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VOORWOORD

Enkele jaren geleden deed mijn promotor, prof.dr. Karel Davids mij de suggestie een 

inventariserend bronnenonderzoek betreffende de Diemerdijk uit te bouwen tot een 

proefschrift. Eeen dissertatie over de Diemerdijk zou prima passen bij andere op dat 

moment lopende projecten op het terrein van waterstaatsgeschiedenis. Zo groeide, met 

de onmisbare ondersteuning van hem en de co-promotor dr. Milja van Tielhof, een klein 

onderzoek uit tot dit boek. Vanaf het eerste moment was er de juiste chemie voor een 

goede en uiterst plezierige samenwerking. De goede voortgangsgesprekken gaven steeds 

opnieuw de inhoudelijke steun en inspiratie voor de volgende stappen. Het was een 

genot om dit te mogen meemaken. 

Bruikbare correcties kwamen er ook van de leden van de promotiecommissie, die mij 

behoed hebben voor enkele fouten en onduidelijkheden. Daarvoor wil ik graag mijn 

hartelijke dank uitspreken. 

Medewerkers van de diverse archiefdiensten en de Koninklijke Bibliotheek hebben mij 

geholpen door grote hoeveelheden archiefmateriaal te versjouwen. In het bijzonder wil ik 

de medewerkers van het Hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht bedanken. 

Zonder hun steun zou dit boek niet in deze vorm tot stand zijn gekomen.

Een groep van vrienden en vriendinnen heeft mij regelmatig gewezen op tekortkomingen 

in de tekst en daarvoor verbeteringen aangedragen. Hun bijdrage leverde de zo 

belangrijke ‘finishing touch’.

Het schrijven van een proefschrift is een tijdrovende bezigheid, die tot gevolg heeft dat 

er een tijdlang minder aandacht kan zijn voor familie en vrienden, die hiervoor gelukkig 

veel begrip toonden. Datzelfde geldt nog in versterkte mate voor mijn echtgenote 

Martha. Met de publicatie van dit proefschrift is eindelijk de ‘tweede partner’ van het 

toneel verdwenen. 



Voor mijn ouders 
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1. INLEIDING: EEN KLEINE DIJK MET EEN GROOT DOEL 

1.1 DE DIEMERDIJK

Anno 2009 lijkt de dijk die opduikt langs de snelweg tussen Amsterdam en Muiden niet 

meer dan een onbeduidende oneffenheid langs de kust van het kabbelende IJsselmeer. 

Deze ‘onbeduidende oneffenheid’, bedekt met grote steenblokken had eeuwenlang tot 

doel het achterland van tienduizenden hectare land bescherming te bieden tegen het 

zoute water van de open Zuiderzee. Overstroming van dit gebied leidde mogelijk tot het 

verlies van mensenlevens, maar vooral tot enorme economische schade. Het was een 

kleine dijk met een groot doel. 

Centraal in dit boek staat een aspect dat een belangrijk onderdeel is van 

dijkbescherming maar tot op heden in de waterstaatsgeschiedenis betrekkelijk weinig is 

onderzocht, namelijk de financiering van de aanleg, het onderhoud en de verbetering van 

de dijk. De kernvraag van het boek is: ‘Hoe ontwikkelde zich de financiering van de 

Diemerdijk in de periode 1591-1864 en hoe kan deze ontwikkeling worden verklaard?’ 

Afbeelding 1.1: Een overzichtsfoto van de Diemerdijk aan de rand van het IJsselmeer.
De foto geeft tal van historische herkenningspunten. Links in het midden is de monding van de Vecht goed te 

zien, onder de monding de Diemerdijk en daarboven de Zeedijk beoosten Muiden. Rechts van de monding ligt 

Muiden. Het kanaal in het midden is de trekvaart van Amsterdam naar Naarden (1640). Op de voorgrond links 

ligt het buitendijkse gebied De Nes. Daarboven langs de dijk is een stuk water te zien: de waal van 1702 en 

meer verscholen tussen de bomen de waal van 1598. Langs de dijk is de afwateringssloot (1678). Het 

bosgebied in het midden op de foto is een vanwege hoge dijklasten verlaten polder. 

Laten we eerst in het kort ingaan op de geschiedenis van de dijk. In de dertiende eeuw 

maar waarschijnlijk al eerder, werd een kade aangelegd langs de zuidkant van de 

Zuiderzee. Door het wegspoelen van het veen was een grote binnenzee gevormd die een 

gevaar vormde voor de omliggende landen. Met de aanleg van de kade werd verder verlies 
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van land en gevaar van overstroming tegengegaan. Langzamerhand werd de kade 

noodgedwongen verhoogd tot een dijk. Begin veertiende eeuw werd gesproken over een 

‘zeedyk’.1

De dijk langs de Zuiderzee, van Amsterdam naar Muiden, was 3.268 roeden ofwel ruim 

12 kilometer lang. Vanaf Muiden liep de dijk verder langs de westzijde van de Vecht tot 

aan Hinderdam (nabij Nederhorst ten Berg). Vandaar langs de oostzijde verder tot aan het 

Naardermeer en tenslotte langs de zuidkant van het Naardermeer. De totale dijklengte 

bedroeg bijna 8.400 roede (30 kilometer)2. In vergelijking met andere zeedijken was de 

Diemerdijk langs de Zuiderzee ‘een kleine dijk’. 

Afbeelding 1.2: Gevelopschrift van het gemeenlandhuis uit 1726. 

Het achterland van de zeedijk was groot. Al in de vijftiende eeuw en mogelijk eerder 

werd de stad Utrecht bedreigd bij een doorbraak van de Diemerdijk. In het westen 

vormde de Amstel lange tijd een grensrivier, maar door inklinking breidde het 

‘belanghebbende gebied’ (gebied dat kan overstromen na een dijkdoorbraak) in de tijd 

zich verder uit naar de westzijde van de Amstel en naar het zuiden in de provincie 

Utrecht.3 Bij overstromingen kwam veel water in de Amstel en vervolgens in de grachten 

terecht. Hierdoor ontstond ernstige schade voor de handelswaar in de kelders van 

Amsterdam. De aanleg van de Amstelsluizen rond 1678 verminderde dit probleem. 

Tegen het midden van de vijftiende eeuw had het belanghebbende gebied een 

omvang bereikt van ruim 20.000 morgen (17.000 hectare), waarvan ongeveer driekwart 

in de provincie Utrecht gelegen. Door voortschrijdende inklinking breidde het 

belanghebbende gebied zich verder uit. Niet ver ten zuiden van de dijk lag een aantal 

meren, zoals het Diemermeer en het Bijlmermeer. Een doorbraak van de dijk zou 

mogelijk tot gevolg hebben dat deze meren een groot binnenmeer zouden vormen, net 

zoals het Haarlemmermeer tussen Haarlem, Leiden en Amsterdam. Dat zou een directe 

bedreiging vormen voor Amsterdam. Voor het gebied achter de dijk had bovendien voor 

de landbouw en de stad Amsterdam grote economische waarde. Terwijl het belang van 

goede dijkbescherming toenam, werd intussen de dreiging vanuit zee sterker. Doordat de 

zeegaten tussen de Waddeneilanden breder werden, werden bij noordwesterstorm steeds 

grotere hoeveelheden water de Zuiderzee ingestuwd. waardoor zogenaamde opwaaiing 

ontstond. Hierbij werd het water, dat niet terug kon stromen, tegen de dijk opgestuwd.4

De Diemerdijk was dus klein, maar het doel groot. 

1  UA, archief SvU, inv. nr. 586-1. Privileges zijn ook te vinden in: SA Adam, archief 5028; inv. nr. 643 (tot 1598). Een 
zeer korte algemene beschrijving: AGV, AZD, inv. nr. 101. Dijken waren pas nodig na de ontginning van het achterland 
in de periode 1000-1350. Van Dam,‘Maakbaarheid’, p. 30. De Zuiderzee bereikte volgens Redeke omstreeks 1250 haar 
grootste omvang. Redeke, Flora en Fauna der Zuiderzee, p. 12. 

2  De aangegeven roeden zijn steeds de Diemermaatse roede (3.58 meter). 
3  Redeke, Flora en Fauna der Zuiderzee, p. 12. 
4  Deze situatie werd in 1926 voor het eerst een ‘typische Zuiderzeestorm’ genoemd in het Verslag van den Stormvloed 

1916 (§ 24). Zie ook Redeke, Flora en Fauna der Zuiderzee, p. 32-33 en 103. 

HIC DE FRETI BATAVI FURORE ARCENDO AGRISTUENDIS AGITUR 
Hier werkt men aan de bescherming der landerijen door de woede van de Zuiderzee af te weren. 
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Afbeelding 1.3: De buitengrenzen van het hoogheemraadschap, 1912. 
Deze kaart uit 1912 geeft goed de buitengrenzen aan van het hoogheemraadschap. De grenzen van de 

districten (aangeduid met Romeinse cijfers) zijn van na 1864 en zijn niet te vergelijken met die van vóór 1864.  

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 010051. 
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1.2 BENAMING, OORSPRONG EN LIGGING VAN DIJK EN DIJKPLICHTIGE RING

De Diemerdijk kreeg zijn naam omdat de schout en schepenen van Diemen vanouds het 

recht van de schouw hadden.5 In de loop der eeuwen zijn ook de benamingen 

Diemerzeedijk, Zeeburg, Muiderzeedijk, Zeedijk bewesten Muiden en later Zeeburg en 

Diemerdijk gebruikt. In dit boek zal steeds de naam Diemerdijk worden gebruikt, omdat 

deze naam het meest algemeen was in de zeventiende en achttiende eeuw. 

De oudste verwijzingen naar de Diemerdijk stammen uit het begin van de veertiende 

eeuw. In een charter uit 1307 stelde de Utrechtse bisschop Guy van Avesnes dat de 

rechtspraak met betrekking tot de dijk ‘voor altijd’ zou plaatsvinden op de zeedijk: 
“Wy Guyen, by der genaden Gods, Bisschop tot Utrecht, dien doen kond allen luyden, dat wy vernomen 

hebben in der waarheyd, dat men alle dykrechte op ten Zeedyk plach te berechten, en nergens elders, 

alsoo als 't van outs gelegen heeft. Ende om dat wy willen, dat dit vasten geduurig staade blyven sal, soo 

hebben wy desen brief met onsen zegele bezegelt. Gegeven in 't jaar ons Heeren 1307 op onser lieve 

Vrouwen dag. ”6

De inhoud van het charter toont aan dat er sprake moet zijn geweest van eerdere 

regelingen, want het stuk is niet meer dan een bevestiging. Blijkbaar had de 

oorspronkelijke kade toen al het niveau bereikt dat men kon spreken van een dijk met de 

daarbij behorende dijkrechten en dijkbestuur. Herhaalde malen is gezocht naar oudere 

documenten. In de uitgebreide verzameling van charters die in 1593 op last van Johan van 

Oldenbarnevelt werden verzameld was ook dit charter van 1307 het oudste.7 In 1683 

werd, na grondige bestudering van alle akten in de Dom van Utrecht en het archief van het 

hoogheemraadschap, geen oudere akte gevonden, evenals bij latere onderzoeken ten 

behoeve van bronnenpublicaties.8 Dit alles maakt de kans minimaal dat er ooit schriftelijke 

bronnen gevonden worden over de periode vóór 1300.9

De verdediging tegen de Zuiderzee was vanuit een waterstaatkundig oogpunt moeilijk. 

Door de open toegang van de Vecht tot aan de Hinderdam nabij Nederhorst ten Berg was 

de lengte van de zeedijk langs de Vecht erg lang en daardoor kostbaar in onderhoud. 

Bovendien viel het gebied tussen Zuiderzee en het Naardermeer buiten het beschermde 

gebied (lange tijd min of meer buitendijks gebied). Een betere bescherming zou een dijk 

langs de gehele zuidkust van de Zuiderzee en een sluis te Muiden zijn. Al rond 1300 waren 

er plannen voor een sluis in Muiden. Vooral door tegenstand van Utrechtse kooplieden, die 

bang waren voor Hollandse handelsbelemmeringen, ging dat niet door.10 Voor bescherming 

van dit gebied, het latere hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden, lag toen al een 

kade die later verhoogd werd tot een zeedijk.11 Opneming van deze dijk in het dijkbeheer 

van de Diemerdijk was eeuwenlang een Hollandse wens. De Zeedijk beoosten Muiden 

speelde daarom een belangrijke rol in de geschiedenis van de Diemerdijk en daarmee in 

dit onderzoek.  

5  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p.1 
6 Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 1. 
7  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 993-m. 
8  UA, archief Handschriften, inv. nr. 45 (samengesteld in 1668); UA, archief SvU, inv. nr 568 (samengesteld in 1683); 

UA, archief Verzameling Vermeulen; UA, archief Verzameling Musschenbroek. Meer recentelijk zijn verwijzingen 
gevonden in de rekeningen van de baljuw van Amstelland. De oudst beschikbare rekening van de baljuw dateert van 1308 
bevat ook een verwijzing naar de zeedijk. Rekeningen van de Baljuw van Amstelland in: Kronijk Historisch 
Genootschap, 1859. Technisch onderzoek kan mogelijk nieuwe gegevens opleveren over de ontstaansgeschiedenis van 
de Diemerdijk. 

9  Volgens Van Balen is aangetoond dat er al in 1204 een dijk lag. Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 675. 
10  De Vecht was de belangrijkste handelsweg van Utrecht. Fockema Andreae, Het Nedersticht, p. 15 en Martini 

Buys,’Geschiedenis van de Vecht’, p. 4. De aanleg van een sluis bij Muiden werd door Utrecht beschouwd als een 
ernstige belemmering voor de scheepvaart. Voor de geschiedenis van de Hinderdam en de sluis te Muiden, zie paragraaf 
3.2.3. 

11  Een handvest opgemaakt in 1387 maakt melding van een zeedijk tussen Amsterdam en Muiderberg. Noordkerk, 
Handvesten, 73a. Ook hier werd de druk op dijkversterking en de daarmee samenhangende hogere dijklasten gevoeld. In 
de akte van 1577 is speciale aandacht voor het spadesteken waaruit afgeleid kan worden dat de betaling van de 
dijklasten de ingelanden voor grote problemen stelde. Verder: SA Adam, archief 172, inv. nr. 732. De Zeedijk beoosten 
Muiden werd gemeld in een handvest van hertog Philips van Bourgondië van  6 mei 1429 betreffende Muiden (art. 60 
en 61). In de molenbrief van de polders beoostende de Vecht tusschen de kerkweg de Googh ende Zeeburgh strekkende 
van de Vecht tot Muyderberch 20 dec 1484.’ Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 13. 
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Afbeelding 1.4: De ligging van de Diemerdijk en de Spaarndammerdijk. 
De Diemerdijk is gelegen ten oosten van Amsterdam, de Spaarndammerdijk loopt ten westen van Amsterdam. 

Deze kaart maakt duidelijk dat de dijk ecologisch onderdeel uitmaakt van een groter geheel van dijken, dat loopt 

van Haarlem tot Naarden langs de zuidgrens van IJ en Zuiderzee. Bibliotheek Technische Universiteit Delft.



1. Inleiding 

18

Omstreeks 1310 lag er langs de zuidgrens van de Zuiderzee en het IJ tussen Naarden 

en Haarlem een ononderbroken zeedijk.12 De verschillende delen van deze zeedijk werden 

onderhouden door de naburige buurtschappen, de lokale gemeenschappen. De dam in de 

Amstel vormde een duidelijk markeerpunt in de afscheiding. Ten westen van de dam lagen 

de Haarlemmerdijk en de Spaarndammerdijk en ten oosten de St. Anthoniesdijk en de 

Diemerdijk.13 Waar de St. Anthoniesdijk ophield en de Diemerdijk begon is moeilijk na te 

gaan door het opschuiven van de stadsgrenzen naar het oosten. Daardoor is de 

oorspronkelijke westgrens van de Diemerdijk moeilijk vast te stellen.14 Tussen 1437 en 

1830 werd de westelijke grens van de Diemerdijk in de bronnen aangeduid met de 

Amsterdamse stadsgrens van Amsterdam. Dat zal in dit boek gevolgd worden. Vanaf het 

gereedkomen van Oosterdoksdijk in 1830, vormde deze dijk het meest westelijke punt van 

de Diemerdijk.15

Van 1437, bij de oprichting van het heemraadschap, tot 1674 liep de Diemerdijk vanaf 

de oostelijke Amsterdamse stadsgrenzen tot Muiden en verder naar het zuiden langs de 

Vecht tot de Hinderdam (nabij Nederhorst ten Berg) en vandaar naar het noorden tot aan 

het Naardermeer, tenslotte langs de zuidgrens van het Naardermeer. Ten oosten van het 

Naardermeer was geen dijk nodig. Daar lag het land hoog genoeg om de Zuiderzee te 

weerstaan. De oprichting van het heemraadschap viel samen met de verlegging van de 

Ottersluis nabij Maarssen naar de Hinderdam op de grens van Holland en Utrecht, ook in 

1437. Uit de stukken blijkt niet dat er sprake was van een gecoördineerde actie, maar 

waarschijnlijk was dat wel het geval. Door deze verlegging van de Hinderdam ontstond er 

een aaneengesloten verdediging tegen de Zuiderzee.16 Na de aanleg van de sluis te Muiden 

in 1674 liep de Diemerdijk van de oostelijke stadsgrens van Amsterdam tot de westelijke 

stadsgrens van Muiden.  

De oorsprong van de benaming van de Diemerdijk als hoogheemraadschap is niet bekend. 

In de loop van de zeventiende eeuw werd het heemraadschap steeds vaker in de stukken 

aangeduid als hoogheemraadschap. Deze wijziging had niets te maken met een 

verandering in de taken; deze bleven dezelfde. In dit boek wordt het jaar 1675 als cesuur 

gebruikt. Na 1675 werd de Diemerdijk altijd als hoogheemraadschap beschouwd. In de 

provincie Utrecht werden de hoogheemraden meestal aangeduid als waarslieden.  

12 Volgens Van de Ven en Steenhuis zijn al vóór 1250 de door de buurschappen aangelegde kaden aaneengesloten tot een 
dijk. Van de Ven, Leefbaar laagland, p.75; Steenhuis,‘Geologie Zuiderzee’, p. 9. Zie ook Crommelin, Amsterdam, p 
166. Deze dijken beschermde deels hetzelfde gebied. Zowel bij een doorbraak van de dijk beoosten of bewesten 
Amsterdam kon het gebied tot de Rijn overstromen. Het gebied ten oosten van de Amstel had echter geen last van een 
doorbraak van de Spaarndammerdijk, de dijk ten westen van Amsterdam. 

13  Over de vroegste dijken ten westen van de Amstel: Cock, Historische geografie Kennnmerland, p. 242. 
14  In een rekest van omstreeks 1572 wordt de zeedijk omschreven ‘lopende van de poort van Amsterdam tot de poort van 

Muiden’ (AGV, AZD, inv. nr. 275). In de akten betreffende de dijk nabij Amsterdam wordt vaak de St. Anthoniesdijk 
bedoeld. Het is niet geheel duidelijk waar de St. Anthoniesdijk ophield en de ‘zeeburch’ begon. Volgens Van der Laan 
wordt in het landrecht voor Amstelland en Gooiland van 1387, waarin wordt bepaald dat drie schepenen uit 
Nieuwer-Amstel, twee schepenen uit Amsterdam, één schepen uit Ouder-Amstel en één uit Oetewael schouwrecht hebben 
over de Zeeburg, de St. Anthoniesdijk bedoeld. Beheer en onderhoud hiervan was aan een afzonderlijk heemraadschap 
opgedragen, Aasdom genoemd, lopend tot aan de westgrens van de ban van Diemen. Dit heemraadschap zou in de loop van 
de 17e eeuw door de stad Amsterdam worden overgenomen. Volgens deze visie kan men stellen dat waar de St. 
Anthoniesdijk ophield de Diemerdijk begon. Anderen stellen dat de St. Anthoniesdijk oorspronkelijk deel uitmaakte van de 
Diemerdijk. Zie P.H.J. van der Laan, Oorkondenboek van Amsterdam, resp. nrs. 49 (art. 1), 175 en 495 (art. 29); verder nrs. 
547 (1390, dijk in 't IJe) en 673 (1394, buten an den zeeburch). Zie ook AGV, AZD, inv.nr. 90 en 91 (landrecht 1387). 

 Een akte van 1387 refereert aan een zeeburg geschouwd door zes schepenen. Vermeld werd ook dat de schouw zou 
geschieden als in andere dorpen van Holland. Men zou op basis hiervan kunnen concluderen dat het geen afzonderlijk 
heemraadschap betrof, maar een vergelijkbare situatie als in Muiden en Diemen waar ook lokale schepenen de dijk 
schouwden. De zeedijk ten oosten van de banne van Diemen (St. Anthoniesdijk) viel daarmee onder de jurisdictie van 
het hoogheemraadschap van de Diemerdijk. Volgens het dijkboek liep de dijk tot 680 roeden ten westen van de latere 
Traankokerij (ongeveer huidige Gemeenlandshuis aan de Diemerdijk). 

15  Schorer, Zeeweringen, p. 284. 
16  Bij Amsterdam is de dijk in de middeleeuwen verplaatst. De dijk ten oosten van het Nieuwe Diep loopt nu recht, terwijl 

overal elders de dijk ‘slingert’ door omleggingen na inbraken. Bovendien blijkt uit kaarten dat in 1590 de sloten schuin op 
de dijk stonden en doorsneden werden door de dijk. Vóór 1590, waarschijnlijk in de veertiende en vijftiende eeuw is er dus 
een inlaagdijk gelegd, ter vervanging van de eerdere dijk meer naar het noorden. .M.G. Boer,‘Oudste ligging van 
Amsterdam’, p. 89. Boer geeft aan dat de inlaagdijk in de dertiende en veertiende eeuw is aangelegd. 
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Afbeelding 1.5: Het hoogheemraadschap van de Diemerdijk. 
Dit kaartje schetst de geografische context van de Diemerdijk: de dijken langs de Zuiderzee en langs de Vecht, de 

Hinderdam, de ligging van Amsterdam en de dijk- en waalplichtige gebieden. 

In eerste instantie waren alleen degenen met grondbezit aan de dijk gelegen dijkplichtig, 

dat wil zeggen verplicht tot het onderhoud van een deel van de dijk. Sinds de oprichting 

van het heemraadschap, of kort daarna, was er sprake van een dijkplichtige ring en een 

waalplichtige ring.17 Dijkplichtigen waren verantwoordelijk voor het onderhoud van een 

specifiek dijkvak. Waalplichtigen (ca. 20.000 morgen) hoefden alleen bij te dragen in 

bijzondere en algemene kosten. De dijkplichtige ring was relatief klein, ongeveer 3.000 

morgen. In het westen was de Amstel de grens van de ring, in het oosten de Vecht en in 

het zuiden de riviertjes Smal Weesp en de Gaasp. De waalplichtige ring, dat wil zeggen 

allen die bij het onderhoud van de dijk betrokken waren, strekte zich uit tussen de 

Amstel in het westen, de hoge gronden van het Gooi in het oosten en in het zuiden de 

lijn Portengen, Breukelen en Tienhoven (de noordelijke grenzen van het Groot-

Waterschap van Woerden en het hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams). Het feit 

dat een klein aantal ingelanden een belangrijke dijk ten behoeve van een zeer groot 

gebied moest onderhouden roept vragen op over de financiering van de dijk. 

1.3 VRAAGSTELLING

Een goede kwaliteit van een dijk biedt de ingelanden veiligheid tegen het water. De 

kwaliteit van een dijk is van verschillende factoren afhankelijk, zoals in het onderstaande 

schema schetsmatig wordt aangegeven. In dit boek concentreren we ons op het aspect 

van de financiering. De centrale vraagstelling van deze studie luidt: ‘Hoe ontwikkelde zich 

de financiering van de Diemerdijk in de periode 1591-1864 en hoe kan deze ontwikkeling 

worden verklaard?’ Om deze vraag te beantwoorden zullen we ook de andere - 

ecologische, bestuurlijke en technische – in het schema afgebeelde factoren in de 

17  Een ring is een gebied waarbinnen de ingelanden bepaalde verplichtingen hadden tot een bijdrage in de kosten. 
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analyse betrekken, alsmede de achterliggende ontwikkelingen op het gebied van milieu, 

staatsvorming, economie en kennisproductie en kenniscirculatie. Schematisch kan dat als 

volgt worden weergegeven: 

Afbeelding 1.6: De rol van financiering in dijkbeheer.

De financiering is het eind van een keten. Ontwikkelingen in het milieu, waaronder de 

inklinking van het veen, wijziging van waterstromen, de stijging van de zeespiegel, en 

vooral het klimaat en het weer, vormen het ‘startpunt’.18 Na het jaar 800 was er sprake 

van voortdurende inklinking van het veen. Op een gegeven moment daalde het maaiveld 

beneden de hoogste vloed. Hierdoor werd bedijking van het land noodzakelijk. Aan de 

zeezijde steeg het niveau van de minimale vloedhoogte door grotere waterstromen in de 

Zuiderzee vooral bij noordwesterstorm. De zeespiegel steeg ongeveer 20 centimeter per 

eeuw en was daarmee een contribuerende factor, maar niet doorslaggevend.19 Deze 

aspecten beïnvloeden de druk van buiten- en binnenwater op de dijk en daarmee de 

technische eisen aan de dijk om een doorbraak te voorkomen (‘techniek’).  

De dijkbouw (‘techniek’) hangt deels samen met ontwikkelingen in het milieu (zoals 

hierboven gesteld) en de bestuurlijke context die bepaalt welke mate van risico men 

wenst te nemen, deels met financiering en de beschikbare kennis. De eerste twee zijn te 

beschouwen als de vraag naar een technische oplossing, terwijl de financiering het 

aanbod bepaalt, dat wil zeggen de technische werken welke daadwerkelijk geproduceerd 

gaan worden. De ‘techniek’ is geen vaststaand gegeven. Technische kennis wordt gevoed 

door eigen praktische ervaring, door het delen van ervaringen met collega’s en door 

theoretisch onderzoek. Door het beschikbaar stellen van gelden kan nieuwe technische 

18  Door wijziging van waterstromen kan het water hoger (of juist lager) opstuwen tegen een dijk. Inklinking vergroot het 
‘belanghebbende gebied’ waardoor de potentiële schade groter werd en dus betere beschermingsmaatregelen 
noodzakelijk waren. Door inklinking ontstaat door ook meer druk op de dijk van binnen uit. Zie Borger,‘Een 
samenvattende terugblik’, p. 147. Het weer is een externe factor, maar andere milieufactoren zoals inklinking zijn dat 
niet. Van Dam en Van Tielhof,‘Repliek’, p. 104. 

19  Van de Plassche, Sea-level change and water level movements, p. 88; Dillingh en Heinen, Zeespiegelstijging, p. 7. 
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kennis gegenereerd worden. De onderzoeksactiviteiten van Rijkswaterstaat en de 

Technische Universiteit Delft zijn daarvan goede voorbeelden voor de periode na 1800. In 

de zeventiende en achttiende eeuw waren de financiële mogelijkheden voor theoretisch 

onderzoek minder dan vandaag, maar niet onbelangrijk. In het geval van de Diemerdijk 

was de belangrijkste bron van kennistoename waarschijnlijk het delen van ervaringen en 

vooral eigen praktische ervaring. Binnen het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

waren er mogelijkheden tot uitwisseling van kennis, maar ook tussen de 

hoogheemraadschappen onderling.20

Het ‘bestuur’ wordt hier in brede, institutionele zin opgevat. Het begrip omvat dus 

niet alleen het bestuur van het hoogheemraadschap maar ook dat van de betrokken 

provincies, steden, enz. Het bestuur maakte keuzes op basis van informatie over gevaren 

van buiten- en binnenwater, beschikbare technieken en beschikbare financiering. Het 

bestuur kon het weer uiteraard niet beïnvloeden, maar wel de beschikbare techniek en 

de financiering. Vóór 1800 werden door het bestuur ad hoc commissies gevormd om 

plannen te ontwerpen of te beoordelen. Het bestuur kon de beschikbare financiering 

aanpassen door politieke keuzes, bijvoorbeeld door hogere heffingen en/of door meer 

mensen te belasten. Uiteraard waren economische en ecologische factoren van zeer 

groot belang bij de keuze voor bepaalde dijkwerken. De uiteindelijke keuze vond echter 

niet alleen plaats op basis van een afweging van kosten en baten. In het zoeken naar 

verklaringen dienen waar mogelijk ook sociaal-politieke en culturele factoren beschouwd 

te worden.21

Van oudsher hadden de graaf van Holland en de Bisschop van Utrecht bemoeienissen 

met waterstaat. Soms gebeurde dit op verzoek van de bestuurders van waterschappen, 

soms tegen de wil van de bestuurders. Vanaf 1528, toen de Bisschop van Utrecht afstand 

deed van de wereldlijke macht, hadden Holland en Utrecht dezelfde landsheer. Tot 1555 

was Karel V de landsheer en van 1555 tot 1581 Filips II. Na het Placaat van Verlatinge in 

1581 was er geen landsheer meer. De Staten van de provincies namen nu de 

soevereiniteit van hun landsheer over. De provinciale Staten moesten een eigen rol 

zoeken, ook op het gebied van de waterstaat. Iedere provincie trad daarbij zelfstandig 

op. In het geval van de Diemerdijk deed zich een belangrijke complicatie voor omdat de 

dijk delen van twee soevereine provincies, Holland en Utrecht, beschermde.  

In Holland namen de steden een vooraanstaande plaats in. Soms werd zelfs 

gesproken van ‘stedelijke soevereiniteit’.22 De steden speelden ook een belangrijke rol in 

de waterstaat, zoals recentelijk duidelijk is aangetoond voor Rijnland.23 Gold dit ook voor 

de Diemerdijk? Waarom stelde Amsterdam zoveel belang in een goed dijkonderhoud?24

Speelden hierbij machtsposities een rol of speelde de angst voor werkelijke schade een 

rol? Wat waren de financiële consequenties van het optreden van Amsterdam?

De institutionele lappendeken die de Republiek vormde vraagt bijzondere aandacht. 

Uit de literatuur komt een weinig slagvaardig bestuur naar voren. Na de Opstand in de 

zestiende eeuw tegen het centralistische Habsburgse bewind zouden allerlei instellingen 

zoveel mogelijk hebben vastgehouden aan de eigen privileges. Deze institutionele 

privileges en de vergaande decentralisatie zouden een daadkrachtig optreden in de weg 

hebben gestaan. In de literatuur over dit ‘institutionele onvermogen’, worden 

verschillende aspecten genoemd, die elkaar deels overlappen. Besluitvorming in de 

Staten-Generaal en de gewestelijke Staten was in het algemeen erg traag door het 

toepassen van last en ruggespraak, vooral in het toezeggen van financiële middelen. 

Toegezegde gelden werden zelden volledig afgedragen, omdat mechanismen ontbraken 

om dit effectief af te dwingen. Hierdoor kwamen bijvoorbeeld onvoldoende gelden vrij 

20  Over uitwisseling van kennis en de consequenties voor de toepassing van nieuwe technieken, zie Zeischka, Minerva in 
de polder, p. 305-310 

21  Davids,’Technische ontwikkelingen’, p. 23 en 37. 
22  Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, p.17-18. 
23  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, met name p. 320-321 voor een bespreking van de voor- en nadelen 

van de stedelijke invloed. 
24  De Loches Rambonnet,‘De watercirculatie’, p. 17-19. 
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voor met name defensie van de Republiek.25 De gewestelijke authoriteit in Holland en in 

mindere mate in Utrecht was een afgeleide van de belangen van de stedelijke regenten, 

die zich weinig sterk maakten voor de belangen van de hogere staatsorganen.26

Bovendien zou de heersende regentenelite in de steden meer bezig zijn geweest haar 

eigen positie te handhaven dan met goed openbaar bestuur uit te oefenen.27 Door de 

vergaande decentralisatie in de Republiek was het heel moeilijk beslissingen van bovenaf 

op te leggen, bijvoorbeeld om politieke patstellingen te doorbreken.  

Deze redenering zou ook op de waterstaat kunnen worden toegepast. Door het 

vasthouden aan oude privileges waren de instellingen onvoldoende in staat adequaat te 

reageren om de nieuwe uitdagingen als gevolg van ecologische ontwikkelingen succesvol 

aan te gaan. Daarnaast zou het gebruik van het recht van benoeming van dijkgraaf en 

hoogheemraden voor interne politieke doeleinden de kwaliteit van het dijkbeheer ernstig 

kunnen aantasten. Voor de Diemerdijk zouden de gecompliceerde institutionele 

verhoudingen (de afhankelijkheid van twee soevereine provincies en het optreden van de 

stad Amsterdam dat door haar gewicht een staat in een staat vormde) een goed 

dijkbeheer in de weg hebben kunnen staan. 

Voor alle dijkwerken geldt dat aanleg en onderhoud alleen mogelijk is door 

financiering. Bovenstaand schema maakt duidelijk dat waterstaat niet alleen een kwestie 

is van geld. De beschikbaarheid van financiën was een afgeleide van de politieke wil om 

geld uit te trekken voor eigen veiligheid en voor zover het de provincies betreft de 

veiligheid van de ingelanden. Niet alleen politieke wil was een voorwaarde, maar ook de 

onderliggende economische mogelijkheden waren relevant. Men kon immers niet 

oneindig geld uittrekken voor ‘onrendabele gebieden’. In het geval van de Diemerdijk 

was in het achterland vooral de landbouw van belang, maar ook het feit dat vele 

belangrijke Amsterdamse families een buitenverblijf hadden in de Amstel- en Vechtstreek 

speelde naar verwachting een grote rol. Deze families zouden in staat moeten zijn hun 

politieke invloed aan te wenden om stedelijke of provinciale gelden beschikbaar te 

krijgen. Voor de dijkplichtigen was er de afweging tussen de verwachte 

landbouwopbrengsten en de verwachte dijklasten. Vooral in het geval van kleine 

economische marges is het te verwachten dat de financiële risico’s een grotere rol gaan 

spelen.Door gemeenmaking, het in één hand brengen van beheer en het omslaan van de 

kosten over alle belanghebbenden, was dan van groot belang. Hierdoor werden de 

financiële risico’s voor de individuele dijkplichtigen aanzienlijk verminderd. Dit element, 

de gemeenmaking, is daarom een rode draad in het verhaal. Bekend is dat de 

gemeenmaking van de Diemerdijk ten opzichte van andere hoogheemraadschappen 

relatief laat gerealiseerd werd. De Spaarndammerdijk werd al in 1593 gemeen gemaakt. 

Daarna volgden: de Westfriese Zeedijk (1650), Texel (1721), de laatste dijk boven het IJ 

(1768), de Lekdijk Bovendams (1857) en de Lekdijk Benedendams (1857). De 

Diemerdijk was één van de laatste dijken waarvoor gemeenmaking geformaliseerd werd 

(1864).28 Omdit te verklaren is het van belang de Diemerdijk eerste te situeren onder de 

verschillende typen hoogheemraadschappen.29

25  Fritschy,‘Overheidfinancien en institutioneel onvermogen’, 19-20. Fritschy geeft overigens juist aan dat op het terrein 
van de overheidsfinancien er geen sprake is van een gebrek aan belastingmiddelen. De Republiek was gewoon kleiner 
dan Frankrijk of Engeland en daardoor niet in staat de concurrentie de baas te blijven. 

26  Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, p. 48-56. 
27  Hovy,‘Institutioneel onvermogen in de achttiende eeuw’, 126-138; Rogier,‘ De ware vrijheid als oligarchie’, p. 296-299. 
28  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in Stedenland, p. 150; Stol,’De leeuw en zijn longen’, p. 120.  
29  De grotere waterschappen werden meestal (en vooral na het midden van de zeventiende eeuw) aangeduid met de term 

hoogheemraadschap, zonder dat men daarin consequent was. 
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1.4 DE PLAATS VAN DE DIEMERDIJK ONDER DE HOOGHEEMRAADSCHAPPEN

De ontwikkeling in de financiering van de waterschappen was namelijk mede afhankelijk 

van hun taken en hun ligging en structuur. De grotere waterschappen in de zeventiende 

en achttiende eeuw kunnen op basis van de volgende kenmerken worden 

gecategoriseerd: 

a. Intra- of interprovinciale ligging:binnen Holland of Utrecht, of 

grensoverschrijdend

b. Doelstelling: waterkerend of afwatering 

c. Mate van gelaagdheid: met of zonder lagere 

bestuurseenheden  

d. Type financiering: direct of via quota 

De hoogheemraadschappen in Holland en Utrecht zijn naar taken te verdelen in 

waterschappen met een waterkerende functie, een afwateringsfunctie of een combinatie 

daarvan. Waterschappen met uitsluitend een waterkerende functie waren tijdens het 

ancien regime veel kleinere organisaties. Het onderhoud werd immers door de 

dijkplichtigen verricht; het waterschap had alleen een toezichthoudende rol. De 

afwateringsfunctie was meer complex en vereiste daarom een hoger niveau van 

bestuurlijke organisatie. Het op peil houden van de waterstand behelsde de bouw van 

sluizen en watermolens, de bemanning daarvan en het onderhoud. Bovendien moesten 

voortdurend de zeer talrijke sloten worden onderhouden om een goede doorstroming 

mogelijk te maken. Overigens kan niet genoeg worden benadrukt dat de variatie tussen 

waterschappen zeer groot was en dat elke categorisering slechts een benadering is om 

iets meer structuur te geven aan een diffuse situatie. Doel van tabel 1.1 is de Diemerdijk 

een plaats te geven tussen de andere grotere waterschappen. 

Tabel 1.1: De grotere waterschappen in Holland en Utrecht 

Waterschappen

met waterkerende functie 

Waterschappen

met afwateringsfunctie 

Utrecht Holland Holland Utrecht

Zonder lagere bestuurseenheden (“Zuivere dijkcollegien”) 

Diemerdijk

Lekdijk Benedendams   

Lekdijk Bovendams    

 Zeedijk beoosten Muiden   

Met lagere bestuurseenheden 

Westfriese zeedijk   

Waterlandse zeedijk  

 Amstelland 

 Groot-Waterschap Woerden 

Uitwaterende Sluizen van Kennemerland  

Schieland  

Delfland  

     Rijnland 
Noot: Dit schema bevat alleen de relevante grotere waterschappen. 

De Diemerdijk behoorde – in de woorden van Beekman - tot de vier zogenaamde ‘zuivere 

dijkcollegien’, dat wil zeggen hoogheemraadschappen zonder lagere bestuurseenheden. De 

overige drie ‘zuivere dijkcollegien’ waren de Zeedijk beoosten Muiden, de Lekdijk-

Bovendams en de Lekdijk-Benedendams.30 Dit zijn waterschappen met uitsluitend een 

waterkerende functie. Het gelaagde bestuur trad dus alleen op bij hoogheemraadschappen 

met een gemengde taak.31 Deze categorisering is goed bruikbaar voor vergelijkend 

onderzoek. In het hiernavolgende wordt –waar mogelijk- daarom vooral aandacht gegeven 

30  Beekman, De strijd om het bestaan, p. 200. 
31  Overigens moet toegevoegd worden dat de term ‘lagere bestuurslaag’ tot de nieuwe reglementering na 1850 niet 

kraakhelder was. De schout en schepenen van Muiden en Diemen werden soms als kroosheemraden aangeduid, hetgeen 
duidt op een hiërarchische relatie. Hier wordt een hiërarchische relatie alleen verondersteld als er sprake was van 
financiële verantwoording. 
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aan de drie vergelijkbare waterkerende hoogheemraadschappen. Het hoogheemraadschap 

dat de meeste kenmerken gemeen had met de Diemerdijk was Lekdijk-Benedendams. 

Tenslotte moeten we ook nog iets zeggen over de gescheiden ontwikkeling van de 

Diemerdijk en het hoogheemraadschap Amstelland, dat gedeeltelijk het zelfde achterland 

bestreek. Bij de oprichting van het hoogheemraadschap Amstelland in 1525 werd de 

baljuw ook dijkgraaf van dat hoogheemraadschap. Waarom werd niet gekozen voor een 

samenvoeging van beide hoogheemraadschappen, zodat een vergelijkbaar instituut zou 

ontstaan als in Schieland of Delfland en er meer mogelijkheden zouden zijn ontstaan voor 

verdeling van lasten?32 De verklaring is misschien dat Amsterdam al een doorslaggevende 

invloed had op het hoogheemraadschap Amstelland, terwijl de stad bij de Diemerdijk nog 

met veel andere partijen te maken had. 

1.5 HISTORIOGRAFIE VAN WATERSCHAPPEN

Het belangrijkste recente historische overzicht van de waterstaat, Leefbaar Laagland. 

Geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland onder redactie van 

Gerard van de Ven (1993), bekijkt de ontwikkelingen in de waterstaat vooral vanuit een 

historisch-geografisch, bestuurlijk-institutioneel en technologisch perspectief.33 Vijftig 

jaar eerder zouden de juridische aspecten waarschijnlijker een meer prominente plaats 

hebben gehad. Het feit dat de financiering van hoogheemraadschappen in het boek een 

ondergeschikte rol is toebedeeld is weerspiegelt de stand van het onderzoek. Op het 

moment van schrijven was er nog weinig relevante literatuur beschikbaar.  

De latere drukken van Leefbaar Laagland zijn aanzienlijk uitgebreider, mogelijk 

gemaakt door tal van nieuwe publicaties.34 Veel daarvan kunnen gerekend worden tot de 

‘Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis’. Kenmerkend voor deze nieuwe benadering is de 

nadruk op de interactie van mens en water. De gedachte dat er geen sprake is van een 

opgaande lijn van uitsluitend landwinst als overwinning op ‘de vijand’, maar een 

afwisseling van landverlies en landwinst blijkt nieuwe inzichten te geven.35 Een volgende 

editie van Leefbaar Laagland zal waarschijnlijk opnieuw aanzienlijk uitgebreider kunnen 

zijn. De waterstaatsgeschiedenis is een springlevende tak van studie. 

Alvorens een gedetailleerder overzicht wordt gegeven van de belangrijkste relevante 

literatuur op het gebied van de financiering van de waterstaat, zullen we echter eerst een 

algemeen overzicht geven vanuit het perspectief van de vier factoren genoemd in de 

vorige paragraaf: weer en klimaat, techniek, bestuur en financiering. 

Het weer en klimaat komen in elke geschiedschrijving over de waterstaat aan bod. 

Voor de waterstaatsgeschiedenis zijn de studies van Gottschalk en Buisman van 

onschatbare waarde. Hierdoor beschikken we over een gemakkelijk toegankelijke bron 

van gedetailleerde gegevens. De tegenwoordige aandacht voor klimaatsverandering 

stimuleert het historisch onderzoek naar gegevens over het weer. Het is waarschijnlijk 

dat onder andere door lopend onderzoek van scheepsjournalen binnen tien jaar nieuwe 

gegevens beschikbaar komen.36

De beschikbare waterstaatsliteratuur geeft een ruim inzicht in de technische 

ontwikkeling van de aanleg en het beheer van waterstaatswerken in West-Nederland, 

vooral over de periode na 1700. Het overzichtswerk van Van de Ven geeft de rijkdom van 

32  Over Amstelland is nog geen bredere geschiedenis geschreven. Het initiatief voor het hoogheemraadschap voor de 
uitwatering van Amstelland kwam van de belangrijkste ingeland, de Amsterdammer Jan Banning Jansz. Met de 
oprichting werden de lopende problemen met de provincie Utrecht deels opgelost. Opvallend is dat Utrecht wel mee 
betaalden (bijvoorbeeld Abcoude), maar geen heemraden kreeg in het college van dijkgraaf en zes hoogheemraden. 
Ernst, Inventaris Amstelland.

33  Van de Ven, Leefbaar Laagland, 1e editie, 1993. 
34  Van de Ven, Leefbaar Laagland, 5e editie, 2003. 
35  Van Dam,‘Nieuwe Waterstaatsgeschiedenis’, p. 128-130. 
36  Gottschalk, Stormvloeden, 3 delen; Buisman, Duizend jaar, 5 delen. Het KNMI en het Rijksinstituut voor Kust en Zee 

hebben projecten om historische gegevens systematisch te verzamelen (zie www.knmi.nl). Nu zijn we veelal afhankelijk 
van gegevens gerelateerd aan een dijkdoorbraak, maar er zijn ook veel stormen geweest die geen ramp hebben 
veroorzaakt. Door gegevens over stormen op de Noordzee beschikbaar te krijgen zou kunnen blijken dat de dijken juist 
veel stormen hebben weerstaan 
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historische kennis over dijken, sluizen en molens duidelijk aan.37 Toch is op het gebied 

van de vroegere dijkbouw (voor 1600) nog veel onderzoek. Onduidelijk is vaak waarom 

voor bepaalde gekozen technische oplossingen, zoals paalwerk, wierriem, slikkerdijk of 

dijkglooiing, werd gekozen.38 Het gebruik van archeologische studies kan leiden tot 

nieuwe inzichten. Op het terrein van de techniek tussen 1600 en 1800 heeft vooral de 

invoering van de stenen dijk na de ontdekking van de paalworm in 1731 veel aandacht 

gekregen. De bestudeerde bestekken en rekeningen over de Diemerdijk geven inzicht in 

de specifieke ontwikkelingen van deze dijk. 

Het bestuurlijke aspect heeft in de literatuur eveneens ruimschoots aandacht 

gekregen. De oudste historiografische traditie van de waterstaatsgeschiedenis ligt op het 

juridische vlak. Hierdoor weten we veel over de bestuursontwikkeling van Hollandse en 

Utrechtse waterschappen en wat de waterschappen geacht werden te doen. Ook hebben 

we verder voor een aantal grote hoogheemraadschappen een goed beeld van de formele 

regelingen.39 De oudste charters van enkele hoogheemraadschappen zijn met grote zorg 

gepubliceerd en beschreven.40 Recentelijk zijn werken verschenen over de grote 

hoogheemraadschappen volgens de nieuwste inzichten. Daarbij is vooral de andere kijk 

op de relatie tussen mens en water interessant. Meer dan voorheen komen interne 

politieke discussies en de praktische consequenties daarvan aan bod. Vooral de 

bestuurlijke archieven van Holland, Utrecht en Amsterdam bevatten hierover 

omvangrijke hoeveelheden interessant materiaal. De notulen van het 

hoogheemraadschap van de Diemerdijk zijn pas in de loop van de achttiende eeuw 

hiervoor van belang. 

De kern van deze dissertatie is de financiering van de dijk. Financiering heeft niet 

alleen te maken met lange kolommen met cijfers over de omslag. Deze zijn belangrijk, 

maar vormen slechts een deel van het verhaal. De kosten gemaakt in natura en de 

provinciale steun vormen andere aspecten. Zoals uit afbeelding 1.6 blijkt gaat 

financiering vooral over de keuzes die bestuurlijke organisaties maakten. De literatuur 

bood tot voor kort weinig aanknopingspunten. Recentelijk is er meer aandacht voor de 

rol van de financiering in het dijkbeheer. In hun boek over Rijnland geven Van Tielhof en 

Van Dam inzicht in de rol van financiering en maken duidelijk dat er achter de 

betrekkelijk eenvoudige voorschriften ten aanzien van de financiering van de waterstaat 

een ingewikkelde praktijk schuilgaat.41 Deze studie bouwt daarop voort. 

Uit de beschikbare literatuur komen een aantal elementen naar voren die ook voor het 

onderzoek over de Diemerdijk van belang kunnen zijn. In zijn artikel in het deel 

‘Middeleeuwen’ van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden beschreef H. van der 

Linden het ontstaan van het waterschap als instituut. Hij geeft daarbij aan dat het 

ontstaan van waterschappen een kwestie was van langzame ontwikkeling. De 

klimatologische omstandigheden in de twaalfde en met name in de dertiende eeuw 

dwongen tot grotere waterstaatswerken en het op grotere schaal samenwerken van veel 

meer ingelanden over een groter gebied. Volgens Van der Linden groeide tegelijkertijd de 

macht van de overheid, waardoor deze meer sturend kon optreden, onder andere door 

een billijke wijze van de omslag van de kosten.42 In de periode vóór 1250 werd in 

Holland een drietal zogenoemde streekwaterschappen ingesteld: Rijnland, de Grote 

Waard en de Noorder Lekdijk. Een streekwaterschap bewerkstelligde het onderhoud van 

(soms eenvoudige) waterstaatswerken door een grote groep van belanghebbenden. Het 

37  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 422. 
38  Zie verklarende woordenlijst achter in dit boek. 
39  Onder andere Dolk, Delfland (1939); Fockema Andreae, Rijnland (1934); Van Vliet, Lekdijk Bovendams (1961); Van 

Hengst, Lekdijk Benedendams; Loosjes, Waterschapsreglementen (1901); Rijckevoorssel, Waterschappen Utrecht
(1846).

40  Van groot belang voor de Diemerdijk zijn: Noordkerk, Handvesten van Amsterdam; Van den Water, Groot Placcaatboek 
Utrecht.

41  Over het gewestelijke financiën, zie de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ww.inghist.nl). In deze 
studie is gebruik gemaakt van Fritschy, Gewestelijke financiën Holland en Verstegen, Gewestelijke financiën Utrecht.
Over stedelijke financiën:’t Hart en Van der Heijden,‘Geld van de stad’. Over Rijnland: Van Tielhof en Van Dam, 
Waterstaat in stedenland.

42  Van der Linden,’Een nieuwe overheidsinstelling’, p. 60-76. 



1. Inleiding 

26

verzanden van de monding van de Oude Rijn had tot gevolg dat een groot aantal 

buurtschappen moest samenwerken om effectieve afwatering te realiseren. Voor het 

onderhoud van de sluizen in de dijk werd voor het eerst gebruik gemaakt van het 

zogenaamde morgenmorgensgelijk onderhoud, waarbij elke morgen gelijkelijk werd 

belast (dus zonder onderscheid tussen goed en slecht land). Rond 1250 werd het gebied 

van Rijnland aanmerkelijk vergroot door de afdamming van de Spaarn. De 

buurtschappen van Rijnland droegen niet langer alle in dezelfde mate bij in het 

onderhoud van sluizen en dijken, want zij maakten voor hun afwatering niet van dezelfde 

sluizen gebruik. Na de aanleg van de dam in de Oude Rijn in 1122 werden de kaden 

langs de Lek verhoogd en aaneengesloten tot de Lekdijk. Na een dijkdoorbraak werd 

door toedoen van de graaf van Holland voor de Noorder Lekdijk (later de Lekdijk 

Bovendams geheten, welke loopt van Amerongen tot de bovenmond van de Hollandse 

IJssel) ‘een orgaan voor regionale dijkzorg’ ingesteld. Het onderhoud werd in handen 

gegeven van de aan de dijk grenzende buurtschappen. Een aantal kleine moeilijk te 

onderhouden – en dus kostbare - dijkvakken werd verhoefslaagd (dijkplichtig gemaakt) 

onder verder weg liggende buurtschappen. Van belang is verder het feit dat in 1234 de 

dijk na een doorbraak werd hersteld door de Utrechtse bisschop, die daarbij in 

belangrijke mate werd geassisteerd door de graaf van Holland. Van het derde 

streekwaterschap, de Grote Waard, is weinig bekend over de vroegste geschiedenis.43

Donker wees al eerder op de grote verschillen in de heffing per morgen (omslag). In 

het Noorderkwartier werden de lasten verdeeld over de dorpen, met een verhoefslaging 

per dorp. Het onderscheid tussen goede en minder goede grond was, volgens Donker, in 

vroeger eeuwen van minder belang, omdat het gebruik minder intensief was. Toch kwam 

dat wel voor. In Friesland was in 1510 het dijkonderhoud in één hand en vond de heffing 

(Floreenrente) plaats op basis van de huurwaarde van de grond. De grondslag van de 

heffing werd zeer lange tijd niet aangepast. In Voorne werd wel over morgenmorgen-

gelijk gesproken, maar in de praktijk hield dat ‘gevouwen morgens’ in en daarmee 

verschil in lasten per morgen.44

Tot aan het midden van de zestiende eeuw werden in Rijnland de kosten 

‘morgenmorgensgelijk’ geheven. Vanaf 1550 kwam daar verandering in en werd het 

draagkrachtbeginsel ingevoerd op basis van vruchtbaarheid van de grond. Onvruchtbare 

landen werden als lager aantal morgens geregistreerd dan in werkelijkheid (‘grote en 

kleine metingen’).45 Na verloop van tijd leidde deze wijze van registratie tot grote 

problemen omdat men de achtergronden van de registratie niet meer kende. Pas de 

invoering van het kadaster en de verplichting aan de waterschappen op basis van het 

kadaster belasting te heffen bood Rijnland de mogelijkheid de ‘regeling van 1550’ af te 

schaffen. Giebels wekt de indruk dat Rijnland al vroeg een eigen ontwikkeling 

doormaakte. Zij spreekt zelfs van een ‘Rijnland model’.46 Dijkgraaf en hoogheemraden 

hadden grote macht. Zij konden de omslag zelfstandig vaststellen, ‘ook zonder 

medewerking van hoofdingelanden’. De ambachten verzorgden de inning. Na een periode 

van incidentele instructies door de landsheer, werd in 1553 een algemeen omvattend 

reglement ingevoerd, dat de basis vormde voor beheer en financiering van het 

hoogheemraadschap tot de invoering van het nieuwe Rijnlandse reglement in 1857. 

Het hoogheemraadschap Delfland legde gemiddeld een omslag op van 30 stuivers 

waarvan 80% voor de gebruiker en 20% voor de eigenaar van de grond. Sinds 1695 

werd jaarlijks een begroting opgemaakt om de financiën beter te beheren.47

In het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen werd de omslag geheven per 

dorp en niet naar eigenaar. Bij de stichting van het hoogheemraadschap in 1544 werd 

bepaald dat ingelanden recht kregen een ontvanger aan te stellen onder goedkeuring van 

de commissarissen (het hoogste bestuur), die rekenplichtig was aan zowel de ingelanden 

43  Van de Ven, Leefbaar laagland, p. 73-80. 
44  Gevouwen morgens was een term voor herbekering van de aanslag per morgen voor de relatieve vruchtbaarheid van de 

grond. Een lagere vruchtbaarheid betekende een lagere aanslag per morgen. Donker, Dijk- en polderlasten, p. 2-9. 
45  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, p. 103-111. 
46  Giebels, Hollands Water, p. 18. Het veel oudere werk van Gevers van Endegeest over de vroegere periode ademt die 

geest niet: Gevers van Endegeest, Het Hoogheemraadschap van Rijnland, deel 1 (1871).  
47  Dolk, Delfland, p. 313-314. 
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als aan de commissarissen. De ingelanden werden verdeeld in vier klassen naar gelang 

ze belanghebbend waren.48

De financiering van de Hondsbossche zeewering was van bijzondere aard omdat de 

zeewering een zeer groot deel van Noord-Holland beschermde. Volgens Van Answaarden 

was het grootste probleem dat velen zich trachtten te onttrekken aan de omslag. Vooral 

de schaalvergroting bracht problemen met zich mee. Door de bekrachtiging van ‘lokale 

overeenkomsten’ over dijkonderhoud door de Hollandse graven kregen de 

overeenkomsten een publiekrechtelijk karakter (in tegenstelling tot de privaatrechtelijke 

overeenkomsten). Hiermee kreeg het hoogheemraadschap meer mogelijkheden om de 

inning van gelden af te dwingen.49

De Kraker behandelde de financiering van het waterschap in een geheel andere 

context. In het onderzochte gebied in Zeeuws Vlaanderen was er in de vroegste periode 

sprake van enkele grootgrondbezitters waaronder abdijen. Waar een abdij de eigenaar 

was, werden de waterstaatswerken gefinancierd vanuit de algemene middelen van de 

abdij en later verrekend met een zogenaamd dijkgeschot dat samen met de pacht werd 

geïnd. Na 1600 veranderde dit en werden het dijkgeschot en de pacht gescheiden geïnd. 

Om in staat te zijn de dijklasten te betalen werd vaak ‘afslag’ (vermindering) verkregen 

op de te betalen belastingen (in achttiende eeuw gemiddeld meer dan 50%). Bijzonder is 

dat grote investeringen werden gefinancierd door tussentijdse dijkgeschotten of door 

leningen. In 1798 werd de mogelijkheid geopend tot verklaring van een polder tot 

‘calamiteuze polder’, waarbij naburige polders moesten bijdragen in de kosten van de 

polder die niet meer in staat was op eigen kracht de waterstaatswerken te onderhouden. 

Dit gebeurde voor het eerst in 1845.50

In bijzondere omstandigheden was men van hogerhand ontvankelijk voor het 

bespreken van een (op enigerlei wijze) tegemoetkoming in de kosten. De inundaties in 

1672 veroorzaakten aanzienlijke schade voor landeigenaren. Hoewel de schade niet werd 

ontkend, bleef een schadevergoeding uit. Dat was ook het geval bij de oorlogsacties in 

1574 en 1629. Men ging niet verder dan de schade door de inundaties zoveel mogelijk te 

beperken. Bij de ‘inundatie oefening’ in 1747-48 werd de schade wel vergoed, evenals in 

1809.51 In zijn onderzoek naar subsidies uit de publieke kas, gaf Van Heezik aan dat in 

de periode 1795-1815 de waterstaatswerken voor 10-20% werden gesubsidieerd door de 

staat. Voor de vroegere perioden zijn geen totale kosten bekend.52

Hierboven werd al gesteld dat de gemeenmaking van de dijken voor de waterstaat 

een zeer belangrijke ontwikkeling was in het beheer en de financiering van 

waterstaatswerken. Deze gemeenmaking was veelal een proces van toenemende schaal 

van uitbesteding en omslag door het hoogheemraadschap, dat uiteindelijk 

genormaliseerd in een reglement. Veel dijken in Holland en Utrecht waren aan het eind 

van de achttiende eeuw al gemeen gemaakt. De Diemerdijk en de beide Lekdijken waren 

de grote uitzonderingen. 

Het beeld dat uit de beschikbare literatuur oprijst is daarmee nog niet erg coherent 

en inzichtelijk. Het bovenstaande geeft vooral aan hoe groot de verscheidenheid in de 

financiering van waterstaatswerken was en hoe belangrijk verder onderzoek op dit 

terrein noodzakelijk is voor een goed inzicht in de historische ontwikkeling van het 

dijkbeheer in Nederland. In hoofdstuk 9 zal worden nagegaan hoe de financiering van de 

Diemerdijk zich tot het bovenstaande beeld in de literatuur verhoudt. Wat is er tot nu toe 

over de Diemerdijk bekend? 

1.6 HISTORIOGRAFIE VAN DE DIEMERDIJK

De geschiedschrijving over de Diemerdijk is beperkt. Dit komt onder meer tot uiting in 

het eerder genoemde historisch overzichtswerk van de waterstaat in Nederland onder 

redactie van Van de Ven, Leefbaar Laagland uit 2003. Terwijl vergelijkbare 

48  Schilstra, Wie water deert, wie water keert., p. 26.; Belonje, Uitwaterende Sluizen, p. 9-20. 
49  Answaarden,’Hondsbossche zeewering’, p. 59-62. 
50  De Kraker,’Dijkgeschot’, p. 41-58. 
51  Arentz,’Schadevergoeding’, p. 67-75. 
52  Van Heezik,‘Subsidiën of andere beneficiën’, p. 63-64. 
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waterschappen in detail worden behandeld komt de Diemerdijk er karig van af. Slechts in 

twee zinnen wordt de Diemerdijk genoemd, eerst in verband met paalwerken in het 

algemeen en de tweede keer met betrekking tot een wet over betaling van werken langs 

de Lek in 1814.53 De reden hiervoor ligt voor de hand: de beschikbare literatuur waarop 

men zich kon baseren is uiterst beperkt. In 2002 verscheen een korte geschiedenis van 

het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. In de inventaris van het omvangrijke 

archief van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk heeft Van der Laan een kort 

historisch overzicht opgenomen. De provinciale memorie van toelichting ten behoeve van 

het reglement van 1864 biedt een uitgebreider overzicht, vooral over de toen belangrijke 

kwestie van de grenzen van het hoogheemraadschap.54 Daarnaast hebben in het (lokale) 

Tijdschrift voor Vecht en Eem enkele korte artikelen gestaan. Verder zijn er over 

incidenten, vooral de dijkdoorbraken en de paalworm, enkele artikelen verschenen. 

Tenslotte komt de Diemerdijk in sommige overzichtswerken ter sprake.55 De beschikbare 

literatuur, welke veelal gebruik maakt van dezelfde gegevens, levert het volgende 

algemene beeld op.56

De aanleg van een zomerkade ver van de zee vond plaats tussen 1000 en 1200. Het 

aanwezige voorland spoelde langzamerhand weg. De situatie werd steeds hachelijker 

onder andere door de groter wordende gaten tussen de eilanden langs de Noordzee (de 

huidige Waddeneilanden). Om een einde te maken aan ‘tweedracht, onrecht en 

onredelijke zaken’ besloot hertog Jan van Beieren de gezworen heemraden het recht te 

geven om de dijk te stoelen ‘op diegenen, die zij menen, dat daar het beste recht toe 

heeft’. Daarmee werd de mogelijkheid geboden opnieuw vast te stellen wie dijkplichtig 

moest worden. Zover bekend gebeurde dit echter niet. Nadat Philips van Bourgondië al 

enige keren uit eigen middelen enig herstel had laten verrichten, gaf hij in 1437 de zaak 

in handen van stadhouder Hugo van Lamey. Nu werd de zaak behoorlijk geregeld, 

waaronder de bepaling dat elk kerspel (district) een waarsman (heemraad) mocht 

benoemen. Drie jaar later bij het aanbrengen van een ijzeren bolwerk bij Ipensloot werd 

de benoeming van de heemraden verder uitgewerkt.57

Het heemraadschap werd omstreeks 1440 opgericht om structureel het hoofd te 

bieden aan voortdurende problemen in het onderhoud van de Diemerdijk. Bij de 

oprichting van het heemraadschap werden vijf hoogheemraden uit Utrecht aangesteld en 

vier uit Holland. De tiende heemraad was de jongste burgemeester van Amsterdam, die 

ook ‘vervangend baljuw van Amstelland was. De baljuw van Amstelland trad op als 

dijkgraaf.

Het heemraadschap mocht de schouw doen op het nieuwe hout- en ijzerwerk. Vanaf 

1509 kreeg het college ook de naschouw over de gehele dijk. De eerste schouw op de 

aarden dijk bleef in handen van de schout en schepenen van Muiden en Diemen. In 1591 

werd door de Staten van Holland gepoogd een nieuw reglement vast te stellen voor het 

functioneren van het heemraadschap maar door Utrechtse tegenstand kwam dit niet tot 

stand. Vanaf 1678 werden hoogheemraden voor het leven benoemd. In 1843 werd 

bepaald dat de koning de hoogheemraden zou selecteren uit een nominatie van drie 

personen, opgemaakt door de gemeentebesturen. Na 1864 werden de hoogheemraden 

voor zes jaar gekozen door de ingelanden.58

De dijk was oorspronkelijk ruim 28 kilometer lang. In 1674 werd hij door de aanleg 

van de sluis te Muiden de dijk bekort tot 10.300 meter. De zwakke Vechtdijken (5.100 

roeden lang) waren niet langer zeedijken en hierdoor ontstonden, hoewel door sommigen 

53  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 135 en 353. 
54  Belangrijkste literatuur: R. de Neve en A. van Heezik, Omzien naar water, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

(Amsterdam 2002);  J.A.F. Backer,’Enige losse aantekeningen betreffende den Zeeburg en Diemerdijk’, overgedrukt uit 
“Het Nieuws” (1901); P.H.J. van der Laan,’Inleiding’, in: H.R. Hermans, Hoogheemraadschap Zeeburg en 
Diemerzeedijk. Inventaris van het archief (Amsterdam 1990). Van belang is verder de Memorie van Toelichting uit 
1862 in NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679.

55  Voor een complete lijst wordt kortheidshalve verwezen naar de literatuurlijst. 
56  Hier wordt volstaan met het schetsen van een algemeen beeld vooral op basis van de literatuur genoemd in de twee 

voorgaande noten. Alleen daar waar specifieke standpunten naar voren worden gebracht wordt de bron aangehaald. 
57  Backer,‘Enige losse aantekeningen’, p. 6. 
58  Van der Laan,’Inleiding’, p. 14-15. 
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betwijfeld, mogelijkheden voor het inunderen van het gebied ten oosten van Amsterdam 

‘bij gelegenheid van een vijandelijke aanval van dien zijde’.59

De eerste palendijk werd geslagen in het midden van de vijftiende eeuw. In 1735 

bestond de Diemerdijk voor een derde uit een aarden dijk met voorland en voor 

tweederde deel uit een steile palendijk zonder voorland.60

De ontdekking van de paalworm in 1732 stelde zowel het hoogheemraadschap als de 

Staten van Holland en Utrecht voor grote problemen. Besloten werd tot een verdediging 

met een kostbare keiglooiing. Ramingen van de totale kosten lopen uiteen van 500.000 

gulden tot ruim 2.500.000 gulden.61 Vanaf 1737 werd de dijk onderhouden uit één hand, 

in plaats van de voorheen particuliere dijkplicht in natura. Na 1864 werd het 

dijkonderhoud uit één hand geformaliseerd. 

In 1450 werd de verstoeling van de dijk bekrachtigd, waarbij bepaald werd wie welk 

deel van de dijk voortaan moest onderhouden. Elk dijkvak was met paaltjes aangeduid.62

In 1598 werd na dijkmeting een nieuwe verstoeling vastgesteld. Wanneer dijkplichtigen 

niet in staat waren te voldoen aan hun verplichtingen, konden zij zich verlossen van hun 

dijkplicht door het zogenaamde spadesteken, waarbij zij hun hele bezit binnen de 

dijkplichtige ring overdroegen aan het hoogheemraadschap. Spadegestoken landen 

werden onderhouden door het hoogheemraadschap (dat in deze hoedanigheid wordt 

aangeduid als ‘de waarschappij’). Belangrijk was de overeenkomst van 1697 waarbij de 

stad Amsterdam onder blijvend toezicht van het hoogheemraadschap het onderhoud van 

het meest westelijk gedeelte van de dijk tegen een jaarlijks bedrag overnam. In het 

reglement van 1720 werd ook het boezemrecht geregeld voor de dijkplichtigen.63 Begin 

achttiende eeuw werd door de erven Adam Damen een proces aangespannen voor 

wanbetaling. Dit proces liep uiteindelijk uit op een nieuwe dijkmeting in 1711, welke in 

1742 herdrukt en aangepast werd. Het reglement van 1843 bracht geen verandering in 

de lastenverdeling. In het reglement van 1864 werd niet langer gesproken van dijk- en 

waalplichtige landen, maar van schuldplichtige landen. Vanaf dat moment was de formele 

gemeenmaking een feit.  

1.7 AFBAKENING EN BRONNENMATERIAAL

De kwaliteit van de Diemerdijk werd beïnvloed door een viertal factoren: 

milieutechnische factoren (klimaat, weer, landschap), techniek, bestuurlijke 

ontwikkelingen en financiering. Elk van deze vier aspecten krijgt voor elke periode ruime 

aandacht. Steeds is gebruik gemaakt van de beschikbare literatuur, aangevuld met 

uitgebreid archiefonderzoek. Op basis van literatuur zijn alle meteorologische gegevens 

verzameld die meer inzicht kunnen geven in de eisen die aan de dijk gesteld moesten 

worden om de veiligheid van de ingelanden te garanderen. De bestekken, rekeningen en 

beschrijvingen in andere stukken geven inzicht in de technische aspecten van de 

dijkbouw. Het doorbreken van de dijk of juist niet, speelt hierin een belangrijke rol. De 

institutionele ontwikkelingen zijn voor de kwaliteit van de Diemerdijk van groot belang 

geweest. Vooral de relaties tussen de belangrijkste actoren staan centraal: het 

hoogheemraadschap de provincies Holland en Utrecht en de stad Amsterdam. Deze 

actoren hadden aandacht voor tal van relevante aspecten, maar financiering van de dijk 

voerde de boventoon. Onderzocht wordt in hoeverre zij adequaat konden optreden 

(institutioneel vermogen). Zoals hierboven gesteld is de factor financiering in de 

waterstaat van zeer groot belang. Het bijeenbrengen van de ontwikkelingen op deze vier 

terreinen levert meer inzicht op in de uiteindelijke functie van het hoogheemraadschap: 

het leveren van veiligheid tegen het water door een goede kwaliteit van de dijk. Op basis 

59  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862. 
60  Volgens Weijens en Melchers werd gekozen voor palen omdat dit minder kostte dan goede klei voor een glooiende dijk 

(lokaal niet aanwezig).  Weijens en Melchers, Zand erover, p. 4-8. 
61  C. Baars,‘Herstel paalwormschade’, p. 437-447. 
62  De paaltjes moesten regelmatig opnieuw geplaatst worden. Zie bijvoorbeeld  res. ZD, 18 juli 1705. 
63  Het boezemrecht is het recht van het waterschap om bij nalatigheid van een dijkplichtige het bet betrokken land onder in 

te brengen bij het bezit waaruit het is voortgekomen (het eigendom van de vorige eigenaar) en daarmee ook de dijkplicht 
over te brengen. Zie verklarende woordenlijst. Een uitgebreide verhandeling over deze moeilijke materie is te vinden in 
Beekman, Dijk-en waterschapsrecht, p. 206-220. 



