 
voldaan, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek.63 Ten 
eerste moest de plattelandseconomie ver ontwikkeld 
zijn. Verhoefslaging van het gewone dagelijkse onder-
houd over grondbezitters die ver van de dijk af woon-
den, was slecht uitvoerbaar en daarom moest er genoeg 
geld circuleren om gemonetariseerd onderhoud moge-
lijk te maken. In de praktijk blijkt de uitbreiding van 
het bijdrageplichtige gebied meestal samen te zijn ge-
gaan met gemeenmaking van het onderhoud (tenzij dit 
al op die manier gebeurde). De tweede voorwaarde was 
dat het hogere gezag de opschalingsoperatie actief be-
vorderde door in te grijpen, te bemiddelen of druk uit 
te oefenen. Dat kon een regionale autoriteit zijn, zoals 
in Utrecht een maarschalk, maar meestal waren het ge-

61  De Kraker, Landschap uit balans, 310.
62  Zie voor de in deze alinea genoemde oppervlakten en andere de-
tails Van Tielhof, ‘Forced solidarity’, 330-338, met name 330 (Table 1).
63  Van Tielhof, ‘Forced solidarity’, 344-346.

westelijke autoriteiten, bijvoorbeeld een stadhouder of 
commissarissen van het Hof of van de Staten. Belang-
hebbenden kwamen bijna nooit onderling tot overeen-
stemming omdat gevestigde belangen onvermijdelijk 
geschonden werden. Een derde voorwaarde had te ma-
ken met de landschappelijke situatie. Er moest een ach-
terland van enige omvang zijn dat baat had bij de dijk. 
Een opschaling was immers bedoeld om een bepaalde 
dijk een groter omslagplichtig gebied te verschaffen. Dit 
was onmogelijk wanneer een polder direct tegen hoge-
re gronden aan lag, op een klein eiland lag, of door ri-
vierarmen werd begrensd.64 Ten vierde en ten slotte was 
een watersnood nodig om betrokkenen ervan te overtui-
gen hervormingen te accepteren. De grote stormvloe-
den van 1477, 1509, 1530, 1532, 1552, 1570 en 1602 heb-
ben aanwijsbaar als katalysator gefunctioneerd bij de 
opschaling van het dijkbeheer in de Nederlanden. Het 
water stroomde ver het binnenland in en bewees daar-
mee het belang van de dijk voor het achterland. Deze 
overstromingen richtten ook zoveel humanitaire en ma-
teriële schade aan dat duidelijk was dat de lokale kust-
gemeenschappen nooit in staat zouden zijn de ravage 
te herstellen. Op deze manier creëerde een ramp het 
draagvlak voor hervormingen.

Bij de tweede voorwaarde, de politieke steun voor de 
hervormingen, moeten we langer stilstaan. Waarom 
hield de overheid zich met dijkbeheer bezig? Water-
staat werd in principe beschouwd als een private aan-
gelegenheid die grondbezitters onderling moesten rege-
len. De landsheer en de gewestelijke staten hadden in 
de late middeleeuwen echter belang bij het dijkbeheer, 
omdat zij bij een watersnood niet zelden voor de kos-
ten opdraaiden. Na overstromingen vroegen de kustge-
bieden om vermindering van belastingen, zoals bede en 
verponding, en ze betaalden belastingen traag of onvol-
ledig. Zij vroegen ook nog eens om grote subsidies voor 
schadeherstel. Een vroeg voorbeeld is het uitstel van be-
taling voor de bede, dat in 1377 verleend werd aan de 
stad Brugge, opdat zij haar poorters zou verplichten een 
bijzondere bijdrage te leveren aan het overstroomde am-
bacht IJzendijke.65 Na de overstroming van 1530 voor-
spelde landvoogdes Margaretha van Oostenrijk dat Karel 
V zou moeten afzien van belastingheffing voor zijn oor-
logen. Brabant zou niet de helft kunnen opbrengen van 
wat het anders deed, in Zeeland was niets te verwach-

64  Dat laatste was het geval in de polder Mastenbroek. Hierdoor 
was er geen of nauwelijks achterland dat in buitengewone gevallen 
bijstand leverde en waarmee de polder structureel uitgebreid had 
kunnen worden. Kole, Polderen of niet, 150. Ook voor een archipel als 
Zeeland was de situatie ongunstig.
65  Soens, Spade in de dijk, 100.
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ten en in Holland en Vlaanderen heel weinig. Het bleef 
niet bij belastingtegenvallers. De ramp van 1530 nood-
zaakte de keizer alleen al voor herstelwerkzaamheden 
op Noord-Beveland en in de watering Beoosten Yerseke 
circa 20.000 Vlaamse ponden (120.000 Carolusgulden) 
bij te dragen. Het leeuwendeel van de totale herstelkos-
ten kwam voor zijn rekening.66 Na de Allerheiligenvloed 
van 1570 legden de Staten van Friesland aan landvoogd 
Alva uit dat de grond niets meer op zou brengen zolang 
de dijken niet gerepareerd waren. Ze vroegen om te be-
ginnen vrijstelling van wat zij in juli 1570 nog hadden 
toegezegd aan belasting te heffen in de vorm van tien-
de, twintigste en honderdste penning, te weten 128.000 

66  Dekker, ‘Tussen twee vloeden’, 618. Een Vlaams pond stond ge-
lijk aan zes Carolusguldens van 40 groten of 20 stuivers. De Carolus-
gulden werd als fysieke munt overigens pas in 1542 geïntroduceerd.

Carolusgulden.67 Uit de andere getroffen gewesten kwa-
men vergelijkbare geluiden. Op 22 januari 1571 schreef 
Alva aan Filips II dat Vlaanderen, Zeeland en Holland 
om hulp vroegen voor het dijkherstel. Zij verzochten 
tenminste kwijtschelding van één termijn van de tiende 
en twintigste penning.68 In de laaggelegen Nederlanden 
was de gehele economie afhankelijk van goed dijkbeheer. 
Overstromingen waren economisch ontwrichtend.69 De 
zich ontwikkelende staat had dus een rechtstreeks fis-
caal belang bij goed functionerend dijkbeheer.

Op welke manier het dijkbeheer het beste verbeterd 
kon worden, was intussen niet evident. Een gang naar 
de rechter loste in de landsheerlijke periode zelden iets 

67  Rienks en Rienks-Wallinga, ‘De Alderheljenfloed’, 30-32.
68  Winsemius, ‘Inleiding’, 14. 
69  Van Dam, ‘New Orleans aan het IJ’, 18. 

 ▸ Achttiende-eeuwse wandkaart van het hoogheemraadschap van de Hondsbossche en Duinen tot Petten, zoals de off iciële naam luid-
de. Bijna heel Holland benoorden het IJ betaalde sinds de vijftiende eeuw omslag voor de dure zeeweringen in het gebied rond Petten. 
Op de kaart is het grote contrast zichtbaar tussen het strakke verkavelingspatroon van de Zijpe, drooggemaakt aan het einde van de 
zestiende eeuw, en dat van de oude polders. 
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op, zoals we zien aan allerlei voorbeelden uit de vijftien-
de en zestiende eeuw, toen hervorming van het dijk-
beheer urgent was. Juridische processen sleepten zich 
eindeloos voort of resulteerden in een vonnis dat geen 
soelaas bood. Toen in 1603 het zo geslaagde compromis 
over de Bunschoter Veen- en Veldendijk werd bereikt, 
was dit te danken aan een korte arbitrageprocedure en 
niet aan de rechtszaak die al sinds 1577 voor het Hof 
van Utrecht liep.70 Processen voor het Hof van Fries-
land over het onderhoud van de Vijfdeelendijk waren 
evenmin effectief. Zo eindigde een rechtszaak in 1569 
met een vonnis dat voor geen van beide partijen accep-
tabel was en niet werd uitgevoerd.71

De weinig constructieve bijdrage van zestiende-eeuw-
se rechtbanken kan geïllustreerd worden met de con-
flicten rond de Spaarndammerdijk, op de zuidelijke oe-
ver van het IJ. De dijk lag op het grondgebied van vijf 
ambachten en deze dijkdorpen waren verantwoordelijk 
voor het onderhoud. Binnen de dorpen gold een verde-
ling op basis van aangrenzing zodat in het bijzonder 
de bezitters van aangrenzende percelen, de aangelan-
den, onderhoudsplichtig waren. De dijkdorpen behoor-
den in de middeleeuwen nog niet bij Rijnland, noch bij 
een ander waterschap. Rijnland lag direct ten zuiden 
van de dorpen en waterde sinds de dertiende eeuw af op 
het IJ, via sluizen in de Spaarndammerdijk. In de vijf-
tiende en zestiende eeuw bleek dat het hoogheemraad-
schap niet alleen de sluizen hard nodig had, maar ook 
de dijk, want als hij doorbrak, richtten overstromingen 
tot ver in Rijnland schade aan. In het begin van de vijf-
tiende eeuw kreeg Rijnlands bestuurscollege daarom 
het privilege de dijk te mogen keuren en schouwen, on-
getwijfeld nadat het hoogheemraadschap iets had bij-
gedragen aan dijkherstel. De dorpen wensten echter 
structurele steun van hun grote zuiderbuur en begon-
nen hierover in 1529 te procederen. De uitspraak die de 
Hoge Raad uiteindelijk in 1539 in hoger beroep deed, 
is tekenend voor de toenmalige rechtsopvattingen. De 
rechters bevestigden het gewoonterecht, dat inhield dat 
Rijnland niet hoefde bij te dragen aan het dijkonder-
houd. Dit was vanouds een verantwoordelijkheid van de 
lokale gemeenschappen bij de dijk, de vijf dijkambach-
ten.72 Deze uitspraak stond behoorlijk los van de reali-

70  Rechtszaak over het onderhoud van de Veldendijk: Kole, Polderen 
of niet, 68-69.
71  Tolle, ‘Tweedracht’, 48, 51, 53. 
72  Van 1529 tot 1538 liep een proces voor het Hof van Holland en 
daarna volgde hoger beroep voor de Grote Raad, beëindigd met een 
vonnis in 1539. De Grote Raad bevestigde dat Rijnland niet hoefde 
bij te dragen aan het dijkonderhoud. Werkgroep Grote Raad, ‘Slotens 
verzet’, 268-270. In 1552 deed het Hof van Holland uitspraak dat de 
dijkdorpen de dijk op de vereiste hoogte en breedte moesten maken. 

teit want de dorpjes waren evident niet meer in staat 
tot deze taak. De dijk moest inmiddels hoge vloedstan-
den kunnen weerstaan, totaal anders dan toen hij eeu-
wen eerder aangelegd werd in de tijd dat het IJ nog een 
veenriviertje was en geen zeearm. Landsheerlijke com-
missarissen verplichtten Rijnland wel tot dijkherstel, in 
reactie op de vele doorbraken in de eerste helft van de 
zestiende eeuw, maar dit ging om incidentele maatrege-
len. Bovendien waren de afspraken erover onduidelijk, 
want Rijnland bleef volhouden alles bij wijze van lening 
te hebben verstrekt. 

In de tweede helft van de zestiende eeuw werd een 
oplossing steeds urgenter terwijl de rechtshoven nog al-
tijd niets wisten uit te richten. Na doorbraken in 1552 
probeerde het Hof van Holland de Spaarndammerdijk 
te verhoefslagen onder alle ingelanden van de dijkam-
bachten in plaats van alleen de aangelanden (een maat-
regel zoals in Bunschoten in 1433 was genomen). Zelfs 
dat verzandde. Commissarissen van het Hof waren er-
mee bezig van 1557 tot 1565, maar stuitten op veel ver-
zet.73 Getuigen verklaarden dat de dijk er al meer dan 
300 jaar lag en er nooit een nieuwe verhoefslaging was 
geweest.74 Het gewoonterecht belemmerde iedere zin-
nige hervorming. Zolang het gewoonterecht zo’n gro-
te rol speelde bij de rechtshoven, was de juridische weg 
ongeschikt om dit soort kwesties op te lossen. 

De oplossing van Rijnlands waterkeringsprobleem 
was niet te danken aan rechtszaken noch aan een ar-
bitrageprocedure. Door de toenemende schade van 
dijkdoorbraken zagen dijkgraaf en hoogheemraden van 
Rijnland zich uiteindelijk gedwongen overeenkomsten 
met de dijkambachten te sluiten. Bij een eerste overeen-
komst van 1544 zegde Rijnland toe om de zwakke de-
len van de dijk in onderhoud te nemen, terwijl de dor-
pen erin toestemden dat de rest verhoefslaagd bleef.75 
De overeenkomst werd weliswaar geen compromis ge-
noemd, maar had wel dat karakter doordat beide par-
tijen iets toegaven. Het akkoord werd zonder zichtbare 
inmenging van de overheid of rechtbanken tot stand ge-
bracht. Na deze afspraak kreeg het proces een eigen dy-
namiek, omdat als vanzelf het ene na het andere dijkvak 
door dijkplichtigen geabandonneerd werd en daarmee 
tot de categorie ging behoren die Rijnland moest onder-
houden. De oorlogvoering op en rond de dijk tijdens de 

Van Amstel-Horák en Lombarts, Regestenboek van Rijnland, p. 77, 27-
7-1552.
73  NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 1198b en NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 
1185, document nr. 27 (16-6-1561).
74  NL-LdnHHR, OAR, inv.nr. 1198b, f. 137v.
75  Van Amstel-Horák en Lombarts, Regestenboek van Rijnland, 9-4-
1544 (p. 67); Van Amstel-Horák, ‘Nieuwbouw van twee sluizen’, 54.
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Opstand versnelde dit proces enorm omdat die tot een 
grote verarming van de dijkplichtigen leidde. Overeen-
komsten van 1578 en 1593 bezegelden de gehele over-
dracht van de dijk aan Rijnland, wederom zonder zicht-
bare betrokkenheid van juristen van het Hof of andere 
externe partijen.76 De dijk was sindsdien ten laste van 
de totale belanghebbende gemeenschap.

Terwijl gerechtshoven vanwege de grote invloed van 
het gewoonterecht al weinig bijdroegen aan dijkher-
vormingen, speelde ook het juridisch uitsluiten van 
precedentwerking alom een funeste rol. In akten van 
non-prejuditie werd hulp bij dijkverbetering en -her-
stel zoveel mogelijk gepresenteerd als incidenteel, uit-
zonderlijk en vrijwillig, opdat niemand kon denken dat 
het achterland onderhoudsplichtig was geworden.77 De 
grondbezitters uit het Utrechtse achterland kwamen 
in 1509 helpen bij het herstel van de Diemerdijk, maar 
kregen daarvoor op schrift de erkenning dat zij slechts 
te hulp waren geschoten sonder tot het maecken vanden 
dijck verplicht te zijn.78 Polders op Voorne werden door 
landsheer Maximiliaan van Habsburg onder druk gezet 
om de polder van Zwartewaal te helpen na de storm van 
1509, maar niet voor niets. Om ze over te halen werd 
hen verzekerd dat ze dat voor deze reyse, uit gratie en zon-
der prejuditie van dien zouden doen.79 In het rivierenge-
bied, waar de kwaliteit van het dijkbeheer in de vroeg-
moderne tijd zichtbaar leed onder de gefragmenteerde 
dijkzorg,80 bleef het uitsluiten van precedentwerking 
ook tijdens de Republiek springlevend. In de Tieler-
waard waren de Lingedorpen in 1751 bijvoorbeeld wel 
bereid de Maasdorpen voor een keertje te helpen met 
hun dijken, maar dit was zonder consequentie voor de 
toekomst, zo luidde het hierover bereikte compromis.81 
Privileges die precedentwerking uitsloten werden vaak 
in de vorm van oorkonden gekoesterd en behoren tot de 
oudste schriftelijke stukken in de collecties van water-
schappen en steden.82

76  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, 148-150.
77  Winsemius, De historische ontwikkeling, 151-155, 163.
78  De recognitie werd hen door waarslieden van Amstelland ver-
strekt. Fransen, Dijk onder spanning, 48.
79  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 910.
80  Van Bavel, Curtis and Soens, ‘Economic inequality and instituti-
onal adaptation’, 9.
81  Moorman van Kappen, ‘Tieler- en Bommelerwaarden’, 139. Bij de 
Grebbedijk in 1634: Mijnssen-Dutilh, Een vallei vol water, 46-47.
82  Oorkonde van non-prejuditie voor Brugge, 1377: Soens, Spade in 
de dijk, 100; charter voor de ingezetenen van het groot-waterschap van 
Woerden, 1388: Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 267-268; oorkon-
den voor de ingezetenen van Rijnland, 1388, respectievelijk van Rijn-
land, Leiden en Woerden, 1467: Van Amstel-Horák en Lombarts, Re-
gestenboek van Rijnland, p. 6 (18-8-1388), p. 15 (13-10-1467); oorkonde 
van non-prejudicando voor de Binnendijkers, 1509: Winsemius, De 

Arbitrage was over het algemeen een veel effectiever 
middel om dijkgeschillen op te lossen dan een gang 
naar de rechter. Weliswaar kon arbitrage uitmonden in 
een akte van non-prejuditie of een ander slecht compro-
mis, maar meestal kwam er een compromis uit de bus 
dat voldoende constructief was om het belangenconflict 
op te lossen of hanteerbaar te maken. Dit kwam vooral 
omdat arbitrage was gericht op het maken van werkbare 
afspraken met het oog op de toekomst, niet op het vast-
stellen wie in zijn recht stond. De procedure beoogde 
een snelle en pragmatische oplossing. De verschillende 
belanghebbende partijen werden intensief erbij betrok-
ken en de scheidsrechters negeerden wat evident on-
gunstig uitwerkte, zoals de akten van non-prejuditie. Ze 
introduceerden eventueel nieuwe procedures, zoals de 
gemeenmaking van het gewone onderhoud, maar ba-
seerden dat op praktijken die zich elders bewezen had-
den. In veel arbitragecommissies zaten externen, per-
sonen uit andere gewesten die over die vernieuwingen 
konden adviseren. Verder sloten arbiters zoveel moge-
lijk aan bij reeds bestaande systemen en regels. Zo ba-
seerden zij nieuwe onderhoudsverdelingen op het prin-
cipe van proportionaliteit: landen die baat hadden bij de 
waterwerken, moesten naar rato bijdragen. Arbitrage-
commissies bevestigden uiteindelijk ook steeds de ver-
regaande autonomie van het betreffende waterschap en 
sloten dus aan bij het aloude principe van zelfbestuur. 
Onderwerping aan scheidsrechters gebeurde vrijwil-
lig (in elk geval formeel) en beoogde slechts de oplos-
sing van specifieke problemen, niet een permanen-
te overdracht van bevoegdheden.83 De autonomie van 
de grondbezitters om hun waterbeheer vorm te geven, 
bleef daarmee overeind.84 Arbitrage was dus zeker geen 
schande.

9.4.1  Opschaling in Friesland met Georg Schenk van Tou-
tenburg en Caspar de Robles

Beroemde voorbeelden van arbitrageprocedures zijn 
die met betrekking tot de Vijfdeelendijk in 1533 en 1573. 
Bij de eerste speelde George Schenk van Toutenburg de 

historische ontwikkeling, 155.
83  Zo besloten de geërfden van de polder Arkemheen op 27-7-1608 
gezamenlijk om commissarissen van het Hof te vragen hun vele ge-
schillen te beslechten. Ze deden dat bij acte van submissie, dus door 
te kiezen voor arbitrage. Zie voor het besluit van geërfden van 27-7-
1608. NL-AhGldA Arkemheen, inv.nr. 179, f. 12r-12v. De commissa-
rissen voerden in nauwe samenwerking met het dijkbestuur en de 
geërfden de reorganisatie door en trokken zich daarna volledig terug.
84  Mijnssen-Dutilh merkt op dat gewestelijke staten slechts een re-
geling voor dijkonderhoud konden opleggen als de belanghebbenden 
daar eerst zelf om vroegen. Amersfoort lag aan zee, 178.
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hoofdrol.85 Als stadhouder van Friesland trok hij rond 
1530 het initiatief naar zich toe, in de nasleep van enke-
le overstromingen. Schenk van Toutenburg had er wei-
nig vertrouwen in dat de vele lopende rechtszaken de 
geschillen zouden beëindigen, dus hij stuurde aan op 
een arbitrageprocedure. Hij riep de vertegenwoordigers 
van de lokale gemeenschappen, de grietmannen, naar 
Leeuwarden en wist hen uiteindelijk te overtuigen zich 
aan arbitrage te onderwerpen. Daarbij zouden hijzelf 
en de president en raden van het Hof van Friesland als 
scheidsrechters optreden. Dit leidde tot het zogenaam-
de Groot Arbitrarement van 1533. Daarbij werden water-
schappen in het leven geroepen voor alle Friese zeedij-
ken tussen de droogmakerij Het Bildt (de voormalige 
monding van de Middelzee) en de grens met Overijs-
sel. Dit was een nieuw verschijnsel in Friesland want tot 
dan toe was waterbeheer een zaak geweest van de grie-
tenijen, dus lichamen van algemeen bestuur. De wa-
terschappen werden contributies genoemd en de eer-
ste was de contributie der Vijfdeelenzeedijken, die de 
28 kilometer lange dijk van Het Bildt tot aan Makkum 
beheerde. In iedere contributie werd een groot achter-
land opgenomen. De grietenijen en stadjes in dit ach-
terland gingen structureel bijdragen, hoewel tegen lich-
tere tarieven dan de grietenijen en steden bij de zee. 
Alle delen van Westergo die daadwerkelijk beschermd 
werden door de dijken langs de Zuiderzee, moesten er-
aan geloven, dus de gebieden die met eenen water met-
ten seluen moeghen bevloeyen.86 Met dit criterium sloot 
het Groot Arbitrarement aan bij het ook in Friesland 
al eeuwen geldende principe dat waterbeheer naar rato 
betaald moest worden door degenen die er baat bij had-
den. Grietenijen die oude oorkonden uit de kast haal-
den, vonden geen gehoor. Vanwege de verbreding van 
de financiële basis voor het dijkbeheer is in de historio-
grafie altijd grote waardering getoond voor Schenk van 
Toutenburg en zijn Groot Arbitrarement.87

Hoewel het Groot Arbitrarement de financiële basis 
van het dijkbeheer verbreedde, slaagde het niet in het 
vormen van een doorleefde belangengemeenschap. Het 
was uiteraard de bedoeling om de betrokkenen zo snel 
mogelijk hun zaken in onderlinge samenwerking te la-

85  George of Jurriaan Schen(c)k, vrijheer van Toutenburg, stadhou-
der van Friesland (1521-1540). Molhuysen en Blok, NNBW 3, 1132-1136, 
geraadpleegd via www.biografischportaal.nl. Na strijd met de hertog 
van Gelre wist Karel V Friesland in 1524 definitief bij zijn territoria te 
voegen. 
86  Winsemius, De historische ontwikkeling, 150, 151, 156, citaat op 157.
87  Winsemius, De historische ontwikkeling, 152, 157; Ter Haar en 
Polhuis, De loop van het Friese water, 59-60; Rienks en Rienks-Wallin-
ga, ‘De Alderheljenfloed’, 38; Draaisma, ‘Een nieuwe kijk op Caspars 
dijk’, 33, 51.

ten regelen. De scheidsrechterlijke uitspraak gaf aan 
hoe de lasten over Binnendijkers en Buitendijkers ver-
deeld moesten worden, gespecificeerd naar aardwerk 
en paalwerk, maar liet de uitwerking, inclusief de inter-
ne bestuurlijke inrichting van het nieuwe waterschap, 
over aan partijen. Die raakten echter over alles in con-
flict. Toen bijvoorbeeld de nieuwe verhoefslaging van 
het aardwerk bij loting plaatsvond, vonden sommigen 
dit qualycken ende onbehoirlycken gedaen waarna com-
missarissen van het Hof dan maar een verdeling op-
legden.88 Het Hof moest zich gedetailleerd met de be-
stuurlijke inrichting bemoeien en er laaide een ernstig 
conflict op over wat precies tot het aardwerk en wat tot 
het paalwerk gerekend moest worden. Ook kwamen 
oude verwijten op tafel. De autoriteiten, in het bijzon-
der het Hof en de landvoogden Margaretha van Parma 
en de hertog van Alva drongen er vergeefs op aan omme 
mit minne en vruntschap dese seacke neder te leggen.89 

De urgentie nam toe na de Allerheiligenvloed van 
november 1570 waarbij volgens een ruwe schatting 
6000 doden in de Nederlandse gewesten vielen, van 
wie 2892 in Friesland.90 Het was de ergste overstro-
ming in de Nederlandse geschiedenis. De discussies 
over het dijkherstel draaiden vooral weer om de kos-
tenverdeling en werden verder gecompliceerd doordat 
het Hof wilde vasthouden aan de juist in 1569 besloten 
gemeenmaking van de Vijfdeelendijk. De dijkplichti-
gen waren echter door de ramp verarmd en deden een 
klemmend verzoek om met inzet van eigen arbeid de 
dijken te mogen opmaken want ze hadden geen geld 
voor een hoge omslag. Binnen- en Buitendijkers wa-
ren hierin eensgezind.91 Om de problemen op te los-
sen werden op voorstel van de Binnendijkers externe 
bemiddelaars aangezocht, zoals raadsheren uit Overijs-
sel en Holland en dijkgraven uit Zeeland. Deze bemid-
deling had succes want de heren bewerkstelligden een 
compromis, in de zin dat Binnen- en Buitendijkers be-
reid bleken zich aan de uitspraak van een nog te vor-
men arbitragecommissie te onderwerpen.92 De arbitra-
gecommissie deed in augustus 1573 een uitspraak die 
in november formeel werd afgekondigd en die we als 
Klein Arbitrarement zouden kunnen aanduiden. De 
uitspraak blonk uit in pragmatisme door rekening te 
houden met de sterke wens van beide partijen om zo 
min mogelijk met elkaar te maken te hebben. Partij-

88  Winsemius, De historische ontwikkeling, 179.
89  Tolle, ‘Tweedracht’, 46-49, 51.
90  Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, deel II, 682; 
Buisman, Duizend jaar wind, weer en water, deel III, 654.
91  Draaisma, ‘Een nieuwe kijk op Caspars dijk’, 40-42, 88.
92  Minnema Buma, Bijdrage, 105.
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en werden ganselijk ontscheyden en zouden, zodra de 
stormschade hersteld zou zijn, allebei de helft van de 
dijk toegewezen krijgen, de Binnendijkers de noorde-
lijke en de Buitendijkers de zuidelijke helft.93 Het be-
staande waterschap, de contributie der Vijfdeelenzee-
dijken binnendijks en buitendijks, bleef weliswaar 
bestaan onder één dijkgraaf, maar het kreeg twee afde-
lingen met niet alleen een eigen onderhouds taak, maar 
ook een eigen bestuur en eigen omslag.94

De arbitrage voor de Vijfdeelendijk heeft aanleiding 
gegeven tot grote mythevorming rondom de voorzit-
ter van de arbitragecommissie, stadhouder Caspar de 
Robles.95 Hij zou de dijkplichtigen, die hun dijken ver-
waarloosden, met harde hand tot dijkwerk hebben ge-
dwongen en de Friezen zouden achteraf, in 1576, uit 
dankbaarheid een standbeeld voor hem hebben opge-
richt. Graag wordt beklemtoond hoe uniek het is om 
in Nederland een standbeeld voor een stadhouder van 
de Habsburgers aan te treffen. Kees Draaisma heeft 
de verhalen aan de hand van archiefbronnen tegen 
het licht gehouden. Daaruit blijkt om te beginnen dat 
de Friezen hun dijken niet verwaarloosden, maar dat 
het eerder zo was dat ze te weinig geld en mankracht 
hadden om een behoorlijk effect met hun inspannin-
gen te bereiken. Verder is de persoonlijke bijdrage van 
De Robles aan de arbitrage en de hervorming van het 
dijkbestuur zeer zwaar overschat. De arbitrale beslis-
sing is door anderen voorbereid toen De Robles in Hol-
land oorlog aan het voeren was. Hij onderscheidde zich 
als scheidsrechter of dijkhervormer zeker niet gunstig 
van eerdere stadhouders in Friesland. Ten slotte zijn 
er geen aanwijzingen dat de dijkgenoten dankbaarheid 
tegenover De Robles hebben geuit. Het zogenaam-
de standbeeld was gewoon een scheidpaal. Het stond 
op de dijk precies op de grens tussen het stuk dijk dat 
door de binnendijkers en het stuk dat door de buiten-
dijkers moest worden onderhouden. Het was feitelijk 
een groot uitgevallen hoefslagpaal. De grenspaal is nog 

93  Draaisma, ‘Een nieuwe kijk op Caspars dijk’, 49-50; Minnema 
Buma, Bijdrage, 96, 106. 
94  Ter Haar en Polhuis, De loop van het Friese water, 84; Draaisma, 
‘Een nieuwe kijk op Caspars dijk’, 50. Oudere literatuur suggereert 
soms abusievelijk dat het waterschap gesplitst werd, dus dat er twee 
contributies kwamen: Winsemius, De historische ontwikkeling, 159; 
Tolle, ‘Tweedracht’, 44-45. Draaisma beschrijft de jaarlijkse gezamen-
lijke dijkinspectie onder leiding van de dijkgraaf in de zeventiende 
eeuw. Draaisma, Roptazijl, 43 en 52. 
95  De Robles (1527-1585) was plaatsvervangend stadhouder van 
Friesland, Groningen en Drenthe van 1568 tot 1573 en stadhouder van 
deze gewesten van 1573 tot 1576. Ten tijde van de arbitrale uitspraak 
in augustus 1573 was hij nog plaatsvervangend stadhouder; hij werd 
stadhouder in november 1573. Molhuysen en Blok, NNBW 10, 819-
820, geraadpleegd via www.biografischportaal.nl.

te zien op de dijk in Harlingen, in achttiende-eeuwse 
gedaante omdat hij was vervallen en in 1776 opnieuw 
is opgebouwd (zie afb. p. 228). Zijn bijnaam de Stenen 
Man ontleent de grenspaal aan de januskop die beide 
helften van de dijk tegelijkertijd in de gaten kon hou-
den. In de versie van 1576 was de zuil niet van een ja-
nuskop voorzien maar van twee losse hoofden met niet 
geheel gelijke gezichten. Mogelijk stelden zij twee per-
sonen voor, namelijk Caspar de Robles en Igram van 
Achelen, president van het Hof van Friesland. Dit wa-
ren de twee hoogste gezagsdragers in het gewest en te-
vens de belangrijkste leden van de arbitragecommissie. 
Van De Robles is geen andere afbeelding bekend, maar 
Van Achelen staat op een penning en die afbeelding 
vertoont gelijkenis met een van de hoofden. Draaisma 
laat zien hoe door een mix van feiten en ficties een 
‘Casparcultus’ ontstond die zich in de loop der eeuwen 
ongeremd kon ontwikkelen.96 