1. Inleiding 

30

van het onderzoek worden verklaringen aangereikt voor dijkdoorbraken, institutioneel 

vermogen en financiële risico’s. 

De onderzochte periode is 1591-1864. Beide jaren vormen een belangrijke cesuur. In 

1591 werd door de Staten van Holland na overleg met de Staten van Utrecht een aantal 

nieuwe regels ingevoerd. Hiermee namen de provincies een belangrijke taak over die 

voorheen aan de landsheer toekwam. In de periode vóór 1591 was er weinig provinciale 

bemoeienis met de Diemerdijk en meer in het algemeen met de waterstaat. In 1591 

werden voor het eerst eisen vastgesteld waaraan de dijk moest voldoen. Ook werden, 

met het oog op een beter beheer, organisatorische en administratieve veranderingen 

doorgevoerd. Gemeenmaking van de dijk, elders intussen doorgevoerd, mislukte. Dit zou 

pas in 1864 gebeuren. 

Dit onderzoek is grotendeels gebaseerd op archiefstukken betreffende de Diemerdijk, 

welke tot nu toe nauwelijks zijn gebruikt voor historisch onderzoek. De belangrijkste 

bronnen voor het archiefonderzoek zijn het archief van het hoogheemraadschap Amstel, 

Gooi en Vecht (beheerder van het historisch archief van de Diemerdijk), de provinciale 

archieven van Holland en Utrecht en de bestuurlijke archieven van Amsterdam. Het 

archief van de Zeeburg en Diemerdijk bevat vanaf 1590 een volledige reeks notulen, 

rekeningen en andere gegevens. Voor de periode 1544-1590 zijn er incidentele notulen, 

rekeningen en overige stukken aanwezig. Voor de periode voor 1544 kan men bogen op 

slechts een zeer gering aantal originele documenten. In de provinciale archieven zijn de 

notulen van de Staten van groot belang, zowel in Holland als in Utrecht. Daarnaast zijn 

er in beide archieven enkele dossiers aanwezig vooral over de grote werkzaamheden 

rond 1678 en rond 1735. De stukken met betrekking tot de Diemerdijk in de archieven 

van provinciale hoven zijn niet omvangrijk, maar wel interessant. In het stadsarchief van 

Amsterdam zijn vooral de politieke ontwikkelingen van belang: de vroedschap, de 

burgemeestersarchieven, het archief van de gedeputeerden in de Staten van Holland en 

niet in de laatste plaats de thesaurie. Naast deze omvangrijke archiefbronnen zijn ook 

talrijke kleinere archieven geraadpleegd. De familiearchieven van de eigenaren van de 

Utrechtse heerlijkheden zijn een bijzonder interessante bron, vooral het archief 

Kronenburg. Verder zijn tal van kleine archieven van dorpen en polders geraadpleegd, 

vooral voor de rekeningen op districtsniveau. Ten slotte is geput uit de archieven van de 

Hollandse stemhebbende steden met betrekking tot de last en ruggespraak in de Staten 

van Holland. Voor de provincie Utrecht geven de resoluties van de vroedschap van de 

stad Utrecht aanvullende informatie over last en ruggespraak in die provincie.64

1.8 DE OPZET VAN DIT BOEK

De geschiedenis van de Diemerdijk kent een aantal cesuurjaren. In de jaren 1591, 1678, 

1735 en 1864 kwamen belangrijke veranderingen tot stand. Deze veranderingen waren 

het gevolg van uitgebreide politieke discussies. De opzet van dit boek is een weerslag 

hiervan.  

Hoofdstuk 2 vormt een inleiding waarin de inhoud van de belangrijke ‘oude privileges’ 

centraal staat en eindigt in het jaar 1591. De hoofdstukken 4 en 6 beschrijven de korte 

perioden van grote werkzaamheden aan de dijk rond 1678 en 1735. Hoofdstuk 8 

beschrijft de totstandkoming van het nieuwe reglement van 1864 dat het beheer van de 

Diemerdijk in een nieuwe fase bracht. In deze hoofdstukken wordt veel aandacht 

geschonken aan de beschrijving van de technische werkzaamheden, de financiële 

kwesties en de consequenties voor toekomstig onderhoud en financiering. De 

tussenliggende hoofdstukken 3, 5 en 7 beschrijven de ‘lange perioden’, respectievelijk 

1591-1672, 1678-1732 en 1744-1864. De hoofdstukken vangen aan met een korte 

schets van de context. Daarna volgt een behandeling van de beschikbare gegevens over 

klimaat en weer. Klimaat en weer waren belangrijke externe factoren, welke van invloed 

waren op de technische eisen die aan een dijk gesteld moesten worden. Andere 

ecologische factoren, zoals bodemgesteldheid, speelden ook een belangrijke rol. De 

64  Een volledige lijst van gebruikte archieven is te vinden achter in het boek. 
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gewenste technische verbeteringen hangen samen met deze eisen, maar ook met 

beschikbare kennis. De werkelijke technische aanpassingen waren niet alleen afhankelijk 

van eisen of beschikbare kennis maar ook van financiële mogelijkheden. Deze financiële 

mogelijkheden werden bepaald in de politieke en bestuurlijk-institutionele arena binnen 

de marges gegeven door de economische ontwikkelingen. De politiek-institutionele 

ontwikkelingen krijgen daarom ruime aandacht. Vervolgens wordt op basis van de 

financiële administratie de financiële organisatie beschreven, de hoogte van de 

dijkplichtige en waalplichtige lasten en subsidies van buitenaf. Elk hoofdstuk wordt 

afgesloten met een concluderende paragraaf. 

De provincie Holland gebruikte tot 1582 de Juliaanse kalender en daarna de 

Gregoriaanse kalender, welke tien dagen later was. Utrecht ging in 1700 over. In de 

tekst wordt ten behoeve van het leesgemak overal de Hollandse kalender gebruikt. In de 

noten wordt de juiste datum voor de desbetreffende provincie gebruikt. 

In het boek worden onvermijdelijk veel specifieke waterstaatstermen gebruikt. 

Achterin is een uitgebreide woordenlijst opgenomen. 
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2. DE DIEMERDIJK VOOR 1590

In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat de Diemerdijk is ontstaan vóór 1307. Eerst 

werd een kade opgeworpen, die herhaaldelijk werd verhoogd en verbreed. De oprichting 

van het hoogheemraadschap dateert van de periode 1437-1440. In deze periode werd 

een aantal vergaande maatregelen afgekondigd voor beheer en financiering van de 

Diemerdijk. In 1591 kondigden de Staten van Holland een algehele vernieuwing van de 

reglementering van het heemraadschap af. Met deze stap van de zojuist soevereine 

Staten werd een nieuwe periode ingegaan. Om de geschiedenis van de dijk sinds het 

einde van de zestiende eeuw goed te begrijpen is het belangrijk eerst de 

voorgeschiedenis tussen 1307 en 1590 nader te bekijken. 

Dit hoofdstuk volgt het model zoals weergegeven in paragraaf 1.3: de ontwikkelingen 

in weer en klimaat gaven aanleiding tot technisch ingrijpen. De institutionele en 

financiële context bepaalden welke aanpassingen uiteindelijk tot stand kwamen. Hierin 

was het financieringsaspect cruciaal. De mobilisering van de benodigde gelden vormde de 

afronding van de cyclus. 

Elke paragraaf besluit met een korte schets van de situatie in 1590. Aan het eind van 

het hoofdstuk wordt een totaalbeeld gegeven. Het hoofdstuk wordt afgerond met een 

concluderende terugblik. 

2.1 WATERSTANDEN EN DIJKONDERHOUD

2.1.1 Waterstanden vóór 1590 

Een schets over de periode vóór 1300 is een schets over het ontstaan van de Zuiderzee. 

Rond 800 was er langs de Zuiderzee zeker nog geen kade of dijk nodig. De latere 

Zuiderzee bestond uit een moerasachtig gebied met beken en stromen, afgesloten van 

de Noordzee. De waterspiegel van het destijds Almere geheten gebied lag iets boven 

NAP, het land ten zuiden daarvan lag ongeveer 1 meter boven NAP, verder naar het 

binnenland hoger oplopend.65 Tussen 800 en 1300 werd het gebied door zware 

stormvloeden omgevormd tot een grote binnenzee met een open verbinding met de 

Noordzee. De latere zuidelijke Zuiderzeekust was waarschijnlijk rond het jaar 1000 min 

of meer al gevormd. In 953 gaf keizer Otto het tolrecht van Muiden aan de bisschop van 

Utrecht. Muiden moet toen dus al aan het open water of een doorvaart hebben gelegen. 

De stormvloeden van 1164 (St. Juliaansvloed) en 1170 (Allerheiligenvloed) sloegen grote 

stukken veen weg waardoor de vorming van de zuidelijke Zuiderzee gestalte kreeg.66

Over de periode daarna is weinig bekend. Waarschijnlijk werden toen kaden opgeworpen 

om verder wegspoelen van het veen tegen te gaan. Mogelijk was er toen nog sprake van 

een zekere natuurlijke barrière. Nicolaas Listingh schreef in 1702 dat huizen destijds op 

hoogten stonden.67

De stormvloed van 1248 zorgde voor verdere afspoeling van veen. Een volgende 

stormvloed van grote omvang volgde in 1289.68 Waarschijnlijk is toen de grootste 

omvang van de Zuiderzee bereikt.69 Intussen was de Vechtstreek grotendeels ontgonnen. 

Langzamerhand breidde de bevolking zich uit en nam de economische activiteit toe. 

Daarmee nam het belang van bescherming tegen de Zuiderzee toe.70

In het begin van de veertiende eeuw kampten de ingelanden met veel stormen en 

dijkschade. De dijkdoorbraak op 2 februari 1307 was aanleiding voor de eerder 

aangehaalde bisschoppelijke brief. 

65  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 40-44; Mulder, Ondergrond van Nederland, p. 79 en 232-237. 
66  Vos, Zeiler en Moree,‘5000 jaar terugblik’, 36-37;. Krook,‘Historische watersnoodrampen’, p. 13-15. Volgens Steenhuis 

werd de toestand van dat moment bereikt omstreeks 1395. Steenhuis, Geologie Zuiderzee, p. 7 (op cit. Staring, 1864). 
67  Listingh, Zee-dyken, p.35-36; Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 47. 
68  De stormvloeden in de dertiende eeuw leidde tot vergroting van de Zuiderzee. Steenhuis, Geologie der Zuiderzee, p. 40. 

Omstreeks 1248 waren er verschillende stormvloeden waarbij een groot deel van het veen wegspoelde. Van de 
Ven,’Rijnland en Woerden’, p. 60.  

69  Zinderen-Bakker, Naardermeer, p. 34. 
70  Buitelaar, Utrechtse Vechtstreek, p. 208-209. 
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Omstreeks 1307 was de situatie zeer zorgelijk. De kans op overstroming was 

aanzienlijk vergroot door de vorming van de Zuiderzee, waar de wind vrij spel had. De 

kans op hoogwater nam verder toe door de verdere uitschuring van de Zuiderzee en de 

verwijding van de zeegaten met de Noordzee. De consequenties werden groter door de 

verdergaande verzilting van de Zuiderzee en door de voortdurende daling van het 

maaiveld van het beschermde gebied.71 Een doorbraak zou een steeds groter gebied 

overstromen met schadelijk zout water. Steeds meer mensen hadden dus belang bij een 

verbeterde bescherming tegen overstroming. In 1437, toen een geheel nieuwe regeling 

voor de omslag werd vastgesteld, omvatte het belanghebbende gebied waarschijnlijk 

21.000 morgen, het gebied van alle waalplichtige districten (zie tabel 2.5). Daarna 

daalde het maaiveld in een langzamer tempo verder, waarover straks meer. De 

opstuwing van het water in de Zuiderzee veroorzaakte ook opstuwing in de rivier de 

Vecht en ook daar werd bescherming noodzakelijk. Omstreeks 1200 was daartoe een 

dam in de rivier gelegd, ongeveer tien kilometer boven Utrecht.  

Over de stormen van vóór 1250 zijn nauwelijks bronnen beschikbaar. Na 1250 neemt 

het aantal bronnen geleidelijk toe. Maar ook dan blijft de afhankelijkheid van incidentele 

verhalende bronnen voorlopig groot. Tabel 2.1 geeft een overzicht van alle 

hoogwaterstanden in het gebied van de Zuiderzee, ook als er geen specifieke gegevens 

zijn over de Diemerdijk. In veel gevallen zorgden de gevaarlijke noordwesterstormen 

overal tegelijk voor problemen langs de gehele Zuiderzeekust.  

Na de dramatische ramp van 1289 vonden in de periode 1303-1310 herhaaldelijk 

stormvloeden plaats, met grote dijkwerken als gevolg. In 1341-1344 en 1356-1357 werd 

opnieuw enkele jaren achtereen grote schade geconstateerd. Het eigenaardige feit dat 

enkele jaren achtereen stormvloeden geregistreerd werden, zal minder met het weer te 

maken hebben dan met het feit dat ‘vers gemaakte’ dijken zwak zijn. Mogelijk is een 

langzame uitvoering van de noodzakelijke grootschalige werkzaamheden ook deel van de 

verklaring. Dat beeld wordt ook opgeroepen over de St. Elisabethsvloed in 1421. In de 

jaren na deze dramatische vloed loopt de Diemerdijk opnieuw herhaaldelijk grote schade 

op. Hetzelfde gaat op voor de periode 1472-1477.  

Vanaf 1500 beschikken we over meer dan incidentele gegevens. In de periode 1507-

1509 heeft het kustgebied van Vlaanderen tot Noordwest-Duitsland te lijden onder 

herhaalde stormvloeden. In 1507 was sprake van grote wateroverlast. In oktober 1508 

brak de Diemerdijk door en in september 1509 weer. Mede door het doorbreken van de 

Spaarndammerdijk was in de winter van 1509 sprake van een ‘binnenzee’ tussen 

Amsterdam en Woerden en van de duinen tot Utrecht.72 Volgens Buisman was dit deels 

te wijten aan slecht dijkbeheer. Deze rampen waren aanleiding voor een reeks van 

charters waarbij getracht werd het dijkbeheer beter te organiseren.73 In september 1514 

was opnieuw sprake van een binnenzee door het breken van de dijken bewesten en 

beoosten Amsterdam. Volgens de Informacie van 1514 waren er bij Muiden zeven walen, 

overigens niet allemaal uit 1514.74 De grote problemen werden gedeeltelijk veroorzaakt 

door steeds hogere vloeden.75 Contemporaine bronnen geven aan dat men op de hoogte 

was van de toenemende waterinstroom in de Zuiderzee bij noordwesterstorm en de 

daarmee samenhangende problemen.76

71 Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 103. Van Dam spreekt over een daling van een meter per eeuw. Van 
Dam,‘Maakbaarheid’, p. 21-22. 

72  Smit, Dagvaarten (ter perse). 
73  Buisman, Duizend jaar, 3, p. 284-290;  Smit, Dagvaarten. (ter perse).  
74  Buisman, Duizend jaar, 3, p. 316-317. 
75  Ferguson, Dialoog met de Noordzee, p. 51. 
76  Fransen,‘Sharing the costs’, p. 146-147. 
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Tabel 2.1: Stormvloeden in het Zuiderzeegebied, c. 1150-1590 

Jaar Gegevens over de Diemerdijk 

1170 Allerheiligenvloed (1 november). Het water stond te Utrecht. 
1268 Waarschijnlijke aanleg Dam te Amsterdam, deel van de waterkering langs IJ en Zuiderzee’,  
1289 Zware stormen. 
1303-1307 Periode met koude-invallen, stormen en overvloedige regen. 
02-02-1307 Stormvloed. Diemerdijk breekt door. 
02-02-1307 Bevestiging rechtspraak op de dijk op Vrouwendag (2 februari). 
1341-1344 ‘rampentijd’ door talrijke watersnoden. 
1356-1357 ‘Erg onrustig’. Geen schade aan Diemerdijk bekend. 
1363-1364 ‘Waarschijnlijk flink te lijden gehad aangezien er maatregelen worden genomen’. 
1375 Regeling voor het schouwen van de dijk door Muiden.  
1404 Doorbraak Diemerdijk; grote overstroming in Zeeland en Vlaanderen. 
1404 Regeling voor het schouwen door Muiden op vastgestelde dagen. 
19-11-1421 St. Elisabethsvloed. Naar men zegt 2.000 mensen verdronken.  
Sep-nov 1422 West-Friesland, Waterland en Amstelland bijna geheel blank door dijkdoorbraken. 
1422-1424 Diverse regelingen. 
1424 Ernstige stormvloed (ook St. Elisabethsvloed genaamd). 
01-11-1436 Allerheiligenvloed. Diemerdijk heeft ‘veel te lijden’ (Gottschalk). 
1436-1440 Diverse regelingen. 
1446 In periode 1425-1450 elf of twaalf stormvloeden in Lage Landen, waarvan 1446 zwaarst.  
1450 Diverse regelingen. 
20-10-1452 Doorbraak Spaarndammerdijk Veel schade aan Westfriese Omringdijk. 
22-04-1458 Stormvloed in ZW-Nederland, ‘misschien in Zuiderzeekusten’. 
21-09-1464 Schade aan Westfriese zeedijk (Mattheus-storm). 
1466-1467 Diverse regelingen. 
1468 Ursulenvloed brengt grote schade in Zuiderzeegebied. 
1472-1474 Periode van zware stormen. 
17-09-1477 Zware noordwesterstorm in Zuiderzeegebied. Spaarndammerdijk breekt door. 
Oktober 1483 Gebied van de Zuiderzee te lijden van een stormvloed. 
31-12-1484 Zeer zware storm. 
1485 Amsterdam krijgt privilege van de naschouw op de zeedijk. 
Begin 1499 Zeedijk in West-Friesland loopt schade op. 
1501 Regeling voor schouwdagen. 
16-10-1502 Grote schade (Divisiekroniek, 32, fol. 424). 
16-10-1507 Doorbraak Diemerdijk. En veel schade aan Vechtdijk bij Weesp 
11-11-1508 Doorbraak Diemerdijk. Water tot aan de Oude Rijn. 
26-09-1509 Doorbraak Diemerdijk. 
1509 Maximiliaan en Karel bevestigen privilege van Amsterdam ( 1485). 
1511 Stormvloeden in het zuidwesten. 
29-09-1514 Doorbraak Diemerdijk (kaart). 
15-06-1515 Bezoek Karel V. Daarna herstel dijken en sluizen.  
1530 St. Felix Quadedach.  
01-11-1532 Diemerdijk breekt door. Tot Rijndijk onder water (kaart Gottschalk, p. 408). 
04-01-1542 Waarschijnlijk waterschade in Amstelland. ‘Vrijwel zeker verband tussen deze stormvloed en de 

oprichting in 1544 van het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen’. 
15-02-1566 Dijkbreuk bij Nijkerk. Veel schade in Noord-Holland. Velserdijk breekt. 
10-03-1570 Stormvloed. Besluit Spaarndammerdijk met een voet te verhogen. 
01-11-1570 Allerheiligenvloed (kaart Gottschalk, p. 643).  
03-02-1573 Schade in Zuiderzeegebied. 
Mrt-juni 1573 Doorsteken van de Diemerdijk door de Geuzen. Spanjaarden steken Spaarndammerdijk door. 
23-01-1576 Door stormvloed breekt Noorder-IJ dijk en bij Monnickendam. 
20-06-1577 Velserdijk breekt en dijk bij Waterland. ‘Voor het laatst het water tot de Rijndijk’. 
1577 Ingelanden van zeedijk beoosten Muiden dezelfde privileges als Diemerdijk. 
09-10-1586 Dijkdoorbraak Waterland. 
1588 Nieuwdijkmeting ten behoeve van verstoeling. 
1598 Nieuw dijkverstoelingvan kracht. 
Bron: Buisman, Duizend jaar, deel  1 en 2; Gottschalk, Stormvloeden, deel 1; Van de Ven, Leefbaar laagland,

p. 107-8. 
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Tabel 2.1 geeft aan dat er tussen 1520 en 1570 weinig problemen waren met hoogwater. 

Er was in deze periode ook geen sprake van nieuwe of hernieuwde richtlijnen van de 

landsheer. Deze rustige periode kwam ruw ten einde.  

De Allerheiligenvloed van 1 november 1570 is vaak de ergste vloed genoemd sinds 

de St. Elizabethsvloed van 1421. In ieder geval waren de gevolgen enorm. Na de 

stormvloed op 1 november 1570 werd een dijkleger opgeroepen om de gaten te stoppen. 

De stormvloed had maar liefst 13 gaten geslagen in de dijk tussen Amsterdam en Muiden 

en nog eens 27 gaten tussen Muiden en Naarden.77 Tussen Muiden en Diemen verdween 

een stuk dijk van ongeveer 30 meter in zee. Mede hierdoor werd Rijnland tot de Rijndijk 

overspoeld. Doordat de Rijndijk stand hield werden Schieland en Delfland niet 

overspoeld.78 In 1573 staken Geuzen de Diemerdijk door en de Spanjaarden de 

Spaarndammerdijk.79 Door de overstroming van 1577 kwam het water opnieuw tot aan 

de Rijndijk, waardoor vrijwel het gehele midden van Holland onder water stond. In de 

jaren zeventig was er dus min of meer permanent ernstig wateroverlast. Deze periode 

viel samen met de Opstand. Met de overgang van Amsterdam naar de kant van de 

opstandelingen kwam er rust in het gebied en kon onder andere gewerkt worden aan de 

dijken.80

2.1.2 Dijkbouw en dijkonderhoud voor 1590 

De bronnen voor informatie over de dijkbouw omstreeks 1578 zijn gering; over de 

periode vóór 1530 vrijwel afwezig. Het eerste resolutieboek van het heemraadschap van 

de Diemerdijk begint in 1544 en eindigt in 1588. Echter de meeste bladzijden zijn wit. 

Waarschijnlijk werden de resoluties op een later tijdstip geboekstaafd en is een groot 

deel vóór die tijd verloren gegaan. Het keurenboek vangt aan in 1537. Oudere gegevens 

met betrekking tot de Diemerdijk zijn grotendeels gebaseerd op de privileges van de 

landsheren.81 Archeologische boringen blijken een welkome aanvullende bron te zijn om 

iets te weten te komen over de oudste geschiedenis van de Diemerdijk. 

De oudste dijk, opgeworpen met zoden van klei en veen, was gebouwd direct op 

veen.82 Net als elders kwam het materiaal voor de dijk uit de onmiddellijke omgeving.83

Men was bekend met het breken van de golfslag op de glooiing van de dijk. Waar de dijk 

beschermd werd door voldoende voorland had deze een relatief steil talud, terwijl op 

plaatsen waar minder voorland was de dijken een minder steil talud hadden.84

De oorspronkelijke kade was vóór het begin van de veertiende eeuw langzamerhand 

versterkt tot een aanzienlijke dijk. In de daaropvolgende eeuw werd de dijk 

waarschijnlijk herhaaldelijk verder verhoogd en verzwaard. In het begin van de vijftiende 

eeuw was de situatie precair. In het Zuiderzeegebied nam de kans op hoge vloeden toe. 

Door de uitschuring van de zeegaten stroomde er bij noordwestenwind steeds meer 

water binnen. De Zuiderzee was een ondiepe kom, waardoor bij storm geen water via de 

onderstroom terug naar zee kon vloeien. Bij aanhoudende wind zorgde de wrijving 

tussen lucht en water dat de vloedstroom versterkt werd en de ebstroom juist werd 

beperkt.

Het gevaarlijkst was een draaiende wind vanuit het zuidwesten naar het 

noordwesten. Een sterke zuidwesten wind zorgde dan voor grote opwaaiing in de 

Noordzee. De noordwestenwind stuwde het water uit de Atlantische Oceaan vanuit het 

77  Gottschalk, Gottschalk, II, p. 668.  
78  Buisman, Duizend jaar, 3, p. 649-650. 
79  Buisman, Duizend jaar, 3, p. 684. Haag,‘Geuzen’, p. 3; Brieven van Willem van Oranje 10 januari en 22 maart 1573 om 

manschappen naar de Diemerdijk te sturen (www.inghist.nl ). 
80  Na 1570 ontstond een desastreuze situatie door de oorlogssituatie. Vos, Zeiler en Moree,’5000 terugblik’, p. 58. 
81  Het oudste originele stuk in het huisarchief van het hoogheemraadschap dateert van 1438. Het oudste resolutieboek 

betreft de periode 1544-1588 en is zeer onvolledig (AGV, AZD, inv. nr. 1). Er zijn twee bundels met kopieën van 
privileges en keuren, die blijkbaar later uit andere bronnen zijn overgeschreven. 

82  Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 676. 
83  Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 676; Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 92-93. Vvolgens Schmitz 

was het zand 12 meter diep (Schmitz,‘Archeologie’, p. 34). 
84  Ferguson, Dialoog met de Noordzee, p. 56. Volgens Schagen en Dwars was 150 meter voorland voldoende (Schagen en 

Dwars, Zeewerken, p. 40). Een steiler talud betekende uiteraard een aanzienlijke kostenbesparing, omdat er veel minder 
materiaal nodig was. 
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noorden de Noordzee in. Het water had weinig uitweg door het Nauw van Calais, met als 

gevolg dat veel water de Zuiderzee werd ingeperst. Bij aanhoudende storm ‘stapelde’ het 

water zich tegen de Diemerdijk op. De dijk moest hoog genoeg zijn om overslaande 

golven te voorkomen, want vaak ontstonden doorbraken aan de binnenkant.85 Deze 

effecten bij elkaar genomen vormen het draaiboek van een ‘typische Zuiderzeestorm’. 

Juist deze stormen waren een groot gevaar voor de Diemerdijk. Hoewel de feiten nu 

beter te meten zijn en daardoor nauwkeuriger te voorspellen, was het bestaan van dit 

scenario ook in de zestiende eeuw bekend.86 De noordwestenwind kreeg van een 

schrijver de toepasselijke titel ‘Erfvijand van de Neder-landse Oevers’.87

Waarschijnlijk was deze toenemende kans op een overstroming de reden voor de 

ingelanden van Nieuwer-Amstel om in 1401 toestemming te vragen voor het aanleggen 

van een zomerdijk.88 In 1404 was er wel grote schade, maar geen doorbraak. De 

doorbraak kwam er wel in 1421. Deze St. Elizabethsvloed was de aanleiding voor een 

vernieuwing in de dijkbouw door het gebruik van palenrijen vóór de aarden dijk, reden 

om aan deze ramp ruimere aandacht te geven. 

Een hevige storm in de nacht van 17 op 18 november 1421, de bekende St. 

Elisabethsvloed, sloeg een enorme waal nabij Ipensloot, het latere Nieuwe Diep.89 Het 

nog aanwezige voorland verdween grotendeels. Slechts op twee plekken bleef een breed 

voorland over. Na de doorbraak moesten allereerst de walen gedicht en de vernielde 

dijkvakken hersteld worden. Op 10 april 1422 gaf graaf Jan van Beieren een charter uit 

om de walen te dichten, vooral de grote waal bij Ipensloot.90 Er was blijkbaar grote haast 

geboden, want op 15 april werd toestemming gegeven zowel buitendijks als binnendijks 

aarde af te graven. Besloten werd een tijdelijke dam binnenom de waal aan te leggen. 

Afbeelding 2.1: Palendijk. 
De tekening dateert uit 1702, waarschijnlijk werd deze techniek ook al in 1600 toegepast.

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 0100022.

85  Vooral kleidijken zijn goed bestand tegen overslaand water. Schagen en Dwars, Zeewerken, p. 22-54. De dijken in het 
zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee hadden te maken met versterkt effect door opwaaiing in de kom.  

86  Fransen,‘Sharing responsibilities’, p. 146-147. 
87  Weijens en Melchers, Zand erover, p. 26. 
88  Noordkerk, Handvesten, p. 358 (Brief Coen van Oosterwijk, 17 april 1401). 
89  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 2 spreekt van voorjaar 1422. Zie ook 

Gottschalk, Stormvloeden, II, p. 83-84; Hermans, Inventaris Zeeburg en Diemerdijk, pag. 3. Volgens Van der Laan, op 
basis van Fockema Andreae, Studiën, IV, p. 17-18 en Gottschalk, Stormvloeden, I, p. 259, zou het Nieuwe Diep ook in de 
jaren 1287/1288 kunnen zijn ontstaan. Van der Laan,‘Inleiding’, p. 8. 

90  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 1. Van Mieris, Groot Charterboek, IV, 
p. 627. Gottschalk,  Stormvloeden, II, p. 83. check 
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Deze herstelwerkzaamheden werden begeleid door een driekoppige commissie.91 Men 

stond voor de moeilijke beslissing de nieuwe aarden dijk aan de binnenkant van de dijk 

aan te leggen (een zogenaamde inlaagdijk) of een versterkte dijk aan de buitenkant. Een 

keuze voor een inlaagdijk zou bij nieuwe stormvloeden gevaar opleveren onder meer 

voor de dichtbij gelegen Diemermeer. De nieuwe dijk zou immers eveneens op drassige 

bodem worden gelegd en gemakkelijk wegspoelen zodra het ‘nieuwe’ voorland was 

verdwenen. Er zou dan een soort binnenzee ontstaan in het centrum van het land wat 

een gevaar betekende voor met name Amsterdam. De keuze voor een versterkte dijk 

betekende zeer hoge kosten. Gekozen werd om de aarden dijk op drie gevaarlijke 

plekken te versterken met palen.92 Alle andere dijkgedeelten werden alleen waar nodig 

verzwaard. Overigens werd bepaald dat oude dijken niet mochten worden afgegraven 

maar dat ze als slaperdijk moesten dienen.93 Misschien hield deze laatste verordening 

verband met het feit dat een doorbraak van de hogere dijken een veel groter effect zou 

hebben dan de lagere dijken in het verleden.94

Na de aanleg werd het stuk nieuwe dijk, volgens de privileges, overgedragen aan de 

dijkplichtigen. De geschiedschrijver Casparus Crommelin beschreef dat de nieuwe 

palendijk slecht werd onderhouden.95 Die conclusie is niet onwaarschijnlijk, want het 

onderhoud van de palendijk was veel duurder dan dat van de oude aarden dijk. In de 

jaren daarna werd de palendijk, ondanks tegenstand van de dijkplichtigen, verder 

uitgebreid.96
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Afbeelding 2.2: De St. Elisabethsvloed: Ipensloot en het Nieuwe Diep. 

91 Oorkonde 18 juni 1422. Van Mieris, Groot Charterboek, p. 640. 
92  In een brief van 1423 wordt melding gemaakt van een houten constructie bij de Diemerdammersluis. De stad 

Amsterdam, de ridders en waarslieden onder Diemen en de dijkplichtigen uit Utrecht berichtte de hertog dat zij besloten 
hadden tot de aanleg van een bolwerk en 'platinge' van hout en ijzer, d.w.z. een beschoeiing van paalwerk met ijzeren 
bouten, vóór de aarden dijk bij Ipensloot. De drie plaatsen  (tuusen Ipensloot en Diemerdam) waren gevaarlijk omdat deze 
op de stroom lijnrecht vanuit het noorden lagen en waar dus bij noordwesterstorm het water het hoogst opstuwde.Zie ook 
Van Dam, Vissen in Veenmeren, p. 259. 

93  11 juni 1452: Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 7; Noordkerk, Handvesten, p. 362;  SA Adam, archief 5024,  
inv. nr. 1  (1.Privilegieboeck, fol. 42). 

94  Ferguson, Dialoog met de Noordzee, p. 47. 
95  Zie privileges van 23 juli 1423 (Johan van Beieren). Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 2. 
96  Zie het geaccepteerde ‘advies’ van Amsterdam aan de landsheer van 18 juli 1466. Van den Water, Groot Placcaatboek 

Utrecht, p. 7. Zie verder paragraaf 2.2. 
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In het eerste decennium van de zestiende eeuw werd de Diemerdijk opnieuw getroffen 

door een reeks zware stormen. Na de doorbraak in het najaar van 1507 was er door de 

oorlog met Gelre waarschijnlijk geen gelegenheid om herstelwerkzaamheden goed uit te 

voeren. In 1508 en 1509 brak de Diemerdijk weer door. Bovendien was elke dijk na een 

doorbraak enige jaren extra gevoelig voor stormen. Het inklinken (zetten) van de dijk 

nam enige tijd in beslag. Uit latere berichten blijkt dat in 1509 ook de Utrechtse 

waalplichtigen gehoor gaven aan de oproep om aan de dijk te werken.97 In zulke 

noodgevallen hoefde niet betaald te worden voor de benodigde aarde. Dit hield de kosten 

laag, maar gaf wel steeds aanleiding voor financiële conflicten. Herhaaldelijk werden er 

voor de Hoge Raad processen gevoerd waarbij landeigenaren geld eisten voor de 

afgegraven aarde.98 In 1509 werd vrede gesloten met Gelre. Waarschijnlijk duurde het 

nog enige tijd voordat de herstelwerkzaamheden goed werden aangepakt. De doorbraak 

van 1514 was voor de landsheer aanleiding zelf een bezoek te brengen. Waarschijnlijk 

werd het werk toen wel goed aangepakt, want in de decennia daarna bleef de Diemerdijk 

gevrijwaard van een doorbraak terwijl elders in het Zuiderzeegebied wel grote schade 

was (tabel 2.1). 

Niet alleen de toenemende problemen aan de zeezijde baarden zorgen. Ook in het 

binnenland werden de problemen groter. De afwatering in Amstelland werd steeds 

moeilijker. In 1525 werd het hoogheemraadschap Amstelland opgericht, waarna de 

afwatering enigszins verbeterde. Omstreeks 1600 lag het achterland ongeveer op het 

niveau van de zeespiegel.99

De Allerheiligenvloed van 1570 was van ongekende proporties. Hoewel de gaten snel 

gedicht werden, bleef werkelijk herstel lange tijd uit. Ongetwijfeld werd dit bemoeilijkt 

door de oorlogssituatie. In 1573 werd de dijk door de Geuzen doorgestoken om de 

Spanjaarden te beletten het belegerde Haarlem te bereiken. Ook werd door de 

Oranjegezinde legerleider Sonoy herhaaldelijk getracht de dijk (die tevens doorgangsweg 

was) te bezetten, waardoor grote schade aan de dijk ontstond.100 In 1577 brak de dijk 

opnieuw door.  

Omstreeks 1580 was er sprake van terugkeer naar een normale situatie. Daarna kon 

men serieus aan de dijk gaan werken. In 1580 vroegen dijkgraaf en heemraden aan de 

Staten van Holland om in een resolutie te bevestigen om jaarlijks het paalwerk uit te 

breiden. De Staten stemden in. Zij instrueerden het heemraadschap dit op schrift te stellen 

in de zogenaamde uitgifte, dat wil zeggen in de jaarlijkse instructie aan de dijkplichtigen 

om bepaalde werkzaamheden uit te voeren.101 Een jaar later werd een commissie naar de 

Staten van Utrecht gezonden om te spreken over het verleggen van de eerder genoemde 

Hinderdam, de dam in de Vecht bij Nederhorst ten Berg, naar Muiden.102 Hierdoor werd de 

lengte van de zeedijken aanzienlijk verkort. De communicatie met Utrecht leidde niet tot 

het door Holland gewenste resultaat. Desondanks werd het voorbereiden van de 

werkzaamheden door de Staten van Holland voortgezet. De kosten werden van een nieuwe 

sluis op 80.000 gulden geschat. In 1582 werd dit voorstel door de Staten van Holland 

geaccepteerd. Het plan werd echter niet uitgevoerd vanwege de Utrechtse tegenstand. In 

1589 werd het plan opnieuw op tafel gelegd, maar weer zonder resultaat.103

Het besluit van de Staten van Holland in hetzelfde jaar om 400 roeden aarden dijk te 

beschermen met een palendijk had meer succes. De uitvoering van deze kostbare 

werken werd uitgesmeerd over een aantal jaren. Tegelijkertijd kwam een commissie van 

de Staten van Holland en Utrecht met een aantal structurele maatregelen voor een 

verbeterde dijk. In 1590 werden met behulp van de vertegenwoordigers van Delfland, 

97  Zie o.a. Smit, Dagvaarten (ter perse), 11-19 oktober 1509. Ook: Recognitie van “waersluijden van amsterlant daer bij 
blijckt dat die van’t Sticht maer gecomen sijn tot haer behulp sonder tot het maecken vanden dijck verplicht te sijn’.” 
(UA, archief SvU, inv. nr. 2523 en UA, archief  Kapittel ten Dom-216). NA, Archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 993j. 

98  Het Hof van Holland gaf na een klacht het hoogheemraadschap steeds gelijk. SA Adam, archief 349, inv. nr. 413. 
99  De Neve  en Van Heezik, Omzien naar water, p. 10; Stol,’Schaalvergroting’, p. 13-16. 
100  Hooft, Nederlandse Historiën, p. 136. 
101  Res. SvH, 3 mei 1580.
102  Res. SvH, 22 juni en 16 september 1581. 
103  Res. SvH, 16 maart 1582 en 8 april 1589. Voor de geschatte kosten, zie tabel 3.3. 



2. De Diemerdijk vóór 1591 

39

Schieland en Rijnland, en met Utrechtse instemming, de volgende technische eisen 

vastgesteld:

1. dijk op eenparige hoogte als ten zuiden van Ipensloot, niet minder dan twaalf voet 

boven dagelijks binnenwater; 

2. de dijk te maken met buitendijkse aarde, met betaling, te graven minimaal vier 

roeden uit de dijk; 

3. dijk glooiend zowel binnen als buiten zover mogelijk; 

4. tegen het paalwerk riet tot een paar voet boven dagelijkse vloed en verzwaard met 

aarde tot de hoogte van de dijk; 

5. paalwerk tot drie voet boven de dagelijkse vloed en de voet van de dijk gemaakt 

met riet en aarde en glooiend als boven; 

6. voor reparatie vijf bekwame personen aangesteld waarvan drie uit Holland (uit 

Amsterdam, Muiden/Weesp en Loenen-Kronenburg) en twee uit Utrecht. De 

gecommitteerden kiezen een penningmeester.104

De verscherpte eisen leidden tot hogere kosten voor de dijkplichtigen. Het dijkplichtige 

gebied lag geheel in Holland. Voor Utrecht was er geen aanleiding bezwaar te maken 

tegen deze aanpassing van eerdere overeenkomsten. Dat lag anders met de kwestie van 

de Hinderdam. De Hollandse Staten waren van mening dat de verlegging van de 

Hinderdam naar Muiden om drie redenen zou bijdragen aan structurele verbeteringen. 

Allereerst zou het aantal roeden zeedijk belangrijk worden verminderd. Ten tweede zou 

afsluiting van de open verbinding van de Vecht naar de Zuiderzee de afwatering in het 

Hollandse deel van de Vechtstreek vergemakkelijken. Ten derde zou een sluis bij Muiden 

georganiseerde inundatie van het gebied in geval van oorlogsdreiging mogelijk maken. 

Door Utrechtse tegenstand bleef de Hinderdam waar deze lag, vooral om financiële 

redenen. De strijd over de financiële consequenties van veranderingen in beheer vormen 

de kern van de volgende paragraaf. 

2.2 INSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN

Waarschijnlijk waren eerst particulieren verantwoordelijk voor hun eigen kade. Van de Ven 

geeft aan dat al vóór 1300 buurtschappen verantwoordelijk waren voor het toezicht op 

dijkonderhoud.105 Ook in het geval van de Diemerdijk was dat zo. Vanaf het midden van 

de vijftiende eeuw werden op last van de landsheer ook verderweg gelegen dorpen en 

steden betrokken bij het bestuur van het nieuw opgerichte heemraadschap, waarbij een 

bijzondere rol werd toebedeeld aan Amsterdam. Aan het eind van de zestiende eeuw 

namen de Provinciale Staten de rol over van de landsheer. In de navolgende paragrafen 

worden achtereenvolgens de rollen van de lokale autoriteiten, het heemraadschap, de 

provincies Holland en Utrecht en de stad Amsterdam behandeld. 

2.2.1 De rol van lokale autoriteiten: Muiden en Diemen 

De plaatsen Diemen, Muiden en Weesperkarspel grensden aan de dijk; Diemen en 

Muiden aan de zeezijde en Muiden en Weesperkarspel aan de Vechtdijken. De schout en 

schepenen van Muiden en Diemen hadden vanouds het schouwrecht in hun rechtsgebied. 

Het is opvallend dat Weesperkarspel geen rol was toebedeeld in de schouw van de 

Vechtdijken behorend tot het heemraadschap van de Diemerdijk. Aan de overkant van de 

Vecht had Weesperkarspel wel schouwrechten.106 In ieder geval speelden alleen Diemen 

en Muiden blijvend een belangrijke rol met betrekking tot de schouw van de aarden dijk.  

Schout en schepenen van beide plaatsen beoordeelden ieder in hun eigen 

rechtsgebied de kwaliteit van de dijkvakken en berechtten nalatige dijkplichtigen. De 

vroegste bevestigingen hiervan dateren uit het eind van de veertiende eeuw.107 De 

schout en schepenen van deze plaatsen liepen jaarlijks twee maal hun route om te 

104  Res. SvH, 18 januari en 5 februari 1591. Zie ook keurboek in AGV, AZD, inv. nr. 62. 
105  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 72-75. 
106  Het landelijke ambacht Weesperkarspel vormde een soort unie met de stad Weesp. De schout en schepenen spraken 

zowel in Weesp als Weesperkarspel recht. 
107  Akten van Albrecht van Beieren 17 mei 1375, 1399 en 31 mei 1403. Van Mieris, Groot Charterboek, p. 779; NA, 

archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 993. 
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bekijken of de keuren werden uitgevoerd. De keuren gaven de technische vereisten en 

de sancties voor nalatigheid aan. Waarschijnlijk hadden Diemen en Muiden in vroeger tijd 

ook het recht om keuren te maken. Omstreeks 1590, maar waarschijnlijk al veel eerder, 

hadden Diemen en Muiden niet meer het recht de bestaande keuren aan te passen. 

De aanleg van de palendijk rond 1440 bracht grote veranderingen. Blijkbaar was 

Philips van Bourgondië er onvoldoende van overtuigd dat de oude regelingen voldoende 

waren voor een goed beheer van de nieuwe dijk. Daarom werd de schouw op het 

paalwerk in handen gegeven van dijkgraaf en de tien heemraden. Diemen en Muiden 

hadden over het hout en ijzer geen enkele zeggenschap. Dijkgraaf en hoogheemraden 

kregen ook het recht op de naschouw en de belaking van de gehele dijk, zowel de aarden 

dijk als de palendijk.108 Alleen de eerste schouw op het aarden deel van de dijk, ook daar 

waar paalwerk was, bleef in de handen van de schout en schepenen van Diemen en 

Muiden. Indien Diemen of Muiden in gebreke bleven kon de dijkgraaf tegen ze optreden. 

Deze maakte daar ook gebruik van. Verscheidene keren werden Diemen en Muiden voor 

het gerecht gedaagd wegens gebrekkige controle tijdens in de schouw, volgens het 

heemraadschap om de ingelanden niet te zwaar te belasten. Schout en schepenen van 

beide bannen waren nu duidelijk ondergeschikt gemaakt aan het college. Later zou de rol 

van de lokale schepenen betiteld worden als kroosheemraden, waarmee de 

onderdanigheid aan een hoger orgaan werd benadrukt. Het heemraadschap werd het 

controlerend orgaan.109

2.2.2 Oprichting van het heemraadschap 

Het is niet zeker wanneer het heemraadschap is opgericht. Een duidelijke aanwijzing is 

het privilege van 1437. In de brief van de Heer van Lanoy, stadhouder van Holland en 

Zeeland, van 21 maart 1437 werden tien heemraden aangesteld, vier uit Utrecht, vijf uit 

Holland en één uit Amsterdam.110 In een akte van 1423 van Johan van Beieren werd 

echter ook al gesproken over ‘Utrechtse heemraden’, wat duidt op een dijkbestuur dat 

verder gaat dan het ‘normale’ toezicht door lokale schout en schepenen van nabij 

gelegen dorpen.111 Voor dit onderzoek is de precieze datum van oprichting van weinig 

belang. In ieder geval vormden de oorkonden uit de periode 1420-1440 de grondslag 

voor het beheer en financiering van de Diemerdijk. In de loop van de daaropvolgende 

150 jaar werd een aantal aanvullende privileges afgekondigd.  
Tabel 2.2: Relatie tussen bestuur van het Heemraadschap en de omslag 
Heemraad Benoeming Heemraden (provincie) Aandeel in  omslag 

Dijkgraaf Baljuw van Amstelland (Holland) -

Vervangend dijkgraaf Jongste burgemeester van Amsterdam (Holland) - 

Holland Subtotaal  

Muiden/Weesp Muiden (Holland) en Weesp (Holland) 1/9 

Weesperkarspel Weesperkarspel (Holland) 1/9 

Diemen  - 1/9 

Overvecht Subtotaal  

Loosdrecht/Hollands Loenen Heer van Loosdrecht (Holland)

Heer van Loenen-Kronenburg (Holland)

1/9 

Nigtevecht Heer van Nigtevecht (Utrecht) 1/9 

Kortenhoef Heer van Kortenhoef (Utrecht) 1/9 

Utrecht Subtotaal  

Breukelen/Stichts Loenen Heer van Breukelen (Utrecht) 1/6 

Abcoude Staten van Utrecht als eigenaar (Utrecht) 1/6 

108  Belaking is de bekeuring voor nalatig onderhoud (het niet voldoen aan de gestelde keuren). 
109  In het stellen van keuren over het aanlanden van goederen en beesten op de dijk had de baljuw in zijn functie van 

dijkgraaf geen jurisdictie zo blijkt uit zijn verklaring van 1 november 1581 (res. SvH, 11 oktober 1581; verklaring 1 
november 1581, zie: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645, dossier 2). Later zou het college wel zulke verordeningen 
uitvaardigen. 

110  Van der Laan, ‘Inleiding’, p. 9. Provinciale Staten van Noord-Holland, januari 1862, memorie van toelichting, pag. 3. 
Noordkerk, Handvesten, p.361. SA Adam, archief 5025, privilegieboeck, fol. 56. Van den Water, Groot Placcaatboek 
Utrecht, p. 4. Scheltema, I, p. 61. De volgende dag werd de brief van de stadhouder bevestigd door Philips van 
Bourgondië. Noordkerk, Handvesten, 1748, p.359-361. Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 2-4. Gottschalk, 
Stormvloeden, I, p. 164. De akte werd opgesteld na een lange tijd van tweedracht, waarna beide zijden vroegen om een 
beslissing door de landsheer. 

111  Johan van Beieren, 27 juli 1423. NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 993-m. 
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In tabel 2.2 wordt aangegeven dat in totaal zes heemraden uit Holland zitting hadden in 

het college en vier uit Utrecht. De verdeling van de omslag was echter niet daarmee in 

overeenstemming. Muiden en Weesp waren samen verantwoordelijk voor 1/9 deel van de 

omslag, maar mochten twee heemraden leveren. Loenen had wel een heemraad, 

benoemd door de Heer van Kronenburg, maar haar aandeel in de omslag was 

omgeslagen over de districten Loosdrecht en Breukelen. Het slechtst bedeeld was het 

district Diemen. Diemen moest wel betalen, maar had geen enkele afvaardiging. 

Amsterdam had daarentegen wel een heemraad (tevens plaatsvervangend dijkgraaf) 

maar hoefde niets te betalen. Deze bijzondere positie van Amsterdam komt in het 

vervolg verder ter sprake. Ten behoeve van het dagelijks bestuur waren de districten 

verdeeld over drie derdendelen (Holland, Overvecht en het Sticht) die elk een derde deel 

van de omslag bijdroegen. Volgens Fockema Andreae was de regeling van 1437 op dat 

moment het best bereikbare, maar niet ideaal omdat het niet strookte met Utrechtse 

inzichten.112

De schout van Muiden en Weesp, evenals de Hoofdofficier van Weesperkarspel werden 

benoemd door de baljuw van Gooiland (ook Drost van Muiden genaamd). De schout van 

Diemen werd benoemd door de baljuw van Amstelland. Zowel de baljuw van Gooiland als 

van Amstelland werden genomineerd door Amsterdam. De stad had daarmee een 

belangrijke invloed op de benoeming van de heemraad. Van direct ingrijpen door 

Amsterdam in een benoeming zijn echter geen gevallen bekend. In Utrecht werd de 

heemraad van Abcoude benoemd door de Staten van Utrecht. Volgens de historicus Van 

den Hoven van Genderen had hij na elke vergadering overleg met de Staten.113

De benoeming van de heemraden geschiedde door de Drost (de stad Muiden), de 

Hoofdofficier (Weesp en Weesperkarspel) of de eigenaar van de heerlijkheid (elders). De 

grenzen van de heerlijkheden vielen niet samen met de grenzen van de districten. Hoe dit 

tot stand is gekomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk werd in de vijftiende eeuw per district 

bepaald wie de meest aanzienlijke persoon was. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de heemraden de ingelanden vertegenwoordigden in de 

zin dat ze door hen gekozen werden of aan hen verantwoording aflegden. Wel beijverden 

de heemraden zich voor lagere lasten voor de ingelanden van hun district. Het duidelijkst 

komt dat tot uitdrukking in de wens tot aanpassing van de financiële relaties (Holland) of 

weerstand (Utrecht). Geen vertegenwoordiging dus, wel belangenbehartiging. Het adagium 

‘betaling-belang-zeggenschap’ was hier niet van toepassing. 

Zoals hierboven gesteld, werd in een reeks van akten door de Graaf van Holland 

verschillende rechten aan het heemraadschap toegekend. Na 1509 zag de kalender van 

het heemraadschap er als volgt uit: 

Tabel 2.3: Kalender van het heemraadschap in de zestiende eeuw 

Datum Werkzaamheden Uitvoerder
Dijkvaart voor 1 mei Bijzondere schade Dijkgraaf en heemraden 
Adolphi (12 juni) Schouw aardendijk Diemen en Muiden in eigen ban 
Adolphi (12 juni) Schouw palendijk (‘uitgifte’) Dijkgraaf en heemraden 
Bartholomei (24 augustus) Naschouw Dijkgraaf en heemraden 
Lamberti (17 september) In geval van nalatigheid Dijkgraaf en heemraden 
Rekendag (omstreeks 6 
november) 

Goedkeuring generale rekening Dijkgraaf en heemraden 

Gaarder (tussen rekendag 
en betaaldag) 

 Heemraden 

Betaaldag (omstreeks 2 
februari) 

 Dijkgraaf en heemraden 

Bron: Brieven van: Johan van Beieren 27 juli 1423; Hugo van Lanoy 21 maart 1437, Philips van Bourgondië 

23 juli 1440; Maximiliaan 21 en 28 juni 1509.

De baljuw van Amstelland deed als dijkgraaf jaarlijks driemaal de schouw op het paalwerk: 

op St. Odulfsdag (12 juni) de uitgifte waarbij de dijkplichtigen opdracht gegeven werd 

112  Fockema Andreae, Nedersticht, p. 29-30. Met verwijzing naar het Groot-Waterschap van Woerden.  
113  Van den Hoven van Genderen, Kapittel-Generaal, p. 187. 
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bepaalde werkzaamheden uit te voeren, op St. Bartholomeusdag (24 augustus) wanneer 

de stand van zaken bekeken werd met een waarschuwing voor de naschouw van St. 

Lambertsdag (17 september) wanneer een vonnis geveld werd of het dijkvak voldeed aan 

de gestelde eisen. Indien dat niet het geval was volgde een zogenaamde belaking, waarbij 

of een boete werd opgelegd en nog enige tijd werd gegeven het werk alsnog te doen of het 

werk werd aanbesteed op kosten van de dijkplichtige. De schouw werd uitgevoerd met de 

zes Hollandse hoogheemraden en vier Utrechtse waarslieden. Bij afwezigheid van de 

baljuw werd deze vervangen door de jongste burgemeester van Amsterdam.114

Formeel vorderde de dijkgraaf recht en voerde het vonnis uit, terwijl de 

hoogheemraden recht spraken op basis van privileges. Deze wijze van optreden is 

vergelijkbaar met schout en schepenen. Het recht van dijkgraaf en hoogheemraden om 

recht te spreken was niet onbetwist. Zo werd in 1467 door dijkplichtigen een proces 

aangespannen voor het Hof van Holland. De dijkplichtigen stelden dat berechting alleen 

mogelijk was op basis van het aloude zeventuig.115 Het Hof van Holland stelde na een 

langdurig proces het college van dijkgraaf en hoogheemraden in het gelijk.116 Dijkgraaf en 

hoogheemraden konden advies vragen aan de hoogheemraden van Rijnland, aan wier 

uitspraak zij zich dan moesten houden. Rijnland heeft zich waarschijnlijk zelden ingelaten 

met de rechtspraak aan de Diemerdijk. Er is slechts één geval bekend, uit 1537.117 De 

invloed blijkt duidelijk uit de ‘Generale Keur’ die onder andere met hulp van Rijnland werd 

opgesteld. Een ‘advies’ van Rijnland was meer dan een advies. Het ultieme recht voor 

nalatige dijkplichtigen was het spadesteken. Hierdoor werden de dijkplichtigen verlost van 

hun plichten nog langer de dijk te onderhouden. Maar daarmee gaven zij ook al hun 

goederen binnen de dijkplichtige ring op.  

In 1577 vroeg het college van dijkgraaf en heemraden aan de oostzijde van Muiden 

om dezelfde privileges als de westzijde had. Dat geeft aan dat dit een bruikbaar pakket 

regelgeving was om de taken goed te kunnen uitvoeren.118 Of dijkgraaf en heemraden 

van de Diemerdijk in de praktijk inderdaad voldoende in staat waren om de veiligheid 

van het achterliggende land te waarborgen zou moeten blijken uit de mate van 

interventie van hogerhand. Immers, volgens het privilege van 1423 was het 

heemraadschap onafhankelijk. Er was alleen reden voor ingrijpen door de provincies 

Holland en Utrecht als het heemraadschap onmachtig was de problemen doeltreffend op 

te lossen. 

Het heemraadschap had geen eigen huisvesting. Gewone zittingen van het 

heemraadschap, zoals de rekendag, konden in principe overal plaatsvinden. Waarschijnlijk 

was dat vaak een herberg in Weesp, want het archief werd in de sacristie in de kerk van 

Weesp bewaard.119 Voor rechtszittingen (dus ook schouwen) was men altijd aangewezen 

op de dijk. Waarschijnlijk maakte men daarbij gebruik van een herberg die nabij de 

Ipenslotersluis gelegen was.  

De vraag dringt zich op of het heemraadschap voldoende toegerust was voor zijn taak. 

Het heemraadschap had de beschikking over de volledige reeks van rechterlijke 

bevoegdheden, van het stellen van keuren tot het opleggen van de doodstraf. 

Herhaaldelijk werden er processen gevoerd voor het Hof van Holland (tenminste vijf in de 

periode 1467-1590). In alle gevallen kreeg het heemraadschap gelijk. Dit is een belangrijk 

114  Deze vervanging was logisch: de jongste burgemeester was immers ‘ de stedehouder van de baljuw van Amstelland’. 
115  Zeventuig: rechtspraak waarbij op basis van zeven getuigenverklaringen. In dit geval werd op basis van verklaringen 

van zeven naburige dijkplichtigen bepaald wie dijkplichtig was voor het deel van de dijk in kwestie. Beekman, Dijk- en 
waterschapsrecht, p. 1821-1824; Van der Linden,‘Zeventuig’, p. 8. 

116  AGV, AZD, inv. nr. 89, 10 december 1467. De brief van 27 juli 1423 van Johan van Beieren spreekt van ‘sonder enig 
zeventuig’. Over de zeventuig en de toepassing in de waterstaat, zie: Van der Linden, Zeventuig. Zeventuig werd niet 
alleen in Hollandse waterschappen toegepast, maar ook in Utrecht. Rijckevorsel, Waterschappen Utrecht, p. 79.

117  Fockema Andreae, Nedersticht, p. 29. De heemraden van Rijnland bepaalde op 5 september dat al het werk meer dan 
een ton boven water door dijkplichtigen moest worden uitgevoerd en dat de benodigde aarde niet betaald behoefde te 
worden. SA Adam, archief  5028, inv. nr. 548. 

118  Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 13, 12 augustus 1577. Waarbij vooral de nadruk werd gelegd op de 
overdracht van lasten op toekomstige eigenaren van de dijkplichtigen landen en het recht van spadesteken. 

119  Jaarlijks werd tijdens de rekendag de sleutel van de sacristie door de afgetreden gecommitteerde hoogheemraden  
overgedragen aan de drie nieuwe gecommitteerden. Zie bijv: AGV, AZD,  inv. nr. 15 (eerste week van februari). 
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teken dat het pakket aan formele rechterlijke bevoegdheden aan het eind van de zestiende 

eeuw voldeed.  

Het grootste probleem van het college van dijkgraaf en hoogheemraden was het feit 

dat men niet zelfstandig tot uitvoering van werkzaamheden kon overgaan of tot 

aanpassing van de privileges. Het college was gebonden aan de vastgestelde privileges. 

Hierdoor was het heel moeilijk op adequate wijze herstelwerkzaamheden uit te voeren. Het 

aanbrengen van structurele technische verbeteringen, zoals het leggen van een sluis, of 

het doorvoeren van wijzigingen in de financiering bleek tot de onmogelijkheden te 

behoren. Het college van de Diemerdijk bleef voornamelijk een rechterlijk college, dat 

keuren uitvaardigde, controleerde en vonniste. Voor verdergaande maatregelen bleef het 

college afhankelijk van hogerhand. 

2.2.3 Ingrijpen van hogerhand 

Van hogerhand betekende tot het begin van de veertiende eeuw de bisschop van Utrecht. 

Toen de noordelijke Vechtstreek definitief overging van Utrecht naar Holland, werd de 

graaf van Holland de belangrijkste persoon. In het midden van de vijftiende eeuw kwam 

het Hollandse graafschap in handen van het Bourgondische Huis, om aan het eind van de 

eeuw via vererving in handen te komen van de Habsburgers. In 1528 kwam ook het 

bisdom Utrecht in Habsburgse handen. Tussen 1528 en 1581 waren zowel Holland als 

Utrecht in handen van landsheer Karel V. In het geval van de Diemerdijk bemoeiden de 

provinciale Staten zich tot 1581 echter zelden met het dijkonderhoud of de 

beheersorganisatie.120

Tot 1421 vernemen we weinig van ingrijpen van hogerhand. Met de St. 

Elisabethsvloed veranderde dat. Overal in Holland waren de gevolgen enorm. De 

toenmalige graaf van Holland, Johan van Beieren, had grote moeite de enorme 

problemen doeltreffend op te lossen, temeer nog omdat zijn aandacht vooral uitging naar 

de strijd met de dochter van Johans broer, Jacoba van Beieren. Zijn opvolger, Phillips 

van Bourgondië en diens stadhouder Hugo van Lanoy bleken veel beter in staat orde op 

zaken te stellen. Onder hun bewind werd de basis gelegd voor het functioneren van het 

heemraadschap, zoals hierboven behandeld. De bisschop van Utrecht daarentegen 

scheen weinig geïnteresseerd te zijn in de waterstaat.121

Maximiliaan van Oostenrijk, als voogd van zijn zoon Philips van Bourgondië en later 

als voogd van zijn kleinzoon Karel (later Karel V), beperkte zich tot het uitvaardigen van 

enkele privileges die vooral de invloed van Amsterdam vergrootten. Ongetwijfeld speelde 

hierbij mee dat de stad Amsterdam een belangrijke politieke en financiële steunpilaar 

was voor de voogd.  

Nadat de problemen van de St. Elisabethsvloed waren opgelost, was er lange tijd 

geen ingrijpen nodig. De twee duidelijke redenen voor het ingrijpen van hoger hand 

ontbraken: ernstige dijkschade en onoplosbare juridische geschillen tussen autoriteiten 

onderling of tussen autoriteiten en ingelanden. Gewone juridische geschillen werden naar 

het Hof van Holland en de Hoge Raad verwezen. Het gewone beheer van de dijk werd 

verder geheel aan het college van dijkgraaf en heemraad toevertrouwd. Volgens 

Utrechtse geschriften hadden het Hof van Holland of de Hoge Raad niet het recht om 

geschillen te slechten. De gememoreerde brief van Johan van Beieren van 1423 sprak 

immers over ‘zonder ingrijpen van wie dan ook’.122

De Allerheiligenvloed van 1570 vond plaats in een periode dat Holland in grote sociale 

en politieke onrust verkeerde. In tal van steden en dorpen waren er onlusten. Ook in het 

achterland van de Diemerdijk was het onrustig. Ongetwijfeld zullen de dijk- en 

waalplichtigen de 12 of 13 gaten vrij snel provisorisch gedicht hebben.123 Maar er was 

meer nodig dan dijkgraaf en hoogheemraden konden bewerkstelligen. In 1572 werd een 

verzoekschrift gestuurd aan de Staten van Holland om een subsidie voor het herstel van 

de dijken. Het herstel van de 800 roeden palendijk had in 1571-1572 meer dan 80.000 

120  Smit, Dagvaarten (ter perse). In ieder geval 1509. 
121  Enklaar, Landsheerlijk Bestuur Utrecht, p. 142-143; Rijckevoorsel, Waterschappen Utrecht, p. 56. 
122  UA, archief SvU, inv. nr. 586. 
123  Hooft, Nederlandse Historien, p. 99-100. 
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gulden gekost. Door de uitgraving van veel land rendeerde het land nauwelijks. De 

vervanging van het geroofde ijzerwerk en verbrande hout was duur geworden door 

stijgende kosten van materiaal en arbeid. Het zou nogmaals 100.000 gulden kosten om 

de dijk in de staat van vòòr de rampen te brengen (50 gulden per roede voor het 

paalwerk).124 De gewenste hulp bleef voorlopig uit. Intussen volgden de politieke 

ontwikkelingen elkaar snel op. 

Vanaf 1572 vergaderden de Staten van Holland op eigen gezag.125 De noordelijke 

Vechtstreek, die pas in 1578 overging van Spaanse zijde naar de opstandelingen, was 

toen vijandig gebied. Niet de Staten van Holland waren daar de soevereine macht, maar 

de Spaanse koning Filips II. Van hem zou men dan ook landsheerlijk optreden 

verwachten. De laatst bekende ‘Spaanse handeling’ met betrekking tot de waterstaat in 

dit gebied was het geven van een privilege aan de dijkgraaf en heemraden van de 

zeedijk beoosten Muiden in 1577.126 De eerst bekende interventie van de Hollandse 

Staten dateert van 28 april 1579 toen de verlegging van de Hinderdam werd besproken. 

Amsterdam nam hiertoe het initiatief.  

De Hollandse Staten bestonden uit de Ridderschap (de eerste stem) en achttien 

steden, die elk in een vaste volgorde stemden. Die volgorde was van groot belang, 

omdat deze mede bepalend was voor het stemgedrag van de steden die later aan bod 

kwamen.127 Volgens Dekker was een voorstel dat het vertrouwen kreeg van alle 

stemmen tot en met Amsterdam (de vijfde stad) min of meer beklonken.128 De 

raadpensionaris, formeel de griffier en jurist van de Staten, kon aanzienlijke macht 

uitoefenen. Hij bereidde vergaderingen voor, trad op als voorzitter, schreef de resoluties 

van de beraadslagingen en voerde de correspondentie.129 Het permanent bestuur werd 

gevormd door de Gecommitteerde Raden, één in het Noorderkwartier en één in het 

Zuiderkwartier. In veel gevallen werd eerst advies gevraagd van de Gecommitteerde 

Raden voordat een zaak behandeld werd in de Staten. Dit advies was van groot belang, 

want het werd vaak overgenomen door de Staten.130

De invloed van de Staten op steden en platteland liep vooral via de aanstelling van de 

rechtelijke functionarissen, baljuw, schout en schepenen. De baljuw had tot taak de 

keuren vast te stellen en de vonnissen van de schepenen uit te voeren. In de waterstaat 

werd deze constellatie overgenomen. De baljuw trad dan op als dijkgraaf; de heemraden 

hadden de rechtsprekende rol van schepenen. De baljuw van Amstelland was de 

dijkgraaf van de Diemerdijk zoals bijvoorbeeld de baljuw in Schieland en Delfland 

dijkgraaf waren van de gelijknamige heemraadschappen. Als vertegenwoordiger van de 

Staten (op het platteland) was er een nauwe band tussen baljuw en Staten, en daarmee 

was er ook een vanzelfsprekende band tussen dijkgraaf en Staten. Er werd slechts een 

beroep op de Staten gedaan in geval van nood. Hollandse ingezetenen konden geschillen 

met overheden voorleggen aan het Hof van Holland.131 Zoals gezegd lijkt het eerder 

genoemde charter van 1423 dit recht te weerspreken. 

Er was aan het einde van de zestiende eeuw op het terrein van de waterstaat geen 

algemeen geldende rol voor de provincie. Elke (soevereine) provincie bepaalde zelf het 

beleid ten aanzien van de waterstaat in de provincie, op basis van de privileges en naar 

omstandigheden.132 Zoals later zal blijken waren er tussen Holland en Utrecht zowel 

124  AGV, AZD, inv. nr. 275. Gedateerd op 1572, maar waarschijnlijk van later (1577 of 1578). 
125  Fruin, Staatsinstellingen, p. 234-235.  
126  Ondanks het feit dat dit privilegie 11 jaar na het uitbreken van de Opstand werd afgegeven, werd dit privilegie 

eeuwenlang gerespecteerd als rechtsgeldig. 
127  De zwaarte van de stem van de Ridderschap was volgens Fockema Andreae ongeveer in evenredigheid met het aandeel 

in de bevolking (1/3 deel van de totale provincie). Fockema Andreae,’Staatsinstellingen’, p. 43-44. 
128  De Bruin, Verraad, p. 165. 
129  Fockema Andreae, Geschiedenis der staatsinstellingen, p. 44-45. Archieven werden bewaard bij de Leen- en Register 

kamer, Idem, p. 46. 
130  De Bruin, Verraad, p. 166-167. 
131  Fockema Andreae, Geschiedenis der staatsinstellingen, p. 46-47. Er was een soort doublure ontstaan met de Hoge Raad, 

dat ook geschillen met betrekking tot de Diemerdijk heeft behandeld. Zie ook: Van Tricht, Briefwisseling P.C. Hooft, p. 
115-128.

132  Volgens Rijckevorsel werden de nadelen van het ‘bondgenootschap’ van soevereine provincies juist op het terrein van 
de waterstaat duidelijk. Rijckevorssel, Waterschappen Utrecht, p. 54. 
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opvallende verschillen als overeenkomsten. Het vooropstellen van het belang van de 

eigen onderdanen bijvoorbeeld was een belangrijke overeenkomst in beleid en praktijk 

van de beide provincies. 

In de jaren tachtig van de zestiende eeuw was de Diemerdijk herhaaldelijk punt van 

discussie in de Staten van Holland. Een breed scala aan problemen vroeg aandacht: de 

technische infrastructuur, het beheer en de financiering. Zoals Koopmans uiteenzet, bleef 

directe steun voorlopig uit.133 Dit was geen kwestie van niet willen, maar vooral een 

kwestie van Staatse onmacht. Er was geen tijd en geld voor de Diemerdijk. 

Gedurende het volgende decennium werden de Staten van Holland steeds actiever. De 

aandacht ging daarbij niet alleen uit naar de al genoemde verlegging van de Hinderdam 

naar Muiden, maar ook naar de technische verbeteringen aan de dijk en aan het eind van 

het decennium naar de organisatie en financiering van het beheer, waarover meer in 

paragraaf 2.3.2. 

2.2.4 De rol van Amsterdam 

Amsterdam was in 1514 niet de grootste stad in aantal inwoners (dat was Leiden), maar 

kende op dat moment wel de snelste stedelijke groei en het hoogste inkomen van 

Holland. Stap voor stap werden de directe en indirecte bevoegdheden van de stad ten 

opzichte van het onderhoud van de Diemerdijk uitgebreid.  

De eerste vermelding van Amsterdamse bemoeienis met het formele beheer over de 

dijk dateert van 1440, toen de jongste burgemeester als ‘stedehouder van de baljuw’ 

(plaatsvervanger van de baljuw) mede de schouw moet gaan voeren.134 De Amsterdamse 

heemraad was daarom plaatsvervangend dijkgraaf. De stad had ook grote invloed op de 

benoeming van de dijkgraaf. De baljuw van Amstelland werd door de landsheer (later de 

Staten van Holland) benoemd op basis van een voordracht van Amsterdam. In 1437 

werd bepaald dat de baljuw een eed moest afleggen voor de ‘overste’ burgemeester van 

Amsterdam.135 De stad had dus veel invloed op het beheer van de Diemerdijk. In de 

praktijk was de band vrij sterk. Een concreet voorbeeld was dat in 1466 de palendijk op 

‘advies’ van Amsterdam werd uitgebreid.136 Met deze mogelijkheden kon Amsterdam 

zonder het leveren van een financiële bijdrage directe invloed uitoefenen op de gang van 

zaken binnen het college en de kwaliteit van de dijk. 

Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw nam de invloed van Amsterdam op de 

noordelijke Vechtstreek, het achterland van de Diemerdijk, belangrijk toe. Vanaf 1477 

(en misschien eerder) mocht Amsterdam de baljuw van Gooiland benoemen.137 Het 

rechtsgebied van de baljuw van Gooiland omvatte het gebied ten westen van Amsterdam 

tot aan het Eemgebied in het oosten. De baljuw was tevens drost van Muiden en 

hoofdofficier van Weesp en Weesperkarspel.138 Hij maakte de voordracht voor schout en 

schepenen van onder andere Diemen, Weesp, Weesperkarspel en Muiden, waarna de 

Staten van Holland over de benoeming beslisten. De mogelijke invloed van de baljuw van 

Gooiland op het dijkonderhoud was daarmee groot. 

In 1485 klaagde Amsterdam bij de landsheer Maximiliaan dat Diemen de schouwtaak 

niet goed uitvoerde. Zo konden dijkplichtigen ongestraft te lichte aarde (klei) gebruiken 

voor het aanvullen van de dijk, waardoor de dijk sterk verzwakt werd. Volgens 

133  Koopmans, Staten van Holland en de Opstand, p. 245. 
134  Brief van Philips van Bourgondië, 23 juli 1440. Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 4:
 “Ende of onse Bailliuw van Amsterland dit versuymde, ende alle jaar niet en quame op dese voorsz. schouwen, van St. Odolphus en St. 

Lamberts dagen, zoo zal dan die jongste Burgermeester onser Stede van Amstelredamme, als Stedehouder van onsen Bailluw, dit 
bolwerk en platinge voorsz. van onsen wegen schouwen meetter Waartsluyden voorsz., bannen, boeten, breuken en keuren, als voorsz.
is, inwinnen, die platinge besteden, en deaar op uytleggen na den Dykrecht, op die helste meer, ende ons, ofte den geen en dien wy 't 
beveelen zullen, daar as goede bewysinge doen, en dat in te winnen in alre manieren, als onsen Bailliuw, ofte Schout met den 
Schepenen van Diemen, bannen en breuken op den dyk, na den Dykrechte in te winnen plegen. Behoudelyk hier in, dat onse Bailliuw,
Schout en Schepenen van Diemen, haar schouwe behouden zullen van den Aardendyck overal, als gewoonlyk is, uytgenomen van 
desen houtwerk alleen”

135  Eerder genoemde brief  van Hugo van Lanoy, 21 maart 1437. 
136  Advies Amsterdam, 18 juli 1466. Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 7. 
137  Amsterdam was in deze periode in staat verschillende privileges van Jacoba van Beieren te verwerven als dank voor de 

steun aan haar (de Kabeljauwen). Kokken, Steden en Staten, p, 264-268. Zie ook: Koot, Mysterie van Muiderslot, p. 21. 
138  Van Tricht, Briefwisseling P.C. Hooft, p. 402-411. 
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Amsterdam was dit het gevolg van het feit dat de schout en schepenen hun eigen ‘buren’ 

moesten straffen en daar te weinig streng in waren. De stad verzocht en kreeg het recht 

op de naschouw over de dijk, acht dagen na de schouw van Diemen. Er zijn echter geen 

aantekeningen gevonden van deze schouw door de schepenen van Amsterdam en de 

baljuw van Amstelland.139

Afbeelding 2.3: Detailkaart van de polders in het dijkplichtig gebied. 
De kaart is van 1740. Het is echter een goede weergave van het dijkplichtig gebied..  

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020475. 

In 1525 werd het hoogheemraadschap van Amstelland opgericht. Dit 

hoogheemraadschap kreeg tot taak de afwatering van het gebied te reguleren, inclusief 

het beheer over de twee sluizen in de Diemerdijk, de Diemerdammersluis en de 

Ipenslotersluis.140 Het oprichten van een apart hoogheemraadschap is opmerkelijk. 

Elders in Holland werd juist afwatering en waterkering gecombineerd, zoals in Schieland, 

Delfland en Rijnland. Het bijzondere hiervan wordt nog benadrukt door de ‘personele 

unie’: de baljuw van Amstelland was dijkgraaf van zowel het hoogheemraadschap van 

Amstelland als van de Diemerdijk. Amsterdam had in elk van de heemraadschappen 

belangrijke invloed. Anders dan in Amstelland had Amsterdam in het bestuur van de 

Diemerdijk echter te maken met ‘oncontroleerbare’ Utrechtse heemraden. In het 

hoogheemraadschap van Amstelland was de invloed van de stad onbetwist.  

139  1485: Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 9. In 1509 werd een formeel kopie vervaardigd omdat het 
origineel door de hertog van Gerle tijdens diens veldtocht door het gebied was verbrand. 21 juni 1509: SA Adam, 
archief 5054, inv. nr. 165; Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p.10; Noordkerk, Handvesten, p. 364.
Bevestiging 28 juni 1509 door Grote Raad: SA Adam, archief 5054, inv. nr. 166. De charters werden opgeborgen in de 
zogenaamde charterkast,. Deze stond in de Ijzeren Kapel in de Oude Kerk 5 meter boven de grond, hoog en droog. De 
charters betreffende de Diemerdijk bevonden zich in lade 26. SA Adam, Inventaris Archief van Burgemeesters; 
Charters afkomstig uit de IJzeren Kapel (5054).

140  Ernst, Inventaris van het hoogheemraadschap Amstelland (Amsterdam 1990); Zwaan, Amstelland in woord en beeld 
(1984); Haartsen en Brand, Amstelland. Land van veen en water (2005). Een meer uitgebreide studie over Amstelland 
ontbreekt nog. 
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Afbeelding 2.4: Schematisch overzicht van de institutionele relaties in 1590.

De Staten van Utrecht benoemden de heemraad van Abcoude rechtsreeks. Het St. Pieterskapittel en na 1581 de Staten van 
Utrecht, was ambachtsheer. Op de drie andere Utrechtse heemraden hadden de Staten wel invloed, maar een hiërarchische 
relatie bestond er niet. De Staten van Holland benoemden de baljuwen van Amstelland (dijkgraaf) en Gooiland op basis van 
een voordracht van Amsterdam. De baljuw van Gooiland kon veel invloed uitoefenen op de benoeming van heemraden. 
Amsterdam had dus indirect invloed op de keus van de (overige) vijf Hollandse heemraden.
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2.3 DIJKLASTEN

De financiering van de Diemerdijk bestond uit verschillende componenten: dijkonderhoud 

in natura, de omslag en subsidies van buiten. Beheer en financiering lagen bij dijkplicht 

in natura in elkaars verlengde. De aangrenzende ingelanden deden het gewone 

onderhoud van de dijk zelf of lieten het doen. Zoals eerder gesteld was juist in de 

waterstaat de niet-monetaire financiering van groot belang. Bijzonder onderhoud en de 

algemene kosten werden omgeslagen over de acht districten, het zogenaamde 

waalplichtige gebied. In zeer bijzondere gevallen werd aan buitenstanders om steun 

gevraagd, in het bijzonder de provincies. Voordat overgegaan wordt tot het in kaart 

brengen van de onderhoudskosten van de Diemerdijk, eerst een beeld van de 

ontwikkelingen in de beheersorganisatie. 

2.3.1 De ontwikkeling in organisatie van beheer en financiering voor 1590 

De beheersfunctie bestond uit het uitvoeren van de schouwen, eventueel beboeten en 

aanbesteden van werken, de omslag van kosten en de inning (gaarderen) van de 

omslag. Deze cyclus is typerend voor waterschappen. De Diemerdijk verschilde hierin 

niet van de andere waterkerende (hoog)heemraadschappen.  

Tijdens de naschouw werd bepaald of alle opgelegde werkzaamheden werkelijk waren 

uitgevoerd. In het uiterste geval werden op kosten van dijkplichtigen aannemers 

ingehuurd om het werk voor het stormseizoen uit te voeren. Hoe vaak dit gebeurde is 

niet bekend. De aantekeningen van de schouwen geven aan dat bij de naschouw vrijwel 

alle dijkplichtigen de opgedragen werkzaamheden hadden uitgevoerd.141 In november 

werd de rekening opgemaakt. De dijkgraaf was gerechtigd ten overstaan van de 

heemraden boeten op te leggen zoals vastgelegd in de keuren.142 Hoewel niet vastgelegd 

in privileges betreffende de Diemerdijk, hadden ingelanden in de praktijk de mogelijkheid 

beroep aan te tekenen bij het Hof van Holland.143

Tabel 2.4: De financiering van de Diemerdijk, 1591-1672 
Wie moet de lasten dragen > Dijkplichtigen Waalplichtigen Buiten HHR 

Hoe de lasten te dragen > Natura Omslag per district subsidie 

Lasten gewoon onderhoud Ja Nee Nee 

Lasten bijzonder onderhoud 
Nee 

Dijkherstel na 

doorbraak

Lasten dijkverbeteringen Nee Niet duidelijk 

Mogelijk van Holland 

en Utrecht 

Noot: na bijzonder onderhoud en/of dijkverbeteringen werd de dijk overgedragen aan de dijkplichtige 

individuen en districten die dan vervolgens het ‘gewoon onderhoud’ overnamen. De lasten van verlaten 

landen gingen over van kolom 2 (dijkplichtigen) naar kolom 3 (waalplichtigen). 

Financiële conflicten ontstonden vooral over de betaling van kosten voor vermeend 

‘normaal dijkonderhoud’. De scheidslijn tussen normaal dijkonderhoud (dijkplichtig) en 

buitengewoon onderhoud (waalplichtig) was niet duidelijk voor iedereen. Soms werd door 

het heemraadschap bijzonder onderhoud noodzakelijk geacht, zonder dat aan de 

voorwaarden daarvoor was voldaan. Bijzonder onderhoud was volgens de privileges 

nodig wanneer een ton door een gat in de dijk kon drijven. Soms werd snel ingegrepen 

en niet gewacht op de normale schouw van 12 juni, zoals in 1574. Direct na het ontstaan 

van een waal werd door de heemraden een bestek opgemaakt voor herstel, waarna deze 

werd aanbesteed. De kosten daarvan zouden aan het eind van het financiële jaar 

omgeslagen worden over alle waalplichtigen.144 De dijkplichtigen hadden nu niet de 

mogelijkheid gehad de werkzaamheden zelf uit te voeren. Dergelijke eenzijdige acties 

verliepen overigens vaak uiterst moeizaam. Eind 1577 werd voor het Hof van Holland een 

proces gevoerd tussen Kortenhoef en Loosdrecht enerzijds en de overige waarslieden 

anderzijds, omdat door de eersten gedane beloften over dijkherstel niet waren 

nagekomen. Eerder in 1577 had een doorbraak plaatsgevonden zowel aan de oostzijde 

141  AGV, AZD, inv. nr. 1. 
142  UA, archief Mijnden en de beide Loosdrechten, inv. nr. 211. 
143  Mandement van het Hof tegen heemraden om te procederen tegen ingelanden, 1530. AGV, AZD, inv. nr. 861. 
144  Oudst bekende voorbeeld: AGV, AZD, inv. nr. 62, 22 augustus 1574. 
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als de westzijde van de Vecht. De gemene ingelanden hadden afgesproken dat op 1 juli 

1577 (westzijde bij Muiden en oostzijde bij Hinderdam) het werk zou worden aanbesteed. 

De verantwoordelijke districten Kortenhoef en Loosdrecht kwamen niet opdagen 

waardoor het werk ernstig werd vertraagd.145

Om de kosten zo laag mogelijk te houden en daarmee herstel te bevorderen, was 

bepaald dat in geval van nood er geen vergoeding behoefde te worden gegeven voor de 

aarde. In normale situaties moest echter voor de aarde betaald worden. De vraag was 

dus wanneer er sprake was van ‘nood’. In 1537, 1570, 1574 en 1577 was deze vraag 

aanleiding voor juridische processen.146 In alle gevallen werd het heemraadschap in het 

gelijk gesteld. Dit waren echter uitzonderingen. Normaal vulden de dijkplichtigen de 

gaten in het eigen dijkvak met eigen of aangekochte aarde. Het toewijzen van 

dijkvakken, de verstoeling werd vastgelegd in het dijkregister of dijkboek.147

2.3.2 Dijkplichtigheid en waalplichtigheid 

Over de vroegste verstoeling is geen informatie voorhanden. Waarschijnlijk waren in de 

vroegste periode de aangelegen erven verantwoordelijk, zoals dat ook bij andere dijken 

het geval was. De St. Elisabethsvloed was aanleiding voor een nieuwe dijkmeting. In 

1428 gaf graaf Johan van Beieren de verschillende gerechten het recht de dijk opnieuw in 

dijkvakken te verdelen en elk dijkvak toe te delen aan een dijkplichtige (stoelen).148

In 1437 werd Hugo van Lanoy om een uitspraak gevraagd over de vraag wie aan het 

dijkonderhoud moest bijdragen. Hij deed wat van hem gevraagd werd en wees de 

dijkvakken in kwestie toe. Waarschijnlijk was het resultaat onbevredigend. In 1450 

vaardigden de schout en schepenen van Diemen een nieuwe verstoeling uit. Uit deze 

verstoeling weten we dat de dijkvakken niet alleen aan particulieren werden toegewezen, 

maar ook aan districten, steden, en dorpen, zowel in Holland als Utrecht. Het betrof hier 

vooral de met palen versterkte dijkvakken bij Ipensloot.149 Men mag veronderstellen dat 

de landsheer van mening was dat deze dijkvakken een te zware last waren voor 

individuen en daarmee een groot risico. In de periode tussen 1450 en 1588 zijn er geen 

dijkmetingen bekend. In 1588 verordende de Staten van Holland een nieuwe verstoeling 

welke uiteindelijk in 1598 van kracht werd.150 De dijkplichtigheid werd vastgelegd in de 

akte van transport, zoals in het geval van de toekomstige landeigenaar Hein Gerritsz in 

1598, die de dijkplicht overnam van de vorige landeigenaar.151

De dijkplichtige moest jaarlijks het normale onderhoud uitvoeren aan de dijk, wat 

inhield dat het onderhoud moest voldoen aan de vastgestelde eisen. Deze eisen echter 

werden in de tijd aangescherpt wat leidde tot hogere lasten. Volgens het privilege van 

1423 kon het heemraadschap de keuren wijzigen zonder tussenkomst van anderen. 

Grote herstelwerkzaamheden of dijkverbeteringen vielen niet onder het normale 

onderhoud. Na voltooiing van zulke uitgebreide werkzaamheden werd de dijk 

‘overgedragen’ aan de dijkplichtige die tot taak kreeg de dijk in de verbeterde toestand 

te houden. Zulke lastenverzwaringen leidden uiteraard tot protesten. Vooral de opdracht 

145  UA, archief Kronenburg, inv. nr. 77. Sententie Hoge Raad, geschreven in het Frans, 20 december 1586. 
146  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523. Op 5 september 1537 stelde het hoogheemraadschap van Rijnland vast dat 

in de jaren 1508, 1509 en 1514 terecht geen vergoeding was gegeven voor de gedolven aarde. De uitspraak was 
gebaseerd op het privilege van 1437. Op 18 oktober 1574 stelde het Hof van Holland de dijkgraaf en hoogheemraden in 
het gelijk, maar bepaalde ook dat het college de verklaringen van aannemers waar de aarde was gedolven beter moest 
bewaken.

147  De verstoeling is het opdelen van de dijk in dijkvakken, waarbij elk dijkvak wordt toebedeeld aan een individuele 
dijkplichtige (particulier, stad, dorp) om het betreffende dijkvak te onderhouden volgens de geldende keuren 
(verordeningen). 

148  Memorie of Deductie, ende Bewijs Dat de Landen van de Provintie van Utrecht, Resorterende onder Zeeburgh, gelegen 
tusschen Amsterdam, en Muyden, Niet gehouden zijn te Contribuëren in soodanige Uyt-geschotenen Penningen, Als 
Haer Ed: Gr: Mog: de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt van deselve Landen komen te eysschen, ende 
trachten (by Executie) in te vorderen. Memorie 1688.

149  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 993h, akte 26 januari 1450; UA, archief Handschriften, inv. nr. 45; UA, archief 
Verzameling Musschenbroek, inv. nr. 59, nr. 37. 

150  Res. SvH, 8 en 15 september 1588. Na de verstoeling van de Omringdijk in West-Friesland kwam ook daar tijdens de 
grafelijke tijd geen verandering meer in. Beenakker,‘Omringdijk’, p. 54. 

151  UA, archief Mijnden en beide Loosdrechten, inv. nr. 211. 
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in 1466 om de palendijk uit te breiden viel slecht. Het daaropvolgende proces voor het 

Hof van Holland bevestigde het recht van het college van dijkgraaf en hoogheemraden. 

Anders dan in 1450 bleven de nieuwe met palen versterkte dijkvakken in beheer van 

individuele dijkplichtigen. Volgens Crommelin bewerkstelligde Amsterdam dat een ieder 

met drie roeden dijk en acht morgens tenminste een roede palen dijk moest 

onderhouden.152

Er was slechts één manier om aan de dijkplicht te ontkomen. In 1437 werd bepaald 

dat de verplichting tot dijkonderhoud alleen kon vervallen door gebruik te maken van het 

zogenaamde boezemrecht waarbij door een ritueel van spadesteken de landeigenaar zijn 

land en zijn dijk overdraagt aan dijkgraaf en heemraden.153

Zoals gesteld viel bijzonder onderhoud niet onder de dijkplicht. De kosten van een 

doorbraak werden omgeslagen over de zogenaamde waalplichtigen. In 1437 was 

vastgesteld welke kerspels (later aangeduid als districten) waalplichtig waren en dus 

moesten meebetalen aan de omslag. De heemraden van elk district waren persoonlijk 

verantwoordelijk voor het innen van hun deel van de omslag. Binnen de districten werd 

een verdere verdeling van de lasten vastgesteld; deze bleef buiten bemoeienis van het 

heemraadschap.  

Uit tabel 2.5 blijkt dat de last per morgen sterk verschilde tussen de districten. De 

relatieve last is uitgedrukt in een index. De index is gebaseerd op de verhouding tussen 

deel van de omslag die werd betaald en het aantal morgen in dat betreffende district. Het 

indexcijfer 100 betekent dat een district dat 1/9 deel van de omslag ook 1/9 deel van de 

totale oppervlakte groot was (dus 2.356 morgen). Diemen was het zwaarst belast en 

Nigtevecht het minst. Hoe deze verdeling tot stand is gekomen is niet duidelijk. De 

dichterbij gelegen districten werden zwaarder belast. Logisch misschien want deze hadden 

ook het meeste baat bij de dijk. Kortenhoef lag echter verder weg dan Nigtevecht. Mogelijk 

speelde ook de hoogte van het maaiveld een rol en misschien ook de toenmalige kwaliteit 

van de grond.  

Tabel 2.5: Omslag naar districten 

District Deel Morgen Index
Holland: 3,722 189 

Muiden/Weesp 1/9 1,545 152 

Weesperkarspel 1/9 1,200 197 

Diemen 1/9 977 241 

Sticht: 9,077 78 

Loenen/ 

Breukelen 

1/6 1,403 

3,359 74 

Abcoude 1/6 4,315 81 

Overvecht: 8,386 84 

Loosdrecht 1/9 2,650 89 

Kortenhoef 1/9 2,025 116 

Nigtevecht 1/9 3,711 63 

21, 185

Bron: AGV, AZB, inv. nr. 1037. 

Index boven 100 betekent een hogere omslag per morgen dan 

gemiddeld (zie tekst). 

Ook binnen de districten waren er grote verschillen. Zo werd in het subdistrict Gaasp 

(onder Weesp) een hoef in de polder Boternes gelijkgesteld aan 32 morgen en in de polder 

152  Crommelin, Amsterdam, II, p. 909. 
153  Akte van 21 maart 1437 door stadhouder Hugo van Lanoy. Een dag later werd de akte van Hugo van Lanoy bevestigd 

door hertog Philips. Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 2 en 4;. Noordkerk, Handvesten, p. 359 en 361; UA, 
archief Handschriften, inv. nr. 45; UA, archief Verzameling Musschenbroek, inv. nr. 59 (2-3). In de memorie van 
toelichting van 1861 werd hierover het volgende gezegd: “Deze gewoonte, zoo natuurlijk door den aard der zaak in het 
leven geroepen, is, zoowel in Utrecht als in Holland, gemeen recht geworden. Tot staving van het gezegde verwijzen naar 
den Sachsen Spiegel, d.i. het Saksiche Landregt, dat ook hier te landen het gemeen regt was. B.II. cap 56. waar men leest: 
“Wo ein Dorff am Wasser liegt und einen Damm hatt, der es vor der Fluth beware, da sol jedes Dorf seinen Theill des 
Dammes vor der Fluth befestigen. Kommt aber die Fluth, und zerreisset den Dam, und ruffet man alle die binnen dem 
Lande angesessen sind mit Geruffte darzu, zo hat der, welcher den Damm nicht stoffen hilft, das Erbe, zo er binnen den 
Damme hat, verwircket”).” NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 8. 
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Lageweij was een hoef slechts 15 morgen. Ingelanden van Lageweij werden daarmee 

tweemaal zo zwaar belast per morgen als de ingelanden van Boternes. In totaal werd in 

meer dan 50 afzonderlijke ‘sub-sub-districten’ (vaak polders of een deel ervan) zulke 

lastenverdelingen vastgesteld. Bijlage 4 geeft een overzicht van alle verzamelde gegevens. 

Ongetwijfeld heeft de verdeling van de lasten geleid tot geschillen. Hiervan zijn rond 1590 

geen voorbeelden bekend. Blijkbaar werd de toen vastgelegde verdeling aanvaard.  

De bovenstaande verdeling van de omslag werd niet of nauwelijks betwist. Maar de 

hoogte van de omslag was wel voortdurend een bron van zorg en conflict. De privileges 

bepaalden dat de waalplichtigen verantwoordelijk waren voor het stoppen van de walen 

(gaten achter de dijk na een stormvloed) en het dichten van de gaten in de dijk tot een ton 

boven de normale vloed. Ook zouden de waalplichtigen in nood bijstand moeten verlenen. 

Wanneer er sprake was van een noodgeval was onduidelijk. In 1509 werd bijvoorbeeld bij 

notariële akte vastgelegd dat de verleende bijstand vrijwillig was en werd expliciet duidelijk 

gemaakt dat deze geen verplichtingen voor de toekomst inhield.154 Voor noodzakelijk 

geachte dijkverbeteringen waren geen duidelijke afspraken. Volgens de waalplichtigen 

zouden deze kosten dus ten laste moeten komen van de dijkplichtigen. Het mag geen 

verwondering wekken dat deze situatie aanleiding was voor voortdurende conflicten. 

De Staten van Holland bespraken in 1591 de kwestie en kwamen tot de slotsom dat 

de dijk niet voldeed aan de technische eisen. Daarnaast concludeerde men dat de 

financiële organisatie onvoldoende was. Besloten werd het heemraadschap opdracht te 

geven tot een nieuwe verstoeling, dat wil zeggen opnieuw bepalen wie verantwoordelijk 

was voor een bepaald deel van de dijk.155 Er werd een lijst van eisen opgesteld waaraan 

het dijkvak moest voldoen. Op 12 juni werd de dijk geschouwd en werd vastgesteld 

welke reparaties moesten worden uitgevoerd. Uiterlijk op de dag van de naschouw, op 17 

september, moest het werk klaar zijn. Bleef de dijkplichtige in gebreke dan werd deze 

eerst naar de dijk geroepen om onder toezicht van de heemraden (vaak onder het genot 

van een drankje en een hapje op kosten van de dijkplichtige) dit werk alsnog te doen. 

Werd hieraan niet voldaan dan werd het werk ‘tegen dubbel gewin’ uitbesteed. De 

dijkplichtige moest dan de dijkgraaf dubbel de kosten van de aanbesteding betalen. 

De Staten van Utrecht wilden niet bijdragen aan het onderhoud van de dijk aan de 

oostzijde van Muiden, maar waren wel bezorgd over de kwaliteit van het onderhoud. In 

1546 constateerde de Staten dat de landen van Utrecht te lijden hebben van ‘dickwils 

inundatien ende bevloeijt tot groote achterdeel van eygenaards’.156

2.3.3 Schatting van de kosten van dijkonderhoud tot 1590 

Het grootste deel van de kosten werd gedragen door de dijkplichtigen. Voor de periode 

tot 1590 zijn hierover geen gegevens bekend. Hier moet worden volstaan met een 

indicatie van de gegevens over de omslag. De oudst bewaarde rekeningen van het 

heemraadschap dateren van na 1544 en zijn tot 1590 fragmentarisch. Voor de periode 

1566-1590 zijn wel gegevens bekend voor het district Loenen. Net als andere districten 

moest Loenen een vaststaande quote betalen (in het geval Loenen 1/9 deel), enkele 

dijkvakken bijhouden en er waren lokale gaarderkosten te betalen. De Loenense 

gegevens geven een goede indicatie van de ontwikkeling in de gemaakte kosten van het 

heemraadschap.

154  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3648, charter van 5 juni 1509, waarbij de waarsmannen (heemraden) van de 
Zeeburg verklaren dat de steun van die van de Lekdijk en de Hinderdam niet verplicht was.  

155  Res. SvH, 18 januari 1591. Zie ook UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523. 
156  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523, 27 september 1546. 
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Tabel 2.6: Omslag per jaar, 1566-1590 
Jaar Omslag  Bijzonderheden 

Total in 

guldens 
Stuivers per 

morgen
1566 4.308 4
1567 3.456 3
1568 3.264 3
1569 3.015 3
1570 5.570 5 Dijkdoorbraak. 

1571 4.671 4
1572 2.781 3
1573 6.552 6 Oorlogshandelingen. 

1574 4.578 4
1575 6.596 6 Oorlog? 

1576 7.136 7
1577 8.448 8 Dijkdoorbraak. 

1578 5.112 5
1579 5.013 5

1580 4.924 5

Opdracht aan heemraadschap van de Staten van Holland om jaarlijks 

‘wat aen hare Paelwercken te willen doen’. Schriftelijk rapport aan 

Staten van eerste uitgifte. 

1581 4.678 4
1582 6.228 6 Mogelijk paalwerken (zie 1580) 

1583 6.291 6 Mogelijk paalwerken (zie 1580) 

1584 5.310 5
1585 4.656 4
1586 4.598 4
1587 5.024 5
1588 6.733 6
1589 6.743 6
1590 13.163 12 Aanleg palendijk. 

De tabel geeft de geschatte omslag weer van het gehele heemraadschap. De cijfers zijn een  extrapolatie van 

de gegevens van het district Loenen. In de cijfers van Loenen is, behalve het 1/9 deel van de omslag, ook 

een (onbekend) bedrag aan specifieke kosten van het district opgenomen. De schatting is dus iets te hoog 

weergegeven. 

Bron: RUA, Kronenburg, inv. nr. 77, fol. 159-170.  

Uit de tabel blijkt duidelijk een stijgende trend in de kosten. Voor de dijkplichtigen zal de 

stijging nog veel sterker zijn geweest. De stijgende lasten waren een belangrijke reden 

voor de pogingen van de Hollandse Staten om de lasten anders te verdelen, zoals 

hierboven aangegeven. 

2.4 EEN SITUATIESCHETS IN 1590 

Slechts met veel moeite kon aan het eind van de jaren tachtig het nalatig onderhoud 

langzaam worden ingelopen. Voor de belangrijkste partijen was het duidelijk dat 

structurele maatregelen nodig waren. De stad Amsterdam maakte zich in de Staten van 

Holland sterk voor een reeks van maatregelen. Waarschijnlijk omdat de maatregelen 

geen financiële consequenties hadden voor de provincie stemden de overige leden in. Op 

technisch terrein werden de eisen aan de dijk verscherpt, waardoor de kosten voor de 

dijkplichtigen zouden gaan stijgen. Het verleggen van de Hinderdam zou volgens de 

Hollanders leiden tot structurele verbetering van de afwatering van het gebied en 

bescherming bieden tegen het zeewater. Het verlagen van de zeedijken langs de Vecht 

zou bovendien leiden tot lagere kosten. De Staten van Utrecht wezen dit af, onder 

andere omdat dit voor Utrecht zou leiden tot verlies aan tolinkomsten en een mogelijke 

belemmering voor de scheepvaart over de Vecht.157

Het belangrijkste financiële voorstel was de gemeenmaking van de dijk. Dit voorstel 

werd zonder meer afgewezen door de Staten van Utrecht, omdat dit tot kostenstijging 

zou leiden van de Utrechtse ingezetenen. Deze veronderstelling was juist, want de 

157  De Hinderdam was in de 15e eeuw een belangrijke bron van inkomsten, welke voor algemene doeleinden gebruikt 
werden. Van den Boven van Genderen, Kapittel-Generaal, p. 66 en 95-96. 
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Utrechters betaalden tot dan toe slechts een klein deel van de werkelijke totale kosten. 

Elke wijziging zou leiden tot een lastenverzwaring voor de Utrechtse ingelanden. Het 

alternatief, niets doen, leverde grote gevaren op. Uiteraard was er het gevaar van 

overstroming. Te zware lasten voor de dijkplichtigen zou echter ook kunnen leiden tot 

spadesteken. Tot dan toe was dat zelden voorgekomen, maar de eerste gevallen 

maakten duidelijk dat dit geen waanbeeld was. Spadesteken, waarbij de dijk voortaan 

door het heemraadschap werd onderhouden, zou ook leiden tot lastenverzwaring van de 

Utrechters.

In 1589 was opnieuw vastgelegd wie welk stuk dijk moest onderhouden. De 

verplichting hiertoe werd overgedragen bij transport van het verbonden stuk land. 

Jaarlijks dienden de dijkplichtigen bij de schouw aanwezig te zijn op straffe van een 

boete. Na dijkverbeteringen kregen de dijkplichtigen de verbeterde dijk in (duurder) 

onderhoud. Zij hadden geen zeggenschap of vertegenwoordiging. Net als iedere andere 

inwoner van Holland kon men een verzoek/beklag indienen bij de lokale baljuw of een 

proces aanspannen voor het Hof van Holland, zoals in 1467 gebeurde. Er zijn echter geen 

voorbeelden bekend dat ingelanden door het Hof in het gelijk werden gesteld. 

De waalplichtigen betaalden de kosten van bijzonder onderhoud en algemeen bestuur 

(de omslag). Dijkvakken in onderhoud van het heemraadschap kwamen ook ten laste 

van de waalplichtigen. De omslag werd verdeeld naar acht districten onder 

verantwoordelijkheid van de heemraad. Deze heemraad was dus in zekere mate de 

vertegenwoordiging van de waalplichtigen, bijvoorbeeld om te protesteren tegen hoge 

omslagen. Kort voor 1590 bedroeg de omslag vier tot zes stuivers per morgen. Om een 

vergelijking met Rijnland te maken moet men de omslag van Amstelland bijtellen, welke 

ongeveer drie stuivers bedroeg. In Rijnland werd ongeveer zes stuivers in totaal 

betaald.158 De last van de Diemerdijk voor de waalplichtigen was dus wel hoog, maar niet 

buitengewoon. 

De schout en schepenen van Diemen en die van Muiden hadden het recht de schouw 

uit te voeren en boetes op te leggen. Zij mochten geen keuren wijzigen of nieuwe 

opleggen. Het interpreteren van de keur was een machtig wapen, waarmee dijkplichtigen 

konden worden ontzien. Schout en schepenen werden herhaaldelijk beticht hiervan 

gebruik te maken ten nadele van de overige belanghebbenden.  

De stad Amsterdam had in de loop der jaren grote directe en indirecte invloed 

verworven in het beheer van de Diemerdijk. De stad was vertegenwoordigd in het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden. Zij had ook grote invloed op de benoeming van de 

baljuw van Amstelland (de dijkgraaf van de Diemerdijk) en die van Gooiland. Daarmee 

had Amsterdam invloed op de benoeming van alle Hollandse gerechten binnen het 

heemraadschap. De uitzonderlijke financiële positie van Amsterdam was van groot 

belang. Hiermee konden provinciale plannen worden voorgeschoten wat het makkelijker 

maakte om plannen goedgekeurd te krijgen, zoals het plan voor de aanleg van een sluis 

in Muiden. De diplomatieke invloed van Amsterdam was eveneens groot. Burgemeester 

Jan Claesz Cat had tussen 1580 en 1590 diverse missies ondernomen naar Muiden en 

Utrecht om zich op de hoogte te stellen en te spreken over verbeteringen.  

Vanaf 1579 waren de Staten van Holland onder aanvoering van landsadvocaat Van 

Oldenbarnevelt intensief betrokken bij het verbeteren van dijk en dijkonderhoud, in het 

bijzonder de totstandkoming van het concept reglement van 1591.159 De Staten lieten zich 

hierin leiden door Amsterdam. 

De Staten van Utrecht namen geen initiatief, maar hielden wel een vinger aan de 

pols. Men greep in zodra de Utrechtse belangen mogelijk geschaad werden. Bovenal 

moesten de lasten voor de waalplichtigen beperkt blijven. Elke vorm van lastenverhoging 

werd zover mogelijk tegengegaan. Daarom werd herhaaldelijk gewezen op de plichten 

van de dijkplichtigen. Ook wanneer provinciale belangen in het geding waren werd 

opgetreden zoals bij het voorstel tot verlegging van de Hinderdam. 

158  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, p. 328, 
159  Het grote aantal stukken met betrekking tot de Diemerdijk geeft de betrokkenheid aan van de landsadvocaat. NA, archief 

Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 987-1999. 
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Het dijkbestuur, bestond uit een Hollandse dijkgraaf, zes Hollandse heemraden en vier 

Utrechtse heemraden. De dijkgraaf stond onder directe verantwoordelijkheid van de 

Staten. De zes Hollandse heemraden werden mede met instemming van Amsterdam 

benoemd. De vier Utrechters werden door de lokale heer benoemd, maar stonden onder 

druk van de Staten van Utrecht zoals bleek in 1521. Op technisch gebied werd indien 

nodig de steun van andere Hollandse heemraadschappen ingeroepen. Op de betaaldag 

mochten meerdere vertegenwoordigers uit de districten aanwezig zijn.160 De heemraden 

werden benoemd door de steden en heerlijkheden. Door het uitoefenen van het 

stemrecht bij belangrijke beslissingen, zoals de vaststelling van keuren en de omslag, 

waren de heemraden in principe in staat tot op zekere hoogte de belangen van hun 

district te verdedigen. De eed die ze moesten zweren, legde echter de nadruk op goed 

dijkbeheer. Er zijn geen aanwijzingen dat de heemraden optraden als directe 

vertegenwoordiging van de ingelanden. 

De situatie in 1590 was niet erg hoopvol. Doordat op steeds meer plaatsen het 

voorland verdween waren structurele maatregelen nodig. Daarbij was er keuze tussen de 

aanleg van een inlaagdijk of een palendijk. Een nieuwe dijk zou, door de drassige 

ondergrond, al snel zijn voorland weer verliezen. Waarschijnlijk werd daarom gekozen 

voor de aanleg van een dure palendijk. Op basis van de oude overeenkomsten betekende 

dit een lastenverzwaring voor de dijkplichtigen. De mogelijkheden om de financiering te 

verbeteren waren uiterst beperkt. Het heemraadschap was niet in staat zelfstandig 

nieuwe voorstellen op te leggen; het was afhankelijk van de Staten van Holland en 

Utrecht. De Staten van beide provincies zagen geen kans hun meningsverschillen bij te 

leggen. Elders in Holland werden wel belangrijke vernieuwingen doorgevoerd, zoals de 

gemeenmaking in het geval van de Spaarndammerdijk. In het geval van de Diemerdijk 

bleven de oude rechten in stand. 

2.5 TERUGBLIK OP DE PERIODE TOT 1590

Er zijn weinig documenten over de Diemerdijk overgeleverd uit de periode vóór 1550, 

daarna neemt de hoeveelheid sterk toe. Mede dankzij historisch speurwerk in de 

zeventiende eeuw zijn een aantal brieven (verordeningen) van landsheren beschikbaar. 

De verordeningen betroffen de dijkbouw, de financiering, het beheer en bijzonder 

dijkherstel. Op basis van deze gegevens ontstaat een interessant beeld van de 

ontwikkeling op deze terreinen. Het is belangrijk in ogenschouw te nemen dat het hierbij 

gaat om regelgeving, waarvan het de vraag is of deze werkelijk zo is uitgevoerd. 

Hoewel de gegevens beperkt zijn, is duidelijk dat in de periode 1300-1440 de 

bescherming van het gebied aan de zuidelijke kust van de Zuiderzee steeds moeilijker 

werd. Belangrijke factoren waren het groter wordende oppervlakte van de Zuiderzee en 

de verwijding van de zeegaten naar de Noordzee. Bij een combinatie van aanhoudende 

noordwesterstorm, springvloed en een (tijdelijke) verzwakking van een bepaald dijkvak 

nam de kans op een dijkdoorbraak plotseling dramatische vormen aan. 

Na de rampzalige St. Elisabethsvloed duurde het vele jaren voordat structurele 

maatregelen werden genomen. De stormvloed veroorzaakte het ontstaan van een klein 

meer aan de binnenkant van de Diemerdijk, het Nieuwe Diep. Zo mogelijk ernstiger was 

het feit dat op verschillende plaatsen, zoals bij het Nieuwe Diep, ook het voorland 

verdween. Het voorland was de belangrijkste golfbreker. Omstreeks 1440 moest een 

definitieve oplossing gezocht worden voor de gevolgen van dit voortdurende proces van 

verdwijnen van het voorland. De gekozen oplossing bestond uit een paalwerk vastgezet 

met ijzeren raamwerk. De constructie is zo complex dat men ongetwijfeld ook andere, 

meer eenvoudige en dus goedkopere, oplossingen overwogen heeft, maar te licht 

bevonden voor de situatie van bepaalde dijkvakken. Hoewel de formele organisatie 

misschien weinig zichtbaar was moeten dijkgraaf en heemraden dus over belangrijke 

contacten hebben beschikt om dergelijke bouwwerken mogelijk te maken. 

160  AGV, AZD, inv. nr. 105. In 1598 werd bepaald dat alleen dijkgraaf en heemraden een vergoeding kregen tijdens de 
betaaldag. Zij moesten de kosten zelf contant betalen en later bij de penningmeester om een vergoeding vragen, dit om 
hoge uitstaande rekeningen te voorkomen. 
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De kosten van deze oplossing waren zo hoog dat de landsheer het onderhoud bij 

districten plaatste in plaats van bij de individuele dijkplichtigen. De landsheer kon zijn wil 

relatief eenvoudig opleggen, hoewel daadwerkelijke uitvoering lang niet altijd zeker was. 

Volgens de literatuur is er vanaf 1437 sprake van een heemraadschap, maar mogelijk 

was er al eerder sprake van een bestuur van dijkgraaf en heemraden. Belangrijk is vast 

te stellen dat tot omstreeks het midden van de zestiende eeuw het heemraadschap 

vooral een rechterlijk instituut was. Men kwam bijeen voor de uitgifte, de schouw, de 

rekendag en de betaaldag. Waarschijnlijk ontmoetten dijkgraaf en heemraden elkaar 

alleen in geval van nood.  

In de periode 1440-1591 werden de bepalingen herhaaldelijk van landswege 

bevestigd. Soms werd het nodig geacht de bepalingen bij te stellen. Dit gold vooral de 

schouw. De traditionele schouw door schout en schepenen van Diemen en Muiden (elk in 

eigen rechtsgebied) werd niet voldoende geacht. Eerst werd een groep heemraden 

samengesteld uit de contribuerende districten. In 1485 werd Amsterdam toegevoegd aan 

het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Het recht van de schouw was tot 1591 

juridisch het meest besproken onderwerp. Diemen en Muiden waren zeer gehecht aan 

hun privileges. Het dijkcollege en de stad Amsterdam waren zeer bezorgd over de 

kwaliteit van de schouw. Omstreeks 1500 werd gekozen voor een aaneenschakeling van 

schouwen door deze belanghebbende partijen. Controle op controle zou zekerheid 

moeten bieden. 

Deze ontwikkelingen konden de grote overstroming van 1 november 1570 niet 

voorkomen. Deze stormvloed, naar de naamdag Allerheiligenvloed genoemd, was voor 

de Hollandse (en Utrechtse) Staten aanleiding maatregelen te nemen. Niet direct, want 

het gebied bevond zich toen in een chaotische situatie. Maar aan het eind van de jaren 

tachtig van de eeuw waren er mogelijkheden om orde op zaken te stellen. De Staten van 

Holland namen hierin een leidende rol, daartoe aangespoord door de stad Amsterdam. 

Hoewel het voorgestelde reglement van 1591 door Utrechtse tegenstand nooit werd 

doorgevoerd, betekende de beslissing van de Staten van Holland wel het begin van een 

toenemende provinciale interventie ten behoeve van beter beheer van de dijk. 
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3. DE PERIODE 1591-1672

De Allerheiligenvloed van 1570 was een grote ramp. Grootschalige werken bleven 

voorlopig uit vanwege de politieke en vooral de militaire onrust tijdens de jaren zeventig. 

De ingelanden van de Diemerdijk verkeerden in nood. De situatie was vergelijkbaar met 

bijvoorbeeld de Schielandse Hoge Zeedijk en de Spaarndammerdijk.161 Aan het eind van 

het decennium werden de dijken hersteld. Na 1580 ontstond de politieke mogelijkheid,

en ook de overtuiging, om structurele verbeteringen tot stand te brengen. 

Begin 1591 legden de Staten van Holland een plan op tafel om de veiligheid aan de 

Diemerdijk structureel te verbeteren, maar het juridische kader om de plannen op te 

leggen aan het heemraadschap ontbrak vooralsnog. De Staten dienden eerst het college 

van dijkgraaf en heemraden en vervolgens de Staten van Utrecht te overtuigen. Het 

overtuigen van de dijkgraaf (een Hollandse functionaris) en de Hollandse heemraden was 

aanzienlijk eenvoudiger dan de heemraden uit het Sticht (Utrecht). Zoals bleek in het 

vorige hoofdstuk waren de Staten van Utrecht niet van zins alle voorstellen van 

Hollandse zijde zonder meer te accepteren. Het opleggen van zwaardere lasten aan 

(Hollandse) dijkplichtigen vond men in Utrecht geen bezwaar. Structureel zwaardere 

lasten voor de (voornamelijk Utrechtse) waalplichtigen waren onbespreekbaar, evenals 

het verleggen van de Hinderdam van Utrechtse bodem naar Muiden, op Hollandse 

bodem. Op momenten dat dit ter sprake werd gebracht werd het eerste artikel van de 

Unie van Utrecht, over de soevereiniteit van de provincie, boven tafel gehaald. 

Anno 1590 waren de toenemende problemen met betrekking tot de Diemerdijk voor 

iedereen duidelijk. Enerzijds was er de dreiging vanuit zee, anderzijds de voortgaande 

daling van het maaiveld. Technische antwoorden waren er. Men had besloten de dijken te 

verhogen en waar nodig aan de zeekant te versterken met paalwerk. Het paalwerk 

vereiste veel onderhoud, maar het functioneerde. De gevreesde doorbraak naar het 

Nieuwe Diep en Diemermeer, en daarmee het ontstaan van een binnenzee, werd nooit 

bewaarheid. Omstreeks 1450 was het paalwerk alleen geplaatst op plekken waar het niet 

mogelijk was de dijk naar achteren te verplaatsen, zoals bij Ipensloot. In 1590 werd de 

dijk ook daar waar hij in principe wel naar achteren verplaatst kon worden, met palen 

versterkt. Meer aarde en meer palen waren het antwoord op de dreiging. De 

belangrijkste vraag was voortdurend: wie gaat dit betalen? Het kleine groepje 

dijkplichtigen, ooit verantwoordelijk voor een kade, kreeg een steeds duurdere dijk te 

onderhouden die bescherming bood voor een steeds grotere groep belanghebbenden. 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen in de periode 1591-1672 uiteengezet. 

Welke rampen deden zich voor en was er sprake van bepaalde trends in de 

weersomstandigheden? Welke technische maatregelen volgden daarop? Techniek was 

een kwestie van kennis, maar ook van geld. De beschikbaarstelling van geld was 

onvermijdelijk een politieke kwestie. De heren in het heemraadschap, maar meer nog in 

het stadhuis van Amsterdam en de Staten van Holland en Utrecht bepaalden hoeveel 

geld er beschikbaar gesteld kon worden voor gewenste technische verbeteringen. Werden 

de politieke besluiten werkelijk uitgevoerd? Notulen van besturen geven hierop meestal 

geen antwoord. Het analyseren van de beschikbare financiële gegevens kan wel het 

gewenste inzicht opleveren. Het hoofdstuk eindigt in 1672 toen radicale verbeteringen 

een nieuwe periode inluidden. 

3.1 STORM, SPANJAARDEN EN STATEN 

Na de inname van Brielle door de Geuzen in 1572 volgde een gewelddadige strijd tussen 

de Spaansgezinden en de Staatse troepen. Ook het gebied van de Diemerdijk werd zwaar 

getroffen. In 1572 was de Spaanse legerleider Bossu nog net op tijd geweest met het 

bezetten van de garnizoenen in Muiden en Weesp en, aldus Van Nierop, waar 

garnizoenen waren bleef men de koning trouw.162 In 1572 werd de bevolking van 

161  Schielandse Hoge Zeedijk: Van der Ham, Hoge Dijken, p. 88; Spaarndammerdijk: Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat
in stedenland, p. 155. 

162  Van Nierop, Het foute Amsterdam, p. 11. 
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Naarden door de Spanjaarden voor straf uitgemoord. Deze gebeurtenis maakte enorme 

indruk. Het maakte duidelijk dat van de Spanjaarden weinig goeds was te verwachten. 

Langzamerhand gingen meer en meer steden en versterkingen over naar de kant van de 

Staatsen.163 Onder druk van het Staatse leger volgden eind 1577 Muiden en Weesp. 

Amsterdam ging een jaar later over.164 In dezelfde periode werd Holland geteisterd door 

één van de meest verschrikkelijke overstromingen in zijn geschiedenis. In 1570 vond de 

hierboven genoemde Allerheiligenvloed plaats. Waarschijnlijk mede door het uitblijven 

van herstelwerkzaamheden volgden ernstige overstromingen in 1575 en 1577.165

Na de overgang van Amsterdam in 1578 naar de Staatsen keerde de rust 

langzamerhand terug. Overigens was het gebrek aan enthousiasme en overtuiging niet 

voorbehouden aan de Vechtstreek. Een groot deel van Holland deelde in de angst en 

onzekerheid.166 Om de verwachte tegenaanvallen te kunnen weerstaan werden langs de 

Vecht versterkingen aangebracht. In de periode 1582-1589 werden, op uitnodiging van 

de Staten van Holland, het gebied langs de Vecht (de oostgrens van Holland) en de 

overige vestingen langs de Hollandse grens herhaaldelijk bezocht door de bekende 

ingenieur Adriaan Anthonisz. De steden Weesp en Muiden en het Muiderslot werden in de 

loop van de jaren tachtig aanzienlijk versterkt. Belangrijk daarbij waren in eerste 

instantie de versterkingen rondom het Muiderslot. Dit kasteel, sinds 1477 in Amsterdams 

beheer, was een belangrijk voorportaal van Amsterdam vanuit het oosten en had daarom 

Amsterdams bijzondere belangstelling.167 Langzamerhand ontstond het idee van een 

aaneengesloten gordel van vestingen aan de oost- en zuidgrens van Holland en Utrecht, 

waarbij ook het water een nuttige rol kon spelen zoals dat in 1572 gebeurde bij Leiden. 

In 1589 deed prins Maurits een voorstel ‘tot defentie van het Nedersticht ende Hollandt’. 

Mogelijk werd in dit plan ook gedacht aan georganiseerde inundatie van het gebied ten 

oosten van Amsterdam.168 Als onderdeel hiervan wilde Holland graag een sluis in Muiden 

aanleggen. Dit plan werd door de Staten van Utrecht geweigerd, vooral om economische 

redenen, waarover straks meer. Het plan, later de Hollandse Waterlinie genoemd, 

verdween formeel van tafel, maar bleef een achtergrondrol spelen in het beleid van de 

Hollandse Staten. Terwijl de militaire activiteiten buiten Holland werden voortgezet, brak 

voor de Hollanders een periode van uitbundige economische groei aan.169

Na afloop van het Twaalfjarig Bestand in 1621 leek het militaire tij te keren. In 1624 

en 1625 vonden verscheidene plundertochten in het gebied van de Diemerdijk plaats. De 

plotselinge bezetting van Amersfoort door de Spanjaarden in 1629 bracht grote paniek in 

Holland.170 Langs de Vecht werden een aantal posten versterkt en verschansingen 

opgetrokken. Vaak werd hiervoor aarde gebruikt die het gemakkelijkst voor handen was. 

De dijken werden hierbij niet gespaard.171 In augustus 1629 werd het gebied ten zuiden 

van de Diemerdijk onder water gezet o.a. via het openzetten van de Ipenslotersluis en 

het doorsteken van de dijk ten oosten van Muiden.172 Eind augustus werd, na enkele 

belangrijke overwinningen, Amersfoort door de Spanjaarden ontruimd. Gedurende de 

Opstand zou de Vechtstreek niet meer worden bedreigd. Amsterdam kon al zijn energie 

aan economische expansie wijden. Slechts even werd de rust bedreigd door het beleg 

163  Westra, Nederlandse ingenieurs, p. 31; Parker, Dutch Revolt, p. 166: Filips II achtte het eind mei 1574 het zeker dat de 
Nederlanden verloren waren. 

164  Blok, Nederlandse Volk, II, p. 126. 
165  Fockema Andreae, Studiën, p. 16. idem, Rijnland, p. 370. Gottschalk heeft herhaaldelijk gewezen op verkeerde 

vermeldingen van doorbraken en overstromingen door Fockema Andreae. Gottschalk, Stormvloeden, II, p. 4. 
166  Van Deursen, Maurits, p.142 
167  Westra, Nederlandse ingenieurs, p. 37-40. 
168  Brand, De Hollandse Waterlinie, p. 15 en 166. Plan van Maurits: “Defensie van ’t landt”. Van Hoof,’Vijand als 

bondgenoot’, p. 623-624. Een goed beheer vereist ook competente en betrouwbare officieren. De baljuw van Gooiland 
Paulus van Loo, volgens de Hollandse Staten een man met een twijfelachtige reputatie, werd in 1581 vervangen. Res. 
SvH, 22 december 1581. 

169  Op basis van De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, p. 512 
170  Rommes,‘Het Landschap’, p. 182. Voor een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen in 1629: Bordes, 

Verdediging van Nederland.
171  Res. SvH, 3 mei 1630. 
172  Gottschalk, Stormvloeden, III, p. 108-109. Res. SvH 17, 18, 19, 21 augustus en 12 september 1629. 
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van Amsterdam in 1650 door prins Willem II (die Amsterdam dreigde in te nemen), 

waarbij verscheidene verschansingen werden opgericht en het gebied ten oosten van 

Amsterdam gedeeltelijk werd geïnundeerd. De plotselinge dood van Willem II maakte een 

einde aan de situatie. 

Net als elders in Holland werd in het begin van de zeventiende eeuw in de 

Vechtstreek gewerkt aan het droogleggen van meren. In de jaren twintig werd octrooi 

verkregen voor de drooglegging van het Diemermeer (Watergraafsmeer), het 

Bijlmermeer en het Naardermeer. Vooral de Watergraafsmeer werd een geliefd 

buitenverblijf voor rijke Amsterdammers. De Bijlmermeer kende een veel moeizamer 

bestaan en bleef gebukt gaan onder zware financiële onderhoudslasten.173 Het 

Naardermeer werd zelfs nooit bebouwd, liep weer onder en is daarna niet meer 

drooggelegd.174

De gunstige conjunctuur leidde in heel Holland onder andere tot de aanleg van 

trekvaarten. Eind jaren dertig besloot Amsterdam tot de aanleg van de trekvaarten 

tussen Amsterdam en Weesp (met vervolg op Utrecht) en tussen Amsterdam en 

Naarden.175 De bedrijvigheid in het gebied nam verder toe door het toenemende aantal 

rijke Amsterdamse en Utrechtse stedelingen dat een landgoed vestigde aan de 

‘zegepralende’ Vecht, vooral in het Utrechtse deel van de Vechtstreek.176 Door de komst 

van de stedelijke kooplieden kwam er grotere welvaart op het voorheen arme Utrechtse 

platteland.177 De Vecht was een belangrijke binnenroute. In de eerste helft van de 

zeventiende eeuw vonden kanalisatiewerkzaamheden plaats. Vanaf 1630 waren er 

plannen voor een kanaal van Utrecht naar de Eem over Stichts gebied dat ‘dus niet 

getroffen kon worden door Hollandse machtspolitiek’. Na 1640 verdwenen de plannen 

van de agenda, om vanaf 1660 weer terug te komen, maar door de minder gunstige 

economische en politieke situatie werd het plan niet verwezenlijkt.178

De periode 1590-1650 kenmerkte zich als een lange periode van uitbundige 

economische groei, ondanks de kortstondige recessies. De economische groei vertaalde 

zich in aanzienlijke groei van de inkomens. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat de 

ontwikkeling in het dijkplichtige gebied van de Diemerdijk, de Noordelijke Vechtstreek, 

een uitzondering hierop was. De economische groei maakte het beter mogelijk de 

waterstaatswerken te onderhouden. Werd de Diemerdijk in die periode goed 

onderhouden of na hoogwater snel en adequaat hersteld? Hoe zag de ‘ecologische 

noodzaak’ tot groot onderhoud eruit in de periode 1590-1670? 

3.2 WATERSTANDEN EN DIJKONDERHOUD

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw 

de ecologische ontwikkelingen het noodzakelijk maakten structurele verbeteringen aan te 

brengen in de bouw en het onderhoud van de Diemerdijk. Door de grotere en ondiepe 

Zuiderzee en de grotere gaten tussen de Waddeneilanden nam de kans op zeer 

hoogwater toe. In 1590 had men met behulp van ervaren dijkmeesters uit Rijnland, 

Schieland en Delfland, nieuwe eisen aan de dijk opgesteld. Ook waren er concrete 

afspraken gemaakt tussen heemraadschap, Holland en Utrecht om de zwakke plekken, 

mede met provinciale subsidie, met palen te versterken. De grote vraag voor eenieder 

was uiteraard: waren deze maatregelen voldoende om nieuwe rampen te voorkomen? 

3.2.1 Klimaat en waterstanden 

Over de periode tot 1682 beschikken we slechts over incidentele waterstandgegevens. 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van dijkschade, waterstanden en bijzondere 

173  Van Dijk,‘Leeghwater ende Bijlmermeer’, p. 70-75. 
174  Zinderen-Bakker, Naardermeer; Gottschalk,‘Naardermeer’. 
175  Res. SvH, 25 oktober 1640. zie dossier NA, archief Gedeputeerden Haarlem, inv. nr. 1129 en GA Diemen, OA Diemen, 

inv. nr. 485 (‘geschiedkundige aantekeningen met akten’). 
176  Glaudemans, Amsterdams Arcadia; Munnig-Schmidt en Lisman, Plaatsen aan de Vecht.
177  Rommes,‘Het Landschap’, p. 183. 
178  Rommes,‘Het Landschap’, p. 213-214. 218, 221. 
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klimatologische omstandigheden. De incidentele gegevens voor deze paragraaf zijn 

vooral gebaseerd op het werk van Buisman en Gottschalk.179

In 1601 en 1602 brak de dijk niet door, maar was er wel grote schade.180 In februari 

1609 brak de Diemerdijk wel door. De overstroming reikte volgens Gottschalk niet verder 

dan enkele kilometers landinwaarts. Dit was waarschijnlijk het gevolg van een gedraaide, 

aflandige wind. Een jaar later was de wind juist zeer ongunstig. Nu overstroomde het 

hele gebied tot aan de Hoge Rijndijk onder Leiden. Hierbij moet wel opgemerkt worden 

dat ook andere dijken bezweken en zo mede bijdroegen aan de overstromingen. De 

gevolgen van de vloed van 23 januari 1610 waren ernstig.181 Volgens een tijdgenoot was 

het water in veertig jaar niet meer zo hoog geweest en stond het op sommige plaatsen 

net zo hoog als de Allerheiligenvloed van 1570.182 Overigens wist men in 1610 bij 

Schellinkhout de schade enigszins te beperken door toepassing van een nieuwe techniek 

om met zeil en stenen de dijk te beschermen.183 Deze techniek zou later ook aan de 

Diemerdijk vruchten afwerpen. 

Op 8 maart 1625 kwam opnieuw een groot deel van Rijnland. (tot de Hoge Rijndijk) 

onder water. In Hoorn kwam het water zelfs een halve voet tot een voet hoger dan in 

1570. Ook in Amsterdam kwam het water zeer hoog. De hoge waterstand was het gevolg 

van de gevaarlijke combinatie van aanhoudende noordwesterstorm en springvloed. De 

succesvolle methode bij Schellinkhout werd nu ook met goed gevolg toegepast bij de 

Diemerdijk. Tussen Amsterdam en Muiden. kon volgens Buisman door het snel 

aanbrengen van zeilen worden voorkomen dat de dijk doorbrak. Tussen Muiden en 

Muiderberg brak de dijk wel op enkele plaatsen door.184

 Het volgende gevaar kwam niet vanuit zee, maar over land. Bij de plotselinge 

gecombineerde aanval van Spaanse legers in 1629 werd de Vecht een front. Langs de 

Vecht van Muiden tot Vreeswijk werden schansen gebouwd. In de dijk tussen Muiden en 

Muiderberg werd een aantal gaten in de dijk geslagen om de oostelijke Vechtstreek onder 

water te zetten. De inundatie belette de vijand een aanval op Amsterdam in te zetten.185

Deze ervaring was een nieuwe aanleiding om structurele maatregelen te overwegen om 

inundaties mogelijk te maken, waarover straks meer. 

Afbeelding 3.1: Rembrandt, De Diemerdijk. 
Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, beeldnummer 020158 (reproductie bij AGV) 

179  De resoluties van de Staten van Holland, Utrecht en van het hoogheemraadschap bieden geen aanvullende gegevens. 
180  Mede naar aanleiding van de ontstane schade werd een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de Staten van Holland en 

de ingelanden over de verdeling van de lasten van Diemerdammer- en Ipenslotersluis. UA, archief Kapittel ten Dom, 
inv. nr. 3522. 

181  HHR-Rijnland, OA Rijnland, inv. nr. 9015, 26 januari 1610. 
182  UA, archief SvU, inv. nr. 568-A, nr 29 en 30. 
183  Buisman, Duizend jaar, 4, p. 259-260 en 265-266. 
184  Buisman, Duizend jaar, 4, p. 374-376. 
185  Buisman, Duizend jaar, 4, p. 402-403. 
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Tabel 3.1: Geregistreerde stormvloeden, 1570-1675 
Datum Stormvloed

Waterhoogte
t.o.v. NAP 

(duim)

Bijzonderheden en/of gegevens betreffende Diemerdijk 

01/11/1570 88d 
Vloedmerk ‘teken’, Damsluis, buitenvleugel (aangebrachte gedenksteen). O.a. Rijnland. 
onder water tot Hoge Rijndijk. (oorlogsomstandigheden) 

15/12/1575  Schade in Rijnland. (Fockema Andreae) 
1581-2 Z Jaarlijks hoge waterstanden. 

1586-88 Z Jaarlijks hoge waterstanden. 
12/01/1594  Hoogwater bij Hoorn door WNW-wind. 

25/09/1596
Schellinkwouderdijk (Waterland) doorgebroken, net als in 1577 en 1580 (doorgestoken in 
1573).

31/10/1601 Z

Dijk bij Ipensloot heeft zeer te lijden. (SvH, 24/05/02 en 20/07/1602). Dijken bij Muiderslot 
zeer te lijden. In Amsterdam straten blank. 
Op 26 WNW, op 30 WZW en 31 NW-wind 

24/02/1602  Op 23 ZO, op 24 NW-wind bij Edam. 
22/01/1609  Doorbraak Diemerdijk. 
18/02/1609  Kleine overstroming bij Diemerdijk (kaart) 

23/01/1610 Ca 88 

Hoger dan ooit sinds 1570. (St.Emerentiavloed). vier dagen storm uit NW. Op drie plaatsen 
bezwijken de dijken; water stroomt tot Leiden. Warmoesstraat in Amsterdam blank, later 
worden straten verhoogd. 186

1612  Zware storm in Friesland 
01/01/1616  Dijkbreuk bij Muiden. en Durgerdam, aan noordzijde van IJ (Velserdijk). 

Sept 1621  Doorbraak in Velserdijk bij Haarlem 
Jan 1622  Schade aan Westfriese dijken door ijsgang. 

09/03/1625 86.5 
Water stroomt tot Leiden na dijkbreuk in Diemerdijk. Ook Velserdijk en bij Durgerdam 
01 tot 02 uur: water bijna tot midden van de Dam in Amsterdam. (kaart) 

27/12/1627 Z 
Amsterdam deels onder water. Bij Kampen grote dijkschade, maar van elders aan de 
Zuiderzee niets bekend. 

26/12/1628  Schade aan dijken in Zuiderzeegebied. 

1629
Schade door werk aan waterlinie. 
(oorlogsomstandigheden)/ 

25/12/1637
Kerstvloed. In Amsterdam lokale hoge vloed door buiige noordwesterwind (aantal straten 
blank)

03/02/1643  Zware noordwesterstorm vanuit de Noordzee. 
05/03/1651 91 Hoogste punt: 05 uur. Water op de dam. (St. Pietersvloed). 187

1663
Dijkschade bij Den Helder en Huisduinen met gevaar voor verdere verwijding van de 
zeegaten. 

05/12/1665 82.5 
Kelders en pakhuizen in Amsterdam onder water. 
Waterland onder water. 

2010/1669  Doorbraak aan de Vecht (res. SvH, 2/11/1669). 
05/11/1675 90 Enige duimen hoger dan 1570. Water op de dam tot aan de Waag. (oorlog in 1672). 
Noot: 85 Amsterdamse duim= 2,19 meter; 90 duim = 2,32 meter. Z=zware storm. 

Bron: Belangrijkste bronnen: Buisman (2000) en Gottschalk (1977); zie ook: J. van Malde, Historische 

Stormvloeden, verbeterde versie augustus 2003, RIKZ, p. 16-18, 25; Fockema Andreae (1934), p. 368-382; 

KIVI, 1862-3, p.126-131. 

Voor genoemde jaren zijn er meerdere bronnen die min of meer met elkaar overeenkomen, onduidelijk is of 

dit onafhankelijke waarnemingen zijn of overgeschreven.

186  Gottschalk, Stormvloeden, III, p.23 en 30. Res. SvH 14 mei 1609. In 1610 werd voorgesteld de Koegras te bedijken om 
de toevloed van water in Rijnland te beteugelen. Buisman, Duizend jaar, 4, p. 267. 

187  In 1651 veroorzaakte een doorbraak grote schade. Onder meer liep de kort daarvoor voltooide Watergraafsmeer 
(‘spilpenning van Amsterdam’) onder. Commelin meldt ons dat door een aflandige oostenwind het water van het 
omringende land vanzelf weg liep, behalve in deze laaggelegen polder. Crommelin, Amsterdam, I, p. 162. 
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Het water kwam in 1651 opnieuw boven het niveau van de Allerheiligenvloed van 1570. 

Op een tweetal plaatsen brak de Diemerdijk waardoor walen waren gevallen van 

ongeveer 15 en 25 roeden (50-90 meter) breed en 30 voet (9 meter) diep. Tussen 13 en 

16 maart zeilde een Amsterdamse delegatie langs de dijk om de schade aan de dijk op te 

nemen. De delegatie constateerde dat de bovengenoemde gaten de plekken waren waar 

in augustus 1650 de dijk was doorgestoken in verband met de dreigende aanval van 

prins Willem II op Amsterdam. Elders aan de Diemerdijk was er wel schade, maar er was 

geen doorbraak.188 De schade was enorm. De buitenhuizen van Amsterdammers gelegen 

in de pas drooggemaakte Diemermeer leden veel schade. Het water stond in deze diepe 

polder tot 16 voet hoog. In Amsterdam stroomde het water over de Nieuwendijk en 

Warmoesstraat en tastte de goederen aan in kelders en pakhuizen.189 Waarschijnlijk door 

een gunstige windrichting stroomde het water niet verder dan enkele kilometers 

landinwaarts, wat ook bij de doorgebroken Spaarndammerdijk gebeurde.190 Na 1651 

verliepen er bijna twee decennia zonder enige problemen. In 1669 was er wateroverlast 

door een doorbraak in de Vechtdijken. 

Afbeelding 3.2: Jacob Esselens, De dijkdoorbraak even buiten Amsterdam, 1651 (St. Pietersvloed). 
In Amsterdam stroomde het water over de Dam en de Nieuwendijk.

Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum. 

De periode 1570-1630 kenmerkte zich door een groot aantal gevallen van hoogwater. De 

periode 1630-1670 daarentegen was juist een rustige periode. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat de eerste periode in politiek en sociaal opzicht aanzienlijk onrustiger was dan 

de tweede periode. De overstroming van 1651 bleek het gevolg van de inundatie een jaar 

eerder. Die dijkdoorbraak was de enige doorbraak in de Diemerdijk in de periode 1616-

1672. Betekende dit dat de dijk na de grote problemen aan het begin van de zeventiende 

eeuw na 1620 goed werd onderhouden en in goede staat was om de stormen te 

weerstaan?

3.2.2 Onderhoud en techniek 

Omstreeks 1590 heerste er onder bestuurders grote angst voor een dijkdoorbraak. 

Provincies en heemraadschap wisten dat een deel van de dijk nog onvoldoende 

beschermd was. Daarom was er een plan voor het uitbreiden van de palendijk. Men wist 

188  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645 (dossier 3). 
189  Hell,’Schatkist’, 170; Hollandse Mercurius II 1651 p. 33; Wagenaar, Tegenwoordigen Staat, V, p. 778-779. 
190  Buisman, Duizend jaar, 4, p. 515 (tekening). 



3. De periode 1591-1672 

62

ook dat er geen garantie was dat niet nog meer voorland weg zou spoelen, wat grote 

problemen zou veroorzaken. In 1593 werd door een commissie van de Staten van 

Holland vastgesteld dat door het voortdurende ‘afslijten van de Hollandse gaten’ tussen 

de Waddeneilanden de waterstanden steeds hoger werden. Mede door het ‘afslijten van 

de voorlanden’ werd er grotere krachten uitgeoefend op de dijk waartegen ook het 

paalwerk niet voldoende was bestand.191

De herhaaldelijke schade aan de Diemerdijk baarde ook dijkgraaf en heemraden grote 

zorgen. De ondergrond van de Diemerdijk was zwak. Het verzwaren, verhogen en 

verbreden van de dijk was daarom geen eenvoudige zaak.192 Desondanks werd gekozen 

voor het versterken van de aarden dijk op die plekken waar voldoende voorland 

aanwezig was. Op plekken waar geen voorland was, zoals bij het Nieuwe Diep, moest een 

palendijk uitkomst brengen. Door het wegspoelen van het voorland moest het aantal 

roeden palendijk voortdurend worden uitgebreid, waarover straks meer.  

Sinds de zware schade in 1570 was er herstelwerk gedaan, maar sommige delen van 

de dijk bleven zwak. Op last van de Staten van Holland werden de dijkgraven van 

Rijnland, Delfland en Schieland naar de Diemerdijk gestuurd om de eisen vast te stellen 

waaraan de dijk moest voldoen. De bekende Alkmaarse ingenieur Adriaen Adriaensz heeft 

hierin waarschijnlijk een leidende rol gespeeld. Hij had, op last van de Hollandse Staten, al 

eerder enkele keren de Diemerdijk bezocht tijdens zijn inspecties van de fortificaties in 

Muiden.193 Op basis van de bevindingen van deze experts werd in 1591 een Generale Keur 

vastgesteld (zie paragraaf 2.1).194

De aarden dijk bestond omstreeks 1590 uit een onderlaag van rietzoden, aangevuld 

met aarde. Het rietwerk moest zodanig gelegd worden dat het ‘tot een paar voet boven 

een dagelijckse vloet, ende beswaaren tselve voorts met aarde ten hooghte vanden 

dijk’.195 Hoe hoog de dijk ‘ten zuiden van de Ipenslotersluis’ precies was, is niet bekend. 

De aarde in de buitendijkse landen was van betere kwaliteit dan de binnendijkse 

aarde. De dijkplichtigen moesten zelf de aarde leveren. Vaak werd dit van andere 

landeigenaren of het heemraadschap gekocht. Dit was de reden dat de Nes, een groot 

stuk buitendijksland halverwege tussen Muiden en Diemen in eigendom bleef van het 

heemraadschap.196 Dat stuk was groot genoeg om zonder vrees klei te graven. 

Bovendien lag de Nes in een hoek, zodanig dat er zelden zware golfslag op zou treden. 

Elders kon het afgraven van de buitendijkse aarde juist het gevreesde afspoelen van het 

voorland versterken. Om schade aan de dijk te voorkomen werd bepaald dat men de 

aarde ruim buiten de dijk moest halen. 

In geval van nood, bij het stoppen van gaten en walen, was bepaald dat er niet 

betaald behoefde te worden. Door het afgraven van aarde bracht het land minder op en 

verminderde de waarde ervan. De landeigenaren voelden zich hierdoor sterk benadeeld. 