Ontdaan van de mythen lijkt de arbitrageprocedure 
van 1572-1573 veel op die voor andere dijken langs de 
Zuiderzee in de zestiende en zeventiende eeuw: be-
trokkenen kwamen er onderling niet uit, verzochten 
de gewestelijke autoriteiten om arbitrage en waren ver-
volgens nauw betrokken bij de uitkomst door concre-
te voorstellen en informatie aan te leveren. Ook de uit-
komst vertoont overeenkomst met andere procedures, 
in de zin dat een groot achterland betrokken werd bij 
het dijkonderhoud. Onder de nieuwe regeling (die in 
1579 inging, namelijk nadat de dijk voldoende hersteld 
werd geacht) was een gebied van 28.000 hectare ver-
antwoordelijk voor de Vijfdeelendijk in plaats van eer-
der ruim 10.000 hectare.97 Er waren ook verschillen. Zo 
wilden de grondbezitters in Friesland terug naar het on-
derhoud in natura, hoewel dit wellicht tijdelijk was, na-
melijk in de rampspoedige jaren ’70. Wat vooral opvalt 
is dat de arbitrage niet leidde tot de integratie van het 
hele dijkonderhoud in één hand, maar verdeeld bleef 
over twee groepen die elkaar weinig gunden: grondbe-
zitters in het achterland en grondbezitters dichter bij de 
kust. Ze vormden in naam afdelingen van één water-
schap maar deelden weinig behalve een dijkgraaf. De 
Buitendijkers (die de moeilijke zuidelijke helft in onder-
houd hadden gekregen) moesten nog steeds om hulp 
smeken wanneer ze weer eens voor hoge kosten ston-
den. Zij bleven in de zeventiende eeuw bij de jaarlijkse 

96  Draaisma, ‘Een nieuwe kijk op Caspars dijk’, 29, 50, 71, 78 (per-
soonlijke bijdrage De Robles); 27, 69 (de zuil als scheidpaal), 78-79 
(vernieuwing 1776), 95-97 (identiteit van de koppen), 87-99 (mythe-
vorming). Draaisma, Roptazijl, 42-43 (voorbereiding door mede arbi-
ters).
97  Van Tielhof, ‘Forced solidarity’, 330.
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228 9 samenwerken in  dijkbeheer

gezamenlijke dijkinspectie dan ook protesteren tegen 
de afgesproken regeling.98 

Waarom bleek het in Friesland zo moeilijk om de dijk 
onder één waterschapsbestuur te brengen? Ontbrak het 
de Habsburgse autoriteiten aan wortels in de samenle-
ving om voldoende ondersteuning te bieden bij regio-
nale samenwerking? Ontbrak een regionale elite die als 
trekker van het waterbeheer op kon treden en het par-
ticularisme onderdrukken? We hebben gezien hoe be-

98  Draaisma, Roptazijl, 52. In 1922 is nog eens voorgesteld om Bui-
tendijks samen te voegen met Binnendijks maar vanwege menings-
verschillen over met name de hoofdplaats van vestiging is dat plan in 
de ijskast gestopt. Ter Haar en Polhuis, De loop van het Friese water, 85.

langrijk die elite was bij de oprichting van andere regio-
nale waterschappen zoals de Alblasserwaard (Holland) 
en het Aduarderzijlvest (Groningen). Wellicht was er in 
het zestiende-eeuwse Friesland weinig concentratie van 
grondbezit over de grenzen van grietenijen heen. Een 
groep grootgrondbezitters die regionale samenwerking 
had kunnen stimuleren was wellicht afwezig. Het ste-
delijk grondbezit moet in zestiende-eeuws Westergo in 
elk geval beperkt zijn geweest, want de stadjes waren 
nog klein. De geringe animo om samen te werken sluit 
aan bij de in hoofdstuk 2 genoemde ontwikkelingen 
op het gebied van de afwatering in Friesland, want ook 
daarin werd maar beperkt samengewerkt. In de middel-

 ▸ De Stenen Man te Har-
lingen, scheidpaal tussen de 
dijkgedeelten van de Binnen-
dijkers en de Buitendijkers.
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eeuwen waren zijlvesten opgericht ten behoeve van de 
regionale afwatering, maar die hadden zich toen niet 
tot waterschappen met een eigen bestuur ontwikkeld. 
Het bleven in wezen vrijwillige samenwerkingsverban-
den van grietenijen. In de vroegmoderne tijd functio-
neerden ze matig. De achterstand in de organisatie van 
het waterbeheer, vergeleken met de landsheerlijke ge-
bieden, bleef dus ook in de vroegmoderne tijd doorwer-
ken.99 

Maken we de balans op van de reorganisaties onder 
leiding van Schenk van Toutenburg en De Robles, dan 
staat aan de positieve kant dat het dijkbeheer daarna be-
slist minder problematisch was.100 Dit stemt overeen 
met wat we bij andere opschalingsoperaties zien. Het 
aantal conflicten nam af nadat een groter achterland 
structureel bij het onderhoud werd betrokken.101 Aan de 
negatieve kant staat echter dat de Binnen- en Buitendij-
kers niet onder één bestuur waren gekomen en de nei-
ging behielden zich tegenover elkaar op te stellen. El-
ders leidde een opschalingsoperatie er meestal toe dat 
bestuur en grondbezitters gericht raakten op het berei-
ken van interne overeenstemming, maar bij de Binnen- 
en Buitendijkers speelden de tegenstellingen over nieu-
we uitgaven steeds weer op. Zij voelden zich nauwelijks 
deel van een echte belangengemeenschap. 

9.5  Het institutionele onvermogen van de Republiek 
en het water

Voor het waterbeheer betekende het uittreden van de 
Noordelijke Nederlanden uit het Habsburgse Rijk in de 
zestiende eeuw in zekere zin een achteruitgang. Door 
het bijzondere staatsvormingsproces nam de invloed 
van centrale instellingen in de loop van de vroegmoder-
ne tijd niet toe, zoals in veel andere landen, maar juist 
af. De staatsinrichting van de Republiek der Nederlan-
den was opvallend zwak op het niveau van de centrale 
instellingen. Zo was er, om maar iets te noemen, geen 
staatshoofd. Er was dus geen gezagsdrager wiens stem 
op voorhand de doorslag zou geven.102 De stadhouder 
werd soms als staatshoofd beschouwd, maar was for-

99  Zie p. 38 en Van Cruyningen, ‘Water management and agricul-
tural development’, 70-71.
100  Knibbe, Lokkich Fryslân, 256.
101  Sinds de dijkambachten bij Rijnland waren opgenomen, was 
over het dijkbeheer weinig te melden. Fockema Andreae, Rijnland, 
201. De polder Arkemheen kende na de reorganisatie van 1611 weinig 
conflicten en wist zich in de zeventiende en achttiende eeuw te red-
den zonder subsidies. Hagoort, Het hoofd boven water, 315, 522-523. 
102  Frijhoff en Spies, Bevochten eendracht, 218; Prak, Gouden Eeuw, 
184; Ebben, ‘Twee wegen naar Munster’, 51.

meel slechts dienaar van de gewestelijke staten.103 De 
gewesten werkten samen, maar of ze één staat vorm-
den dan wel een federatie van republieken, was ondui-
delijk. Het eeuwenoude particularisme kreeg in de Op-
stand een nieuwe impuls. De Unie van Utrecht, een 
overeenkomst uit 1579 tot militaire samenwerking die 
bij gebrek aan beter als een soort grondwet van de Re-
publiek ging fungeren, verklaarde alle verworvenheden 
immers onaantastbaar. Artikel 1 van de Unie bepaalde 
weliswaar dat de gewesten zich zouden verenigen in alle 
forme ende maniere als off sy luyden maer een provincie 
waeren, maar in één adem door ook dat alle lokale en 
regionale privileges en gewoonten zouden worden ge-
handhaafd.104 Zo handhaafden de steden tot het einde 
van de achttiende eeuw hun bijna soevereine status, ge-
heel anders dan in de meeste Europese landen.105 Het 
eigenbelang bleef vaak voorop staan en de eigen loka-
le gewoonten maatgevend. Het staatsbestel had te kam-
pen met sterke middelpuntvliedende krachten. Het par-
ticularisme kon des te ongeremder uitgeleefd worden 
nu er geen sterke vorst meer was die dit trachtte te be-
strijden. In de Republiek manifesteerde zich daardoor 
regelmatig een machtsvacuüm.106 

De merkwaardige staatsinrichting betekende para-
doxaal genoeg niet dat de Republiek ineffectief of ineffi-
ciënt was. Zo slaagde ze erin om in 1648 als onafhanke-
lijke staat erkend te worden en haar onafhankelijkheid 
vervolgens lange tijd met succes tegenover grootmach-
ten te verdedigen. Ook wist ze de overzeese handel effec-
tief te beschermen, waardoor Nederlandse kooplieden-
elites in staat waren grote rijkdom te vergaren. Dit 
alles is te verklaren uit een efficiënte oorlogvoering en 
een ten dienste daarvan ontwikkeld belastingsysteem 
dat eveneens opvallend efficiënt was.107 Wantje Frit-
schy wijst erop dat de steden op dit punt juist wel be-
reid waren heel veel van hun autonomie in te leveren. 
Lokale elites die vastbesloten waren de Opstand tegen 
de Spanjaarden vol te houden begrepen dat een sterke 
defensie het belang van zelfbestuur oversteeg. Omdat 
oorlogvoering als een gemeenschappelijk belang werd 
beschouwd, manifesteerden de steden zich op dit punt 
meer als onderdelen van een stedensysteem dan als par-
ticularistische eenheden. De belastingopbrengsten kon-
den daardoor relatief zeer hoog oplopen. In de jaren ‘70 
en ‘80 van de zestiende eeuw deed zich een ware be-

103  Prak, Gouden Eeuw, 196-197.
104  Groenveld, ‘Natie en patria’, 74; Prak, Gouden Eeuw, 184-185.
105  Blockmans en ’t Hart, ‘Power’, 432.
106  Prak en Van Zanden, Nederland, 139.
107  ’t Hart, The Dutch wars of independence, 7; Fritschy, ‘The efficien-
cy of taxation’, 64-74; Prak en Van Zanden, Nederland, 139.
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lastingrevolutie voor.108 Tijdens de Republiek waren de 
belastinginkomsten per hoofd van de bevolking hoger 
dan elders en tevens hoger dan op grond van de econo-
mische ontwikkeling was te verwachten.109 De Opstand 
gaf dus in het algemeen het particularisme een impuls, 
maar op het punt van belastingen en oorlogvoering 
werd juist de samenwerking en onderlinge afhankelijk-
heid van steden versterkt. Deze samenwerking bouwde 
voort op oudere ervaringen. Al sinds de dertiende eeuw 
gingen Hollandse en Zeeuwse steden soms een collec-
tieve schuld aan waardoor ze hun lot aan elkaar verbon-
den.110

Op andere terreinen manifesteerden de nadelen van 
het staatsbestel zich veel prominenter. De zwakte van 
centrale instellingen blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
de corrupte griffier van de Staten-Generaal, Cornelis 
Musch, lange tijd geen strobreed in de weg werd ge-
legd. Wij kwamen hem eerder tegen in het kader van 
de golf van financiële schandalen aan het einde van de 
Gouden Eeuw.111 Bij zijn dood in 1650 bleek hij rond de 
twee miljoen gulden te hebben vergaard.112 Kunnen we 
dit nog als een extreem geval afdoen, een veel algeme-
ner nadeel van het staatsbestel was de trage en inge-
wikkelde besluitvorming binnen allerlei gremia, de Sta-
ten-Generaal en gewestelijke Statencolleges voorop. Dit 
was overigens niet louter negatief want door het vele 
vergaderen en overleggen werden nogal eens uiteenlo-
pende standpunten met elkaar verzoend en een breed 
draagvlak gecreëerd.113 

Vooral door het onderzoek naar het belastingsysteem 
en de oorlogsfinanciering is een genuanceerd beeld 
ontstaan in het debat over het institutionele onvermo-
gen van de Republiek. De hypothese dat de Republiek 
simpelweg ten onder ging aan institutionele verstar-
ring, is verlaten. Er waren veel belangrijker oorzaken, 
zoals het feit dat een klein land als de Nederlandse Re-
publiek de militaire strijd onder geen enkele omstan-
digheid had kunnen winnen tegen grote landen zoals 
Engeland en Pruisen, toen die besloten hadden hun le-
ger en vloot sterk te ontwikkelen.114 Dat neemt niet weg 
dat in de samenleving vormen van verstarring optraden, 

108  Fritschy, Public finance of the Dutch Republic, 62, 85-88, 121.
109  Fritschy, Public finance of the Dutch Republic, 373.
110  Zie p. 54.
111  Zie p. 201.
112  Knevel, Het Haagse Bureau, 132, 136; Prak, Gouden Eeuw, 194. 
113  De Bruin, ‘Het politiek bestel’, 31; Frijhoff en Spies, Bevochten 
eendracht, 219; Ebben, ‘Twee wegen naar Munster’, 52, 54, 71. Ebben 
geeft in dit artikel over de totstandkoming van de Vrede van Munster 
een fraaie illustratie van de trage en ingewikkelde besluitvorming.
114  Fritschy, Public finance of the Dutch Republic, 381; Fritschy, ‘Schul-
den als leerschool’, 25-26.

vooral in de tweede helft van de zeventiende en de eer-
ste helft van de achttiende eeuw. Elites hielden vast aan 
hun positie en privileges. Besluitvorming over hervor-
mingen kwam nauwelijks van de grond.115 

Wat betekende het staatsbestel van de Republiek voor 
het waterbeheer? Was daar wellicht een grotere insti-
tutionele dynamiek dan in de rest van de maatschap-
pij? Het lijkt er niet op. We zagen bij nogal wat water-
schappen het koesteren van achterhaalde voorrechten 
zoals de akten van non-prejuditie en tendensen tot oli-
garchisering. Er is dan ook een hele lijst aan te leggen 
van kwesties die generaties lang tot discussies bleven 
leiden in plaats van tot institutionele aanpassing en ver-
nieuwing. Interessant genoeg begon een vaste beeld-
vorming rond de (eendrachtige) strijd tegen het water 
zich juist tijdens de Republiek te ontwikkelen. De wa-
terbouwkundige Vierlingh had in de zestiende eeuw 
al een oproep gedaan om aan de zee, die hij de vijandt 
noemde en soms personifieerde als Oceanus, vooral sa-
men weerstand te bieden. Hij schrok niet terug voor 
een vergelijking met de militaire strijd die de Neder-
landse provincies gezamenlijk, dus vooral niet ieder 
voor zich, tegen de vorst zouden moeten voeren. Hij 
schreef zijn verhandeling rond 1577-1578, toen duidelijk 
werd dat Artesië en Henegouwen zich niet bij de Unie 
van Utrecht aan zouden gaan sluiten en de eenheid dus 
verloren ging.116 Hoe beeldspraak, verhalen en beelden 
over de strijd tegen het water bijdroegen aan nationale 
identiteitsvorming, weten we nog niet goed,117 maar het 
lijkt me niet onmogelijk dat de positieve beeldvorming 
over een eendrachtige strijd mede een reactie was op 
de in de praktijk juist moeizame samenwerking. Overi-
gens deed Vierlingh zijn vermaning tot het gezamenlijk 
optrekken tegen het water als vijand in een heel proza-
ische context. Hij vond dat de vier wateringen van Wal-
cheren niet alleen hun eigen dijken gemeen moesten 
maken (waartoe zij in de tweede helft van de zestiende 
eeuw één voor één overgingen), maar dat zij alle dijken 
van het eiland uuijt de gemeene beurse zouden moeten fi-
nancieren.118

In plaats van een eendrachtige strijd tegen het water 
zien wij dat diverse problemen niet opgelost raakten, 
vooral problemen die grenzen van provincies en ande-
re soevereine gebieden overstegen. Zo laaide een con-

115  Prak en Van Zanden, Nederland, 162-165.
116  Vierlingh, Tractaet van dyckagie, X, 25-26, 342, 395-396. Op p. 
100 een vergelijking tussen het aansturen van dijkwerkers en van sol-
daten. 
117  De ontwikkeling van deze beeldvorming is onderwerp van een 
nieuw onderzoeksproject. Zie daarover de oratie van Lotte Jensen Wij 
tegen het water.
118  Vierlingh, Tractaet van dyckagie, 395-396.
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flict tussen het hoogheemraadschap van de Lekdijk Be-
nedendams (Lopikerwaard) en het aan de overzijde van 
de Lek, op de zuidoever, gelegen Vianen steeds weer op. 
Vianen was een hoge heerlijkheid, een ministaatje, on-
afhankelijk van de gewesten Utrecht en Holland waar-
in het hoogheemraadschap lag. Zowel het hoogheem-
raadschap als de hoge heerlijkheid poogden het snel 
stromende rivierwater zo ver mogelijk van de eigen oe-
ver weg te houden om oeverafslag te voorkomen. Ar-
cheologen hebben inmiddels restanten van daartoe 
aangelegde werken gevonden. Bij Vianen zijn name-
lijk zinkstukken op de toenmalige zuidoever van de Lek 
aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden in het kader 
van Ruimte voor de Rivier. Ze dateren uit de periode 
1485-1650.119 Het hoogheemraadschap vreesde dat de 
Lek zijn loop noordwaarts zou verleggen en ten noor-
den van de Middelwaard, een eilandje in de rivier, zou 
gaan stromen. Toen de vrijheer van Vianen, Walraven 
van Brederode, in 1597 vanuit zijn uiterwaard een hoofd 
(een stenen dam dwars op de oever) in de Lek bouwde, 
leek het conflict hierover in eerste instantie goed te wor-
den opgelost door arbitrage. Vijf arbiters beëindigden 
het geschil op 4 mei 1599 met een prachtig Compromis 
ende utspraecke. De vrijheer van Vianen mocht vanuit 
zijn oever een hoofd bouwen om de stroom af te weren, 
maar moest ervoor zorgen dat er minimaal een afstand 
van 29 roeden (ruim honderd meter)120 bleef tussen de 
uiterste kant van dat hoofd en de kop van de Middel-
waard.121 Het recht om zijn oever te beschermen mocht 
dus niet ten koste van zijn overburen gaan. Er was ech-
ter geen hoger gezag om naleving van de afspraken af te 
dwingen en in de zeventiende eeuw herleefden de twis-
ten. Zo sloegen 300 gewapende burgerwachten uit Via-
nen in de nacht van zondag 4 op maandag 5 december 
1631 nieuw gebouwde oeverwerken van het hoogheem-
raadschap kapot.122

De gevolgen van het niet-naleven van het compro-
mis van 1599 zijn moeilijk vast te stellen. Het is een feit 
dat uiteindelijk een situatie ontstond die tegengesteld 
was aan de bedoeling van het compromis, maar dat had 
ook te maken met de natuurlijke neiging van rivieren 
om hun loop te verleggen. De Middelwaard groeide tot 
verdriet van de hoogheemraden nog in de zeventiende 
eeuw aan de zuidoever vast en de Lek volgde sinds cir-

119  De Groot, ‘Duikers’, 25, 30, 31.
120  Utrechtse roede gesteld op 3,76 meter: www.meertens.knaw/
mgw (Databank oude Nederlandse maten en gewichten).
121  Van Hengst, De Lekdijk Benedendams, deel I, 78-79, 272-274.
122  Van Hengst, De Lekdijk Benedendams, deel I, 105; zie ook aldaar 
80, 147; Van Ittersum, De Lekdijk Benedendams, deel II, 88-91, 114-117.

ca 1700 een noordelijker tracé dan voorheen.123 Wellicht 
hebben de inspanningen van de heer van Vianen het 
natuurlijke proces versneld. 

Vaak was het zelfs moeilijk om bij kwesties binnen ge-
westen tot constructieve samenwerking te komen. Door 
belangentegenstellingen tussen verschillende Holland-
se steden kwam de beheersing van de Merwede tussen 
Gorinchem en Dordrecht lange tijd niet van de grond. 
In de jaren ’30 van de achttiende eeuw ontstond een to-
tale patstelling; een compromis bereiken was onmoge-
lijk.124 Schieland en Delfland vochten eeuwenlang con-
flicten uit over het beheer van de Schie, een rivier die 
beiden voor hun afwatering gebruikten en waarvoor zij 
dus gezamenlijk een peil moesten vaststellen en hand-
haven. Het leidde regelmatig tot wateroverlast in pol-
ders en tot ondergelopen kelders, tuinen en wegen in 
Rotterdam en Schiedam. De gewestelijke overheid bleef 
aan de zijlijn staan.125 In Gelderland viel zelfs een dode 
bij een conflict tussen enkele dorpen in het land van 
Maas en Waal. De inwoners van Batenburg, Hernen en 
Leur wilden hun water kwijt raken via het aangrenzen-
de Appeltern maar dit stuitte op verzet van de inwoners 
van dat dorp. In 1751 liep de ruzie volledig uit de hand. 
84 mannen uit de drie dorpen kwamen ’s nachts onder 
leiding van hun schouten de wal van Appeltern door-
graven, maar stuitten op de vastberaden dijkwacht van 
Appeltern. In de chaos liet een man het leven.126 De pro-
blemen hadden alles te maken met het gefragmenteer-
de waterbeheer: Batenburg, Hernen en Leur waren vrije 
heerlijkheden die zich niets hoefden te laten zeggen 
door de ambtman-dijkgraaf van het Land van Maas en 
Waal hoewel ze geografisch tot dat district behoorden.127 

Uit de studie van Fransen naar de Diemerdijk weten we 
welke gevolgen persistente meningsverschillen konden 
hebben voor het waterbeheer. Het Hollands-Utrechtse 
hoogheemraadschap van de Diemerdijk kwam tussen 
1420 en 1440 tot ontwikkeling en ontving zijn eerste 
dijkbrief in 1437, waardoor dit als oprichtingsjaar kan 
gelden. Er werden twee onderdelen scherp onderschei-
den. Binnen een kleine ring bij de Zuiderzee waren de 
grondbezitters dijkplichtig; zij onderhielden een dijk-
vak in natura. Binnen een grote ring in het achterland 
waren de grondbezitters waalplichtig, wat inhield dat zij 
moesten bijdragen aan buitengewone kosten bijvoor-

123  Over de verschuiving van de Lek naar een noordelijker tracé: De 
Groot, ’Duikers’, 25-26, 30.
124  Davids, ‘River control’, 76.
125  Deze problematiek wordt uitgebreid behandeld in Dolfing, Wa-
terbeheer geregeld, 146-150,286-302, m.n. 296-297 en 301.
126  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 618.
127  Van Heiningen, Tussen Maas en Waal, 341-342.
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beeld als een waal was ontstaan. Het eerste gebied lag 
in Holland, het tweede grotendeels in Utrecht.128 Het 
bestuur was representatief samengesteld uit zowel Hol-
landse als Utrechtse heemraden (zie p. 53). De oprich-
ting was een grote stap voorwaarts vanwege de opna-
me van het Hollandse en Utrechtse achterland in één 
waterschap, te danken aan de grote invloed die de Hol-
landse landsheer Filips de Goede op dat moment in het 
Sticht Utrecht had.129 Het bestuur was echter innerlijk 
gespleten. In de eeuwen die volgden bleven de hoog-
heemraden vooral loyaal aan het eigen gewest en ga-
ven er weinig blijk van tot één gemeenschap achter de-
zelfde dijk te behoren, een situatie dus die lijkt op die 
van de contributie der Vijfdeelenzeedijken binnendijks 
en buitendijks in de zeventiende en achttiende eeuw. 
Fransen beschrijft hoe meningsverschillen de organi-
satorische ontwikkeling van dit Hollands-Utrechtse wa-
terschap tijdens de Republiek remden. Een eindeloze 
reeks voorstellen, memories en besprekingen, meestal 
in beschaafde sfeer maar soms uitlopend op dreigen, 
vloeken en schelden, brachten geen integratie van de 
beide delen van het waterschap of andere voor de hand 
liggende hervormingen.130 

Welke gevolgen had dit gebrek aan consensus voor de 
kwaliteit van het beheer van de Diemerdijk? Gemeen-
making van het dijkonderhoud kwam in elk geval niet 
van de grond en het onderhoud werd veel dijkplichtigen 
tijdens de agrarische depressie te zwaar. Tussen 1678 
en 1732 kwam een derde deel van de dijk in onderhoud 
bij het heemraadschap omdat dijkplichtigen zich ge-
dwongen zagen afstand te doen van hun grond.131 De 
Noordpolder werd zelfs verlaten en transformeerde in 
een moerasachtig gebied. Een groep grondeigenaren, 
vermoedelijk overwegend de kleinere, is dus in de pro-
blemen gekomen door de institutionele stagnatie in dit 
hoogheemraadschap. Het waterschap zelf werd sterk 
afhankelijk van voorfinanciering door Amsterdam en 
subsidies van de Staten van Holland. Het dijkbeheer als 
geheel werd echter geen fiasco. Het staatsbestel van de 
Republiek had dus wel negatieve gevolgen voor het wa-
terschap, maar de dijk spoelde niet weg, het achterland 
ging niet geheel teloor en er waren geen overstromin-
gen met vele doden. De zwakte van de inter-geweste-
lijke samenwerking werd gecompenseerd door doel-
treffend handelen van Amsterdam en de Staten van 

128  Fransen, Dijk onder spanning, 15. Het hoogheemraadschap werd 
met verschillende namen aangeduid, waaronder Zeeburg, Zeeburg 
en Diemerdijk, en Diemerzeedijk. Ibidem, 12-13.
129  Van de Ven, ‘De dreiging’, 9.
130  Fransen, Dijk onder spanning, 163.
131  Fransen, Dijk onder spanning, 196.

Holland. Fransen concludeert dan ook dat het institu-
tionele vermogen van de Republiek groter was dan ver-
wacht.132

We moeten hier ook het proces over het dijkbeheer 
in West-Friesland noemen, bekend als het Groot Pro-
ces (1637-1695), dat opvallend contrasteert met de ge-
ringe effectiviteit van zestiende-eeuwse rechtszaken. 
De Hoge Raad hervormde in het Groot Proces met suc-
ces het dijkbeheer van de Westfriese Omringdijk. De 
dijk was sinds de middeleeuwen verdeeld in vier vak-
ken waarvan het onderhoud toegedeeld was aan de vier 
districten van West-Friesland (hier ambachten gehe-
ten). De verhoefslaging – of verstoeling, zoals de ge-
bruikelijke term in het Noorderkwartier luidde – was 
sinds 1339 niet meer herzien en inmiddels totaal ach-
terhaald.133 Dat kwam, net als aan de andere kant van 
de Zuiderzee in Friesland, door het zwaarder gewor-
den onderhoud van de Zuiderzeedijken en het elders 
wegvallen van dijkonderhoud door droogmakerijen. De 
Hoge Raad kondigde in 1650 de gemeenmaking af en 
werkte later nog aan het verfijnen van de lastenverde-
ling. Je kunt kritiek hebben op de Hoge Raad omdat 
het proces bijna 60 jaar duurde, maar het moet gezegd 
dat de rechters strikt uitgingen van het proportionali-
teitsprincipe en zich heel zakelijk op feiten baseerden. 
Daartoe werden inspecties gehouden en metingen uit-
gevoerd. Vertegenwoordigers van de belanghebbenden 
mochten aanwezig zijn en stonden er inderdaad met 
hun neus bovenop. Er werden kaarten getekend en ten 
slotte werd in de lastenverdeling ook de productiviteit 
van de landerijen en de erop rustende belasting verdis-
conteerd. Daartoe werd maar liefst 30 jaar registers van 
de belasting op de overdracht van onroerend goed on-
derzocht.134 Landmeter Johannes Dou leverde in 1657 in 
het kader van dit proces een onwaarschijnlijk accurate 
kaart van heel West-Friesland af. Dit was bepaald geen 
pronkstuk – een kaart zonder noemenswaardige versie-
ring of inkleuring, niet bedoeld voor prestigedoelein-
den of decoratie – maar wat landmeetkunde betreft een 
meesterwerk, vrijwel naadloos passend op een moderne 
topografische kaart.135 

132  Fransen, Dijk onder spanning, 318-320.
133  De Bruin, ‘Verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland’, 
8-9, 12.
134  De Bruin, ‘Verwikkelingen rond de dijkzorg in West-Friesland’, 
21, 26.
135  De Bruin, ‘Johannes Dou en het Groot Proces’, 100, 103; Aten, 
‘Dou de maat genomen’, 123-124. Vanwege de geringe esthetische 
waarde van deze manuscriptkaart is ervan afgezien hem hier af te 
beelden. Hij is te raadplegen op de Beeldbank van het Westfries Ar-
chief, met signatuur 6d01, en groot afgebeeld in De Bruin, ‘Johannes 
Dou en het Groot Proces’, 102-103.
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Ronduit fascinerend zijn de indrukwekkende, provin-
cie-overstijgende werken die in de achttiende eeuw wer-
den uitgevoerd rond de vertakking van de Rijn over de 
Waal, de Neder-Rijn en de IJssel. Hoe brengen we die in 
overeenstemming met het institutionele onvermogen 
van de Republiek in de achttiende eeuw? Zijn deze pro-
jecten de spreekwoordelijke uitzondering die de regel 
bevestigen? Voor een antwoord kunnen we te rade bij 
Gerard van de Ven die de geschiedenis van de Rijnsplit-
singen voorbeeldig in kaart bracht, ook letterlijk trou-
wens, met vele kaarten. Hij vroeg zich af waaraan het 
succes te danken was, gezien de uiterst moeizame be-
sluitvorming in de Republiek en de tegenstand op basis 
van particularistische motieven waarvan hij ook voort-
durend staaltjes tegenkwam. Uit zijn analyse bleek dat 
de besluitvaardigheid op beslissende momenten bevor-
derd was door externe factoren. Bij een eerste belangrijk 
waterwerk, het Pannerdens Kanaal, was dat oorlogsdrei-
ging. Na het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog 
in 1701 hadden Franse troepen de Spaanse Nederlanden 
bezet en in paniek gingen alle zeven gewesten akkoord 
met de aanleg van een vestingwal en gracht bij Panner-
den om de Republiek in staat van verdediging te bren-
gen. Toen die gracht om militaire redenen eenmaal was 
gerealiseerd, was het vergraven tot kanaal ten behoeve 
van het rivierbeheer relatief eenvoudig. Zodra een voor-
name tegenstander (de Waalstad Nijmegen) tijdelijk uit-
geschakeld was door hevige interne twist, besloten af-
gevaardigden van Gelderland, Utrecht en Overijssel in 
1705 om het Pannerdens Kanaal te realiseren. De rela-
tief lage kosten maakte dit werk acceptabel voor partij-
en die baat hadden bij een stabiele watertoevoer naar de 
twee noordelijke Rijntakken, de Neder-Rijn en de IJssel, 
maar daarvoor liefst zo weinig mogelijk betaalden. Voor 
de wal en gracht hadden de gewesten 750.000 gulden 
beschikbaar gesteld, het omvormen tot kanaal enkele ja-
ren later kostte nog geen 150.000 gulden.136 In 1707 was 
het Pannerdens Kanaal gereed.