Dat gaf herhaaldelijk aanleiding tot conflicten en processen.197 Volgens contemporaine 

191  UA, archief Verzameling Musschenbroek, inv. nr. 60, memorie 11 juni 1593. 
192  In 1927 heeft Van Balen uitgebreid onderzoek gedaan naar de fysische geografie van de Diemerdijk en haar directe 

omgeving. Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 675-681; Schmitz,’archeologische onderzoek in Diemen’, 
p. 33 e.v.; NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, Memorie van Toelichting, januari 1862, p.2. 

193  AGV, AZD, inv. nr. 62, 14 juli 1578, 15 mei 1580; res. SvH, 21 oktober, 8 december 1590, 18 januari 1594. 
194  AGV, AZD, inv. nr. 89, 18 januari 1591. Elk notulenboek vangt aan met de Generale Keur. AGV, AZD, inv. nr. 2-8. 

Het is niet bekend in hoeverre de keur in schrift verspreid werd onder de dijkplichtigen. In het archief is geen gedrukte 
versie aanwezig, dus waarschijnlijk werd de keur niet schriftelijk verspreid. De dijkplichtigen werden op de hoogte 
gebracht door de uitgifte, een lijst met algemene richtlijnen voor alle dijkplichtigen en een lijst van gebreken aan 
specifieke dijkvakken. Zie ook Van Dalen,’Diemerdijk’, p. 675-681. 

195  NA, archief Oldenbarnevelt, inv. nr. 992. Zie voor een korte beschrijving een memorie van gecommitteerden van 
Holland 11 juni 1593 in: UA. Archief Musschenbroek, inv. nr. 60. Om de kosten te drukken werd bepaald dat de 
landeigenaren voor de normale schouwdag (Lambertus) hun riet niet buiten hun banne mochten verkopen. In geval van 
nood mochten dijkgraaf en heemraden aarde delven zonder vergoeding, zoals in 1610 door de Hoge Raad werd 
bevestigd (UA, Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523).

196  De zogenaamde ‘gemeenelands Nesse’ kwam in 1456 aan het hoogheemraadschap (Van Balen,‘De mensch als 
geologische factor’, p. 696). Voor verpachtingen en verkoop, zie de jaarlijkse rekeningen van het hoogheemraadschap. 
Dit recht werd bekrachtigd door res. SvH, 3 juli 1594. 

197  Bijvoorbeeld proces bij de Hoge Raad in 1610: UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523. 
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gegevens lag rond 1700 het land achter de dijk twee tot drie voet beneden de ‘dagelijkse 

Zomervloedt’198

Afbeelding 3.3: Impressie van een dijkdoorsnee in 1590. 

Op basis van bestekken en keuren kan vastgesteld worden dat de eisen tot 1672 niet 

meer werden aangepast.199 Dit wil uiteraard niet zeggen dat voortdurend aan de eisen 

werd voldaan. Wel maakten de Hollandse Staten, bijvoorbeeld in 1609 en in 1625, 

dijkgraaf en heemraden erop attent dat men moest toezien op het naleven van de 

keuren.200 Het beheer komt verder ter sprake in paragraaf 3.3. 

Rond 1450 begon men met het aanleggen van een versterking met palen op de 

dijkvakken zonder voorland. Waarschijnlijk was dat toen een nieuwe techniek. Rond 1600 

was het versterken van de dijk met houtwerk een beproefd recept. Niet alleen aan de 

Diemerdijk, maar ook in West-Friesland en Zeeland werd deze technologie toegepast.201

Rond 1600 werd het palenwerk aan de Diemerdijk verder uitgebreid. 

Hoe zag de palenrij eruit? Hiervan kan een beeld verkregen worden door de eisen, die 

met steun van Rijnland, Schieland en Delfland in 1591 in een Generale Keur werden 

vastgesteld.202 De palen moesten van eikenhout zijn met een lengte van 28 tot 32 voet 

(ca. 9 meter). Na het inheien van de palen mochten de palen niet meer dan 8 voet boven 

dagelijks water (vloed) uitsteken. Dat betekende dat de palen tenminste 20 voet of 5 

meter in de grond staken. De ankers, die de palen met de aarden dijk verbonden 

moesten een breedte hebben van 6 tot 10 duimen (15-25 centimeter). Achter de palenrij 

werd riet gelegd aangevuld met klei uit het buitendijkse land. 

 Interessant is dat het richtpunt van acht voet boven dagelijks vloed inderdaad van 

groot belang was. Slechts in zeer incidentele gevallen steeg het water boven dit niveau 

uit (tabel 3.1). Uit contemporaine beschrijvingen blijkt dat men een stijgende trend in de 

waterstanden waarnam. Een verlenging van de minimumlengte van de palen ligt dan 

voor de hand. Dit gebeurde pas in 1656 toen de minimale lengte van de palen werd 

bepaald op 34 voet (ruim 10 meter). De breedte van de palen was in 1591 vastgesteld 

op 12 duimen en de dikte op 8 duimen. Om te voorkomen dat begroeiing de palen uiteen 

zou drukken werd in 1628 uitdrukkelijk bepaald dat de ruigte tussen palen afgemaaid 

moest worden.203 In 1658 besloten dijkgraaf en hoogheemraden om de bestaande keuren 

opnieuw na te kijken. Ook werd besloten de keuren van hoogheemraadschappen 

Rijnland, Schieland en Delfland te bestuderen om de keuren eventueel te verbeteren.204

198  Stuk getiteld: ‘Berigt’ van J van der Heijden (1703). Te vinden in :AGV AZD, inv. nr. 731. 
199  AGV, AZD,  inv. nr. 62. 
200  Res. SvH, 16 juli 1609 en 18 juli 1625. 
201  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 135-136. 
202  AGV, AZD, inv. nr. 756. Een contemporaine beschrijving: Het dijkvak, ‘langh omtrent 23 Roeden van den Dijck’ moest 

‘dicht te staen met 12 Else Palen, binnen ende Buyten met een Gordinge, ende in elcke Roede 2 Bouts wel vast door de 
Gordinge gesloten ende elcks 8 Voeten een Scheerpael te staen, ende wel vast met Bouts door de Gordinge ghesloten’ 
(Res. SvH, 30 juni 1601). Zie ook UA, archief Verzameling Musschenbroek, inv. nr. 60. 

203  AGV, AZD, inv. nr. 62. 
204  AGV, AZD, inv. nr. 721, 12 juni 1658. 
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Blijkbaar was men tevreden met de bestaande keuren want er werden in de jaren daarna 

geen nieuwe keuren vastgesteld. De eerstvolgende keur was van 1661.205

 In 1610 kampte men met zeer grote problemen om de dijk in goede staat te 

stellen.206 Er waren al jaren onderhoudsproblemen en het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden zag een versoepeling van de eisen, die een tijdelijke kostenverlaging 

betekende, als een mogelijkheid om snel herstel mogelijk te maken.207 In 1612 werd de 

lengte tijdelijk verlaagd om reparatie te bespoedigen en mocht men ook goedkopere 

grenen palen gebruiken. Tijdelijke versoepeling van de kwaliteitseisen was potentieel 

gevaarlijk, want de palen van mindere kwaliteit zouden nog vele jaren ‘in bedrijf’ blijven. 

Mogelijk was de nalatigheid in onderhoud en de verlaging van de kwaliteitseisen van 

gebruikte materialen in 1612 mede oorzaak van de doorbraak in 1616 (tabel 3.1). Pas na 

1616 werd orde op zaken gesteld en kwam er een einde aan een bijzonder moeilijke 

periode.208 Na 1630 kon men diverse keuren aanscherpen. 

Niet alleen werden de palen dieper de grond in geslagen, ook werd een steeds groter 

deel van de dijk versterkt met palen. Waarschijnlijk werden dijkvakken met palen 

ondergebracht bij districten, dorpen en steden. In totaal was dat (volgens het dijkboek 

van 1598) ongeveer 450 roeden.209 In 1676 bedroeg het aantal roeden palendijk 

ongeveer 1.200 ofwel 38% van de totale dijklengte langs de Zuiderzee. Tabel 3.2 geeft 

inzicht in de ontwikkeling in de lengte van de palendijk. 

Tabel 3.2: Het aantal roeden palendijk, 1440-1735 (exclusief de Vechtdijken). 

1450 1610 1676Dijkplichtigen
Palendijk Palendijk Palendijk 

Individuen in Holland en Amsterdam ca. 0 ca. 350 ca. 730 
Districten in Holland 225 225 225 
Districten in Utrecht 232 232 232 
Totaal ca. 450 ca. 850 1.187 
Bron: 1450 en 1610: eigen schattingen; 1676: UA, Staten of Utrecht, inv. nr. 233-54, 28 juli 1735 

(appendix 1); AGV, AZD, inv. nr. 518.

Hoe werd de uitbreiding gerealiseerd? De eerste golf van versterkingen vond plaats in de 

nasleep van de Allerheiligen vloed en de daarop volgende vloeden. In 1585 besloot 

Diemen elk jaar ‘eenige periculose plaetsen tot hare laste slaan met platen, bolwerk, ijzer 

en beplating op kosten van gemeene ingelanden’.210 In 1591 besloten de Staten van 

Holland een plan te laten uitvoeren tot de aanleg en vernieuwing van 350 roeden 

palendijk. Zij werden hierin gesteund door de Staten van Utrecht. Pas drie jaar later 

werden de plannen stap voor stap uitgevoerd. Dijkgraaf en hoogheemraden besloten 

begin 1594 om 150 roeden paalwerk te slaan (de helft in 1594, de andere helft in 1595), 

op voorwaarde dat de Staten de toegezegde 200 roeden paalwerk zouden slaan.211 De 

rekeningen over de jaren 1592-1595 geven niet duidelijk aan hoeveel roeden palendijk 

aangelegd of vernieuwd werden. De omslag toont wel duidelijk aan dat de kosten voor de 

jaren 1592-1595 zeer hoog waren; vooral voor houtwerk. We mogen dus veronderstellen 

dat de plannen van dijkgraaf en hoogheemraden inderdaad zijn uitgevoerd.212 Of de 

plannen van de Hollandse en Utrechtse Staten volledig zijn uitgevoerd is niet bekend (zie 

paragraaf 3.3.2).  

205  AGV, AZD, inv. nr. 721. Palen van 34 voeten, 14 duim breed en 9 duimen dik van goed grenen hout., Bij nieuw werk 
bepalen gecommitteerden lengte en dikte. De palen zouden 1.5 voeten langer moeten worden. 

206  Res. SvH, 8 september 1610.   
207  Zie noot 41. Aanmaning door de Staten dat dijkplichtigen beter hun dijk moeten onderhouden. AGV, AZD, inv. nr. 755. 
208  AGV, AZD, inv. nr. 3-5.  
209  Hiervoor is geen bewijs, maar het lijkt een betrouwbare aanname. 
210  UA, archief SvU, inv. nr. 568-2, stuk R. 
211  Res. ZD, inv. nr. 7, fol. 51; res.SvH, 17 april en 21 mei 1594; res. SvH 3 juli 1594; UA, archief SvU, inv. nr. 568-2, stuk 

O, p. 36 e.v. AGV, AZD, inv. nr. 258 (1594). 
212  In 1599 neemt het Hollands derdendeel het op zich om in Diemen en in Muiden haar derde deel van elk 16 roeden dijk 

met palen te versterken. AGV, AZD, inv. nr. 882 (25 juli 1599). 
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  Afbeelding 3.4: Dijkgedeelten van de Diemerdijk. 

Gedurende de volgende decennia werden telkens na ernstige schade zwakke plekken in 

de dijk met beplating en palen versterkt. De beschikbare gegevens geven geen precieze 

informatie over het aantal roeden per jaar. Op basis van notulen van het college van 

heemraden en de Staten van Holland weten we dat in ieder geval in de jaren 1606, 1607, 

1608, 1625 en in 1634 gewerkt werd aan versterking van de dijk met palen.213 In de 

periode 1610-1670 werd in totaal meer dan 300 roeden dijk met palen versterkt. 

Het is niet precies te bepalen waar de dijk met palen werd versterkt. Op basis van 

verschillende bronnen kan wel een waarschijnlijke volgorde in de tijd aangegeven 

worden. In 1450 werden de eerste palen geslagen bij het Nieuwe Diep (Ipensloot).214 Het 

stuk tussen Ipensloot en de Diem was en bleef aarden dijk. Waarschijnlijk werd het stuk 

bij de monding van de Diem ook met palen versterkt. Het is niet bekend wanneer dit is 

gebeurd, maar waarschijnlijk wel voor 1676 (de Diem is een oude waal). Het volgende 

stuk dijk, de Nes, was wederom aarden dijk. Het stuk tussen de Nes en de monding van 

de Vecht raakte langzamerhand het voorland kwijt. Volgens een kaart van Dankersz. was 

daar in 1638 nog bijna overal voorland, in 1675 nog slechts 100 meter.215 Aangenomen 

mag worden dat de uitbreiding tussen 1591 en 1672 vooral tussen de Nes en Muiden 

heeft plaatsgevonden. In tegenstelling tot de situatie bij het Nieuwe Diep en bij de Diem 

was hier wel achterland en waren er in principe mogelijkheden om de dijk inwaarts te 

verleggen. Toch werd hier niet voor gekozen.  

De Zeedijk beoosten Muiden werd in een later stadium met palen versterkt. Rond 

1600 werd ongeveer 40 roeden palendijk aangelegd nabij het Muiderslot, de meest 

oostelijke hoek van de Zeedijk beoosten Muiden.216 Dit stuk dijk was van strategisch 

belang voor de militaire bescherming van Amsterdam. De dijk was voor een vijand een 

mogelijke toegangspoort tot de stad. Later werden ook andere stukken van de Zeedijk 

beoosten Muiden versterkt met palen. 

213  Res. ZD, 17 september 1607 (inv. nr. 3, fol. 19v,).  UA, archief SvU, inv. nr. 235-54, dd. 28 juli 1735, bijlage 1. 
214  De dijkvakken die bij districten, dorpen en steden werden ondergebracht bevonden zich in de buurt van Ipensloot. SAG, 

Dorpsbestuur Kortenhoef, inv. nr. 211 (verhoefslaging 1598, afschriften van 1613 en 1702). 
215  Huiskaart van C. Dankersz. (in 1927 in oud archief Amsterdam, nu niet in huisarchief Zeeburg en Diemerdijk); Van 

Balen,’De mensch als geologische factor’, p. 696. 
216  Res. SvH, 20 juli 1602. 
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De palendijk zou moeten zorgen voor voldoende verdediging. In de praktijk bleek dit 

niet het geval. Van Balen heeft aangetoond dat juist de palenrij de oorzaak was voor het 

ontstaan van een geul net vóór de palenrij. Bij sterke golfslag zouden de palen dan 

gemakkelijk wegspoelen zoals in 1625 gebeurde, verhaald door Crommelin.217

Schematisch ziet dit er als volgt uit. 

Dit verklaart volgens Van Balen waarom ‘de dijk, ondanks deze dure versterking, 

telkens en telkens weer onvoldoende bleek’.218 De vraag dringt zich op waarom men koos 

voor de risicovolle palendijk en niet voor verlegging van de dijk, waarbij de oude dijk als 

zomerkade in bedrijf zou blijven. Helaas zijn er geen concrete historische aanwijzingen 

en dus moet volstaan worden met suggesties. Het is denkbaar dat men verwachtte dat 

verplaatsing van de dijk slechts een tijdelijke maatregel zou zijn; het nieuwe voorland 

zou immers ook wegspoelen. Het wegspoelen was het gevolg van de zachte ondergrond 

en de golfslag vanuit het noordwesten. Gebieden die niet hieraan blootgesteld werden, 

zoals de Diemerdijkse Buitenpolder en de Nes, spoelden niet weg. Het voorland 

verminderde hier nauwelijks in omvang. Het verder opgeven van land werd niet als een 

goed alternatief gezien. 

In welke mate was het heemraadschap in staat de keuren af te dwingen? Uit de 

aantekeningen van de naschouwen in september blijkt dat in het geval van de Diemerdijk 

in normale jaren slechts een enkele dijkplichtige de vereiste reparaties niet had 

uitgevoerd. In de periode 1630-1670 gebeurde het zelden dat werk aanbesteed moest 

worden. Op basis hiervan zou men bijvoorbeeld de dijkdoorbraak van 1651 niet kunnen 

wijten aan nalatig dijkonderhoud.219

De dijk was hoog genoeg om een hoogwaterniveau van 80 duim boven het latere 

Normaal Amsterdams Peil (NAP) te weerstaan, zoals blijkt uit tabel 3.1. Dezelfde tabel 

geeft aan dat er dan veelal aanzienlijke schade werd veroorzaakt, maar geen doorbraak. 

De oorzaken voor doorbraken moeten dus elders gezocht worden, bijvoorbeeld in de 

kwaliteit van het toezicht. In paragraaf 3.3 wordt dit onderzocht.  

Een radicale mogelijkheid om de lasten te verminderen en daarmee de risico’s te beperken 

was de verlegging van de Hinderdam naar Muiden, in de monding van de Vecht. Daarmee 

zou de zeedijk met meer dan de helft worden ingekort. 

3.2.3 De sluis naar Muiden? 

De Vecht had in de zestiende eeuw een open verbinding met de Zuiderzee tot aan de 

Hinderdam op de grens van Holland en Utrecht. De scheepvaart had hiermee tot aan de 

provinciegrens een onbelemmerde toegang in de richting van de stad Utrecht, die toen 

groot belang had bij de doorvaart over de Vecht. Bij noordwesterstorm werden grote 

hoeveelheden water de rivier ingestuwd. Deze open toegang maakte het daarom 

noodzakelijk dat de dijken langs de rivier (tegen hoge kosten) op zeedijkhoogte werden 

gehouden. Een tweede probleem was dat de gronden langs de zoutwaterrivier langzaam 

verziltten en dus minder opbrachten. Later zouden ook militaire aspecten een rol spelen 

en in de zeventiende eeuw ook de verswatervoorziening van Amsterdam, waarover 

straks meer.

De dijk in beheer van het heemraadschap liep vanaf Amsterdam via Diemen naar 

Muiden en dan zuidwaarts langs de Vecht tot aan de Hinderdam (nabij Nederhorst ten 

Berg) en vandaar noordwaarts langs de oostelijke oever van de Vecht tot aan het 

Naardermeer en dan verder langs de zuidkant van het Naardermeer tot aan de hoge 

gronden van het Gooi (nabij Hilversum). De dijken langs de Vecht en het Naardermeer 

hadden een totale lengte van 5000 roeden ofwel bijna 19 kilometer. Door de verplaatsing 

217  Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 688-689. 
218  Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 686. Zijn metingen tonen aan dat na het aanbrengen van een glooiende 

stenen dijk in 1735 er inderdaad sprake was van aanslibbing; de geul verdween en daarmee verminderde de kracht van 
de golfslag. 

219  AGV, AZD, inv. nr. 2-11 (1648-1650: nr. 10). 
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van de Hinderdam naar Muiden zouden deze dijken niet langer dienst hoven doen als 

zeedijk. Dit zou leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing.

Het verleggen van de Hinderdam was al heel lang een Hollandse wens. Volgens 

Martini Buys waren hier al in 1310 plannen voor. Deze plannen werden toen niet 

uitgevoerd.220

Na de Allerheiligenvloed van 1570 en de militaire strijd in de noordelijke Vechtstreek 

omstreeks 1573 kwam in de Staten van Holland het plan op tafel om de sluis nabij 

Nederhorst ten Berg, de Hinderdam, te verleggen. Het grootste obstakel was het feit dat 

de Hinderdam in de provincie Utrecht lag en Muiden in de provincie Holland. Voor Holland 

zou de verplaatsing van de Hinderdam belangrijke voordelen inhouden, waarvan de 

genoemde inkorting van de zeedijk de belangrijkste was. Andere Hollandse argumenten 

waren: het tegengaan van verzilting van naastgelegen landen en de mogelijkheden het 

gebied in tijd van nood te inunderen.  

De Utrechtse tegenargumenten waren het gevaar van opdroging van de ondiepe 

Vecht nabij de stad Utrecht (daarmee verlegging van de lucratieve handel), de verlanding 

van de monding van de Vecht (opschuiving van Pampuszand) en het gemis aan 

tolinkomsten.221 Tabel 3.3 geeft een overzicht van de geschatte kosten van de Hollandse 

plannen, die overigens niet gerealiseerd werden. 

Tabel 3.3: Indicaties kosten aanleg sluis te Muiden, 1591-1680 

Jaar Kosten Opmerkingen en bronnen 
1579 100.000 gulden P Rapport van gecommitteerden van de Staten van Holland.222

1581 80.000 gulden  P Schatting van het bestek. 223

1590 100.000 gulden P Plan van de Staten van Holland.224

1610 65.608 gulden P Schutsluis en twee duikers.225

1661 180.000 gulden P Nieuwe schatting.226

1683 231.000 gulden W Werkelijke kosten 
Noot: P= plan; W = werkelijkheid. 

Voor 1680 zijn de kosten van levensonderhoud geschat op 365 (1590=100) en die van lonen op 200.227

In 1582 en 1590 ging de eerder genoemde Adriaen Anthonisz naar Muiden om te 

bekijken hoe daar een dam en sluis kon worden aangelegd. Omdat Muiden dit werk niet 

kon betalen, werd Amsterdam verzocht de benodigde gelden voor te schieten en in 

mindering te brengen op de provinciale belastingen.228 Hoe zou deze sluis eruit zien? De 

plannen van 1610 zijn bewaard gebleven in het archief van Rijnland.229 De grote 

problemen in 1609 en 1610 rondom de dijken langs de Zuiderzee en langs de Vecht 

brachten namelijk opnieuw de kwestie van de Hinderdam naar boven. De Staten gaven 

een commissie alvast opdracht een bestek op te maken en een kostenberekening.230 Er 

werd een plan gemaakt voor een enkelvoudige sluis van 20 voet breed met twee duikers 

van elk 12 voet breed.  

Berekend was dat de dijkplichtigen van de Vechtdijken 40.000 gulden zouden kunnen 

bijdragen. De rest zou moeten komen van de waalplichtigen. De Staten schatten de 

220  Literatuur over de Hinderdam en de Vecht: Martini Buys,’Geschiedenis van de Vecht’; Calkoen, de Vecht (handschrift 
RA Utrecht); Cladder,’Hinderdam’, Tussen Vecht en Eem (1987), p. 98-103. . 

221  De betekenis van de Vecht voor de scheepvaart vanuit het Noorderkwartier (grote tegenstanders van de sluis in Muiden) 
is niet duidelijk. Zie Smit, Vorst en Onderdaan en Tersteeg,‘Bbinnenlandsche vaart’. 

222  Res. SvH, 28 april en 14 mei 1579. 
223  Res. SvH, 17 april 1581. 
224  Res. SvH, 14 mei 1590. 
225  Archief Rijnland. inv. nr. 9018. 
226  UA, Stadsarchief Utrecht II, inv. nr. 3670, rapport Cornelis van de Voort, commissie van SvU, 18 april 1661; UA, 

archief SvU, inv. nr. 548-1, 24 mei 1661. 
227  De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, p. 716. 
228  Res. SvH, 9 december 1590. Op 28 mei 1595 vroegen dijkgraaf en hoogheemraden de Staten van Utrecht om naar de 

Hinderdam te komen voor (tevergeefs) overleg. 
229  Een van de commissieleden was een heemraad van Rijnland. HHR Rijnland, OA Rijnland, inv. nr. 9018, afb.A-1877. 
230  Res. SvH, 21 april 1611, 25 juli en 1 december 1612. 
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kosten op 65.608 gulden.231 Het plan van 1610 werd nooit uitgevoerd. Wel is uit notulen 

bekend dat steeds werd uitgegaan van tenminste één schutsluis voor de scheepvaart en 

tenminste één spuisluis of duiker. De Vecht was niet alleen een belangrijke verkeersweg, 

maar ook belangrijk voor de uitwatering. Waterinlaat werd noodzakelijk geacht om 

ondiepten te voorkomen (vooral nabij Utrecht) en de gevreesde verzanding van de 

Muiderhaven tegen te kunnen gaan. 

In 1629 dreigden de Spanjaarden de Vecht over te steken naar Amsterdam. In 

augustus werden de dijken langs de Zuiderzee doorgestoken om het gebied ten oosten 

en ten westen van de Vecht onder water te zetten. Hiermee werd de Spanjaarden de 

doortocht belet. Een sluis in Muiden had de zaak aanzienlijk vergemakkelijkt. Uiteraard 

kwam toen opnieuw de kwestie van de verlegging van de Hinderdam aan de orde. De 

plannen werden niet uitgevoerd.232 Utrecht was en bleef tegen een sluis in Muiden, maar 

werkte wel met Holland samen aan verdere plannen voor de latere Hollandse Waterlinie. 

Begin 1671, toen de oorlog met Frankrijk verwacht werd, voerden Hollanders en 

Utrechters een gezamenlijke inspectie uit in het gebied tussen de Zuiderzee en de Rijn. 

Hierbij bleek onder andere dat bij de Grebbesluis versterkingen nodig waren om 

aftapping van inundatiewater te voorkomen. Ook werden varianten uitgewerkt bij hoog- 

en laagwaterstanden in de Rijn. Langs de noordelijke Vecht werden geen problemen 

verwacht omdat daar de landen laag genoeg waren.233 Daar was echter wel een sluis in 

de Vecht voor nodig.  

Voor Amsterdam was inundatie van groot belang, maar er waren meerdere redenen 

voor de stad om te ijveren voor de sluis. Omstreeks 1630 was het water uit de 

Amsterdamse grachten niet meer bruikbaar voor de bierbrouwerij. De brouwers haalden 

het benodigde verse water met waterschepen uit de Vecht. Behalve duur was het vervoer 

ook vaak moeizaam. In de winter kampte men vaak met ijsgang, in de zomer dreigden 

de schepen vast te blijven zitten in de modder. Omdat de verlegging van de Hinderdam 

niet gerealiseerd kon worden, maakte Amsterdam in 1636 het plan voor een kanaal van 

Loosdrecht naar het riviertje Smal Weesp waardoor het water Amsterdam kon bereiken. 

In 1656 werd een plan gemaakt om een kanaal aan te leggen tussen de Vecht (nabij 

Klein Muiden) en het Gein. Met deze korte verbinding zou Amsterdam de voorziening van 

zoet water aanzienlijk verbeteren. Ook deze beide plannen stuitten op groot verzet van 

de stad en Staten van Utrecht. Ook nu werd beweerd dat hierdoor de Vecht droog zou 

komen te staan. Holland beweerde dat dit een Hollandse aangelegenheid was, maar de 

plannen werden toch niet doorgezet. 

In 1661 werd de stad Utrecht opgeschrikt door de mededeling dat in Muiden gedrukte 

biljetten werden verspreid met het bericht dat op 27 april gecommitteerden van de 

Staten van Holland op het stadhuis het verlanden van de mond van de rivier kwamen 

bespreken met de dijkplichtigen evenals de mogelijkheid van het leggen van een sluis. 

De vroedschap besloot dat Utrechtse ingelanden ‘sich soude onbekent laten vinden’. De 

gecommitteerden die naar Muiden zouden worden gestuurd, dienden een dag later in 

Utrecht te verschijnen voor de Staten om de kwestie te bespreken.234 De Staten van 

Holland zette daarna de kwestie niet door. 

231  HHR Rijnland, OA HHR Rijnland, inv. nr. 9018, augustus 1613. Brief van dijkgraaf en heemraden en Rijnlandse 
ondersteuning van de aanvraag voor verlegging van de sluis. 

232  Brand en Brand impliceren onterecht in hun werk over de Hollandse Waterlinie dat de verlegging van de sluis in 1629 
tot stand kwam. Brand en Brand, De Hollandse Waterlinie, p. 16. Begin augustus werd de dijk doorgestoken maar door 
ingelanden gedicht. Daarop werden Amsterdam en Leiden door de Staten van Holland gecommitteerd om de inundatie 
uit te voeren. Het duurde ongeveer zes dagen voordat de inundatie compleet was. Eind september werd de inundatie 
ongedaan gemaakt. Over de dagelijkse gebeurtenissen in augustus 1629 en de waterlinie, zie Bordes, Verdediging van 
Nederland, p. 149-162. Op 21 augustus 1629 besloten de Staten van Holland dat de sluis verlegd moest worden. 

233  NA, archief Fortificatiën van Holland (3.01.43), inv nr. 70. De inspectie, op last van de Gecommitteerde Raden van de 
Staten van Holland, vond plaats van 24 tot 28 januari 1671. Onder de gecommitteerden bevonden zich de 
veldmaarschalk Wurtz en Van Asperen. De inspectie ging onder andere naar de Grebbesluis om de westzijde van 
Amersfoort onder water te zetten. Dat bleek alleen mogelijk bij extreem hoog Rijnwater. De Vecht was een beter 
defensief. Het doorsteken van enkele wegen en de dijken van de Naardermeer en Horstermeer werd voldoende geacht 
voor inundatie. 

234  Res. vroedschap Utrecht, 14 april 1661. 



3. De periode 1591-1672 

69

De storm van 1669 veroorzaakte veel schade aan de Vechtdijken en op enkele 

plaatsen braken de dijken door. Door de sterke noordwesterwind was het dichten van de 

gaten niet direct mogelijk. Hierdoor liepen de polders tot aan Utrecht onder. Deze ramp 

bracht uiteraard de kwestie van de verlegging van de Hinderdam opnieuw op tafel.235

3.2.4 Conclusies 

De periode 1590-1620 was een zeer moeilijke periode voor het heemraadschap. Er was 

herhaaldelijk sprake van zeer hoog water en (mede) daardoor was het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden niet in staat om goed dijkonderhoud af te dwingen. In een 

poging snel herstel te realiseren na de rampen van 1609 en 1610 ging men over tot 

verlaging van de kwaliteitseisen van de palen. Dat had niet het gewenste resultaat. In 

1616 was er een nieuwe dijkdoorbraak. De dijkdoorbraak in 1610 hing ongetwijfeld nauw 

samen met nalatig onderhoud in de voorgaande jaren. Na 1620 was er duidelijk minder 

vaak hoogwater. De naschouwen geven aan dat dijkplichtigen toen voldeden aan de 

eisen. De problemen in 1629 en 1651 werden mede veroorzaakt door de voorafgaande 

militaire activiteiten. In 1651 brak de dijk op twee plaatsen door, precies waar in 1650 de 

dijk was doorgestoken.236

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden had grote moeite met de aanpak van de 

problemen. Het belangrijkste wapen was het uitvaardigen van strengere of juist minder 

strenge eisen (keuren). In de periode tot 1613 werd een aantal noodkeuren 

uitgevaardigd om de dijkveiligheid op korte termijn te verhogen door gebruik te maken 

van kwalitatief minder goede en daarmee goedkopere materialen. Omstreeks 1618 

konden deze noodkeuren weer teruggedraaid worden. Later, vooral na 1630, werden 

strengere eisen gesteld.

De problemen aan de Diemerdijk waren bekend, binnen en buiten het 

heemraadschap. De vraag dringt zich op welke rol de Staten van Holland en Utrecht, en 

de stad Amsterdam speelden. Welke mogelijkheden waren er? Maakten zij gebruik van 

de mogelijkheden om in te grijpen? 

3.3 INSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN

In 1590 was het heemraadschap in principe onafhankelijk in het beheer van de zeedijk. 

In de vorige paragrafen bleek dat het heemraadschap niet of nauwelijks in staat was 

grote problemen aan te pakken. Van structurele verbeteringen was nauwelijks sprake. De 

dijk lag bijna geheel in Holland, alleen een klein stukje Vechtdijk lag op Utrechts 

grondgebied. Het ligt voor de hand dat Holland zou ingrijpen als het heemraadschap niet 

in staat was het grondgebied adequaat te beschermen. 

Ook een groot deel van het laagland van Utrecht werd door de dijk beschermd. De 

Staten van Utrecht dienden de ingezetenen van de provincie te beschermen en dus eisen 

te stellen aan de kwaliteit van de Diemerdijk. 

In het vorige hoofdstuk bleek dat de stad Amsterdam een belangrijke rol voor zich 

opeiste. Met een zetel in het college en het plaatsvervangend dijkgraafschap had het 

stadsbestuur grote invloed in het college van dijkgraaf en hoogheemraden. In het geval 

van de verlegging van de Hinderdam bood de stad aan de benodigde gelden voor te 

schieten. Wat deed de stad met de beschikbare middelen om een doorbraak te 

voorkomen?

Uiteraard was het heemraadschap het eerst aan zet. De dijkgraaf en hoogheemraden 

legden de eed af dat zij zich zonder eigen gewin zouden inzetten om het water van de 

Zuiderzee te keren. Met een ‘God almachtig’ werd daarbij een beroep gedaan op hogere 

machten.237

235  AGV, AZD, inv. nr. 996, vroedschap Amsterdam, 2 november 1669; 28 januari 1671.Cornelis Geelvinck kreeg opdracht 
de stukken na te zien. Hij kwam tot de conclusie dat Utrecht niet het recht had, de aanleg van de sluis te Muiden te 
beletten. Ook zou volgens hem de gevreesde verlanding niet optreden, juist integendeel. Geconcludeerd werd om de 
Staten van Holland te vragen naar uitvoering van eerder aangenomen resoluties hierover (november 1633). 

236  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645 (dossier 3), verbaal over gebeurtenissen maart 1651. 
237  Elk resolutieboek van het hoogheemraadschap vangt aan met de eed die elk collegelid bij aanstelling moest afleggen.  
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3.3.1 Heemraadschap 

Onder leiding van de pas benoemde dijkgraaf Dirk Rodenburg ging het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden zoals gezegd een moeilijke periode tegemoet. Het is niet 

duidelijk wanneer de leden van het college aangeduid werden als hoogheemraden. In de 

periode tussen 1590 en 1678 was dat soms heemraden en soms hoogheemraden. Na 

1675 werd alleen nog de term hoogheemraad(schap) gebruikt.238 Volgens Beekman 

hadden ‘hoogheemraden’ het recht lokale ambachtsbewaarders ‘te corrigieren mit recht’. 

In een ongedateerde memorie werden schout en schepenen van Muiden en Diemen 

aangeduid als ‘kroosheemraadschappen’.239 Volgens Beekman geeft deze term aan dat er 

een hiërarchische relatie zou zijn tussen Muiden respectievelijk Diemen en het college.240

Dat was niet het geval. In het geval van de Diemerdijk was er geen hiërarchische relatie 

tussen heemraadschap en ambacht op het gebied van de waterstaat zoals in het geval 

van Rijnland, Schieland of Delfland.241 Mogelijk is de verklaring van heel andere aard. 

Heemraden van een ‘Hoge Zeedijk’ werden ook beschouwd als hoogheemraad.242

Volgens Holland behoorden de hoogheemraden kennis te hebben van sluizen, 

dammen, watertochten en waterlozingen evenals paal- en aardewerk.243 Er zijn geen 

gegevens beschikbaar om de kennis van de heemraden vast te stellen. De 

boekenwijsheid was in ieder geval gering. Van de tien heemraden ondertekenden in 1591 

vier mensen een akte van aanstelling met een kruisje.244 De beschikbare kennis was dus 

van praktische aard, vooral opgedaan door overlevering en eigen ervaring. Er zijn geen 

aanwijzingen dat kennis van zaken een rol speelde bij de keuze van een heemraad. Rond 

1590 was het vertrouwen van de Hollandse Staten in de kennis van heemraden niet erg 

groot. In 1590 en 1610 werden vertegenwoordigers van de ‘grote heemraadschappen’ -

Rijnland, Delfland en Schieland - gevraagd ondersteuning te verlenen. Tussen 1620 en 

1672 gebeurde dit niet meer. Misschien was de kennis van dijkbouw binnen het 

heemraadschap verbeterd, maar waarschijnlijker is dat dit vooral een gevolg is van het 

feit dat er in die periode geen crisis van formaat was. 

Niet kennis van waterstaatszaken, maar politieke relaties waren van belang om tot 

heemraad benoemd te worden.245 Tabel 3.4 geeft een overzicht hoe elk van de tien 

hoogheemraden werd benoemd. Zowel de Hollandse als de Utrechtse heemraden volgden 

de opdrachten op die door hun respectievelijke Staten werden gegeven. De formele 

vraag of de Staten het hoogste gezag hadden, bleef onbeantwoord en kwam bij 

conflicten steeds weer aan de orde.246

In het algemeen bezochten alle tien hoogheemraden de vaste vergaderingen. De 

hoogheemraden moesten de vergadering in eigen persoon bijwonen.247 Slechts op de 

betaaldag mocht men zich laten vertegenwoordigen.248 Uiteraard was het van belang dat 

238  Voor de duidelijkheid wordt in hoofdstuk 2 en 3 (dus tot 1675) alleen de termen heemraad en heemraadschap gebruikt 
en dain de overage hoofdstukken hoogheemraad en hoogheemraadschap. 

239  AGV, AZD, inv. nr. 785 I; NA, archief Hof van Holland, inv. nr. 724, 16 september 1632; SAGV, archief Dorpsbestuur 
Kortenhoef , inv. nr. 63-1. 

240  Beekman, Strijd om het bestaan, p. 200. 
241  De schout en schepenen van Muiden en Diemen voerden de schouw uit op basis van de keuren van het 

hoogheemraadschap. Met een naschouw controleerden dijkgraaf en hoogheemraden feitelijk het werk van schout en 
schepenen. Het hoogheemraadschap kon echter geen instructies geven aan de schout en schepenen. In geval van 
onenigheid werd de hulp ingeroepen van de baljuw of desnoods de Staten van Holland of het Hof van Holland. 

242  Beekman, Dijk- en waterschapsrecht, p. 769 e.v. Er lijkt geen sprake aan deze titel duidelijke juridische rechten 
verbonden waren.  

243  De eisen werden vastgelegd in de resoluties van de Staten van Holland van  18 januari  en 5 februari 1591. 
244  NA, Archief Oldenbarnevelt, inv. nr. 990. Ordonnantie van de negen heemraden van de Diemerdijk van 21 september 

1591 (Gerrit Jansz, Jan Jansz Keyser, Jan Willemsz, Herman Jaspersz, Pieter Heyndricksz, Dirck Jansz Dorlant, Taelick 
Jansz, Claes Romijnsz en Jan Gerritsz.). De Amsterdamse burgemeester ontbreekt op de ordonnantie. 

245  Hoewel er geen precieze gegevens beschikbaar zijn voor de periode voor 1675, is het aan te nemen dat de opvolging van 
vader op zoon ook in die periode geen onbekend verschijnsel was. Van Deursen,’De Republiek’, p. 56. In de periode na 
1675, wanneer wel voldoende gegevens van namen van de heemraden beschikbaar zijn, is dat wel het geval (bijlage 1). 

246  Bijvoorbeeld AGV, AZD, inv. nr. 99 over deze kwestie in 1616. 
247  In 1658 werd een boete gesteld van 25 gulden bij absentie door heemraden zonder goede reden. Res. ZD 7 november 

1658 (inv. nr. 11).  
248  UA, archief Kronenburg, inv. nr. 77, fol. 49. 
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de betaaldag door alle districten werd bijgewoond. Ook het district Diemen, dat geen 

heemraad had, was aanwezig. Op die dag werden gelden door de heemraden aan de 

penningmeester overhandigd (in contanten of via ‘repartities’).249

Tabel 3.4: Benoeming van hoogheemraden, 1591-1672 

District Benoeming door: 
Dijkgraaf Baljuw van Amstelland, benoemd door stadhouder/ Staten van Holland 

(op voordracht Amsterdam) 250

Amsterdam Jongste burgemeester (sinds 1612 kan hij iedereen afvaardigen) 
Muiden Schout (aangesteld door baljuw van Gooiland die werd voorgedragen door 

Amsterdam) 
Weesperkarspel Hoofdofficier (als Muiden) 
Weesp Hoofdofficier (als Muiden) 
Loenen Heer van Loenen (zelfstandige benoeming) 
Loosdrecht Heer van ‘beide Loosdrechten’ (zelfstandige benoeming) 
Kortenhoef Heer van Kortenhoef  (zelfstandige benoeming) 
Breukelen Heer van Kronenburg (zelfstandige benoeming) 
Nigtevecht Heer van Vreeland, tot 1676 waarschijnlijk de Staten van Utrecht. 
Abcoude Staten van Utrecht als ambachtsheer 
Bron: AGV, AZD, inv. nr. 124. Zie ook bijlage 1. 

     Afbeelding 3.5: Overdrachtsdocument van het gemeenlandshuis, 1609. 
Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020438.

De algemene activiteiten van het college zijn beschreven in paragraaf 2.3. In de periode 

1591-1672 kwam hierin geen verandering. De belangrijkste taken waren het vaststellen 

van keuren, het uitvoeren van schouwen en het opmaken van de generale rekening. De 

beslissingen hierover werden door het gehele college genomen. De dagelijkse gang van 

zaken, waaronder het voorbereiden van bovengenoemde zaken werden waargenomen 

249  Zie paragraaf 3.4.1 
250  Na de Alteratie in 1578 werd baljuw Paulus van Loo vervangen door Willem van Zuylen van Nijvelt. Hij bleef in functie 

tot 1609. Na enig oponthoud lukte het Cornelis Hooft om zijn zoon P.C. Hooft (1609-1647) benoemd te krijgen tot 
baljuw. Door diens overgeleverde geschriften zijn we beter geïnformeerd over hem dan enig andere baljuw van 
Gooiland. Uit diens brieven blijkt geringe bemoeienis met de waterstaat. Na de dood van Hooft kreeg de Amsterdamse 
burgemeester Andries Bicker zijn zoon Gerrit (1649-1665) benoemd tot baljuw van Gooiland. Ook Bicker dankt zijn 
bekendheid niet aan het baljuwschap maar aan enkele weinig flatterende overgeleverde pamfletten. Zijn opvolger, 
Nicolaes van Vlooswijck (1665-1674) was familie van Amsterdamse burgemeester Nicolaes van Vlooswijck. 

 Meest recente werk over Muiderslot en haar bewoners: H. Boers e.a., Het Muiderslot (2004). 
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door drie gecommitteerde hoogheemraden, bij toerbeurt één uit elk zogenaamde 

derdendeel (Holland, Overvecht en Sticht). Zij keurden uitgaven goed en verpachtten riet 

en land (volgens vastgestelde condities). 

Eind 1590 werden vertegenwoordigers van Rijnland (Paulus Buys), Delfland (Abraham 

van Almonde) en Schieland (Joost de Meneyn) door de Staten van Holland naar de 

Diemerdijk gestuurd om dijkgraaf en heemraden te adviseren met betrekking tot de 

keuren en zo nodig te vermanen (op last van de Staten) de voorgestelde keuren aan te 

nemen. Deze mensen waren bekend met de Diemerdijk want al eerder waren ze 

ingeschakeld om de Staten te berichten over de technische staat van de Diemerdijk.251

Inderdaad werd in 1591 de zogenaamde Generale Keur van kracht. Na 1590 werd de lijst 

herhaaldelijk aangevuld met nieuwe maatregelen, vooral aanscherpingen van bestaande 

eisen. 252 Er werden geen fundamentele vernieuwingen doorgevoerd. 

Afbeelding 3.6: De Generale Keur van 1591. 

De volledige tekst van deze keur en volgende staat in bijlage 6. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam,  

 archief Zeebrug en Diemerdijk, inv. nr. 756. 

251  Res. SvH, 21 October-10 november 1590. ‘na lange deliberatie, en gezien zynde seecker vertoogh van wegen de 
Luyden van de Rekeninghe’. De conclusie was dat de Diemerdijk in slechte staat was. Het opstellen van de Generale 
Keur was een uitvloeisel. 

252  AGV, AZD, inv. nrs. 720-722 en 753-756. 
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Het recht van het heemraadschap om keuren uit te vaardigen en vonnis te spreken over 

nalatige dijkplichtigen was niet geheel onbetwist. In 1632 voerde Muiden een proces voor 

de Hoge Raad over de stelling dat alleen schout en schepenen binnen het rechtsgebied 

recht hadden keuren op de aarden dijk uit te vaardigen en de belaking (bekeuring) uit te 

voeren. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden was het hiermee niet eens en stelde 

dat alleen het college deze macht had. Het heemraadschap werd in het gelijk gesteld.253

Schout en schepenen van Muiden en Diemen mochten volgens de Hoge Raad uitsluitend 

de schouwen uitvoeren op basis van de keuren van het heemraadschap. 

Op 12 juni werd de Adolphi schouw uitgevoerd. Schout en schepenen van Muiden en 

Diemen voerden de schouw voor het aardewerk. Dijkgraaf en heemraden deden de 

schouw voor het hout- en ijzerwerk. Op basis van deze schouwen werd de uitgifte 

gedaan, een formele staat van uit te voeren werkzaamheden. De meeste dijkplichtigen 

wachtten met het werk aan de dijk totdat ze hiertoe waren verordend. 254 Op 24 augustus 

werd een tweede schouw uitgevoerd. Het heemraadschap deed op 17 september een 

naschouw, de zogenaamde belaking. Hierbij werd gevonnist of de dijkvakken voldeden 

aan de eisen. De schouw vond plaats gedurende twee dagen. De eerste dag van 

Amsterdam naar Weesp, waar men overnachtte. De volgende dag werden de Vechtdijken 

geschouwd.255. Deze drie schouwen moesten verzekeren dat alle keuren werden 

nageleefd en daarmee de dijk in goede staat was. Indien dijkplichtigen niet voldeden aan 

hun verplichtingen kon de uitgifte worden aanbesteed ten laste van de dijkplichtige, en 

op dubbel gewin van de dijkgraaf.256 Niet bekend is hoe vaak dit gebeurde. Soms ook 

werd nog enige tijd gegund om het dijkvak alsnog in orde te maken. De opgemaakte 

resoluties over de periode 1620-1670 geven aan dat aanbesteding vrijwel nooit 

noodzakelijk was.257 Na de afronding van de naschouw kon de rekening worden 

opgemaakt. Voor het uitvoeren van schouwen in noodgevallen, zoals na een 

dijkdoorbraak, waren geen duidelijke regelingen. Het was aan het college om tijdelijke 

regelingen te treffen. De financiële gevolgen hiervan werden vaak achteraf betwist, zoals 

bleek in de periode 1609-1616 en in 1651 (zie paragraaf 3.2.2).  

Vanaf 1590 is de administratie vrijwel volledig bewaard gebleven.258 Alleen over de 

periode 1600-1616 zijn de rekeningen onvolledig, waarschijnlijk het gevolg van slecht 

beheer. Het is opvallend dat na de aanstelling van Jacob Sijmonsz Low in 1620 het 

financiële beheer verbeterde.259 In een brief aan het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden was in 1591 door de Staten van Holland bepaald dat rekeningen 

schriftelijk vastgelegd en door ondertekening goedgekeurd moesten worden. De 

rekeningen, die uiteraard geen fouten mochten bevatten, moesten zowel aan Hollandse 

als aan Stichtse heemraden voorgelegd worden.260 Sindsdien zijn de rekeningen wel 

vastgelegd, maar ze werden niet altijd door het college ondertekend. Zover bekend 

werden de generale rekening unaniem goedgekeurd. Blijkbaar functioneerde dit systeem 

goed, want er was geen onenigheid over de generale rekening.261

In de dijk lagen (en liggen) twee sluizen, de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis. 

Volgens de ordonnantie van 1591 had het heemraadschap ook het recht van algemene 

253  NA, archief Hof van Holland, 16 september 1632. AGV, AZD, inv. nr. 785-I. UA, archief SvU, inv. nr. 586-2 en idem, 
inv. nr. 586-A, nr. 40. zie ook: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645 en 648. 

254  AGV, AZD,  inv. nr. 1-11. 
255  NHA, PB, 1851-1943, inv. nr. 3679, Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 2. 
256  Dubbel gewin van de dijkgraaf hield een boete in van 100% die ten gunste kwam van de dijkgraaf/ 
257  De resoluties over de periode 1600-1620 zijn slecht bijgehouden en geven geen duidelijk beeld. 
258  Over de periode voor 1590 zijn er weinig stukken. In geval van nood werden oudere relevante stukken overgeschreven 

uit andere archieven. AGV, AZD, inv. nrs. 62 en 87-93. Over de overdracht van stukken door de voormalige secretaris 
Cornelis Symonsz: AGV, AZD, inv. nr. 174 en UA, archief Verzameling Musschenbroek, inv. nr. 60. In 1668 werd door 
de Staten van Utrecht een archief inventaris gemaakt en kopieën van belangrijke stukken: UA, archief Handschriften, 
inv. nr. 10  

259  AGV, AZD, inv. nrs. 2-11 (resoluties en rekeningen), 516 (rekeningen) en 569 (bijlagen rekeningen). 
260  AGV, AZD, inv. nr. 564, 22 november 1591. 
261  De onenigheid over de generale rekening in 1644 en 1645 had niets met het opmaken van de rekening te maken maar 

met het schouwrecht op de oostelijke vechtdijk. 
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schouw over deze twee uitwaterende sluizen. De sluizen werden gebruikt voor afwatering 

van Amstelland. Vanaf 1603 stonden deze elk onder het directe beheer van een 

afzonderlijk college van belanghebbenden.262 Het heemraadschap Diemerdijk bemoeide 

zich na 1603 niet meer met de twee sluizen. 

Bij een verbeterde organisatie behoort een beter onderkomen, zo lijken de dijkgraaf 

en heemraden gedacht te hebben. In 1611 werd door het heemraadschap een herberg 

aan de dijk gekocht ‘daer den jaeger uytgehangen’ gelegen bij Jaap Hannes’263, op de 

plek waar nu het Gemeenlandshuis staat. De herberg was al als (gehuurde) 

vergaderplaats in gebruik. Het werd gebruikt voor de schouwen, die plaats moesten 

vinden op de dijk. Gewoonlijk werd de rekendag in Weesp gehouden en de betaaldag in 

Amsterdam. Van de inrichting van het gemeenlandshuis is weinig bekend. Waarschijnlijk 

werden de algemene tradities gevolgd, zoals het voorbeeld van de kussens aangeeft. Het 

kussen was een teken van de macht van de heemraad. Er werd dan ook besloten dat er 

evenveel kussens moeten zijn als hoogheemraden.264

Het heemraadschap was zelfstandig in het uitvaardigen van keuren, het houden van 

schouwen en het opleggen van sancties voor nalatigen en de omslag. De provincies 

Holland en Utrecht bemoeiden zich hier niet mee, tenzij er klachten binnenkwamen, 

bijvoorbeeld over het overtreden van privileges. Bij kwesties die buiten de vastgestelde 

privileges vielen werd het college niet of nauwelijks betrokken, zoals de discussies over 

het verleggen van de Hinderdam. In de praktijk waren dit provinciale kwesties, waarbij 

vooral de rol van Amsterdam belangrijk was. 

3.3.2 Holland, Utrecht en Amsterdam  

De formele rol van de Staten van Holland en van Utrecht was onduidelijk. Het privilege 

van 1423 bijvoorbeeld sprak van ‘zonder inmenging van buiten’.265 De Staten waren een 

andere mening toegedaan. In 1590 legden de Staten van Holland en Utrecht de aanleg 

van een palendijk op, zonder dat dit door enig privilege werd ‘gedekt’. Van systematisch 

toezicht was echter geen sprake. De invloed bleek vooral afhankelijk van het moment. 

Dat gold ook voor de stad Amsterdam, al was haar basis verzekerd door het recht van 

benoeming op een heemraad, tevens adjunct dijkgraaf. Een chronologische bespreking 

van de rol van Holland, Utrecht en Amsterdam ligt daarom voor de hand. 

In 1590 besloten de Hollandse Staten tot versterking van de Diemerdijk door aanleg 

van 350 roeden palendijk, deels betaald uit provinciale middelen, deels door omslag over 

de ingelanden. Holland betaalde daartoe 32.000 gulden, Utrecht 6.000 gulden en de dijk- 

en waalplichtigen 22.000 gulden. Amsterdam werd gevraagd het werk te overzien, de 

financiering te regelen en er zorg voor te dragen dat de afgesproken bijdrage van 22.000 

gulden door de ingelanden inderdaad werd betaald.266 De bemoeienis van Amsterdam 

was niet nieuw, zoals bleek bij de financiering van de werken in 1579.267 Het 

heemraadschap was volgens de Hollandse Staten niet in staat de werken uit te voeren. 

Een Staatse commissie zou daarom toezicht houden.268 De provinciale bijdrage zou 

worden betaald uit de inkomsten van de Domeinen.269 Het heemraadschap wilde dit 

alleen doen als ook de Staten van Holland en Utrecht hun toezeggingen nakwamen. In de 

periode 1590-1610 werd de palendijk inderdaad met steun van Holland en Utrecht 

aanzienlijk uitgebreid (zie verder paragraaf 3.4.2 en 3.4.3). 

262  Over het conflict zie UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3522. Verder: Van der Laan,‘Inleiding’, p. 10; AGV, AZD, 
inv. nr. 968-979 en UA, archief Verzameling Musschenbroek, inv. nr. 60. Voor verdere ontwikkelingen van de twee 
sluiscolleges in AGV, archief hoogheemraadschap Amstelland. 

263  Van der Laan,‘Inleiding’, p. 6; AGV, AZD, inv. nrs. 207-209. 
264  AGV, AZD, inv. nr. 8, fol. 39. Over het kussen als ‘gezagsattribuut’, zie Jas, Pronk, p. 13 . Over het ‘op kussens zitten’ 

als teken van de macht, zie Beekman, Strijd om het bestaan, p. 216. 
265  Johan van Beieren, 27 juli 1423. Van den Water, Groot Placcaatboek Utrecht, p. 6 
266  Res. SvH, 10 januari 1591. 
267  Zie hoofdstuk 2. 
268  Res. SvH, 27 augustus-10 september 1591. 
269  Res. SvH, 27 augustus-10 september 1591.  
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De Staten van Holland waren met de aanleg van palendijk nog niet tevreden. De 

risico’s van een dijkdoorbraak zouden aanzienlijk verminderen als de Vechtdijken niet 

langer als zeedijk dienst hoefden te doen. Met de aanleg van een sluis in Muiden zou het 

aantal roeden zeedijk met 60% verminderen. Na een bezoek in 1590 adviseerde 

ingenieur en ‘fortificatiemeester’ Anthonie Anthonisz de Staten van Holland dat de aanleg 

van de sluis bovendien een noodzakelijk onderdeel vormde van een betere verdediging 

van Holland.270 De tegenstand van Utrecht verhinderde de aanleg. Utrecht was bang dat 

hierdoor de Vecht bij Utrecht zou opdrogen. Bovendien was er angst dat Holland de 

handel kon belemmeren. 

Tijdens de besprekingen in 1591 over verbeteringen met betrekking tot het 

dijkonderhoud werd door de Hollandse Staten nadrukkelijk naar voren gebracht dat 

onderhoud en financiering uit één hand beter zou zijn dan de traditionele individuele 

dijkplicht.271 Elke vorm van gemeenmaking werd echter pertinent geweigerd door de 

Staten van Utrecht.272 De reden lag voor de hand. Na gemeenmaking zouden de kosten 

voor de, voornamelijk Utrechtse, waalplichtigen stijgen.273 Wel kwam men een nieuwe 

dijkverstoeling overeen, welke uiteindelijk in 1598 van kracht werd. De Staten van 

Utrecht maakte geen bezwaar tegen de verstoeling want ze beschouwden dit als een 

interne aangelegenheid van Holland; de particuliere dijkplichtigen waren allen Hollandse 

ingezetenen. Het ging hierbij alleen om het aanwijzen van de ingelanden die dijkplichtig 

waren en niet om een wijziging in de privileges.  

In 1609 werd de Diemerdijk door een zware storm getroffen. De schade was enorm. De 

burgemeesters van Muiden en de bewoners van het gehucht Overdiemen schreven over 

het voorval aan de Staten van Holland, waar de brief op 25 februari 1609 ter tafel kwam. 

Besloten werd een commissie samen te stellen die de schade moest opnemen en advies 

uitbrengen over wat er gedaan moest worden. Deze commissie bestond uit Andries 

Bronkhorst, heemraad van Rijnland, en Cornelis Banningh, burgemeester van 

Amsterdam.274 Daarbij zouden zij met de ingelanden moeten praten over gemeenmaking 

van de dijk en in ieder geval over hun bijdrage aan de reparatie.275 Op 24 mei werd hun 

rapport aan de Statenleden voorgelezen. De gecommitteerden hadden zowel mondeling 

als schriftelijk overleg gehad met dijkgraaf en heemraden, de stad Muiden en de 

provincie Utrecht. Er werd besloten bij de eerste gelegenheid inspectie te doen om een 

sluis in de monding van de Vecht te leggen.276 Binnen de Hollandse Staten was er 

onenigheid of Holland zelfstandig haar wensen kon doorzetten of dat instemming van 

Utrecht nodig was. Besloten werd de voorgestelde structurele maatregelen uit te 

stellen.277 Er was geen andere keus dan de partijen te wijzen op de privileges. De 

Hollandse Staten besloten daarom tot de opdracht om de dijk zo snel mogelijk ‘uyt-er 

ancxste in goede verseeckertheyt’ te brengen op kosten ‘na Dijck-rechten’, dus van dijk- 

en waalplichtigen. Een subsidieverzoek van de bewoners van het gehucht Overdiemen 

werd afgewezen.278 Ook een poging van Muiden, Overdiemen, Weesperkarspel en 

Diemerdam in juli 1609 had niet het gewenste effect. De verzoekers werd daarbij 

gewezen op de instructie van 15 mei 1609 waarin aangegeven werd dat de ‘Pael-, Plaet-, 

Rijs ende Riet-wercken’ volgens de bestaande keur moesten worden hersteld en wel voor 

de Lambertusschouw (17 september).279 De dijk bleek in september verre van 

270  Res. SvH, 9 december 1590. 
271  Res. SvH, 18 januari 1591. 
272  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523. 
273  Gemeenmaking werd in 1593 wel gerealiseerd aan de Spaarndammerdijk, zonder inmenging van de Hollandse Staten. 

Dit was een zeer moeizaam proces. De doorslag werd gegeven door de rampzalige toestand na de Allerheiligenvloed en 
de oorlogsomstandigheden in de jaren 1572-1576.Van Tielhof en Van Dam, Stedenland en Waterstaat, p. 145-151. 

274  Rijnland had een ‘adviestaak’ met betrekking tot de Diemerdijk (zie hoofdstuk 2). Bovendien had men expertise nodig. 
275  Res. SvH, 25 februari 1609.  
276  Res. SvH, 24 mei 1609.  
277  UA, archief Kronenburg, inv. nr. 77, nr. 25. 
278  Res. SvH, 3 juni 1609. 
279  UA, archief Kronenburg, inv. nr. 77, nr. 26 (Utrecht) en Res. SvH, 16 juli 1609 (Holland). 
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hersteld.280 Daarop werd, na opnieuw een verzoek hiertoe van Overdiemen, besloten de 

dijkgraaf en heemraden te laten weten dat mogelijk enige subsidie gegeven kon worden 

aan de onvermogenden. De baljuw van Amstelland kreeg het verzoek een lijst op te 

maken van de onvermogende dijkplichtigen.281 De rampzalige gevolgen van de vertraging 

in het herstel van de dijk bleven niet uit. 

In februari 1610 brak de dijk opnieuw door. In september van dat jaar bleek bij de 

schouw dat men hard had gewerkt om de walen te dichten. Op basis van de 

archiefstukken lijkt dit het moment dat raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt zich 

ging verdiepen in het uitdijende ‘dossier’.282 Op 10 juni 1610 werd besloten de 

gecommitteerden te vragen iemand naar Weesp te sturen om de bijdrage aan het herstel 

van de dijk te bespreken ‘onder het beneficie van seeckere subsidie van 's Gemeene 

Landts wegen’.283 Desondanks bleek bij de schouw in september opnieuw dat de schade 

verre van hersteld was, waarop een ‘in materia van Dijkagie ervaren persoon’ te sturen 

met een zodanige machtiging om dijkherstel af te dwingen voor het begin van de 

winter.284

De daartoe benoemde commissie berichtte met betrekking tot de Diemerdijk en de 

Waterlandse dijken dat ‘ende daer gevonden de Walen wel overgegaen, ende kloek in 

den arbeydt, alles te brengen in ordre’. Over het herstel van de dijk tussen Muiderberg 

en Naarden (geen onderdeel van de Diemerdijk, maar in Holland wel in dezelfde adem 

genoemd) was het tweetal veel minder goed te spreken niettegenstaande de 

achtergelaten bevelen.285. Opnieuw werd Rijnland gevraagd een onderzoek te doen naar 

de technische verbeteringen, waaronder de verlegging van de Hinderdam naar Muiden. 

Rijnland heeft het onderzoek inderdaad uitgevoerd. Het archief van Rijnland bevat de 

rapportage, het plan en de begroting voor het maken van een sluis.286 Het plan werd 

nooit uitgevoerd. Tijdens het bezoek van de commissie deden Muiden, Weesp en 

Weesperkarspel het verzoek om de dijken bewesten en beoosten Muiden tot 

gemenelandsdijken te maken. Ook werd gevraagd om verlichting van de lasten. De 

verlichting van de lasten werd gegeven in de vorm van remissie op de verpondingen. De 

gemeenmaking lag veel moeilijker. De Staten van Holland reageerden positief op het 

verzoek van dijkgraaf en hoogheemraden en kaartten de zaak nogmaals aan bij de 

Staten van Utrecht. Twintig jaar eerder had Utrecht het afgewezen. Nu deden de Staten 

dat weer.287 Ook werd een verzoek afgewezen om de ingelanden aan de oostzijde van de 

Vecht financieel te ondersteunen. In de reactie werd wel het belang benadrukt van een 

snel herstel van de schade aan de dijk.288

In 1613 werd door de dijkplichtigen van de Vechtdijk aan de Staten van Holland en 

West-Friesland voorgesteld om de bijdrage van Utrecht in de bouwkosten van een sluis 

bij Muiden voor hun rekening te nemen. Mogelijk kwam dit verzoek tot stand onder 

invloed van dijkgraaf en heemraden die eenzelfde verzoek indienden.289 Hieruit blijkt dat 

het voor hen geen vraag was of de sluis gelegd moest worden, maar wie er zou gaan 

betalen. Niet iedereen was deze mening toegedaan. Er was oppositie zowel van Utrechtse 

zijde als in de Staten van Holland. Bovendien kwam het verzoek vooral van de dijkgraaf 

en enkele heemraden. De Utrechtse heemraden stonden onder zware druk van beide 

partijen. Ook onder de Hollandse heemraden was er geen eensgezindheid. Weesp voerde 

(tevergeefs) aan dat Weesp de voorkeur boven Muiden verdiende.290 De Staten van 

Holland en West-Friesland wezen een voorstel van de Staten van Utrecht om de 

280  Res. ZD, 17 september 1609 (inv. nr. 5). 
281  Res. SvH, 15 en 30 september 1609. 
282  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 994-999. 
283  Res. SvH, 10 juni 1610. 
284  Res. SvH, 8, 10 en 11 september 1610. 
285  Res. SvH, 10 september 1610. 
286  HHR, OA Rijnland, inv. nr. 9018, afbeelding A-1877; Res. ZD, 24 januari 1614 (inv. nr. 5, fol. 131). 
287  HHR, OA Rijnland, inv. nr. 9016 en 9017, februari-maart 1610; UA, Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523. 
288  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523, brief SvH, 7 juni (nieuwe stijl) en brief SvU, 16 juni (oude stijl) 1610. 
289  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 997. 
290  NA, Archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 997 
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Vechtdijken door een geringe financiële inspanning te verbeteren af.291 De 

onderhandelingen verliepen niet voorspoedig. Het betrekken van het heemraadschap van 

Rijnland als intermediair bracht geen oplossing.292

In 1616 vroegen de Hollandse Staten nogmaals aan de Utrechtse Staten te 

overleggen alvorens tot een definitieve beslissing te komen293; opnieuw zonder resultaat. 

Utrecht wilde duidelijk maken dat het niet van plan was in te stemmen met verlegging 

van de sluis. In 1616 werd de Hinderdam met subsidie van de Staten van Utrecht 

vernieuwd.294

Op 17 augustus 1619 kwam een mogelijke overval van de vijand in de Hollandse 

Staten ter sprake. Een jaar later kwam de verlegging van de Hinderdam ter sprake, maar 

nu ook nadrukkelijk in het kader van ’s lands defensie.295 De burgemeesters van Haarlem 

en Delft, op commissie van de Staten van Holland, brachten in 1621 een alarmerend 

rapport uit. De dijken langs de zee en langs de Vecht, zowel het paalwerk als het 

aardewerk waren in zo slechte toestand dat zonder subsidie de dijkplichtigen nooit in 

staat zouden zijn de dijk in goede staat te brengen.296 Aan de oproep tot subsidie werd 

geen gevolg gegeven. In mei 1624 werd opnieuw een commissie aan het werk gezet om 

een berekening te maken van de kosten van een sluis in Muiden en te informeren of de 

dijkplichtigen van de Vechtdijken de kosten konden kunnen dragen.297 De bevindingen 

van de commissie zijn echter onbekend. 

Waarschijnlijk was het herstel in 1624 nog onvoldoende uitgevoerd, want een jaar 

later brak de Diemerdijk door. De gecommitteerden uit de Staten van Holland die naar de 

Diemerdijk waren gestuurd adviseerden dat de dijk onmiddellijk gerepareerd zou moeten 

worden en dat de kosten later zouden worden omgeslagen over ‘de belanghebbenden’. 

Voorgesteld werd dat de dijkplichtigen een bedrag zouden betalen dat als normaal 

onderhoud beschouwd kon worden. De rest van de kosten zou worden omgeslagen over 

de waalplichtigen. Dat was volgens de gecommitteerden beter dan het alternatief dat de 

Staten een subsidie zouden verlenen. Ook zou volgens de gecommitteerden de 

Hinderdam verlegd moeten worden en de dijk tot een gemene dijk gemaakt moeten 

worden. De Staten besloten dat de dijk zo snel mogelijk gerepareerd zou worden volgens 

‘oud gebruik’. Dit zou inhouden dat de waalplichtigen het gat moesten dichten en dat het 

verdere herstel ten laste zou komen van de dijkplichtigen. De rekeningen van de 

Diemerdijk tonen aan dat zowel dijkplichtigen als waalplichtigen aanzienlijke bedragen 

betaalden (zie paragraaf 3.4.2). Voor de Staten van Holland waren de voortdurende 

doorbraken reden om opnieuw naar de Staten van Utrecht te schrijven ‘opten 

gemeenschap van dijcken op redelijcke conditiën’.298 Zonder resultaat. 

In 1629 vormde de Vecht de frontlinie in gevechten tussen Staatse troepen en de 

Spanjaarden. Langs de rivier werden een aantal oude militaire posten verstevigd en 

nieuwe posten ingericht.299 Maar dat was niet genoeg om te verhinderen dat de vijand 

Holland zou kunnen binnen trekken. In augustus van dat jaar werd daarom in de 

Hollandse Staten besproken wat water kon doen tegen een overval door de vijand.300 De 

steden Leiden en Amsterdam werden gevraagd naar Muiden af te reizen om de dijk te 

openen ‘ende het Landt aen de Ost-zyde van de vecht onder water te laten loopen, oock 

by het geopende gat tot verseeckeringe van het selve een Fort te mogen doen leggen, 

sonder op yemandts oppositie daer tegen te letten met authorisatie op de voorschreve 

Gecommitteerden van te doen straffen de particulieren, die de gheopende Wercken 

291  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 995 en 996, juli 1613. (998: 1614). 
292  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 998; res. SvH, 14 januari 1614.  
293  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 999A. 
294  Res. SvH, 1 maart-18 maart 1616; 11 april-26 april 1616. 
295  Res. SvH, 17 augustus 1619; 26 mei 1621 en 14 december 1621. 
296  Res. SvH, 5 oktober 1621. Er zou inderdaad subsidie zijn gegeven: NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van 

Toelichting, januari 1862, p. 6. 
297  Res. SvH, 10 mei 1624. 
298  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 22, 18 juli 1625. Het overleg heeft plaatsgevonden, maar ‘zonder last’ voor de 

Utrechters, idem, p.141, 7 april 1626. 
299  Over de ontwikkelingen langs de Vecht in 1629, zie: Bordes, De verdediging van Nederland in 1629’.
300  AGV, AZD, inv. nr. 62, 28 april 1581. 
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soude willen stoppen ofte verhinderen’. Ook werd Amsterdam geautoriseerd bij Ipensloot 

aan de Diemerdijk (waar de dijk het smalst is) een post te bemannen voor het geval de 

vijand alsnog de Vecht over zou steken en langs de dijk naar Amsterdam zou 

optrekken.301 Vanzelfsprekend was het niet dat het water het land overspoelde en nog 

minder zeker was of het water daar bleef. Op 19 augustus 1629 rapporteerde Anthonius 

van Walen, gedeputeerde in Muiden, dat men bang was dat de vijand de dijk bij het 

zojuist drooggelegde Naardermeer zou doorsteken om het water weg te laten lopen.302

Een maand later werd in de Staten voorgesteld de gaten in de dijk te stoppen nadat 

Amersfoort door de Spanjaarden was verlaten.303 Al eerder werd geconstateerd dat lokale 

landeigenaren niet gecharmeerd waren van militaire operaties waarvan zij de zwaarste 

lasten zouden moeten dragen.304 Opvallend is dat zowel Holland als Utrecht al enige 

decennia plannen hadden voor de ontwikkeling van een meer systematische 

verdedigingslinie.305

De ervaringen van 1629 waren reden om meer systematisch werk te maken van wat 

later de waterlinie genoemd zou worden, waarvan de aanleg van een sluis te Muiden een 

belangrijk onderdeel vormde.306 Opnieuw werd het verleggen van de Hinderdam naar 

Muiden in de Hollandse Staten aan de orde gesteld. In maart 1632 werd de kwestie van 

de Hinderdam in de Staten van Holland in handen gesteld van een commissie van 

Haarlem, Leiden en Amsterdam om dit in betrokken plaatsen en met Utrecht te 

bespreken.307 In de daarop volgende weken werd door Utrecht gewerkt om overtuigende 

tegenargumenten op tafel te krijgen. In het resulterende geschrift werden vooral 

juridische argumenten naar voren gebracht. Daarbij werd teruggegrepen op de 

argumenten welke Utrecht naar voren had gebracht in 1612, 1614 en 1616. Utrecht had 

het recht op vrije navigatie en had ook al eeuwenlang het recht op de Hinderdam. Door 

de verlegging van de Hinderdam zou het waterpeil aanzienlijk dalen. Verlegging van de 

Hinderdam zou het hoogteverschil nog hoger maken en daarmee een gevaar vormen 

voor de bevaarbaarheid van de rivier. Enige jaren eerder was er juist 130.000 gulden 

geïnvesteerd in een doorvaart naar de Rijn. Door de sluis zou aan de monding verlanding 

optreden. Dat was al het geval op het Pampuszand. Nu komen de schepen de Vecht in 

met de vloed; dat zou dan niet meer mogelijk zijn. In 1517 was de vrije en 

onverhinderde navigatie verleend aan Utrecht. Deze argumenten maakten duidelijk dat 

verandering een inbreuk was op haar rechten, zo beargumenteerde Utrecht.308

Waarschijnlijk werd het woord ‘belangen’ bewust niet gebruikt, omdat dat de weg naar 

onderhandeling zou openen. Belangen wijzigen in de tijd en kunnen worden afgewogen, 

rechten staan vast. 