In de tweede helft van de achttiende eeuw kwamen 
de gewesten Gelderland, Holland, Utrecht en Overijs-
sel tot een veel groter pakket maatregelen om de wa-
terverdeling over de riviertakken te verbeteren. Zo wer-
den tussen 1771 en 1784 dijken hersteld, nieuwe dijken 
en oeverbeschermingen aangelegd, de bovenmond van 
de IJssel verlegd, een grote meander van de boven-Rijn 
afgesneden door de aanleg van het Bijlands Kanaal en 
een geweldig grote krib bij de ingang van het Panner-
dens Kanaal gelegd, de Pannerdense Kop.137 Hierdoor 

136  Van de Ven, 300 jaar Pannerdensch Kanaal, 36-37, 40-42, 52, 72, 
74.
137  Van de Ven, 300 jaar Pannerdensch Kanaal, 106, 109-111.

ontstonden twee duurzame splitsingspunten: de Pan-
nerdense Kop, waarlangs steeds 6/9 van het Rijnwater de 
Waal instroomde en de resterende 3/9 noordwaarts het 
Pannerdens Kanaal in, en de nieuwe bovenmonding 
van de IJssel, waarlangs steeds 2/9 van het Rijnwater de 
Neder-Rijn in stroomde en 1/9 de IJssel in.138 

Net als bij de aanleg van het Pannerdens Kanaal 
speelden bij deze latere werken externe factoren weer 
een cruciale rol om samenwerking van verschillende 
partijen überhaupt van de grond te krijgen. Geen oor-
logsdreiging ditmaal, maar druk van de buren, het her-
togdom Kleef dat toen in handen van Pruisen was. De 
oosterbuur was van groot belang want de buitengrens 
van de Republiek verliep grillig en het gebied rond de 
riviersplitsingen was vrijwel geheel Kleefs grondgebied. 
De nieuwe werken moesten daarom voor een groot deel 
buiten de Republiek uitgevoerd worden. Pruisen groei-
de in de achttiende eeuw uit tot een machtige staat en 
ontwikkelde tijdens de regeerperiode van Frederik de 
Grote (1740-1786) een ambitieus beleid met betrekking 
tot regulering van de Rijn. De Nederlandse provincies 
namen veel maatregelen dan ook in samenwerking met 
Pruisen en Pruisen financierde een deel van de aan-
leg en het onderhoud van de nieuwe werken.139 Maar 
dat betekende ook dat Berlijn niet aarzelde om de ru-
ziënde provincies onder druk te zetten als ze er onder-
ling weer eens niet uitkwamen. Zo weigerde Pruisen 
na 1770 de dijken op haar gebied te herstellen zolang 
de Nederlandse gewesten hun meningsverschillen niet 
opzij zetten. Van de Ven spreekt in dit verband van drei-
gementen die veel weg hadden van chantage en zonder 
welke er geen overeenstemming over de bovenrivieren 
zou zijn bereikt.140

De vaststelling dat druk van Pruisen noodzakelijk 
bleek voor de werken aan de Rijnsplitsingen, betekent 
uiteraard niet dat andere factoren er niet toe deden. Bij 
successen geldt net zoals bij falend waterbeheer dat de 
verklaring complex is. In dit geval was bijvoorbeeld ook 
de steeds grotere wateroverlast belangrijk. De frequen-
tie en ernst van dijkbreuken en overstromingen namen 
in de zeventiende en de achttiende eeuw sterk toe, voor-
al in het gebied van de Maas, de Waal en de Lek.141 Van-
wege de grote gevolgen voor het eigen territorium ging 
Holland zich met de Rijnsplitsingen in de oostelijke 

138  Van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat, 289, 291, 329.
139  Van de Ven, 300 jaar Pannerdensch Kanaal, 25, 79, 100, 103-104. 
140  Van de Ven, Aan de wieg van Rijkswaterstaat, 336. 
141  Voor de vele dijkbreuken en overstromingen alleen al in het ge-
bied tussen de Maas en de Waal na 1750: Driessen, Watersnood tussen 
Maas en Waal, 28-29; Driessen en Van de Ven, In de ban van Maas en 
Waal, 40.
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provincies bemoeien. In Holland leefden vooral zorgen 
over een doorbraak van de zwakke noordelijke Lekdijk 
die een groot deel van het gewest beschermde, wat de 
bereidheid om kennis en geld ter beschikking te stellen 
bevorderde. Dit was zo belangrijk omdat Holland verre-
weg het rijkste gewest was en over uitstekende water-
bouwkundigen beschikte.142 De provincie-overstijgende 
werken aan de Rijnvertakkingen zijn dus niet uitslui-
tend te verklaren uit angst voor een vijandige aanval 
rond 1705 en druk van de Pruisische regering later in 
de eeuw. Niettemin is duidelijk dat het zonder die exter-
ne factoren niet gelukt zou zijn een stabielere verdeling 
van het Rijnwater over de IJssel, de Neder-Rijn en de 
Waal te realiseren. Deze projecten zijn gezien de techni-
sche, politiek-bestuurlijke en financiële uitdagingen te 
vergelijken met de twintigste-eeuwse Deltawerken. Des 
te wranger is het om te constateren hoe slecht de sa-

142  Bosch, Om de macht over het water, 36; Van den Brink, De Hol-
landse rivierkartografie, 88-92.

menwerking was wanneer externe druk ontbrak, zoals 
bij de casussen in de volgende paragraaf. 

9.6  Grenzen aan schaalvergroting in het dijkbeheer

In deze paragraaf worden voorbeelden uit drie gewesten 
uitgewerkt waarbij een voor de hand liggende schaalver-
groting van het beheer van zee- of rivierdijken niet of 
nauwelijks van de grond kwam, soms met grote gevol-
gen.

9.6.1  Een komedie in Holland: aan tafel met Rijnland, 
Delfland en Schieland

Een merkwaardig voorbeeld van gebrekkige samenwer-
king is het overleg van de drie grote Hollandse hoog-
heemraadschappen in april 1643 over een eventueel ge-
zamenlijk project. Het ging om een waterkering die hun 
territoria moest beschermen tegen de gevolgen van ri-

 ▸ Sinds 1784 zorgt een reusachtige krib, de Pannerdense Kop, ervoor dat het water van de Rijn voor 2/3 de Waal instroomt en voor 1/3 
via het Pannerdens Kanaal naar de Neder-Rijn en de IJssel wordt geleid.
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vieroverstromingen in Utrecht. Het zuiden van Utrecht 
werd in de vroegmoderne tijd geplaagd door frequente 
doorbraken van de Lekdijk. Uitgestrekte gebieden ten 
noorden en noordwesten van de Lek overstroomden 
dan, inclusief delen van Holland. De dijk werd in de 
zeventiende eeuw geleidelijk verhoogd, maar dit bood 
geen afdoende oplossing.143 Verzwaren en verhogen was 
beperkt mogelijk omdat de dijk op slechte ondergrond 
lag.144 In de zeventiende en achttiende eeuw zijn daar-
om allerlei andere maatregelen toegepast, waaronder 
het afleiden van het water naar andere takken van de 
Rijn en het creëren van barrières die het water op weg 
van de Lek richting Zuiderzee tegenhielden. De waters-
noden van 1624 en 1638 leidden tot gezamenlijke be-
sprekingen van Hollandse en Utrechtse belanghebben-
den, maar die schoten niet op.145 Rond 1640 gingen de 
gedachten uit naar een slaperdijk die Rijnland, Delfland 
en Schieland samen zouden kunnen realiseren om hun 
territoria te beschermen tegen het water van de Lek. 
Om te begrijpen waarom dit mislukte, is het nodig te 
weten dat bij besprekingen het protocol van wezenlijk 
belang was. 

Op 23 december 1642 ontbood stadhouder Frede-
rik Hendrik de colleges van Rijnland, Delfland, en 
Schieland bij zich om een middel te beramen omme te 
keeren (…) het water vanden leckendijck.146 Van elk wa-
terschap verschenen een of twee hoogheemraden. Na 
een discussie over de verschillende opties droeg de stad-
houder de heren op om een andere dag terug te komen 
met voldoende bestuursleden om besluiten te kunnen 
nemen. Door omstandigheden vond die tweede bijeen-
komst pas plaats op 15 april 1643. Hierbij was de stad-
houder niet zelf aanwezig, maar de bestuurders kregen 
wel gelegenheid om op het Binnenhof in Den Haag bij-
een te komen. De voltallige bestuurscolleges versche-
nen daar op de afgesproken tijd, 9 uur ’s ochtends.147 
Het bestuur van Delfland had bij een interne voorbe-
spreking gemeend dat Delfland het voorzitterschap toe-
kwam, omdat de conferentie in zijn territorium plaats-
vond, maar had besloten een royaal gebaar te maken 
door Rijnland de eer te gunnen. De Rijnlandse voorzit-
ter zou dan echter niet aan het hoofdeinde van de ta-
fel zitten, maar aan de rechterkant. Het liep anders dan 
gedacht. Voordat de Delflandse bestuurders iets kon-
den zeggen, nam de dijkgraaf van Rijnland al plaats 
aan het hoofd van de tafel, aan beide zijden geflankeerd 

143  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, 50 en 521.
144  Van de Ven, 300 jaar Pannerdensch Kanaal, 88.
145  Van Es, Grenswater, 80; Van Bemmel, De Lekdijk, 61, 65.
146  NL-RtHHSK, OAS, inv.nr. 11, f. 73r. 
147  NL-RtHHSK, OAS, inv.nr. 11, f. 73v.

door een hoogheemraad. De rest van de Rijnlandse be-
stuurders ging aan de rechterkant van de tafel zitten. 
Toen de heer van Goudriaan, hoogheemraad van Delf-
land, daarop uitlegde hoe zij het zich gedacht hadden, 
gingen alle Rijnlandse heren daar op luide toon tege-
nin, letterlijk met volle monden. Volgens hen behoorde 
het grafelijkheidshuis helemaal niet tot het territorium 
van Delfland.148 Op dat moment kwamen de heren van 
Schieland binnen. Net als de Delflandse heren bleven 
zij staan. Ze benadrukten dat de drie colleges van gelij-
ke rang waren, aangezien zij elk door de hoge overheid 
in hun eigen gebied waren ingesteld. Ze memoreerden 
dat er over de ouderdom van de colleges discussie was, 
dus dat dit criterium niet moest meewegen. Hun voor-
stel was dat het hoofd van de tafel leeg zou blijven, Rijn-
lands bestuur aan de rechterzijde zou zitten en de he-
ren van Delfland en Schieland, al dan niet door elkaar, 
aan de overzijde. De Rijnlandse heren wilden hierin 
toestemmen, maar op voorwaarde dat zij de voorstel-
len mochten doen en de conclusies trekken (het zoge-
naamde proponeren ende concluderen). Dit waren belang-
rijke voorzitterstaken. Hierop werd door Delfland en 
Schieland absoluyt geantwoort neen.149 Ze opperden al-
ternatieven, maar die werden door Rijnland dan weer 
geweigerd. Zo gingen de delegaties tenslotte onverrich-
terzake uiteen.150 

Het grote belang dat de bestuurders hechtten aan de 
protocollaire rang was niet uniek voor waterschappen. 
De rang bij het betreden van een zaal of het opgaan van 
een trap (letterlijk het voorgaan) en bij het plaatsne-
men op de ereplaats (de préséance, letterlijk het voorzit-
ten) was een belangrijk element van iedere ceremonie. 
Veranderingen in ceremonie werden in de Republiek 
der Nederlanden ervaren als concrete machtsverschui-
ving.151 Ceremonie was uiteraard zeer belangrijk in de 
vergadering van de Staten-Generaal. Voor de vergade-
ringen van zeven formeel gelijkwaardige, maar in we-
zen totaal verschillende provincies, was een verfijnd 
protocol uitgewerkt.152 Het aantal zetels per gewest 
stond vast. De volgorde waarin de gewesten hun opinie 
mochten geven, stond eveneens vast, net als de vraag 
wie mocht proponeren en concluderen. De préséance 
schreef voor dat de stadhouder aan het hoofd van de 

148  Dolk, Delfland, 285-286. Het betreft Diderick van Scaghen, heer 
van Goudriaan.
149  NL-RtHHSK, OAS, inv.nr. 11, f. 74v.
150  NL-RtHHSK, OAS, inv.nr. 11, f. 74v; Dolk, Delfland, 285-286; Dol-
fing, Waterbeheer geregeld, 141.
151  Heringa, De eer en hoogheid van de staat, 155.
152  Zo kwam de hoge status van Gelderland (het enige hertogdom) 
tot uiting in het feit dat Gelderland als eerste mocht stemmen. Nijen-
huis, ‘Republikanische Repräsentation’, 150-151.
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tafel zat en belangrijke mensen rechts van hem. Hoe 
dichter bij de stadhouder, des te beter. Ook in andere 
vergadersituaties was er altijd een hoge, dat wil zeg-
gen belangrijke, zijde van de tafel. Dat was bijvoorbeeld 
het einde vanwaar men het verst van de deur zat, het 
dichtst bij de haard of bij het portret van de stadhouder, 
of vanwaar men zicht had op de ramen.153 Zelfs bij ron-
de tafels was de tafelschikking niet neutraal. Toen de 
burgemeester en de stadssecretaris van Delft in 1757 te 
gast waren bij het bestuur van Delfland, kreeg de bur-
gemeester een stoel aangeboden aan het midden van een 
ronde tafel, met de rug voor ’t vuur.154 Tijdgenoten wisten 
feilloos wat de hoge zijde van een tafel was, en wie dus 
letterlijk de hooggeplaatsten waren. 

Zoals Birgitta Dolfing terecht vaststelde, wreekte zich 
bij de bespreking over de slaperdijk dat de externe re-
laties tussen de waterschappen niet geregeld waren.155 
Net als de zeven provincies stonden ze niet in hiërarchi-
sche verhouding tot elkaar, maar anders dan de gewes-
ten hadden ze normaal gesproken weinig met elkaar te 
maken. Daarom was er nooit een protocol gemaakt voor 
als samenwerking aan de orde was. Iedereen wist dat 
Rijnland een oorkonde uit 1255 had, Delfland een uit 
1289 en Schieland een uit 1299, maar omdat ze formeel 
gelijkwaardig waren, was het voor de laatste twee onac-
ceptabel om de ouderdom in een hiërarchie te vertalen. 
Het onvermogen om een oplossing voor de préséan-
ce-kwestie te vinden laat zien dat samenwerken van wa-
terschappen onderling niet vanzelfsprekend was. Het 
is belangrijk om dit vast te stellen, want het gaat in te-
gen het idee dat intensief waterbeheer een zekere flexi-
biliteit en pragmatisme bevordert. De hoogheemraad-
schappen waren ontstaan uit samenwerking van lokale 
gemeenschappen en hadden eeuwenlang ervaring met 
interne samenwerking van ambachten en steden. Toch 
was er bij deze conferentie geen sprake van een flexi-
bele en pragmatische opstelling. Weliswaar deden de 
hoogheemraadschappen voorstellen waarbij ze iets toe-
gaven, maar de compromisbereid was te gering om het 
inhoudelijke gesprek zelfs maar te kunnen starten.156 

153  Heringa, De eer en hoogheid van de staat, 156. 
154  Stadsarchief Delft, Archieven van het stadsbestuur van Delft 
1246-1813 (archiefnummer 1), inv.nr. 3840, f. 332v. Het bezoek van de 
stadsbestuurders aan Delfland had plaats op 22-4-1757.
155  Dolfing, waterbeheer geregeld, 142. Gold ook voor andere externe 
betrekkingen, zoals tussen Delfland en Delft. Partijen weken daar-
door relatief snel uit naar het aanspannen van een proces. De Wilt, 
Landlieden, 53.
156  Kwesties van préséance deden zich bij waterschappen vaker voor. 
Bijvoorbeeld over de volgorde van de schouwkoetsen in een optocht 
of de afbeelding van wapens op wagenkussens. Schoute, ‘Het kussen 
van mr. Arent Vossenburgh’, 48. Een compromis over de rangorde 
aan de bestuurstafel van het heemraadschap van de Drie Waterlandse 

De bereidheid om samen te werken en daartoe com-
promissen te sluiten bleek sterk afhankelijkheid van 
de urgentie van het waterprobleem. Aanvankelijk, vlak 
na de doorbraak in de Lekdijk in januari 1638, leek die 
urgentie groot. Rijnland stond blank en in Schieland 
stond het water tot aan de poorten van Rotterdam. Men-
sen voeren met scheepjes van Rotterdam over het ver-
dronken land tot aan Gouda en Oudewater.157 Toen de 
dooi inzette en het kruiende ijs op de Lek verdween, 
zakte het water weer vrij snel. Tijdens de besprekingen 
op het Binnenhof in 1642 en 1643 ontbrak iedere ur-
gentie en voelden de heren bestuurders zich vrij om 
hun gevoeligheden ongeremd uit te leven. De slaper-
dijk kwam pas decennia later weer hoog op de agenda. 
In het rampjaar 1672 lukte het de Fransen om Utrecht 
te bezetten, maar de inderhaast gerealiseerde waterlinie 
hield hun opmars naar Holland tegen. Om de tegen-
stander een koekje van eigen deeg te geven, staken de 
Fransen de Lekdijk door opdat de Hollanders in hun ei-
gen water zouden verdrinken.158 Stadhouder Willem III 
was gelegerd bij Bodegraven en werd nu, bij ontbreken 
van een slaperdijk, bedreigd door het Lekwater. Hij gaf 
uit zijn kamp bevel aan de drie hoogheemraadschappen 
om een slaperdijk langs de Enkele Wierikke te bouwen. 
Dit werd de Wierikkerdijk, ook Prinsendijk genoemd 
naar het bevel van de Prins van Oranje.159

Zonder onmiddellijke dreiging van een overstroming 
was de invloed van de stadhouder beperkt.160 De kwestie 
van de slaperdijk illustreert dat heel duidelijk. Frederik 
Hendrik kwam niet veel verder dan bemiddelen door 
zijn vertrekken als neutrale vergaderlocatie ter beschik-
king te stellen. Wat dat betreft hadden de Rijnlandse be-
stuurders natuurlijk gelijk dat men te gast was bij de 
stadhouder en niet bij Delfland. Volgens een anonieme 
memorie die uit de tijd rond 1660 moet stammen en 
waarin merkwaardigheden uit de Hollandse dijkgeschie-
denis staan vermeld, heeft Frederik Hendrik zich wel de-
gelijk de nodige moeite getroost om de waterschappen 
te laten samenwerken. Hij zou een kamer gezocht heb-
ben met drie deuren zodat de delegaties tegelijkertijd de 
zaal konden betreden. Hij zou voorgesteld hebben dat 

meren in 1651: Aten, ‘Rond de droogmaking’, 153-154.
157  Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, deel III, 131.
158  Hovenkamp, ‘De oudste geschiedenis’, 52.
159  Teixeira de Mattos, De waterkeeringen, 80-81; Fockema Andrea, 
Rijnland, 202; Dolfing, Waterbeheer geregeld, 141, 458; Van Bemmel, 
De Lekdijk, 65.
160  Zo bereikte zelfs een krachtige stadhouder als Willem III in 
niet-urgente situaties weinig. Een audiëntie bij Willem III in 1687 
om de geschillen over de Diemerdijk tussen Holland en Utrecht bij te 
leggen, was bijvoorbeeld niet succesvol. Fransen, Dijk onder spanning, 
162. 
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ze vervolgens staande, in een kring, zouden overleggen. 
Dit was allemaal mislukt, omdat ieder wel iets op dese off 
een andere deur van die camer wat te seggen had.161 Omdat 
deze memorie dertig jaar na dato is opgeschreven is de 
tekst mogelijk apocrief, maar de strekking ervan sluit 
aan bij de eerder genoteerde feiten. De rangordekwestie 
vormde voor de waterschappen een onneembare hin-
dernis voor overleg en de stadhouder had onvoldoende 
gezag en bevoegdheden om ze tot overleg te dwingen.

9.6.2  Een tragikomedie in Zeeland: de calamiteuze polders

In Zeeland deden zich eveneens hardnekkige coördina-
tieproblemen voor en wel met betrekking tot de polders 
die niet meer in staat waren zelf hun zeeweringen te fi-
nancieren. De staatsinrichting speelde hierbij een grote 
rol. Dit blijkt het duidelijkste uit een vergelijking van de 
in Zeeland gevolgde aanpak met die in twee aanpalen-
de gewesten, Staats-Vlaanderen en Holland. Voordat we 
de ontwikkelingen in de drie gewesten vergelijken, kij-
ken we eerst waarom zoveel polders in de zuidwestelij-
ke delta tot de status van calamiteuze polder vervielen. 

Op het eerste gezicht is het misschien vreemd dat de 
zeeweringen in de delta in de achttiende eeuw zoveel 
financieringsproblemen kenden. Na het spectaculaire 
landverlies in de late middeleeuwen was de landbouw 
er namelijk beter aan toe dan tevoren. Het verdronken 
land werd na 1550 grotendeels teruggewonnen en het 
was ook nog eens van betere kwaliteit. De afgeslagen 
veengrond liet zo weinig sporen na, dat het al snel on-
voorstelbaar was dat bijvoorbeeld Noordwest-Brabant 
ooit een veenlandschap was geweest dat zonder dijken 
bewoond kon worden.162 De nieuw opgeslibde grond 
bestond uit kalkrijke jonge zeeklei en was bijzonder 
vruchtbaar. Het landverlies was daardoor een blessing in 
disguise met blijvende gevolgen voor het landschap en 
de landbouw. De zuidwestelijke delta was voortaan rijk 
aan zeer productieve akkerbouw.163 Toch was het juist 
hier dat calamiteuze polders verschenen. De term werd 
aanvankelijk gebruikt voor polders die door een ramp-
zalige vloed waren getroffen, maar duidde in de acht-
tiende eeuw polders aan met een formeel recht op fi-
nanciële bijstand. Ze werden ook noodlijdende polders 
genoemd of crancke dyckagien.164 

161  Gemeentearchief Schiedam, Verzameling Handschriften (toe-
gang 326), inv.nr. 849.
162  Leenders, ‘Door de kracht der vloeden’, 106.
163  Van Cruyningen, ‘Land en water’, 27; Van Cruyningen, ‘Econo-
mie’, 58, 66.
164  De Vleesschauwer, Van water tot land, 87; Gallé, Beveiligd bestaan, 
195.

Er waren diverse oorzaken voor het feit dat veel pol-
ders er niet meer in slaagden zonder externe hulp hun 
dijken te financieren. In een archipel als de zuidwes-
telijke delta lagen de polders op niet al te grote eilan-
den, die elk hun ringdijken te onderhouden hadden (zie 
kaart 14). In het Zuiderzeegebied konden dijken van 10 
tot 30 kilometer lengte ten laste van een groot achter-
land worden gebracht, maar dat was hier meestal niet 
mogelijk. In relatie tot de beschermde landoppervlakte 
was er dus veel dijk te onderhouden. Daar kwam bij dat 
landaanwinning meestal niet als een uitbreiding van be-
staande polders werd gerealiseerd, maar als een nieu-
we polder. Voor deze polders was de verhouding tus-
sen dijklengte en schotplichtig land nóg ongunstiger. 
Pogingen om de lasten te spreiden over hele eilanden 
stuitten op het gewoonterecht dat bepaalde dat de ach-
terliggende polders in principe vrijgesteld waren van 
bijdragen aan de zeedijken. Ze moesten vaak eenmalig 
meebetalen aan de bedijkingskosten door middel van 
een zogenaamde dijkvelling en werden verder alleen in 
uitzonderlijke situaties, zoals dijkdoorbraken, aange-
sproken op een bijdrage.165 Voor het gewone onderhoud 
bleven ze letterlijk buiten (dijkge-)schot. Los van het 
verdelingsvraagstuk was het realiseren van een effectie-
ve waterkering ontzettend duur, want er waren weinig 
natuurlijke waterkeringen en de eroderende kracht van 
de zee was enorm. Kapitalen werden uitgegeven aan 
het versterken van dijken met krammatten, rijswerken, 
staketwerken en zinkstukken.166 Voor zover er al dui-
nen waren, brokkelden die in de vroegmoderne tijd af, 
wat waterschappen met de aanleg van dure paalhoof-
den trachtten tegen te gaan. Na 1730 moesten ook zeer 
hoge kosten gemaakt worden om de paalwormplaag te 
bestrijden.167 

De calamiteuze polders kwamen zowel in Zeeland 
als in Staats-Vlaanderen en Holland plotseling hoog op 
de agenda door de stormvloed van 3 maart 1715. Grote 
gebieden raakten overstroomd en de materiële schade 
was enorm. Allang was bekend dat veel dijken te laag 
waren. Dit was bijvoorbeeld gebleken bij een vergelijk-
baar zware stormvloed in 1682.168 Concrete plannen 
tot verhoging van de dijken waren stukgelopen op hun 
hoge kosten. De landbouw bleef langer dan elders goed 
renderen, maar in het laatste kwart van de zeventien-
de eeuw diende de agrarische depressie zich ook hier 

165  De Kraker, ‘Two floods compared’, 190; Gallé, Beveiligd bestaan, 
93.
166  Hollestelle, ‘De opbouw van de Walcherse dijken’, 106; Hollestel-
le, ‘Het eiland met de gouden rand’, 119, 121.
167  Brusse, ‘Land en water’, 25-26. Hollestelle, ‘De paalhoofden’, 127. 
168  De Kraker, ‘Two floods compared’, 196. 
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aan.169 Hoewel investeren niet aantrekkelijk was van-
wege de geringe rendementen op grondbezit, was ver-
der uitstel van drastische dijkverbetering na maart 1715 
geen optie meer. Een volgende watersnood zou nog veel 
rampzaliger kunnen uitpakken. Het was namelijk een 
geluk bij een ongeluk dat de zware noordwesterstorm 
op 3 maart 1715 ’s middags kwam opzetten.170 Hierdoor 
hadden mensen meer tijd om de gevolgen te beperken 
dan wanneer zij in hun slaap overvallen zouden zijn. 
De inventarisatie van de schade in een polderdistrict 
rond de stad Hulst, het Hulsterambacht, levert hiervan 
een indirect bewijs. De acht polders van het Hulster-
ambacht leden grote materiële schade, variërend van 
het verlies van oogstgewassen tot aan bodemerosie en 
schade aan gebouwen, schuren, boomgaarden, dijken 
en sluizen, maar er waren geen mensen verdronken en 
ook geen vee. De Kraker concludeert daaruit dat de be-
woners zichzelf en hun dieren kennelijk in veiligheid 
hebben kunnen brengen.171 

De problemen rond de calamiteuze polders waren in 
Zeeland, Staats-Vlaanderen en Holland dezelfde, maar 
de politieke verhoudingen bepaalden hoe ze werden op-

169  Van Cruyningen, ‘Profits and risks’, 128.
170  De Kraker, ‘Two floods compared’, 186.
171  De Kraker, ‘Two floods compared’, 194. Buisman deelt weinig 
mee over de ramp van 1715. Hij maakt in tegenstelling tot De Kra-
ker melding van slachtoffers in Hulsterambacht maar dat heeft be-
trekking op een polder die De Kraker apart behandelt, namelijk de 
polder van Namen in de noordoostelijke hoek van Hulsterambacht. 
Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, deel V, 415.

gelost. De gewesten hadden een heel eigen aanpak, die 
als gevolg had dat de lusten en lasten per gewest anders 
verdeeld werden.

In Zeeland speelde zich rond de calamiteuze polders 
een tragikomedie af die van 1715 tot 1791 zou duren. Po-
gingen om achterliggende polders proportioneel te la-
ten bijdragen in de kosten van de zeeweringen ketsten 
onveranderlijk af op de weigering van drie van de zes 
stemhebbende steden in de Staten van Zeeland. Zie-
rikzee, Goes en Tholen stemden vanwege particularis-
tische belangen altijd tegen. Omdat de andere steden, 
Middelburg, Vlissingen en Veere, zich daar niet bij neer 
wensten te leggen, ontstond een patstelling. Een zeven-
de lid van de gewestelijke staten had deze patstelling 
kunnen doorbreken, maar deze zetel was bestemd voor 
de Eerste Edele, de prins van Oranje, en was tijdens het 
stadhouderloze tijdperk (1702-1747) vacant. Van een on-
afhankelijke gewestelijke politiek was geen sprake. De 
stedelijke elites van Tholen, Zierikzee en Goes kaap-
ten het besluitvormingsproces, zodat de gronden in het 
ommeland van hun steden aan zware dijklasten ont-
snapten. Daar hadden zij zelf ongetwijfeld grond dus 
zij dienden met hun stemgedrag hun eigen belangen. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam bewe-
ging in de zaak, mede dankzij een bekwame vertegen-
woordiger van de weer op het toneel verschenen Eerste 
Edele, stadhouder Willem V. In 1791 werden de regels 
uiteindelijk zo veranderd dat achterliggende polders 
een proportionele bijdrage moesten leveren aan de zee-

 ▸ Kaart 14  De 
Rijn-Maas-Scheldedelta in 
de achttiende eeuw. Door het 
archipelkarakter en de sterk 
eroderende kracht van de zee 
waren hier veel polders die 
er niet meer in slaagden hun 
eigen zeeweringen te f inan-
cieren. Holland, Zeeland en 
Staats-Vlaanderen hadden 
alle drie dergelijke calamiteu-
ze polders, maar gingen er ge-
heel verschillend mee om. 
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weringen van calamiteuze polders.172 De terugkeer van 
de stadhouder heeft dus gunstig uitgewerkt. Voor de 
Zeeuwse schatkist, waaruit de calamiteuze polders sub-
sidies ontvingen om niet ten onder te gaan, was de si-
tuatie intussen zo goed als onhoudbaar geworden. Al in 
1767 noemde een rapport van de Staten-Generaal deze 
subsidies de kanker der Zeeuwsche Financien.173 Ze wer-
den meestal toegekend in de vorm van belastingvrijstel-
lingen. In 1790 was het bedrag dat het gewest Zeeland 
jaarlijks misliep aan belastinginkomsten opgelopen tot 
206.000 gulden, bijna een vijfde van de totale inkom-
sten aan grondbelastingen.174 

Met de subsidies voor de calamiteuze polders week 
Zeeland flink af van het algemene patroon. Het Neder-
landse waterbeheer werd immers tot ver in de twintig-
ste eeuw beschouwd als een voorziening die hoofdzake-
lijk het belang van grondbezitters diende en dus zoveel 
mogelijk door hen betaald moest worden. De provin-
cie zou alleen moeten bijspringen als het echt niet an-
ders kon. Naar dat algemene patroon begon men dus 
vanaf 1791 weer meer terug te keren en dit werd na de 
val van de Republiek in 1795 bevorderd door de komst 
van de eenheidsstaat. In de negentiende eeuw kwamen 
wetten tot ontwikkeling die de lasten meer bij private 
grondeigenaren terecht lieten komen dan bij de belas-
tingbetalers van het gewest. De achttiende-eeuwse sub-
sidies voor de calamiteuze polders betekenden dus niet 
dat de waterkeringen voortaan als publieke voorziening 
beschouwd werden, maar vloeiden voort uit de toevalli-
ge machtsconstellatie.

Terwijl in Zeeland belastinggeld werd overgeheveld 
naar grondbezitters, werden de problemen van de cala-
miteuze polders in het zuidelijke deel van de delta heel 
anders aangepakt. Staats-Vlaanderen behoorde tot de 
Generaliteitslanden en stond als zodanig onder gezag 
van de Staten-Generaal. Het gebied was van strategisch 
belang als bufferzone tegen vijandelijke aanvallen uit 
het zuiden. Er lagen forten en garnizoenssteden die er 
belang bij hadden dat de landbouw op het omringende 
platteland goed functioneerde. Geen van de zeven stem-
hebbende gewesten van de Republiek had grote geves-
tigde belangen in relatie tot de calamiteuze polders in 
Staats-Vlaanderen. Het uitwerken van de regels rondom 
de calamiteuze polders werd opgedragen aan deskundi-
gen. Die brachten billijke verdelingen tot stand, waar-
bij achterliggende polders een redelijk deel van de dijk-
kosten moesten dragen en de Staten-Generaal zo nodig 

172  Van Cruyningen, ‘Sharing’, 376-379.
173  Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht, 915 (met abusievelijk het 
jaartal 1776); Van Cruyningen, ‘Sharing’, 378. 
174  Van Cruyningen, ‘Sharing’, 378.

bijsprong. Het feit dat de inwoners van Staats-Vlaande-
ren geen eigen gewestelijke regering hadden en even-
min vertegenwoordigd waren in het bestuur van de Re-
publiek, pakte dus niet in hun nadeel uit.175

In de calamiteuze polders die in Holland lagen, wer-
den de problemen nog weer anders opgelost. Deels werd 
gewerkt zoals in Staats-Vlaanderen en brachten deskun-
digen billijke verdelingen tot stand. Daarnaast gold voor 
het eiland Goeree een bijzondere aanpak. De Staten na-
men in 1717 het beheer van de Goereese zeewaterkerin-
gen over van de waterschappen, zodat de grondbezitters 
op het eiland niets meer hoefden bij te dragen. De Sta-
ten van Holland spendeerden alleen al tussen 1717 en 
1751 meer dan 800.000 gulden aan de zeedijken van 
Goeree.176 De reden hiervan was hun strategische be-
lang. Kustafslag had een negatieve uitwerking op de 
marinehaven in Hellevoetsluis en het handelsverkeer 
naar Rotterdam. Al het afgeslagen zand verzamelde 
zich voor de haven en belemmerde de vaart van mari-
ne- en handelsschepen.177 Daarmee speelde de kustbe-
scherming van Goeree een cruciale rol in de veiligheid 
en de economie van het gewest Holland. De zeewerin-
gen van Goeree behoorden sinds 1717 tot het handje-
vol waterstaatswerken dat de Staten van Holland in de 
vroegmoderne tijd in eigen beheer hielden, waaronder 
ook, sinds de zeventiende eeuw, zeeweringen bij Den 
Helder en op de Waddeneilanden.178 De door het gewest 
beheerde werken vormden in zekere zin een voorloper 
van het huidige waterhuishoudkundig hoofdsysteem. 
Het Rijk draagt verantwoordelijkheid voor het beheer 
van een beperkt aantal zeeweringen en wateren, zoals 
de grote dammen in Zeeland, de Afsluitdijk en de gro-
te rivieren. Ze zijn van meer dan regionaal belang en 
worden daarom niet door de waterschappen beheerd.179 

Wat betekende het verschil in aanpak voor de staat 
van de dijken in de achttiende eeuw? In alle drie ge-
westen werkte de stormvloed van 3 maart 1715 als een 
wake-up call voor bestuurders op alle niveaus.180 Veel 
zeedijken in de delta werden met 0,3 tot 0,5 meter op-
gehoogd.181 De dijken werden daarna in goede staat ge-
houden en er ging nauwelijks meer land verloren.182 
Voor zover zich nog overstromingen voordeden, waren 
die niet ernstig. In Zeeland bijvoorbeeld liepen bij over-

175  Van Cruyningen, ‘Sharing’, 374-375.
176  Van Cruyningen, ‘Sharing’, 380-381.
177  Van den Brink, De Hollandse rivierkartografie, 20. 
178  Over het beheer van deze werken door commissies: Van den 
Brink, De Hollandse rivierkartografie, 31. 
179  Havekes, Functioneel decentraal waterbestuur, 148-149, 392.
180  Van Cruyningen, ‘Sharing’, 369.
181  De Kraker, ‘Two floods compared’, 201.
182  Cruyningen, ‘Sharing’, 366.

Tielhof binnenwerk.indb   239Tielhof binnenwerk.indb   239 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



240 9 samenwerken in  dijkbeheer

stromingen tussen 1715 en 1808 hooguit een paar pol-
ders onder water.183 Het maakte kennelijk niet veel uit 
voor de kwaliteit van het dijkbeheer of de kosten van 
de crancke dijckagies zo min mogelijk (Zeeland), zoveel 
mogelijk (Staats-Vlaanderen), of helemaal niet (Hol-
land) door de belanghebbende grondbezitters werden 
gedragen. 

Toch kleefde aan de wijze waarop de calamiteuze pol-
ders in Zeeland gefinancierd werden, twee nadelen. Ten 
eerste verspilden de gedeputeerden in de Zeeuwse Sta-
ten veel tijd zonder een stap verder te komen. Geschikte 
overlegstructuren waren aanwezig, maar door de stem-
verhouding hielden partijen elkaar bijna 70 jaar in een 
verlammende greep. Omdat voor alle betrokkenen dui-
delijk was dat het gevoerde subsidiebeleid de uitkomst 
was van een tamelijk willekeurige machtsconstellatie, 

183  Brusse, ‘Land en water’, 15.

trad een ander nadeel op. Het voortdurend ter discus-
sie staan van de regeling veroorzaakte onzekerheid en 
dit was nadelig voor de grondmarkt. Land met een zwa-
re dijklast werd voor minder geld verkocht dan ander 
land. Een hervorming van de dijkfinanciering zou dus 
consequenties hebben voor de waarde van grond in de 
tot dan toe zwaar gesubsidieerde polders. Dus ook al 
braken de dijken niet door, van efficiënt dijkbeheer was 
geen sprake. 

9.6.3  Een tragedie in Groningen: de Kerstvloed van 1717

Een noordwesterstorm boven de Noordzee ontwikkel-
de zich in de kerstnacht van 1717 tot een natuurramp 
van de eerste orde. Dijken braken door, sluizen spoel-
den weg en grote delen van Holland, Friesland en Gro-
ningen liepen onder water. Ook de Duitse kust werd 
zwaar getroffen. In het hele Noordzeegebied kwamen 

 ▸ Willem V in de vergadering van de Staten van Zeeland, 1786. De stadhouders speelden geen grote rol in het waterbeheer, maar 
 Willem V en zijn entourage lijken in het gewest Zeeland een gunstige invloed te hebben uitgeoefend op het hoofdpijndossier van de cala-
miteuze polders.
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minstens 11.399 mensen om.184 Toen in 1718 op last van 
Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen ver-
lieslijsten werden opgesteld, bleek dat de Kerstvloed 150 
slachtoffers in Friesland had gemaakt en 2276 in Gro-
ningen. Daarnaast, zo bleek uit de inventarisaties, stier-
ven tienduizenden dieren (runderen, paarden, varkens 
en vooral schapen) en werden meer dan 1400 huizen 
verwoest.185 De andere Nederlandse gewesten kwamen 
er goed vanaf, hoewel in Holland mogelijk ook enke-
le mensen zijn verdronken. De Kerstvloed is met 2426 
gerapporteerde slachtoffers de dodelijkste overstro-
ming in de Nederlandse geschiedenis na de Allerhei-
ligenvloed van 1570. Slechts twee andere stormvloeden 
maakten na 1570 ook meer dan duizend slachtoffers: de 
Sint-Maartensvloed van 1686 met circa 1900 doden in 
Groningen,186 en de ramp van 1953 met 1836 slachtof-
fers in Zeeland, Holland en Noord-Brabant.187

De ramp van 1717 was deels te wijten aan factoren 
buiten de menselijke invloedssfeer. Een daarvan was 
dat het water zeer hoog steeg, hoger dan bij de vorige 
overstroming in 1686. De golven sloegen hoog over 
de Groningse dijken en zelfs terpdorpen overstroom-
den.188 De landerijen direct rondom de stad Groningen 
stonden op eerste kerstdag meer dan een halve meter 
onder water.189 In sommige straten in de stad stond het 
water kniehoog.190 Een tweede factor was de snel draai-
ende wind, waardoor het water in ontzettend hoog tem-
po steeg. Aanvankelijk trok de zee zich ver terug, zo-
dat het water bij Delfzijl bijvoorbeeld lager stond dan 
ooit tevoren, en daarna kwam de vloed extra snel en he-
vig opzetten.191 Dergelijke stormvloeden na snelle ver-
andering van de windrichting kwamen vaker voor. Ze 
zijn vooral bekend vanwege hun verwoestende invloed 
in het Zuiderzeegebied en staan daar bekend als typi-
sche Zuiderzeestorm.192 Een derde ongelukkige factor 
was dat de stormvloed ’s nachts kwam, net als in 1953, 
zodat mensen in hun slaap overvallen werden. Eenmaal 

184  Een andere telling komt zelfs tot 13.352. Zie de discussie over de 
cijfers bij Soens, ‘Waddenzee wordt moordzee’, 615. De klassieke stu-
die over de impact van deze stormvloed in het Duitse Noordzeegebied 
is Jakubowski-Tiessen, Sturmflut 1717.
185  Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, deel V, 451, 453. Zie 
de overzichten per dorp in: Buursma, ‘Achtergrondinformatie Kerst-
vloed’, XIV-XVI.
186  Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, deel V, 137-138.
187  Slager, De ramp, 7, 9.
188  Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, deel V, 447, 449, 454.
189  Hacquebord en Hempenius, Groninger dijken, 56.
190  Van Malde, Historische stormvloedstanden, 32; Nienhuis, Kerst-
vloed 1717, 31.
191  Buursma, ‘Achtergrondinformatie Kerstvloed’, V-VI. 
192  Zie daarover Fransen, Dijk onder spanning, 46, 170 en 250; Aten, 
‘De watersnood van 1675-1676 in West-Friesland’, 29-30.

wakker, hadden ze vaak te weinig tijd om naar hoger 
gelegen gebieden te vluchten, een boot op te zoeken of 
zelfs maar naar de zolder te lopen. Een watersnood in 
de nacht maakt relatief veel slachtoffers.193 Ten slotte 
was de nacht van 24 op 25 december 1717 heel koud. 
Ook hierin stemde de Kerstvloed overigens overeen met 
de ramp van 1953. Een koude winternacht verkleint de 
overlevingskans voor mensen die in boten, op daken en 
in bomen op hulp wachten.194 Kortom, de kustbevol-
king had extreme pech.

Een interessante analyse van het verlies aan men-
senlevens, vee en huizen door Adam Sundberg toont 
hoe hevig het noodlot toesloeg. Terwijl de menselijke 
slachtoffers overwegend in een stuk of tien kerspels 
direct achter de dijken vielen, was het verlies aan vee 
en huizen veel breder gespreid. Dat betrof circa dertig 
kerspels. De inwoners van de landinwaarts gelegen dor-
pen hadden net genoeg tijd gehad om zichzelf in veilig-
heid te brengen, in tegenstelling tot die van de dorpen 
direct aan de kust. Ze hadden echter geen tijd meer ge-
had hun vee te redden. Dit illustreert hoezeer de men-
sen overrompeld werden door de nachtelijke overstro-
ming. Sundbergs analyse toont niet alleen lokale, maar 
ook regionale verschillen. Van de drie delen van de Om-
melanden – het Westerkwartier, Hunsingo en Fivelin-
go, samen het westen en noorden van de provincie – 
kwam het eerste er relatief goed af. Het Westerkwartier 
lag niet direct aan zee en had slechts één dode te betreu-
ren, terwijl het verlies aan vee en huizen beperkt was. 
De landbouw liep wel schade op want het grootste deel 
van het Westerkwartier overstroomde uiteindelijk ook 
met zeewater, maar er was geen sprake van een grote 
tragedie zoals in Hunsingo en Fivelingo.195

Soens vroeg aandacht voor de sociale factoren en 
liet zien dat het zeer hoge aantal slachtoffers samen-
hing met de kwetsbare positie van specifieke kustbewo-
ners. Hij stelde vast dat in Uithuizermeeden, een van 
de zwaarst getroffen kerspels, de meiers, grote pacht-
boeren, beter door de ramp kwamen dan de rest van 
de bevolking. Op een totaal van naar schatting 1000-
1200 inwoners vielen 209 doden, onder wie 8 meiers. 
De overige 201 slachtoffers moeten we onder de keu-
terboeren en landarbeiders zoeken.196 Een belangrijke 
oorzaak van de kwetsbaarheid van deze groepen was 

193  De Kraker, ‘Storminess’, 169; Buisman, Duizend jaar weer, wind 
en water, deel V, 441.
194  De Kraker, ‘Storminess’, 169.
195  Sundberg, ‘Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, 39-41 en 
de kaarten 3-5 met slachtoffers, verwoeste huizen en verdronken vee.
196  Soens, ’Waddenzee wordt moordzee’, 618-619. Dat de lokale elite 
niet met de schrik vrij kwam, laat overigens wel zien hoe ernstig en 
onverwacht deze overstroming was. 
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hun woonsituatie. De armen woonden veelal op riskan-
te, laaggelegen locaties, in slechte huizen die onmiddel-
lijk bezweken onder de golven. De zeer hoge sterfte van 
de Kerstvloed was in die zin een gevolg van de slechte 
woonomstandigheden van grote groepen van de bevol-
king.197 Het onderzoek van Richard Paping naar Vlie-
dorp en Wierhuizen geeft vergelijkbare resultaten. In 
deze twee kerspels vielen de meeste doden onder klei-
ne middenstanders en arbeiders die slechte huizen be-
woonden.198 De hele bevolking had te lijden van deze 
ramp, maar de groepen met de zwakste maatschappelij-
ke positie duidelijk het meest. 

Naast het extreme natuurgeweld en de riskante woon-
omstandigheden van grote groepen armen hebben his-
torici de toestand van de dijken aangewezen als een 
belangrijke factor bij de ramp van 1717. De Groning-
se zeedijken waren op het moment van de stormvloed 
in een zeer slechte staat van onderhoud.199 Ook waren 
ze te laag en te smal en bovendien te steil, zoals blijkt 
uit de verbeteringen die de provincie na de ramp on-
dernam. Het grondvolume per strekkende meter dijk 
werd toen twee tot vier keer zo groot als daarvoor.200 In 
het jaar voor de stormvloed, 1716, was een nieuwe com-
mies provinciaal in dienst van het gewest Groningen 
getreden, Thomas van Seeratt. Deze hoge ambtenaar 
was belast met het toezicht op provinciale gebouwen en 
waterwerken, zoals bruggen en dijken.201 Hij was me-
teen zeer kritisch over de zeeweringen en wees op de 
veel zwaardere bouw van de dijken in het buurgewest 
Friesland. De gewestelijke autoriteiten gingen in 1717 
over tot actie, maar waren nauwelijks begonnen toen de 
stormvloed zich al aandiende.202

Hoe is dat slechte dijkbeheer te verklaren? Vergele-
ken met ontwikkelingen elders in de Nederlanden valt 
op dat in Groningen de gemeenmaking van het onder-
houd van zeedijken in een vroege fase was blijven ste-
ken. De aarden dijklichamen werden namelijk nog in 
natura onderhouden. Alleen de met hout versterkte de-
len, aangeduid als post- en paalwerk, kwam voor ge-

197  Soens, ’Waddenzee wordt moordzee’, 619-620; Soens, ‘Resilient 
societies’, 164-166. Soens beschouwt de ramp vanwege de maatschap-
pelijke achtergronden niet als natuurramp, maar als een sociale tra-
gedie en spreekt zelfs van moord of een nalatigheidsdelict. Soens, 
‘Waddenzee wordt moordzee’, 606, 628-629.
198  Paping, ‘De Kerstvloed van 1717 in Vliedorp en Wierhuizen’, 11, 
13.
199  Schroor, ‘Interne staatkundige verhoudingen’, 229. Hacquebord 
en Hempenius, Groninger dijken, 55-56.
200  Toelichting bij de getekende dijkprofielen in Hacquebord en 
Hempenius, Groninger dijken, 56.
201  Ufkes, De kerstvloed van 1717, 12.
202  Ufkes, De kerstvloed van 1717, 13; Hacquebord en Hempenius, 
Groninger dijken, 55-56, Nienhuis, Kerstvloed 1717, 41.

meenschappelijke rekening, want het gewest had na de 
ramp van 1686 de verantwoordelijkheid voor deze be-
schoeiingswerken op zich genomen. Het gewest deed 
overigens geen moeite om gemeenmaking van de rest 
van de zeeweringen te stimuleren.203 Het onderhoud in 
natura ging gepaard met de bekende verbrokkeling. Een 
waterschapje als het dijkrecht van Zuurdijk had zijn 
aarden dijk verdeeld in niet minder dan 320 panden.204 
Hoewel tijdgenoten niet blind waren voor de ontoerei-
kende staat van de dijken, horen wij geen kritiek op het 
principe van onderhoud in natura als zodanig. Van See-
ratt schreef bijvoorbeeld een lang journaal waarin hij 
slechts de kwaliteit van de uitvoering bekritiseerde. Het 
onderhoud in natura van zeeweringen werd in Gronin-
gen pas in de tweede helft van de negentiende eeuw af-
geschaft.205

Behalve het lange voortbestaan van onderhoud in na-
tura valt op dat in Groningen geen opschalingsopera-
ties hadden plaatsgevonden, waarbij het bijdrageplich-
tig territorium van een dijk werd vergroot. Verzet tegen 
hulpverlening bij dijkherstel had steeds veel succes. 
Er was slechts incidenteel bijstand verleend door zo-
genaamde hulpkarspelen (kerspels in het achterland), 
maar daaruit was geen algemene regel over hulp bij bui-
tengewone schade voortgevloeid. Een heel groot deel 
van het lage land in Groningen droeg in de vroegmoder-
ne tijd niet structureel bij aan de zeedijken.206 Door de 
trage gemeenmaking, het uitblijven van schaalvergro-
ting en het feit dat het gewest het post- en paalwerk naar 
zich toegetrokken had, bleef de ontwikkeling van water-
schappen tot bestuursorganen achter. Alleen de groot-
ste zijlvesten hadden een secretaris-ontvanger of andere 
betaalde functionarissen, zoals boden en een waarman 
voor het beheer van een zijl.207 In administratief opzicht 
waren de Groningse waterschappen ook weinig geavan-
ceerd. De registratie van grondbezit was bijvoorbeeld 
verre van up-to-date en tot in de achttiende eeuw was de 
oppervlakte van veel percelen nog nooit opgemeten, zo-
dat er met schattingen moest worden gewerkt.208 

203  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 102-104; Formsma, Historie van 
Groningen, 624; een overzicht van bewaard gebleven Groningse dijk-
rollen tot 1800 bij Paping, ‘De zijlschotregisters’, 295 en 305-307. 
204  Zie de dijkrol van Zuurdijk uit 1767 bij Siemens, Dijkrechten en 
zijlvesten, 84-91.
205  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 102-104. In de vroegmoderne tijd 
deden de waterschappen slechts een deel, hoewel een groeiend deel, 
van het onderhoud met behulp van ingehuurde arbeiders.  Schroor, 
Waterstaat en waterschappen, 46. 
206  Zie de kaarten met grenzen van de dijkrechten en de zijlvesten, 
bij Paping, ‘De zijlschotregisters’, 286-287. Over de incidentele hulp 
Schroor, ‘Mens en land’, 17-22.
207  Schroor, Waterstaat en waterschappen, 46-47.
208  Ligtendag, De Wolden en het water, 133 noot 69. Het afwaterings-
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 ▸ In 1719 verscheen een verslag van de Kerstvloed met daarin een gedetailleerde beschrijving van het lot van de slachtoffers. Scans en 
transcriptie van het hele verslag zijn te vinden op www.groningerarchieven.nl, bibliotheek cat.nr. 398.
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Het achterblijven van institutionele ontwikkelingen 
in de Groningse waterschappen is niet los te zien van 
de bijzondere staatkundige verhoudingen in het ge-
west. Kenmerkend voor het staatsvormingsproces in 
Groningen was de scherpe polarisatie tussen de stad 
Groningen en het platteland. Het grootste deel van het 
platteland behoorde tot de zelfbewuste Ommelanden, 
bestaande uit de drie kwartieren Hunsingo, Fivelingo 
en het Westerkwartier. De tegenstellingen tussen de 
stad en de Ommelanden gingen terug tot ver in de mid-
deleeuwen. Ze waren niet alleen politiek, maar ook eco-
nomisch, ideologisch en cultureel van aard. Zo waren 
de Ommelanden oorspronkelijk Fries terwijl Gronin-
gen in cultureel opzicht aansloot bij het Drentse ach-
terland. De polarisatie bleef onverminderd bestaan na-
dat zowel de stad als de Ommelanden in 1536 Karel V 
als landsheer hadden erkend. Ook de Reductie van Gro-
ningen in 1594, waarmee de stad zich aansloot bij de 
Republiek der Verenigde Nederlanden nadat de Omme-
landen voor waren gegaan, bracht geen verbetering.209 
Zij vormden voortaan één, intern verdeeld gewest: Stad 
Groningen en Ommelanden, in de wandeling verkort 
tot Stad en Lande. De Ommelanden streefden naar een 
zo groot mogelijke autonomie en waren vaak zelfs uit-
gesproken separatistisch.210 De stad streefde naar over-
heersing van haar omgeving. Ze verwierf privileges in 
de Ommelanden, maar het lukte haar nooit de drie land-
streken politiek te onderwerpen. In economisch opzicht 
was de invloed van de stad aanzienlijk. Een analyse van 
Paping toont aan hoezeer Groningen in de tweede helft 
van de achttiende eeuw parasiteerde op de Ommelan-
den. De balans was in eerdere eeuwen vermoedelijk 
nog onevenwichtiger.211 Niet voor niets is het gewest be-
schreven als de stadstaat Groningen.212 

Het intern verdeelde gewestelijke bestuur kon nau-
welijks invloed uitoefenen op de waterschappen. In 1531 
hadden de grote zijlvesten het privilege gekregen dat 
geen beroep van hun vonnissen op een hogere recht-

systeem dat de zijlvesten verzorgden was ook niet optimaal. Net als in 
Friesland werden in Groningen vooral kleine particuliere molentjes 
gebouwd en dit veranderde pas in de tweede helft van de achttiende 
eeuw. Ligtendag, De Wolden en het water, 249.
209  Schroor en Knottnerus, ‘Verharding en verscherping’, 72-73; 
Schroor, Rurale metropool, 6-7, 9-10.
210  ’t Hart, ‘Rules and repertoires’, 199, 208; Schroor en Knottnerus, 
‘Verharding en verscherping’, 72, 88; Schroor, ‘Interne staatkundige 
verhoudingen’, 211, 220-221.
211  Paping, ‘Parasiteren’, 63-68. Van Bavel, Curtis en Soens consta-
teren eveneens dat de toename van stedelijk grondbezit in de zeven-
tiende eeuw geen gunstige invloed had op het Groningse dijkbeheer. 
Noodzakelijke institutionele aanpassingen bleven uit, waardoor de 
Kerstvloed rampzalige gevolgen had. ‘Economic inequality’, 10-11. 
212  Schroor, Rurale metropool, 5-6, 17-18.

bank mogelijk was. Appel van een uitspraak door een 
schepper (waterschapsbestuurder) was alleen moge-
lijk van het ene op het andere, naastgelegen zijlvest.213 
Sindsdien stond de provincie buitenspel bij alles wat de 
rechtspraak van de zijlvesten betrof. Ook op de samen-
stelling van hun besturen had de provincie weinig vat. 
Nadat Groningen als zevende gewest tot de Republiek 
was toegetreden, in 1594, streefde het gewest er wel 
naar om de voorzitters van alle zijlvesten te benoemen, 
maar daartoe werd geen consequent beleid gevoerd.214 
Als gevolg van de secularisatie van de kloostergoederen 
in 1594-1595 kreeg de provincie heel wat benoemings-
rechten vrijwel moeiteloos in handen, maar die raakte 
ze 60 jaar later weer kwijt. Uit geldnood koos de pro-
vincie er in de jaren 1656-1660 namelijk voor een groot 
aantal dijkrechten en zijlrechten los van de grond te ver-
kopen.215 Zo verkocht het provinciaal bestuur in 1656 
alleen al in Hunsingo en Fivelingo 78 zijlrechten voor 
de som van ruim 24.000 Carolusgulden.216 Het was 
toen immers gebruikelijk geworden bestuursfuncties 
te verkopen in plaats van te laten rouleren over de ede-
le heerden (de hofsteden van herenboeren), zoals tot 
1600 meestal gebeurde.217 De zetels werden afgeschei-
den van de boerderij of borg en werden tot zuivere ver-
mogensbestanddelen, die los van grondbezit verhan-
deld werden.218 De provincie werkte hieraan dus mee. 
Ze verkoos de inkomsten op de korte termijn boven het 
zekerstellen van enige invloed op de waterschappen op 
de lange termijn via het recht bestuurders te benoemen.

De grote zijlvesten werden in de zeventiende eeuw 
het toneel van machtsmisbruik, afpersing en wille-
keur.219 De bestuurders voerden het aantal schouwen 
per jaar tot in het onredelijke op. Ze deelden onterechte 
boetes uit en staken die deels in eigen zak.220 Functies 
van schepper en zijlrechter werden steeds lucratiever 
dankzij de schouwboeten en de hoger wordende trak-

213  Formsma, Historie van Groningen, 615. 
214  Daardoor kon het generale zijlvest der Drie Delfzijlen bijvoor-
beeld gladweg iedere bemoeienis weigeren en de eigen voorzitter be-
noemen. Formsma, Historie van Groningen, 617.
215  Ze kwamen massaal in handen van de machtigste edelen. 
 Schroor, ‘Interne staatkundige verhoudingen’, 229. Formsma, Histo-
rie van Groningen, 252.
216  Schroor, Waterstaat en waterschappen, 44.
217  Ligtendag, De Wolden en het water, 139. Zie ook p. 63.
218  Feenstra, De bloeitijd en het verval, 70; Schroor, Waterstaat en wa-
terschappen, 42, 44.
219  Formsma, Historie van Groningen, 316. Paping, ‘De zijlschotre-
gisters’, 284.
220  Nienhuis, Kerstvloed 1717, 20. Schroor, ‘Interne staatkundige ver-
houdingen’, 229. Feenstra, De bloeitijd en het verval, 74. Er waren in de 
zijlvesten geen vaste dagen voor de schouw. Wieringa, Het Aduarder 
zijlvest, 127.
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tementen, vacatiën en andere verdiensten.221 Cumulatie 
van functies werd steeds gebruikelijker. Dit combine-
ren van functies zou moeilijker geweest zijn bij per-
soonlijke uitoefening van de functie, maar bestuurders 
lieten zich vaak vervangen of verpachtten de functie. 
Veel van hen woonden zelfs niet in het territorium van 
hun waterschap.222 Het is niet zeker of de misstanden 
even ernstig waren bij de kleine dijkrechten, de water-
schapjes die vele zeedijken beheerden. Een feit is ech-
ter wel dat ook in die dijkrechten de bestuursposten los 
van de grond verhandeld werden en dus niet meer van-
zelfsprekend in handen van belanghebbende grondbe-
zitters waren.