De Utrechtse gecommitteerden bij de Staten-Generaal voerden de besprekingen met 

Holland. Zij kregen steun van de provinciale procureur-generaal Cornelis van Vianen. De 

Utrechtse Staten waren tevreden over het werk van haar gecommitteerden en van Van 

Vianen, want zij hielden zich strikt aan de opgestelde memorie. De gecommitteerden van 

Holland werden echter niet overtuigd door de overlegde argumenten.309

De Utrechtse vroedschap stelde aan de Staten van Utrecht voor de steden in Holland 

direct te benaderen om hen te overtuigen dat de verlegging een slechte zaak was voor de 

vrije doorvaart door de Vecht. Hoewel de Staten de onderhandelingen voerden, was 

301  Res. SvH, 17 augustus 1629 (NA, archief SvH, inv. nr. 62); Huysman; Stellingwerff en Schot, p. 235-247, 450. 
302  Enkele jaren daarvoor waren twee meren in de buurt van de Diemerdijk drooggelegd. Res. SvH 15 december 1623 

(octrooi Naardermeer), 13 mei 1624 (octrooi Diemermeer). 
303  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 235-246 (19 en 21 augustus, 12 september 1629).. 
304  Res. SvH, 3 mei 1630.  
305  Rommes,’Het Landschap’,p. 167. 
306  Will, Sterk Water, p. 30-32. 
307  Res. SvH, 10 maart-7 april 1632. De stukken betreffende de onderhandelingen: NA, archief SvH, inv. nr. 1359HH. Over 

de Staten van Holland in deze periode: Groenveld,‘Gewestelijke facties in Holland tussen 1629 en 1650’, p 24-55. 
308  Advocaat Vianen van het Hof van Utrecht werd gevraagd de stukken te bestuderen voor een juridische weerlegging van 

de Hollandse plannen Res. SvU, 11, 15 en 18 mei, 6 en 13 juni 1632. Utrecht deed verscheidene proposities. De eerste 
werd op 1 juni 1632 afgeleverd aan de gesommitteerden ten behoeve van een bespreking met Holland. Zie ook NA, 
archief SvH, inv. nr. 1395HH. 

309  Res. SvU, 8 , 11, 13, 14, 16 september en 20 oktober 1632.  
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vooral de stad Utrecht de belangrijkste partij. Initiatieven in de Staten kwamen vaak van 

de gedeputeerden van de Stad Utrecht.De stad en Staten van Utrecht kregen inderdaad 

steun vanuit het Noorderkwartier. Om de zaak verder kracht bij te zetten werden 

peilingen in de Vecht gedaan die moesten aantonen dat een verlegging inderdaad tot een 

te laag waterpeil zou leiden.310

De Hollandse commissie rapporteerde intussen dat de betrokkenen in de Vechtstreek 

het plan steunden. Muiden en Weesp overbrugbaar geachte standpunten innamen. Ook 

de dijkplichtigen namen een gunstig standpunt in; zij wilden 3 tot 5 gulden per roede 

bijdragen. Het meest maakte de commissie zich zorgen over Utrecht. Daarop werd de 

commissie uitgebreid met de steden Dordrecht, Alkmaar en Enkhuizen (alle twijfelaars en 

ontvankelijk voor de Utrechtse argumenten).311 In september 1632 bezocht een delegatie 

van de Staten van Utrecht de Hollandse Staten om te spreken over de Hinderdam. Zij 

wilden graag horen waarom de Staten van Holland zo graag de Hinderdam wilden 

verleggen. Een Hollandse commissie werd verzocht een rapport hierover af te leveren, 

maar de Utrechtse delegatie vond dit niet goed genoeg.312 Deze Hollandse poging tot 

‘goodwill’ werkte niet. Een jaar lang bleef het onderwerp rusten zonder een definitief ja of 

nee. Het uitblijven van een definitieve beslissing tot verleggen van de Hinderdam 

veroorzaakte ongetwijfeld frustraties, zowel in Holland als Utrecht. In Utrecht verzuchtte 

men over de kwestie dat Holland ‘met verloop van soo vele jaren’ de Hinderdam steeds 

weer ter sprake bracht.313 Amsterdam wilde juist zo snel mogelijk een positieve 

beslissing, maar respecteerde voorlopig het streven naar overeenstemming met Utrecht. 

In de Staten van Utrecht werd het eerder voorgestelde plan opgepakt om de individuele 

stemhebbende steden in Holland te overtuigen dat het plan ook voor hen nadelig zou 

zijn. In december 1632 werd daartoe een stuk opgesteld met de ‘Redenen en motieven’. 

Het belangrijkste punt was dat de vrije navigatie in het geding kwam, zowel door de 

verzanding van de monding als de bevaarbaarheid van de rivier. Er werden twee 

commissies samengesteld, een voor het Noorderkwartier en een voor het Zuiderkwartier. 

Vooral de steden in het Noorderkwartier bleken ontvankelijk te zijn voor de 

argumenten.314 Amsterdam verzekerde de steden tevergeefs dat aan beide problemen 

was gedacht en dat daarin in voorzien zou worden. De onderhandelingen raakten in het 

slop. Eind 1633 kwam hierin verandering. De kwestie kwam opnieuw in bespreking in de 

Hollandse Staten. Op 22 november 1633 besloten de Staten van Holland tot eenzijdige 

aanleg van de sluis in Muiden.315

De Staten van Utrecht namen onmiddellijk tegenmaatregelen. Zij besloten om de 

Prins van Oranje erbij te betrekken en ook de andere provincies. De verlegging van de 

Hinderdam werd beschouwd als een inbreuk op soevereine rechten en dus een kwestie 

voor de Staten-Generaal. Intussen werd een nieuw onderzoek ingesteld naar de 

waterdiepte van de Vecht en om verklaringen van schippers bijeen te brengen over 

mogelijke verzanding. De steden van het Noorderkwartier werden opnieuw benaderd. 

Ook werd een memorie gebruikt van dijkgraaf en heemraden uit 1611 dat stelde dat 

verhoging van de Vechtdijken een goedkopere oplossing was dan verlegging van de sluis. 

Daarmee werd volgens de Utrechters het belangrijkste Hollandse argument ontkracht.316

Vooral onder druk van de steden in het Noorderkwartier werden de Utrechtse 

gecommitteerden uitgenodigd om hun standpunten aan de Hollandse Staten voor te 

leggen. De Edelen waren niet onder de indruk, maar waren niet in de staat een beslissing 

310  Res. vroedschap Utrecht, 27 febr. 14 en 17 mei, 4 en 6 juni, 2 juli, 6 augustus, 8, 9 en 20 september en 1 oktober 1632.  
311  Res. SvH, 23 juni-7 augustus 1632. 
312  Res. SvH, 9-23 september 1632. Res. SvU, 8, 11, 13 , 14 en 19 september 1632 (datum oude stijl). 
313  UA, archief SvU, inv. nr. 548-1. 
314  UA, archief Verzameling Buchel Booth, 122-1, memo ‘redenen en motieven’; res. SvU, 2 december 1632 
315  Res. SvH, 22 november 1633. Waarom de Noordhollandse steden dit nu niet tegen hielden is niet bekend. 
316  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 1037, 12 december 1633. Res. SvU, 23 november en 9, 10, 12, 18, 19, 20 en 21 

december 1633. Zie ook res. vroedschap stad Utrecht 21, 23, 25 november, 9 december 1633. De Utrechtse provinciale 
advocaat Cornelis Vianen kreeg opdracht een nieuw verbaal op te stellen. 
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te forceren.317 Besloten werd om de Prins te informeren ‘om die van Utrecht in ’t ongelijk 

te stellen’. Ook Utrecht wilde graag dat de Prins zou interveniëren.318

De Utrechtse initiatieven hadden intussen ook in het Zuiderkwartier het gewenste 

effect. Op 5 januari 1634 kreeg een commissie van 7 Utrechtse gecommitteerden onder 

leiding van Adriaen Vianen van het Hof van Utrecht de gelegenheid de Rotterdamse 

vroedschap toe te spreken. De vroedschap besloot daarop de Utrechters te informeren 

dat zij haar gecommitteerden ter dagvaart zou informeren zich ‘favorabel’ op te stellen 

dus tegen het plan van verlegging zou stemmen.319

In de tweede helft van januari 1634 kregen de gecommitteerden van de provincie 

Utrecht opnieuw de mogelijkheid de standpunten in de Statenvergadering van Holland 

persoonlijk naar voren te brengen. De Utrechtse ‘prepositie’, opgestelde door advocaat 

Vianen, beargumenteerde dat verlegging van de Hinderdam (de hierboven genoemde) 

schadelijke gevolgen zou hebben en dat er geen noodzaak was. De dijken langs de Vecht 

waren al vele jaren niet doorgebroken en men kon volstaan met verhoging en 

verbreding.320 Het rapport werd in handen gegeven van de ‘vaste’ gecommitteerden en 

van Dordrecht, Delft Alkmaar en Hoorn, ‘onvermindert de last de steeden van ’t 

Noorderquartier ten principale seyeden te sullen openen’.321 Utrecht geloofde niet in de 

Hollandse argumenten: ‘vaert nae Naerden ende Arnhem te maeken is ’t scopus, rest 

maer blaeuwe bloemen’322 De edelen en een meerderheid van de steden wilden 

goedkeuring verlenen, maar Gouda, Schoonhoven en de steden in het Noorderkwartier 

blokkeerden een beslissing.323

In februari werd geconstateerd dat Amsterdam inspecties uitvoerde waar de sluis 

precies gelegd moest worden. De Utrechtse advocaat Sarcenius van Lobknecht werd naar 

Muiden gestuurd om te kijken wat er gebeurde. Men kon dan ook enige ingelanden 

ondervragen. Besloten werd de Staten van Holland, de Staten-Generaal en de Prins van 

Oranje te informeren over de Amsterdamse acties.324 Ook de Utrechtse dorpen werden 

bezocht om na te gaan of de lokale bestuurders op een of andere manier meewerkten 

aan het uitvoeren van de Amsterdamse plannen. Allen zweerden dat ze dit niet hadden 

gedaan en nooit zouden doen.325

Op 17 maart 1634 werd opnieuw in de Staten van Holland door de Utrechtse 

gecommitteerden een ‘wijdtloopigh Vertoogh’ gelezen ‘waeromme geen sluyse tot 

Muyden behoorden geleyt te worden’.326 Waarschijnlijk was dit de bovenstaande 

‘prepositie’ van 19 januari. De volgende dag werd besloten om eerst aandacht te 

schenken aan de punten die Utrecht naar voren had gebracht alvorens een beslissing te 

317  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 1043, 13 december 1633: ‘alle deese allegatien in ’t minste nyet besluyten eenigh 
recht dat die van utrecht soude hebben om sulcx te mogen weeren ende dattet recht van Hollandclaer leyt dat zij zulcx 
mogen doen, ende dat men daeromme volgens ’t advis van commissarissen daermeede soude voortvaeren’.  

318  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 1043, 13 december 1633. Res. vroedschap Utrecht, 23 november en 9 december 
1633.

319  GA Rotterdam, OA Rotterdam, inv. nr. 718, 5 januari 1634. 
320  Res. SvU, 19 januari 1634. 
321  Huysman, Stellingwerff en Schot, 1151, 19 januari 1634. Utrecht gaf enkele voorbeelden waar het leggen van een sluis 

aan een monding grote schade had aangericht: Nijkerk, Elburg en om die reden afgewezen in Dokkum. Bovendien zou 
de sluis inundatie niet kunnen verhinderen, ‘so costelijck weesen soude, weynighe particuliere gelanden, ruineren 
geheele vaert en negotie van Utrecht, hopende op ‘favorabile resolutie’. De Utrechtse notulen bieden geen argumenten, 
maar wel de activiteiten die men ondernam om tegenstand in de Staten van Holland te organiseren (Res. SvU, 3, 5, 14, 
16 en 30 januari 1633). 

322  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 1288 (1634). 
323 ‘die van Gouda, Schoonhoven, Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monnickedam, Medemblick ende Purmerende meenden men 

behoorde haer versoeck thegen te staan, alsso sij nyet en wisten dat eenige resolutie om mettet werck voort te ghaen in 
deese vergaderinge soude sijn genomen, in allen gevalle, dewijl zij daertoe gheen consent gedraegen hadden, dat sij ’t 
voor geen resolutie en hielden’. Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 1300, 18 maart 1634. 

324  Res. SvU, 12, 13, 15, 18, 19, 26 en 28 februari 1634. 
325  UA, archief Verzameling Buchel Booth, inv. nr. 122-1, 19 en 20 februari 1634. res. vroedschap Utrecht 6 januari 1634. 
326  Res. SvH 17 maart 1634. De advocaat Vianen was in maart 1634 naar Muiden afgereisd voor inspectie van de monding 

van de Vecht en de zeedijken. Res. vroedschap Utrecht 1 en 24 maart 1634. Utrecht betaalde zonder problemen de 
declaraties van de advocaat en de gecommitteerden (zie res. SvU, 14 en 31 januari 1634). Zie ook: NA, archief  
Departementaal Bestuur 1802—1807, inv. nr. 325. Waarom deze kwestie in 1802 van belang was is niet zeker, 
waarschijnlijk over de verlanding van de monding van Muiden die in 1802 weer actueel was. 
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nemen.327 Een definitieve beslissing bleef uit en van uitstel kwam afstel. Het verzet was 

succesvol geweest. Overigens bleef het plan doorsudderen, want nog in 1641 stuurde 

Weesp een verzoekschrift aan de Staten van Holland om verlegging te voorkomen.328

Nadat het geschil over de aanleg van een sluis te Muiden geparkeerd was, kwamen er 

nieuwe moeilijkheden. Nu was de aanleiding het Amsterdamse plan om een gracht te 

graven van de Vecht bij Loosdrecht naar het Gein. Hierdoor zou een deel van het 

Vechtwater omgeleid worden naar Amsterdam. Zoals hierboven aangegeven was het 

slechte grachtwater al langer een groot probleem voor Amsterdam. In de zomer werd 

Amsterdam met waterschepen van zoet water voorzien. In strenge winters was dat door 

ijsgang erg moeilijk. De Staten van Utrecht, vooral de stad Utrecht, waren tegen 

aftappen van Vechtwater omdat men bang zou zijn voor lage waterstanden, dezelfde 

angst die men had voor een bouw van een sluis bij Muiden. De Utrechtse gedeputeerden 

togen opnieuw naar Den Haag waar zij op 26 september 1636 hun verhaal in de Staten 

konden doen en een jaar later opnieuw.329 Tot grote ergernis van de Utrechters was het 

werk ondertussen aanbesteed. De Hollanders meenden dat Utrecht geen recht van 

spreken had omdat de sluis op Hollandse bodem zou komen te liggen. Om problemen te 

voorkomen wilden de Hollanders wel praten en het werk aan de dijk even stil leggen.330

Na het horen van de procureur-generaal van Utrecht constateerden de Hollandse Staten 

dat er geen reden was het werk niet door te zetten.331 Waarom uiteindelijk de gracht toch 

niet werd aangelegd is niet bekend. 

Enige jaren later was er nieuw conflict tussen Holland en Utrecht, nu om andere 

redenen. In 1643 werden Dijkgraaf en Heemraden van de Diemerdijk voor het Hof van 

Utrecht gedaagd in een proces aangespannen door de schout en schepenen van 

Kortenhoef. Volgens schout en schepenen van Kortenhoef hadden de Hollanders zonder 

recht daartoe een aantal schouwen uitgevoerd over de oostzijde van de Vecht. De 

schouwen hadden tenminste drie aanbestedingen tot gevolg gehad. De dreigende inning 

door de dijkgraaf op dubbel gewin op Utrechts gebied zou tegen de Utrechtse privileges 

zijn.332 Tijdens het proces legde een aantal ingelanden diverse verklaringen af. De 

ingelanden waren van mening dat hun lasten onterecht verzwaard werden tijdens de 

naschouw door de dijkgraaf. De dijkgraaf, de Hollandse hoogheemraden en de 

Amsterdamse schepenen waren nooit aan de oostzijde gezien. Volgens sommigen had 

het heemraadschap alleen het recht op de schouw op het hout- en ijzerwerk.333

Het is niet ondenkbaar dat het college de schouw van dit minst belangrijke deel van 

de zeedijk door gecommitteerde Utrechtse hoogheemraden liet uitvoeren om juridische 

problemen te voorkomen. In Holland was de functie van baljuw en dijkgraaf 

gecombineerd waardoor er geen enkele twijfel aan het recht op de (hoge) rechtspraak 

was. In dit geval, waarbij een Hollandse baljuw als dijkgraaf rechtspraak had in Utrecht, 

lag de kwestie moeilijker. Nadat de dijkgraaf over het Utrechtse proces ‘een lange 

Remonstrantie’ had gestuurd naar de Staten van Holland, werd getracht het geschil door 

327  Huysman, Stellingwerff en Schot, 1300, 18 maart 1634. 
328  GA Weesp, OA Weesp, inv. nr. D 1, fol. 4-4v, 10 april 1641. 
329  Huysman, Stellingwerff en Schot, (www.inghist.nl). Res. SvU, 11 oktober 1636. 
330  Huysman, Stellingwerff en Schot, 8 en 9 april 1637 (www.inghist.nl). Res. SvH, 19 januari, 4 februari, 19, 25 maart, 4 

april, 10 mei 1637. Ook werd gesuggereerd ‘een sluis te Muiden alsnog aan te leggen, zodat het probleem van de 
Vechtdijken voorgoed opgelost zou zijn.’. UA, archief Huis Zuilen, inv. nr. 430. 

331  Res. SvH, 9 juli 1637. 
332  UA, archief Hof van Utrecht, inv. nr. 111, 28 september, 18 oktober 1643, 26 juni 1644. Dossier vanuit Hollands 

standpunt: NA, archief gedeputeerden Haarlem, inv. nr. 1157. In 1583 was hierover ook al een proces gevoerd: Van 
Zinderen Bakker, Naardermeer, p. 51 e.v. 

333  In een verklaring voor het Hof van Utrecht verklaarden de ingelanden dat de oostzijde altijd geschouwd door schout en 
schepenen van Kortenhoef en niet door dijkgraaf en hoogheemraden. Bovendien had het college recht op de schouw op 
hout en ijzer, en aan de oostzijde van de Vecht was er geen dijkmet ijzer en hout. Sinds 1636 was er tenminste tweemaal 
werk aanbesteed zonder ‘insinuatie’ op dubbel gewin van de dijkgraaf. Daarna was een proces gevolgd tussen 
Kortenhoef en het college voor het Hof van Holland, dat ook niet rechtsgeldig zou zijn. Tenslotte werd gemeld dat 
schade aan de oostdijk door Kortenhoef was gerepareerd zonder steun van anderen; reden waarom ‘de oostzijde’ niet 
onder de gewone jurisdictie viel van het college. UA, archief Hof van Utrecht, inv. nr. 111, 13 april en 3 mei 1644. Zie 
verder: res.SvU, 28 september, 18 oktober 1643; 26 juni 1644; Res. SvH, 22 september 1643. Voor de Hollandse 
stukken: Hof van Holland, 1 juli 1643, NA, archief Hoge Raad, inv. nr. 735. 
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onderling overleg tussen de provincies op te lossen.334 Dit leidde niet tot snelle 

resultaten. Waarschijnlijk maakte Utrecht daarom een probleem van de omslag over 

1644. De Staten hadden hierover formeel niets te zeggen, maar waren wel in staat de 

inning van de omslag op hun rechtsgebied te verbieden. Dit besluit stelde het 

heemraadschap voor onmiddellijke problemen, want het had geen eigen vermogen 

waaruit eventueel voorgefinancierd kon worden. Na enig tegenstribbelen werd alsnog 

door de Utrechtse Staten tijdig goedkeuring verleend. Deze actie kan beschouwd worden 

als een waarschuwing aan Holland. 

Anderhalf jaar later constateerden de Hollandse gecommitteerden dat verder praten 

geen zin had. Volgens hen lag meer dan 80% van de Vechtdijk en 100% van de 

Zuiderzeedijk op Hollandse bodem, waar Utrechtse heemraden toch het volste recht 

hadden om te participeren in de schouw. Zij adviseerden de Staten de rechten van 

dijkgraaf en heemraden met alle kracht te verdedigen. Mochten de Utrechters, ‘gelyk wij 

vrezen’, hierin niet instemmen, was het volgens de Hollandse gecommitteerden 

aanbevelenswaardig zonder toestemming van Utrecht een sluis in de Vecht bij Muiden te 

leggen. Dan was men in ieder geval af van de Vechtdijken, welke telkens weer 

problemen veroorzaakten.335 Uitvoering van dit plan, altijd gesteund door tenminste de 

edelen en Amsterdam, werd echter belemmerd met verwijzing naar de resolutie van de 

Hollandse Staten van 18 maart 1634.336 Nog in 1651 werden twee leden van de 

Hollandse commissie vervangen, maar er werden zover bekend geen nieuwe activiteiten 

ondernomen.337 Ook de nieuwe commissieleden konden niets bewerkstelligen. Zover 

bekend bleven de schouwen gewoon plaatsvinden. 

In maart 1651 brak de Diemerdijk. Een maand later legden de burgemeesters van 

Amsterdam, waarschijnlijk onder bezieling van de belangrijkste burgemeester Cornelis de 

Graef, een plan op tafel om hun waterproblemen aan te pakken. Het plan bestond uit vier 

punten:

Deze maatregelen werden in 1651 als pakket voorgesteld, maar het waren geen nieuwe 

punten. Zoals hierboven aangegeven was al in 1590 en ook daarna veel aandacht 

gegeven aan de Diemerdijk en het verleggen van de Hinderdam (Punt 1 en 4). Eerder 

waren de watervervuiling en de behoefte aan zoet water onderwerp van gesprek geweest 

in de vroedschap (punt 2 en 3), bijvoorbeeld in 1636. 

334  Res. SvH, 26 en 29 juli 1644. 
335  Res. SvH, 8 december 1645. 
336  Huysman, Stellingwerff en Schot, 18 maart 1634. 
337  Res. SvH, 14 december 1651. 

Een viertal samenhangende maatregelen werden voorgesteld:  

1) verandering, verbetering en beheer van de Diemerdijk,  

2) het verbeteren van de vuyle wateren binnen Amsterdam en de remedien 

daartoe dienende;

3) het toebrengen van het vechtwater op den Hollandschen bodem tot aen of 

omtrent de Stadt Amsterdam; 

4) het verleggen vanden Hinderdam tot Muyden ten fine, niet alleen om te 

accelereren het becomen van ’t vechtwater naer Amsterdam, maer oock te 

eviteren de menichvuldige Inbraecken langs de Vecht te geschieden. 

Bron: SA Adam, archief 5023, inv. nr. 3, fol. 29 e.v., dd. 7 april 1651.
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In de Vechtstreek werden in dezelfde tijd talrijke buitenplaatsen aangelegd door 

vooraanstaande Amsterdammers. Bescherming van deze dure buitenplaatsen werd 

echter –misschien tegen de verwachting in- nooit als argument genoemd.338

De doorbraak van de Diemerdijk begin 1651 vroeg nu het eerst om actie. Op 5 maart 

1651 al had het Amsterdamse bestuur besloten niet te wachten op acties van dijkgraaf 

en heemraden. Men besloot direct twee kistdammen te leggen bij de twee grote gaten 

die in de dijk waren geslagen. Ruim een week later was de kistdam in de dijk bij 

Oetewaal, vlakbij Amsterdam, zover gereed dat er geen water meer in of uit kon 

stromen.339 Deze eigengereide wijze van werken betekende voor velen een opluchting. 

Formeel had Amsterdam zich echter op glad ijs begeven. De stad had geen recht 

dijkwerken te ondernemen en deze vervolgens door het heemraadschap te laten 

financieren. 

 Afbeelding 3.7: Herstelwerkzaamheden in 1651. 

Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum 

De heemraden van zowel Holland als Utrecht waren van mening dat de dijk- en 

waalplichtigen niet verantwoordelijk waren voor de gemaakte kosten (ongeveer 13.000 

gulden), want er is was geen opdracht voor gegeven. In de Staten van Utrecht werd 

verklaard dat het graven van een vaart nabij de dijk door Amsterdam medeoorzaak was 

van de doorbraak.340 Volgens de heemraden waren er bovendien onnodige kosten 

338  De Amsterdamse buitenplaatsen langs de Vecht zijn vooral gebouwd in de periode 1628-1700. Landbouw speelde hier 
geen rol. Overigens bouwden Utrechtse regenten geen buitenplaatsen. Munning-Schmidt en Lisman,’Plaatsen aan de 
Vecht’, p. 7-8. 

339  SA Adam, archief 5025, inv. nr 19, fol. 155, dd. 9, 12 en 16 juni 1651; gecommitteerden van de Staten van Utrecht 
voerden op 19 juni een inspectie uit. De gecommitteerden stelden voor zo snel mogelijk twee vingerlingen te leggen, 
beschoeid met hour en gevuld met goede klei. Res. SvU, 25 juni 1651. 

340  Het Hof van Utrecht werd gevraagd de kwestie te behandelen: UA, archief Hof van Utrecht, inv. nr. 318. Res. SvU, 25 
juni en 18 september, 16 en 31 oktober, 7 en 23 november, 9 en 18 december 1651; Res. SvH, 14 december 1651 (zie 
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gemaakt. Zo was 2.500 gulden meer uitgegeven aan aarde dan strikt noodzakelijk. 

Bovendien kwamen niet alle gedeclareerde kosten ten laste van het heemraadschap, 

zoals de kosten van het zand.341 Toch wilde zowel het heemraadschap als Utrecht wel tot 

een schikking komen.342 Uiteindelijk werd op 30 december 1651 door arbitrage bepaald 

dat Amsterdam 6.800 gulden zou krijgen.343 De generale rekening van het 

heemraadschap over 1651 toont aan dat uiteindelijk de waalplichtigen de lasten hebben 

gedragen (zie tabel 3.6).

Een paar jaar later pakten de Amsterdamse burgemeesters het oude idee op om 

Amsterdam te voorzien van zoet water uit de Vecht. Nu was het plan om een kanaal aan 

te leggen van de Vecht naar de Amstel. De dijkgraaf en heemraden van Amstelland 

stemden hiermee in.344 Maar ook deze keer was er zowel in Utrecht als in Holland grote 

weerstand.345 De Staten van Utrecht waren zeer verontwaardigd dat de voorbereidingen 

waren begonnen zonder enig overleg. Maar ook verscheidene steden in Holland waren 

bezorgd. Het voornaamste argument tegen de aanleg van een gracht was het gevaar dat 

het waterpeil in de Vecht zodanig zou zakken dat de doorvaart ernstig belemmerd zou 

worden. Ook was men bang dat de doorvaart naar Amsterdam zou worden verlegd. Dit 

laatste punt kon ontzenuwd worden omdat de geplande gracht daarvoor te smal zou zijn. 

De gecommitteerde Hollandse steden stelden voor dat na aanleg van een sluis te Muiden 

de brouwers zoet water met waterschepen konden halen via het te verbreden en 

verdiepen Smal Weesp.346 Er werd ter plekke een studie verricht naar de mogelijkheden 

kennelijk zonder hierover betrokkenen te informeren. De Utrechtse Staten eisten dat 

Amsterdam zou stoppen met de voorbereidingen en daarna eerst zou overleggen.347

Amsterdam gaf hierin toe, mede onder druk van de Staten van Holland. Dordrecht had in 

de Staten geklaagd dat de aftapping van Vechtwater verkeer over deze ‘publijcque 

Riviere’ onmogelijk zou maken. De Hollandse Staten besloten tot overleg met Utrecht, 

gevoerd door de gedeputeerden van Dordrecht, Gouda, Haarlem, Rotterdam, Hoorn, 

Enkhuizen Medemblik en Amsterdam.348 Het overleg leidde niet tot overeenstemming. 

Ook Weesp was tegen.349 De genoemde Hollandse steden waren, behalve Amsterdam 

natuurlijk, allen belanghebbend bij het in stand houden van het verkeer over de Vecht.350

Net als eerder in 1632-34 werkten de Noord-Hollandse steden en Utrecht samen om de 

Amsterdamse plannen te dwarsbomen. De Amsterdamse waterschepen bleven voorlopig 

nodig.

De samenwerking tussen Utrecht en de Noord-Hollandse steden was al spoedig weer 

nodig. In 1661 ontvingen de Staten van Holland een nieuw verzoek uit Muiden om een 

sluis aan te leggen om de verlanding van de monding tegen te gaan. Dit plan had 

uiteraard de instemming van Amsterdam, en was misschien ook wel de initiatiefnemer 

achter dit verzoek. De huidige dijkplichtigen van de Vechtdijken verklaarden op een 

bijeenkomst met Hollandse gecommitteerden hierin te willen bijdragen, omdat –zo stelde 

het verzoek- hun dijk dan verlaagd kon worden tot een zomerkade van slechts vier voet. 

Hoeveel zou het eigenlijk kosten wilden de dijkplichtigen weten? Daar was geen duidelijk 

ook UA, archief SvU, inv. nr. 586-6). In eerste instantie (6 december 1651) werd slechts een bedrag van 6.800 gulden 
overeengekomen. In 1649 werd een gracht gegraven om eb en vloed door te laten tot de haven van de stad. M.G. Boer, 
‘Oudste ligging van Amsterdam’, p. 90. Zie ook Kok, Vaderlandsch woordenboek, XI, p.297-8. 

341  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645; Begin maart werd deel aanbesteed, maar geen conclusie over ‘hen die gehouden 
zijn’. Zie ook res. SvU 14, 18 maart 1651 

342   Res. vroedschap Utrecht, 22 november 1651. 
343  UA, archief SvU, inv. nr. 568-6; res. SvU, 12 oktober, 9 en 30 december 1651. De bestekken van de kistdammen en een 

chronologische beschrijving van het herstelwerk zijn te vinden in: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645. 
344  NHA, archief losse aanwinsten, inv. nr. 1480. 
345  Deze alinea is gebaseerd op de uitgebreide documentatie in: UA, archief Verzameling Buchel Booth, inv. nr. 122-1 

(Utrechts standpunt) en  NA, archief gedeputeerden ter dagvaart Haarlem, inv. nr. 1241 (Hollands standpunt). 
346  NA, archief gedeputeerden ter dagvaart Haarlem, inv. nr. 1242. De gecommitteerde (en belanghebbenden) steden waren 

Haarlem (commissie waterstaat), Dordrecht, Gouda, Hoorn en Enkhuizen. 
347  Res. GSvU, 10, 14 en 16 december 1656.  
348  Res. GSvU, 10 december 1656 en 15 juli 1657; res. SvH, 8 december 1656 en 1657.  
349  UA, archief Verzameling Booth Buchel, inv. nr. 122-1. Res. SvU, 13 maart en 16 juli 1657. GA Weesp, OA Weesp, 

doos 7, 19 december 1656.   
350  Voor vaarroutes zie: Smit,’Vorst en onderdaan’, 212-232; Ketner,’Amsterdam en de binnenvaart’. 
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antwoord op te geven zei de burgemeester van Haarlem, maar schattingen kwamen uit 

op een bedrag tussen 180.000 en 190.000 gulden. Waarna de dijkplichtigen weg gingen 

om met de anderen te overleggen. Later vernam Statenlid Van de Voort, dat er 

verschillend gedacht werd over de bijdrage. Sommigen wilden 20 gulden per roede 

bijdragen, terwijl anderen niet meer wilden betalen dan 15 gulden per roede.351 Dit was 

aanzienlijk meer dan de toezeggingen twintig jaar eerder. Waarschijnlijk was dit vooral 

een gevolg van de toegenomen landbouwopbrengsten. 

Intussen waren in de Utrechtse Staten de oude stukken op tafel gebracht om met 

behulp van de argumenten van weleer de Staten van Holland ertoe te brengen het 

verzoek af te wijzen.352 Voor Weesp, dat door Utrecht geattendeerd was op de nieuwste 

plannen en graag de sluis in eigen stad wilde hebben, was dit aanleiding om de 

stemhebbende steden in het Noorderkwartier in te lichten over de plannen. Deze steden 

waren immers ook tegenstanders voor het leggen van een sluis bij Muiden omdat ze 

vreesden voor een belemmering op de vaart naar Utrecht.353 Ook deze keer bleef een 

positief resultaat voor Amsterdam uit. De ‘oude coalitie’ van 1634 had opnieuw succes. 

Begin 1669 was de Vechtdijk naar de mening van Amsterdam in slechte staat en was 

herstel op korte termijn noodzakelijk. Omdat ‘op de jonghste byeenkomst van Dykgraave 

en Heemraaden geen genoegzaame orde gesteld’ was, besloot de vroedschap de 

burgemeesters en thesaurieren een volmacht te geven materiaal, gereedschap en geld 

ter beschikking te stellen. Uiteraard zouden de kosten vergoed moeten worden.354 Een 

reden waarom dijkgraaf en heemraden geen ‘orde gesteld’ werd is onduidelijk. De 

normale procedure was dat men zou wachten tot de uitgifte in mei, waarbij iedere 

dijkplichtige gesommeerd werd specifieke herstelwerkzaamheden uit te voeren voor 

midden augustus. Volgens Amsterdam kon dus niet zo lang gewacht worden. De 

rekeningen van Amsterdam geven in 1669 echter geen uitgaven weer ten behoeve van 

de Diemerdijk, waaruit geconcludeerd kan worden dat de werkzaamheden niet zijn 

uitgevoerd. Eind oktober 1669 braken de dijken langs de Vecht op verschillende plaatsen 

door. De ingelanden stuurden daarop een verzoek aan de Staten van Holland om de sluis 

in Muiden aan te leggen, een verzoek dat Amsterdam graag steunde.355 Cornelis 

Geelvinck, Gerrit Hasselaer, Pieter Schaap en Bernard Schellinger kregen van de 

vroedschap opdracht te onderzoeken hoe het ‘oogmerk van Burgemeesteren en Raed 

omtrent het leggen van een sluijs tot Muijden bequamst bevordert zou kunnen worden’. 

Het ging volgens hen ‘slechts’ om de uitvoering van de resolutie van 5 november 1633.356

Voordat men in de Staten tot een besluit kon komen dreigde de oorlog met Frankrijk. 

Een nieuwe oorlog zou de financiën verder verslechteren. Deze waren al zodanig 

nijpend dat gezocht werd naar nieuwe inkomsten. Het verkopen van de heerlijkheden 

door de Domeinen was een mogelijkheid. Voor Amsterdam was dit een mogelijkheid tot 

het uitbreiden van haar invloed in de Vechtstreek, want ook Diemen was in het bezit van 

de Domeinen. De Amsterdamse gedeputeerden ter dagvaart van de provinciale Staten 

werden geïnstrueerd om alleen in te stemmen met de verkoop als Diemen ook verkocht 

351  UA, Stadsarchief Utrecht II, inv. nr. 3670, rapport Statenlid Cornelis van de Voort, commissie van SvU, 18 april 1661; 
Missive Muiden aan SvH: UA, archief SvU, inv. nr. 548-1, 24 mei 1661. In deze laatste brief werd kort verhaald dat al 
70 jaar lang geprobeerd te sluis te verleggen via ‘vriendelijke communicatie’.  

352   Res. SvU, 16, 19, 20, 21 en 26 april 1661. 
353  GA Weesp, OA Weesp, inv. nr. D 1, fol. 76v en 84v, resp. 1 september 1660 en 20 juni 1661. 
354  Wagenaar, Amsterdam, deel II, p 619, met ref. aan resolutie vroedschap Amsterdam, 5 maart 1669 (dl F, 165v). In 1681 

liep nog de kwestie van de wed Croock. De Staten besloten dat de kosten tot een ton boven water door de omslag gedekt 
zou worden en de rest door de erfgenamen van de wed. Croock. Zie SA Adam, archief  5029, inv. nr. 44, 20 en 22 
september 1681. 

355  AGV, AZD, inv. nr. 996, brief aan Staten van Holland 2 november 1669; res. vroedschap Amsterdam, 8 maart 1670 en 
28 januari 1671. De Staten van Holland claimde dat zij een sluis kan leggen als zij dit nodig vindt, op basis van stukken 
uit 1633. 

356  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 3, 3 februari 1671. Wegens overlijden moesten nieuwe leden benoemd worden. De 
gedeputeerden mochten hiervoor maximaal 315 gulden declareren die ten laste van de sluis zouden komen, alleen in 
geval van ‘onvrugtbaren uijtval’ ten laste van de stad. 
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zou worden.357 Het gerecht van Diemen had het belangrijke recht van de schouw op de 

aarden dijk. Voorlopig zou het hiervan niet komen.  

3.3.3 Conclusies 

De Hollandse plannen voor het vernieuwen van het heemraadschap vonden rond 1600 

geen doorgang. Men ging voort op de oude bestuurlijke weg. Toch werden wel 

verbeteringen doorgevoerd, die onder andere tot uiting komt in een betere administratie. 

Belangrijker was dat met veel moeite de zwakke plekken in de dijk werden aangepakt. 

Het zou nog tot omstreeks 1620 duren voordat men zich veilig wist. Het regime van 

baljuw Dirk Rodenburg als dijkgraaf (tot 1620) was een moeizame periode. Vooral de 

financiën waren vaak chaotisch. Vooral voor de jaren onder zijn bewind zijn de inkomsten 

en uitgaven moeilijk vast te stellen. Dit soort problemen zijn vaak het gevolg van slecht 

bestuurlijk beleid. Het is misschien daarom geen wonder dat in die jaren de dijk 

herhaaldelijk doorbrak. Zijn opvolger Jacob Sijmonsz Low en diens opvolgers kenden veel 

minder problemen. 

De problemen in de periode tot 1620 leidden ook tot processen voor het Hof van 

Holland. De dijkplichtigen waren het niet eens met de beslissingen van het college om de 

palendijk verder uit te breiden. Het feit dat het college het recht van uitgifte had was 

aanleiding voor het Hof om het heemraadschap in het gelijk te stellen. Ook latere 

processen, waaronder het proces over de schouw met Muiden, vielen uit in het voordeel 

van het heemraadschap. 

De voorstellen van de Staten van Holland om de veiligheid van het achterland 

structureel te verbeteren strandden op verzet van Utrecht. De voorgestelde 

gemeenmaking, liefst inclusief de zeedijk ten oosten van Muiden, werd afgewezen. Ook 

de verlegging van de Hinderdam naar Muiden werd, ondanks Hollandse toezeggingen, 

resoluut afgewezen. Het wantrouwen van Utrecht tegenover Hollandse plannen was zeer 

begrijpelijk.358 In het algemeen zouden ze immers leiden tot hogere lasten voor de 

Utrechtse ingezetenen. Utrecht had weinig te winnen. Haar landen werden weliswaar 

beschermd door de Diemerdijk, maar het hoger gelegen Utrecht wist dat Holland nog een 

veel groter belang had en dus wel zou ingrijpen.  

De stad Amsterdam was voortdurend bezorgd over de kwaliteit van de Diemerdijk. De 

dijk vormde een belangrijk element van haar in 1651 opgestelde ‘waterbeleid’. De 

Amsterdamse invloed op het college van dijkgraaf en heemraden heeft mogelijk 

bijgedragen aan een aanscherping van de keuren en goede uitvoering van de schouw. 

Ook van belang was de rol van Amsterdam in de Staten. Dijkgraaf en heemraden 

dienden verzoekschriften in bij de Staten, het gebruikelijke startpunt voor discussies in 

de Staten, waarna de Amsterdamse gedeputeerden de kwestie overnamen. De invloed 

van de stad Amsterdam was groot, maar bleek zeker niet onbeperkt. In 1670 was geen 

van de vier beleidsvoornemens van 1651 gerealiseerd. De stad bleek niet in staat de 

Staten van Utrecht politiek of financieel te overtuigen van de gewenstheid van een 

verleggen van de Hinderdam of de aanleg van een kanaal van de Vecht naar Amsterdam. 

Ook binnen de Hollandse Staten bleek Amsterdam de steden in het Noorderkwartier niet 

te kunnen overtuigen. 

Het uitblijven van Hollands en Amsterdams succes had belangrijke negatieve 

gevolgen voor de dijkplichtigen. De aanscherping van de keuren en de uitbreiding van de 

palendijk leidden tot hogere lasten voor de dijkplichtigen. Het was te verwachten dat tè 

hoge lasten zouden kunnen ontaarden in grove nalatigheid en daarmee een risico voor de 

veiligheid. De ontwikkeling in de hoogte van de lasten is onderwerp van de volgende 

paragraaf.

357  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 2, 14 en 17 februari 1667. Overigens werd geen overeenstemming bereikt over de lijst 
van de te verkopen heerlijkheden. 

358  Bordes, Verdediging van Nederland, p. 143. 



3. De periode 1591-1672 

87

3.4 DIJKLASTEN

In 1590 werd door de Staten van Holland geconcludeerd dat de lasten te zwaar waren 

voor de relatief kleine groep Hollandse ingelanden. De Staten van Holland waren daarom 

gebaat bij ‘een draaglijke last’. Dit zelfde gold voor de stad Amsterdam. De Staten van 

Utrecht echter waren gebaat bij een strenge handhaving van zo hoog mogelijke eisen, 

ongeacht de financiële last. 

Hieruit rijzen verschillende vragen over lasten en controle. Hoe hoog waren de 

werkelijke lasten? Waren de lasten ‘draaglijk’? Wat werd er gedaan om de lasten 

'draaglijk’ te houden? Wat werd gedaan aan handhaving van de gestelde eisen (keuren)? 

Deze vragen komen aan de orde na een bespreking van de financiële organisatie van het 

heemraadschap.

3.4.1 Financiële organisatie 

De financiële organisatie van de Diemerdijk omvatte de volgende componenten: de 

lasten van dijkplichtigen, de lasten van de waalplichtigen (omslag) en subsidies van 

buiten.

De lasten van de dijkplichtigen vielen buiten de verantwoordelijkheid van de 

secretaris, die ook de rol van penningmeester vervulde. Wanneer de dijkplichtigen ook bij 

de naschouw hun dijkvak niet in orde hadden gebracht, kwam het heemraadschap in 

actie. De aanbesteding geschiedde ten laste van de dijkplichtige, op zogenaamd dubbel 

gewin van de dijkgraaf. De dijkplichtige moest aan de dijkgraaf persoonlijk een boete 

betalen die gelijk was aan de kosten van de aanbesteding. Was de dijkplichtige niet in 

staat te betalen dan restte hem het spadesteken. Tegen het opheffen van de dijkplicht 

stond het overdragen van alle goederen binnen de dijkplichtige ring. De goederen werden 

geveild. Met de opbrengst werden de lasten gedekt. Indien de veiling niet genoeg 

opbracht werd het land overgedragen aan het heemraadschap dat ook de lasten op zich 

nam. Het heemraadschap betaalde de dijkgraaf zijn dubbel gewin. In paragraaf 3.2.1 

wordt hier verder op ingegaan. 

In de financiële administratie zijn alleen de inkomsten en uitgaven die ten laste van 

de waalplichtigen werd gebracht terug te vinden. Jaarlijks kwamen dijkgraaf en 

heemraden begin november bijeen om op basis van inkomsten en uitgaven de generale 

rekening vast te stellen. De rekening werd opgemaakt door de secretaris en de drie 

gecommitteerde heemraden. Er was geen sprake van toezicht door hoofdingelanden 

zoals elders.359 Er waren zelden problemen over de rekening of de omslag. Net als in 

voorbije perioden bemoeide de secretaris/penningmeester zich niet met de inning. Na het 

opstellen van de generale rekening en de daaruit vloeiende omslag hoefde de 

penningmeester slechts te wachten op de overdracht door de heemraden op de rekendag 

in februari. De inning was de verantwoordelijkheid van de heemraad. Onbetaalde 

bedragen door nalatige waalplichtigen konden als ‘restant’ worden overgedragen aan de 

dijkgraaf. Daarbij werd de dijkgraaf persoonlijk verantwoordelijk voor de inning. Als 

beloning daarvoor kreeg hij ‘dubbel gewin’ ofwel 100% opslag op de uitstaande schulden. 

Restanten kwamen in de periode 1591-1672 echter zelden voor. 

De heemraden werden op de betaaldag in begin februari via de zogenaamde 

repartitie formeel verantwoordelijk gesteld voor het doen van uitgaven (tabel 3.5). De 

repartitie werd zodanig opgesteld dat fysieke overdracht van geld zoveel mogelijk werd 

vermeden. In plaats van overdracht in contanten werden een soort tegoedbonnen 

uitgeschreven.  

359  Beekman, Dijk-en waterschapsrecht, p. 1361-1367. In Waterland werd vanaf 1661 op de rekendag zelfs een opgave 
ingediend voor voorgenomen werken op de gemene dijk. 
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Tabel 3.5: Repartitie 1651 (in guldens). 
Weesp/Muiden Weesperkarspel Diemen Hollands derdendeel 

Eigen district 71    
Amsterdam 2.708 2.039 2.181 6.928 
Overig  740 598 1.409 
Totaal 2.779 2.779 2.779 8.337 

Abcoude Breukelen/Loenen Utrechts derdendeel 
Eigen district    
Amsterdam 1.000 4.059 5.059 
Dijkgraaf 2.438  2.438 
Overig 731 110 841 
Totaal 4.169 4.169 8.337 

Loosdrecht Kortenhoef Nigtevecht Overvecht derdendeel 
Eigen district     
Amsterdam 1.004   1.004 
Timmerman 1.018 1.100  2.118 
Gerrit Cleijn   2.551 2.551 
Overig 757 1.679 228 3.683 
Totaal 2.779 2.779 2.779 8.337 
Bron: AGV, AZD, inv. nr. 10 

Uit de repartitie van 1651 blijkt dat de dijkgraaf en de stad Amsterdam grote sommen 

geld hadden voorgeschoten. In het geval van Amsterdam is dit vooral te verklaren uit het 

leggen van de kistdam. Normaliter was de dijkgraaf de belangrijkste geldschieter. 

Hiervoor werd een rentetarief gerekend dat ongeveer overeenkwam met de rente op 

leningen van de Staten van Holland. 

In deze paragraaf worden achtereenvolgens behandeld de dijkplichtige last, de 

waalplichtige last (omslag) en de provinciale steun. De paragraaf wordt afgesloten met 

een totaal beeld en enkele conclusies. 

3.4.2 Dijkplichtige last 

De dijkplichtige last wordt in de literatuur zelden gekwantificeerd, maar is ongetwijfeld de 

belangrijkste post. De reden voor die ‘onzichtbaarheid’ ligt voor de hand: de uitgaven en 

arbeidsuren werden niet geregistreerd. De dijk werd onderhouden door individuele 

dijkplichtigen op basis van een hoefslag. In 1588 werd een nieuwe meting uitgevoerd. 

Met moeite werd het dijkregister opgemaakt. Waren bijvoorbeeld geestelijke goederen, 

zoals die van het kapittel St. Marie in Utrecht, vrij van dijkplichtigheid? Niet alle 

geschillen konden onderling geregeld worden. Soms konden bejaarde mensen bruikbare 

inlichtingen geven, uiteindelijk kwam de rechter er aan te pas. Eind 1588 namen de 

commissarissen van het Hof van Holland onder andere op basis van deze 

getuigenverklaringen ‘definitieve’ beslissingen over de aanwijzingen van de dijkvakken 

aan ingelanden.360 Toch duurde het nog tien jaar voordat op 6 juni 1598 werd het 

dijkboek formeel van kracht.361 De opdracht tot het maken van een nieuw dijkboek kwam 

van de Staten van Holland, hoewel formeel het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

het recht had dijkboeken op te maken. Zover bekend was dit de eerste aanpassing van 

het dijkregister sinds het midden van de vijftiende eeuw. 

Anders dan bijvoorbeeld aan de Lekdijk-Bovendams, waar elke 10 jaar het register 

opnieuw werd opgemaakt, bleef het officiële dijkregister van de Diemerdijk vele decennia 

ongewijzigd. In 1620 werd geprobeerd om een nieuwe meting te verrichten, maar deze 

werd ernstig gehinderd door het gerecht van Muiden dat de rechten van het 

360  AGV, AZD, inv. nr. 62, resp. 22 juli 1578 (fol. 119), 20 november 1571 (132) en 4 september 1588 (88).  
361  AGV, AZD, inv. nr. 280. transporten na 1598: AGV, AZD, inv. nr. 244-246. tekeningen: AGV, AZD, inv. nr. 237. Over 

de aanleiding voor herziening van het dijkboek: Op aanvraag van Arent Lourisz ende Willem Pietersz stemde Holland 
in met het plan voor een nieuwe verstoeling. “De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt hebben gecommitteert, en 
committeren by desen Jr. Willem van Zuylen van Nyvelt, Balliuw van Goylandt, eene van Amsterdam, by de 
Magistraten aldaer te nomineren, ende Mr. Adriaen Anthonisz, Fortificatiemeester, volgende het versoeck van de 
Supplianten, te procederen tot het maken van een nieuwe verstoelingh over den verleyden Dijck”. Res. SvH, 8 en 16 
september 1588. 
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heemraadschap tot aan het Hof van Holland betwistte. Het Hof stelde het heemraadschap 

in het gelijk.362 Toch werd de nieuwe meting nooit officieel. Op 9 april 1664 werd (weer) 

besloten tot het maken van een nieuw dijkboek.363 Twee maanden later werd een 

gedrukte waarschuwing verspreid dat alle dijkplichtigen op de aangegeven datum hun 

morgentalen die ‘dijksubject sijn’ moesten aangeven.364 Ook nu waren er schijnbaar 

onoverkomelijke moeilijkheden. Hetzelfde gebeurde in 1671. Het dijkboek bleef 

uiteindelijk tot 1720 van kracht.365

Uiteraard verwisselden tal van stukken land van eigenaar. Op de een of andere 

manier zou het college hiervan akte moeten krijgen om te weten of de juiste persoon 

tijdens de schouw op de dijk verscheen. Blijkbaar gebeurde dat niet. Uit de beschikbare 

documenten blijken geen systematische afspraken of aanpak.366 Desondanks blijkt niet 

dat er onenigheid bestond over de verantwoordelijkheid voor elk dijkvak. Mogelijk was de 

sociale controle sterk genoeg. Uit de spaarzaam opgelegde boetes blijkt dat op de 

schouwdagen nagenoeg alle dijkplichtigen in persoon aanwezig waren om hun dijkvak 

aan te wijzen. Het is opvallend dat er geen enkel geval bekend is dat ‘eigenaarschap’ van 

een dijkvak betwist werd.367 Zonder administratie wist men dus blijkbaar heel goed wie 

welk dijkvak diende te onderhouden. In de administratie werd steeds de aanduiding van 

1598 gebruikt: ‘het land van Jan Pietersz.’, ook al was Jan Pietersz al vele jaren eerder 

overleden.

Zoals eerder aangegeven zijn er geen directe gegevens van de kosten van 

dijkplichtigen. Wel zijn er uit verschillende bronnen schattingen te maken. Op basis van 

een drietal gegevens kan men het onderhoud van de landdijk schatten op 5 gulden per 

roede.368 Gemiddeld besteedde Kortenhoef aan een palendijkvak van zes en een halve roe 

ruim 76 gulden, ongeveer 12 gulden per roede.369 Waarschijnlijk was dit een dijkvak dat in 

het midden van de vijftiende eeuw met palen werd versterkt en bij Kortenhoef in beheer 

werd gesteld. Op basis hiervan lijkt de berekening voor 1670 redelijk betrouwbaar. Een 

bedrag aan dijkplichtige lasten van 27.000 gulden werd gedragen door 3.722 morgen land. 

De dijkplichtige last bedroeg daarmee 7 gulden en 5 stuivers per morgen ofwel een derde 

van een gemiddelde pachtprijs. Omgeslagen over alle waalplichtige landen zou dit slechts 

25 stuivers zijn, waarover straks meer. 

Deze gegevens leidden tot twee belangrijke algemene conclusies. Ten eerste was er 

in de periode 1591-1672 voor de landdijk (dus zonder palen) sprake van relatieve 

verlichting van dijklasten ten opzichte van het algemene niveau van de (stijgende) 

pachten. De economische voorspoed kan een verklaring zijn voor het feit dat na 1620 er 

relatief weinig financiële problemen waren aan de Diemerdijk. Een tweede belangrijke 

362  AGV, AZD, inv. nr. 4, fol. 50-72. Zie ook AGV, AZD, inv. nr. 77, brief 1 oktober 1772, waarin staat dat Diemen het 
college belette een dijkmeting te doen. 

363  Res. ZD, 9 april 1644  (inv.  nr 3, fol. 163). 
364  Res. ZD, 24 juni 1664 (inv. nr 3, fol. 166). 
365  In 1720 kwamen Holland en Utrecht overeen om de dijkmeting te formaliseren (zie hoofdstuk 5). 
366  In 1702 was er geen lijst van contemporaine dijkplichtigen beschikbaar. Het duurde zelfs enkele jaren voor dat de 

gegevens beschikbaar waren (zie hoofdstuk 5). Dat zou men uit de tekst ook kunnen opmaken uit een resolutie van de 
vroedschap van Amsterdam in 1651: ‘Also niet sekerlijck voor alsnoch en kan worden geweten wat aengelanden gehouden 
sijn tot contribueren tot 't opmaecken van de inbreucken in den Diemerdijck ende den Dijck selve vermits het Register van 
de stoelinge wordt vermist, worden Burgermeesteren geauthoriseert omme de voorsz. inbreucken tot stadscosten te 
maecken onvermindert nochtans haer gerechtigheijt ten laste van die geen die mogen bevonden worden daer inne te mogen 
gelden.’ SA Adam, inv. 5025, inv. nr. 19, fol 155v en 157, 9 en 16 juni 1651. 

367  Vormen van zeventuig was de meest geëigende manier om dit soort problemen op te lossen. Hoewel bepaald was dat 
zeventuig formeel niet toegepast zou worden, is het goed mogelijk dat in de praktijk dit wel min of meer toegepast zou 
worden. Hierbij zouden (zeven) naburige dijkplichtigen enige invloed hebben vast te stellen bepalen wie de dijkplichtige 
van een bepaald dijkvak was. Van der Linden, Zeventuig, p. 7-27.  In Delfland was dit bij keur (1656) vastgelegd. Dolk, 
Delfland, p. 310. Voor de Diemerdijk zijn voor het Hof van Holland of Hoge Raad geen processen gevoerd waaruit dit 
zou kunnen blijken. 

368  1582: Kosten geschat op 25 stuivers per morgen land (Vechtdijk). Ingelanden willen bijdragen 10 stuivers per morgen land 
= 2.700 pond. Res. SvH, 16 maart 1582. 1632: Ingelanden willen 3 tot 5 gulden per roede bijdragen aan nieuwe sluis. Res. 
SvH, 23 juni-7 augustus 1632. 1670: Voor 1.941 roede aarden dijk en 1.187 roede palendijk werden de totale 
onderhoudskosten geschat op 27.000 gulden per jaar. zie het eerder genoemde ‘Berigt’ van J. van der Heyden uit 1703. 
1684: Landdijk geschat op 6 gulden en palendijk op 15 gulden per roede. Res. SvU, 19 februari 1684. 

369  Gegevens district Kortenhoef: SAGV, archief Dorpsbestuur Kortenhoef, inv. nr. 66. 
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conclusie ligt voor de hand: de palendijk was aanzienlijk duurder in onderhoud dan de 

landdijk. In 1670 bedroegen de kosten voor de palendijk gemiddeld ongeveer 70% van 

een geschatte pachtprijs van 22 gulden.370 Pachtprijzen werden bij economische 

tegenspoed gecorrigeerd door de markt, de dijklasten niet. Economische tegenspoed zou 

dus een direct gevaar opleveren voor het onderhoud van de palendijk. Hoewel er geen 

precieze gegevens bekend zijn, blijkt uit latere transporten dat er tussen dijkvakken 

grote verschillen waren in de ratio roede/morgen.371

Het heemraadschap probeerde de kosten van het dijkonderhoud te drukken, door de 

kosten van het benodigde materiaal waar mogelijk te beperken. In geval van nood 

behoefde geen vergoeding voor aarde betaald te worden. Hierover werd verscheidene 

keren een proces gevoerd voor het Hof van Holland.372 Omdat de aarde een belangrijke 

kostenpost was, werden de kosten hierdoor aanzienlijk verlaagd. In normale tijden echter 

moest voor de aarde betaald worden. Voor de dijkplichtigen bracht dit dus geen soelaas. 

Andere maatregelen hadden een veel geringer effect op de lasten. Verder werd in 

1593 bepaald dat de eigenaren van het riet langs de dijk niet mochten weigeren hun riet 

te verkopen aan dijkplichtigen of het verkopen buiten het gebied tot na de naschouw.373

Tenslotte kocht het heemraadschap (op bescheiden schaal) hout in ter verkoop aan de 

dijkplichtigen. Zo hoopte men noodzakelijk materiaal tegen een redelijke prijs 

beschikbaar te maken.374

De ultieme toets voor de betaalbaarheid van de lasten is de hoogte van spadesteken. 

Dijkplichtigen hadden het recht symbolisch een spade te steken in hun dijkvak waarbij zij 

al hun bezittingen binnen het dijkplichtige gebied overdroegen aan het ‘gemene land’ of 

wel het heemraadschap. Dit recht bestond ook in tal van andere waterschappen. In het 

geval van de Diemerdijk werd daarbij, evenals in enkele andere waterschappen, het 

boezemrecht toegepast. Volgens het boezemrecht werd verlaten land teruggegeven aan 

de eigenaar van een stuk land dat voorheen deel uitmaakte van dezelfde boedel. Het 

gebeurde herhaaldelijk dat een eigenaar een deel van zijn land verkocht zonder dijklast 

en de gehele dijklast behield op een (veel) kleiner stuk land. Hij kon het dan spadesteken 

en zijn klein stukje land verlaten. Het boezemrecht voorkwam dit.  

In de periode tot 1672 kwam spadesteken relatief weinig voor. In 1601 was een 

totaal van 60 morgen door spadesteken in handen van het heemraadschap gekomen, 

ruim 2% van het dijkplichtig land. Zover bekend was het in 1672 niet veel hoger.375

Hieruit mogen we veronderstellen dat de dijkplichtigen tot 1672 in staat waren de 

zware lasten te dragen. De gunstige economische ontwikkeling was een belangrijke 

voorwaarde, evenals de weinig extreme weersomstandigheden. De dijkplichtigen waren 

alleen verantwoordelijk voor het gewone onderhoud. De algemene kosten en het 

bijzonder onderhoud werd omgeslagen over de waalplichtigen.

3.4.3 De omslag (waalplichtige last) 

De omslag was het bedrag dat de waalplichtigen moesten betalen. De berekening van de 

omslag geschiedde jaarlijks volgens de generale rekening, de opsomming van de 

inkomsten en uitgaven. De belangrijkste inkomsten van het heemraadschap waren 

verhuur van riet, verkoop van aarde en de verkoop van hout aan dijkplichtigen. De 

belangrijkste uitgaven waren kosten van de timmerman, arbeidslonen en algemene 

bestuurskosten (vergoedingen voor dijkgraaf en heemraden, vergoedingen voor 

functionarissen van het heemraadschap en verteringen tijdens de schouw- en 

vergaderdagen). Tabel 3.6 geeft een overzicht van de inkomsten, uitgaven en de omslag 

per jaar. 

370  Zeischka, Minerva in de polder, bijlage 4. 
371  AGV, AZD, inv. nr. 280. 
372  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523. In 1537, 1570 en 1577 werden soortgelijke processen gevoerd. 
373  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 7. 
374  Res. ZD, 7 december 1651 (inv. nr. 10). 
375  AGV, AZD inv. nr. 237, meting door de landmeter in 1601. De oudste dossiers betreffende spadesteken in het archief 

van het Hoogheemraadschap van de Zeeburg en Diemerzeedijk dateren uit de periode 1678-1683. Dit geeft aan dat de 
problematiek voor 1675  beperkt was in omvang. 
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Over de periode 1590-1670 bedroeg de omslag gemiddeld ruim 4.700 gulden per 

jaar. Een omslag van 4.700 gulden betekende gemiddeld een last van bijna 5 stuivers 

per morgen. In vier jaar bedroeg de omslag meer dan 10.000 gulden, in al deze gevallen 

was er sprake van zeer bijzondere situaties. In deze jaren werden de waalplichtigen 

gemiddeld met tien stuivers belast.376 Deze last vormde geen probleem voor de 

ingelanden. 

Tabel 3.6: Kosten, inkomen en omslag per jaar (in guldens) 

Jaar Totale
kosten Inkomen Omslag Jaar Totale

kosten Inkomen Omslag

1591  1631 8.030 3.772 4.260
1592  6.050 1632 17.438 6.943 10.495
1593  6.300 1633 12.004 5.271 6.733
1594  11.754 1634 6.742 2.114 4.628
1595  9.073 1635 8.864 2.345 6.519
1596  2.720 1636 12.651 2.796 9.855
1597  2.250 1637 8.668 2.001 6.667
1598  1,866 1638 10.115 2.320 7.795
1599  1.715 1639 6.523 2.421 4.102
1600  1.575 1640 6.817 2.629 4.188
1601  2.868 1641 6.797 2.019 4.778
1602  2.700 1642 9.080 3.447 5.633
1603  3.300 1643 10.398 4.407 5.992
1604  2.945 1644 10.557 3.517 6.796
1605  1.766 1645 8.226 2.605 5.621
1606  1.007 1646 11.602 3.257 8.345
1607 2.448  1.998 1647 9.550 4.233 5.317
1608 4.198 551 3.647 1648 7.886 2.759 5.127
1609 7.622 613 7.009 1649 7.372 2.410 4.962
1610 6.432 432 6.000 1650 8.172 2.530 5.642
1611  2.700 1651 28.463 3.451 25.012
1612 2.782 614 onbekend 1652 7.105 2.401 4.704
1613 2.890 1.030 1.800 1653 7.250 2.399 4.851
1614  Onbekend 1654 6.849 2.402 4.447
1615  Onbekend 1655 5.612 2.224 3.388
1616  Onbekend 1656  2.508 4.333
1617  Onbekend 1657 4.876 1.825 3.051
1618  Onbekend 1658 9.661 5.294 4.367
1619  Onbekend 1659 3.121 1.066 2.055
1620 4.852 2.370 2.700 1660 5.391 1.339 4.052
1621 5.177 2.112 3.006 1661 3.342 1.443 1.899
1622 8.304 4.478 3.826 1662 3.699 1.495 2.204
1623 5.215 2.575 2.700 1663 3.378 1.480 1.898
1624 6.382 2.247 4.145 1664 4.156 1.275 2.881
1625 38.514 27.921 10.189 1665 3.280 1.021 2.259
1626 13.698 5.107 8.591 1666 5.601 1.241 4.360
1627 8.027 3.922 4.105 1667 3.664 1.142 2.522
1628 9.241 5.750 3.491 1668 3.797 1.057 2.740
1629 8.765 4.513 4.252 1669 5.538 1.236 4.304
1630 8.292 4.809 3.483 1670 4.094 1.295 2.799

Bron: AGV, AZD, inv. nrs. 1-11 en 496.

Het was duidelijk dat de normale bestuurskosten voor rekening kwamen van alle 

waalplichtigen. Deze algemene kosten probeerde men zoveel mogelijk te beperken, 

waaronder de verteringen tijdens en na het schouwen. In 1612 werd bepaald dat de 

gecommitteerde heemraad vooraf met de waard van de vergaderzaal zou bespreken 

hoeveel ‘een maaltijd en ontbijt’ mocht kosten.377 Na verloop van tijd was de discipline 

blijkbaar (weer) weggezakt. In de periode 1634-1650 moesten de waarsmannen 

herhaaldelijk herinnerd worden dat hun verteringen niet ten laste mochten komen van 

het ‘gemeene land’.378 Waarschijnlijk ingegeven door de hoge omslag van 1651 werden 

376  Vergelijkbaar met Rijnland. Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, p. 328. 
377  AGV, AZD, inv. nr 3, fol. 61. 
378  Bijvoorbeeld in 1634 (Res. ZD, inv. nr. 9, fol. 8); in 1637 (idem fol. 170); in 1644 (idem, inv. nr 9. fol. 199); in 1653 

(idem, inv. nr. 10, fol. 268) en in 1663 (idem, inv. nr. 11, fol. 155). 
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verdere bezuinigingen doorgevoerd. In 1652 werd bijvoorbeeld bepaald dat voerlieden 

geen haver of brood meer mochten krijgen.379 In 1656 werd een verhoging van de wedde 

van de dijkgraaf afgewezen.380 Een jaar later werden grenzen gesteld aan de verteringen 

in het Hof van Holland te Weesp en het gemeenlandshuis, de twee plaatsen waar het 

college vergaderde.381

Ook de declaraties van de schout en schepenen waren oorzaak van problemen. Na 

herhaalde conflicten met het gerecht van Diemen over de declaraties werd een 

overeenkomst gesloten. Zij zouden voortaan per schouwdag een vast bedrag declareren 

van 52 gulden per dag. Alle meerkosten kwamen voortaan voor eigen rekening.382 Ook 

de betalingen aan de functionarissen voor extra werkzaamheden werd zoveel mogelijk 

beperkt, waaronder die aan de dijkgraaf.383 Tabel 3.6 geeft aan dat men inderdaad de 

kosten goed in de hand hield. 

De last per waalplichtige morgen was dus gemiddeld zo’n vijf stuivers. Deze lasten 

waren echter zeer ongelijk verdeeld. In de vijftiende eeuw was bepaald hoe de omslag 

verdeeld moest worden over de acht betalende districten (tabel 2.5). Deze richtlijn stond 

in de periode 1591-1672 niet ter discussie. Vervolgens werd door de heemraad de 

omslag berekend voor zijn district, inclusief de kosten welke het district zelf gemaakt 

had. De ‘districtskosten’ bestonden uit dijkplichtig onderhoud, de kosten van de gaarder 

en de verteringen van de heemraad en eventuele overige functionarissen. In sommige 

districten werd het aandeel van een polder bijvoorbeeld verder omgeslagen door de 

gaarder van de polder. De inning op lagere niveaus viel vaak buiten de jurisdictie van het 

hogere niveau. Alleen in het geval van nalatigheid werd trapsgewijs ingegrepen. Het 

ultieme moment was de betaaldag, wanneer de heemraad moest aangeven hoeveel de 

‘restanten’ waren (ongeïnde gelden). Zover bekend was dat in de periode 1591-1672 

altijd: geen . Dat betekende overigens niet noodzakelijkerwijs dat er geen uitstaande 

gelden waren. Het betekende wel dat de heemraad geen gebruik maakte van zijn recht 

om uitstaande gelden over te hevelen naar de dijkgraaf, die dan op dubbel gewin de 

gelden mochten innen.384 Ernstige problemen met betrekking tot de omslag op 

districtsniveau kwamen, zover bekend, niet voor. 

Om beter inzicht in de financiën te krijgen zijn enkele districten nader bestudeerd. 