De misstanden bij de zijlvesten en de zwakke regie 
van Stad en Lande doet de vraag rijzen naar de rol van 
de stadhouder. Hij kon een bemiddelende rol spelen in 
conflicten over het waterbeheer en hervormingen sti-
muleren. In de zeventiende eeuw had hij soms in de 
praktijk inderdaad een gunstige invloed. Toen maak-
ten andere gewesten een stadhouderloos tijdperk door, 
maar Groningen had, net als Friesland, stadhouders uit 
het huis Nassau-Dietz. Stadhouder Willem Frederik is 
in de jaren ‘60 van de zeventiende eeuw regelmatig op-
getreden als scheidsrechter tussen stad en Ommelan-
den.223 Rondom de ramp van 1717 viel echter op dit punt 
niets te verwachten. Na de dood van Johan Willem Fri-
so in 1711 benoemde Groningen namelijk geen opvol-
ger. Als gevolg hiervan beleefde Groningen juist tijdens 
de Kerstvloed zijn enige stadhouderloze tijdperk (1711-
1718).224 

Het slechte dijkbeheer aan de vooravond van de 
stormvloed hing ook samen met opvallend zwakke par-
ticipatie van belanghebbenden. Bestuursleden werden 
allang niet meer gerekruteerd uit vrij brede lagen van 
de Groningse bevolking zoals in de middeleeuwen. Een 
proces van oligarchisering had ervoor gezorgd dat de 
Ommelander jonkers en de rijke stedelingen de zijl-
vesten domineerden. De oligarchisering kon des te ge-
makkelijker plaatsvinden omdat waterstaatsfuncties los 
van grondbezit verkocht konden worden. Dit zette de 
deur open voor bestuurders die geen of weinig grond in 
het waterschap hadden en dus niet werden geconfron-

221  Feenstra, De bloeitijd en het verval, 74.
222  Zo bleek een persoon in 1756 tegelijkertijd schepper te zijn van 
een schepperij in het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest, een schep-
perij in het Houwerzijlvest en een schepperij in het Schouwerzijlvest, 
in alle drie gevallen als volmacht voor het huis Asinga te Ulrum. 
Formsma, Historie van Groningen, 628-629. Al voor 1600 kwam accu-
mulatie van zijlrechterschappen wel eens voor. Ligtendag, De Wolden 
en het water, 162.
223  Schroor, ‘Interne staatkundige verhoudingen’, 215.
224  Boels en Feenstra, ‘Regentenheerschappij’, 338.

teerd met de gevolgen van hun beleid voor de landbouw. 
Zij beschouwden hun functie namelijk primair als een 
bron van inkomsten.225 Het principe dat waterbeheer 
bepaald werd door belanghebbenden kwam onder druk 
en dit zal dezelfde gevolgen hebben gehad als bij laat-
middeleeuwse dijkgraven in de zuidwestelijke delta die 
geen of geen noemenswaardig grondbezit in het betref-
fende waterschap hadden. De functies werden als ver-
mogensbestanddeel beschouwd en gebruikt. 

De participatie nam niet alleen af door de selectie van 
bestuurders uit een steeds kleinere kring van belang-
hebbenden en buitenstaanders, maar ook doordat de 
regelmatige bijeenkomsten van de zijlvesten hun alge-
mene karakter verloren. In de tweede helft van de ze-
ventiende eeuw kromp de rechtstreekse invloed van in-
gelanden tijdens bijeenkomsten merkbaar in.226 Op de 
waardagen van het Aduarderzijlvest, oorspronkelijk al-
gemene bijeenkomsten, blijken ze geruisloos te zijn 
verdwenen.227 Dit lijkt op de ontwikkelingen elders, 
waar openbare vergaderingen ook verdwenen. Maar ter-
wijl in de westelijke provincies kritische grootgrondbe-
zitters een rol opeisten om bestuurders te controleren, 
zien wij in Groningen niets dat lijkt op een representa-
tie van brede geërfden of hoofdingelanden. In de eerste 
helft van de achttiende eeuw was er bij de Groningse 
waterschappen zo goed als geen geregelde inspraak van 
belanghebbenden meer, noch een cultuur van verant-
woording afleggen.228 

Het Oldambt, gelegen in het zuidoosten van de pro-
vincie, kwam er tijdens de ramp opvallend veel beter 
van af dan de Ommelanden. Deze landstreek behoor-
de tot de zogenaamde stadsjurisdicties, die sinds de 
middeleeuwen, soms met onderbreking, onder bestuur 
van de stad Groningen stonden. Het Oldambt had zich 
noodgedwongen neergelegd bij de politieke overheer-
sing door de stad, hoewel soms een fel separatisme op-
flakkerde, zoals tijdens een opstand van 1639-1650.229 
Historici zijn het erover eens dat de stadsjurisdicties 
centraler bestuurd werden dan de Ommelanden waar 
de bestuursstructuur verouderd en sterk verbrokkeld 
was.230 Onder auspiciën van de stad Groningen was een 
efficiënter waterschapsbestel tot stand gekomen, met 
bredere participatie dan in de Ommelanden, want het 
was bijvoorbeeld mogelijk voor grote pachtboeren om 

225  Feenstra, De bloeitijd en het verval, 70-75.
226  Formsma, Historie van Groningen, 623. 
227  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 77. 
228  Soens, ‘Resilient societies’, 171. Het is opmerkelijk dat stedelijke 
grootgrondbezitters geen invloed opeisten, zoals elders. De verklaring 
daarvoor is niet duidelijk.
229  ’t Hart, ‘Rules and repertoires’, 203-207.
230  Schroor, ‘Interne staatkundige verhoudingen’, 223.
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zijlvest te worden.231 De meeste dijken in het Oldambt 
waren kort tevoren nog vernieuwd en de schade van de 
Kerstvloed viel mee.232 

Het is duidelijk dat net als bij het laatmiddeleeuw-
se landverlies in de Rijn-Maas-Scheldedelta vele facto-
ren hebben bijgedragen aan het ontstaan van de grote 
ramp op kerstavond 1717: van het nachtelijk tijdstip van 
de overstroming en de kwetsbare woonsituatie van een 
deel van de bevolking tot de slechte staat van de dijken 
in de Ommelanden. In institutioneel opzicht vestigt de 
ramp de aandacht op drie belangrijke zwakheden in het 
Groningse waterbeheer. Ten eerste werd als gevolg van 
het uitblijven van gemeenmaking en opschaling een 
flink deel van de zeeweringen nog altijd onderhouden 
in natura, dus door lokale boeren, terwijl deze dijken 
inmiddels een groot deel van de provincie bescherm-
den. Dit was een schending van het proportionaliteits-
beginsel en ondermijnde de financiële basis van het 
dijkbeheer. Ten tweede was er een gebrek aan centrale 
coördinatie door de ongunstige politieke en sociaaleco-
nomische verhoudingen in het gewest. De gewestelijke 
instellingen zoals de Staten van Stad en Lande hadden 
weinig bevoegdheden ten aanzien van de waterschap-
pen en waren bovendien tot op het bot verdeeld. Ze wa-
ren niet onafhankelijk genoeg om de belanghebbenden 
te dwingen op een vruchtbare wijze samen te werken. 
Ten derde was het principe van zelfbestuur inmiddels 
zwaar aangetast omdat bestuurlijke functies op grote 
schaal in handen van buitenstaanders waren gekomen. 
Die waren vaak meer geïnteresseerd in de persoonlijke 
voordelen dan in de mogelijkheden om de landbouw in 
het waterschap te optimaliseren. 

De sociale en politieke tegenstellingen traden nog 
eens pijnlijk aan het licht tijdens de nasleep van de 
ramp. Er was om te beginnen geen eensgezindheid 
over de vraag of het herstel door middel van aannemers 
moest gebeuren of in natura door de plattelandsbevol-
king. Er was nog grotere verdeeldheid over de vraag of 
de stad Groningen aan het dijkherstel moest bijdragen 
en welke bijdragen verwacht moesten worden van het 
platteland dat niet direct aan een dijk lag. De hulpkar-
spelen verzetten zich hevig tegen hulp aan dijken buiten 
het eigen gebied, bewerend dat zij gewoonterechtelijk 
niet verplicht waren bij te dragen. Behalve tegenstellin-
gen tussen stad en platteland waren er ook meningsver-
schillen binnen de negen onderkwartieren van de Om-
melanden. Onderling kwam men er niet uit. De Staten 
van Friesland zonden desgevraagd bemiddelaars, later 

231  Schroor, Waterstaat en waterschappen, 47.
232  Knottnerus, ‘Het land Kanaän aan de Noordzee’, 43.

aangevuld met bemiddelaars van de Staten-Generaal.233 
Dit was niet erg succesvol want de besluiten waren voor 
de boeren van het Westerkwartier onaanvaardbaar. Van 
hen werd nog steeds een grote bijdrage, in natura dan 
wel geld, verwacht voor het herstel van dijken buiten 
hun eigen landstreek. Dit was ongetwijfeld omdat ze 
relatief veel geluk hadden gehad tijdens de Kerstvloed, 
maar aan de andere kant hadden ook zij schade al was 
het maar van het zoute water op hun land. Bovendien 
waren zij sterk verarmd door de sinds 1714 voortwoe-
kerende veepest. De belastingopbrengsten in het Wes-
terkwartier kelderden in de jaren rond de ramp, wat 
de benarde economische situatie van de boeren onder-
streept.234 Ze waren tevens beducht voor precedentwer-
king en voor aantasting van hun autonomie. Daarbij 
kwam dat de stad Groningen buiten schot bleef in de 
oplossingen die de bemiddelaars hadden bedacht. Het 
bevoordelen van de stedelijke bevolking bij zo’n grote 
misère van het platteland was voor het Westerkwartier 
begrijpelijkerwijs niet te verteren.235 

In de zomer en de herfst van 1718 escaleerden de con-
flicten over het dijkherstel. De boeren uit het Wester-
kwartier weigerden te komen toen zij gesommeerd wer-
den om te helpen aan de dijken. Hun bijdrage werd toen 
omgezet in een afkoopsom maar zij weigerden ook om 
die te betalen. Toen vervolgens druk gezet werd op de 
invordering, verzamelden duizenden boze boeren zich 
op 4 oktober 1718 in Zuidhorn, voorzien van stokken, 
katapulten, geweren en bootshaken. De woede richtte 
zich op de heer van Aduard, jonker Evert Joost Lewe, die 
verantwoordelijk werd gehouden voor het geldbedrag 
dat het Westerkwartier moest opbrengen. Eerder had 
hij met andere Ommelander jonkers geprobeerd het 
Westerkwartier enigszins uit de wind te houden, maar 
dit was onvoldoende gelukt. De menigte zette uit Zuid-
horn koers naar zijn borg. Het provinciaal bestuur was 
inmiddels gealarmeerd en stuurde vanuit de stad Gro-
ningen meer dan 50 soldaten eropaf. Toen de militairen 
in Aduard aankwamen, ontaardde het oproer in geweld. 
Bij het gevecht raakte minstens één militair zwaar ge-
wond en werden twee opstandelingen gedood. Tiental-
len opstandelingen werden gevangen genomen. Twee 
van hen werden uiteindelijk levenslang verbannen uit 
de Republiek.236

Na het fiasco van 1717 werd de provincie de drijven-
de kracht achter de verbetering van de zeeweringen en 
beijverde zij zich voor hervorming van de waterschap-

233  Ufkes, ‘De opstand in Aduard’, 93-95.
234  Sundberg, ‘Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, 44.
235  Sundberg, ‘Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’, 43-45.
236  Ufkes, ‘De opstand in Aduard’, 95-100. 
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pen. In 1755 kwam het tot provincie-brede reglemen-
tering van de Groningse waterschappen. Dit kwam in 
hoofdstuk 8 al aan de orde, omdat een belangrijk aspect 
de financiële verantwoording betrof. Voortaan moesten 
de rekeningen van waterschappen gecontroleerd wor-
den door de Hoge Justitiekamer. Aan dat college moes-
ten waterschappen voortaan ook hun geschillen onder-
werpen.237 Niet minder ingrijpend waren de eisen die 
aan bestuurders werden gesteld. Vanaf 1755 moesten 
scheppers, zijlrechters en dijkrechters, dus alle bestuur-
ders van Groningse waterschappen, gereformeerd zijn, 
wonen in het werkgebied van hun waterschap en daar 
een minimale hoeveelheid land bezitten (voor zijlves-
ten was dit 30 gras, ongeveer 15 hectare).238 Door de ei-
sen van domicilie en landbezit zou het bestuur in elk 
geval weer in handen van belanghebbenden komen. 
Mede hierdoor kwam aan de overheersende positie van 
de jonkers in de tweede helft van de achttiende eeuw 
een einde.239 Zo slaagde de provincie erin de grootste 
misstanden terug te dringen. Sommige institutionele 
zwakheden bleken echter bijzonder moeilijk aan te pak-
ken. Wezenlijke hervormingen zoals gemeenmaking 
van het aardwerk van de dijken en het terugdringen van 
de fragmentatie in het waterbeheer door schaalvergro-
tingsoperaties lieten tot in de negentiende eeuw op zich 
wachten.240

Het is opvallend dat tussen de Allerheiligenvloed van 
1570 en de ramp van 1953 slechts twee overstromingen 
in de Nederlanden optraden met duizenden doden en 
dat in beide gevallen (1686, 1717) de slachtoffers voor-
namelijk in Groningen vielen. We hebben gezien dat de 
achtergebleven institutionele ontwikkeling een funeste 
rol speelde. Door de zwakke regie van Stad en Lande 
kon misbruik van bestuursfuncties zich ongehinderd 
uitbreiden en werd de fragmentatie in het waterbeheer 
nauwelijks teruggedrongen. Het resultaat was dat er 
geen enkele consensus bestond over de vraag hoe het 
dijkbeheer geregeld zou moeten zijn, wat de treurige 
nasleep van de ramp nog eens bevestigde.

237  Ligtendag, De Wolden en het water, 128; Formsma, Historie van 
Groningen, 316, 628.
238  Siemens, ‘Het generale zijlvest der Drie Delfzijlen’, 121. Voor 
de zijleden volstond de helft, namelijk 15 gras. Een gras: zie p. 63 en 
www.meertens.knaw/mgw (Databank oude Nederlandse maten en 
gewichten).
239  Formsma, Historie van Groningen, 628-629.
240  Wieringa, Het Aduarder zijlvest, 102-104.

9.7  Conclusie 

Het is niet zo vreemd dat het dijkbeheer conflictgevoe-
lig was. Weinig landen hadden zo’n lange kust in ver-
houding tot hun oppervlakte als de Nederlanden vóór 
de bouw van de Deltawerken. Het grootste deel van deze 
grillige kust lag bovendien zo laag dat het door waterke-
ringen beschermd moest worden tegen overstroming. 
Het land hield niet op te dalen ten opzichte van de zee-
spiegel zodat regelmatig nieuwe investeringen nodig 
waren. In dit hoofdstuk hebben we ons geconcentreerd 
op een institutionele oorzaak van de conflicten: de fric-
tie of mismatch tussen het van oudsher lokaal georga-
niseerde dijkbeheer en de toenemend regionale functie 
van dijken. We hebben ons afgevraagd hoe en wanneer 
hervormingen plaatsvonden en wat de invloed van het 
bijzondere Nederlandse staatsvormingsproces daarop 
was. Werd het staatsbestel tijdens de Republiek minder 
succesvol in het bevorderen dat twistende partijen tot 
redelijke oplossingen kwamen en tot een evenwichtige 
afstemming van hun belangen? 

De Bourgondische en Habsburgse periode waren een 
tijd van veel overstromingen en landverlies maar laten 
ook, in reactie daarop, belangrijke resultaten zien op 
het gebied van regionale coördinatie. Het beheer van 
zeedijken werd op tal van plaatsen onder verantwoorde-
lijkheid van een regionaal (groot dan wel middelgroot) 
waterschap gebracht, waarmee de kwaliteit van de wa-
terkeringen geborgd werd. Deze hervormingen waren 
indrukwekkend als we ons realiseren dat het gewestelij-
ke bestuur zich op niet meer dan incidentele basis met 
waterbeheer bezig kon houden, en een gang naar de 
rechter meestal teleurstelling opleverde omdat het ge-
woonterecht geen antwoord had op de betreffende pro-
blematiek. Deze zwaktes bleken gecompenseerd te kun-
nen worden door geslaagde arbitrageprocedures. De 
scheidsrechters keken niet wie in zijn recht stond, maar 
werkten pragmatisch. Ze maakten gebruik van interne 
en vaak ook externe expertise en spraken met belang-
hebbenden, zodat van participatieve besluitvorming 
sprake was. Ze grepen terug op traditionele principes 
zoals zelfbestuur en een proportionele lastenverdeling 
en sloten zoveel mogelijk aan bij lokale tradities. Hun 
uitspraak had doorgaans het karakter van een compro-
mis. Er ontstond een nieuwe belangengemeenschap 
die gezamenlijk voor de dijk zorg droeg, en als dat echt 
niet lukte (vermoedelijk omdat er geen regionale elite 
was die dat ondersteunde), werden de belangen van ver-
schillende groepen toch in de uitspraak verdisconteerd. 
We kunnen deze successen toeschrijven aan de invloed 
die de landsheer via zijn stadhouders en zijn kleine staf 
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van ambtenaren op cruciale momenten wist uit te oefe-
nen op de twistende partijen. Die werden dan van ho-
gerhand gedwongen samen te werken, ofwel ‘tot elkaar 
veroordeeld’. 

Tijdens de Republiek begon de regionale coördinatie 
te haperen, wat veel te maken had met het merkwaar-
dige staatsbestel. Het wegvallen van de landsheer na 
1581 verzwakte de centrale instellingen en maakte van 
de Republiek een staat zonder hoofd. De Staten-Gene-
raal deden vrijwel niets aan waterbeheer en de staten 
van de meeste provincies bemoeiden zich nog steeds 
alleen op incidentele basis met het waterbeheer in hun 
gewest en stonden daarbij niet altijd boven de partij-
en. Er bestonden geen gestructureerde manieren om te 
overleggen en besluiten te nemen over de grenzen van 
waterschappen en lokale gemeenschappen heen en er 
was geen partij meer die de doorslag kon geven. Van 
de stadhouders viel de oplossing van taaie dijkproble-
men ook niet te verwachten. Toen Frederik Hendrik de 
drie Hollandse hoogheemraadschappen verzocht de ge-
zamenlijke bouw van een slaperdijk tegen overstromin-
gen vanuit de Lek te bespreken, wogen hun zorgen over 
de vergaderorde zwaarder dan zijn verzoek. Pas dertig 
jaar later, toen het water in 1672 letterlijk voor de deur 
stond, sloeg men de handen ineen. De ervaringen die 
waterschappen intern hadden opgedaan met consen-
sus zoeken, representatie van belangengroepen en het 
toepassen van proportionele lastenverdelingen, waren 
onvoldoende om onderling in vreedzaam overleg de 
regionale coördinatie te regelen. Constructieve samen-
werking was kennelijk niet vanzelfsprekend. Het popu-
laire beeld dat Nederlanders onder grote dreiging van 
de zee des te eendrachtiger samenwerken, treffen we 
niet aan.241 Juist wanneer de uitdagingen heel groot wa-
ren, namen de conflicten toe.

Er blijken echter ook twee forse kanttekeningen te 
moeten worden gemaakt bij de stelling dat het water-
beheer leed onder het institutionele onvermogen van 
de Republiek. De eerste kanttekening betreft de effec-
ten. Uit dieptestudies, zoals naar de Diemerdijk en naar 
de calamiteuze polders, blijkt dat institutionele stagna-
tie niet automatisch resulteerde in een slechte kwaliteit 
van het waterbeheer. Men werkte soms pragmatisch om 
de achterhaalde regels heen, vooral in de rijkere weste-

241  Schama, The embarrassment of riches, 43.

lijke provincies. De metropool Amsterdam liet het 
niet gebeuren dat de direct in de eigen ‘achtertuin’ gele-
gen Diemerdijk zou wegspoelen en in Zeeland maakten 
de Staten dan maar belastinggeld beschikbaar zolang 
het meer principiële punt van de kostenverdeling niet 
was opgelost. In de armere gewesten waren de gevol-
gen van institutioneel onvermogen groter. Zo kwamen 
in Groningen in 1686 en 1717 overstromingen met dui-
zenden doden voor, rampen die voor een groot deel te 
wijten zijn aan het uitblijven van institutionele hervor-
mingen. Vooral het uitblijven van gemeenmaking en 
schaalvergroting in het dijkwezen wreekte zich hier. De 
stad Groningen noch de provincie Stad en Lande had de 
middelen om de gevolgen van institutionele verwaarlo-
zing op een of andere manier op te vangen en zo huma-
nitaire rampen te voorkomen, zoals Amsterdam en de 
Staten van Zeeland deden.

De tweede kanttekening betreft de hervormingen die 
tijdens de Republiek wel degelijk hebben plaatsgevon-
den. Ook na het ‘verlaten’ van de landsheer Filips II in 
1581 vonden nog heel wat herverdelingen plaats, wer-
den dijken gemeengemaakt (zoals de Bunschoter Veen- 
en Veldendijk in 1603, de Arkemheense zeedijk in 1611 
en de Westfriese Omringdijk in 1650) en werden stap-
pen gezet in het beheer van de grote rivieren. Er was 
dus niet zonder meer sprake van een institutioneel on-
vermogen tot aanpassingen in het dijkwezen. Het lag 
veel genuanceerder. Zo waren de politieke organen en 
de hoge ambtenaren in de eerste helft van de zeventien-
de eeuw nog vaak in staat enigszins boven de partijen 
te staan, iets wat later, toen de oligarchisering om zich 
heen greep, minder goed lukte. Ook konden rechtban-
ken tijdens de Republiek soms tamelijk effectief optre-
den omdat ze zich inmiddels ontworsteld hadden aan 
het verlammende gewoonterecht. In het rivierenbeheer 
ten slotte namen de Pruisische machthebbers in de 
loop van de achttiende eeuw met succes de rol van door-
zettingsmacht op zich. Zo voerden verschillende Ne-
derlandse gewesten in de laatste decennia van de Repu-
bliek gezamenlijk projecten aan de Rijntakken uit, die 
bepaald indrukwekkend waren in technisch, financieel 
en organisatorisch opzicht. Het beeld van institutioneel 
onvermogen van de Republiek kan niet anders dan zeer 
genuanceerd gelden voor het waterbeheer. 

Tielhof binnenwerk.indb   248Tielhof binnenwerk.indb   248 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



249 

Het Nederlandse waterbeheer heeft van oudsher de 
naam om goed rekening te houden met verschillende 
belangen en brede groepen een stem te geven. Maar 
wat laten de historische ontwikkelingen feitelijk zien? 
In dit boek is onderzocht wie het waterbeheer vorm ga-
ven tussen 1200 en 1800 en wat de belangrijkste veran-
deringen en continuïteiten waren in die lange periode. 

De opvallendste uitkomst van het onderzoek is de gro-
te lokale en regionale variatie in de wijze waarop boeren 
en andere belanghebbenden betrokken waren bij het wa-
terbeheer. Ieder waterschap, dorp en gewest maakte zijn 
eigen, unieke ontwikkeling door. Daarbij bleek duidelijk 
dat persoonlijke participatie van brede groepen belang-
hebbenden niet uitzonderlijk was. We troffen dorpen en 
polders met een sterk participatieve bestuurscultuur in 
verschillende gewesten, verschillende perioden en ver-
schillende omstandigheden. Dieptestudies naar delen 
van Vlaanderen, Holland en Gelderland beschrijven wa-
terschappen en dorpen waar iedereen welkom was op 
jaarlijkse bijeenkomsten, mee kon stemmen over gro-
te beslissingen en de jaarrekening controleren, en waar 
velen in aanmerking kwamen voor lokale functies. Dit 
betrof geen complexe bestuurstaken, maar min of meer 
technische, uitvoerende functies, zoals sluismeester in 
een klein waterschap, molenmeester, buurmeester, am-
bachtsbewaarder en waarsman. In dorpspolders in het 
Gelderse rivierengebied kwam vaak een kwart tot de helft 
van alle gezinshoofden in aanmerking. Het is belang-
rijk dat er ook dorpen en polders waren waar een klein 
groepje grondbezitters de zaken onderling afdeed. Daar 
neigden de bestuurspraktijken naar oligarchie. In heer-
lijkheden bijvoorbeeld werden functionarissen meest-
al benoemd door de lokale heer, op eigen gezag. Soms 
besprak hij de waterstaatsaangelegenheden slechts met 
een paar grote boeren en werden andere grondbezitters 
jarenlang niet gehoord. In polders dicht bij steden werd 
het polderbestuur niet zelden gedomineerd door enkele 
stedelijke grootgrondbezitters.  

Het langdurig naast elkaar bestaan van meer partici-
patieve en meer oligarchische bestuurspraktijken bleek 
moeilijk te verklaren. Er was geen algemeen verband 
aantoonbaar met andere ontwikkelingen, zoals concen-
tratie van land in handen van een kleine groep. Boeren 
met grote bedrijven konden het vervullen van een func-
tie bijvoorbeeld ook als een sociale verplichting ervaren 
die ze liever aan anderen overlieten. Kleine institutione-
le verschillen en een veelheid aan andere lokale factoren 
maakten dat in het ene dorp de participatie breed was 
en in het naastliggende dorp veel smaller. 

Merkwaardig is dat de mate van diversiteit in parti-
cipatieregelingen nauwelijks verminderde in de loop 
van de 600 jaar die dit boek bestrijkt. Overheidsorga-
nen grepen zo nu en dan in het waterbeheer in om orde 
op zaken te stellen, maar deden daarbij zelden pogin-
gen tot uniformering. Als ze dat wel deden, betrof dat 
meestal niet de participatie. Pas de politieke omwente-
lingen van 1795 en de daarop volgende decennia maak-
ten in alle gewesten de weg vrij voor meer standaardi-
satie en die kwam in de loop van de negentiende eeuw 
inderdaad, stapje voor stapje, tot stand. In de middel-
eeuwen en de vroegmoderne tijd voerden de gewestelij-
ke en bovengewestelijke overheid, zoals de provinciale 
staten, de landsheren, de stadhouders en de Staten-Ge-
neraal, geen regie over het water behalve incidenteel en 
op een beperkt aantal dossiers. De spelregels van het 
waterbeheer werden bepaald door de bevolking van het 
betreffende gebied, in het kader van waterschappen, 
dorpen en heerlijkheden. Eigen gewoonten en keuzes 
waren het uitgangspunt. Dit maakt het aanwijzen van 
grote lijnen erg moeilijk.  

Er was niet alleen eeuwenlang sprake van een lappen-
deken van regelingen omtrent wie wat te zeggen had, 
de situatie was bovendien dynamisch. Het is een ach-
terhaald idee dat de mentaliteit en samenleving op het 
platteland in het algemeen conservatief zou zijn ge-
weest. Ook in het waterbeheer was dat geenszins het 

Slotbeschouwing▶  
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geval, want er veranderde van alles. In de zeventiende 
en achttiende eeuw leek de flexibiliteit in sommige op-
zichten weliswaar verdwenen, maar als geheel was het 
bestuur over het water eerder dynamisch dan star. Al-
leen betekende dat niet méér uniformiteit.

 Het belangrijkste onderzoeksresultaat is dus de gro-
te lokale en regionale variatie in de wijze waarop boe-
ren en andere belanghebbenden betrokken waren bij 
het water. Er was niet één Nederlands model voor het 
waterbeheer. Desondanks zijn er enkele algemene pa-
tronen te ontwaren en die zullen hieronder worden toe-
gelicht. Aan de orde komen: de belangrijkste patronen 
in de participatie en representatie, de vraag hoe deze pa-
tronen zich verhouden tot moderne begrippen als zelf-
bestuur en democratie, de uitbouw van de financiële 
verantwoording tegenover grondbezitters, en de rol van 
landsheerlijke instellingen bij het afstemmen van ver-
schillende belangen op bovenregionaal niveau. 

10.1  Participatie en representatie: de belangrijkste pa-
tronen

Met betrekking tot het lokale waterbeheer is er een alge-
meen beeld ontstaan van de typische waterstaatsfuncti-
onaris. Dit beeld was zowel bij een meer participatieve 
als bij een meer oligarchische bestuurspraktijk van toe-
passing en is in de loop der eeuwen niet veel veranderd. 
De typische waterstaatsfunctionaris was iemand van 
het mannelijk geslacht met een solide financiële posi-
tie, woonachtig binnen het territorium van het dorp of 
waterschap waarop de functie betrekking had. Het ging 
om een boer met een relatief groot landbouwbedrijf op 
eigen grond of ook wel eens een grote pachtboer. Hij be-
schikte over een goede reputatie in de gemeenschap en 
was van middelbare leeftijd. Deze kenmerken maakten 
dat het waterbeheer gedragen werd door tamelijk gewo-
ne boeren. Tegelijkertijd werden toch ook heel wat men-
sen om een of andere reden ongeschikt geacht. Vrou-
wen, voor wie bestuurswerk ongepast werd gevonden, 
maar ook veel anderen zoals kleine boeren, pachtboe-
ren en na de Reformatie katholieken en doopsgezinden. 
Uit kwantitatief onderzoek blijkt dat zelfs in dorpen met 
een relatief brede participatie er altijd een flinke groep 
belanghebbenden bestond die nooit werd geselecteerd. 
Alleen bij gebrek aan kandidaten uit de voorkeursgroep 
werd uitgeweken naar keuterboeren en pachtboeren en 
een enkele keer een boerin. Dit deed zich vooral voor 
in kleine dorpen of waterschapjes met enkele tientallen 
grondbezitters.

Een algemeen patroon met betrekking tot het regiona-

le waterbeheer houdt in dat bestuurlijke functies daar 
consequent gereserveerd werden voor de elite. Vooral 
in grote waterschappen gaapte een sociale kloof tussen 
bestuurders en bestuurden. De oudste waterschappen 
werden in de dertiende en veertiende eeuw opgericht 
door de maatschappelijke top: hoge edelen en abten 
van grote abdijen, in het bezit van veel land en heerlij-
ke rechten. In de Alblasserwaard bijvoorbeeld brachten 
sleutelfiguren zoals Willem van Brederode rond 1277 
de vele lokale ambachten tot samenwerking en zorgden 
er dankzij hun relatie met de graaf van Holland voor dat 
het nieuwe waterschap van grote bevoegdheden werd 
voorzien. Elders, waar geen landsheer was, waren kloos-
ters met verspreid liggend grootgrondbezit de drijven-
de kracht achter de oprichting van waterschappen. Zo 
zorgde de abt van het cisterciënzer klooster Aduard in 
Groningen voor de oprichting van het Aduarder zijlvest. 
Die regionale elite leverde de initiatiefnemers, de op-
richters en vervolgens ook, eeuwenlang, de bestuurders 
van waterschappen. Wel veranderde de achtergrond van 
de bestuurders als gevolg van maatschappelijke ontwik-
kelingen. In de veertiende eeuw verschenen rijke ste-
delingen en sindsdien werden kwaliteitszetels gereser-
veerd voor de grondbezitters uit een bepaalde stad. In 
de zestiende eeuw verdwenen abten en rentmeesters 
van abdijen, een gevolg van de Reformatie. In de loop 
van de zeventiende eeuw raakten bestuurszetels voor-
al in handen van gereformeerden, hoewel ook heel wat 
waterschappen katholieken en doopsgezinden in hun 
bestuur hadden. Ongeacht veranderingen bleef er een 
sociale afstand tussen degenen die de regionale water-
schappen bestuurden en de massa der grondbezitters, 
de boeren. Die afstand was iets minder in middelgrote 
waterschappen van een paar duizend hectare, een sub-
categorie van de regionale waterschappen. In dit soort 
middelgrote waterschappen konden boeren in het be-
stuur terecht komen, maar ook dan ging het om een bo-
venlaag, namelijk de rijke herenboeren. 

Een ander algemeen patroon is dat in het regiona-
le beheer, ongeacht de sociale afstand tussen bestuur-
ders en bestuurden aanvankelijk een grote betrokken-
heid van belanghebbenden bij de besluitvorming heeft 
bestaan. In de middeleeuwen was de participatie zelfs 
opvallend breed, niet omdat gewone boeren het beleid 
uitstippelden, maar omdat ze beschouwd werden als 
gesprekspartners door degenen die dat wel deden. Bij-
eenkomsten waren algemeen toegankelijk en dit garan-
deerde dat iedereen op de hoogte kon zijn en dat het 
besluitvormingsproces transparant was. Tijdens de bij-
eenkomsten werd gezocht naar een breed draagvlak. 
Maatregelen moesten acceptabel zijn voor verschillende 
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delen van het territorium en voor de meerderheid van 
de belanghebbenden. Bestuurders van het waterschap 
kookten plannen voor, soms samen met gewestelijke 
ambtenaren, en verzochten de grondbezitters, dan wel 
hun vertegenwoordigers, om toestemming. We vinden 
dit meestal terug als een ‘consent’ of akkoord. De grond-
bezitters of hun representanten konden hun stem laten 
horen: suggesties doen, protesteren of hun instemming 
laten blijken. Het initiatief en het bestuurlijk werk bleef 
in handen van de hogere maatschappelijke lagen, maar 
de mening van brede groepen belanghebbenden deed 

ertoe. Er was hier weer veel variatie maar zowel bij het 
voorbeeld van de Vlaamse watering Blankenberge waar-
in besluitvorming plaatsvond op bijeenkomsten die toe-
gankelijk waren voor alle belanghebbenden, als bij het 
voorbeeld van de Hollandse hoogheemraadschappen 
waarin bijeenkomsten voornamelijk bezocht werden 
door afgevaardigden van de lokale gemeenschappen, 
waren er gestructureerde mogelijkheden voor gewone 
boeren om zeggenschap uit te oefenen. 

In de vroegmoderne tijd erodeerde de brede partici-
patie en kwamen de boeren op veel grotere afstand van 

 ▸ Zelfportret van Everard 
Meyster, katholieke groot-
grondbezitter en heemraad 
van de Veen- en Veldendijk, 
1668. Katholieken kwamen 
bij dit waterschap zonder 
meer in aanmerking voor 
een bestuurszetel.

Tielhof binnenwerk.indb   251Tielhof binnenwerk.indb   251 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



252 10 slotbeschouwing

het bestuur te staan. In waterschappen in Staats-Vlaan-
deren zoals de watering Cadzand werd bijvoorbeeld een 
minimum aan grondbezit geïntroduceerd om toegang 
te krijgen tot de jaarvergadering. Dit sloot veel boeren 
van de besluitvorming uit. Rijke stedelingen kregen 
daarentegen via zetels voor hoofddirecteuren een grote 
stem in alle belangrijke zaken in dit waterschap. In ex-
treme gevallen als de Hollandse hoogheemraadschap-
pen werd een radicaal nieuwe vertegenwoordiging van 
louter grootgrondbezitters gevormd, het college van 
hoofdingelanden. De duizenden gewone grondbezitters 
werden niet meer gehoord. Elders raakten gewone boe-
ren op subtielere, informele wijze volledig buitenspel. 
De opkomst van grootgrondbezitters wordt vooral ver-
klaard door twee factoren, hoewel per geval ook steeds 
andere, specifieke factoren een rol speelden. De eerste 
was de toename van het stedelijk grondbezit. Het wa-
ren stadsbesturen en stedelijke particulieren die voor-
aan stonden om voor hen en andere voorname grond-
bezitters zeggenschap over de waterschapsfinanciën 
op te eisen. De tweede factor was de toename van de 
geldstromen binnen waterschappen. Vooral wanneer 
beide factoren zich in combinatie voordeden was de in-
vloed op de representatieve structuren groot. Wanneer 
het waterbeheer echter relatief eenvoudig en goedkoop 
bleef, konden representatieve structuren soms vanaf de 
middeleeuwen tot in de negentiende eeuw vrijwel on-
veranderd in stand blijven. 

Als grote lijn geldt dat de mogelijkheden voor gewo-
ne grondbezitters om, persoonlijk of via vertegenwoor-
digers, invloed uit te oefenen na de middeleeuwen sterk 
terugliepen. Het vroegmoderne waterschap onder-
scheidde zich in dat opzicht ongunstig van het middel-
eeuwse, maar ook van het negentiende-eeuwse. In de 
negentiende eeuw stelden de provincies reglementen 
vast waarin de zeggenschap van grondbezitters werd 
gewaarborgd. 

10.2  Zelfbestuur en democratie

De patronen van participatie en representatie in het lo-
kale en regionale waterbeheer kunnen grotendeels on-
der één noemer worden gebracht, namelijk die van zelf-
bestuur. Waterbeheer werd als interne aangelegenheid 
beschouwd. De eigen gemeenschap besliste over de 
aanleg, verbetering en onderhoud van dijken, molens 
en watergangen, over het beheer van de werken en de 
selectie en controle van de functionarissen. Inmenging 
van personen of instanties van buiten de groep belang-
hebbenden was minimaal. De vergaande autonomie 

van de lokale gemeenschappen was bepalend voor het 
lokale waterbeheer en drukte ook zijn stempel op het re-
gionale waterbeheer. Dit kwam het duidelijkst tot uiting 
in de sterk-representatieve bestuursstructuur van regi-
onale waterschappen. In hun bestuurscolleges hadden 
de lokale gemeenschappen ieder een kwaliteitszetel. De 
leden van deze collegiale besturen waren gelijkwaardig 
en het niet-hiërarchische karakter ervan werd vaak be-
nadrukt door een roulerend voorzitterschap. De lokale 
gemeenschappen beslisten zelf hoe zij hun afgevaardig-
den selecteerden, met als gevolg dat binnen één bestuur 
uiteenlopende principes voorkwamen. Op de ene zetel 
zat bijvoorbeeld een heemraad die benoemd was door 
een heer van een lokale heerlijkheid, op de andere een 
heemraad die gekozen was door grondbezitters. Bij de 
ene zetel was een minimum aan grondbezit voor het 
stemrecht vereist, bij andere niet. Op de ene zetel zat ie-
mand levenslang, op de andere vier jaar. Hybride selec-
tiemechanismen waren eerder regel dan uitzondering 
omdat gemeenschappen zelf uitmaakten hoe ze hun af-
gevaardigden selecteerden. 

Bijna alle functies werden verricht door personen 
die hun domicilie binnen het werkgebied hadden en 
tot de belanghebbenden behoorden. De verontwaardi-
ging was groot als een dijkgraaf benoemd werd die niet 
in of vlak bij zijn waterschap woonde en nog groter als 
hij daar zelfs geen land had. Niet zelden moesten be-
stuurders een minimale oppervlakte land bezitten, bij-
voorbeeld zeven hectare in de lokale waterschappen of 
vijftien tot twintig hectare in de grote. Zelfs de erfelijke 
zetel die de familie Van Bronchorst sinds 1535 in het be-
stuur van heemraadschap de Ring van Putten claimde, 
een bijzonder verschijnsel, bleek bij nadere beschou-
wing in het patroon van zelfbestuur te passen. Hij bleef 
namelijk slechts bestaan zolang de erfgenamen van An-
dries van Bronckhorst een groot complex onverdeelde 
gronden in het waterschap hadden en diende dus ter 
representatie van een grondbezitter met een groot be-
lang. De erfzetel verdween toen de gronden eind zeven-
tiende eeuw verdeeld werden. Recent onderzoek heeft 
wel laten zien dat bestuurders niet alleen gerekruteerd 
werden onder belanghebbenden in strikte zin (grond-
bezitters) maar ook onder mensen met een ander be-
lang, zoals veenlieden of kredietverschaffers die geld 
aan het waterschap hadden geleend. Ook hun inkomen 
werd rechtstreeks beïnvloed door de waterhuishouding 
en het financiële beheer van het waterschap. 

Het benoemen van belanghebbenden tot bestuurders 
was in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd een ge-
bruikelijke oplossing voor het probleem dat er te weinig 
middelen en mogelijkheden waren om te controleren 
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of functionarissen hun werk goed deden. De prikkel tot 
goed functioneren moest vooral komen van de persoon-
lijke motivatie om de waterhuishouding en de gerela-
teerde financiën in goede staat te houden. Daarbij pas-
te dat bijna alle functies onbezoldigd waren. Dat gold 
zowel voor functies waarbij het accent lag op toezicht 
uitoefenen door middel van schouw voeren (wat in de 
middeleeuwen nog vaak centraal stond) als voor func-
ties waarbij het accent lag op beheren of besturen. Het 
waren nevenfuncties waar geen salaris tegenover stond. 
Onbezoldigd betekent overigens niet dat ze geen pro-
fijt opleverden. In de zeventiende en achttiende eeuw 
liepen de jaarwedden, daggelden, vergoedingen voor 
reis- en verblijfskosten, voor de aanschaf van laarzen en 
kussens, en de luxueuze diners soms behoorlijk uit de 
hand, vooral bij hoogheemraadschappen en zijlvesten. 
De materiële voordelen maakten functies aantrekkelijk 
en droegen ertoe bij dat in sommige waterschappen oli-
garchisering optrad. De bestuursfuncties gingen rond 
in steeds dezelfde groep. Toch kunnen bestuursfuncties 
over het algemeen gemakkelijk onderscheiden worden 
van bezoldigde functies met een meer ambtelijk karak-

ter, zoals rentmeester, secretaris en bode. Van die bu-
reaucratische functies waren er veel minder: tot ver in 
de moderne tijd overtrof het aantal bestuurlijke func-
ties bij waterschappen verre het aantal ondersteunende 
functies.1 Vooral hoge ambtelijke functies in grote wa-
terschappen konden zich ontwikkelen tot bronnen van 
inkomsten die als privébezit werden behandeld. Ze wer-
den dan via onderhandse overnamesommen verkocht, 
soms voor grote bedragen. Bestuursfuncties daarente-
gen werden niet primair beschouwd als bron van in-
komsten. Ze werden, in het algemeen althans, niet ver-
kocht, vererfd of anderszins behandeld als privébezit.

Zowel tijdgenoten als historici hebben gevallen van 
falend waterbeheer in verband gebracht met schending 
van het principe van zelfbestuur en daarmee samen-
hangend misbruik van bestuursfuncties. Bestuurders 
die niet tot de belanghebbende grondbezitters behoor-
den, lieten zich vooral leiden door de opbrengsten van 
de functie en niet door de noden van het waterbeheer. 
Zij werden daardoor medeverantwoordelijk voor ernsti-

1 Havekes, ‘Verandering en continuïteit in de polder’, 61.

 ▸ Watergraaf en waterheemraden van waterschap de Overwaard, dat de afwatering van het oostelijk deel van de Alblasserwaard ver-
zorgde, 1644. Dit is het enige bekende groepsportret van een waterschapsbestuur in de vroegmoderne tijd.
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ge overstromingen. Het eerste voorbeeld daarvan zijn 
dijkgraven in waterschappen in de zuidwestelijke delta 
in de late middeleeuwen. Bourgondische en Habsburg-
se landsheren benoemden in ruil voor geld of diensten 
soms dijkgraven die niet in het ambtsgebied woonden 
en daar soms ook geen grond hadden. Dit opportunis-
tische benoemingsbeleid heeft meermaals incapabe-
le en ongemotiveerde dijkgraven opgeleverd die hun 
werk slecht deden. In Zeeland en aangrenzende gewes-
ten ging tussen 1375 en 1570 ongeveer de helft van de 
toenmalige cultuurgrond verloren. De verklaring van 
dit dramatische landverlies is zeer complex, maar het 
verzuim van landsheren om voor capabele dijkgraven 
te zorgen heeft er zeker een rol in gespeeld. Het twee-
de voorbeeld betreft de zijlvesten in Groningen in de 
zeventiende en achttiende eeuw. Bestuursfuncties kwa-
men op grote schaal in handen van mensen die geen 
grond hadden binnen de betrokken waterschappen en 
die de functies misbruikten om er zoveel mogelijk in-
komsten uit te krijgen. Falend waterbeheer droeg ertoe 
bij dat tijdens de Kerstvloed van 1717 duizenden men-
sen verdronken. Ook hier geldt dat de verklaring com-
plex is, maar bestuur door niet-belanghebbenden was 
een duidelijke factor en dat meenden de tijdgenoten 
ook. Toen de misstanden in het bestuur van de zijlves-
ten na 1755 door de Staten van Stad en Lande werden 
aangepakt, werd grote moeite gedaan om ervoor te zor-
gen dat de bestuurszetels in handen van belanghebben-
de grondbezitters kwamen. 

Sinds het einde van de twintigste eeuw bestaat bij 
het brede publiek het idee dat waterschappen de oud-
ste democratische instellingen van Nederland zijn. De 
geestelijke vader van dit idee was Henk van der Linden, 
dijkgraaf van het groot-waterschap van Woerden en 
rechtshistoricus. Hij lanceerde het idee in de jaren ’70 
in de context van de toenmalige discussie over de wa-
terschappen, waarbij hun weinig democratische struc-
tuur bekritiseerd werd en hun bestaansrecht ter spra-
ke kwam. Van der Linden stelde daar tegenover dat het 
lokale waterbeheer van oudsher gekenmerkt werd door 
democratische praktijken en heeft dit beeld met over-
tuiging en succes uitgedragen. Inmiddels is het onder-
zoek voortgeschreden. Het klopt dat gelijkenis te vinden 
is met praktijken in moderne democratieën, vooral in 
het lokale waterbeheer. Er was vaak sprake van persoon-
lijke participatie van brede groepen, via algemene jaar-
vergaderingen, stemmingen en meerderheidsbesluiten 
waarbij gold dat ieder één stem had. Het gewogen stem-
recht (hoe meer grond des te meer stemmen) kwam al-
leen bij uitzondering voor. Het waren bovendien min of 
meer gewone boeren die de essentiële functies vervul-

den en zo het waterbeheer droegen. Ook in het regiona-
le waterbeheer zaten elementen die democratisch aan-
doen. Zo vertonen de collegiale besturen met hun sterk 
representatieve karakter, waarin afgevaardigden van lo-
kale gemeenschappen gezamenlijk besluiten namen, 
gelijkenis met moderne democratieën die werken met 
districtenstelsels. Er was sprake van praktijken die in 
een moderne democratie niet zouden misstaan.

Maar we moeten democratie goed onderscheiden van 
autonomie, al was het maar omdat het begrip zelf tot 
in de twintigste eeuw op brede afkeuring kon rekenen. 
Voor zover democratie al in de context van het vroegmo-
derne waterbeheer werd gebruikt, was het met afschuw. 
Zo zou een intensiever overleg met ingelanden volgens 
ambachtsbewaarders van Delfland in 1588 tot een ma-
nifeste democratie leiden en dat moest koste wat kost 
vermeden worden.2 Het begrip werd geassocieerd met 
verdeeldheid en chaos, min of meer zoals we nu van an-
archie zouden spreken. Wezenlijker is dat moderne de-
mocratie is ingekaderd in de rechtsstaat en dat als uit-
gangspunt geldt dat iedereen gelijk is voor de wet. In de 
middeleeuwen en vroegmoderne tijd werd daar totaal 
anders over gedacht, ook binnen waterschappen. Niet 
gelijkheid, maar juist ongelijkheid was de norm. Zeker 
voor iets ingewikkelds als het bestuur van grootschali-
ge waterschappen kwamen alleen de aanzienlijken in 
aanmerking, leden van de regionale elite met bezittin-
gen verspreid over het hele territorium en een hoge so-
ciale status. Het aantal personen dat zich kwalificeer-
de voor het bestuur van een regionaal waterschap was 
uiterst gering. In kleinschalige watersystemen, zoals 
polders en dorpen, was de participatiegraad soms juist 
hoog maar ook daar werd niet iedereen geschikt geacht. 
Nu is dat ook in moderne democratieën vaak het geval, 
maar daarin hebben de velen die geen functie op zich 
nemen wel formele rechten om invloed uit te oefenen. 
In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd bestonden 
echter op alle niveaus van het waterbeheer en in alle 
regio’s grote verschillen in invloed, zeggenschap en be-
trokkenheid tussen sociale groepen, vooral op basis van 
omvang van grondbezit, maar ook op basis van stand, 
geslacht, religie en woonplaats. In een deel van de wa-
terschappen hadden grote groepen in de vroegmoder-
ne tijd zelfs vrijwel geen mogelijkheden om te partici-
peren. 

Niet democratie, maar zelfbestuur was zowel in ideo-
logie als praktijk dominant in het middeleeuwse en 
vroegmoderne waterbeheer. We zouden het revolutio-
naire karakter van de moderne democratie met zijn ge-

2 De Wilt, Landlieden, 112; en zie p. 128.
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lijkheidsideaal miskennen door het van toepassing te 
verklaren op het oudere waterbeheer. Tegelijkertijd za-
gen we dat er sterke mechanismen werkzaam waren 
die de diepgewortelde ongelijkheid in de maatschap-
pij doorkruisten of verzwakten. Ook de hogere standen 
ontkwamen niet aan het betalen van omslag over hun 
(groot)grondbezit in een waterschap en ook zij werden 
verplicht om bij infrastructurele projecten rekening te 
houden met belangen van derden. Zo ontwikkelde zich 
uit eerdere praktijken in 1607, toen de droogmaking van 
de Beemster werd voorbereid, een efficiënte compensa-
tieregeling voor omwonenden en andere gedupeerden. 
Zulke regelingen sluiten aan bij de gewoonte in een de-
mocratie om standpunten en belangen van minderhe-
den te respecteren. Dat geldt ook voor de arbitragepro-
cedures die zo belangrijk waren bij het beheer van de 
zeedijken. Deze procedures verdisconteerden de ver-
schillende belangen in de uitspraak. Daardoor moes-
ten alle twistende partijen iets toegeven en leverden de 
procedures nooit één winnaar en één verliezer op. Juist 
in een maatschappij die op ongelijkheid was gebaseerd, 
was dit van grote betekenis. 

10.3  Rekenschap aan grondbezitters

In dit boek is veel aandacht uitgegaan naar de eerste 
ingrijpende gedaanteverandering van het Nederlandse 
waterschap in zijn lange geschiedenis, de omvorming 
van een toezichthoudend orgaan tot een bestuursor-
gaan dat de waterwerken zelf beheerde. Die transfor-
matie van het middeleeuwse naar het vroegmoderne 
type waterschap was diep verweven met de bredere his-
torische context. We hebben ons geconcentreerd op de 
vraag hoe de ontwikkeling van de waterschappen zich 
verhield tot de plattelandseconomie. Het in eigen be-
heer nemen van waterwerken, de gemeenmaking, bleek 
samen te hangen met de groei van de markteconomie 
en de verandering van het boerenbedrijf. Het middel-
eeuwse type waterschap kenmerkte zich door een be-
perkte graad van monetarisering. De waterwerken wer-
den overwegend in natura onderhouden. Zo ruimden 
boeren in hun jaarcyclus van werkzaamheden op de 
boerderij tijd in voor het op orde brengen van hun ge-
deelte van dijken en watergangen. Het waterschapsbe-
stuur, een college samengesteld uit de grondbezitters, 
oefende toezicht uit en manifesteerde zich vooral als 
een ommegaande rechtbank die het onderhoud beoor-
deelde. Waterschappen beheerden zelf hooguit enkele 
werken, zoals een sluis, dam of brug. Ze inden daar-
toe een kleine omslag over grondbezit. Deze organisa-

tie paste goed bij de toenmalige situatie op het platte-
land met boerenbedrijven die klein, weinig productief 
en weinig gespecialiseerd waren.  

Het vroegmoderne type waterschap kenmerkte zich 
door een veel verdergaande graad van monetarisering 
en als gevolg daarvan een omvangrijke financiële huis-
houding. Globaal ging dit samen met de opkomst van 
een nieuw type boerenbedrijf dat gemakkelijker hogere 
omslagen voor het waterbeheer kon afdragen. Grotere, 
gespecialiseerde en productievere bedrijven verspreid-
den zich. De grondmarkt en pachtmarkt ontwikkelden 
zich waardoor druk op grondbezitters kwam te staan 
om hun grond maximaal te laten renderen. Eén van 
de methoden om de productiviteit op te voeren was de 
resterende onderhoudswerkzaamheden, waaronder nu 
ook het arbeidsintensieve werk aan zeedijken, gemeen 
te maken, dus over te dragen aan de waterschappen. De 
gemeenmaking ging vaak samen met nieuwe investe-
ringen en kwaliteitsverbeteringen, die mede mogelijk 
waren dankzij leningen bij stadsbesturen en stedelin-
gen. De grotere ambities in het waterbeheer droegen er-
toe bij dat de Nederlandse landbouw tijdens de Gouden 
Eeuw een opvallend hoge productiviteit bereikte. De 
agrarische sector en de waterschappen ontwikkelden 
zich dus in nauwe interactie met elkaar.  

Het is duidelijk dat het gemeenmakingsproces afge-
stemd moest zijn op de ontwikkeling van de economie. 
Het was dus geen organisatieverbetering die naar be-
lieven altijd en overal toepasbaar was, zoals oudere his-
toriografie suggereert. Daarom verliep het gemeenma-
kingsproces overal anders en duurde het vaak eeuwen 
voordat het waterbeheer overal uit gemene buidel plaats-
vond. In Vlaanderen was de gemeenmaking van de zee-
dijken in de vijftiende eeuw voltooid. Daarna verspreid-
de het fenomeen zich in een trage golfbeweging naar 
het noorden en vervolgens het noordoosten. Water-
schappen in Overijssel, Friesland en Groningen bleven 
lange tijd ergens halverwege het gemeenmakingspro-
ces steken, zodat er tot in de achttiende of negentien-
de eeuw veel onderhoud in natura bleef bestaan. Dit 
was dus niet simpelweg te wijten aan een conservatieve 
mentaliteit of aan de invloed van machtige groepen die 
hun eigenbelang nastreefden.  

De zoektocht naar de drijvende kracht achter de ge-
meenmaking leerde dat dit niet alleen stedelijke grond-
bezitters waren. Gemeenmaking ging weliswaar vaak 
samen met de opkomst van stedelijk grondbezit, maar 
ook boeren met eigen land specialiseerden zich, werk-
ten steeds meer marktgericht en wilden van het on-
derhoud in natura af. Soms manifesteerden stedelijke 
grondbezitters zich als voorstanders, dan weer als te-
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genstanders. Terwijl in het Duitse Noordzeegebied nog-
al eens te horen viel dat grondbezitters hun dijken be-
ter onderhielden dan loonarbeiders, lijken principiële 
discussies over de voor- en nadelen van beide systemen 
in de Nederlanden nauwelijks plaatsgevonden te heb-
ben. Dit betekent niet dat het vanzelf ging. Gemeenma-
king was een uiterst complexe aangelegenheid waarbij 
afspraken en werkwijzen van zowel onderhoudsplich-
tigen als waterschapsbesturen aangepast moesten wor-
den en vele hindernissen moesten worden overwonnen. 
Het proces verliep langzaam en stapsgewijs, waarbij 
meestal dammen en sluizen als eerste en de dijken en 
wegen als laatste aan de beurt waren. Gewestelijke au-
toriteiten speelden opvallend genoeg vaak een cruciale 
rol door de nieuwe spelregels te introduceren. Essenti-
ele voortgang was bovendien vaak afhankelijk van een 
watersnood die aantoonde dat het traditionele systeem 
van onderhoud in natura failliet was. De overstromin-
gen van 1530, 1532, 1570, 1602 en 1608 hebben in Zeel-
and, Holland, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Fries-
land de gemeenmaking van zeedijken en sluizen sterk 
bevorderd. De rampen werkten als katalysator van ver-
anderingen waarvan de noodzaak al lang gevoeld werd 
en zorgden voor bereidheid om een reorganisatie te ac-
cepteren. Ook veroorzaakten zij een afname van de wei-
nig gespecialiseerde boeren, omdat die de herstelkosten 
vaak niet konden betalen en hun land aan stedelingen 
of grotere boeren verkochten.  

De gedaanteverandering van de waterschappen tot 
bestuursorganen met structurele eigen inkomsten en 
een zelfstandig financieel beheer had grote gevolgen 
voor de participatie van grondbezitters. Zij eisten fi-
nanciële controle op. Hun belang was ervoor te zor-
gen dat de collectieve middelen op een verantwoorde 
manier werden uitgegeven en niet werden besteed aan 
slecht georganiseerde projecten en eindeloze rechtsza-
ken, of verdwenen in de zakken van bestuurders, rent-
meesters en aannemers. Aangezien de hogere overheid 
meestal geen of geen effectief toezicht uitoefende op 
waterschappen, organiseerden grondbezitters de con-
trole zelf. Al in de veertiende eeuw waren binnen wa-
terschappen tekenen zichtbaar van een cultuur van 
financiële verantwoording. Bij de realisatie van dure in-
frastructurele projecten zoals het graven van de Enke-
le en de Dubbele Wierikke in het groot-waterschap van 
Woerden rond 1370 eisten grondbezitters bijvoorbeeld 
een deugdelijke afrekening. Uitgaven konden slechts 
omgeslagen worden over de landerijen als de grondbe-
zitters daarmee akkoord gingen. Als een van de eerste 
dingen werd meestal vastgelegd dat grondbezitters het 
recht hadden om achteraf de rekening goed te keuren. 

De bestuurders waren dus gehouden verantwoording 
af te leggen over de besteding van de gemeenschappe-
lijke gelden. In de loop der tijd werd vooraf de expli-
ciete toestemming van grondbezitters vereist voor alles 
wat het normale dagelijkse onderhoud te boven ging 
zoals het uitschrijven van een nieuwe omslag, het star-
ten van een nieuw infrastructureel project, het afslui-
ten van een lening en het aanspannen van een rechts-
zaak.  

Grootgrondbezitters, met name stedelijke, namen de 
leiding bij het opeisen van invloed en toezicht op het fi-
nanciële beheer. Een grotere invloed en controle op de 
financiën was, naast verbetering van de watersystemen, 
een belangrijk motief voor grootgrondbezitters om de 
vertegenwoordigende structuren in hun voordeel te wij-
zigen. Steden poogden sinds de veertiende eeuw hun 
invloed op waterschappen zeker te stellen en uit te brei-
den. Aanvankelijk deden ze dat via het claimen van ze-
tels in waterschapsbesturen en later ook door in naam 
van hun burgers een betere financiële verantwoor-
ding op te eisen. De stedelijke verantwoordingscultuur 
drong de waterschappen binnen. Technieken en pro-
cedures van toezicht in de waterschappen werden vaak 
ontleend aan het voorbeeld van stadsbesturen. Simpele 
verbeteringen werden op den duur gemeengoed, zoals 
het eisen van borgstellingen, het vooraf bestuderen van 
de rekening in plaats van slechts ter plekke luisteren 
naar het oplezen ervan, en het inzetten van contro leurs 
die relevante opleiding, kennis en ervaring hadden. Dit 
proces liep schoksgewijs. Veel van die verbeteringen 
werden pas ingevoerd nadat een vertrouwenscrisis had 
aangetoond dat het financiële beheer te weinig trans-
parant was. Zo leidden schandalen aan het einde van 
de Gouden Eeuw in heel wat waterschappen tot uitbrei-
ding van het financiële toezicht. 

Waterbeheer was in veel opzichten niet zo uniek als 
wel eens wordt gedacht: ook bij dorps- en stadsbestu-
ren, besturen van gilden en gewesten werd bijvoor-
beeld groot belang gehecht aan autonomie, werden 
bestuurszetels en stemmen verdeeld over groepen be-
langhebbenden, werden overwegend personen uit de 
elite gerekruteerd als bestuurder en trad oligarchise-
ring op tijdens de Republiek. De cultuur van financi-
ele verantwoording lijkt zich echter in het waterbeheer 
relatief sterk ontwikkeld te hebben. De financiën wa-
ren vaak bij uitstek het terrein waarop belanghebben-
den zeggenschap en controle wilden hebben. Dit had 
waarschijnlijk te maken met het feit dat het floreren van 
boerenbedrijven en pachtgronden afhankelijk was van 
de investeringen in het waterbeheer zodat er een recht-
streeks verband was tussen de kosten en de efficiëntie 
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van waterbeheer enerzijds en de hoogte van het eigen 
inkomen van boeren en andere grondbezitters ander-
zijds. Dit verband is lange tijd blijven bestaan, maar is 
aan het einde van de twintigste eeuw verdwenen. Te-
genwoordig worden niet alleen de eigenaren en gebrui-
kers van grond, maar alle ingezetenen tot de belangheb-
benden gerekend en bij verreweg de meesten van hen 
hangt het inkomen niet af van de kwaliteit van het wa-
terbeheer. 

10.4  Bovenregionale afstemming: falende belangheb-
benden en top-down oplossingen 

Het waterbeheer bleef niet beperkt tot het lokale en re-
gionale niveau waar grondbezitters, in besturen en be-
stuurtjes, in vrij grote autonomie hun belangen behar-
tigden. Er was ook afstemming nodig op grotere schaal. 