Bijvoorbeeld het district Weesperkarspel. Er zijn geen formele stukken beschikbaar die de 

omslagregeling uiteenzetten. Zoals later een heemraad zei: men schreef de rekeningen 

van jaar tot jaar over zoals men ‘van vanouds’ gedaan had. Weesperkarspel droeg 1/9 

deel bij in de omslag. Het district onderhield ongeveer 15 roede dijk nabij Ipensloot en 

10 roede dijk tussen Ipensloot en de afloop naar Diemen. Waarschijnlijk was dit 

grotendeels palendijk. De kosten voor deze dijkvakken kan men daarom schatten op 300 

gulden, ofwel bijna de helft van de algemene omslag. Het district droeg een klein deel 

van het Hollands derdedeel bij (10 tot 20 gulden per jaar). Deze lasten werden op basis 

van hoeven verdeeld over de volgende ‘subdistricten’:385

Naam gerecht omslag morgen 

Bijlmer 2/5 deel  500 

Gein 2/5 deel  500 

Gaasp 1/5 deel 10.5 hoef 200 

5/5 deel  1.200 

Het ‘subdistrict’ Gaasp moest dus 1/5 deel van de totale omslag van het district 

Weesperkarspel opleveren. Gaasp was verder verantwoordelijk voor het onderhoud van 8 

379  Res. 25 januari 1652 (inv. nr. 3, fol. 207v). 
380  AGV, AZD, inv. nr. 721, 7 november 1656. 
381  AGV, AZD, inv. nr. 721, 6 november 1657. 
382  GA Diemen, OA Diemen, inv. nr. 419; AGV, AZD, inv. nr. 782. De declaratie van 1621 bestond onder andere uit 77 

kannen rode wijn (50 gulden). In totaal werd in 1621 een bedrag van 157 gld en 19 stuivers gedeclareerd. 
383  AGV, AZD, inv. nr. 10. In 1663 werd 110 gulden betaald, in 1671 een bedrag van 100 gulden. 
384  Dubbel gewin betekent dat de gaarder (in dit geval de dijkgraaf) een toeslag van 100% voor hemzelf kon opleggen. 
385  Bijlage 4 geeft een zo volledig mogelijk beeld van de omslag voor alle districten en sub-districten. 
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roeden 7 voeten dijk in het dijkvak Mullen. De kosten voor de ‘onderwaarsman’ 

bedroegen ongeveer 20 gulden per jaar en 10 gulden voor vergaderloon. Het subdistrict 

Gaasp bestond uit drie sub-sub districten: 

Op hoger niveau was formeel niet bekend hoe deze omslagen werden ‘versleuteld’ 

(de individuele heemraden zullen er waarschijnlijk wel kennis van hebben gehad). De 

rekeningen werden ook niet door een hoger niveau gecontroleerd of zelfs ingezien.  

De werkelijke totale omslag per morgen, inclusief alle bijkomende kosten, voor een 

ingelande uit Gaasp was dus bijna dubbel zo hoog als de algemene omslag. 

Geconstateerd kan dus worden dat de algemene omslag een veel te lage schatting is van 

de werkelijke last voor de waalplichtigen. 

In de periode 1591-1595, 1607-1612 en in 1651 werden omvangrijke bijzondere 

werkzaamheden verricht. Deels werden de kosten betaald door de dijk- en 

waalplichtigen. Zelfs in het beste geval echter waren deze niet in staat snel een groot 

bedrag op tafel te leggen. Dat moest van elders komen. 

3.4.4 Bijzondere financiering 

Normaliter werd onderhoud gefinancierd door de dijkplichtigen en waalplichtigen. 

Financiering door buitenstaanders vond alleen plaats als herstelwerkzaamheden werden 

uitgevoerd op last van de Hollandse Staten of Amsterdam. In de periode 1591-1672 

kwam dit drie keer voor: 1590, 1610 en 1651. Voor de Staten van Holland en 

Amsterdam betekende financiering niet subsidiëring maar voorschieten. De 

‘belanghebbenden’ moesten hoe dan ook betalen. Zij waren het immers die baat hadden 

bij de dijk. De financiering was alleen nodig omdat het werk snel uitgevoerd moest 

worden. De provinciale subsidie van 1590 waarbij het paalwerk belangrijk werd 

uitgebreid was de uitzondering op de regel. 

In januari 1591 werd binnen de Staten van Holland en Utrecht gesproken over de 

bekostiging van het gewenste paalwerk. Van slechts één stemhebbende stad is het 

standpunt bekend. Rotterdam was het eens met het technisch advies van Rijnland, 

Delfland en Schieland dat de schade zo snel mogelijk hersteld moest worden, maar was 

tegen bekostiging door de provincie zoals gevraagd door dijkgraaf en heemraden van de 

Diemerdijk.386 Het hoogheemraadschap van Delfland adviseerde het dijkherstel te 

bekostigen uit de gemene middelen.387 Schieland adviseerde vermindering van in de 

verpondingen (onroerend goedbelasting) te geven.388 De Staten van Holland en die van 

Utrecht stemden uiteindelijk in met het voorstel van kostendeling tussen Holland (32.000 

gulden), Utrecht (6.000 gulden) en waalplichtigen (22.000 gulden).389 Het is niet 

duidelijk in welke mate de waalplichtigen inderdaad aan hun verplichtingen hebben 

voldaan. Op basis van de omslag mag men veronderstellen dat de overeenkomst is 

386  GA Rotterdam, OA Rotterdam, inv, nr. 2974, resolutie vroedschap 26 oktober 1590. Rijnland werd gevraagd advies te 
leveren over het verzoek van het hoogheemraadschap om subsidie. Rijnland adviseerde om ook Delfland en Schieland 
om advies te vragen. NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 987. Missive van het hoogheemraadschap van Rijnland 
aan de Staten van Holland en West-Friesland van 3 maart 1589. 

387  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 988. Missive van het hoogheemraadschap van Delfland aan de Staten van 
Holland en West-Friesland van 4 september 1590. 

388  NA, archief Van Oldenbarnevelt, inv. nr. 989. Missive van het hoogheemraadschap van Schieland aan de Staten van 
Holland en West-Friesland van 11 september 1590. 

389  UA, archief SvU, inv. nr. 568-2, stuk Z; Res.SvH 18 januari en 5 februari 1591. Zie paragraaf 3.3.2. 

naam gerecht omslag Morgen 

Boternes 

32 morgen/hoef 5.5 hoeven 86 

Gaasp

22.5 morgen/hoef 4.5 hoeven 100 

Lageweijde

15 morgen/hoef 0.5 hoef 16 

10.5 hoeven 102
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nagekomen. In de jaren 1596-1607 waren de kosten gemiddeld 2.000 gulden per jaar; 

voor de jaren 1592-1595 gemiddeld ruim 8.000 gulden. Uit een resolutie van 1597 blijkt 

dat ook vele dijkplichtigen verantwoordelijk waren voor het aanleggen van het paalwerk. 

Besloten werd dat dijkplichtigen die een geheel paalwerk aanlegden veertig gulden per 

roede zouden ontvangen. Dijkplichtigen die een oud paalwerk door een geheel nieuw 

paalwerk zou vervangen dertig gulden en tenslotte zij die het paalwerk verbeterden 

ontvingen een bedrag van vijftien gulden per roede.390 De (incomplete) beschikbare 

financiële gegevens tonen dit echter niet aan. 

De werkelijke betaling door Holland van de verleende subsidie was een moeizame 

kwestie. Het college van dijkgraaf en heemraden gaf aan dat de dijkplichtigen hun 

bijdrage alleen zouden leveren als ook Holland voldeed aan haar verplichtingen. Er zijn 

geen (financiële) stukken beschikbaar die kunnen aantonen dat de provinciale 

toezeggingen inderdaad zijn nagekomen. 

Ook over de Utrechtse bijdrage is geen duidelijkheid. Later zou Utrecht beweren 

inderdaad de afgesproken 6.000 gulden (10% van het totaal) te hebben betaald, ‘hoewel 

men niet vind, dat zulx ten effecte is gebragt’.391 Waarschijnlijk is dit inderdaad gebeurd. 

Uit een aantekening van de rekendag van 6 november 1597 is bekend dat in 1596 

Utrecht een bedrag van ten minste 1.316 gulden betaalde en in 1597 een bedrag van 

885 gulden.392

In de periode 1590-1600 speelde Amsterdam geen grote rol bij de werkzaamheden. 

In 1610 en 1651 had Amsterdam wel een grote uitvoerende rol, misschien omdat er toen 

sprake was een crisissituatie en er direct geld op tafel moest komen. Amsterdam was 

telkens bereid geld voor te schieten, zoals de stad ook geld wilde voorschieten om de 

sluis in Muiden te leggen. Er zijn geen aanwijzingen dat de provincie of de stad de 

herstelwerken subsidieerden. Het feit dat Amsterdam haar kosten aan de kistdam in 

1651 niet geheel vergoed zag was een misrekening. Amsterdam heeft op geen enkele 

wijze blijk gegeven de dijkplichtigen financieel tegemoet te zullen komen. De provincie 

was, onder voorwaarden, daartoe wel bereid. 

3.4.5 De vermindering van belastingen (‘subsidies’) 

Er waren voor de provincie twee goede redenen om vermindering in de belastingen te 

geven. In geval van rampen konden benadeelde partijen tijdelijke verlaging vragen om in 

staat gesteld te worden de ramp financieel te boven te komen. Een tweede reden was 

het wegvallen van de oorspronkelijke reden voor het heffen van de belasting. In het 

geval van de Diemerdijk ging het dan om respectievelijk dijkdoorbraken en verlaten 

landen. 

De Staten van Holland deden veel moeite om goed dijkonderhoud te bevorderen. In 

paragraaf 3.3.3 bleek dat de Staten herhaaldelijk de dijkplichtigen wees op hun 

verplichtingen. Maar in de periode 1591-1672 werden de dijkplichtigen veelvuldig 

tegemoet komen. Tabel 3.7 geeft een overzicht van verleende vermindering van 

belastingen gerelateerd aan de Diemerdijk en de zeedijk ten oosten van Muiden. 

Vooral de inwoners van Muiden profiteerden van de vermindering. Zij kregen voor de 

periode 1608-1620 grotendeels vrijstelling van de verponding vanwege ‘haer sware 

Dijcken ende menichte uytgedolven Landen’.393 Na de stormschade van 1625 werden ook 

de ingelanden van Weesp en Diemen tegemoet gekomen. In 1627 werd Diemen de 

verpondingen van 1626 gerestitueerd vanwege de geleden schade ‘met ‘wegslaen van 

alle ’t Paelwerck, daer af de reparatie over de 17.000 guldens heeft gekost’. Weesp werd 

25% vrijstelling gegeven op de verpondingen ‘te verdeylen by die van Weesp na 

390  AGV, AZD, inv. nr. 277. 
391  Res. SvH, 17 augustus 1735. In 1735 werd gesproken over de kwestie of  Utrecht verplicht was  om bij te dragen in de 

kosten van de aanleg van de stenen dijk. Toen werd bepaald dat de bijdrage van 1590 vrijwillig was. Een provinciale 
onderzoekscommissie uit 1861 ging er wel van uit dat Utrecht aan haar betalingsverplichting had voldaan, maar hiervoor 
is geen bewijs. NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 6. 

392  AGV, AZD, inv. nr. 277. In een stuk uit 1688 blijkt dat men toen ook niet zeker was in hoeverre er provinciale subsidie 
is gegeven (‘Memorie of Deductie’). Knuttel 13041. 

393  Res. SvH, 24 mei en 16 oktober 1609, 28 april 1611, 13 juli 1612, 17 maart 1617, 15 augustus 1618 en 5 oktober 1621. 
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proportie van elcks meeste beschadigheyt’.394 Ook na de schade als gevolg van de 

oorlogsontwikkelingen in 1629 werden de dijkplichtigen ondersteund door lagere 

belastingen. In 1630 kwam remissie (kwijtschelding) van gemene middelen en 

verpondingen opnieuw ter sprake, nu als gevolg van de inundatie.395 Muiden, Naarden en 

Weesp vroegen om 2/3 vermindering voor 1629 en 1/3 voor 1630 en 1631 (Muiden ook 

nog voor 1632). In dit geval werd alleen de remissie voor 1629 verleend.396 Na 1630 

werd door de steden veel minder vaak vermindering aangevraagd. Men mag 

veronderstellen dat de financiële positie van de dijkplichtigen verbeterde en dat de 

dijklasten niet bijzonder hoog waren. 

Tabel 3.7: Verleende verminderen van Hollandse belastingen, 1591-1672. 
Res. SvH Plaats Geldig Soort belasting Omvang reden 

jaarlijks Muiden 1601-4 verponding 1000 gld Kosten dijkagie 
05/03/1603 Muiden 1603-4 subsidie 1400 gld Kosten dijkagie 
07/07/1606 Muiden 1605 Verponding 1/6 part   
04/05/1607 Muiden 1606-7 Verponding 1/8 part Kosten dijkagie 
06/07/1608 Muiden 1608 Verponding 1/8 part  
16/10/1609 Muiden 1609 Verponding 1/8 part  
28/04/1611 Regio 1610-11 Verponding Geheel Dijkage en forten 
05/09/1611 Regio 1610-11 Verponding Geheel Dijkage en forten 
13/07/1612 Muiden 1612-13 Verponding 1/2 part Dijkagie 
01/12/1612 Muiden   2.170 Inundatie 
01/12/1612 Muiden 1612 Verponding 100 Fortificatiën 
17/03/1617 Muiden 1617 Verponding 400 gld Dijkagie 
15/08/1618  1617-18 Verponding 1/6 part Restauratie dijken 
23/11/1619 Muiden  Verponding 1.192 Teveel berekend 

1619 Muiden 1618-19 Verponding 1/6 part Dijkagie 
13/08/1620 Muiden   1.200 Fortificatie 
26/05/1621 Muiden 1620-21 Verponding 1/6 part Dijkagie 
14/12/1622 Muiden 1622-25 Verponding 1/6 part Dijkagie 
10/07/1625 Muiden 1620-24 Verponding 1/8 part Dijkagie 

1626 Muiden 1625 Verponding 1/8 part Dijkagie 
06/07/1626 Diemen 1626 Verponding 200 gld Dijkagie
17/01/1627 Weesp 1626 Verponding 1/4 part Dijkagie
29/02/1628 Muiden 1627-7 Verponding 1/6 part Dijkagie

Bron: Res. SvH, 26 febr.1602, 5 sept. 1603, 28 aug.1604, 7 juni 1608, 5 sept. en 5 nov. 1611. 

Niet alleen de dijkplichtigen van de Diemerdijk trachtten hun lasten te verminderen. 

Talrijke verzoeken werden bij de Staten van Holland ingediend. Het veelvuldige gebruik 

van dit instrument was niet zonder gevolgen. Op 26 september 1670 werd de slechte 

financiële toestand van Holland besproken. Daarbij werd aangemerkt dat de veelvuldig 

verleende kwijtscheldingen tot aanzienlijke schade leidde van de provinciale kas. 

Besloten werd kwijtscheldingen minder gemakkelijk te verstrekken.397 Mogelijk leidde dit 

tot een verbeterde financiële situatie van de provincie. Het loste echter niet de 

problemen op van de (tijdelijk) zwaar belaste inwoners. Hoe zwaar waren nu de totale 

lasten? 

3.4.6 Conclusies: Dijklasten in perspectief 

Op basis van het voorgaande kan een ruwe schatting worden gemaakt van de totale 

dijklasten. Een dergelijke schatting gaat gepaard met grote moeilijkheden en belangrijke 

aannames. De conclusies zijn zodanig interessant dat de schatting de moeite loont. 

394  Res. SvH, 16 en 17 januari 1627. 
395  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 360, 14 januari 1630; p. 450, 11 maart 1630. 
396  Huysman, Stellingwerff en Schot, p. 450, 11 maart 1630; idem p. 484, 20 maart 1630. 
397  ‘frequente remissien van de selve Middelen (verpondingen), uyt oorsake van schade door inundatien en andersints 

geleden (….) ’s Lands Financien mercelijck komen te lijden’, waarop werd besloten ‘de faciliteyt van soodanige 
graverende concessien wat te temperen’Res. SvH, 26 september 1670. Dit leidde ook tot aanpassingen in de procedures. 
Wagernaar,‘delegatie’, p. 65. 
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Tabel 3.8: Geschatte totale dijklasten Diemerdijk, 1670. 

Lastdragenden
Gemiddelde

kosten per jaar
Last per morgen 

(stuivers) Opmerkingen 
Landdijk (2000 roeden in 1670) 8.000   
Palendijk (1200 roeden in 1670) 15.000  10-15 gld per roede 
Dijkplichtige lasten 23.000 125 Opp. 3.722 morgen 
Omgeslagen lasten heemraadschap 4.700   Zie tabel 3.6 
Omgeslagen lasten districten 300  geschat 
Waalplichtige lasten 5.000 5 Opp. 21.185 morgen 
Bijzondere lasten provincie Holland -   
Bijzonder onderhoud 2.000  Gem. 1591-1670 
TOTALE DIJKLASTEN per jaar 30.000 ca. 30 21.185 morgen 
Noot: In deze tabel wordt een schatting gemaakt van de totale kosten. De totale kosten per jaar voor 

dijkplichtigen en waalplichtigen samen bedroegen 30.000 gulden per jaar ofwel, wanneer sprake zou zijn van 

evenredige verdeling,30 stuivers per jaar. De dijkplichtigen zijn tevens waalplichtig. Totaal gebied is dus 

21.185 morgen. 

De grootste kostenpost is het onderhoud door dijkplichtigen. Als basis wordt het jaar 

1670 genomen. Aangenomen wordt dat de kosten in de periode de algemene 

prijsontwikkeling hebben gevolgd. Uit verschillende bronnen blijkt dat het onderhoud van 

de palendijk vier tot vijf keer zo duur is als de aarden dijk. In 1670 kostte het onderhoud 

van de landdijk 4 gulden per roede per jaar; de palendijk kostte 15 gulden en 7 stuivers 

per roede. Deze bedragen zijn schattingen. De gemiddelde omslag is nauwkeurig te 

berekenen. 

De waalplichtige lasten werden uitgesmeerd over een gebied van ruim twintigduizend 

morgen. De omslag bedroeg voor hen slechts vijf stuivers per morgen. Binnen het 

waalplichtige gebied verschilden de lasten aanzienlijk, soms zelfs met een factor vier. Het 

goedkoopste district was Abcoude, het hoogst waren de lasten in Diemen. Bij 

gemeenmaking van de dijk zouden de lasten stijgen tot dertig stuivers, een aanzienlijke 

stijging. Voorwaarde was dan wel dat elke district morgenmorgens gelijk zou bijdragen.

Niet meegerekend zijn de niet-contribuerende droogmakerijen (Diemermeer en 

Bijlmermeer) en de belanghebbende landeigenaren buiten het gebied. Door daling van 

het maaiveld was het ‘belanghebbende gebied’ belangrijk uitgebreid. Volgens schattingen 

in het begin van de achttiende eeuw ging het hierbij om meer dan 10.000 morgen ofwel 

meer dan 50% van het totale waalplichtige gebied.398 Indien het totale beschermde 

gebied zou meebetalen zouden de last niet meer dan 20 stuivers bedragen, geen zware 

last in vergelijking met waterschapslasten elders.  

De lasten werden echter niet gelijk verdeeld. De zwaarste last was voor degenen die 

een dijkvak met palen moesten onderhouden. Op basis van een geschatte 12 gulden per 

jaar per roede palendijk en een gemiddelde van 1.15 morgen per roede dijk, moesten zij 

ongeveer 11 gulden per morgen betalen. Dat was omstreeks 1670 ongeveer de helft van 

de totale pachtprijs in vergelijkbare polders, zoals bleek in paragraaf 3.4.2. 

De ultieme toets op de betaalbaarheid van de lasten is het aantal spadegestoken 

roeden dijk. Immers, als dijkplichtigen de lasten niet meer konden betalen, volgde geen 

faillietverklaring, maar werd het eigendom van het betrokken stuk land en het onderhoud 

van het betreffende dijkvak overgedragen aan het heemraadschap. Uit de periode 1591-

1672 zijn weinig gevallen bekend. De gemiddelde normale lasten waren kennelijk 

‘draaglijk’. De ongelijke belasting vormde een zware lasten op een klein aantal 

dijkplichtigen. Dankzij de voorspoedige economische ontwikkeling en de gunstige 

weersomstandigheden waren de dijkplichtigen na 1620 in staat te voldoen aan de 

gestelde eisen. Tegenvallende opbrengsten uit de landbouw en minder gunstige 

weersomstandigheden zouden het beeld drastisch kunnen wijzigen. 

3.5 TERUGBLIK OP DE PERIODE 1591-1672 

De gevolgen van de reeks stormen in de jaren zeventig van de zestiende eeuw waren in 

1590 nog niet overwonnen. Uiteraard waren de gaten sinds lange tijd gedicht en was het 

398  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645. Memo opgesteld in 1714. 
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land terug in productie. De noodzakelijk geachte verbeteringen in dijkbouw en dijkbeheer 

waren echter niet gerealiseerd. Verbeteringen waren noodzakelijk vanwege de hoger 

wordende waterstanden en de voortdurende daling van het maaiveld achter de dijk. Rond 

1590 leken de mogelijkheden gunstig om hier iets aan te doen. Politiek en militair waren 

Holland en Utrecht in rustiger vaarwater gekomen en de economie groeide stormachtig. 

De Staten van Holland, nu soeverein, hadden een uitgebreide wensenlijst. 

In 1591 werden, met medewerking van Rijnland, Delfland en Schieland, de eisen aan 

de dijk aangescherpt en vastgelegd in een Generale Keur. Meer dan ervoor was er 

helderheid voor dijkplichtige en voor de handhaver. In de periode tot 1672 werd de 

Generale Keur een aantal keren aangevuld, soms met tijdelijke versoepelingen, meestal 

met verhoogde sancties. Na 1616, toen de grootste problemen voorbij waren, bleven de 

maatregelen beperkt. De dijk was toen op zodanige hoogte dat deze een ‘normale’ 

hoogwaterstand bij stormvloed kon weerstaan. Stormvloeden veroorzaakten wel ernstige 

schade, maar geen doorbraken. De opgelopen dijkschade kon zonder veel problemen 

worden gerepareerd. Alleen in 1651 ontstond een financieel conflict door eigenhandig 

optreden van Amsterdam. 

Het pakket van bevoegdheden dat het heemraadschap had verkregen in de vijftiende 

en zestiende eeuw werd niet verder uitgebreid. De Staten van Holland en Utrecht wezen 

met nadruk op een goede naleving van de keuren. Vooral na 1620 vormde dit geen 

probleem. Hiermee waren de problemen niet opgelost. Door wegspoeling van het 

voorland werd op steeds meer plaatsen de dijk met palen versterkt. In de periode 1600-

1670 steeg het aantal roeden palendijk van (geschatte) 850 roeden naar 1200 roeden 

(35% van de totale dijklengte langs de Zuiderzee). Na de aanleg moest de palendijk 

worden onderhouden door de individuele dijkplichtige. Anders dan voorheen werden deze 

dijkvakken niet toegekend aan een district, dorp of stad. 

De steeds hogere eisen en de vervanging van aarden dijk door palendijk betekenden 

een aanzienlijke lastenverzwaring voor de dijkplichtigen. Dijkplichtigen die een aarden 

dijk onderhielden betaalden 3-5 gulden per morgen. Deze lasten bleven vrij stabiel. De 

dijkplichtigen die een palendijk moesten onderhouden werden veel zwaarder belast. Op 

basis van schaarse bronnen kunnen de lasten op gemiddeld 10-15 gulden per morgen 

worden geschat. Gemeenmaking zou de lasten over een veel groter gebied verdelen en 

dus leiden tot lagere lasten per morgen voor de Hollandse dijkplichtigen ten nadele van 

de Utrechtse waalplichtigen. Hoewel het ging om een relatief acceptabel bedrag (max. 30 

stuivers per jaar per morgen), was de Utrechtse weerstand groot. Mogelijk was deze 

weerstand mede ingegeven door de angst voor toenemende lasten in de toekomst. De 

gemeenmaking verdween na 1616 geruisloos van tafel. De economische hausse 

verzachtte het leed in ruime mate: in percentage van de pachtwaarde daalden de 

dijklasten. Dit vertaalde zich ook in het feit dat tussen 1620 en 1670 geen land werd 

spadegestoken, de ultieme toets voor de dragelijkheid van dijklasten. 

De dijken langs de Vecht (5100 roeden of 17km) waren een voortdurende bron van 

zorg. Bij noordwesterstorm werd het water in de rivier tot grote hoogte opgestuwd. 

Herhaaldelijk bezweken de dijken. Een sluis te Muiden was ook van groot belang voor 

verdediging van het hart van Holland, met name Amsterdam. Een sluis in Muiden zou 

inundatie vergemakkelijken. Na 1650 was er voor Amsterdam nog een reden te ijveren 

voor een sluis te Muiden: verswatervoorziening voor de stad. Vanuit Hollands oogpunt 

was de aanleg van een sluis in Muiden dus zeer belangrijk. De Utrechters waren bang dat 

hierdoor de Vecht de ‘vrije navigatie’ zou verliezen (tollen; te lage waterstand). In de 

praktijk zou dat betekenen dat de stad Utrecht haar handel bedreigd zag. Ook een door 

Amsterdam voorgesteld kanaal van de Vecht richting Amsterdam (via Amstel of Gein) 

werd om deze redenen afgewezen. Utrecht werd hierin gesteund door vooral de steden in 

het Noorderkwartier. Deze steden blokkeerden herhaaldelijk de besluitvorming in de 

Staten van Holland over deze kwesties. Een intensieve Utrechtse 

‘voorlichtingscampagne’, gericht op de Prins van Oranje, de andere provincies, de 

stemhebbende Hollandse steden en potentiële medestanders in het gebied (bijv. Weesp 

die de sluis zelf wilde) was hierin behulpzaam. De bestuurders in de eigen provincies 

werden onder grote druk gezet geen enkele medewerking te verlenen. Met succes. 
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Amsterdam dat in 1651 een programma van vier punten ter verbetering van het 

watermanagement op tafel had gelegd, zag tot 1670 geen enkele ambitie gerealiseerd. 

De stad was machtig, maar niet almachtig. 

De ontwikkeling van het heemraadschap als instituut was gering. Oude rechten 

bleven gehandhaafd, maar de gewenste vernieuwingen werden tegengehouden. Er was 

wel sprake van administratieve verbeteringen, maar geen omslag van ‘gerecht’ naar 

‘bestuur’ zoals volgens Van Tielhof en Van Dam in Rijnland in de vijftiende en zestiende 

eeuw gebeurde. Terwijl andere (hoog)heemraadschappen wel deze omslag maakten, 

vaak door centralisatie van dijkbeheer en door grotere greep op afwatering, bleef de 

Diemerdijk achter. Hierin was de Diemerdijk vergelijkbaar met andere ‘zuivere 

dijkcolleges’ (Fockema Andreae). Het takenpakket van het college van dijkgraaf en 

heemraden bleef primair een rechterlijk toezicht op handhaving van keuren. Voor elke 

activiteit buiten ‘de oude privileges’ was men afhankelijk van de beide provincies en hun 

welwillendheid tot overeenkomst te komen. Een overeenkomst leek slechts mogelijk als 

Holland de kosten geheel voor eigen rekening nam. Daartoe was Holland niet bereid. In 

1670 werden zelfs de beperkte belastingverlichtingen aan banden gelegd. De provincie 

ontbeerde de noodzakelijke middelen. De financieel draagkrachtige stad Amsterdam was 

niet bereid de middelen op tafel te leggen ten behoeve van het algemeen nut. In 1670 

was het alweer 20 jaar geleden dat de dijk was doorgebroken. Volgens de klassieke 

‘waterstaatswet’ was een nieuwe ramp nodig om de bakens te verzetten. 
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4. NIEUWE ZEKERHEID TEGEN WATER, 1672-1678 

In de periode 1672-1678 werden op grote schaal werkzaamheden verricht die een 

belangrijke invloed zouden hebben op de toekomst van de Diemerdijk en de financiering. 

Zij zouden een grotere veiligheid moeten garanderen. 

In 1673 werd gestart met de bouw van de sluis te Muiden. Als gevolg daarvan 

werden de dijken langs de Vecht verlaagd tot zomerdijken. In de jaren 1676-77 werden 

de dijken tussen Amsterdam en Naarden aanzienlijk verzwaard en verhoogd. Uiteraard 

had dit belangrijke financiële gevolgen. In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden aan 

de sluis en de dijken besproken en de financiering daarvan. Bijzondere aandacht gaat uit 

naar de discussies over structurele maatregelen. Deze ontwikkelingen waren het direct 

gevolg van het Rampjaar 1672. 

4.1 HET RAMPJAAR EN DE NASLEEP, 1672-1678

Vanaf 1670 werd de Republiek op een aantal terreinen in de verdediging gedrukt. 

Engeland vormde meer en meer een concurrent op zee. Lodewijk XIV zag mogelijkheden 

de economische en militaire macht van Holland aan te vechten. In zijn kielzog hoopten 

anderen mee te profiteren. In juni 1672 vielen de legers van Frankrijk, Munster en 

Keulen de Republiek binnen, terwijl Engeland vanuit zee aanviel. Al snel werd een groot 

deel van het zuiden en oosten van de Republiek bezet. Het leek slechts een kwestie van 

tijd dat ook Amsterdam zou vallen. Het volk leek redeloos, de bestuurders radeloos en 

het land reddeloos.399

Nadat Naarden was ingenomen en de Franse legers aan de Vecht stonden, liet prins 

Johan Maurits (de Braziliaan) op 20 juni 1672 op last van de Staten van Holland de 

zeedijk bij Muiden en langs de Vecht doorsteken. Amsterdam liet nu zijn aanvankelijke 

twijfel varen (angst voor zout water) en steunde de maatregel. Tegenstribbelende 

boeren beletten echter de inundatie. Een nieuwe poging in augustus was succesvol. 

Tussen Amsterdam en Naarden was het onder water gelopen land twintig kilometer 

breed.400 Amsterdam was nu onbereikbaar geworden voor de Franse legers. Dit gaf de 

Staatse legers de tijd zich te organiseren.401

Het land achter de dijken liep alleen onder bij een stormvloed, In normale 

omstandigheden liep het water bij zuidwestenwind juist weg richting Zuiderzee. Dat 

bleek in 1673 toen omwonenden trachtten de provisorisch gedichte dijken door te steken 

om zich van het overstromingswater te ontdoen. De Staten van Holland publiceerden een 

plakkaat waarin de betrokkenen gedreigd werden met de doodstraf en confiscatie van 

alle goederen mochten zij de dijken doorsteken om zich zo te ontdoen van het water.402

Door het doorsteken van de Zeedijk beoosten Muiden trachtten de Franse legers de 

inundatie op te heffen.403 Al deze acties verzwakten de dijken. In januari 1673, na 

inspectie door de Amsterdamse stadswerken, bleek dat de dijken beoosten en bewesten 

Muiden op verschillende plaatsen waren verzakt.404

399  Dreiskamper,‘Redeloos, Radeloos, Reddeloos’, p. 56-59. Op 21 juni 1672 werden vredesonderhandelingen geopend met 
Frankrijk, maar die leidden tot niets. 

400  Brand, De Hollandse Waterlinie, p. 19. Vanuit Amsterdam waren Andries de Graeff en Johan Corver verantwoordelijk 
voor de zeedijk ten oosten van Amsterdam. Kroon, Amsterdam in 1672, p. 9 en 27. 

401  Van Nimwegen. Het Staatse leger, p. 513 en verder. In 1671 was het leger al vergroot van 33.000 man tot 60.000 man, 
waarna in 1672 verdere versterkingen plaatsvonden om het Fransen leger van 100.000 man sterk te weerstaan. 
Amsterdamse financiering van een aanzienlijk deel van de troepen was hierbij van groot belang. 

402  Gottschalk, Stormvloeden, III, p. 263. 
403  Res. Vroedschap Amsterdam, 14 en 30 augustus, 3 september, 13 oktober 1672. 
404  Res. Vroedschap Amsterdam, 16 januari 1672. 
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Afbeelding 4.1: Holland radeloos? 
Stichting Rijksmuseum het Zuiderzeemuseum 
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In oktober 1673 trokken de Franse legers zich terug. De Vechtstreek werd geruïneerd 

achtergelaten. De noordelijke Vechtstreek vormde de frontlinie. Niet alleen de gaten 

vormde een verzwakking van de dijken, maar ook de langdurige hoge waterstand van 

het binnenwater. De landerijen stonden langdurig onder (zout) water. Bovendien was er 

grote schade door het bouwen van verschansingen aan beide zijden van de Vecht.  

De politieke leiders konden voorlopig weinig aandacht schenken aan de problemen in 

de Vechtstreek. Eerst moest de strijd tegen de coalitie van Engeland, Keulen, Munster en 

Frankrijk gewonnen worden. In 1674 werd vrede gesloten met drie van de vier partijen. 

De strijd tegen Frankrijk ging door; pas in 1678 werd definitief vrede gesloten. De 

schade in de Vechtstreek (en elders) werd niet meteen verholpen, met alle gevolgen 

vandien. In november 1675 werd tijdens een verschrikkelijke stormvloed de Diemerdijk 

zeer zwaar getroffen wat leidde tot verschillende doorbraken. Ook elders in Holland was 

de schade enorm. Geld voor herstel was er niet. De oorlog eiste enorme sommen geld, 

waarvan de provincie Holland veruit het grootste deel financierde. En dat terwijl al in 

1670 de financiële situatie van Holland precair was.405 De vernietigende storm van 1675 

maakte het nu allemaal nog veel erger. Zulke dramatische rampen zouden voor altijd 

voorkomen moeten worden, zo namen de Staten van Holland zich voor.406

4.2 DE AANLEG VAN DE SLUIS TE MUIDEN, 1673-1676

Zoals gesteld was verplaatsing van de Hinderdam belangrijk voor inundatie. De 

definitieve verplaatsing van de Hinderdam naar Muiden was voor de meerderheid van de 

Hollandse stemhebbende steden geen probleem. Voor de meeste steden bracht de sluis 

voordelen. De nieuwe sluis zou zowel de stormen keren, overtollig water spuien en water 

inlaten wanneer een barrière moest worden opgeworpen tegen een vijand.407 Niet alle 

Hollandse steden waren echter voorstander en er was ook tegenstand van buiten de 

provincie.

In paragraaf 3.2.3 zijn de Hollandse en Utrechtse argumenten uitgebreid behandeld. 

In het kort zou de zeedijk aanzienlijk korter worden, werden betere mogelijkheden 

gecreëerd voor inundatie, de verzilting zou verminderen en er zou betere mogelijkheden 

komen voor het lozen van boezemwater. Daarentegen zou de nieuwe sluis een mogelijke 

belemmering van de doorvaart op de Vecht vormen op Hollands grondgebied, het verlies 

van de tol voor de provincie Utrecht, verlanding van de Muidense haven en mogelijke 

problemen met de waterstand in de Vecht (vooral bij Utrecht).408 Overigens zou volgens 

de hoogheemraden de sterkere stroming bij een sluis in een riviermond de verlanding 

juist tegengaan, zoals bleek bij het Spaarne en de Zaan. Dit in tegenstelling tot de open 

mondingen van de IJssel, Eem en Vecht, die alle kampten met verlanding.409 Later zou 

Utrecht een argument aanvoeren dat niet eerder naar voren was gebracht, maar juist 

van groot belang was. Na de aanleg van de sluis zouden de Vechtdijken verlaagd worden 

om kosten te sparen. Dit vormde een groot gevaar, want hiermee werd immers de ‘ringh’ 

van de Diemerdijk geopend. De dijk ten oosten van Muiden werd nu een zeedijk van 

groot belang.410 De tegenstand van Utrecht en een aantal steden in het Noorderkwartier 

vormden de oorzaak dat de sluis na vele decennia nog niet was gebouwd. De 

noodzakelijke inundatie in 1672 was de directe aanleiding het plan door te voeren. 

Utrecht was uit de Unie gestapt en was daarmee niet langer een bondgenoot, maar een 

‘vijand’. 

Op 3 juli 1672 besloot de vroedschap van Amsterdam dat de Hinderdam verlegd moest 

worden naar Muiden. Men was het eens over de beslissing, maar was ook bang voor de 

mogelijke negatieve gevolgen. Liever zag de vroedschap dat de sluizen niet onmiddellijk 

405  Dormans, Het tekort.
406  Res. SvH, 7 mei 1678.  
407  Sluis lag op Utrechts gebied en werd door Holland afgebroken. 
408  Sommigen betwijfelden of de sluis wel de beveiliging zou dienen bij een vijandelijke aanval. NHA, PB 1851-1943, inv. 

nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p.5.  
409  AGV, AZD, 28 januari 1671. 
410  UA, archief Kapittel ten Dom, inv. nr. 3523, 20 april 1674. 
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verwijderd zouden worden, maar pas nadat de dam bij Muiden gereed was zodat de 

deuren bij storm gesloten konden worden.411 Na een onderhoud met prins Maurits (de 

Braziliaan), die het opperbevel voerde in dit gebied, werd alsnog besloten tot onmiddellijke 

sloop van de Hinderdam om te voorkomen dat de Fransen daarvan gebruik konden maken 

om inundatie te voorkomen. Daarop werd ook direct begonnen met de aanleg van de dam 

in de Vecht bij Muiden Deze dam bestond uit vier rijen palen aangevuld met aarde.412 De 

dam werd inderdaad snel aangelegd. In augustus 1672 werd het gebied met succes onder 

water gezet. De inundatie droeg in belangrijke mate bij aan de verdediging van Holland en 

daarmee tot het uiteindelijke succes in de oorlog. 

De volgende stap was het leggen van de sluis. De Amsterdamse gedeputeerden in de 

Staten van Holland maakten werk van de last die zij hadden gekregen van hun 

burgemeesters (en vroedschap) om Staatse goedkeuring te krijgen voor de aanleg van 

de sluis in Muiden. Daarbij werden zowel de Gecommitteerde Raden als Willem III 

aangeschreven.413 Zoals gesteld kwam de oppositie vooral vanuit de Noord-Hollandse 

steden.414

Het Noorderkwartier bleek nu meer bereid compromissen te sluiten dan in 1634. Eind 

januari 1673 ging de vroedschap van Purmerend akkoord met het verleggen van de 

Hinderdam op voorwaarde dat de kosten van het verleggen geheel ten laste zouden 

moeten komen van de ingelanden en dat de kosten voor het doorvaren niet hoger 

zouden mogen worden dan die ten tijde van de Hinderdam.415 Ook Enkhuizen wilde geen 

hogere gabellen (sluistollen), maar was ook bezorgd over het aftappen van Vechtwater 

door ‘eenige steden ofte plaatsen’ (waarmee Amsterdam werd bedoeld). Amsterdam had 

onder andere in 1656 geprobeerd een aftakking van de Vecht naar Amsterdam aan te 

leggen ter verbetering van de watervoorziening van de stad. Op 2 februari kwamen de 

zes stemhebbende steden van het Noorderkwartier, op verzoek van Enkhuizen, bijeen 

om een gezamenlijk standpunt in te nemen en dat vervolgens te verdedigen in Den 

Haag.416

Op 9 februari 1673 werd in de Staten besloten dat Amsterdam en de steden in het 

Noorderkwartier onderling tot overeenstemming moesten komen. Daarbij werd erop 

gewezen dat de voor- en nadelen van de sluis voldoende waren weergegeven in de 

resolutie van 15 maart 1582. Hieraan werd toegevoegd dat de sluis breed genoeg moest 

worden voor (Amsterdamse) waterschepen en dat de tol niet hoger mochten worden dan 

die van de voormalige Hinderdam.417 Begin april kwamen, onder bemiddeling van 

Haarlem, Gouda en Leiden, de vertegenwoordigers van de zes steden in het 

Noorderkwartier en van Amsterdam bijeen om de ‘partijen te verenigen’.418 In de 

Statenvergadering een week later werd de kwestie definitief bezegeld. Bepaald werd dat 

de rivier zeven voet diep zou moeten blijven, dat er geen nieuwe openingen gemaakt 

411  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 28, 3 en 4 juli 1672. 
412  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 28, 13 juli 1672.  In de Vecht werd twee rijen met palen geslagen. Daarna werd het gat 

vol gestort tot een dam. De burgemeesters van Muiden klaagden nu dat dit alles buiten hen om ging. Uiteindelijk stemden 
zij in nadat op schrift was gesteld dat er geen water zou worden afgetapt, de tol van de brug onveranderd bleef (met 1200 
gulden de belangrijkste inkomstenbron van het stadje) en dat er geen permanente dam zou komen (uit angst voor 
verzanding van de haven). NA, gedeputeerden Haarlem, inv. nr. 1040. Res. SvH, 24 augustus 1672 (NA, archief SvH, 
inv. nr. 105). 

413  SA Adam, archief 5029, nr 5, fol. 106, 16 januari 1673. 
414  In 1634 was er een coalitie van de Noord-Hollandse steden, Gouda, Dordrecht en Haarlem die tegen de verlegging van 

de Hinderdam waren. Zie paragraaf 3.3. Met referentie aan Smit, Vorst en onderdaan, p 212-232; Ketner, Amsterdam en 
de binnenvaart, 33. Conflicten tussen steden over handelsroutes waren veelvoorkomend. Voor bespreking hiervan, zie 
L. Noordegraaf,’Internal Trade Conflicts’, p.12-27. Overigens wordt hierin niet duidelijk gemaakt waarom de Vecht 
belangrijk was voor genoemde steden. 

415  Res. vroedschap Purmerend, 29 januari 1673. SAW, OA Purmerend, inv. nr. 94. 
416  Res. vroedschap Enkhuizen 30 januari, 4 februari en 8 maart 1673, AWG, OA Enkhuizen, inv. nr. 33, berg nr. 258. Res. 

vroedschap Medemblik, 4 februari 1673. AWG, OA Medemblik, inv. nr. 12. 
417  Part. notulen SvH door gedeputeerde van Leiden, 9 februari 1673. RA Leiden, SA Leiden II,  inv. nr. 9313. Zie ook res. 

SvH, 9 februari 1672 (NA, archief SvH, inv. nr. 106). 
418  Er werd vergaderd op basis van een notitie getiteld ‘consideratien en grieven’ (een opsomming van hierboven 

weergegeven punten). Hieruit blijkt dat het Noorderkwartier op de belangrijkste punten haar zin heeft gekregen. Zie 
ook: Res. vroedschap Medemblik, 4 april 1673. AWG, OA Medemblik, inv. nr. 12. 
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zouden worden, er geen water naar Weesp zou gaan en dat de drempel van de sluis een 

halve voet lager zou worden dan op dat moment het geval was. De breedte van de sluis 

moest zodanig zijn dat ‘waterschuiten ende anderen windtschepen aldaar souden konnen 

passeren’. Op 13 april 1673 werd octrooi verleend voor de sluis.419

Eerder waren toezeggingen van deze aard niet genoeg om de Noordhollandse steden 

te overreden.420 De vraag dient zich op waarom in januari 1673 een compromis wel 

mogelijk bleek en niet eerder. Volgens een notitie aan de Amsterdamse vroedschap was 

niet de verandering op zichzelf het probleem, maar ‘contentie onder twee te contribueren 

partijen ontstaan over egalisatie van hare lasten’: een strijd over geld dus. Waarschijnlijk 

gaf de druk van de oorlog de doorslag. Zoals een brief van de Gecommitteerde Raden 

aan de steden duidelijk aangaf was dit de tijd voor ‘niet langer differeeren’.421

De Staten van Holland namen het besluit dat de sluis moest worden betaald door de 

dijkplichtigen van de Vechtdijken. De voorfinanciering van de bouw leverde geen 

probleem op. Met provinciale garantie was Amsterdam bereid zoveel geld beschikbaar te 

stellen als nodig, waarover straks meer.  

4.2.1 Bouw van de sluis 

Op 4 april 1673 werden de heren Hendrik Hooft en Cornelis Geelvinck door de 

Amsterdamse vroedschap benoemd als toezichthouders op het leggen van de sluis en 

kregen de opdracht het werk zo snel mogelijk uit te voeren.422

In december 1672 was reeds een korte notitie opgesteld met de voorwaarden waaraan het 

bestek moest voldoen. De notitie stelt dat de buitendeuren het zoute water moeten 

tegenhouden tegen stormvloeden en de binnendeuren het verse binnenwater voor een 

stabiel niveau van de dipete van de Vecht voor de scheepvaart.423 Het bestek van eind 

1672 is onveranderd uitgevoerd.424

Het Theatrum Machinarum Universale uit 1736 geeft een goede technische beschrijving 

van de sluis te Muiden. Het complex bestond uit een grote schutsluis met aan weerszijden 

een grote en een kleine uitwaterings- en schutsluis. De dubbelkerende schutsluis was 

voorzien van een extra stel stormvloeddeuren en een stel vloeddeuren in het midden. De 

sluis had een schutlengte van 50 meter en een breedte van ruim 5,7 meter. Dit was 

uitzonderlijk voor die tijd. De beweging van de deuren geschiedde met windassen. De 

puntdeuren waren door houten bomen en touwen verbonden met de windas. Bij de 

toldeuren liepen touwen via katrollen naar de windas. Men kon daardoor de sluis vrij 

eenvoudig bedienen.425 De toldeuren konden naar twee zijden water keren. Het 

buitenwater werd gekeerd door de waterdruk op het bovenste deurdeel zodat de deur 

gesloten bleef. Door een vergrendeling was er afsluiting van het binnenwater mogelijk.426

419  Res. SvH, 13 april 1673 (NA, archief SvH, inv. nr. 106). Bibliotheek UA, manuscript De Vecht, p. 63. De snelle bouw 
impliceert dat uitgewerkte plannen klaar lagen en dat was ook het geval. In 1672 waren de plannen volledig uitgewerkt 
en klaar voor de aanbesteding. 

420  Het Noorderkwartier en Amsterdam stonden vaker tegenover elkaar. Waarschijnlijk waren andere redenen 
doorslaggevend om in 1634 niet bereid te zijn tot een compromis.  

421  AGV, AZD, inv. nr. 996, brief 23 januari 1673. 
422  Res. vroedschap Amsterdam, 5 en 25 april 1673. Zie ook: SA Adam, archief 5029, inv. nr. 5, 25 april 1673. Snelle 

uitvoering werd nodig geacht om het waterpeil te verlagen. Res. vroedschap Amsterdam, 18 januari 1673. 
423  AGV, AZD, inv. nr. 996, december 1672. 
424  AGV, AZD, inv. nr. 996, november 1672 
425  Arends, Sluizen en stuwen, p. 26. Arends voegt toe dat het opmerkelijk is dat men toen in staat was een dergelijk, voor 

die tijd, groot complex te bouwen. De Republiek was immers in oorlog. Zie ook Tileman van der Horst, Theatrum
Machinarum Universale enz. (Amsterdam 1736) en Davids,Technological change, volume 1 (2008). 

426  Voor een verdere technische beschrijving en tekeningen van toldeuren, zie: Arends, Sluizen en stuwen, p. 90-92.  
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Afbeelding 4.2: De Sluis te Muiden. 
Tekening uit het boek Theatrum Machinarum Universale van Tileman van der Horst en met tekeningen van Jan 

Schenk. Dit boek dateert uit 1736. Het geeft prachtig de toegepaste techniek weer. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Te Amsterdam, beeldnummer 010171. 
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Door het gebruik van tol- en puntdeuren kon adequaat gereageerd worden op 

verschillende situaties. 427 Hiermee voldeed de sluis aan de voorwaarden zoals gesteld in 

de notitie van 1672. Door spuien kon men water naar wens uitlaten of juist inlaten, 

bijvoorbeeld bij een inundatie of een extreem lage waterstand in de Vecht. Met het leggen 

van de sluis was het doorsteken van de dijken niet langer noodzakelijk. Via deze sluis 

kon men inunderen.428 In 1812 werd in een standaardwerk over sluizen het complex één 

van de grootste en merkwaardigste van Europa genoemd. De auteur kende geen andere 

sluis die zoveel functies bezat.429 Er was dus technisch een mooie prestatie geleverd in 

een tijd die dus moeilijk ‘redeloos’ genoemd kan worden. 

Eenmaal gerealiseerd wilde Holland voorkomen dat de sluis opnieuw onderwerp van 

discussie zou worden. Bij de besprekingen in 1674 over de terugkeer van Utrecht in de 

Unie van Utrecht stelde Holland de onvoorwaardelijke eis dat Utrecht de soevereiniteit 

overdroeg ten aanzien van een aantal kritieke punten in de verdediging van Holland en 

het nadrukkelijke verbod van wederopbouw van de Hinderdam op de Hollands-Utrechtse 

grens of ergens anders.430

Na het gereedkomen resteerden twee heikele kwesties: wie moest de sluis beheren 

en wie moest betalen? De Staten van Holland hadden de intentie het onderhoud van de 

sluis onder te brengen bij een hoogheemraadschap dat alle dijken en sluizen zou 

omvatten langs de Zuiderzee tussen Amsterdam en Naarden. De Staten van Utrecht, 

intussen weer lid van de Unie en daarmee weer een ‘vrundelijke bondgenoot’, wezen dit 

af. Om toch tot een goed beheer van de zeedijk tussen Muiden en Naarden te komen 

werd een ‘provisioneel’ hoogheemraadschap’ opgericht. Het nieuwe hoogheemraadschap 

onder de naam Zeedijk beoosten Muiden, kreeg ook het beheer van de sluis te Muiden 

toegewezen. Politiek werd de verplaatsing van de sluis van de Hinderdam naar Muiden na 

1674 niet langer betwist.431

Om het beheer in goede banen te leiden werd in eerste instantie gebruik gemaakt van 

de instructies voor het beheer van de oude Hinderdam. Hierover ontstonden moeilijkheden 

tussen schippers en sluiswachter Philips van Amsbergen, waarna de laatste de Staten van 

Holland verzocht een nieuw reglement vast te stellen, met een lijst van tollen. In 1682 

werd een algeheel reglement van beheer door de Staten vastgesteld.432 Daarmee 

verdween de sluis van de politieke agenda. In de praktijk voldeed de sluis. Het probleem 

van de verlanding verdween niet, maar werd ook niet verergd. Het op peil houden van de 

Vecht was weinig problematisch en de afwatering verbeterde. De sluis voldeed ook op het 

punt dat in 1672 het meest heikel was: de inundatie. 

4.2.2 De Hollandse Waterlinie 

Zoals later aan de orde zal komen waren de kosten van de sluis zeer hoog. De 

belangrijkste reden hiervoor was dat de sluis moest voorzien in een aantal functies, 

waaronder een militaire. De sluis was van groot belang in het systematisch gebruik 

maken van water in periode van oorlog, een toevoeging aan de bestaande natuurlijke 

hindernissen. Volgens Van Hoof waren hindernissen van groot belang in de 

oorlogsvoering. Voor het Hollands-Utrechtse gebied was het water een belangrijke 

natuurlijke hindernis. Door de veenontginningen waren de gebieden tussen de dorpen en 

steden in het Utrechts-Hollands veengebied steeds toegankelijker geworden, ook voor 

eventuele vijandelijke legers. Nu werd water via inundatie opnieuw een hindernis voor de 

427  Niemeijer beschrijft het gebruik van deze deuren. Vele sluizen hadden of puntdeuren of sluisdeuren waren daardoor 
beperkt in hun gebruik,  Niemeijer,‘Waterstaatkundige objecten in Zuid-Holland (3)’, p. 19-33.

428  Arends, Sluizen en stuwen, p. 34 (ref. G. Koppert, De forten rond Utrecht. Verdedigingswerken in de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (Utrecht 1983) 16-17.) 

429  Arends, Sluizen en stuwen, p. 27. 
430  Res. Staten-Generaal, 20 maart 1674.  
431  Utrecht klaagde later nog wel dat door vernauwing de waterafvoer werd beperkt en besloot zich te beroepen op de Prins 

van Oranje om daar verbetering in te brengen. Drie jaar later werd nog naar voren gebracht dat Holland onrechtmatig het 
tolrecht van Utrecht had overgenomen. Daarna was het geen onderwerp van discussie meer. Bibliotheek UA, manuscript 
De Vecht, p. 64. Res. SvU, 29 juni 1677. 

432  NA, archief gedeputeerden Haarlem, inv. nr. 1255. 
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vijand. Maar water was er niet altijd en overal waar dat wenselijk was. Soms stond het 

water te laag in de rivieren, soms waaide de wind uit de verkeerde hoek. Door het 

aanleggen van waterkeringen ontstonden in de loop van de tijd aaneengesloten 

verdedigingslinies.433

Het water was al eerder met succes gebruikt in het begin van de Tachtigjarige oorlog, 

zowel aan Hollandse als Spaanse zijde. In 1589 werd het inundatiemiddel als militair 

wapen onderzocht door Holland en Utrecht ‘tot defensie van het Neder-Sticht ende 

Hollandt’.434 Het inundatiemiddel werd in 1629 door de Spanjaarden gebruikt bij ’s 

Hertogenbosch, waardoor Frederik Hendrik slechts met grote moeite de stad kon 

veroveren. Van Hollandse zijde was het inundatiemiddel gebruikt bij Leiden en Alkmaar. 

Erg eenvoudig was het inunderen overigens niet. Men was onder andere afhankelijk van 

waterstanden en windrichtingen. Ook waren er grote nadelen aan verbonden vooral bij 

gebruik van zout water (Zuiderzee). Het succes leidde tot de conclusie dat met een 

systematische voorbereiding men minder afhankelijk was van toeval en bovendien de 

nadelen konden worden beperkt. Na 1629 werden een tweetal mogelijkheden voor een 

inundatielinie overwogen, namelijk langs de Vecht en de Vaartse Rijn of de Gelderse 

Vallei. Er werd herhaaldelijk overleg gevoerd tussen Holland en Utrecht, maar zonder 

resultaat.435

De oorlogsdreiging in 1671 bracht nieuwe impulsen voor het maken van een plan. In 

januari 1671 werd een inspectietocht van Utrechters en Hollanders gehouden langs de 

Grebbelinie en de Vecht om waterstanden en barrières te onderzoeken. Daarbij werd 

duidelijk hoezeer men afhankelijk was van toevallige factoren, zoals de waterstand in de 

Lek.436 De invasie van de Fransen in 1672 bracht een versnelling in de planning en 

uitvoering van het idee.  

Op 18 juni 1672 werd door de Staten van Holland gesteld dat door alle steden van de 

provincie alles in het werk gesteld moest worden om het land onder water te zetten 

‘teghens de invasie van de Vijandt eenichsints gedefendeert ofte secuyr gesteldt souden 

konnen werden’. Daarbij kreeg Amsterdam, zoals gewenst, de bevoegdheid om in de 

steden Muiden, Naarden en Weesp alles te doen tot behoud van ‘particulierlijck mede 

van de Stadt van Amstelredam’.437 Eerst wilde men liever geen zout water vanuit de 

Zuiderzee inlaten, maar toen op 20 juni Naarden werd bezet, werd de zeedijk 

doorgestoken. Een dag later stond het gebied tussen Muiden en Naarden gedeeltelijk 

onder water, maar volledige inundatie was moeilijk. Op 3 juli werd door Amsterdam de 

linker Vechtdijk doorgestoken en 2 dagen later de Amsteldijken. De stad ging hiertoe 

over omdat men bezorgd was dat na het inlaten van water ‘de Landen overal dras 

blijven, sulcx dat men Slooten, Landen nogh wegen sal konnen onderscheijden’. Men 

onderkende de oppositie tegen het doorsteken van dijken en weghalen van sluisdeuren. 

Prins Johan Maurits de Braziliaan zou gevraagd worden om de arbeiders te beschermen 

433  Van Hoof,‘Met een vijand als bondgenoot’, p. 623-627. Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 174. Elke publicatie over 
dit onderwerp benadrukt het belang van de waterlinies. Desondanks is de literatuur relatief gering. Belangrijke recente 
literatuur hierover zijn: Klinkert,’Water in oorlog. De rol van het water in de militaire geschiedenis van Holland na 
1550’, in: Eellco Beukers (red.), Hollanders en het Water. Twintig Eeuwen strijd en profijt, deel II (Hilversum 2007), 
451-505; Brand en Brand, Waterlinies en Jan van Es, Limes en linies.

434  Directe aanleiding was het gebruik van het inundatiemiddel bij Vreeswijk in 1585. Will, Sterk Water, p. 29. In de jaren 
1573-1574 bleek bij Leiden en Alkmaar het water een belangrijk wapen te zijn. Stol,‘wassend water’, p. 110-118. 

435  Van Hoof,‘Met een vijand als bondgenoot’, p. 623-627 en 637. 
436  NA, archief Kleine Forticatien (3.01.43), inv. nr 70. De inspectie in de week 24 tot 28 januari 1671werd uitgevoerd door 

onder andere Van Asperen, Adriaan van Bosveld, Veldmaarschalk Wurtz, Controlleur Geneiss Pean en zoon Louis Paen 
en uit Utrecht Van Dijkvelt, Suyllesteyn, en burgmeester Van der Dussen. In maart 1671 werd geconstateerd dat het 
water in de vecht zeer laag stond, daarom doorsteken van naarder- en Horstermeer. Bij de Grebbesluis versterkingen 
maken om aftappen te bemoeilijken. Deze inspectie paste in een breder kader van oorlogsvoorbereidingen. Onder 
andere Amsterdam versterkte haar verdedigingswerken, zie Hell,’Schatkist’, p. 177. In 1731 werd voorgesteld bij 
Muiden ebdeuren te maken om wegstromen van water te voorkomen (NA, archief Kleine Forticatien, inv. nr. 70). 

437  Res. SvH, 18 juni 1672, 3 oktober, 17 november 1682. 
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met zijn milities. Opdracht werd gegeven dat voorkomen zou worden dat het water terug 

in zee zou lopen.438 Het leggen van de dam in de Vecht was hier onderdeel van. 

In maart 1673 besloot men het gebied ten westen van de Vecht droog te leggen. De 

Fransen waren aan de andere kant van de Vecht gelegerd. De Fransen bouwden drie 

sluisjes in de zeedijk om daar, vanaf 1 juni 1673, inundatiewater weg te laten lopen. Erg 

veel haalde dit niet uit door overvloedige regen en toevloed van Lekwater. Nadat de 

Fransen op 23 november 1673 uit Utrecht wegtrokken werden de inundaties 

opgeheven.439

De sluis in Muiden was een belangrijke schakel in de Hollandse Waterlinie. Na de 

aanleg van de sluis was de kans dat de dijken doorgestoken moesten worden verkleind. 

In 1672-1673 bleek hoeveel schade werd veroorzaakt met het doorsteken van de dijken. 

Het succes van de inzet van inundatie tegen de Franse troepen in 1672-1674 luidde 

een periode in van systematische verfijning van de Hollandse Waterlinie.440 In de jaren 

daarna werden de plannen verder uitgewerkt. Vanaf 1678 was er sprake van één linie, 

een aaneengesloten gebied dat systematisch kon worden geïnundeerd.441 In de loop van 

de zeventiende en achttiende eeuw werd de linie verder uitgebouwd. De 

Diemerdijk,gelegen aan de Zuiderzee, vormde de noordgrens van de linie.  

Een klein deel van de zeedijk (ongeveer 300 meter) werd onderhouden op ’s lands 

kosten en onder militair bevel. Het betrof het stuk zeedijk achter het Muiderslot waar een 

belemmering werd opgeworpen om te voorkomen dat de vijand langs het vlakke strand 

aan de dijk het kasteel zou kunnen innemen. De vijand zou dan de mogelijkheid hebben 

om de sluizen te openen en de inundatie ongedaan te maken. Jaarlijks werd tijdens de 

inspectie langs de vestingen dit dijkvak geïnspecteerd en indien nodig gerepareerd. 

Mogelijk was hier sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. In het geval van de 

Zeedijk beoosten Muiden heeft dit niet tot grote conflicten geleid; elders was dat 

anders.442 Een duidelijke afbakening van taken in de Vechtstreek bleef uit. Vanaf 1701, 

maar mogelijk al eerder, werd het betreffende stuk dijk door de provincie onderhouden. 

Hiermee werd voorkomen dat door nalatigheid van enkele individuele dijkplichtigen grote 

schade aan de provincie Holland kon worden toegebracht.443

Na het vertrek van de Franse legers in 1813 werd de functie van de Oude Hollandse 

Waterlinie herzien. In 1815 werd in opdracht van koning Willem I door legerofficier en 

vestingbouwkundige baron C.R.T. Krayenhoff een onderzoek uitgevoerd naar de 

verdediging tegen een nieuwe vijandelijke aanval. De plannen waren rond 1850 

uitgevoerd, waarmee de Oude Linie plaats maakte voor een Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.444 Niet lang daarna werd een start gemaakt met de aanleg van de Stelling 

van Amsterdam, waarbij de sluis de oostgrens vormde. Pas met de aanleg van de 

IJssellinie in 1963 verloor de Muidense sluis haar oude militaire betekenis. 

438  SA Adam, archief 5025, inv. nr 28, fol. 137-141, 2, 3 en 4 juli 1672; Gottschalk, Stormvloeden, III, 242. Over de 
inundatie, zie onder andere: Will, Sterk Water, p. 34-44.  

439  Dat de Prins gerecommandeert heeft het leggen van een sluis tot Muiden, alzoo het Lekwater anders niet geëxonereert sal 
konnen worden .(noot: “Als kantteekening heeft Hop hierbij: “Edelen, Dordrecht, Haarlem, Leyden, Amsterdam, Gouda, 
Rotterdam, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen”, waaruit dus waarschijnlijk dit besoigne bestaat.” NA, archief SvH, 
gedeputeerden van Amsterdam en Dordrecht, 28 maart 1673. Japikse, Notulen gehouden der Staten-vergadering van 
Holland (1671-1675) door Cornelis Hop (pensionaris van Amsterdam) en Nicolaas Vivien (pensionaris van Dordrecht), 
p.390). Gottschalk, Stormvloeden, II, p. 249.  

440  Van Hoof,’Met een vijand als bondgenoot’, p. 639; Zwitser, De militie van den staat, p. 20-22. 
441  Van Hoof,’Met een vijand als bondgenoot’, p. 633-637. 
442  NA, archief Kleine Forticatien, inv. nr 29 en 32. Het stuk dijk bij de fortificatie in Schoonhoven maakte deel uit van de 

Lekdijk Benedendam. In 1688 ontstonden conflicten hierover bij Schoonhoven:Van Ittersum, Lekdijk Benedendams,
Deel 2., p. 118 e.v.  

443  Bij de uitvoering van de werken van de Stelling van Amsterdam, werd ook een fort gebouwd op de Diemerdijk, iets ten 
westen van Muiden. Zie: Van Dam van Isselt, Stelling van Amsterdam, p. 33 en verder. 

444  Hooft,‘Met een vijand als bondgenoot’, p. 640-641 op basis van NA, archief Staatssecretaris des Konings 1815-1840, 
inv. nr. 6594, bijlage bij brief van Krayenhoff aan de soevereine vorst 11 september 1814.  
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4.2.3 Financiering van de sluis 

Nadat de Staten van Holland op 13 april 1673 hadden ingestemd met het voorstel voor de 

aanleg van een sluis in de monding van de Vecht, stelde Amsterdam onmiddellijk 

voorschotten beschikbaar tot een maximum van 315.000 gulden.445 De Staten hadden 

immers besloten tot de aanleg van de sluis en de financiering door Amsterdam op 

voorwaarde ‘sulx te doen buijten de costen vande provincie’. De Staten hadden geen 

maximum bedrag vastgesteld446 Zelfs de reis- en verblijfkosten van de gecommitteerden 

werden niet vergoed door de provincie; zij moesten deze indienen bij de Staatse 

commissie.447 De Staten besloten dat degenen die voorheen meebetaalden aan de 

Vechtdijken, zowel aan de oostzijde als de westzijde, de gemaakte kosten moesten 

terugbetalen in de vorm van sluisgelden en de ‘voormalige dijklasten’. Men sprak van 

kostenverdeling naar ‘redelijkheijdt ende rechtmatigheijdt’, waaronder werd verstaan een 

generale contributie, contributie voor de waalplichtigen en een contributie onder 

dijkplichtigen. 448

Amsterdam ging voortvarend aan de slag. Op 19 april 1673 werden de Statenleden 

geïnformeerd dat de sluis was aanbesteed.449 De aanbesteding geschiedde dus binnen 

zes dagen na octrooi verlenging. Het werk kon zo snel worden aanbesteed omdat het 11 

pagina’s tellende bestek van de sluis eind 1672 al gereed was.450 Acht dagen later al, op 

27 april, werd door de Amsterdamse thesorie ordinaris een voorschot van 180.000 

gulden gegeven aan de penningmeester Gerrit Bruijn.451

Wanneer het hele project klaar was is niet precies bekend. Wel is bekend dat op 25 

februari 1674 de eerste tol van de nieuwe sluis werd geheven. Het project moet toen 

tenminste in een vergevorderd stadium zijn geweest. Opvallend is dat ondanks de 

oorlogstoestand de bouw blijkbaar geen grote problemen heeft gekend. De totale kosten 

beliepen 231.251 gulden. Daarmee lagen de uiteindelijke kosten aanzienlijk lager dan 

het hierboven genoemde maximale voorschot dat de Amsterdamse vroedschap 

beschikbaar had gesteld. 

Al voor de afronding van het project werden voorstellen gedaan over de dekking van 

de kosten. Tijdens de bouw formuleerde de commissie belast met de aanleg van de sluis 

de volgende lastenverdeling (tabel 4.1): 

Tabel 4.1: Voorstel tot dekking vande kosten van de sluis in Muiden, 1673 
gulden 

5.460 roeden betalen elk 10 gulden per roede 54.600 

5.000 morgen belast met 2 gulden per morgen 

(3.000 in Weesperkarspel en 1.000 morgen in Muiden) 

8.000 

De tol van de nieuwe sluis gaat 3.000 gulden per jaar opbrengen. 

Gekapitaliseerd tegen 4%. 

75.000 

20 brouwers bezuinigen 2½ gulden per waterschuit, samen 3.000 gulden. 

Gekapitaliseerd tegen 4% 

75.000 

Totaal 212.600 

Bron: AVG, AZD, inv. nr. 996.

Dit voorstel, waarschijnlijk uit 1673, is opmerkelijk. De brouwers, onmiskenbaar een 

belangrijke ‘belanghebbende’ van de sluis, zouden moeten bijdragen aan de dure sluis. 

Hun waterschuiten hoefden nu veel minder ver de Vecht op te varen. Desondanks 

zouden de brouwers verder nooit genoemd worden onder de contribuanten. Deze 

invloedrijke groep Amsterdammers was blijkbaar in staat een bijdrage te voorkomen. De 

groep landeigenaren, waaronder ‘voorname Regenten, Burgeren en inwoondenen van 

445  Res. vroedschap Amsterdam, 3 februari 1672. 
446  Part. notulen SvH door gedeputeerde van Leiden, 9 februari 1673. RA Leiden SA Leiden II,  inv. nr. 9313. 
447  Res. GRZK, 1 mei 1673. De drie heren declareerden bijna 450 gulden voor hun bezoeken aan de dijk. 
448  Res. SvH, 13 april 1673 (NA, archief SvH, inv. nr. 106). 
449  Res. SvH, 19 april 1673. 
450  AGV, AZD, inv. nr. 996. 
451  SA Adam, archief 5039, inv. nr. 672, journaal 1663, 1680, 27 april 1674. 
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onse Stad (Amsterdam) als ge-interesseerde ingelanden’, hadden minder invloed. Zij 

werden juist zwaar belast. 

In 1673 was op 10 april een eerste provisionele omslag opgelegd van tien gulden per 

roede Vechtdijk en op 29 juni een bedrag van 50.000 gulden ten laste van de 

hoogheemraadschappen ten oosten en ten westen van de Vecht. De hoogheemraad van 

het district Diemen, dat het zwaarst belast zou worden, vroeg in een bijeenkomst de 

hoofdingelanden om een vertegenwoordiging om uitvoering te geven aan de instructies 

vanuit Den Haag.452 In de praktijk was dit vooral een middel om een zware belasting te 

voorkomen. In ieder geval werd er voorlopig niet betaald. In 1681 werd geconstateerd 

dat door de oorlog, de inundatie aan de oostzijde en het hoge binnenwater aan de 

westzijde van inning weinig terecht was gekomen. Er werd toen niet meer dan 3.882 

gulden geïnd.453

De Utrechters waren niet van zins te betalen. Utrechtse dijkplichtigen werd door de 

Staten verboden mee te betalen. Ook de waalplichtigen van de Diemerdijk kwamen niet 

in aanmerking, daar zouden de Utrechtse Staten met alle kracht voor zorgen. De 

dijkplichtigen van de Zeedijk beoosten Muiden, nu verenigd in een provisioneel 

hoogheemraadschap, hadden niets te maken met de voormalige zeedijken langs de 

Vecht. Sterker, zij hadden veel te lijden van het feit dat hun voormalige ‘buitendijkse-

dijk’ langs de Zuiderzee nu een zeedijk werd.454 Veel gegadigden bleven er niet over om 

Amsterdam (maar feitelijk Holland) terug te betalen: gabellen (tollen) van de sluis in 

Muiden en de Hollandse dijkplichtigen langs de Vecht.  

Amsterdam had het recht gekregen de gabellen voorlopig zelf te innen. De financiële 

administratie geeft de volgende opbrengst uit de gabellen. 

Tabel 4.2: Opbrengst uit gabellen van de 

sluis te Muiden, 1675-1680. 

Jaar Opbrengst (gld)
26/03/1675 1.000 

18/03/1676 882 

24/03/1676 318 

27/10/1676 1.206 

30/03/1677 1.012 

09/07/1677 943 

08/07/1678 930 

24/03/1679 826 

20/07/1679 1.201 

27/10/1679 367 

Totaal 1673-1679 8.668

Bron: SA Adam, archief 5039, inv. nr. 648. 