Op dit bovenregionale niveau hebben zich de meeste 
conflicten voorgedaan en dit begon al in de oudste tij-
den. Wanneer uit de mist van de geschiedenis het al-
lereerste grote waterwerk opdoemt, de dam bij Wijk bij 
Duurstede in 1122, horen we meteen over wapengeweld 
en gewonden. De bouw van een andere bekende dam, 
die bij Hoppenesse, werd rond 1290 aanleiding voor de 
oudste werkstaking in de Nederlanden, of althans één 
van de oudste. De kanunniken van Utrechtse kapittel-
kerken staakten hun kerkdiensten uit protest over de 
bijdrage die zij moesten leveren als grootgrondbezit-
ters in het gebied van Lek en Hollandse IJssel. Binnen 
kleine gebieden liepen de belangen vaak sterk parallel 
en was onderling overleg voldoende om tot vreedza-
me samenwerking te komen, maar in grotere gebieden 
ging dat niet op. Daar was vaak inventief en intensief 
onderhandelen nodig om tot een diepgaande uitruil 
van belangen te komen en zo tot een oplossing waar-

 ▸ Regelgeving was erop gericht de bestuurders hun werk op een integere manier te laten uitvoeren, vooral de f inanciële taken. Zo schreef 
het dijkrecht van Mastenbroek in artikel 91 voor dat de heemraden de grondbezitters niet méér in rekening zullen brengen voor de brug-
gen en zijlen (sluizen) dan daarvoor was uitgegeven (dan daerop verdaen is).
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bij verschillende belangen op een evenwichtige manier 
verdisconteerd werden.  

Om te begrijpen waarom vooral de bovenregionale 
afstemming zo conflictgevoelig was, heb ik het Neder-
landse waterbeheer vóór de komst van de nationale staat 
in de negentiende eeuw beschreven als polycentrisch. 
De centrale staatsinstellingen vormden geen dominant 
centrum van waaruit het waterbeheer gereguleerd werd. 
Waterbeheer kreeg vorm in wetten, verordeningen en 
gewoonten die op verschillende plaatsen door verschil-
lende besturen gemaakt werden. Dit was gunstig wan-
neer de centra elkaar konden aanvullen, bijvoorbeeld als 
steden kapitaal beschikbaar stelden aan in nood verke-
rende waterschappen. Na destructieve overstromingen 
steunden waterschappen soms zwaar op kredieten van 
stedelijke grondbezitters, die liquide middelen ter be-
schikking stelden. In de loop van de vroegmoderne tijd 
gingen veel waterschappen structureel leningen aan 
bij de eigen grootgrondbezitters, vooral de stedelingen 
onder hen. De decentrale staatsinrichting had ook na-
delen. Juist de drie soorten besturen die het meest in-
tensief met water bezig waren, namelijk de plattelands-
gerechten, de waterschappen en de steden, stonden 
niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar. Er wa-
ren bovendien onvoldoende mechanismen voor de op-
lossing van conflicten tussen waterschappen onderling, 
tussen waterschappen en steden, tussen waterschappen 
en derde partijen en tussen gewesten. Omdat wateren 
vaak voor verschillende doelen werden gebruikt en wa-
terschappen qua territorium overlapten met steden en 
dorpen, leidde dit vaak tot fricties. Alle drie de typen 
besturen koesterden hun autonomie en dit werd in de 
loop der eeuwen eerder sterker dan zwakker. 

In de dertiende en veertiende eeuw was het centrale 
gezag in de landsheerlijke gewesten, in zijn verschillen-
de gedaanten als graaf, hertog of prins-bisschop, met 
hun raden, niet sterk maar wel slim en daarmee zeer 
bepalend voor het waterbeheer. De landsheren reali-
seerden zich reeds dat in de laaggelegen gewesten goed 
functionerende watersystemen cruciaal waren voor de 
ontwikkeling van economie en maatschappij en daar-
mee voor hun eigen gezag. In die tijd werd het waterbe-
heer dus al gezien als een ‘staatsbelang’, om het anachro-
nistisch uit te drukken. De landsheren, vooral die van 
Holland, Zeeland en Gelderland, bevorderden vanwege 
militair-strategische motieven de oprichting van water-
schappen in betwiste grensregio’s, zoals op Walcheren 
en Zuid-Beveland en aan de Hollands-Utrechts-Gelder-
se grens. Zij steunden de regionale elites bij de oprich-
ting van waterschappen vanuit de overtuiging dat de 
economische ontwikkeling van het platteland afhanke-

lijk was van goede afwatering en waterkering. Vaak was 
de agrarische exploitatie van hun eigen domeingronden 
er rechtstreeks bij gebaat. Verder was het waterbeheer 
in het algemeen van groot fiscaal belang omdat cultuur-
grond de belangrijkste basis van de belastinginkomsten 
was. Waterschappen kregen de hoge jurisdictie om, des-
noods door te dreigen met een lijfstraf, grondbezitters 
tot medewerking te dwingen en ondermijnend gedrag 
af te straffen. Hoewel de middeleeuwse landsheren zelf 
nauwelijks een bureaucratisch apparaat ter beschikking 
hadden, drukten ze een onuitwisbaar stempel op het 
waterbeheer door in samenspraak met de lokale en re-
gionale bevolking machtige waterschappen te creëren. 
Deze keuze werkt tot op de huidige dag door. De wa-
terschappen bleven zich immers parallel aan steden en 
rurale gemeenschappen ontwikkelen, kregen van Thor-
becke een plaats als aparte bestuurslaag in de nationale 
staat en hebben die plaats vooralsnog weten te behou-
den.

In de vijftiende en zestiende eeuw deden landsheer-
lijke instellingen pogingen om enige controle te krijgen 
op grote waterschappen, want de landsheren hadden 
er toenemend last van als het waterbeheer niet functi-
oneerde. De technische en organisatorische uitdagin-
gen waren in de loop der eeuwen groter geworden. De 
windwatermolen bijvoorbeeld, uitgevonden rond 1400, 
verspreidde zich en maakte het verlagen van het pol-
derpeil weliswaar gemakkelijker, maar zorgde ook voor 
een versnelde bodemdaling. Door molenbemaling en 
het afgraven van turf kwamen grote delen van de Ne-
derlanden in de zestiende eeuw op of onder zeeniveau 
terecht. Er moest intensiever en in grotere verbanden 
samengewerkt worden om water op het buitenwater te 
kunnen lozen en water te keren. De steden waren in 
demografisch en economisch opzicht sterker gewor-
den, waardoor waterschappen en steden moeilijker dan 
voorheen tot overeenstemming konden komen over de 
coördinatie van watergebruik voor landbouw, binnen-
vaart en andere sectoren. Er was in de Bourgondische 
en Habsburgse periode daardoor regelmatig behoef-
te aan bemoeienis van instellingen op centraal niveau. 
De landsheerlijke instellingen koesterden geen ambi-
ties voor een algemeen beleid ten aanzien van de wa-
terhuishouding en intervenieerden dus ad hoc. Het 
staatsvormingsproces draaide in deze tijd om het maxi-
maliseren van landsheerlijke inkomsten uit domein-
gronden en belastingen. Zeldzaam harde interventies 
deden zich voor bij het hoogheemraadschap van Rijn-
land in respons op een reeks overstromingen. In 1510 
werden de zeven hoogheemraden geschorst en in 1515 
ontslagen, een voor Rijnland diep vernederende epi-
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sode. Rijnlands falende waterbeheer werd aanleiding 
voor een van de zeldzame provincie-brede maatregelen 
in de vroegmoderne tijd, de afschaffing van het coöpta-
tierecht. Voortaan moesten Hollandse hoogheemraad-
schappen kandidaten voordragen, waaruit de landsheer 
of zijn vervanger een heemraad zou kiezen. Op deze 
manier bleef de autonomie nog steeds groot maar ver-
kreeg de Habsburgse overheid althans enige grip op de 
oude Hollandse heemraadschappen.

In de vijftiende en zestiende eeuw speelde het hoger 
gezag vaak een cruciale rol in het reorganiseren van het 
beheer van de zeeweringen langs de uiterst dynamische 
kust. Het hoofdprobleem van de zeedijken was dat hun 
onderhoud te zwaar werd voor de traditionele onder-
houdsplichtigen. Dit werd uiteindelijk vaak opgelost met 
een compromis dat onder leiding van het hogere gezag 
werd bereikt. Het compromis behelsde dat het beheer 
werd opgeschaald door een groot achterland mede ver-
antwoordelijk te maken, waarbij de zeggenschap over de 
dijk zo geregeld werd dat alle gemeenschappen die bij-
droegen iets te zeggen kregen. Die oplossingen, in ieder 
concreet geval weer iets anders vormgegeven, werd vaak 
bereikt via arbitragecommissies onder leiding van ge-
zaghebbende personen of instanties. Zij wogen de ver-
schillende belangen tegen elkaar af en werkten redelij-
ke oplossingen uit, soms letterlijk compromis genoemd. 
Over het onderhoud van de Veen- en Veldendijk bijvoor-
beeld werd in 1467 een ‘Compromisse’ gesloten dankzij 
arbitrage van een regionaal gezagsdrager, de maarschalk 
van Amersfoort en Eemland. Hij was in beeld gekomen 
nadat een commissie van vertegenwoordigers van de be-
langengroepen vruchteloos geprobeerd had om tot een 
oplossing te komen. Het door de maarschalk tot stand 
gebrachte compromis van 1467 hield in dat grondbe-
zitters in het achterland van de dijk moesten bijdragen 
aan alle bijzondere herstel- en onderhoudskosten van de 
dijk, maar tevens het recht kregen de dijk te inspecte-
ren. De dijkplichtigen moesten dat laatste accepteren en 
leverden dus autonomie in. Het was een redelijk com-
promis dat enige tijd goed werkte, maar het betekende 
niet dat de betrokkenen voortaan de kunst van het com-
promissen sluiten beheersten. Toen de omstandigheden 
aan het einde van de zestiende eeuw verdere aanpassing 
nodig maakten, kwamen de belanghebbenden er weer 
niet samen uit. Opnieuw moest arbitrage uitkomst bie-
den. Onder leiding van de Staten van Utrecht werd dit-
maal een regeling gemaakt die vervolgens eeuwenlang 
als basis van het dijkbeheer diende. Dit is dus een voor-
beeld van een belangrijk en effectief compromis dat 
onder begeleiding van het hogere gezag werd bereikt. 

Na de vestiging van de Republiek in 1588 werd samen-

werking van gewesten, stadsbesturen, dorpsbesturen 
en waterschappen moeilijker. Door de typerende decen-
trale machtsstructuur werd het afstemmen van belan-
gen op bovenregionaal niveau tot een ware achilleshiel 
van het Nederlandse waterbeheer. Er kwam geen nieuw 
staatshoofd terwijl de stadhouders en andere autoritei-
ten weinig bevoegdheden en invloed op dit terrein had-
den. De min of meer autonome instellingen konden 
hun neiging tot particularisme, het voorop stellen van 
het eigen belang en de geringe bereidheid om iets in 
het algemeen belang te doen, ongeremd uitleven. Daar-
door ontwikkelden zich nauwelijks oplosbare conflic-
ten zoals tussen dorpen en heerlijkheden in het Land 
van Maas en Waal over de afwatering via het territorium 
van de buren. Andermans werken werden vernield en 
bij een nachtelijke schermutseling over het al dan niet 
doorsteken van een dwarsdijk viel in 1751 in Appeltern 
zelfs een dode. Naast slepende conflicten zien we ook 
nogal wat voorlopige, suboptimale oplossingen. Zo ac-
cepteerden boeren in midden-Friesland liever eeuwen-
lang een matige afwatering dan dat zij samenwerkten 
in een regionaal waterschap. Op het eerste gezicht lijkt 
het waterbeheer bewijzen te leveren van een algemeen 
institutioneel onvermogen van de Republiek. 

Bij nader inzien bleek dat genuanceerder te liggen en 
daarvan bieden de droogmakerijen een fraai voorbeeld. 
Bij deze complexe projecten was de potentiële conflict-
stof immens. Landaanwinning berokkende schade aan 
partijen die niet gerepresenteerd waren zoals de om-
wonenden en de voormalige eigenaren of gebruikers 
van het droog te maken meer. In de Habsburgse peri-
ode was het al standaardpraktijk geworden om bedij-
kingsoctrooien te verlenen onder voorwaarde dat de 
belangen van derden beschermd werden. Om die be-
langen in kaart te brengen werden de gewestelijke Re-
kenkamers ingeschakeld. Tijdens de Republiek raak-
te deze aanpak niet in het slop, maar werden de regels 
juist efficiënter. De ontwikkelingen culmineerden bij 
de octrooiaanvraag voor droogmaking van de Beem-
ster in een regeling voor de beslechting van geschil-
len over compensatie. Raadpensionaris Oldenbarne-
velt was vermoedelijk persoonlijk verantwoordelijk voor 
de bliksemsnelle introductie van de nieuwe procedure 
in 1607. Deze contentementsclausule kwam erop neer 
dat de droogmakers verplicht werden de gedupeerden 
te compenseren maar daarbij zelf geen vertraging bij 
hun project opliepen. De regeling heeft in hoge mate 
bijgedragen aan het succes van de Noord-Hollandse 
droogmakerijen. Elders, zoals bij de droogmaking van 
de Fens in Engeland, kwamen projecten soms in finan-
cieel drijfzand terecht als gevolg van eindeloze conflic-
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ten met omwonenden en andere benadeelde partijen. 
De vergelijking van Nederlandse landaanwinningspro-
jecten met die in Frankrijk en Engeland liet zien dat het 
staatsbestel van de Republiek een voordeel was, omdat 
regionale bestuurders die de situatie ter plekke kenden 
grote invloed op de besluitvorming uitoefenden, zodat 
regels aan de plaatselijke omstandigheden werden aan-
gepast. 

Er zijn nog meer argumenten om het beeld van alge-
mene institutionele zwakte van de Republiek bij te stel-
len, zoals de opvallende stappen die in het rivierenbe-
heer in de loop van de achttiende eeuw werden gezet. 
Dit was vooral te danken aan de machtige oosterbuur, 
Pruisen. Verschillende Nederlandse provincies hadden 
groot belang bij gezamenlijke projecten aan de boven-
rivieren in het Gelders-Pruisische grensgebied, want de 
ongelijke watertoevoer veroorzaakte grote rivierover-
stromingen in Gelderland, Utrecht en Holland. Onder-
ling kwamen zij niet ver, maar onder druk van Pruisen 
bleken de Nederlandse gewesten in staat tot een indruk-
wekkend pakket aan maatregelen. Dankzij deze maatre-
gelen wordt het water van de Rijn sinds 1784, en tot op 
de dag van vandaag, zowel bij hoge als bij lage afvoeren 
stabiel verdeeld over de Waal (6/9), de Neder-Rijn (2/9) en 
de IJssel (1/9). In andere kwesties waarbij belanghebben-
den er onderling niet in slaagden om starre en weinig 
constructieve regels te veranderen, namen ze hun toe-
vlucht tot pragmatische oplossingen om te voorkomen 
dat het watersysteem instortte. Zo werden de calamiteu-
ze polders in de achttiende eeuw zwaar gesubsidieerd 
door de Zeeuwse belastingbetalers omdat de Staten van 
Zeeland het niet eens konden worden over een billijke 
lastenverdeling. Het afwentelen van de kosten van wa-
terkeringen op belastingbetalers ging tegen algemene 
opvattingen in, die bepaalden dat kosten juist gedragen 
moesten worden door de belanghebbenden, naar even-
redigheid. Door wat te schipperen met de eeuwenou-
de principes van het Nederlandse waterbeheer, zoals het 
proportionaliteitsbeginsel, bleven de waterkeringen in 
stand ondanks het onvermogen om de regelgeving aan 
te passen aan de eisen van de tijd. 

De conflicten van het bovenregionale type laten zien 
dat het waterbeheer normaal gesproken door de belang-
hebbenden geregeld werd, maar dat naarmate moeilijk-
heden groter waren, bijvoorbeeld door economische te-
genwind of door grote tegenstrijdige belangen, de steun 
en interventies van bovenaf bijna onmisbaar waren om 
ze op te lossen. Innovatieve ideeën (zoals de introductie 
van de contentementsclausule bij landaanwinningen, 
en de introductie van gemeenmaking en de formule-
ring van afgewogen compromissen bij dijkbeheer) kwa-

men daarbij lang niet altijd van de belanghebbenden 
zelf. Goede regels voor samenwerking werden wel in 
samenspraak met belanghebbenden ontwikkeld, maar 
onder essentiële invloed van hogere autoriteiten en ex-
ternen. 

10.5 Consensus en conflict

Optimisten vinden in dit boek een overvloed aan bewij-
zen dat de Nederlandse overlegcultuur, het polderen, 
eeuwenoude wortels heeft in het waterbeheer. Besluit-
vorming door middel van gestructureerd overleg door 
belanghebbenden was immers een belangrijke pijler 
van het middeleeuwse en vroegmoderne waterbeheer. 
Op vergaderingen overlegden grondbezitters of hun 
vertegenwoordigers met de waterschapsbestuurders 
en het overleg eindigde met een consent of akkoord van 
de betrokkenen. Vaak was er sprake van brede partici-
patie. Het overleg had als doel een breed draagvlak en 
consensus te creëren of op zijn minst het bestuur for-
meel toestemming te geven voor beleid. Ook het com-
promis, een ander element van het moderne poldermo-
del, speelde een essentiële rol in de geschiedenis van 
het waterbeheer. Het behoud van de zeewaterkeringen 
werd mogelijk dankzij een reeks belangrijke compro-
missen, zoals dat van Bunschoten in 1467, gesloten 
tussen gemeenschappen die aan de kust woonden en 
gemeenschappen in het achterland. De eerste accep-
teerden bemoeienis met het dijkbeheer in hun dorpen, 
de laatste gingen ermee akkoord hun steentje bij te dra-
gen, in geld of in natura. We vonden eveneens terug dat 
rekening werd gehouden met belangen van derden, een 
belangrijk kenmerk van de huidige overlegcultuur. Be-
ter dan Frankrijk en Engeland was de Republiek in staat 
efficiënte regelgeving te ontwikkelen voor het compen-
seren van schade die derden leden van bedijkingen en 
droogmakerijen.

Pessimisten ontwaren in het waterbeheer vóór 1800 
echter helemaal geen poldermodel en ook zij kunnen 
hun punt maken met voorbeelden uit dit boek. Stede-
lijke zetels, zoals die voor Harderwijk in de polder Ar-
kemheen in 1611, moesten zwaar bevochten worden. 
Goed overleg was ver te zoeken toen stadhouder Frede-
rik Hendrik in 1643 de Hollandse heemraadschappen 
uitnodigde om de aanleg van een gezamenlijke dijk te 
bespreken. De bespreking kon niet eens van start gaan 
omdat de heren bestuurders onenigheid kregen over de 
tafelschikking. Nederlands waterbeheer was pragma-
tisch, maar dat pragmatisme kon razendsnel plaats ma-
ken voor opportunisme en eigenbelang. Compromis-
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sen konden wijken voor gewelddadige conflicten. In de 
beeldvorming voeren Nederlanders reeds eeuwen een-
drachtig hun strijd tegen het water, maar in de prak-
tijk vinden we ook slepende of in geweld ontsporende 
conflicten. De populaire aanname dat mensen meer 
geneigd zijn samen te werken naarmate ze voor grote-
re problemen staan, is ook gelogenstraft. In feite gold: 
hoe groter de problemen, des te moeizamer de samen-
werking. In Groningen leidde de dreiging van overstro-
ming in elk geval niet tot gezamenlijk optrekken tegen 
de gemeenschappelijke vijand, de zee. De catastrofale 
Kerstvloed van 1717 gaf vooral aanleiding tot heftige ru-
zies over de afwikkeling van de schade. In 1718 kwamen 
duizenden boeren uit het Westerkwartier in opstand te-
gen de bijdrage die zij aan het dijkherstel moesten leve-
ren. Toen soldaten die opstand neersloegen, lieten zelfs 
twee opstandelingen het leven: nog twee doden boven-
op de 2426 Nederlandse slachtoffers van de ramp.

De paradox van het tegelijkertijd voorkomen van vrij-
willige samenwerking en moeizame conflicten blijkt 
grotendeels te verdwijnen wanneer we een onderscheid 
maken naar schaal. Lokaal waterbeheer was weinig con-
flictgevoelig. Er was vaak brede participatie en er werd 
relatief goed samengewerkt. De belangen van grondbe-
zitters liepen grotendeels parallel. Op regionaal niveau 
was het iets moeilijker en kwam het waterbeheer niet 
zelden met conflicten van de grond. Binnen regionale 
waterschappen leerden lokale gemeenschappen echter 
wel samen te werken. Ze ontwikkelden regels om de 
representatie van verschillende groepen te waarborgen, 
zoals de kwaliteitszetels. Ze konden gewenst gedrag af-

dwingen waardoor de ervaring op den duur leerde dat 
samenwerken loonde en de grond veel gunstiger te ex-
ploiteren was. De samenwerking binnen zowel loka-
le als regionale waterschappen was over het algemeen 
consensusgericht. Ernstige en moeilijk oplosbare con-
flicten deden zich bijna altijd voor in de externe betrek-
kingen, dus tussen waterschappen onderling, tussen 
waterschappen en steden, en tussen waterschappen en 
hun achterland. De betrokkenen hadden hier behalve 
een gezamenlijk belang ook tegenstrijdige belangen en 
focusten vooral op die laatste. De centrale instellingen 
moesten regelmatig arbitrage leveren, tijdelijk het be-
stuur overnemen of een intensief toezicht uitoefenen. 
Wie denkt dat bewoners van een laagland vanzelf ge-
neigd zijn samen te werken om de voeten droog te hou-
den, of dat samenwerken in het DNA van Nederlanders 
zit, komt bedrogen uit. De lange ervaring met samen-
werking binnen dorpen en waterschappen betekende 
niet dat mensen ook in andere situaties snel openston-
den voor consensusgericht overleg en het sluiten van 
compromissen. De inwoners werkten vaak pas samen 
onder druk van bovenaf. Dit had alles te maken met de 
politieke structuur van de Nederlanden in de middel-
eeuwen en vroegmoderne tijd, die gekenmerkt werd 
door stedelijke en gewestelijke autonomie en sterke nei-
ging naar particularisme. In de negentiende en twintig-
ste eeuw lijkt de samenwerking tussen waterschappen, 
steden en gewesten, als behorend tot dezelfde staat, 
steeds soepeler te zijn geworden. Vóór de komst van de 
nationale staat was samenwerken nog geen tweede na-
tuur.
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Lijst van afkortingen

Bij de afkortingen van archiefbewaarplaatsen is uitgegaan van de ISIL-code die door steeds 
meer archiefdiensten gebruikt wordt en die is samengesteld uit een aanduiding van het 
land, de vestigingsplaats en de organisatie. ISIL staat voor International Standard Identifier 
for Librairies and Related Organizations.

BMGN  Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
GR Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer: Registers
HUS  Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en 

West-Friesland te Edam, 1544-1950 (toegang 1080)
NL-AhGldA  Gelders Archief te Arnhem
NL-LdnHHR  Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden
NL-RtHHSK  Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam
NL-HaNA  Nationaal Archief te Den Haag
NL-WdRHCRL  Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden
NL-PmWA Waterlands Archief te Purmerend
NNBW Molhuysen en Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
OAR  Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland, 

OAR), 1255-1857 (toegang 1.1.1) 
OAS  Archief van het Hoogheemraadschap van Schieland (Oud-Archief, OAS), 

1299-1953 (toegang 111) 
SANWV Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
TvW Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis

▶  
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Gelders Archief te Arnhem (NL-AhGldA)
Archief van het Hof van Gelre en Zutphen, (1425) 1543-1811 (toegang 0124)
Archief van de zeepolder en het polderdistrict Arkemheen, 1611-1985 (toegang 1971)

Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden (NL-LdnHHR)
Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (Oud Archief Rijnland), 1255-1857 (toe-

gang 1.1.1) (OAR)
Groote Heilige-Geestpolder, 1699-1978 (toegang 2.1.3)

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te Rotterdam (NL-RtHHSK)
Archief van het Hoogheemraadschap van Schieland (Oud-Archief ), 1299-1953 (toegang 111) 

(OAS)

Nationaal Archief te Den Haag (NL-HaNA)
Archief van het Hof van Holland (toegang 3.03.01.01)
Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer: Registers (toegang 3.01.27.01) (GR)

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden (NL-WdRHCRL)
Archief van de Polder Ruige Weide, 1603-1974 (beheersnummer H112)

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SANWV) 
Archief van het Stadsbestuur Harderwijk, (1190) 1231-1813 (toegang 5001)

Waterlands Archief te Purmerend (NL-PmWA)
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland te 

Edam, 1544-1950 (toegang 1080) (HUS)

Archieven▶  
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schap Hollandse Delta, Kunst- en historische collectie, inv.nr. 282. Foto: Frank van 
der Ploeg.

p. 88  Doorbraak van de Lekdijk bij Vianen in 1624, prent door Esaias van de Velde, 
gemaakt tussen 1624 en 1640. Rijksmuseum, Amsterdam, objectnummer RP-P-
OB-12.870.

p. 96  Kaartboek van de landerijen in eigendom van het weeshuis te Hoorn, aangelegd in 

▶  
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1647, blad 22 (toegevoegd ca. 1675). Makers Hendrik Cornelisz Pot en Pieter van 
der Meersch. Beeldbank Westfries Archief signatuur 65j210 (22).

p. 100  Model van het dijkprofiel van de Arkemheense zeedijk zoals voorgeschreven bij 
de reorganisatie van 1611. Gelders Archief, Archief van het Hof van Gelre en Zut-
phen (toegang 0124) inv.nr. 4396.

p. 106  Detail van een grote kaart van de Zwinstreek door Jan de Hervy, 1501. Musea 
Brugge, www.artinflanders.be. Foto: Hugo Maertens.

p. 110  Gekleurde pentekening van de Berkel, Schieveen en Akkersdijk, getekend door 
Pieter Florisz. van der Sallem, naar een kaart door zijn vader Floris Jakobsz, land-
meter, 1664, detail. Hoogheemraadschap van Delfland, OAD inv.nr. 3179.

p. 114  De Bommelerwaard in vogelvlucht anno 1574, olieverfschilderij gemaakt tus-
sen 1575 en 1600. Museum Stadskasteel Zaltbommel, Collectie Gelderland 0679. 
Foto: Sherry van der Velden.

p. 121  Gravure van boerin, maker onbekend, mogelijk Adriaen Matham, naar een teke-
ning van Willem Pietersz. Buytewech, 1619-1623. Rijksmuseum, Amsterdam, ob-
jectnr. RP-P-OB-27.273X.

p. 125  Stemlijst van een van de polders Reijerwaard, ca. 1459. Collectie Stadsarchief Rot-
terdam, Archief van de polder Oud- en Nieuw Reijerwaard, 1438-1973 (toegang 
1352) inv.nr. 38.

p. 126  Stembiljet van Maria Agricola, weduwe Pet. Regionaal Archief Alkmaar, NL-Amr-
RAA 80.2.11, Archief van de polder, het gerecht en de weeskamer Heerhugowaard 
(1613) 1624-1980, inv.nr. 83.

p. 148  Kussen van de Lekdijk Bovendams, 1706. Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. 
BK-NM-10887. Kussenovertrek van de generale dijkage van Voorne, 1710. Rijks-
museum, Amsterdam, objectnr. BK-1967-26. Kussen van het hoogheemraadschap 
van Delfland, 1650-1700. Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. BK-NM-3027. 

p. 149  Wagenkussen van Theodorus Bisdom, hoogheemraad van de Krimpenerwaard, 
1747. Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. BK-16515. Kussenovertrek van Ding-
man Ad. Dingmans, penningmeester van de Aemiliapolder, 1711. Rijksmuseum, 
Amsterdam, objectnr. BK-15790. Kussen van G.C. Vladeracken, dijkgraaf van Uit-
waterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, 1792. Collectie Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard.

p. 158  Deel van de kaart van Zeeland door Jacob van Deventer, 1542-1546, gepubliceerd 
door Abraham Ortelius te Antwerpen in 1571. Zeeuws Archief, Zeeuws Genoot-
schap, Zelandia Illustrata, deel I, nr. 60.

p. 164  Pentekening van het zijlvesthuis in Onderdendam, door T. Beckeringh, circa 1780. 
Collectie R.J. Clevering, Waterschap Noorderzijlvest. Foto: Groninger Archieven.

p. 169  Manuscriptkaart van het eiland Overflakkee, maker onbekend, datering 1525-
1548, detail. Nationaal Archief, Kaartcollectie Binnenland Hingman (toegang 
4.VTH), inv.nr. 2210.

p. 172  Portret van Johan van Oldenbarnevelt, geschilderd in of na 1616, atelier Michiel 
Jansz. van Mierevelt, Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. SK-A-257.

p. 173  Tekening van een stolpboerderij door onbekende landmeter uit het kaartboek van 
Pieter Courten, vóór 1627. Het Utrechts Archief, Archief Familie Martens van Se-
venhoven en aanverwante families (toegang 1002), inv.nr. 975.

p. 186  Handschrift bevattende het dijkrecht van Mastenbroek, 1588. Stadsarchief Kam-
pen, waterschap Mastenbroek oud-archief (toegang 00100) inv.nr. 46, f. 14v-15r.

p. 189  Portret van Dirck van Brouchoven, toegeschreven aan Cornelis Cornelisz, om-
streeks 1535. Collectie de Lakenhal, Leiden, inv.nr. S 248.

p. 194  Twee zijden van de kelk van een glas van het hoogheemraadschap van de Uitwate-
rende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland met opschrift: ’T WELVAARE 
VAN D’HEERE VAN UYTWATERING, ca. 1750. Collectie Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard. Foto’s: Cees de Gooijer.

p. 195  Boven: twee zijden van de geelkoperen bus van het Termunterzijlvest, maker on-
bekend, ca. 1689. Collectie Groninger Museum, inv. nr. 1988.0314. Foto’s: Marten 
de Leeuw.
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Onder: drie zilveren bekers van het Termunterzijlvest, te weten inv. nr. 1988. 0312, 
maker Thomas Muntinck II, 1710-1711; inv.nr. 1988.0313, maker Jacob Muntinck, 
1723-1724; inv.nr. 1988.0311, maker Johannes Dronrijp, 1689-1690. Collectie Gro-
ninger Museum (bruikleen Waterschap Hunze en Aa’s). Foto’s: John Stoel.

p. 203  Kerk en Kerkwetering in Mastenbroek. Foto: M. van Tielhof. 
p. 206  Prent van het Schielandshuis door Jacobus Harrewijn, gemaakt 1688-1692. Collec-

tie Stadsarchief Rotterdam nr. 1973-4341.
p. 209  Kaart van het Brugse Vrije, getekend in 1561-1571 door Pieter Pourbus en gekopi-

eerd in 1601 door Pieter Claeissens. https://Commons.wikimedia.org/wiki/Cate-
gory:Maps_of_Vrije_by_Pieter Claeissens de Jonge.

p. 223  Kaart van de Hondsbossche Zeewering en de duinen bij Petten, 1773-1786. Prent 
door Hendrik de Leth, naar Jan Spruytenburgh. Rijksmuseum, Amsterdam, ob-
jectnr. RP-P-AO-7-25-2.

p. 228 De Stenen Man, Harlingen. Foto: Kees Draaisma.
p. 234  De Pannerdense Kop en het Pannerdens Kanaal. Foto: Paul Paris, Amstelveen.
p. 240  Willem V toegesproken in de vergadering van de Staten van Zeeland, 1786. Prent 

door Mathias de Sallieth, 1786. Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. RP-P-1944-
2213.

p. 243  Opregt en Nauwkeurig Historis-Verhaal Van de Verwonderenswaardige, Droevige, 
Schrikkeliike en seer Schaadelike Waaters-Vloed (Groningen, Seerp Bandsma, 1719). 
Groninger Archieven, Bibliotheek, nr. 398, p. 20.

p. 251  Zelfportret van Everard Meyster, in E. Meyster, (De) Gekroonde Berymde Policy 
(Utrecht 1668). Rijksmuseum, Amsterdam. 

p. 253  Schilderij van de bestuurders van de Overwaard, door Dirk Govertsz. van Heel, 
1644. Waterschap Rivierenland. Foto: Cees van der Wal.

p. 257  Handschrift bevattende het dijkrecht van Mastenbroek, 1588. Stadsarchief Kam-
pen, waterschap Mastenbroek oud-archief (toegang 00100) inv.nr. 46, detail f. 28r.
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Arkemheense zeedijk  91, 100, 210, 216, 248
Arne  56
Arnemuiden  56
Arnhem  55, 59
Arryensdochter, Lijsbeth  120 
Artesië  230
Assendelft, Gerrit van  144
Assendelverzeedijjk  99
Aten, D.  127
Auvergne  176
Axel  209
Axelambacht  140
Azië  30
Baarbroekse dijk, dijkstoel  55, 91, 100, 101, 128
Baarderadeel  217
Baetens, R.  14
Banks, Sir John  179
Bannink, Jan  47
Barradeel  217
Batenburg  231
Bavel, B.J.P. van  10, 76, 94, 104
Beekman, A.A.  76
Beemster, droogmakerij  32, 150, 170, 171-173, 173, 174, 184, 

198, 255, 259
Beenakker, J.J.J.M.  144
België  19
Belmermeer, droogmakerij  174
Beoosten Yerseke, watering, of Oostwatering  134, 151, 158, 223
Bergen  31, 78
Bergen op Zoom  156, 167, 177
Berkel  109, 110, 110, 111, 113, 119, 127
Berkelse sluis  65
Berkeley, Lord  182
Berlijn  233
Beukelaar, Thomas  156
Beuningen  115
Bewesten Yerseke, watering, of Westwatering  36, 91, 134, 16
Bewestereede benoordenpolder  176
Biervliet  209
Biesbosch  215
Bijlands Kanaal  233
Bijleveld, waterschap  46
Bildt, Het  89, 156, 215, 217, 217, 226

Aalkeet  112
Aalst  116, 124
Abcoude  152
Achelen, Igram van  227
Achtermeer  31, 169
Aconcio, Jacopo  179
Adriaenszdochter, Machtelt  120
Aduard  42, 43, 49, 57, 246, 250
Aduard, jonker Evert Joost Lewe van  246
Aduarderdiep  43
Aduarderzijl  43
Aduarderzijlvest  24, 38, 42, 49, 57, 62, 71, 160, 228, 245, 250
Aemiliapolder  149
Afsluitdijk  13, 214, 239
Agricola, Maria, weduwe Pet  124, 126
Albert, aartshertog van Oostenrijk, vorst der Zuidelijke Neder-

landen  171
Alblas  38, 39  
Alblasserwaard  25, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 80, 94, 145, 148, 157, 

250, 253
Alblasserwaard, hoogheemraadschap  24, 25, 27, 30, 38, 39, 

40, 41, 49, 52, 54, 55, 57, 64, 72, 74, 80, 136, 228
Albrecht van Beieren, ruwaard van Holland  138, 148
Alder Moor  182
Alkmaar  31, 78, 122, 126, 142, 149, 156, 161, 162, 168, 174
Almere  214, 215
Alphen (Holland)  80
Altena, Land van  52, 207
Altforst  117
Alva, hertog van, landvoogd in de Nederlanden  223, 226
Amersfoort  58, 129, 161, 220, 221, 259
Amstel  25, 46
Amstelland, baljuwschap  57
Amstelland, hoogheemraadschap  31, 57, 108, 151, 161, 215
Amsterdam  12, 19, 30, 52, 57, 62, 97, 108, 122, 144, 149, 161, 

163, 171, 198, 200, 232, 248
Andelst  116, 117
Andriessen, weduwe van Wouter  120
Antwerpen  19, 156, 159, 198
Appeltern  231, 259
Arkel, Land van  40, 64
Arkemheen, polder  44, 50, 66, 67, 68-71, 99, 100, 101, 147, 

162, 197, 207, 210, 211, 260

▶  Register

Dit register bevat personen, geografische namen en waterschappen, genoemd in de hoofdtekst. Cursieve pagina-
nummers verwijzen naar bijschriften bij afbeeldingen.
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Cambridge  179, 180
Carleton, George  179
Cats, Jacob  175
Ciriacono, S.  176
Claesz, Meynaert  60
Colterman, Johan  171, 172
Commandeurspolder  120
Cromstrijen  74, 128
Cromwell, Oliver  182
Cruyningen, Joos van  158
Cruyningen, P. van  22, 38, 90, 154, 215
Daey, Maria Angelica  122, 123
Dam, P.J.E.M. van  22, 31, 59, 163
Dekker, C.  14, 31, 34, 43, 112, 151
Delfland, hoogheemraadschap  14, 15, 23, 42, 52, 63-65, 71, 73, 

86, 87, 108-110, 112, 113, 117, 120, 128, 130, 132, 133, 136, 147, 
148, 150, 151, 153, 160, 199, 200, 231, 234-236, 254

Delft  66, 120, 151, 160, 236
Delfzijl  25, 35, 36, 241
Deltawerken  214, 234, 247
Den Briel  65, 66
Den Haag  65, 66, 133, 154, 160, 171, 175, 235
Den Helder  239
Deursen, A.Th. van  23
Diemen  44, 52, 53, 53
Diemer(zee-)dijk, of Zeeburg en Diemerdijk  12-13, 163, 225, 

232, 248
Diemer(zee-)dijk, of Zeeburg en Diemerdijk, hoogheemraad-

schap  31, 44, 52,  53, 57, 62, 132, 147, 163, 207, 231, 248, 
Dienne, E. de  176
Diericxsz, Joris  86
Dijkpolder  108
Dingmans, Dingman Ad.  149
Disco, C.  214
Doesburg  55, 100, 128
Dolfing, B.  15, 236
Dollard  52, 214, 215
Don  182
Dordrecht  47, 55, 57, 64, 66, 72, 86, 134, 151, 156, 161, 163, 

214, 215, 231
Dorpsterzijlvest  35
Dou, Johannes  232
Doubleth, Philips  201
Draaisma, K.  227
Drechterland  150
Drenthe  42
Drie Delfzijlen, generale zijlvest der  35, 63
Driel  52
Drielse wetering  46, 47, 52
Duifpolder  119, 120
Duikerdijk  162
Duinkavel  54
Duitse Rijk  44, 81, 149
Duitse Noordzeegebied  82, 98, 117, 256
Duitse Waddenkust  166
Dutch River  182
Edam  127, 141, 142, 144, 146, 174  
Eemland  44, 220, 259
Egmond  144
Egmond, Jacob  73
Egmondermeer, droogmakerij  122

Bisdom, Theodorus  149
Bisschopswetering  83
Blankenberge  139
Blankenbergse watering  23, 58, 61-62, 80, 87, 91, 93, 105, 139, 

140, 141, 153, 157, 160, 251
Block, Dirck  122
Blockmans, W.P.  10
Bloemendaler polder  127
Bodegraven  139, 236
Bolsward  95
Bommel, zie Zaltbommel
Bommelerwaard  33, 34, 36, 47, 52, 64, 113, 114, 114, 115, 116, 

116, 117, 124
Bommelerwaard, hoge dijkstoel  34, 47, 64, 114
Bommelse wetering  47
Bomsterzijlvest  87
Bontemantel, Hans  196
Boorne  27
Bordeaux  177, 178
Borger, G.J.  25, 145, 170
Boshuysen, Wendelmoet van  142, 145, 146
Boutensteinse wetering  46
Braakman  175, 214
Brabant  19, 28, 30, 118, 134, 156-158, 167, 169, 175, 214, 215, 

222, 237
Bradley, Humphrey  176-179
Brand, A.D.  142
Brandwijk  40
Breda  156, 167
Brederode, Walraven van  231
Brederode, Willem van  38-41, 39, 41, 43, 49, 145, 250
Breukelen  52
Brimeu, Karel van, stadhouder van Friesland  218
Broek in Waterland  218
Broekermeer, droogmakerij  174
Bronchorst, Andries van  65, 66, 85, 142, 143, 145, 146, 147
Bronchorst, familie Van  65, 66, 74, 252
Brouchoven, Dirck van  189
Brouwer, Gerrit Jans  202-204
Brugge  13, 19, 55, 80, 91, 92, 104, 105, 107, 139, 140, 159, 161, 

222
Brugse Vrije  55, 58, 62, 91-93, 104, 105, 139, 140, 157, 160, 

190, 208, 209
Bruines, S.  145
Brusse, P.  22, 113, 115, 117, 119, 129
Brussel  134, 142, 145, 156, 171
Buikslotermeer, droogmakerij  174
Bunschoten  58, 219, 220, 221, 222, 224, 260
Bunschoten, polder  22, 58, 219, 219, 220
(Bunschoter) Veendijk  188, 219, 219-221
(Bunschoter) Veldendijk  216, 219, 219, 221
(Bunschoter) Veen- en Veldendijk, heemraadschap  58, 91, 

96, 129, 147, 150, 161, 193, 200, 207, 210, 211, 214, 218, 221, 
224, 248, 251, 259

Buren  117
Burghley, Lord  179
Burghorn, bedijking  25, 156
Butjadingen  82
Bruijn, E. de  117
Cadzand, eiland  153
Cadzand, watering  150, 153-155, 154, 160, 209, 252
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Eiesluis, watering  93, 104-105, 187
Elizabeth I, koningin van Engeland  179, 184
Engeland  21, 81, 166, 167, 169, 170, 176, 178, 179, 181, 182-

184, 187, 190, 197, 230, 259, 260
Enkhuizen  27, 214
Enspijk  117
Everdingen  50
Eylardus, abt van Aduard  38, 42, 43
Filips II van Habsburg, koning van Spanje, heer der Nederlan-

den  19, 153, 170, 207, 223, 248
Filips de Goede, hertog van Bourgondië, heer der Bourgondi-

sche Nederlanden  35, 60, 232
Filips de Schone, hertog van Bourgondië, heer der Bourgondi-

sche Nederlanden  208
Fivelingo  241, 244
Floris IV, graaf van Holland  31
Floris V, graaf van Holland  34, 36, 39-41, 47, 54
Fockema Andreae, S.J.  33, 34
Foxwolde  42
Frama, Bly(de)ke(n)  119
Franeker  95
Franekeradeel  217
Frankrijk  21, 81, 145, 166, 167, 169, 170, 176, 177, 177, 178-

180, 183, 184, 260
Fransen, A.  13, 231, 232
Frederik van Blankenheim, prins-bisschop van het Sticht  220  
Frederik de Grote  233
Frederik Hendrik, stadhouder  235, 236, 248, 260
Friesland  19, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 38, 42, 52, 77, 89, 91, 95, 

97, 148, 156, 173, 199, 215, 218, 223-228, 232, 240-242, 245, 
246, 255, 256, 259

Fritschy, J.M.F.  16, 229
Gameren  116
Geertruidenberg  214, 215
Geervliet  66, 159, 161
Geestmerambacht  54
Gelderland, Gelre  36, 46, 55, 64, 67, 68, 70, 91, 99-101, 118, 

129, 130, 189, 191, 207, 210, 211, 216, 231, 233, 249, 256, 
258, 260

Gelderse rivierengebied  104, 113, 117, 128, 130, 249
Gelderse Vallei  13
Genemuiden  202
Generale Prins Willempolder  175
Generale zijlvest, zie Drie Delfzijlen
Generaliteitslanden  175, 176, 239
Gendt  117, 128
Giessen  27, 38, 39
Giessenburg  148
Giessen-Nieuwkerk  40
Gijbeland  40
Gloucestershire  182
Goedereede  65
Goeree  239
Goes  134, 162, 238
Goese Polder  81
Gorinchem  231
Gouda  151, 204, 236
Goudriaan  39, 235
Gouw, J.L. van der  85
Gouwesluis  80
Graeff, Cornelis de  200

Graft  23, 109, 116, 119
Great Level, of Bedford Level  179, 180, 182, 183
Groede en Baanst, watering  163
Groen van Prinsterer, G.  28
Groningen, gewest, zie ook Stad en Lande  19, 21, 23, 24, 26, 

28, 30, 33, 42, 60, 90, 119, 129, 189, 210, 211, 214, 215, 218, 
228, 240-242, 244, 245, 247, 248, 250, 254, 255, 261

Groningen, stad  25, 35, 36, 42, 129, 241, 244-246, 248
Groot, Hugo de  26
Groote Heilige-Geestpolder  122, 126, 129
Grote Waard, hoogheemraadschap  47, 168, 215
Haarlem  54, 60, 122, 134, 137, 138, 144, 153, 162
Habsburgse Rijk  229
Halfweg  46
Harderwijk  50, 66, 68, 69, 69, 70, 162, 260
Hardinxveld  40
Harlingen  95, 227, 228
Hasselt  48, 83, 96
Hatfield Chase  179-183
Heerhugowaard, droogmakerij  124, 126, 174
Heijden, M. van der  118
Hellevoetsluis  239
Hellouw  115
Hemelumer Oldephaert, contributie  97
Hemmeland, polder het  99
Henderikx, P.A.  36, 38, 39, 40
Hendrik IV, koning van Frankrijk  167, 177
Hendrik V, keizer van het Duitse Rijk  44
Henegouwen  134, 230
Hennaarderadeel  217
Herlaar  40
Hernen  231
Herwijnen  122
Heteren  120
Heusden  214
Heusden, Land van  52, 119, 120, 207
Heusdense dijk en zijdewinde, hoogheemraadschap  52
Heuyter, Jan de  133
Hillegersberg  108
Hindeloopen  97
Hoekse Waard  128
Hoge Dam  141
Hoge Rijndijk  199
Hol, R.C.  100
Holland  passim
Hollands-Utrechtse rivierengebied  80-81
Hollands-Utrechtse veengebied  34, 38, 104, 107, 108, 135, 136, 

140, 152
Hollandse IJssel  25-27, 38-40, 45, 80, 138, 257
Holland Fen (Lincolnshire)  179
Holmes, C.  183
Hondsbossche en Duinen tot Petten, of Hondsbossche, hoog-

heemraadschap  47, 71, 73, 91, 155, 162, 196, 222, 223
Hondsbossche schutsluis  65
Hondsbossche Zeewering  93, 143
Honte, of Westerschelde  214, 222
Hoogenpolder  122
Hoogkarspel  83
Hoorn  96, 126, 156, 174, 214, 215
Hoornse Hop  214
Hoppenbrouwers, P.C.M.  119

Tielhof binnenwerk.indb   287Tielhof binnenwerk.indb   287 11-03-2021   10:5011-03-2021   10:50



288 Register

Hoppenesse, dam bij  39, 40, 45, 80, 81, 101, 257
Horsten, F.H.  25
Hoyle, R.W.  179
Huigendijk  82
Huizinge  119
Hulst  238
Hulsterambacht  238
Hunsingo  241, 244
Hurwenen  52
IJ, het  26, 47, 58, 94, 99, 101, 127, 141-144, 152, 215, 222, 223, 

224
IJssel  20, 55, 78, 83, 100, 233, 234, 234, 260 
– dijk  78, 83, 161
IJsselmonde  16, 124
IJzendijke  222
India  15
Isabella van Spanje, vorst van de Zuidelijke Nederlanden  171
Isle of Axholme  180
Italië  149, 166
Jacoba van Beieren, gravin van Holland  35, 59
Jacobus I, koning van Engeland  179, 182, 184
Jan van Beieren, graaf van Holland  59, 60
Janszoon, Claes  14
Jaquin, weduwe  126-127
Johan Willem Friso, stadhouder van Friesland en Groningen
  245
Jones, M.J.  187
Kalf, Klaas Klaasz  30  
Kallopolder  198
Kamp, Jacob van der  120
Kamp, weduwe van der  120
Kampen  48, 55, 83, 96, 161, 215
Karel I, koning van Engeland  179, 180, 182-184
Karel II, koning van Engeland  183
Karel V van Habsburg, keizer van het Duitse Rijk, koning van 

Spanje, heer der Nederlanden  64, 65, 82, 142-145, 152-154, 
168, 207, 222, 244

Katwijk  27
Katwoude, Land van  99
Kempen  134
Kempinck, Bernard  216
Kennemerland  39, 60, 65, 137, 142, 143, 145, 171
Kerkwijk  124
Kerr, J.  15
Kieldrecht  134
King’s Sedgemoor  182
Kleef, vorstendom  68, 100, 101, 233
Klinckenbergh, Jannetje Corneliszdr.  121
Knevel, P.  201
Knottnerus, O.S.  90
Kole, H.  14, 22, 150, 193, 197
Kortegrave  39
Kortenhoef  52
Kraker, A.M.J. de  159, 238
Krimpenerwaard, hoogheemraadschap  35, 133, 149, 149, 151, 

218
Krommenie  141, 142, 144
Kromme Rijn  18, 26, 44, 45, 77
Kromme Rijn, waterschap de  211
Kruisheer, J.G.  46
Kruispolder  197

Lac de Sarliѐve, droogmakerij  176
Laen, Adriaen van der  192, 200, 201
Lagenpolder  122
Lancashire  183
Langerak  38, 40
Languedoc  178
Lede-Van Arkel, familie Van der  40
Leeghwater, Jan Adriaensz  89
Leenders, K.A.H.W.  214
Leeuw, Agnieta of Angenieta  122
Le Havre  178
Leiden  27, 60, 66, 122, 137, 138, 152, 153, 162, 196
Leimuiden  122
Lek  20, 25, 26, 27, 31, 38-40, 44, 45, 45, 50, 57, 58, 80, 85, 231, 

233, 235, 236, 248
– dijk  31, 38, 79, 88, 234-236
Lekdijk, waterschap van de  31, 39
Lekdijk Benedendams, hoogheemraadschap, of Lopiker-

waard  39, 45, 54, 80, 81, 135, 146, 231
Lekdijk Bovendams, hoogheemraadschap  23, 39, 45, 45, 54, 

55, 57, 59, 65, 81, 84, 133, 147, 160, 162, 191, 210, 211
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Lent  116, 117 
Leur  117, 231
Lieuwenderwolde  42, 57
Lieve  106 
Ligtendag, W.A.  35
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Linden, H. van der  10-12, 34, 107, 123, 124, 254
Linge  39, 50, 57, 62, 80, 85 
– dorpen  218, 225
Linschoten  122
Lisserpoelpolder  111, 122
Lodewijk XIV, koning van Frankrijk  184
Loenen  52
Looij, Floris  126, 127
Lopikerwaard, zie Lekdijk Benedendams
Loppersum, schepperij  35
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Luijcx, Huijbertken  175
Maas  16, 114, 156, 233
– dijk  86, 87, 109 
– dorpen  225
Maas en Waal, dijkstoel  149
Maas en Waal, Land van  16, 47, 81, 117, 231, 259
Maasbommel  117
Maasland  109-113, 119, 128
Maasland-Poelpolder  111
Makkum  95, 217, 226
Mansholt, D.R.  19
Marais de Fréjus  176
Marais poitevin  178
Marais Vernier  178
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   222
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Mechelen  134, 139, 156, 199
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Noord-Holland, gewest (sinds 1840)  19, 41
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Papendrecht  39
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Drenthe  225, 227, 229

Roden  42
Roderwolde  42
Roest, J.F.  25
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Schermeer  141-143
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Schiedam  66, 151, 204, 231
Schieland, hoogheemraadschap  23, 42, 46, 57, 63, 73, 78, 108, 

133, 136, 147, 150, 151, 153, 160, 192, 199, 201, 204-207, 231, 
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Sint-Aagtendijk  99
Slaag, polder De  44
Slachte  216
Sloterbinnenpolder  127
Sloterdijk  97
Sluis  154, 176
Sluis, het Vrije van  153, 209
Soens, T.  14, 91, 93, 105, 129, 157, 241
Soll, J.  198
Somerset Levels  179, 182
Spaarndam  13, 63, 88
Spaarndammerdijk  88, 91, 97, 118, 215, 222, 224
Spaarne  215
Spakenburg  219, 220
Spanje  171
Spuisluis (polder Arkemheen)  162
Staats-Brabant  175
Staats-Vlaanderen  22, 149, 150, 153, 154, 163, 175, 179, 197, 

208, 209, 215, 237, 238, 238-240, 252
Stad aan ’t Haringvliet  65
Stad en Lande, zie ook Groningen  244-248, 254
Stalpaert van der Wiele, Adriaan  142, 143, 145, 146
Starnmeer, droogmakerij  174
Stavoren  97
Steenbergen  134, 156, 167, 214
Stol, T.  13
Streefkerk  40
Strijensche polder  72, 74  
Sudhpolra (Veurne ambacht)  28
Sundberg, A.  241
Swaardecroon, Bernard  204-207
TeBrake, W.H.  10
Ten Boer  218
Ten Duinen  28, 159
Ter Doest  83
Termunterzijlvest  193, 195
Terneuzen  175, 209
Terschelling  99
Texel  215, 216
Theems  179
Thibaut, Hendrick  175
Tholen  73, 122, 238
Thorbecke, J.R.  28, 258
Tielerwaard  33, 115, 117, 118, 122, 219, 225
Tielerwaard, hoge dijkstoel  62
Tienkarspelenzijlvest  52, 72
Tieselinswaard  52
Tonnay-Charente  177
Uitgeest  141
Uithuizermeeden  241
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland, 

hoogheemraadschap  54, 64, 141, 142, 149, 155, 171, 174, 194
Utrecht, gewest  19, 20, 22, 28, 30, 31, 43, 46, 52, 53, 53-55, 65, 

77, 79, 91, 96, 108, 135, 138, 139, 147, 188, 189, 200, 208, 
210, 211, 216, 218-222, 224, 231-233, 235, 236, 256, 259, 260

Utrecht, stad  44, 45, 55, 57-59, 65, 66, 147, 154, 162, 221
Vaartse Rijn  45
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Veen, Jakobus van  126, 127
Veen- en Veldendijk, zie (Bunschoter) Veen-  en Veldendijk
Veere  238
Velde, Dirk van de  120
Veldendijk, zie (Bunschoter) Veldendijk
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Velsen, Cornelis  26
Veluwe, Noordwest-  70
Veluwe, waterschap  52
Ven, G.P. van de  10, 20, 233
Vermuyden, Cornelis  178, 180-182
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Wijk  120
Wijk bij Duurstede, dam bij  18, 44, 45, 45, 77, 257
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Zuiderzeegebied  239, 241
Zuid-Holland, gewest (sinds 1840)  19, 57
Zuid-Hollandse eilanden  78, 94, 157
Zuidhorn  246
Zuid-Polsbroek  200
Zuidwatering (Walcheren)  56, 91
Zuidwestelijke delta, zie Rijn-Maas-Scheldedelta
Zuijtwijck, Maria van  122
Zuurdijk  242
Zuylen van Nyevelt, Jacob van  220
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Zwanburgerpolder  121
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Zevender, familie Van  150
Zierikzee  56, 60, 238
Zijpe, of Zijpe en Hazepolder, droogmakerij  142, 150, 161, 

168, 223
Zoudenbalch, Evert  133
Zouwedijk  40
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Dankwoord

Dit boek is de synthese van een onderzoeksprogramma 
dat werd uitgevoerd door een team historici verbonden 
aan de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit en het 
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Op 
deze plaats wil ik daarom in de eerste plaats de leden 
van dit team bedanken: de onderzoekers Paul Brusse, 
Piet van Cruyningen en Heleen Kole en de begeleiders 
Petra van Dam en Maarten Prak. De onderzoekers be-
studeerden de bestuurscultuur van waterschappen in 
de middeleeuwen en vroegmoderne tijd in specifieke 
regio’s en leverden daarbij veel en uitstekend werk. De 
begeleiders waren zeer betrokken en wisten vanuit hun 
ruime ervaring goed te adviseren en het proces te bewa-
ken. In de vijf jaar dat ik dit team coördineerde trokken 
wij samen op, hielden elkaar scherp en deelden kennis 
en enthousiasme. Na het mooie werk van de onderzoe-
kers bleek het schrijven van een synthese een forse uit-
daging. Door de grote geografische en chronologische 
reikwijdte van het onderzoeksprogramma en omdat de 
uitkomsten een zeer heterogene werkelijkheid lieten 
zien, was het samenbrengen van de deelresultaten erg 
arbeidsintensief. Bovendien kwam deze taak door ande-
re bezigheden ook nog eens in het gedrang. Uiteindelijk 
is de puzzel toch gelegd en daarbij waren alle teamle-
den wederom onmisbaar, nu als deskundige meelezers 
en Piet van Cruyningen bovendien als schrijver van één 
van de hoofdstukken.

Bovendien wil ik degenen bedanken die commentaar 
leverden op deelresultaten die ik presenteerde in lezin-

gen op congressen en workshops en die meelazen met 
tijdschriftartikelen en hoofdstukken van dit boek. Naast 
mijn collega’s van het Huygens Instituut voor Neder-
landse Geschiedenis wil ik graag met name noemen: 
Diederik Aten, Bas van Bavel, Jan Burgers, Marjolein ’t 
Hart, Richard Hoyle, Adrie de Kraker, Jan van den Noort, 
Tim Soens en Carla de Wilt. Een bijzondere vermelding 
verdient Ludy Giebels, die begon met één hoofdstuk en 
uiteindelijk het hele manuscript las, wat een aanzienlijk 
aantal verbeteringen tot gevolg had. Wim Hagoort ben 
ik erkentelijk voor het delen van onderzoeksmateriaal 
en Kees Draaisma voor fotomateriaal. Vele waterschap-
pen en archiefinstellingen stelden eveneens foto’s ter 
beschikking, dank daarvoor. Jan van den Noort leverde 
een belangrijke bijdrage door de kaarten te tekenen en 
daarbij steeds vele vragen te stellen en voorstellen te 
doen. Bert Brouwenstijn was verantwoordelijk voor de 
fraaie vormgeving van de figuren. Graag bedank ik ook 
Uitgeverij Verloren voor de goede zorg besteed aan dit 
boek en de redactie van de reeks Waterstaat, Cultuur en 
Geschiedenis, bestaande uit Petra van Dam, Diederik 
Aten en Toon Bosch. Hun zorgvuldige commentaren 
en talrijke suggesties leidden tot vele aanvullingen en 
verbeteringen van de tekst.

Ten slotte bedank ik Jeroen Joustra, die door zijn gro-
te steun en betrokkenheid en zijn welkome optimisme 
veel voor mij en voor dit project heeft betekend.

▶  

Tielhof binnenwerk.indb   293Tielhof binnenwerk.indb   293 11-03-2021   10:5111-03-2021   10:51



294

Over de auteur

Milja van Tielhof is als senior-onderzoeker verbonden 
aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiede-
nis te Amsterdam, onderdeel van de Koninklijke Neder-
landse Akademie van Wetenschappen. Na haar studie 
en promotie (1995) aan de Universiteit Leiden was zij 
werkzaam als docent, postdoc, senior-onderzoeker en 
onderzoeksleider, onder meer aan de universiteiten van 
Leiden en Utrecht en de Vrije Universiteit. Zij is spe-
cialist in de economische geschiedenis en de geschie-
denis van het waterbeheer. Zij schreef diverse boeken 
over de geschiedenis van de overzeese handel en over 

▶  

Nederlandse banken tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Tevens publiceerde zij een studie over het waterbeheer 
in Rijnland voor 1857 geplaatst in brede maatschappe-
lijke context, Waterstaat in stedenland, dit samen met 
P.J.E.M. van Dam. Enkele van haar boeken werden in 
het Duits en Japans vertaald. Zij coördineerde eerderge-
noemd onderzoeksprogramma over de bestuurscultuur 
van waterschappen in de middeleeuwen en vroegmo-
derne tijd, dat gefinancierd werd door de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. 
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Waterbeheersing speelt sinds de middeleeuwen een grote rol in de  Nederlandse 
geschiedenis. Er lijkt een succesvolle en typisch Nederlandse aanpak te  bestaan, 
die de nadruk legt op goede samenwerking en een evenwichtige  afweging van 
belangen. Maar is dat waar? Klopt deze beeldvorming? Dit boek biedt een veel 
 realistischer beeld. Het toont veel samenwerking en streven naar consensus, 
maar ook vaak belangenstrijd en moeizame  conflicten.

Milja van Tielhof biedt een nieuw perspectief op het Nederlandse  waterbeheer 
door het in zijn historische context te plaatsen en de bestuurs cultuur centraal 
te stellen. Zij kijkt vooral naar vormen van participatie en manieren waarop 
 belanghebbenden invloed konden uitoefenen. Wie gaven het waterbeheer vorm? 
Welke regels golden daarbij? En wat was de invloed van bredere  historische 
 ontwikkelingen? De geschiedenis van waterstaat en waterschappen wordt ver-
bonden aan grote thema’s in de Nederlandse  geschiedschrijving,  zoals de vroege 
verstedelijking, de welvaart van de Gouden Eeuw, de ingrijpende transformatie 
van het boerenbedrijf en de  merkwaardige staatsinrichting van de Republiek. 
Door deze benadering stelt Consensus en conflict een genuanceerd en overtui-
gend verhaal tegenover de populaire beeldvorming over  Nederlanders en water.
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