De te verwachte jaarlijkse opbrengst zou voor de jaren na 1680 niet meer zijn dan 3.000 

gulden per jaar, aanzienlijk minder dan de rente op de uitstaande schuld. Verhoging van 

de gabellen was onmogelijk, want juist het niveau van de tol was voor de steden in het 

Noorderkwartier een doorslaggevend punt geweest om in te stemmen met het voorstel. 

De tabel maakt duidelijk dat uit de gabellen weinig viel te verwachten. De voorschotten 

moesten dus komen uit omslagen over de dijkplichtigen van de Vechtdijken. 

De landeigenaren langs de Vecht, die dijkplichtig waren aan de Vechtdijken, hadden 

een groot belang bij een verlegging van de sluis. De dijken die zij dienden te 

onderhouden werden verlaagd van zware zeedijken tot gewone binnendijken. Daarom 

452  Cornelis Geelvinck en Hendrik Hooft kregen authorisatie van de SvH de inning te verzorgen. AGV, AZD, inv. nr. 996. 
453  Res. SvH, 10 maart 1681. 
454  Nu werd niet meer alleen het relatief gebied tot aan het Naardermeer beschermd, maar de gehele Vecht- en 

Amstelstreek. Dit gebied werd voorheen beschermd door de Vechtdijken. 
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achtten de Hollandse Staten bij de beslissing tot aanleg in 1673 het redelijk dat ook zij 

zouden meebetalen in de kosten van de aanleg van de sluis.455

Op 7 mei 1678 werden de betalingsverplichtingen vastgesteld. De termijn voor de 

betaling werd gesteld op 1 juni 1678, waarna overgegaan zou worden op executie van 

onroerend goed. De burgemeesters van Amsterdam lieten hun gedeputeerden weten dat 

dit niet haalbaar was. In de Staten van Holland werd voorgesteld de uiterste 

betaaldatum op 1 november 1678 vast te stellen. Deze verlenging gaf de dijkgraaf en 

heemraden, die immers niet direct de gelden konden innen maar afhankelijk waren van 

de districten, de gelegenheid de inning te organiseren. Veel keus hadden dijkgraaf en 

hoogheemraden niet, want indien zij niet instemden zou Amsterdam hen ‘in haare 

personen en goederen’ aansprakelijk stellen. In het geval dat de actie niet het gehele 

verschuldigde bedrag inclusief de geaccumuleerde rente zou opbrengen, werd het restant 

bij de Staten van Holland gedeclareerd. De Staten hadden zich in juli 1676 immers 

garant gesteld.456 De Amsterdamse gedeputeerden vroegen en kregen de gewenste 

verlenging van de terugbetalingstermijn.457

Een volgende mogelijkheid voor Amsterdam om het geld terug te krijgen deed zich 

voor in juli 1680. Willem III wilde toestemming hebben van de Staten om zand af te 

graven in een domein in het Gooi, en daar moesten de Hollandse Staten toestemming 

voor geven. Amsterdam kon een besluit daartoe blokkeren. De stad stelde als 

voorwaarde dat dan eerst de kwestie met de Sluis van Muiden geregeld moest worden. 

De Amsterdammers constateerden dat na 7 jaar de gelden nog steeds niet waren 

terugbetaald wat ‘uijterste verdrietig ende smartelijk is’. De prins zou ‘door sijn credit 

ende directie’ het een en ander kunnen bewerkstelligen. Raadpensionaris Ten Hove 

beloofde in november rapport te doen aan de Staten. De Amsterdamse gedeputeerden 

gaven aan dat zij alleen gekwalificeerd waren in te stemmen met de afgraving als Ten 

Hove in de Statenvergadering van september het rapport zou indienen.458 Of het 

afgraven van zand door is gegaan is niet bekend. Wel is bekend dat Ten Hove pas in 

maart 1681 een rapport naar de Staten stuurde over de stand van zaken en een nieuw 

gedetailleerd overzicht de voorschotten wie ten behoeve van de sluis moesten betalen.459

De Amsterdamse gedeputeerden gaven aan dat zij het voorstel eerst wilden 

bestuderen. Vijf maanden later gaven de Amsterdammers hun commentaar op het 

voorstel.460 Het voorstel van de raadpensionaris bestond uit een drietal omslagen, 

gebaseerd op het principe dat degenen die profijt hadden van de sluis moesten 

meebetalen (tabel 4.3).

Tabel 4.3: Voorstel voor terugbetaling van de kosten van de sluis, 20 maart 1681. 
Gulden Toelichting 

Eerste omslag 133.200 Naar waalplichtigen beoosten en bewesten Muiden 

Tweede omslag 53.821 10 gulden per roede dijk 

Derde omslag 44.465 Omslag per roede dijk naar vier klassen 

 231.486 Iets meer dan de sluis heeft gekost (231.259 gulden) 

Bron: res. SvH, 20 maart 1681 en 2 mei 1682.

Een bedrag van 133.200 gulden zou moeten worden opgebracht door alle waalplichtigen 

ten oosten en westen van Muiden, verdeeld naar verhouding in het aantal te 

onderhouden roeden Vechtdijk ‘ten aensien van het benefiet dat de respectieve 

Landerijen effectievelijk genieten door het weghnemen van de voorsz Vechtdijcken’ 

(tabel 4.4). De Vechtdijk behorend bij de Diemerdijk was ongeveer 5.000 roeden lang, 

455  Res. SvH, 13 januari 1673. Er werd ook gesproken over ‘andere belanghebbenden’ zonder aan te geven wie dat waren. 
Waarschijnlijk werd daarmee de ingelanden van de hoogheemraadschappen aan de oostzijde en de westzijde bedoeld, 
want zij zouden later ook aangeslagen worden. Res. SvH, 20 maart 1681. 

456  SA Adam, archief 5028, inv nr. 648 (met referentie aan Stadmissivenboek 7, fol 16v). Een dag later bevestigd de 
vroedschap de ‘aantekening’ res. vroedschap Amsterdam, 8 juli 1678. 

457  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 43, juni-juli 1678. 
458  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 9, 29 juli en 2 augustus 1680. 
459  Res. SvH, 20 maart 1681; Loosdrecht , inv. nr. 205. 
460  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 10, 6 december 1681, fol. 100-104. 
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het resterend stuk dijk aan de oostzijde was 382 roeden lang. Dit laatste stuk dijk 

behoorde niet tot het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden, maar werd wel door 

dezelfde ingelanden onderhouden. 

Tabel 4.4: Eerste deel van de omslag per morgen, 20 maart 1681 
Roeden 

Vechtdijk 

Aandeel in 

kosten (gld) 

Morgen Omslag per 

morgen 

Beoosten de vecht  53.300 1.300 41 

Bewesten de vecht  79.900 21.000 4 

Totaal 5.382 133.200   

Bron: res. SvH, 20 maart 1681 en 2 mei 1682.

De tweede omslag bedroeg 10 gulden per roede Vechtdijk. Volgens de Amsterdammers 

had dit 14 of 15 gulden per roede moeten zijn ‘’t een door ’t ander gerekent’. Maar het 

zou, volgens de Amsterdammers ‘hard en onbillijk’ zijn als dijkplichtigen die hun dijk 

keurig onderhielden, nu zonder dat zij betrokken waren geweest in de besluitvorming 

zoveel moesten betalen aan de sluis. 

Tabel 4.5: Tweede deel van de omslag per morgen, 20 maart 1681 
Roeden Vechtdijk Aandeel in kosten (gld) 

Iedere roede 10 gulden, ongeacht ligging of 

kwaliteit van de van de dijkplichtige 

5.382 53.821 

Bron: res. SvH, 20 maart 1681 en 2 mei 1682. De omslag was 10 gulden per roede.

Een derde omslag, tenslotte, was een omslag over vier klassen ‘in consideratie van 

jaerlijx onderhoud’. Hierbij werden dijkvakken die relatief makkelijk waren bij te houden 

lichter belast dan andere dijkvakken. De bijdrage aan de sluis immers moest zoveel 

mogelijk in lijn zijn met het voordeel (minder onderhoud) dat de sluis bracht. Deze 

omslag was naar Amsterdams oordeel ‘met grote omsichtigheid’ gedaan (‘rechts is 

gedaen’).

Tabel 4.6: Derde deel van de omslag per morgen, 20 maart 1681 
Roeden vechtdijk Omslag

(gulden) 

Opbrengst 

(gulden) 

1 1.421 14-00-00 19.894 

2 1.118 10-10-00 11.746 

3 822 7-00-00 5.754 

Op 19 september 1677 is een 

meting gedaan en is per dijkvak 

bepaald tot welke klasse het 

betreffende dijkvak behoord. 4 2.021 3-10-00 7.072 

Totaal 5.382  44.465 

Bron: res. SvH, 20 maart 1681 en 2 mei 1682.

De genoemde aanslagen waren exclusief de rentelasten. Tot 1 april 1678 was deze zes 

procent, daarna vier procent per jaar. Volgens Jan Six c.s. zouden de ‘willige 

contribuanten’ over de gehele periode slechts 4% moeten betalen. Het was immers niet 

hun schuld dat het allemaal zolang duurde. De Staten zouden dan ‘als secuurders’ 

(garantieverleners) de rest betalen. Na bespreking van de omslag en het bovenstaande 

commentaar van Amsterdam werd men het eens dat bovenstaande omslag redelijk was. 

De Gecommitteerde Raden werd gevraagd zorg te dragen voor de inning.461 Ondanks het 

gedetailleerde rapport en de nauwkeurige bestudering ervan, werd de inning niet 

gerealiseerd.

De onmogelijkheid de gelden terug te vorderen van de ingelanden leidde tot de 

beslissing van de Amsterdamse vroedschap gebruik te maken van de garantie die de 

Hollandse Staten aan hen in 1676 hadden gegeven. Ruim anderhalf jaar nadat de omslag 

bekend werd gemaakt kregen de Amsterdamse gedeputeerden in de Staten van Holland 

de last van hun burgemeesters om goedkeuring te verkrijgen voor de inhouding. De 

gedeputeerden stelden voor op de verpondingen van 1681 80.000 gulden te korten, op 

de verpondingen van 1682 een bedrag van 25.018 gulden plus de helft van de sluis 

461  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 10, 6 december 1681, fol. 100-104. 
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(samen 140.648 gulden) en in 1683 de andere helft van de aanlegkosten van de sluis 

(115.630 gulden).462 De Staten van Holland toonden zich bereidwillig door Amsterdam 

tegemoet te komen zoals was afgesproken. In november 1682 kwamen de Staten tot de 

voorlopige beslissing dat de enige reële mogelijkheid om Amsterdam terug te betalen 

was, toestemming te geven om de schulden in te houden op de provinciale verpondingen 

die door Amsterdam werden geheven. Binnen een maand werden de Staten het eens dat 

de helft mocht worden ingehouden op de verpondingen van 1682 en de andere helft op 

die van 1683.463 In 1685 werd een bedrag van 351.215 gulden (inclusief rente) 

ingehouden op de verpondingen van 1682 en 1683.464

De betaling aan Amsterdam betekende niet dat de Gecommitteerde Raden, die tot 

taak hadden de gelden te vorderen, geen verdere pogingen ondernamen om de gelden te 

innen van de dijkplichtigen van de Vechtdijken. In 1686 werd opdracht gegeven tot het 

bepalen van de waarde van de betrokken landerijen om eventueel verkocht te worden. 

In mei 1687 bleek dat slechts 15.459 gulden was ontvangen, waarvan ongeveer 10.000 

uit de tollen van de sluis.465 Ook verdere pogingen vanuit de Staten van Holland leverden 

geen geld op (zie paragraaf 4.3.2). 

4.3 HERSTEL EN VERBETERING VAN DE DIJKEN, 1675-1678

Tijdens de oorlogshandelingen was er grote schade ontstaan aan de zeedijken tussen 

Amsterdam en Naarden. In januari 1673 werd in de Amsterdamse vroedschap gesproken 

over het’verval’ van de dijk, dat mede werd geweten aan de ‘hooge invloeijingen van 

binnenwateren’. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden gaf te kennen niets te 

kunnen doen zonder financiële steun. Prins Maurits liet weten dat na een inspectie was 

gebleken dat de dijk enkele voeten was verzakt. De vroedschap benoemde een 

commissie om het dijkherstel te overzien. Een paar dagen later kreeg Amsterdam door 

de Staten opdracht toe te zien op het dijkherstel. De baljuw van Gooiland werd 

verantwoordelijk gesteld erop toe te zien dat Amsterdam voldeed aan de opdracht.466

Zover bekend zijn er geen bijzondere werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd. Later dat 

jaar bleek dat de schade aan de dijken langs de Vecht en de Zuiderzee zeer groot was.467

Op verzoek van de Staten werd Amsterdam (opnieuw) de taak gegeven toe te zien op 

het voorkomen van doorbraken. Op 17 augustus 1673 werd in de Staten besproken dat 

zowel door de vijand als door eigen troepen, gaten in de dijk waren gemaakt die in het 

komende najaar tot overstromingen zouden kunnen leiden.468 Daarop werd door de 

Gecommitteerde Raden de opdracht gegeven tot herstel, maar wegens gebrek aan geld 

gebeurde het niet. Twee maanden later stelde Amsterdam dat de noordwesterstormen in 

het komende winterseizoen een groot gevaar zouden kunnen vormen. De stad stelde 

voor de herstelkosten voor te schieten onder voorwaarde dat de kosten later zouden 

worden terugbetaald door een omslag over de dijkplichtigen. De Staatse 

gecommitteerden die toezicht hielden op het werk aan de zeesluis zouden ook toezicht 

kunnen houden op het herstel aan de dijken. In oktober meldde Amsterdam dat in de 

dijk tussen Muiden en Naarden nog steeds gaten zaten, die wegens geldgebrek niet 

konden worden gerepareerd. Amsterdam was bereid, onder provinciale garantie, de 

462  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 10, 2 , 17, 18, 21 en 27 november 1682. 
463  Res. SvH, 22 augustus 1681 advies gevraagd aan gecommitteerden om ‘sonder verder tuydversuim’ Amsterdam 

terugbetaald kan worden. Gecommitteerde Raden lieten weten ‘met de uyterste acceleratie’ werken aan de kwestie van 
de Muider dijken. Discussie over inhoudingen: res. SvH, 17, 19, 20 november en 17 december 1682. Amsterdam wilde 
zo snel mogelijk haar geld, andere leden wilden Amsterdam juist later betalen. Dordrecht was hierin meer meegaand 
dan Haarlem, dat het pleit won. SA Adam, archief 5029, inv. nr. 44, 5, 17, 19 en 20 november 1682. SvH, 20 november 
1682.

464  SA Adam, archief 5044, inv. nr. 168. 
465  NHA, archief GRZK, inv. nr. 67 3 mei 1686, 21 mei 1687, 2 december 1687. 
466  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 5, 16 januari 1673. NHA, archief GRZK, inv. nr. 3022, 20 en 23 januari 1673. de 

opdracht aan de ‘Financie’: ‘Commis ende Boekhouders vande financie omme ten aensien vande voorsz. Belastingen 
ende de oncosten ontrent conserveren ende repareren vanden voorsz. Dijck.’ 

467  NHA, archief GRZK, inv. nr. 67. 
468  Res. SvH, 17 augustus 1673. Willem III werd ingeschakeld om te bemiddelen tussen Utrecht en Holland. (Res. SvH, 7 

december 1675).  
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benodigde gelden voor te schieten waarna later de onkosten zou worden omgeslagen 

over dijkplichtigen. Met betrekking tot de sluis in Muiden was eenzelfde regeling 

getroffen.469 Er kwam hierop geen reactie van de Staten. Dijkherstel was daarmee 

afhankelijk van het hoogheemraadschap.  

De stukken van de naschouwen van het hoogheemraadschap voor de jaren 1673-

1674 tonen niet het beeld van grove nalatigheid van de dijkplichtigen. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat de schout en schepenen van Diemen en Muiden rekening hielden 

met de bijzondere omstandigheden en dus niet te hard oordeelden. In elk geval bleken 

de dijken niet bestand tegen de stormvloed van november 1675. 

In de nacht van 4 op 5 november braken de dijken door. De inspectie van dijkgraaf en 

hoogheemraden op 6 november leverde het volgende trieste beeld op. Bij Muiden telde 

men in totaal tien gaten, waarvan een gat van 25 roeden (90 meter) bij de Crommendijk. 

Tot aan de landdijk was de dijk op twintig plaatsen afgespoeld, waarvan op acht plaatsen 

zodanig dat er water doorheen stroomde. Bij Diemerdam telde men vier gaten. Een derde 

van de dijk was weggespoeld. Besloten werd zodra ‘wind en water’ dat zouden toestaan de 

gaten gedicht zouden worden. Vier dagen later bleek dat de waal bij de Crommendijk 28 

roede groot was en 30 tot 58 vadem diep. Bij Ipensloot waren vier stukken dijk aan de 

landzijde weggezakt. In de landdijk telde men twintig gaten van enige voeten diep, vanaf 

de kruin gerekend.470 Het ‘afslijpen’ van dijken bij overslaande golven was een gewoon 

verschijnsel en daarom niet bij voorbaat verontrustend. Ook in dit geval vormde de 

landdijk, dankzij het ruime voorland, niet het grootste probleem. 

De Mull
em

Diem
erd

am
mers

lui
s

Aflo
op

va
n Diem

en

Ipe
ns

lot
ers

lui
s Zuiderzee

De Nes

Diemen

Nieuwe Diep Buit
en

dij
ks

e

Diem
erp

old
er

Muiden
De Diemen

Ve
ch

t

Afbeelding 4.3: Dijkgedeelten van de Diemerdijk. 

De Staten van Utrecht besloten dat een snel herstel noodzakelijk was en stelden daarvoor 

20.000 gulden beschikbaar.471 Holland wilde geld voorschieten, als er een afspraak 

gemaakt kon worden over de terugbetaling. Hollandse pogingen tot concrete afspraken 

469  Res. Amsterdam, vroedschap 9 oktober 1673. SA Adam, archief 5029, inv. nr. 5, 9 oktober 1673. In oktober kregen de 
gecommitteerden die de sluis aan het bouw waren de taak om met het geleende geld van Amsterdam tijdelijke reparatie 
uit te voeren. Res. SvH, 8 oktober 1673. 

470  Op 6, 8 en 10 november 1675 deden dijkgraaf en alle hoogheemraden inspecties. AGV, AZD, inv. nr. 12. 
471  UA, archief SvU, inv. nr. 364-12-212 (december 1675). Mede ingegeven doordat de doorbraak plaatsvond aan het begin 

van het seizoen. 
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met Utrecht leidden niet tot het gewenste resultaat. Ook bemiddeling van Willem III had 

geen effect.472 De gewenste conferentie werd niet gehouden en dus werden de dijken 

voorlopig niet gerepareerd. In maart 1676 probeerde Holland weer schot te krijgen in het 

geschil. De conferentie zou dan niet alleen om het onmiddellijk noodzakelijke dijkherstel 

gaan, maar ook om structurele maatregelen zoals een gemeenmaking. In juli werden de 

Hollandse Staten geïnformeerd dat vertegenwoordigers van Holland en Utrecht inderdaad 

elkaar in Weesp hadden ontmoet, maar zonder resultaat.473 Holland ging nu op eigen 

gelegenheid de zaak ter hand nemen. 

4.3.1 Herstelwerkzaamheden 

Op 10 november 1675 gingen dijkgraaf en hoogheemraden op dijkvaart om de schade op 

te nemen. Besloten werd tot een bijzondere uitgifte, waarmee alle dijkplichtigen direct aan 

het werk gezet konden worden om verdere schade zoveel mogelijk te beperken. Verder 

moesten de walen zo snel mogelijk omdijkt worden om vergroting tegen te gaan. Twee 

heemraden zouden voortdurend op de dijk zijn om op het werk toe te zien. Na 7 dagen 

zouden de twee worden afgelost.474 Op 28 december werd de ‘speciale uijtgifte’ gedaan. 

De opgegeven lijst van werkzaamheden moesten op 14 januari 1676 door de dijkplichtigen 

uitgevoerd zijn. Tijdens de schouw op die dag bleek dat er weinig werk was verricht. Ook 

een nieuwe uitgifte op 27 januari had weinig resultaat.475

De commissie bracht in november 1675 rapport uit aan de Staten van Holland. De 

situatie werd als dramatisch omschreven. Er was een dam gelegd om de grote waal, maar 

deze was doorgebroken. Het opgeroepen dijkleger werkte traag en was onbekwaam; uit 

Utrecht was niemand komen opdagen. Tenslotte was er geen geld om aan het werk te 

gaan. De Staten besloten daarop zich garant te stellen voor een lening, om meer zekerheid 

te geven. Ook moest alsnog geprobeerd worden mensen uit Utrecht aan het werk te 

zetten, met steun van Willem III.476 Utrecht ontving 22 november 1675 een brief van de 

Prins van Oranje welke voorzieningen getroffen werden ten behoeve van snelle reparatie 

van de dijken, waarnaar Utrecht ‘zich diende te gedragen’.477 Zover bekend werd daar 

geen gehoor aan gegeven. 

Zoals hierboven gesteld, besloten de Staten van Holland in juli 1676 het herstel zelf te 

organiseren. Er werd een commissie uit de Staten gevormd met gedeputeerden van 

Haarlem, Amsterdam, Leiden en Alkmaar. De commissie kreeg tot opdracht de dijken 

zodanig te herstellen en verbeteren dat een overstroming ‘menschelijkerwijs’ niet meer 

zou voorkomen en de dijken ‘tegens de swaerste onweren ende storm winden bestant te 

zijn’.478

 De werkzaamheden, die tot augustus 1678 zouden duren, werden nauwkeurig 

vastgelegd in een verbaal dat later aan de Staten van Holland werd gepresenteerd.479

Naast dit uitvoerig verbaal van de activiteiten van de Hollandse gedeputeerden, 

registreerden de Amsterdamse boekhouders minutieus de uitgaven aan materiaal en 

arbeidslonen. Deze aantekeningen geven ons een interessant inzicht in de aanpak van 

deze grootschalige operatie. 

Nog in de zomer van 1676 werd een groot deel van het werk aanbesteed.480 De eisen 

die aan de nieuwe aarden dijk werden gesteld (afbeelding 4.4) werd later met de resolutie 

472  Res. SvH, 16 november, 7 en 18 december 1675. 
473  Res. SvH, 19 en 21 maart, 9, 16, 17 juli en december 1676. 
474  Res. ZD, 10 en 11 november 1675; AGV, AZD, inv. nr. 788. 
475  Res. ZD, 28 december 1675, 23 en 27 januari, 13 februari 1676.  
476  SA Adam, archief 5030, inv. nr. 492, 6 december 1675. Zie ook res. ZD, 5, 6, 10, 19, 24 en 28 december 1675. De kade 

was op drie plaatsen doorgebroken. Later in de maand werd de kade gedicht en verzwaard tegen de aanhoudende storm. 
Men weigerde van Amsterdam geld te lenen (24 december).  

477  Res. SvU, 14 november 1675.
478  Res. SvU, 23 juli 1676. brief van SvH 24 juli (ns). 
479  NA, archief SvH, inv. nr. 6143.  
480  Voor een beschrijving van de bestekken van 1676, zie bijlage 12. De aanbesteding geschiedde op basis van een vijftal 

bestekken. De bestekken waren als getiteld (totale lengte in roeden): ‘aarden dijk bij Amsterdam verhogen’ (663 roeden), 
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van 7 mei 1678 vastgelegd als de nieuwe standaard. In de jaren daarna zou dit het 

referentiepunt zijn voor het hoogheemraadschap en ingelanden. De aardendijk werd 

gelegd op de plaatsen waar voldoende voorland was. Op de andere plaatsen werd de 

buitenkant met palen versterkt. Hierin kwam dus geen verandering. De dijk werd verhoogd 

en verbreed, maar er kwam gene verandering in het gebruik van materialen.  

De hoogte van de kruin werd bepaald op twee voet onder de ‘deksteen van de sluis 

te Muiden’, De deksteen was waarschijnlijk tijdens de herstelwerkzaamheden gelegd; in 

ieder geval dus niet later dan 1676. De steen lag op 9 voet en 5 duim boven dagelijks 

vloed. Daarmee lag het peil ruim boven het hoogste peil van 1675: 8 voet en 4 duim.481

Soortgelijke stenen als de Muidense deksteen werden door de Amsterdamse 

burgemeester Johannes Hudde in 1682 in acht Amsterdamse sluizen op dezelfde hoogte 

gelegd. Deze stenen vormden de basis voor het latere Normaal Amsterdams Peil.482

Hudde was ook nauw betrokken bij het werk aan de Zuiderzeedijken en eerder aan de 

Haarlemmerdijk (westzijde van Amsterdam).  

De breedte van de kruin werd gesteld op 18 voet.483 De buitenkant van de dijk kreeg 

een glooiing van ‘drie voet op de voet’ oftewel een helling van 33%. Bij elke drie voet in 

de breedte ging de dijk een voet omhoog. Aan de binnenkant werd een helling 

aangehouden van ‘twee voet op de voet’, ofwel 50%. De glooiing aan de buitenkant 

moest de golfslag opvangen en daarom flauw zijn. Aan de binnenkant was dat juist niet 

gewenst. Bij het overslaan van de golven moest het water zo snel mogelijk van de dijk 

af. De aannemers moesten de ‘specie’ (klei) voor de dijk halen uit het de strook land 

tussen de nieuwe vaart en vier roede uit de teen van de dijk. De klei mocht pas 

aangebracht worden nadat alle begroeiing van de dijk was weggehaald. Door verrotting 

zouden anders holten in de dijk kunnen ontstaan. Om goed toezicht te kunnen houden, 

moesten de aannemers voor verschillende fasen toestemming hebben. Zo kon worden 

voorkomen dat de hand werd gelicht met de voorschriften.  

De palendijk was even hoog en even breed als de aardendijk. De binnenglooiing van de 

palendijk had evenals de aarden dijk een helling van 50%. Aan de buitenkant echter was 

de helling ‘een voet op de voet’, dus loodrecht. Tegen de buitenkant werd een pak 

rietzoden gelegd van 12 duim breed en 8 duim dik zijn die ‘en wel werckelijk in ‘t verband 

sullen moeten worden opgeset’. Daarentegen werden de palen geslagen. De palen bleven 

34 voet lang als eerder.484

‘aarden dijk elders verhogen’ (1478 roeden), ‘nieuwe aarden dijk in bon 33’ (20 roeden), ‘palendijk verhogen’ (846 roeden) 
en ‘palendijk met zandsleuf’ (295 roeden). NA, archief SvH, inv. nr. 6144, 27 augustus 1676. 

481  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 606.  
482  Stadspeil was gelijk aan de dagelijkse vloed. Res.SvH. 25 april 1735 en Buisman, Duizend jaar, 5, appendix IV geven 

aan: 9 voet vijf duim zeedijkshoogte. Dit is inconsequent met andere gegevens waarin gemeld wordt dat Stadspeil 104 
duim boven dagelijkse vloed is (SA Adam, archief 5028, inv. nr. 606 dossier Amstelland). Literatuur over vroegere 
waterpeil is beperkt: De Kwaade, Het NAP-niveau, p. 6 (www.DeKwaade.nl); Weele, N.A.P., 10-18; Waalewijn,’Drie
eeuwen normaal amsterdams peil’, p. 7-19.  

483  Alleen in bon 33 was dat 28 voet 
484  Zie bijlage 6 voor een volledige beschrijving van de bestekken. NA, archief SvH, inv. nr. 6144. 



4. Nieuwe zekerheid tegen water, 1672-1678 

116

Afbeelding 4.4: De nieuwe aarden dijk volgens de resolutie van 7 mei 1678. 
Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 010258. 

In augustus werd door gecommitteerde opzichters van Amsterdam, bestaande uit Jan en 

Pieter van den Berg, Nicolaas van der Heyden en Otto Juriaansen, een zogenaamd ‘nader 

berigt’ gestuurd aan de uitvoeringscommissie. Zij constateerden dat het onmogelijk was 

al het werk nog hetzelfde seizoen uit te voeren. In een lijst van dertien punten werden 

prioriteiten gesteld. Gesteld werd dat de dijk zo snel mogelijk op de juiste hoogte en 

breedte moest worden gebracht zodat de dijk zich zou kunnen zetten. Bekend was dat 

dijken pas na geruime tijd, soms pas na enkele jaren afhankelijk van de gebruikte klei, 

stevig genoeg waren een storm te weerstaan. In ieder geval moest prioriteit gegeven 

worden aan de gespecificeerde dijkvakken die in de storm van 1675 waren 

afgescheurd.485

Afbeelding 4.5: Gravure van de muur bij Ipensloot. 
Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 010255. 

485  Het ‘Nader berigt’ door de opzichters Jan en  Pieter van den Berg, Nicolaas van der Heyden en Otto Juriaansen.SA 
Adam, archief 5028, inv. nr. 648, 12 augustus 1676.  
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Afbeelding 4.6: Bestektekeningen aardendijk en palendijk. 
Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, archief Zeebrug en Diemerdijk, inv. nr. 

908.

Het herstel werd ernstig bemoeilijkt door nieuwe schade. In oktober 1677 werd de 

Diemerdijk opnieuw getroffen door een stormvloed, waarbij de Staten van Holland 

ingrepen door het aanleggen van noodvoorzieningen. Hierdoor werd een overstroming 

voorkomen.486 Bij deze stormvloed werden de net aangelegde en nog niet gezette 

buitenglooiingen over grote lengte (deels) afgeslagen. Ten westen van Muiden was 200 

roeden dijk weggeslagen en ten oosten van Muiden zelfs 400 roeden dijk, echter zonder 

dat dit tot een doorbraak leidde.487 Hopelijk zouden nieuwe stormen nu even uitblijven 

zodat de dijk zich goed zou kunnen zetten. De commissie deed tenslotte, volgens 

opdracht, een reeks voorstellen ter verbetering van het beheer, waarover straks meer.488

In de resolutie van de Staten van Holland van 7 mei 1678 werden de nieuwe eisen aan 

de dijk vastgelegd. De dijkplichtigen, die nu de dijk als vanouds kregen ‘overgedragen’ 

dienden zich voortaan hieraan te houden. De taak van de commissie was hiermee 

volbracht. Het was nu aan de Staten van Holland de onkosten terug te vorderen, zoals 

was bepaald bij de Statenresolutie van 17 juli 1676 en opnieuw bij die van 7 mei 1678. 

4.3.2 Financiering van het herstel 

Onmiddellijk na de overstromingen in november 1675 werden de gaten gedicht. De 

Staten van Utrecht gaven per kerende post de Utrechtse heemraden toestemming om 

deze kosten ten laste te brengen van de districten. Dit was geen reglementaire eis, maar 

kwam eerder voort uit de wens van de Staten van Utrecht om de kosten in de hand te 

486  Gottschalk, Stormvloeden, III, p. 284-285. 
487  Gottschalk, Stormvloeden, III, p. 284. Zie ook AGV, AZD, inv. nr. 279. 
488  Res. SvH, 7 mei 1678; res. SvU 6 juli en 23 augustus 1678. 
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houden.489 Vanuit Holland was geen toestemming nodig. De gaten konden snel worden 

gedicht.

Zoals hierboven uiteengezet, besloten de Staten van Holland, nadat duidelijk was dat 

dijkherstel niet snel gerealiseerd zou worden door de dijkplichtigen alleen, tot het 

aanstellen van een Staatse commissie die de opdracht kreeg de dijken bewesten en 

beoosten Muiden te herstellen en te verbeteren. In juli 1676 lag er wel een technisch 

plan op tafel en een schatting van de eerste aanbestedingen, maar geen totale 

begroting. Volstaan werd met het besluit de gemaakte kosten te vorderen op de dijk- en 

waalplichtigen.490 De beslissing dat de dijk- en waalplichtigen de kosten moesten dragen 

was geen opmerkelijk besluit. Dat was altijd al zo geweest en was ook het geval bij 

andere zeedijken. Het bijzondere van het besluit was dat de uitvoering in handen werd 

gegeven van een Staatse commissie die zonder tussenkomst of invloed van het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden onbeperkte financiële bevoegdheden kreeg. De stad 

Amsterdam had ruime contanten beschikbaar en had de garantie gekregen van de 

Staten dat alle voorschotten met de gewone rente (marktrente) zouden worden 

terugbetaald.

In 1672 was de Amsterdamse vroedschap nog van mening dat de dijkplichtigen de 

kosten van het herstel zouden dragen ‘die soo men vertrouwt daer toe wel bereijdtwilligh 

sullen sijn’.491 Een jaar later bleek bij de voorgenomen inning van een provisionele 

omslag voor het leggen van de sluis in Muiden dat de bereidwilligheid tot nul was 

gedaald. In maart 1675 stuurde Loosdrecht waarvan de inwoners deels in Holland en 

deels in Utrecht woonden, een rekest aan de Staten van Utrecht ‘dat zeer grote sommen 

geld besteed worden aan de dijk, waartoe zij zich niet gehouden voelen’. De Staten van 

Utrecht waren het hiermee eens en gaven aan hierover een brief aan Holland te 

sturen.492 Waarschijnlijk stuurden de Loosdrechters de brief aan de Staten van Utrecht in 

de verwachting dat dezen meer ontvankelijk zouden zijn. In Holland had men op dat 

moment meer aandacht voor een snel herstel, dan voor de financiële situatie van de 

ingelanden van de Diemerdijk. Bovendien duurde de geldverslindende oorlog met 

Frankrijk voort, ook al was deze nu uit de streek verdwenen. Het was duidelijk dat 

herstel voorlopig niet van de dijkplichtigen was te verwachten. 

In november 1675 werd de financiering van het herstel van de dijk bediscussieerd in 

de Staten van Holland. Nadat Amsterdam aangegeven had dat er zonder geld van buiten 

geen herstel mogelijk was, besloten de Staten op 20 december 1675 tot het verstrekken 

van een garantie voor een lening. Amsterdam werd gevraagd het geld te lenen ten laste 

van ‘de geinteresseerdens’, waarmee alle belanghebbende landeigenaren werden 

aangeduid. In het geval dat de landeigenaren niet de volledige som terugbetaalden, 

garandeerde de provincie het restant.493 Amsterdam eiste de garantie, omdat men niet 

gerust was op de mogelijkheden de gelden van de ingelanden terug te vorderen. De 

dijkplichtigen van de Zeedijk beoosten Muiden hadden intussen al aan Amsterdam laten 

weten niet in staat te zijn te betalen.494 Dat Amsterdam grote waarde hechtte aan het 

herstel blijk uit het feit dat men onmiddellijk na de toezegging al een eerste krediet van 

6.000 gulden had goedgekeurd.495 Volgens de financiële administratie werden in de loop 

van de eerste helft van 1676 enige tienduizenden guldens opgenomen.496 Eventuele 

489  Op verzoek van de vier Utrechtse heemraden werd op 10 november werd 8.000 gulden goedgekeurd en op 17 december 
nogmaals 12.000 gulden. UA, archief SvU, inv. nr. 364-12-212.  Res. SvU, 14 november 1675. 

490  Res. SvH, 17 juli 1676. 
491  Res. vroedschap Amsterdam, 30 augustus 1672. 
492  Res.SvU, 17 maart 1675. 
493  Amsterdam mocht het eventuele restant inhouden op de provinciale verpondingen van Amsterdam. SA Adam, archief 

5030, inv. nr. 492, 13, 16, 20 november en 6 en 20 december 1675. Alle’ belanghebbende eigenaren’ hield ook in dat 
landeigenaren die wel belang hadden bij de Diemerdijk maar op dat moment geen bijdrage leverden, hiertoe alsnog 
gevraagd/gedwongen zouden worden. Het gaat hierbij om het gebied ten westen van de Amstel dat tussen de vijftiende 
eeuw (toen bepaald wie moesten betalen) en zeventiende eeuw zozeer gedaald was dat het bescherming nodig had 
(Vinkeveen, Zevenhoven, enz.). Zie verder paragraaf 3.3.2. 

494  Res. Vroedschap Amsterdam, 2 december 1675. 
495  Res. Vroedschap Amsterdam, 16 december 1675. op 26 december nog eens 12.000 gulden. 
496  SA Adam, archief 5039, inv. nr. 649, fol. 2395, 2408-10, 2416-19, 2423. 
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vertragingen waren in ieder geval niet te wijten aan een gebrekkige financiering.497 Op 

dat moment lag er nog geen concreet plan op tafel voor de noodzakelijk geachte 

verbeteringen. In juli 1676 informeerde de commissie aan de Staten van Holland over de 

voortgang en de voorgenomen aanbestedingen van een groot aantal dijkvakken. De 

Staten gingen akkoord met de plannen en verlangden een begroting en een plan hoe de 

gelden waren terug te vorderen, inclusief een bijdrage van Utrecht.498 De totale 

begroting zou er nooit komen, wel het overleg met Utrecht over een bijdrage. 

Utrecht was tot het midden van 1676 niet ingegaan op uitnodigingen tot overleg met 

Holland. Op 2 juni 1676 ontmoetten Hollandse en Utrechtse gecommitteerden elkaar 

voor het eerst over deze kwestie. De Hollanders stelden zowel de financiering van de 

dijken aan de orde als een gemeenmaking van de dijken ten westen en oosten van 

Muiden. Daarop liet Utrecht weten ‘om goede redenen en consideratien in geen 

gemeenschap der voorsz. Dijcken souden connen treden’. De Utrechtse heemraden 

kregen opdracht in het college mee te werken aan herstelwerkzaamheden zoals zij dit 

nodig achten tegen ‘swaarste winden’. Echter zonder de waalplichtigen hiervoor te laten 

betalen.499 De beide provincies bleven in contact, maar hier kwam niets concreets uit.500

Het eerstvolgende overleg zou pas twee jaar later plaatsvinden, nadat de 

werkzaamheden waren voltooid. Holland ging alleen verder, zoals hierboven uiteengezet.  

Begin 1678 kon de eindrekening worden opgemaakt. De Staatse commissie hield tijdens 

de werkzaamheden nauwkeurig de uitgaven bij volgens het schema in tabel 4.7. 

Hierdoor was het duidelijk voor eenieder wie welke kosten zou moeten dragen.  

Tabel 4.7: Kosten herstelwerkzaamheden 1676-78 (rekening, februari 1678) 

In guldens Tot 1 ton boven 
water

Ordinaris 
reparaties 

Extraordinaris 
verzwaring 

Totaal Omslag
SvH

Algemeen     1.792 
Aan de westzijde 2.582 44.174 178.997 225.752 196.715 
Aan de oostzijde 15.838 74.453 125.616 215.907 209.006 
Aan de 
Naarderdijk

0 1.089 17.608 18.697 12.025 

 Totaal 18.420 119.715 322.220 460.355 419.539 
Bron: herstelkosten: commissie gedeputeerden: NA, archief SvH, inv. nr. 6144: totale kosten. Dit bedrag is 

inclusief ‘nog te betalenkosten’. Blijkbaar zijn sommige kosten of niet door Amsterdam gefinancieerd of, 

waarschijnlijker, niet gemaakt. Hoogstwaarschijnlijk is de omslag het totaal van de werkelike kosten. De 

verdeling geeft wel goed aan wat de verdeling was over de waalplichtige kosten (1 ton boven water), de 

normale reparaties en de buitengewone werkzaamheden. 

Omslag Staten van Holland: res. SvH, 7 mei 1678 (bijlagen: NA, archief SvH, inv. nr. 1410). De omslag is 

het bedrag dat door Amsterdam is gedeclareerd bij de SvH (SA Adam, archief thesorie, inv. nr. 68, pag. 

2565 (zie paragraaf bijzondere lasten).

Herstelwerk dat niet onder de strikte criteria van ‘1 ton boven water’ viel werd 

beschouwd als normaal onderhoud en moest betaald worden door de dijkplichtigen. 

Daarbij ging het vooral om het dichten van de schelgaten en walen. De kosten hiervan 

waren relatief eenvoudig aan te duiden. Moeilijker was het onderscheid te maken tussen 

gewoon onderhoud en bijzonder onderhoud.

497  De Amsterdamse thesaurie had sinds de verbetering van de financiële administratie na 1600 vier thesaurieren. Onder 
leiding van boekhouder Jan van Petersom werd, als enige stad in de Nederlanden, het uit Italië afkomstige dubbel 
boekhouden ingevoerd: boekingen in debet and credit in plaats van het traditionele kasboek. Hierdoor werd niet alleen 
beter inzicht gekregen in het soort inkomsten en uitgaven, maar ook over de uitstaande tegoeden en schulden. In 1678 
was Johannes Hudde een van de thesaurieren. Hij stelde financieel orde op zaken naar aanleiding van de hoge 
oorlogsschulden. Amsterdam droeg een derde tot een vijfde bij van de 58% Hollandse aandeel in de Republiek, dus 
ongeveer 10-20% van het totaal van de Republiek. Hell,‘Schatkist’, 189-194. 

498  Res. SvH, 17 juli 1676. 
499  Res. SvU, 10 en 17 maart, 8 juni, 5 en 23 juli 1676. 
500  Res. SvH, 9 juli 1676; res. SvU, 7 juni, 5, 13 en 17 juli, 2 oktober 1676. 
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De dekking van de uitgaven van de reparaties ‘tot 1 ton boven water’ was geen 

vraag. In de privileges was vastgelegd dat het hoogheemraadschap deze kosten zou 

omslaan over alle waalplichtigen (hiervoor werd de term ‘ten laste van de waarschappij’ 

gebruikt). Het gewone onderhoud (‘ordinaris reparaties’) kwam uiteraard ten laste van 

de dijkplichtigen.

Onduidelijk was wie de kosten van de verzwaring (‘extraordinaris verzwaring’) zou 

moeten betalen. De Staten van Holland meenden dat dit moest worden omgeslagen over 

alle dijk- en waalplichtigen, terwijl de Staten van Utrecht meenden dat alleen het dichten 

van de walen tot de waalplichtige kosten behoorde.501

De resolutie van 7 mei 1678 van de Staten van Holland bepaalde de lastenverdeling. 

De inning zou 1 juni gerealiseerd moeten zijn, later gesteld op 1 augustus. Daarna 

zouden de dijkgraven het dijkrecht moeten toepassen. Amsterdam was het hier niet mee 

eens en bracht de kwestie opnieuw in de Staten. De stad stelde voor de inning uit stellen 

tot 1 november 1678 om dijkgraaf en hoogheemraden tijd te geven alles in orde te 

maken. De extra tijd was nodig omdat het college niet op deze taak was berekend. De 

burgemeesters van Amsterdam gaven verder ‘in bedenckinge’ dat ‘naer de constitutie 

van deses Lands Regeringh’, dijk- en hoogheemraadschappen geen taken moest 

opleggen buiten de ‘natyr van hun ambt’. Uiteindelijk werd besloten de lasten op te 

leggen met een betalingstermijn tot 1 november 1678 zoals gewenst door Amsterdam.502

Later die maand rapporteerden de Hollandse hoogheemraden dat zij geprobeerd had de 

resolutie van 7 mei 1678 na te leven. Loenen en Loosdrecht wilden wel, maar gaven aan 

‘ge-enclaveert’ (omringd) te zijn door Utrechtse landen en daardoor niet alleen tot inning 

over te kunnen gaan. Met een minderheid konden de Hollandse hoogheemraden de 

resolutie niet uitvoeren, zo werd gesteld. De Staten besloten daarop dat elke 

hoogheemraad persoonlijk voor zijn deel in de omslag verantwoordelijk was en het 

college als geheel voor de inning onder de dijkplichtigen (die immers niet onder de 

individuele hoogheemraden vielen, maar onder het college van dijkgraaf en 

heemraden).503 Overigens werd in 1678 nog aanvullende gelden beschikbaar gesteld 

voor de schade die de storm van 1677 had veroorzaakt. Deze zouden volgens de 

verdeling van 7 mei 1678 gevorderd worden.504

Ondanks alle dreigementen van de zijde van de Staten van Holland leverde de inning 

niets op. Intern werden de kosten die op dat moment nog als schuldvordering van de 

stad geboekt stonden, overgeboekt naar de boeken van de ontvanger van de provinciale 

verpondingen, de thesorie extraordinaris. Op 3 februari 1679 boekte Amsterdam intern 

een bedrag van 211.539 gulden voor de Diemerdijk af van de verpondingen van 1677 en 

208.000 gulden ten laste van de verpondingen van 1679 (samen 419.539 gulden). Op 7 

juli 1679 werd een bedrag van 124.712 gulden voor rentelasten geboekt ook ten laste 

van verpondingen van 1679. Op 26 oktober, tenslotte een bedrag van 83.287 gulden 

voor de gemaakte kosten in 1678.505 Dit waren slechts boekhoudtechnische handelingen. 

De daadwerkelijke inhouding vereiste uiteraard de goedkeuring van de Staten. 

In 1681 stuurde Amsterdam een brief naar de Gecommitteerde Raden met het 

verzoek de voorschotten te verrekenen met de verpondingen. Voorgesteld werd 286.252 

gulden in te houden op de verpondingen van 1677 en 133.287 gulden van 1678, 

tezamen 419.539 gulden. De Gecommitteerde Raden gingen akkoord met het voorstel.506

Eind 1682 kwamen de Staten en Amsterdam overeen dat de voorgeschoten gelden voor 

501  NA, archief SvH, inv. nr. 6144. 
502  Res. SvH, 13 juli 1678. 
503  Res. SvH, 24 juli en 5 augustus 1678. dit betrof de uitvoering van res. SvH, 7 mei 1678. De ontvangen gelden zouden 

via dijkgraaf en hoogheemraden overgedragen worden aan de ontvanger-generaal van de provincie zover het de 
voorschotten betreft en aan de dijkgraaf de gelden ter dekking voor de nog onbetaalde kosten voor onder andere aarde en 
riet.

504  Res. SvH, 5 augustus en 2 september 1678. 
505  SA Adam, archief 5039, inv. nr. 672. Grootboek A, fol. 2565 en 2595. SA Adam, archief 5044, inv. nr. 168. Extra-

ordinaris rekening 1683 en 1685. Zie ook SA Adam, archief 5029, inv. nr. 44, 1 april 1684 (part. not.) 
506  NHA, archief GRZK, inv. nr. 3031, 21 maart, 13 mei, 25 juli en 19 augustus 1681. Deze bedragen waren sinds 1679 

aangepast vanwege andere inhoudingen op de verschillende jaren. 
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herstel van de Muiderdijken en de aanleg van de Muidersluis verrekend zouden worden 

met de verpondingen.507

Ook de opvolger van raadpensionaris Ten Hove, Casper Fagel, deed uiterste moeite 

de geïnvesteerde gelden terugbetaald te krijgen. Een bezoek van Fagel en twee 

Hollandse gecommitteerden aan dijkgraaf en hoogheemraden op 28 augustus 1681 

veroorzaakte grote woede bij de Utrechtse Staten. Nadat deze Statenleden hun zegje 

hadden gedaan en na onderling overleg van het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden, werd bij meerderheid van stemmen besloten dat ze de kosten zouden 

omslaan volgens de aangeleverde verdeling. De Staten van Utrecht waren hier zeer boos 

over. Zij verkondigden dat ze wel wilden praten over Utrechtse bijdrage in ‘gemeene 

wercken’ maar niet over de gemaakte ‘excessieve oncosten’. Dat had men al in juli 1676 

laten weten. De onkosten waren zo hoog ‘door exorbitante verteringen, quade directie 

ende oncunde van wercklieden’.508 Holland ging niet in op de aantijgingen, maar wilde –

zo stelde men- de kwestie nog wel eens uitleggen aan Utrechtse gecommitteerden.509 De 

gesprekken leidden echter tot geen enkele vooruitgang. De Gecommitteerde Raden 

kregen de opdracht haast te maken met de inning van de gelden.510

Eind augustus 1683 werden de Stichtse heemraden wegens onbereidwillgheid 

gesommeerd op last van de Staten de verordeningen uit te voeren. Een week later 

volgde, op last van het Hof van Holland en in naam van de dijkgraaf ‘gijseling’ in het 

gemeenlandshuis.511 Met tussenkomst van Willem III werden Utrechtse heemraden enig 

respijt gegeven totdat er een definitieve beslissing was genomen.512 De Hollandse 

beslissing leidde uiteraard niet tot betere verhoudingen of grotere bereidwilligheid aan 

Utrechtse kant. Integendeel, op 4 september namen de Staten van Utrecht het besluit 

dat de heemraden elke poging door de dijkgraaf om de gelden te innen op de meest 

voorzichtige manier moesten tegenhouden en dat binnen de Utrechtse grenzen de 

betrokkenen gearresteerd moesten worden.513

Om de omslag mogelijk te maken kregen de Utrechtse heemraden voor een periode 

van veertien dagen ‘vrygelei’, waarbij zij niet zouden worden gearresteerd. De 

wederzijdse ‘arrestatiebevelen’ maakten een normaal functioneren uiteraard zeer 

moeilijk. In de maanden juni en juli kwamen de twee provincies overeen dat de 

Utrechtse hoogheemraden weer hun normale functie zouden waarnemen totdat er een 

uitspraak was van Willem III. In die tussentijd zou er geen inning van gelden of executie 

van onroerend goed plaatsvinden.514

507  Res. SvH, 20 januari en 1 april 1683. NA, archief gedeputeerden ter dagvaart Dordrecht, inv. nr. 3 
508  Res. SvU, 7 september 1681. Rapport van Gecommitteerde Raden. 
509  Res. SvU, 1 oktober 1681. 
510  Res. SvH, 18 november 1681. 
511  Gijsbert Pieters Schouten voor 34.000 gulden (Abcoude), Pieter Elbert Moij voor 23.000 gulden (Kortenhoef), Johan 

van Soestdijk voor 29.000 gulden (Nigtevecht) en Cornelis Jan de Rijk voor 34.500 gulden (Breukelen). UA, archief 
Mijnden en beide Loosdrechten, inv. nr. 213 en UA, archief Kronenburg, inv. nr. 81. Summatie: 27 augustus, renovatie: 
31 augustus, gijseling: 4 september 1683. Begin 1684 werd een vrijgeleidebrief verstrekt om de zeedijkslasten af te 
dragen. RHC Vecht en Venen, voormalige gemeente Ruwiel, inv. nr. 46 en AGV, AZD, inv. nr. 329. 

512  Res. SvH, 11 mei 1683 en 10 september 1683 (in aanwezigheid van prins Willem III). Op 10 september werd op 
verzoek van Willem III tien dagen uitstel van betaling gegeven. Zie ook AGV, AZD, inv. nr. 328. Afschriften van de 
brief van de Staten van Holland werden aan alle districten en subdistricten gestuurd. RHC Vecht en Venen, voormalige 
gemeente Ruwiel, inv. nr. 46.  

513  Res. SvU 3/13 en 14/24 september 1683. 
514  Res. SvH, 6 juni 1684; res. SvU, 17 juni 1684. 
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Afbeelding 4.7: Protest van Utrechtse ingelanden tegen de Hollandse plannen, 1683.

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam,  

archief Zeebrug en Diemerdijk, inv. nr. 867. 

In mei 1686 werd opnieuw door de commissarissen aan de Gecommitteerde Raden van 

het Zuiderkwartier gerapporteerd over de gelden die intussen aan Amsterdam 

terugbetaald waren. De commissarissen, onder leiding van de Haarlemse pensionaris 

Fabricius, werd gevraagd de werkzaamheden voort te zetten. Van de (in 1683) 

voorgenomen executie werd niets meer vernomen.515 In februari 1687 constateerden de 

Staten dat tot dan niets was bereikt, ondanks dat de mogelijkheid werd opengehouden 

voor gesprekken met Utrecht.516 Met tussenkomst van Willem III werden wel een aantal 

gesprekken gevoerd. Holland bracht de invordering van de gelden en een bijdrage van 

Utrecht tevergeefs op tafel. Het was duidelijk dat Holland hierin zijn verlies moest nemen. 

De gesprekken waren vooral gericht op de eventuele noodzaak tot het nemen van 

structurele maatregelen. 

515  Res. GRZK, 3 mei 1686. 
516  Res. SvH, 15 februari 1687.  
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4.4 STRUCTURELE VERBETERINGEN IN BEHEER EN FINANCIERING 

De doorbraken van 1675 werden door de Staten van Holland beschouwd als een ramp, 

vooral veroorzaakt door een buitengewone storm na een periode dat de dijken ernstig te 

lijden hadden van het oorlogsgeweld. Maar ook de wijze van beheer en financiering werd 

als achterhaald beschouwd. De Staten van Holland hadden vanaf het einde van de 

zestiende eeuw gewezen op de nadelen van het oude systeem. In de vorige hoofdstukken 

bleek dat door tegenstand van Utrecht gemeenmaking niet kon worden bewerkstelligd. De 

Staten van Holland grepen deze ramp aan om het onderwerp opnieuw op de bestuurlijke 

agenda te krijgen. 

Op 11 november 1675, een week na de doorbraak, stuurden de Staten van Holland 

een brief naar Utrecht dat mensen met gereedschappen aan de dijk moesten 

verschijnen. Verder werd voorgesteld te praten over verbeteringen in het beheer. De 

doorbraak weten de Staten in de brief aan het feit dat de dijk particulier was 

verhoefslaagd.517 Mede op basis van een rekest van de ingelanden van de Diemerdijk uit 

januari 1675 werd gedacht aan een gemene dijk tussen Amsterdam en Naarden, inclusief 

de sluis te Muiden. Door de aanleg van de sluis in Muiden waren de Vechtdijken verlaagd 

en vormden de zeedijken beoosten en bewesten Muiden één geheel. De dijken en de 

sluis zouden uit één hand moeten worden onderhouden op een ‘gemene contributie’.518

De Hollandse hoogheemraden stemden in met het plan; de Utrechtse hoogheemraden 

verwezen naar de Staten van Utrecht.519 De Utrechtse Staten lieten weten dat zij de 

uitnodiging voor overleg aanvaarden.520 In maart 1676 meldden de Hollandse 

commissarissen dat zij niet in staat waren geweest de Utrechtse gecommitteerden te 

spreken. Het overleg kwam er pas in juni.521 De bespreking leverde niet meer op dan een 

uitwisseling van gedachten. De Hollanders wilden graag concrete toezeggingen; de 

Utrechters probeerden dat juist te vermijden. De Staten van Utrecht besloten op 

aandrang van de stad Utrecht om de argumenten tegen gemeenmaking op papier te 

zetten alvorens opnieuw het overleg in te gaan met Holland.522 Dat overleg bleef voorlopig 

uit. Op 17 juli 1676 besloten de Staten van Holland tot uitvoering van de plannen zoals 

voorgesteld door de Hollandse commissarissen (zie paragraaf 4.3.1). De Staten van 

Utrecht beschouwde dit als een Hollandse zaak. De Utrechtse hoogheemraden hadden 

instructie dat de kosten niet tot lasten mochten komen van het hoogheemraadschap en 

daarmee ook van de Utrechtse waalplichtigen. Er was wel interesse in een goede regeling 

van de tol van de nieuwe sluis in Muiden. De tollen werden vastgesteld op het niveau van 

die van de voormalige Hinderdam, zoals door Holland was beloofd.523 Ongetwijfeld hoopte 

men daarmee ook de Utrechters terug aan tafel te krijgen. 

Utrecht wilde op geen enkele manier iets van doen hebben met de zeedijk beoosten 

Muiden Daarom werd in 1678 het beheer van de Zeedijk beoosten Muiden in een nieuw 

provisioneel hoogheemraadschap ondergebracht. Het woord ‘provisioneel’, dat lang 

gebruikt zou worden, gaf aan dat men dit hoogheemraadschap als tijdelijk beschouwde 

totdat het verenigd was met de Diemerdijk.524 In het bestuur van de Zeedijk beoosten 

Muiden werden naast de vier afgevaardigde heemraden van Amsterdam, Muiden, Naarden 

en Weesperkarspel, ook drie ingelanden opgenomen.525 De ingelanden van de Diemerdijk 

stelden in 1675 voor de dijkgraaf en hoogheemraden uit ‘de voornaamste ingelanden als 

meest geinteresseerden’ te verkiezen.526 De Staten besloten in 1678 dat de 

517  Res. SvU, 2 december 1675. De commisarissen van de Hollandse Staten die naar het rampgebied waren gestuurd 
hadden laten weten dat zeer weinigen oproep hadden gegeven om aan de dijk te werken. Uit Utrecht was niemand 
komen opdagen. NA, archief SvH, inv. nr. 6143, verbaal 6-20 november 1675. 

518  AGV, AZD, inv. nr. 866.  
519  SA Adam, archief 5059, inv. nr. 239, 18 november 1675. 
520  Res. SvH, 13 december 1675. 
521  Res. SvH, 19 maart en 9 juli 1676. 
522  Res. vroedschap Utrecht, 12 juni en 3 juli 1676. 
523  Res. SvH, 26 juli en 21 september 1677. Een uitgebreide instructie volgde op 14 mei 1682 (res. SvH, 14 mei 1682). 
524  Res. SvH, 7 mei 1678. 
525  AGV, Archief Zeedijk beoosten Muiden, inv. nr. 33. 
526  AGV, AZD, inv. nr. 866. 
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hoogheemraden 20 morgen of 10.000 gulden moesten bezitten. In het bestuur van het 

hoogheemraadschap van de Diemerdijk veranderde daarmee feitelijk niets. De nieuwe 

eisen werden door Utrecht stilzwijgend geaccepteerd. Alle Utrechtse heemraden voldeden 

aan de eis. De andere eis dat de hoogheemraden kennis van zaken moesten hebben 

speelde voor zover bekend echter geen rol bij de nieuwe aanstelling in 1678.527 De 

benoeming van de hoogheemraden bleef als vanouds. De Diemerdijkse ingelanden kregen 

geen eigen vertegenwoordiging zoals hun buren aan de andere kant van de Vecht. 

De kleine aanpassingen in het bestuur losten de financiële problemen niet op. In 1679 

vroegen de hoogheemraden van de Zeedijk beoosten Muiden aan de Staten van Holland of 

zij ontlast konden worden van hun taak omdat zij deze niet naar behoren konden 

uitvoeren. De dijkplichtigen waren niet in staat de dijk te onderhouden, waarmee de basis 

voor het beheer verviel. Het inwilligen van een drietal wensen kon het bestuur van 

gedachten doen veranderen, liet men weten. De hoogheemraden vroegen de om de kosten 

van de sluis en het wegnemen van de Vechtdijken niet om te slaan over de dijkplichtigen, 

maar over alle ingelanden en verder dat ook de Hollandse landen buiten Rijnland bij 

zouden dragen in de kosten. Aan de Haarlemse gedeputeerden de taak advies te geven. 

De gedeputeerden kregen een moeilijke taak. Er was geen politieke ruimte om de kosten 

niet om te slaan. Er was wel interesse in de gemeenmaking met eventuele opneming van 

andere landen.528

Het verzoek om ‘nieuwe’ Hollandse landen zeedijkslasten op te leggen is interessant. 

Een deel van het Hollands-Utrechtse veengebied dat in 1450 nog boven de zeespiegel lag, 

in 1679 door inklinking van het veen onder de zeespiegel was gekomen. Dit betrof zowel 

Hollandse als Utrechtse landen. De Hollandse Staten hadden geen zeggenschap over het 

opleggen van lasten op Utrechtse ingezetenen, dus werd de nadruk gelegd op de 

Hollandse landen. De Hollandse landen buiten Rijnland waren de landen ten westen van de 

Amstel. Tot concrete voorstellen kwam het niet.  

Tijdens het overleg van 28 juni 1683 in Weesp werden door Utrecht de bezwaren 

naar voren gebracht van de ‘geinteresseerden’ die stelden dat de Zeedijk beoosten 

Muiden niet in het verder overleg betrokken moest worden. Besloten werd een nader 

onderzoek te doen naar de gemaakte kosten en daarna opnieuw bijeen te komen. In het 

volgende overleg kwam Holland niet, hoewel afgesproken, met een voorstel. Daarop 

stuurde Holland een brief met opnieuw het verzoek tot samenvoeging van de dijken, 

waarop Utrecht haar gecommitteerden instrueerde zich te houden aan de gegeven 

instructies. Het overleg van 9 augustus verliep zeer chaotisch. De Hollanders bleken niet 

in Weesp bijeen te zijn, maar op het gemeenlandshuis. Daar wachtte raadpensionaris 

Fagel en ongeveer acht Staatse gecommitteerden op de Utrechters. De Amsterdamse 

hoogheemraad Gerrit Corver Hooft verving de afwezige dijkgraaf.529 Fagel gaf aan dat 

het overleg tot dan toe niet tot conclusies had geleid en dat daarom men ‘nu op een 

andere manier soude moeten procederen’. Dat hield in dat de gemaakte kosten in 1675-

1678 verhaald zouden worden als eerder aangegeven bij resoluties van de Staten van 

Holland. Bij in gebrekenstelling zouden de gelden op de persoon worden verhaald. 

Desnoods met de sterke hand. Daarnaast zou de zeedijk beoosten Muiden verlaagd 

worden tot een zomerkade en gecommitteerden opdracht krijgen ‘de ringh te sluyten’ om 

de Hollandse landen te beschermen. Daarna ging het college apart in vergadering, 

waarin de Utrechters protesteerden tegen de voorgenomen besluiten. Volgens de 

Utrechters waren de Hollanders ‘als in hevigheijd onstaecken’, waarbij de vloeken over 

tafel gingen. Loosdrecht, dat ook de resolutie van 7 mei 1678 niet wilde uitvoeren, werd 

verteld naar Den Haag te komen voor overleg. De Utrechters, die aangaven dat ze dan 

een ring om hun provincie zouden leggen om niet langer afhankelijk te zijn van de 

Diemerdijk en uit het hoogheemraadschap zouden stappen, wilden een protest schrijven, 

maar dat werd geweigerd. Ze werden gevraagd de resolutie die al was opgesteld door de 

secretaris te tekenen. Gedreigd werd met de Gevangenpoort.  

527  Res. SvU, 22 mei 1679.   
528  Res. SvH, 14 maart 1679. 
529  Res. SvU, 4 /14 augustus 1683. Bijlage zie UA, archief SvU, inv. nr. 586-6, 1/11 augustus 1683. 
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De Hollandse weergave was anders. Juist de Utrechters toonden niet het respect wat 

verwacht kon worden en zouden zich onbetamelijk hebben gedragen. Er werd uitgelegd 

dat de kosten minder waren dan de drie gulden die genoemd werd in het protest van de 

Utrechtse hoogheemraden. Ook werd gewezen op de gevolgen van niet-betalen: 

spadesteken door alle dijkplichtigen. Tenslotte werd erop gewezen dat de oostzijde ook 

het grondgebied van de westzijde beschermde, en dus moest er meebetaald worden. Als 

Utrecht niet wil praten zijn wij (Holland) bevoegd verder actie te ondernemen.530 In het 

college werd op 17 augustus besloten dat de ring niet kon worden gesloten als bij 

Muiderberg de palendijk niet werd verbeterd. De dijkgraaf en Hooft verzochten 

authorisatie om in Den Haag te melden dat de resolutie zou worden nagekomen.  

De Utrechtse Staten besloten hierop dat de Utrechtse heemraden zich niet meer 

mochten inlaten met schouwen, omslag en enkele andere bijeenkomst van het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden.531 Op 18 augustus besloten de Staten van Utrecht in te 

gaan op het verzoek het overleg voort te zetten, ook al waren er geen goede redenen 

voor Utrecht. Men wilde geen ‘vercollinge’ of ‘verwijderinge’. In de vergadering werden 

(nogmaals) een aantal overwegingen besproken. Er werden klachten geuit over het 

geleverde werk. De buitenglooiing was niet goed opgemaakt en was daardoor in 1677 

deels weggespoeld en de aarde was buitendijks opgegraven waardoor voorland 

verdween. Ook werd de omslag opgedrongen zonder behoorlijke inzage in de rekening. 

Utrecht kon daarom niet gehouden zijn te betalen voor werkzaamheden die Holland 

verrichtte ‘uyt haer eijgen motief’. Het probleem dat de dijken nu geen gesloten ring 

meer vormden, was geen Utrechts probleem, zo betoogde men, maar werd veroorzaakt 

door de verlegging van de Hinderdam. Hierdoor was de ‘oostzijde’ een probleem 

geworden. Met opneming van de oostzijde in een hoogheemraadschap van de Diemerdijk 

zouden volgens de Utrechters automatisch de privileges vervallen en daarmee ook de 

Utrechtse betrokkenheid. De Staten besloten tenslotte dat ze beter af zijn om een dijk te 

leggen op eigen grondgebied.532

Daarop werd de Prins gevraagd om tussenbeide te komen om verdere ‘verwijderinge’ 

te voorkomen. Alvorens een officieel overleg met Holland zou worden belegd, werd 

voorkeur gegeven de Prins eerst op de Veluwe te bezoeken.533 Met gunstige gevolgen 

want in september kregen de Staten een brief waarin de Prins meldde dat hij de Staten 

van Holland had gesproken en had gevraagd om alle procedures te stoppen tot dat er 

een overeenkomst was bereikt.534 Ook vroeg hij de ‘heeren haer Ed. Mo. 

Gecommitteerden tot de saecken van Muijderzeedijcken’ om deductie met documenten 

en bewijzen voor de conferentie.535 Later in 1683 werd op basis daarvan een memorie 

naar Willem III gestuurd, ondersteund door kopieën van enkele tientallen akten.536 Het 

standpunt van Utrecht stond nu vast; het was tegen elke voorgestelde verandering.537

Willem III had geruime tijd nodig om de stukken te bestuderen. Op 3 juni 1684 

bespraken de Staten van Holland een verzoek van de Hollandse hoogheemraden om de 

schouw te voeren ondanks de problemen die door de Prins ‘stonden te werden 

getermineerd”. De Staten gaven hun akkoord en namen de kwestie op met Utrecht.538

530  Res. SvU, 4  augustus 1683.  
531  Res. SvU, 9 augustus 1683. 
532  Res. SvU, 18 augustus 1683. 
533  Res. SvU, 21 augustus en 22 augustus 1683. In de vergadering van 6 september werd verslag gegeven, maar de inhoud 

is niet opgeschreven. Res. SvU, 27 ausgustus/6 september 1683. 
534  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 648. De archieven van Willem III bevatten geen informatie over de bemiddeling van de 

prins.
535  Res. SvU, 3 oktober 1683; res. vroedschap Utrecht, 25 juni, 27 juli, 6 en 20 augustus 1683. 
536  De argumenten werden in een lijvig document samengevat, ondersteund door een aantal delen met kopieëën van 

belangrijke privilegies, correspondentie tussen SvU en Utrechtse heemraden en Statenresoluties uit de beide 
verschillende proviciëën. UA, archief SvU, inv. nr 586-A en 586-1 t/m 586-6. De vroedschap Utrecht was hierin nauw 
betrokken en kregen concepten te horen (6 en 20 augustus).

537  Res. SvU, 28 juli 1683. 
538  Res. SvH, 3 en 8 juni 1684 (NA, archief SvH, inv. nr. 117) 
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Na enkele uitzichtloze conferenties tussen Holland en Utrecht werden 29 januari 1687 

gecommitteerden op audiëntie bij prins Willem III verwacht.539 Nogmaals werden de 

argumenten herhaald. Willem III stuurde na de ontmoeting eind januari een brief aan de 

beide Staten dat de geschillen bijgelegd moesten worden om verdere inbraken te 

voorkomen. De geschillen werden niet bijgelegd, maar Holland en Utrecht stopten met 

verder procederen.540

4.5 CONCLUSIES 

Beslissingen van de Staten van Holland in 1673 en 1676 leidden tot zowel de realisering 

van de sluis in Muiden als tot een grootschalig en goed georganiseerd herstel van de 

dijken tussen Amsterdam en Naarden. Amsterdam voerde de leiding van de projecten, 

onder Staats toezicht. Daarmee werd de veiligheid van het gebied tussen Amsterdam en 

Utrecht aanzienlijk verbeterd. Zonder tussenkomst van de Staten en vooral Amsterdam 

zouden werkzaamheden nooit zijn uitgevoerd. De sluis was een technisch meesterwerk. 

De nieuwe dijken waren traditioneel van aard, maar wel hoger en sterker dan tevoren. 

De kosten van de projecten waren echter zeer hoog. Er was geen maximum vastgesteld 

voor de toegestane uitgaven. Misschien was dat één van de oorzaken van de zeer hoge 

kosten.

Deze unilaterale Hollandse beslissing had echter ook tot gevolg dat de waalplichtigen, 

gesteund door de provincie Utrecht, zich niet gedwongen voelden mee te betalen aan de 

hoge kosten. De provincie Holland had, zo stelde men vast, geen juridische basis om de 

kosten op te leggen aan dijk- of waalplichtigen. Het feit dat Amsterdam geen geld wilde 

voorschieten zonder provinciale garanties geeft aan dat er in Amsterdamse kringen ten 

minste het vermoeden bestond dat er van terugbetaling geen sprake zou zijn. Dat 

vermoeden bleek terecht. De kosten waren simpelweg te hoog voor de dijkplichtigen. Het 

was ook niet realistisch te verwachten dat Utrecht vrijwillig enorme lasten op zich zou 

nemen ten behoeve van een sluis die zij nooit gewild hadden.  

De bijdrage van Amsterdam was vooral financieel en organisatorisch van aard: het 

regelde de financiën en de werkzaamheden. De financiering verliep soepel: er waren 

altijd contanten beschikbaar en de financiële administratie was goed georganiseerd. De 

projecten vereisten talrijke aanbestedingen, die zonder noemenswaardige problemen 

verliepen. De Hollandse commissie die verantwoordelijk was voor de uitvoering van de 

werkzaamheden was tevreden met de Amsterdamse steun. Het hoogheemraadschap zou 

hiertoe niet in staat zijn geweest. 

Na de afronding van de werkzaamheden werd getracht de dijk- en waalplichtigen te 

bewegen te betalen. Dat lukte maar in zeer beperkte mate. De dijkplichtigen kregen 

zware lasten in natura opgelegd. Uiteindelijk betaalden de dijk- en waalplichtigen nog 

geen 4.000 gulden op een totaal van bijna 800.000 gulden die de stad Amsterdam had 

voorgeschoten.

Waren er winnaars en verliezers? De Vechtdijken waren niet langer zeedijken. De 

dijkplichtigen langs de Vecht behoorden daarmee tot de ‘winnaars’. Ook Amsterdam zal 

tevreden zijn geweest. De verdediging van de stad was aanzienlijk verbeterd en het 

Vechtwater tussen Muiden en de Hinderdam zou spoedig zoet worden en daarmee 

geschikt zijn voor gebruik in Amsterdam (verkorting van de te varen afstand naar zoet 

water). Ook de dijken waren aanzienlijk verbeterd en boden een betere garantie tegen 

overstroming. Een deel van de Amsterdamse wensen van 1651 was daarmee 

gerealiseerd, zonder hiervoor een cent te betalen. De provincie Utrecht behoorde in 

zekere zin ook tot de winnaars. De eigenaars van grond in het Utrechtse achterland van 

de dijk kregen gratis een betere bescherming. Maar Utrecht was de controle over de 

539  Res. SvU 13 september 1687, rapport op res. SvU 19 november 1686 en GsvU 28 januari 1687. De gecommitteerden 
waren bij Willem III op 28 januari 1687. 

540  Res. SvU, 13 september 1687. De Prins had een goede samenwerking van beide provincies hard nodig voor de 
uitvoering van zijn buitenlandse plannen tegen Frankrijk en Engeland waarbij veel geld nodig was voor het vergroten 
van het leger. Een jaar later vond de Glorious Revolution plaats. Israel, The Republic, p. 841 e.v 
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zeesluis kwijt en moest erop vertrouwen dat dit niet tot verzanding van de Vecht en 

belemmering van de scheepvaart zou leiden.  

De provincie Holland behoorde tot de verliezers. Zij kreeg de rekening gepresenteerd, 

alles bij elkaar meer dan 0.8 miljoen gulden. De grootste verliezers echter waren de 

dijkplichtigen tussen Amsterdam en Muiden. Zij kregen nu nog zwaardere dijken te 

onderhouden, terwijl de inkomsten uit de landbouw terugliepen. Deze ontwikkeling 

vormde een toenemende bedreiging voor de kwaliteit van de dijk.
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5. DE PERIODE 1678-1732 

De periode 1678-1732 werd niet alleen aan het begin maar ook aan het einde 

gemarkeerd door rampen met grote gevolgen voor dijkbouw, dijkbeheer en financiering. 

Aan het begin, in 1675 en 1677, vonden grote dijkdoorbraken plaats, waarna de dijken 

aanzienlijk werden verhoogd en verzwaard. Aan het eind, na de ontdekking van 

paalworm in 1732, werd besloten tot grootschalige vernieuwing van de dijk, waarbij hout 

vervangen werd door steen. De tussenliggende periode werd gekenmerkt door 

voortdurende dreiging. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de verschillende 

belanghebbenden met deze dreiging omgingen. 

Na een korte beschrijving van de politieke, sociale en economische ontwikkelingen 

worden de ecologische veranderingen in kaart gebracht, gevolgd door de technische 

oplossingen die men koos. Bij beslissingen over het toepassen van technische 

oplossingen waren de Staten van Holland, de stad Amsterdam en de Staten van Utrecht 

de belangrijkste partners. Politieke beslissingen werden enerzijds bepaald door 

technische mogelijkheden en anderzijds door de beschikbaarheid van geld. 

Bestuursnotulen geven vaak alleen de intenties van bestuurders weer, ook in het geval 

van de Diemerdijk. De paragraaf ‘financiële analyse’ geeft inzicht in de daadwerkelijke 

uitvoering van de plannen en in de noodzakelijke praktische oplossingen.541 Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een terugblik.  

5.1 ZWARE TIJDEN 

Om de oorlog van te kunnen financieren had de provincie Holland vanaf 1672 enorme 

bedragen geleend en de belastingen tot recordhoogte verhoogd. Ook in Utrecht waren de 

belastingen sterk verhoogd. In de periode 1680-1700 konden de economie en daardoor 

de overheidsfinanciën zich enigszins herstellen. De grote vooroorlogse economische 

dynamiek keerde echter niet terug. Achteraf kan vastgesteld worden dat de Gouden 

Eeuw voorbij was. Al snel bracht een nieuwe oorlog met Frankrijk opnieuw zware lasten 

voor Holland. Pas na de Vrede van Rijswijk in 1713 brak eindelijk een rustige periode 

aan. In de zeventiende eeuw had de Republiek slechts een klein aantal vredesjaren 

gekend; maar nu braken vijfentwintig ongewoon rustige jaren aan, al keerde met de 

vrede de handel niet terug tot het oude niveau. Maar niet in alle opzichten was de tijd 

slecht. De groei van Amsterdam bijvoorbeeld, zette door.  

De grootste problemen traden op in de landbouw. De ontwikkeling op het Hollandse 

platteland was sinds 1680 dramatisch. Na 1700 was er zelfs sprake van een crisis in de 

landbouw.542 De inkomsten daalden sterk, evenals de pachten. In 1720 was de situatie 

zo ernstig dat veel land braak lag. Pas vanaf 1730 herstelde de toestand enigszins, maar 

echte verbetering was pas merkbaar na het midden van de eeuw. 

De landbouwopbrengsten voor dijkplichtigen en de financiële positie van de provincie, 

de belangrijkste variabelen voor onderhoud en investeringen in de waterstaat, 

verslechterden dus in de periode 1678-1732. Het vorige hoofdstuk eindigde met de 

conclusie dat de dijkplichtigen in de jaren zeventig veel zwaardere verplichtingen hadden 

gekregen. Als zij aan die verplichtingen niet konden voldoen, kon dat bij tegenvallende 

ontwikkelingen in klimaat en weer tot regelrechte rampen leiden. 

5.2 WATERSTANDEN EN DIJKONDERHOUD

In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw daalde het maaiveld achter de 

Diemerdijk door inklinking van het veen. Hierdoor breidde het gebied dat beschermd 

moest worden zich uit. Aan de zeezijde nam het risico op hoge waterstanden toe doordat 

zich bij stormweer grotere watermassa’s uit het noordwesten vormden als gevolg van 

verbreding van de zeegaten tussen de Waddeneilanden. Tot nu toe zijn de effecten van 

541  Soens maakt een verschil tussen normatieve en praktijkbronnen. De bestuursnotulen behoren tot de eerste groep en de 
financiële bronnen tot de tweede groep. 

542  De gegevens over de landbouw zijn gebaseerd op De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, p. 210-227. 
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deze ontwikkelingen niet of weinig kwantitatief in kaart gebracht. In deze paragraaf 

worden de technische consequenties van de hoogwaterstanden in de periode 1678-1732 

onderzocht.

5.2.1 Klimaat en waterstanden 

Na de wateroverlast in 1675 in Amsterdam werd besloten tot het systematisch meten 

van de waterstanden. De grote mannen achter dit plan waren de twee burgemeesters 

met een technische achtergrond: Johannes Hudde en Nicolaas Witsen. Beiden waren in 

de periode 1675-1678 intensief betrokken geweest bij de werkzaamheden aan de 

Diemerdijk. Hudde en Witsen hadden daar belangrijke ervaringen opgedaan die van 

invloed waren op hun verdere werkzaamheden als burgemeester en technicus.543

In 1682 werd het Stadswaterkantoor opgericht om systematische metingen uit te 

voeren op het waterpeil in de stad. Systematisch meten kan alleen ten opzichte van een 

vastgesteld peil, dat de naam Stadspeil kreeg, het latere Normaal Amsterdams Peil 

(NAP). Onder leiding van burgemeester Hudde werd in 1684 een achttal meetpunten 

aangebracht in Amsterdamse sluizen met als tekst “Zeedykshoogte. Zynde negen voet 

vyf duim boven stadtspeyl”. Aangenomen mag worden dat ‘zeedykshoogte’ de hoogte 

van de Diemerdijk betekende. Enkele jaren daarvoor was namelijk al een meetpunt 

aangebracht in de oostzijde van de nieuwe sluis te Muiden om de dijkhoogte goed te 

kunnen meten.  

Vanaf 1684 werd eerst per halve dag en later per uur de waterstand gemeten.544

Deze geven een betrouwbaar beeld van de waterstanden aan de Diemerdijk. In het 

algemeen mag verwacht worden dat de hoogwaterstanden aan de Diemerdijk iets hoger 

waren dan bij het Stadswaterkantoor in Amsterdam. Amsterdam lag, anders dan de dijk 

tussen de Diemerdammersluis en Muiden, in een relatief rustige hoek waar het water 

minder hoog kwam. Dit laatstgenoemde stuk dijk stond loodrecht op de stroom vanaf 

Hoorn, waardoor er sprake was van sterke opwaaiing. Hoogwater in Amsterdam zal dus 

zeker ook hoogwater aan de Diemerdijk beteken hebben. Helaas zijn de uurgegevens 

nog niet bewerkt en moet grotendeels volstaan worden met gegevens uit het onderzoek 

van Van Malde, aangevuld met gegevens van Gottschalk, Buisman, aantekeningen in het 

archief van het Stadswaterkantoor en aantekeningen in enkele dossiers in het archief van 

de Amsterdamse burgemeesters.545 Van Malde heeft voor de periode 1670-1730 weinig 

vermeldingen van waterhoogten aan de Diemerdijk kunnen vinden. Verbazingwekkend is 

dat niet. Het hoogheemraadschap had slechts een zeer kleine vaste staf, die bovendien 

het vastleggen van waterhoogten niet tot zijn taken rekende. 

Tabel 5.1 geeft zowel zeer hoge als zeer lage waterstanden. Zeer lage waterstanden 

ontstonden door zuidwestelijke winden (afwaaiend). Deze waterstanden zijn van belang 

omdat juist een plotselinge wijziging van zeer laag water naar zeer hoog water gevaarlijk 

was voor de dijk.546 De bronnen zijn echter meer geconcentreerd op hoogwaterstanden 

dan op laagwaterstanden. De tabel geeft een goed beeld van de hoogwaterstanden aan 

de Diemerdijk en in mindere mate van de laagwaterstanden.  

543  De besluitvorming hieromtrent is niet precies bekend. Feit is dat het Stadswaterkantoor werd ingericht om op 
systematische wijze waterstanden te meten. Door de recente aandacht voor lange termijn ontwikkelingen in klimaat en 
weer worden door verschillende instituten historische meetgegevens bijeen gebracht. Van Malde van het Rijksinstituut 
voor Zee en Kust (RIKZ) heeft uitgebreid inventarisatie gedaan naar publiceerde gegevens (zie literatuurlijst). Het 
KNMI heeft een meerjarig project lopen om op basis van verschillende historische bronnen een database van 
meterologische gegevens op te bouwen (www.knmi.nl) . 

544  SA Adam, archief 355 (inventaris). 
545  Buisman, Duizend jaar; Gottschalk, Stormvloeden; SA Adam archief 355; SA Adam, archief 5028, inv. nr. 606. 
546  Van der Tuin,’Ontstaan van stormvloeden’, p.3. Aten en De Bruin,Een gemene dijk, p. 29-30. Van Malde,’Historische 

waterstanden’ p. 65-72. 
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Tabel 5.1: Geregistreerde waterstanden Amsterdam, 1670-1732 

Datum
Waterhoogte
Boven AP Bijzonderheden Datum

Waterhoogte
Boven AP Bijzonderheden 

05-11-1675 + 90 duim 
Enige duimen hoger 
dan 1570 27-02-1714 + 56 duim  

26-01-1682 + 80 duim  03-03-1714 + 84 duim  
08-01-1683 + 5 voet 5 voet 07-03-1714 + 71 duim 75 duim 
28-01-1683 + 55 duim  08-10-1714 + 76 duim
18-02-1683 + 84 duim 7 voet 04-03-1715 + 77 duim 84 duim 
16-11-1683 + 72 duim  05-11-1715 + 69 duim
17-11-1683 + 63 duim  06-12-1716 + 72 duim
23-11-1686 + 57 duim  05-01-1717 + 81 duim

25-11-1686 + 75 duim 24-12-1717 + 47 duim
47 Amsterdamse duimen (1,209 m) 
of 47 Rijnlandse duimen (1,230 m) 

27-11-1687 + 69 duim  25-12-1717 + 97 duim (ook 96 Rijnlandse duimen: m) 
01-01-1688 + 61 duim  14-12-1718 + 56 duim
16-10-1688 + 55 duim  22-12-1718 + 53 duim
19-12-1690 + 77 duim  20-10-1720 + 63 duim
25-03-1699 + 75 duim  02-12-1720 + 61 duim
16-10-1701 + 65 duim  01-01-1721 + 82 duim
01-03-1702 + 84 duim  30-03-1722 + 55 duim

05-04-1702
+ 8 voet, 2 
duim

Andere mededeling 
90 duim 09-11-1722 + 55 duim

06-04-1702 + 90 duim  03-01-1723 + 57 duim
08-11-1702 + 57 duim  17-10-1726 + 59 duim
08-12-1703 + 57 duim  11-11-1727 + 72 duim
10-12-1703 + 57 duim  26-12-1731 + 80 duim

27-11-1707 + 75 duim 
Andere meting: 78 
duim    

   
Bron: belangrijkste bronnen: Buisman (2000) en Gottschalk (1997); zie ook: J. van Malde, Historische Stormvloeden,
verbeterde versie augustus 2003, RIKZ, p. 16-18, 25.; F.W. Conrad, Rhijnlandschen Slaperdijk, 1802); Febrand (KivI, 
1862-63), 126-131. 

De Diemerdijk had een hoogte van ongeveer 90 duim boven Normaal Amsterdams Peil. 

Een peil vanaf 70 duim boven NAP leverde gevaar op. Bij een peil tussen 70 en 80 duim 

ontstond er grote schade, maar was er nog geen sprake van een doorbraak (najaar 

1683, 1690, 1699, 1707, najaar 1714, 1716, 1727). Bij een peil van 80 duim sloeg het 

water over de dijk, een voorbode voor een dijkdoorbraak. Dat gebeurde in de jaren 

1675, 1682, 1683, 1701, 1702, 1714 en 1717 (2x), 1721 en 1731.547 In al deze gevallen 

was er op zijn minst ernstige schade aan de dijk. Rampzalig waren de hoogwaterstanden 

van 90 duim en hoger, zeker wanneer die lang aanhield. Dan was de kans op een 

dijkdoorbraak zeer groot. 

Op 4-5 november en 4-5 december 1675 werd het Zuiderzeegebied getroffen door 

zware stormen met geweldige overstromingen tot gevolg. Ten westen van Muiden 

ontstonden vier walen en ten oosten van Muiden elf. In november stond het water zo 

hoog dat in Amsterdam ‘verscheyde kelders en pakhuizen’ volliepen en de Dam in het 

centrum van de stad overstroomde. Het water reikte tot aan Utrecht.548 Deze 

547  De dijk was toen twee voet beneden de deksteen van de sluis van Muiden, daarmee 7 voet vijf duim ofwel 91 duim 
boven AP. Aan de Diemerdijk werd de deksteen nabij de sluis te Muiden genomen als maatstaf genomen. Uit een 
Statenresolutie van 1735 kennen we de relatie tussen deze deksteen en het Amsterdams peil: 

 “In het welke, eerstelijk hebben geremarqueert, dat de hoogte van den Kruin des Dijks, in het vervolg te maaken, was 
twaalf a dertien voeten boven het ordinaris hoog Waater (by ons gesteld de hoogte van de Stads Waaterpeil der Stad 
Amsterdam) daar der selver hoogte by Resolutie van de Edele Groot Mog. Heeren Staaten van Holland en 
Westvriesland in dato 7 Mei 1678 was bepaald tot twee voet onder de bovenkant van den Deksteen, leggende aan de 
oostzyde van de Sluis tot Muiden, zijnde volgens de merkteekenen aan de Eenhoorns-, Haarlemmer- en Nieuwenbrugs 
Sluisen tot Amsterdam gesteld, alleen honderd vier duimen, dat is agt voeten agt duimen boven die peil.” Res. SvH, 21 
mei 1735. 

548 Jaarboek Hollandse Mercurius november 1675, p.229; Gottschalk, Stormvloeden, deel III, p. 263. 
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overstromingen gaven de aanzet tot de grootschalige werkzaamheden waaraan in het 

vorige hoofdstuk uitvoerig aandacht is besteed. 

Het zetten van een nieuwe dijk kon enige jaren duren, mede afhankelijk van de gebruikte 

klei. In 1676-77 werd de dijk op vele plaatsen grotendeels vernieuwd. Niet verwonderlijk, 

leidde hoogwater in de jaren daarna tot grote schade. Vooral in november 1677 was de 

schade relatief groot omdat de dijk pas gelegd was en daardoor nog niet gezet.549 In de 

nacht van 8-9 december 1681 dreigde Amsterdam te overstromen, maar zover kwam het 

niet. De storm van 26 januari 1682 bracht opnieuw schade, vooral ten oosten van 

Muiden.  

In de twee daaropvolgende decennia werden er herhaaldelijk hoge waterstanden 

gemeten, maar geen uitzonderlijke hoogten. De ingelanden, nog achtervolgd door de 

gemaakte kosten in de periode 1676-1682, waren ongetwijfeld zeer ongerust. Een 

aanhoudende krachtige wind uit het noordwesten betekende immers hoge 

onderhoudskosten.

In 1701 kwam het water zeer hoog, maar dat veroorzaakte geen dramatische schade. 

Dat was een jaar later wel het geval. Op 5 en 6 april 1702 was bij springtij tussen nieuwe 

en volle maan tijdens een zeer krachtige noordwesterstorm het water ‘opgevloeyt’. Een 

bron spreekt van 120 duimen (3.10 meter) boven NAP, maar dat lijkt buitensporig. In 

Amsterdam steeg het peil niet hoger dan 90 duim boven NAP.  

Afbeelding 5.1: De storm van 1702 

In ieder geval was het peil wel uitzonderlijk hoog. Op 5 april tussen half zeven en zeven 

uur ‘s avonds ‘brak de Muiderdijk door’; het peil stond toen in Amsterdam op 80 duim 

boven NAP.550 Deze storm was in meerdere opzichten bijzonder. Men had nog nooit 

meegemaakt dat het water zo hoog was gerezen en zeker niet zo laat in het seizoen.551

De dijk was bovendien verzwakt door een storm van een maand eerder en door de 

schade van 1701. De materiële gevolgen van de ramp waren verschrikkelijk, maar voor 

zover bekend waren er weinig slachtoffers te betreuren. 

De grafiek van de storm (afbeelding 5.1) geeft goed weer dat hier sprake was van 

wat een ‘typische Zuiderzeestorm’ is genoemd.552 In elke kom is deze afwaaiing en 

opstuwing te verwachten. Door de geringe diepte in het zuidelijk gedeelte van de 

Zuiderzee was het effect extra sterk nabij de Diemerdijk.

549  Nieuwe dijken zijn altijd schadegevoelig omdat ze eerst moeten zetten. Schade was dus al snel aangericht na een 
dijkdoorbraak.

550  SA Adam, archief 335, inv. nr. 4 en 12. 
551  Res. SvH, 8 april 1702. 
552  Aten en De Bruin, Een gemene dijk, p. 29-30. 
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Op 2 en 7 maart 1714 waren noordwesterstormen opnieuw de oorzaak van grote 

schade aan de dijk. Nu bleef een overstroming uit maar de schade bleek zeer groot, 

vooral ten oosten van Muiden.553 Anders dan in 1702 was er in 1714 geen sprake van 

aanhoudende noordwesterstorm. Dat zou de reden kunnen zijn dat het hoogste peil bleef 

‘steken’ op 84 duim. Het hoogwater van 1714 bracht nieuwe beroering en dat bleek een 

stimulans om oude plannen boven tafel te halen. De schade was aanleiding tot een 

langdurig debat over het aanbrengen van structurele verbeteringen, waarover meer in de 

volgende paragraaf. Gedurende de periode dat de verschillende partijen aan tafel zaten 

was er herhaaldelijk sprake van groot alarm: oktober 1714, maart 1715, november 

1715, december 1716 en januari 1717. De storm van januari 1717 was extra 

angstaanjagend omdat het water zeer snel rees terwijl het geen springtij was.554

Een zeer gevaarlijke hoogte werd bereikt tijdens Kerstmis 1717. Volgens Jabubowski-

Tiessen behoorde de Kerstvloed van 1717 tot de zwaarste watersnoodrampen in 

Europa.555 Grafiek 5.4 laat het patroon zien in het zuiden van de Zuiderzee. Op 23 

december 1717 was er sprake van een rustige wind uit het zuiden. Een dag later 

wakkerde de wind aan tot een zuidwesterstorm. Hierdoor daalde het peil tot 47 duim 

onder NAP, een extreem laag peil. Daarop draaide de wind naar het noordwesten. 

Hierdoor steeg het waterpeil in de Zuiderzee zeer snel tot 94 duim (25 december, 04.00 

uur). Aan de Diemerdijk kwam het water tot 97 duim boven NAP (zie tabel 5.1 en 

afbeelding 5.2). In een tijdsbestek van 25 uur steeg het water dus bijna 150 duim ofwel 

3.75 meter. Anders dan vorige keren bleef dit keer het water vrij hoog. Op 28 december 

werd nog een peil bereikt van 54 duim boven NAP, daarna zakte het peil tot normale 

hoogte.556 De grafiek over de periode 23-27 december 1717 laat ‘een typische 

Zuiderzeestorm’ zien: een snelle wijziging van afwaaiing en opwaaiing, zoals dat ook in 

1702 het geval was.557 Er was grote schade, maar de dijk brak niet door omdat het 

hoogwater weer vrij snel zakte. 

Afbeelding 5.2: 1717, een ‘typische Zuiderstorm’. 

In 1721 was er opnieuw een gevaarlijk hoge waterstand. Anders dan bij vorige 

waterstanden van dergelijke hoogte (84 duim boven Stadspeil), bleef de schade ditmaal 

beperkt.558 Tien jaar later, in 1731, zou opnieuw de grens van 84 duim (2.20m) boven 

NAP worden overschreden, nu wel met grote schade. Deze keer werd de schade echter 

553  Res. SvH, 15 maart 1714. 
554  NA, archief SvH, inv. nr. 1899, januari 1717 
555  Manfred Jabukowski-Tiessen,‘Economische en sociale gevolgen van de stormvloed in 1717’, p. 41. In de omgeving van 

de Zuiderzee is geen sprake geweest van hongersnoden. 
556  SA Adam, archief 335, inv. nr. 4 en 12. 
557  SA Adam, archief 335, inv. nr. 1. 
558  Zeer grote schade werd meestal vermeld in de resoluties van de Staten van Holland, de vroedschap van de stad 

Amsterdam of het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap. Dat was hier niet het geval. 
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vooral veroorzaakt door het feit dat veel palen waren aangetast door paalworm. De 

paalworm vormde de aanleiding voor een nieuwe fase in de strijd tegen het 

Zuiderzeewater, waarover in het volgende hoofdstuk uitgebreid wordt verhaald. 

In de periode 1670-1730 werd de Diemerdijk dus herhaaldelijk geteisterd door hoge 

tot zeer hoge waterstanden. Geconcludeerd mag worden dat in deze zestig jaar de 

meteorologische situatie veel ongunstiger was dan in de voorafgaande vijftig jaar: in de 

periode 1620-1670 kwam zeer hoogwater nauwelijks voor. De aaneenschakeling van 

gevaarlijke situaties liet ook de bestuurders van de Diemerdijk niet onberoerd, zoals zal 

blijken uit de volgende paragraaf over de ontwikkeling in dijkbouw. 

5.2.2 Onderhoud en techniek 

De resolutie van 7 mei 1678 van de Staten van Holland, waarin nieuwe richtlijnen 

werden geformuleerd voor de waterbeheersing stelde dat deze richtlijnen overstromingen 

‘menselijkerwijs’ zouden moeten voorkomen. Een belangrijke verbetering was de aanleg 

van de sluis in Muiden, waardoor de zeedijk met meer dan de helft werd ingekort. De 

dijken langs de Vecht werden verlaagd en overgedragen aan de ingelanden van de 

omliggende polders. De dijk langs de Zuiderzee werd aanzienlijk verhoogd en verzwaard, 

zowel de Diemerdijk (bewesten Muiden) als de dijk ten oosten Muiden (‘Zeedijk beoosten 

Muiden’ genoemd). 

Dit had tot gevolg dat de Zeedijk beoosten Muiden deel werd van de bescherming van 

het achterland van de Diemerdijk. Een doorbraak in deze dijk zou de landen zowel ten 

oosten als ten westen van de Vecht doen overstromen. Voor Holland vormde deze 

zeedijk daarom een geheel met de Diemerdijk. In het vorige hoofdstuk werd beschreven 

dat de Staten van Utrecht onverbiddelijk waren in hun tegenstand tegen de Hollandse 

wens de dijken bewesten en beoosten Muiden op te laten gaan in een 

hoogheemraadschap. Voorlopig moest de Zeedijk beoosten Muiden dus zelfstandig 

beheerd worden. Het hoogheemraadschap van de Zeedijk beoosten Muiden werd 

nadrukkelijk ‘provisioneel’ genoemd.  

De droom van 1678 om met de herstelwerkzaamheden overstromingen 

‘menschelijkerwijs’ tot het verleden te laten behoren werd al snel ruw verstoord. In 1681 

en 1682 was er enkele keren behoorlijke schade, vooral aan de oostzijde van Muiden 

waar Amsterdam herstelwerkzaamheden uitvoerde.559

Zoals uit tabel 5.1 blijkt was er in deze periode herhaaldelijk hoogwater en dijkschade. In 

1696 wilde Amsterdam daarom een nieuw stuk dijk aanleggen bij de Traankokerij bij 

Jaap Hannes.560 De bestaande dijk lag daar op een smalle strook grond tussen het 

Nieuwe Diep en de Zuiderzee, uitsluitend beschermd door een palenrij. Een doorbraak 

hier zou een directe bedreiging kunnen zijn voor Amsterdam. De laaggelegen 

Bijlmermeer en Diemermeer (Watergraafsmeer) lagen vlakbij. Samen zouden deze 

wateren gemakkelijk een binnenzee kunnen vormen. In 1697 besloot Amsterdam het 

onderhoud van de Diemerdijk tot aan de Traankokerij over te nemen. De dijkplichtigen 

betaalden Amsterdam daarvoor jaarlijks 10 gulden per roede. Daarmee was het 

onderhoud van een belangrijk deel van de dijk beter gegarandeerd.561

De storm van oktober 1701 veroorzaakte geen dijkdoorbraak, maar wel veel schade. 

Aan het einde van hetzelfde stormseizoen, op 1 maart 1702, werd de Diemerdijk opnieuw 

zwaar getroffen. Het einde van het stormseizoen was in zicht. Dit was voor dijkgraaf en 

hoogheemraden reden om geen spoedwerkzaamheden uit te voeren. Bovendien was de 

dijk niet gebroken en kon er dus geen dijkleger worden opgeroepen. Waarschijnlijk zijn 

er wel provisorische maatregelen genomen, maar het echte herstelwerk moest wachten 

559  Gottschalk, Stormvloeden, III, p. 355-358. Res. SvH 3 oktober 1682, 20 november 1682. Van der Aa, Aardrijkskundig 
woordenboek, III, p. 313. 

560  Vlakbij het gemeenlandshuis werd in 1649 een traankokerij gebouwd, waar het spek van walvissen tot traan werd 
verwerkt. De kokerij werd buiten de stad gebouwd om stank te voorkomen. Met een sterke oostenwind mocht er daarom 
niet gewerkt worden. De traankokerij was rond 1749 niet meer in bedrijf, maar de benaming bleef bestaan. Mens en 
Loenen,’milieuvervuiling’, p. 7. 

561  Meer over de totstandkoming van deze overeenkomst in paragraaf 5.3.2. 
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op de reguliere uitgifte die op 12 juni zou plaatsvinden. Pas op die datum konden 

dijkplichtigen officieel aangemaand worden tot het uitvoeren van herstelwerken. Er was 

geen formele mogelijkheid om dijkplichtigen te laten betalen aan kosten voor 

werkzaamheden uitgevoerd door het hoogheemraadschap, hoe belangrijk ook voor het 

behoud van de dijk. In de nacht van 5-6 april 1702 steeg het water tot buitengewone 

hoogte. Nu brak de Diemerdijk op een aantal plaatsen door. Daarbij werden honderden 

roeden dijk weggeslagen. Er ontstonden verschillende walen waaronder één van 30 roeden 

breed en 17 roeden diep.562 Mogelijk werd de dijkdoorbraak mede veroorzaakt door het feit 

dat de dijk tweemaal eerder in het seizoen zwaar beschadigd was.563 Met steun van de 

Staten van Holland nam Amsterdam maatregelen om de schade zoveel mogelijk te 

herstellen.564 De gaten werden snel provisorisch gedicht, waarna met tijdelijke molens het 

water werd weggepompt. Rond Amsterdam en ook rond Nieuwersluis werd het korte tijd 

verboden met een zeil te varen om te voorkomen dat hierdoor de watermolens minder 

wind zouden vangen.565
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Afbeelding 5.3: De waal van 1702 (links) en 1598 (rechts) 

Fragment van kaart van Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht,  

beeldnummer 010008. 

Intussen werd gewerkt aan een herstelplan. In een tweetal vergaderingen die 

plaatsvonden op 11 april en 2 mei besprak het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

besproken met de Amsterdamse landmeter Jan Pietersom de aanleg van een kistdam. 

Pietersom stelde een plan op met tekening en begroting (45.585 gulden), dat echter 

werd verworpen. Op 12 juni werd volgens het normale werkschema van de schouwcyclus 

de uitgifte gedaan. Daarbij kregen de dijkplichtigen een lijst van werkzaamheden 

opgelegd.

562  Brief van dijkgraaf en heemraden aan Staten van Holland. AGV, AZD, inv. nr. 870. 
563  Buisman, Duizend jaar, 5, p.282-291. 
564  Res. SvU, 20 april 1702. 
565  Res. SvH, 20 april 1702 
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Op 22 juli 1702 presenteerde Pietersom een nieuw plan ten bedrage van 43.890 

gulden. Pas op 3 augustus werden de plannen tot herstel door de dijkgraaf en de 

Hollandse waarslieden goedgekeurd.566 Zij besloten dat onder Amsterdams toezicht en 

met financiële garantie van het hoogheemraadschap het fundament van een nieuwe dijk 

zou worden gelegd, waarvoor onder andere de walen moesten worden gedicht.567 Dit 

project mislukte omdat men geen goede ondergrond kon vinden voor het noodzakelijke 

heiwerk. De besprekingen sleepten zich voort, terwijl het nieuwe stormseizoen in zicht 

kwam. Eind augustus legde Amsterdam met behulp van vlotschuiten een kistdam aan op 

de plaats van de oude dijk. Een maand later was de kistdam sterk genoeg om een 

volgende doorbraak te voorkomen. Op 14 oktober 1702 tenslotte, vulden Amsterdamse 

werklui de gaten op met aarde.568 De aanleg van de kistdam zou leiden tot conflicten 

over de betaling omdat hierover vooraf geen overeenstemming was. Landmeter 

Pietersom verklaarde dat de hoge financiële lasten vooral veroorzaakt waren doordat de 

dijk te slap was voor het dragen van de hei-installatie die nodig was om de zware 

Hamburger palen in de grond te slaan.569 Niemand maakte echter bezwaar tegen de 

technische kwaliteit van het werk door Amsterdam. Met de aanleg van de kistdam was 

het grootste gevaar geweken, waarna in 1702 en vooral in 1703 dijkplichtigen het 

verdere herstel op zich namen, al moest – zoals in paragraaf 5.4.2 zal blijken – het 

hoogheemraadschap wel een aantal dijkvakken uitbesteden wegens nalatigheid van 

dijkplichtigen. Daarmee was de dijk opnieuw in goede staat gebracht. In 1707 was een 

hoogwaterstand van 75 tot 78 duim geen probleem. 

Problemen kwamen er weer in de jaren 1714 en 1717. De Zeedijk beoosten Muiden 

brak in 1714 en opnieuw bijna in 1717. De dijkdoorbraken aan de zeedijk ten oosten van 

Muiden werden hersteld door Amsterdam.
570

 De Diemerdijk bleef gespaard, maar de 

dijkplichtigen moesten veel herstelwerk doen, wat leidde tot een nieuwe golf van 

spadesteking, na de eerste golf in de jaren 1680. Als gevolg van deze problemen werden 

in de jaren daarna verschillende maatregelen hernieuwd en aangescherpt. Zo werd in 

1720 de sanctie op overtreding op de keur van het graven van aarde verhoogd. Op het 

graven van aarde binnen zes roeden buitendijks en twee roeden binnendijks kwam een 

straf te staan van 24 gulden boete. De boete op het verkopen van aarde zonder 

toestemming werd verhoogd tot 150 gulden.
571

 De belangrijkste maatregel werd 

genomen in 1723, toen het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten tot 

verhoging van de dijk met één voet.
572

 Het hoogheemraadschap stelde alles in het werk 

om de veiligheid tegen het zeewater te garanderen. Deskundigheid van het toezicht was 

daarvoor een harde eis. In 1723 werd na een advertentie in de Amsterdamse Courant 

Gerard Mustaert geselecteerd als nieuwe opzichter. Hij had eerder gewerkt in Zeeland en 

566  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645, dossier 7, verbaal 10 februari 1710. 
567  Er werd besloten dat onder Amsterdams toezicht en financiële garantie van het hoogheemraadschap een vingerling zou 

worden gelegd en de waal geplempt met klei en zand als bodem voor een nieuwe aarden dijk. De Utrechtse heemraden 
maakten voorbehoud van goedkeuring door de Utrechtse Staten. De Staten gaven toestemming voor het aangaan van een 
lening tot 100.000 gulden, onder de conditie dat het hoogheemraadschap het dijkboek van 1598 zou bijwerken met alle 
eigenaren sinds 1598. Deze gegevens waren van belang voor goede uitvoering van het recht van uitboezeming (Res. 
SvU, 17 juli 1702). Dat bleek ondoenlijk in zo’n korte tijd, waarna besloten werd de lening goed te keuren met de 
belofte dat het bijwerken wel zou gebeuren. (Res. SvU, 25 en 26 juli 1702) Het archief bevat een bijgewerkt dijkboek 
van 1598, dus waarschijnlijk is de belofte later wel ingelost (AGV, AZD, inv. nr. 280). 

568  Verbaal Jan van Pietersom: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645, dossier 7, verbaal 10 februari 1710 (aantekening van 
12 augustus 1702). Dijkgraaf en heemraden kwamen voor het eerst bijeen op 11 april in de Munt, op 8 mei was het plan 
klaar (verbaal).  

569  Op voorstel van de Hollandse Staten kwamen Utrechtse en Hollandse afgevaardigden ter generaliteit bijeen om ‘alle 
redeenen ende consideratien ter materie dienden’ te overwegen, waarna men uiting om het besprokene voor te leggen 
aan de respectievelijke Statenvergaderingen. Res. SvU, 2 november en 11 december 1702. Dit had volgens de Utrechters 
allemaal wat minder gekund om de kosten te drukken. Res. SvU, 10 oktober 1703. 

570  Door problemen in de uitvoering werd het meeste werk uitgevoerd in 1715. Res. SvH, 16 februari 1715 (brief Adam 9 
februari 1715). 

571  Res. ZD, inv. nr. 15, 13 mei 1720. 
572  Res. ZD, inv. nr. 15, 3 november en 8 december 1723.  
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Alblasserdam en had ervaring met sluishoofden.
573

 Deze selectiemethode maakt duidelijk 

dat het dijkbeheer deskundig werd aangepakt.  

Ook werden een aantal structurele maatregelen besproken die het gevaar van een 

doorbraak zouden moeten verminderen. Het was al lange tijd bekend dat het groter 

worden van de zeegaten tussen de Waddeneilanden een belangrijke oorzaak was voor de 

problemen. Door de bredere zeegaten was er een grotere toevloed van water in de kom 

van de Zuiderzee, dat door de ondiepte niet weg kon stromen. 

In 1682 werd in de Staten van Holland een voorstel besproken om op Texel een dijk 

te leggen van 300 roeden lang en 5 roeden breed, en deze te beplanten met rijs en helm 

met als doel de afkalving van land te voorkomen. Als dit project successvol zou zijn, zou 

overwogen worden dit ook op andere plaatsen uit te voeren. Een commissie onder leiding 

van Haarlem inspecteerde de dijk een paar maanden later en wees op het mogelijke 

risico dat de dijk tot een diepere geul zou leiden, hetgeen gevaar kon opleveren voor Den 

Helder.574

In 1684 werd opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het vernauwen van 

de zeegaten tussen de Waddeneilanden. De vernauwing zou, zo werd verwacht, 

overstromingen tegengaan, misschien zelfs voorkomen.575 Al eerder had Henric Stevin dit 

plan geopperd.576

Vier jaar later constateerden de Staten dat de afkalving op Texel was voortgegaan, 

de situatie erger was geworden. Een commissie toerde over de eilanden en kwam met 

een rapport met een aantal aanbevelingen: 

- Het leggen van een tweetal hoofden in het gat tussen Vlieland en Terschelling om 

verdere vergroting tegen te gaan; 

- Het leggen van een stuifdijk van ruim 400 roeden met een kruin van 7 voet (15.422 

schaft zand) op de westzijde van Vlieland om het groter worden van het gat en 

overstroming van het strand tegen te gaan (kosten 9.800 gulden); 

- Op Texel het leggen van een stuifdijk van 300 roeden (kosten 3.132 gulden). Deze 

stuifdijk werd kon op een hoger gelegen strand gelegd worden en daarvoor was 

maar 4.320 schaft zand nodig; 

- Op de zuideinde van Texel een stuifdijk van 300 roeden, in aansluiting op oude 

Texelse duinen; 

- Op alle eilanden het beplanten van de duinen om het verder wegstuiven van de 

duinen voorkomen. .453 gulden). 577

Niet bekend is of deze relatief goedkope voorstellen zijn uitgevoerd. In 1702 werd als 

oorzaak voor het zeer hoge water gewezen op de gaten tussen de Waddeneilanden. 

Deze werden alsmaar groter. Bij noordwestenwind werden enorme hoeveelheden water 

vanuit de Atlantische Oceaan de Noordzee en vandaar de Zuiderzee in gestuwd en tegen 

de dijken opgestuwd. Verkleining van de gaten zou een uitkomst zijn. De vraag was of 

dit technisch mogelijk was, maar vooral of er politieke interesse was om een dergelijk 

project te financieren, waarover later meer. In ieder geval kwam het niet tot 

(belangrijke) versmalling van de zeegaten. Misschien speelde het feit mee dat in de tien 

jaren daarna zeer hoge waterstanden uitbleven.  

In 1702 bracht Amsterdam opnieuw de kwestie in de Staten van Holland. Sommige 

gaten moesten open blijven ten behoeve van de scheepvaart, betoogde Amsterdam. 

Waarschijnlijk doelde de stad hiermee onder andere op het Marsdiep , want zonder 

toegang tot de zee zou Amsterdam ten onder gaan. Maar een ‘tweede soort van gaten’ 

573  Res. ZD, inv. nr. 15, 8 december 1723. Advertentie in de Amsterdamse courant van december 1723, no.149. Er waren 
nog drie sollicitanten. In zijn sollicitatie brief bracht Mustaert als extra naar voren dat zijn vrouw goed kon koken, ten 
dienste van het college. AGV, AZD, inv. nr. 188. 

574  SA Adam, archief 5030, inv. nr. 492, 28 april, 15 juli, 6 augustus en 17 december 1682. 
575  Res. SvH, 23 september 1681 en 17 mei 1685. 
576  Devreese en van den Berghe, Simon Stevin, p. 115-120. Van der Wal, Geschiedenis afsluiting en droogmaking 

Zuiderzee, 5-6; Henric Stevin, Wiscontisch filosofisch bedrijf (Leiden 1667); Beets,’Noordzeekanaal’, Tijdschrift KNAG
(1920).

577  SA Adam, archief 5030, inv. nr. 492, 16 maart, 30 juni (rapport) en 27 augustus 1688.  
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kon volgens Amsterdam wel dichtgemaakt worden, waaronder de sleuf tussen Eierland 

en Vlieland. Op sommige plekken, aldus Amsterdam, was met succes en tegen lage 

kosten het strand al verhoogd.578

In 1717 werd dit idee weer in de Staten van Holland besproken. De Staten 

aanvaardden een plan om drie mensen naar Texel en Vlieland te sturen om gedurende 

langere tijd metingen te doen. Aan de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier 

werd overgelaten om verdere autorisatie te regelen.579 Daar houdt de informatie over dit 

project echter op. Hoewel in de correspondentie van de Amsterdamse gedeputeerden in 

Den Haag wordt gesproken over het bestuderen van rapporten zijn geen concrete 

plannen ontdekt.580 . 

5.2.3 Conclusies 

Rond 1680 leken de vooruitzichten voor veiligheid achter de dijk goed. Kosten noch 

moeite waren gespaard om de dijk in zodanige staat te brengen dat een overstroming 

menselijkerwijs niet meer voor kon komen. De dijkgraaf, heemraden en ingelanden 

konden met trots naar de nieuwe dijk kijken. Ook de Zeedijk beoosten Muiden onderging 

een metamorfose. Nooit eerder hadden werkzaamheden op een dergelijke grote schaal 

plaatsgevonden. De verlegging van de Hinderdam naar Muiden verkortte de lengte van 

de zeedijk aanzienlijk, waardoor het overstromingsrisico ook sterk verminderde. 

De werkelijkheid viel anders uit, want de periode 1678-1732 was rampzalig. De 

nieuwe dijk bleek niet de verwachte zekerheid te bieden. Herhaaldelijk was er groot werk 

aan de dijk te doen, waardoor de angst gevoed werd dat een volgende stormvloed tot 

een dijkdoorbraak zou leiden. In de periode 1678-1732 brak de Diemerdijk één keer 

werkelijk door. De storm van 1702 was echter zeer uitzonderlijk.581 Het was ook de enige 

keer dat het water hoger kwam dan het niveau van 90 duim boven Amsterdams Peil 

kwam. Dat was het niveau waarbij er kans was dat de grote golven over de dijk sloegen; 

het begin van een doorbraak.  

De oorzaak van het hoge water, namelijk steeds meer water in de kom van de Zuiderzee, 

werd niet weggenomen. De palendijk bleek geen afdoend middel. De vraag werpt zich 

dan op: waarom namen de betrokken instanties geen afdoende maatregelen? 

5.3 INSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN 

De bezetting van Utrecht in 1672 gaf Holland de mogelijkheid om zonder Utrechtse 

goedkeuring de Hinderdam naar Muiden te verleggen. De dijken tussen Amsterdam en 

Naarden werden door een commissie uit de Staten van Holland verhoogd en verbreed. 

Daarmee werd een grote wens van de Staten vervuld, echter wel tegen aanzienlijke 

kosten. De gelegenheid werd niet te baat genomen om financiële gemeenmaking af te 

kondigen. Het bleek niet mogelijk de kosten om te slaan over de ingelanden.  

De aanzienlijke dijkverbeteringen van 1676-1678 leidden niet tot de verwachte 

veiligheid. In de vorige paragraaf bleek dat de periode 1670-1730 talrijke 

hoogwatersituaties kende, waarvan een enkele leidde tot een dijkdoorbraak. Telkens 

moesten uitgebreide herstelwerken worden uitgevoerd. Hoe deze werken gerealiseerd 

werden, is het onderwerp van de volgende paragrafen over het functioneren van het 

hoogheemraadschap en de rol van Holland, Utrecht en de stad Amsterdam. 

578  SA Adam, archief 5030, inv. nr. 492, 6 en 30 mei 1702. Een commissie moest dit gaan onderzoeken. Dit rapport is niet 
in de Staten besproken. 

579  Res. SvH, 17 febr 1717. 
580  SA Adam, archief 5029, 30 mei 1702 en 27 febr en 29 juli 1717. 
581  Volgens een pamflet te wijden aan uitdroging. Zie: “De oorsaak.”(Knuttel 14878). Het antwoord zou moeten zijn een 

geul van zand op de kruin, 4 voet diep en 3 voet breed. Een ander pamflet ijverde voor het aanleggen van nog een 
palenrij in zee waarna de geul ertussen met takkenbossen, aarde en zware stenen gevuld zou moeten worden. 
“Remonstrantie en middelen .” (Knuttel 14879). 
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5.3.1 Het hoogheemraadschap 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van de Diemerdijk fungeerde omstreeks 

1590 vooral als een rechterlijke instantie. Het vaardigde keuren uit, controleerde of deze 

werden nageleefd en bestrafte nalatigen. Hierin was in de zeventiende eeuw weinig 

veranderd. In 1700 was de rechterlijke taak van dijkgraaf en hoogheemraden nog steeds 

de kern van hun functie. Door het grootschalige spadesteken kreeg het 

hoogheemraadschap echter nieuwe taken. Het moest nu zelf een steeds groter deel van 

de dijk onderhouden. Daarmee werd ook de taak van de opzichter belangrijk verzwaard. 

De moeilijke financiële situatie van veel dijkplichtigen had bovendien tot gevolg dat veel 

werk door de opzichter (en gecommitteerde hoogheemraden) moest worden uitbesteed. 

De secretaris/penningmeester had tot taak hiervoor de gelden te innen. De 

debiteurenboeken geven aan dat dat geen gemakkelijke taak was. 

Het volledige college van dijkgraaf en hoogheemraden kwam bijeen volgens een 

vaste vergadercyclus, gebaseerd op de middeleeuwse privileges. Alleen in geval van 

nood werden alle hoogheemraden vaker bijeen geroepen. De dagelijkse gang van zaken 

was in handen van een soort dagelijks bestuur, bestaande uit de dijkgraaf en drie 

gecommitteerde hoogheemraden: één per derdendeel. Jaarlijks werd per derdendeel 

(drie geografische gebieden die elk een derde deel van de omslag bijdroegen: Holland, 

Overvecht, Sticht) bij toerbeurt een gecommitteerde benoemd. De belangrijkste taak van 

de gecommitteerden was de controle op de financiën: het goedkeuren van betalingen 

(ordonnanties), de publieke veiling van riet en gras, verkoop van aarde, eventuele 

aanbestedingen van dijkwerken van zowel dijkvakken van het hoogheemraadschap als 

die van nalatige dijkplichtigen, inspecteren en goedkeuren van aanbestede werken, en 

het controleren van de jaarlijkse generale rekening. Dijkgraaf en gecommitteerden 

werden ondersteund door de secretaris/penningmeester en de opzichter.582

Na de grootschalige werkzaamheden in de jaren 1675-1678 werden verscherpte eisen 

gesteld aan het dijkonderhoud en aan de controle daarop. De Staten van Holland 

verhoogden de eisen voor de benoeming van hoogheemraden. Vanaf 1678 moesten zij 

minimaal 20 morgen land of tenminste 10.000 gulden bezitten; dit gold niet voor de 

hoogheemraad van Amsterdam. De heemraden werden sinds 1678 voor het leven 

benoemd en niet langer wisselend per jaar.583 Net als voorheen werden de heemraden 

voorgedragen door de stadsbesturen en eigenaren van heerlijkheden. Er kwam geen 

formele aanpassing in hun taken. 

Formeel trad het hoogheemraadschap geheel zelfstandig op, ‘zonder inbreng van 

anderen’. In de praktijk werden de Utrechtse en Hollandse heemraden in belangrijke 

mate direct of indirect gestuurd door hun respectievelijke provinciale Statencolleges. In 

1678 bijvoorbeeld, werden de Hollandse heemraden door de Staten gedwongen de 

gemaakte herstelkosten te innen, ondanks het feit dat dit in de Utrechtse districten niet 

gebeurde. In 1715 verboden de Staten van Utrecht de Stichtse heemraden om 

vergaderingen bij te wonen waarin gemeenmaking ter sprake kwam. Hierdoor was bij 

beleidsvorming in de praktijk sprake van twee ‘facties’ binnen het bestuur van het 

hoogheemraadschap, een Utrechtse en een Hollandse. De Hollandse factie, met name de 

dijkgraaf, stond onder invloed van Amsterdam en de Staten van Holland. In het 

algemeen was de Hollandse factie voorstander van vernieuwingen van het dijkbeheer en 

de lastenverdeling. De Utrechtse factie was hier tegen, omdat de vernieuwingen zouden 

leiden tot hogere lasten voor Utrechtse ingezetenen. Het Hollandse district Loosdrecht, 

omgeven door Utrechts gebied, hield zich veelal afzijdig in de politiek gekleurde 

discussies.584 Meestal echter volgde Loosdrecht de Staten van Holland. 

582  AGV, AZD, inv. nr. 42 (notulen van dijkgraaf en hoogheemraden voor het jaar 1715). 
583  Res. SvH, 7 mei 1678.en res. SvU, 22 mei 1679. Overigens maakte Utrecht bezwaar dat Holland deze eis stelde. 
584  Res. SvH, 24 juli en 5 augustus 1678.  
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Afbeelding 5.4: Hensbeker uit 1717 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020036. 
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Het hoogheemraadschap kwam voor de schouwen bijeen in het gemeenlandshuis bij 

Ipensloot. Op de dijk werd immers recht gesproken; dat was al zo in 1307. Aan het eind 

van de zeventiende eeuw verkeerde het in 1609 aangekochte gemeenlandshuis in 

bouwvallige staat. In 1720 besloot men tot de bouw van een nieuw onderkomen. Van 

verschillende zijden werd bezwaar gemaakt tegen de bouw van een nieuw 

gemeenlandshuis. De stad Weesp, voorheen de plaats van de rekendag, probeerde 

tevergeefs de verplaatsing te voorkomen.585 In de Utrechtse Staten was men bezorgd 

over de financiële gevolgen.586 Deze bezwaren konden de ingebruikname niet 

verhinderen. Op 24 juli 1727 nam het hoogheemraadschap het nieuwe gemeenlandshuis 

in gebruik. Voor een bedrag van bijna 16.000 gulden had het hoogheemraadschap de 

beschikking gekregen over een ‘passende’ vergaderplaats. De gewone vergaderkamer 

had uitzicht op drie zijden en werd verlicht, volgens de achttiende eeuwse historicus 

Wagenaar, door zes grote lichten. Daarnaast was er een eetkamer, de kamer voor de 

secretaris en een kleine slaapkamer. Op de tweede en derde verdieping waren de overige 

slaapvertrekken. Bij de ‘passende’ vergaderruimte in het nieuwe gemeenlandshuis 

hoorden ook de gebruiksvoorwerpen welke bij andere hoogheemraadschappen in gebruik 

waren, waaronder een bord met de wapens van de heemraden op de schoorsteenmantel 

van de vergaderkamer en speciaal gegraveerde glazen.587 Alleen in de winter kon niet 

aan de dijk vergaderd worden, dan werden de vergaderingen belegd in de herberg in de 

regulierstoren in Amsterdam.588

De juridische macht van het hoogheemraadschap bleek toen in de nachten van 2 tot 

4 november 1731 twee mannen enkele bouten lichtten uit het bolwerk nabij de 

Ipenslotersluis. Op 4 november 1731 zakte de slee met gestolen bouten door het ijs en 

werden de mannen gearresteerd. De dijkgraaf ging na of de Diemerdijk de hoge 

jurisdictie had. Zowel de hoogheemraadschappen als de Hollandse rechtsgeleerden 

bevestigden dit desgevraagd. Daarop werd uitgesproken dat de dieven weliswaar de 

doodstraf verdienden, maar dat zij ‘slechts’ veroordeeld werden tot geseling op het 

schavot, brandmerking en eeuwige verbanning uit Holland. Op het schavot werd boven 

hun hoofd een bout uit de palendijk gehangen als afschrikwekkend teken.589 In 1736 

kwam het college opnieuw samen om een diefstal te bespreken Op 16 maart 1736 waren 

namelijk wederom twee mannen gearresteerd die ijzeren bouten uit het bolwerk haalden. 

De Hollandse heemraden stemden in met berechting, Nigtevecht had bedenkingen terwijl 

Abcoude en Kortenhoef afwezig waren. De arrestanten zouden een dag later verhoord 

worden in de ‘pijnkamer van Amsterdam’. In de volgende vergadering waren Nigtevecht 

en Kortenhoef afwezig, evenals Weesperkarspel dat van mening was dat het vonnis aan 

schout en schepenen van Diemen was omdat de diefstal in hun jurisdictie plaats had 

gevonden. De Amsterdamse hoogheemraad Corver Hooft was voor de doodstraf omdat 

‘het wel soude kunnen gebeuren dat na deze noijt de Hoge Jurisdictie aan het College 

soude werden toegestaan’. De beraadslagingen leidden tot de conclusie dat de 

verdachten de doodstraf verdienden ‘en hun doode lighamen aan de galg blijven hangen 

tot dat door de lugt en het gevogelte des hemels sullen worden verteert’. De doodstraf 

werd niet uitgevoerd. Net als in 1731 werd besloten de veroordeelden op het schavot te 

binden met de ijzeren bouten boven hun hoofd en om, na geseling en brandmerking, de 

dieven voor eeuwig te verbannen uit Holland.590

585  AGV, AZD, inv. nr. 101; GA Weesp, OA Weesp, inv. nr. 4, 19 mei 1722. 
586  Res. SvU, 23 maart 1729. 
587  Eten en drinken was van groot belang geacht. Ras, Pronk, p. 16 
588  Wagenaar, Geschiedenis van Amsterdam, deel 5, p. 101. 
589  Res. ZD, 4 november 1731. 
590  Res. ZD, 16 maart, 24 en 27 april 1737. Doodstraf voor diefstal was niet ongewoon. In de periode 1730-1740 werden 

bijvoorbeeld in Amsterdam 5 mensen tot de dood veroordeeld voor diefstal. Spierenburg, Judicial Violence, p. 94. Over 
het tonen van aan de diefstal gerelateerde voorwerpen, zie idem, p. 74-75. 
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Afbeelding 5.5: Wapenbord van dijkgraaf en hoogheemraden, 1675. 

Archief hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020111. 
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Ondanks verbeteringen bleef de administratie van het hoogheemraadschap op een 

tweetal belangrijke punten gebrekkig, namelijk het op orde houden van de verzameling 

privileges en het bijhouden van het dijkboek. In 1712 werden de Staten van Holland en 

Utrecht verzocht om kopieën van hun afschriften van privileges. Het was de dijkgraaf 

bekend dat met name Utrecht eerder uitgebreid onderzoek had gedaan naar deze 

privileges.591 Er zijn geen aanwijzingen dat dit onderzoek tot opzienbarende 

ontdekkingen leidde. Opvallender is een tweede tekortkoming, namelijk het bijhouden 

van het dijkboek. Deze administratie was nodig voor de uitvoering van uitboezeming. 

Hierbij werd elke vorige eigenaar met heel zijn eigendom binnen de dijkplichtige ring 

verantwoordelijk gesteld voor dijkschade. In 1702 was opdracht gegeven het dijkboek 

van 1598 bij te werken.592 Uit het feit dat het resultaat daarvan maanden op zich liet 

wachten blijkt dat de transporten van land niet nauwkeurig werden bijgehouden. Het 

gevolg van de incomplete administratie was, dat uitboezeming vrijwel onmogelijk was 

omdat men niet kon aantonen wie het land in eigendom had. Uiteindelijk werd het 

dijkboek bijgewerkt, maar in 1706 was er blijkbaar alweer achterstand. Waarschijnlijk 

werd mede daarom besloten tot een dijkmeting (1711). Blijkens de overgeleverde 

administratie zijn de boeken daarna beter bijgehouden. Voor zowel de 

secretaris/penningmeester als de opzichter waren er sinds het begin van de achttiende 

eeuw taakbeschrijvingen.593

De sterke toename van het aantal roeden spadegestoken dijk (en het daaraan 

verbonden aantal morgen verlaten land) veroorzaakte veel extra werk waar het college 

niet op ingericht bleek. Vooral voor het toepassen van het hieraan verbonden 

boezemrecht was een goede administratie van het land noodzakelijk. Het verlaten 

dijkvak moest worden aangeboden aan de eigenaren van het land dat ooit deel had 

uitgemaakt van dezelfde boedel. Vóór 1670 kwam het spadesteken en dus het toepassen 

van het boezemrecht zelden voor. 

Het hoogheemraadschap had geen eigen vermogen. Jaarlijks werden alleen de 

werkelijk gemaakte kosten omgeslagen. In tijden van crisis steunde het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden op de stad Amsterdam en de provincies Holland en Utrecht. 

5.3.2 Holland, Utrecht en Amsterdam 

De crisis tussen Holland en Utrecht die ontstond naar aanleiding van de werkzaamheden 

van 1676-1678 werkte nog lang door. Na 1687 werd de kwestie min of meer tot een eind 

gebracht. Voor Holland betekende dit een definitief einde aan elke hoop op terugbetaling 

van de verleende voorschotten. Het hield ook in dat er voorlopig niets terecht kwam van 

de gemeenmaking, die vooral door Amsterdam zo nadrukkelijk was gewenst. Goed 

onderhoud van de dijken tussen Amsterdam en Naarden was van levensbelang voor 

Amsterdam. Het stadsbestuur had de Staten al verschillende keren voorstellen gedaan en 

zou dat ongetwijfeld weer doen zodra zich daartoe een mogelijkheid voordeed. 

Amsterdam had, zoals hierboven gesteld, grote invloed op de benoeming van de 

dijkgraaf en de hoogheemraden van Weesp, Muiden en Weespercarspel.594 Via voorname 

Amsterdamse families nam de invloed van het stadsbestuur nog verder toe. In 1676 kocht 

de vooraanstaande Amsterdamse familie Geelvinck de heerlijkheid Loosdrecht. Het 

Hollandse deel van het college van dijkgraaf en hoogheemraadschap was daarmee geheel 

Amsterdams gekleurd. In 1731 was bovendien de heerlijkheid Diemen aangekocht door 

591  AGV, AZD, inv. nr. 98. 
592  Dijkgraaf en hoogheemraden stelden Muiden en Kortenhoef aan het werk (toen gecommitteerden) om in Diemen, 

Muiden en Weesp het dijkboek van 1598 ‘zover doenlijk’ bij te werken. 
593  AGV, AZD, inv. nr. 189. Zie ook: UA, archief Kronenburg., inv. nr. 87. 
594  In 1674 bijvoorbeeld werd naar wens van Amsterdam Michael Fontaine benoemd. De toekomstige baljuw van 

Amstelland legde daartoe eerst een eed af voor ‘Raden en Meesters van de Rekeningen van Domeinen’ en daarna een eed 
voor een regerend burgemeester van Amsterdam SA Adam, archief 5029, inv. nr. 6, 10 september 1674. SA Adam, 
archief 5023, inv. nr. 9, 28 september 1712 en 7 juni 1715. De ambten van Baljuw van Amstelland en van Gooiland tot 
stemmend ambt gemaakt mits de ambten ‘ter dispositie’ van de burgemeesters werden gebracht. SA Adam, archief 5024,
inv nr. 9. 
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Amsterdam, waardoor Amsterdam directe invloed had op de schouw op de aarden dijk in 

de banne van Diemen.595

Ook de Utrechtse heemraden werden steeds meer gerelateerd aan Amsterdamse 

families. In 1717 werd de heerlijkheid Kortenhoef geschonken aan het Amsterdamse St. 

Pietersgasthuis en vanaf toen bestuurd door Amsterdamse regenten. In 1722 kocht de 

Amsterdamse familie Huydecoper de heerlijkheid van Nigtevecht. Desondanks stonden de 

Utrechtse heemraden vaak lijnrecht tegenover de Hollandse heemraden. Dat gold ook voor 

de Utrechtse heemraden die familie hadden in Amsterdam, zoals de Huydecopers. 

Amsterdam had nog andere mogelijkheden om zijn belangen te verdedigen. Als 

belangrijkste stad in Holland gebruikte Amsterdam zijn invloed in de Staten van Holland 

om het dijkonderhoud van de Diemerdijk te verbeteren. Formeel was Amsterdam slechts 

één van de negentien stemmende Statenleden. In alle financiële kwesties was unanimiteit 

vereist. In kwesties als gemeenmaking gold dat niet, maar ook daar was het belangrijk de 

overige achttien leden te overtuigen. Succes hing dus vooral af van de informele invloed. 

De Amsterdamse gedeputeerden in de Staten van Holland hadden hierin een belangrijke 

taak.

Het was duidelijk dat Amsterdam groot belang had bij de Diemerdijk. Door de 

uitbreiding van de stad was een deel van de dijk binnen de stadsgrenzen komen te 

liggen. Voor Amsterdam was het meest bedreigde stuk van de dijk het deel bij het 

Nieuwe Diep. Hier lag de dijk op een smalle strook grond en miste zowel voor- als 

achterland. Afkalving was een grote bedreiging. Inzakking van de dijk zou gemakkelijk 

kunnen leiden tot het ontstaan van een binnenzee. Het was heel moeilijk een zware dijk 

te leggen op de zwakke veengrond. Niet ver van het Nieuwe Diep lagen de 

Diemermeerpolder en de Bijlmermeer. Beide waren in de jaren twintig van de 

zeventiende eeuw drooggemaakt. In 1651 en in 1675 was aangetoond hoe makkelijk de 

polders verloren gingen. Iets verder lagen het Naardermeer, het Horstermeer en de 

uitgeveende landen. De ervaringen met het Haarlemmermeer lieten zien dat een 

vereniging van de meren niet ondenkbaar was. Een eenmaal gevormd groter meer bleek 

moeilijk te bedwingen. Drooglegging van het Nieuwe Diep, gevormd tijdens de St. 

Elizabethsvloed, was waarschijnlijk onmogelijk door de grote diepte van naar schatting 

meer dan 20 meter. Bescherming van de dijk bij het Nieuwe Diep was dus van zeer groot 

belang.
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Afbeelding 5.6: De dijk nabij het Nieuwe Diep. 

595  Noordkerk, Handvesten, p. 335. Gerrit Corver werd aangetekend als eigenaar. 
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In 1696 wilde Amsterdam een slaperdijk aanleggen bij het Nieuwe Diep, wat een 

belangrijke verbetering zou betekenen voor dat stuk zeedijk. Deze dijk zou echter de 

visserij bij de nabijgelegen Ipenslotersluis kunnen schaden en zo de opbrengsten uit de 

visverpachting verlagen voor de ‘geinteressseerden van de Ipenslotersluis’. Op 23 juli 1696 

sloten de burgemeesters een overeenkomst met de ‘geïnteresseerden in de 

Ipenslotersluis’. Daarbij garandeerde Amsterdam een pachtopbrengst van 600 gulden.596

Vervolgens sloten dijkgraaf en hoogheemraden en de belanghebbende dijkplichtigen op 13 

juni 1697 een overeenkomst met Amsterdam, waarbij de stad de verplichting op zich nam 

130 roeden zeedijk in eeuwig onderhoud te nemen, tegen een jaarlijkse betaling van 10 

gulden per roede. Het herstel van grondwalen was uitgezonderd; dit bleef de verplichting 

van het hoogheemraadschap.597 Een groot deel van dit stuk zeedijk was overigens in 

onderhoud bij de districten en subdistricten (92 roede).  

De overeenkomst zou volgens de burgemeesters voordelig zijn. Bovendien kreeg 

Amsterdam nu een goede plaats om de overtollige modder uit de Amsterdamse grachten 

te storten.598 Het belangrijkste argument was uiteraard de zekerheid voor de 

Amsterdammers.599 In paragraaf 5.4.2 wordt ingegaan op de financiële consequenties 

van deze overeenkomst. Deze overeenkomst veranderde niets aan de lasten voor de 

overige dijkplichtigen. 

Na de hoge waterstand van 1701 stuurden ‘de ingelanden aan de west-zyde van 

Muyden’ een Bericht (remonstrantie) aan dijkgraaf en hoogheemraden. Ze waren 

bezorgd over de betaalbaarheid van goed dijkbeheer. Er werd uitgebreid verhaald hoe 

slecht de situatie was. De waarde van weideland was sinds 1678 sterk in waarde gedaald 

terwijl volgens de ingelanden, de prijs elders was gestegen. De genoemde oorzaken 

waren tweeledig; het boezemrecht en de kosten van de buitengewone schade. Door 

uitoefening van het boezemrecht was er altijd onzekerheid, want eenieders bezit liep 

gevaar. Een reeks van privileges werd aangehaald om aan te tonen dat dijkplichtigen niet 

de bijzondere lasten zouden betalen, maar dat deze ten laste van de gemene 

waarschappij zouden moeten komen, de omslag dus.600 Inderdaad was het aantal 

morgen geabandonneerde (verlaten) landen sinds 1678 sterk toegenomen.  

De storm in de nacht van 5 op 6 april 1702 veroorzaakte een ramp. Op verschillende 

plaatsen braken de dijken tussen Amsterdam en Naarden.601 Direct na de aprilstorm van 

1702 werd Amsterdam door de Staten van Holland gevraagd, in samenspraak met 

dijkgraaf en heemraden, te doen wat nodig was om verdere schade te voorkomen, dit 

buiten last van de provincie. De commissie die gevraagd was advies te geven, was tegen 

het instellen van een ‘Staatse commissie’ zoals dat in 1675 was gebeurd.602 Amsterdam, 

in de persoon van burgemeester Hendrik Hooft, had intussen al de dijkgraaf, en de 

gecommitteerde hoogheemraden naar de burgemeesterskamer geroepen voor overleg. 

596  AGV, polderarchief Ronde Venen, inv. nr. 137. Het is niet bekend of toestemming vereist was van de Staten van 
Holland. Het Nieuwe Diep behoorde immers tot de Grafelijkheidsdomeinen. Zie ook res. vroedschap Amsterdam, 21 
mei 1697. 

597  NA, archief Vrij Temmink, inv. nr. 400. Jaarlijks ontving Amsterdam 1281 gulden, waarvan 78 gulden door het 
hoogheemraadschap werd betaald door overgenomen verlaten dijkvakken. De bijdrage van 10 roede was gebaseerd op de 
schatting dat vernieuwing van bolwerk 40 gulden per roede kostte en 30 gulden voor het opnieuw inslaan van oude palen. 
AGV, AZD, inv. nr. 277. In 1696 was 40 roeden palen opnieuw ingeslagen voor 900 gulden en in 1697 twintig roeden 
vernieuwd voor een bedrag van 900 gulden. 

598  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 43 , res. vroedschap, 22 juni 1697 (van de 209 roeden was 94 roede al bij de stad). Hier 
kon 1000 schouwen modder gestrort worden. Op 5 september werd de overeenkomst getekend: Van den Water, Groot 
Placcaatboek Utrecht, p. 6. Noordkerk, Handvesten, p. 369-370. Res. SvH, 13 juni 1697. SA Adam, archief 5023, Groot 
Memoriaal, deel VIII, fol. 133 en 167. 

599  Zowel in de Staten van Holland als van Utrecht is hierover geen besluit genomen of standpunt bepaald. De 
Amsterdamse burgemeesters gaven op 29 juni 1697 ook hun instemming (‘volkomen goet’). De stad Weesp was 
formeel geen betrokkene, wel het district Weesp als dijkplichtige van een aantal roeden dijk. Archief Weesp, oud archief 
Weesp, inv. nr. 3. 

600  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645; Res. SvH, 6 mei 1701. 
601  Zie paragraaf 5.2.1 
602  Bovendien zou een Staatse commissie volgens de adviseurs mogelijk ook gevolgen hebben voor de schade in Delfland en 

Schieland. Ook nadat Amsterdam haar beweegredenen had gegeven waren de leden niet overtuigd. Res. SvH, 8 april 1702. 
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Besloten werd een kistdam van ‘stevige kleij’ te slaan om het gat van 50 roeden breed te 

dichten.603

Volgens Amsterdam was er ook nu geen reden voor noodgrepen zoals het oproepen 

van een dijkleger. Met het afvoeren van het water en de aanleg van een kistdam om de 

walen was de grootste nood geledigd.604 Met de ‘geïnteresseerden’ zou besproken worden 

wat verder gedaan moest worden.605 De dijkplichtigen hadden intussen aan de Staten 

van Holland geschreven dat ze de zeer hoge lasten niet konden dragen. Toenemende 

lasten zouden betekenen dat uiteindelijk alle landen zouden worden geabandonneerd; 

wat tot ieders nadeel was. Voorgesteld werd daarom dat de dijk een gemene dijk zou 

moeten worden.606 Net als de Utrechtse ingelanden, brachten deze Hollandse ingelanden 

breeduit naar voren dat de ingelanden eigenlijk verantwoordelijk waren voor niet meer 

dan een kadijk en niet in staat waren zo’n zware dijk te onderhouden.607

Begin juni 1702 presenteerde Amsterdam een herstelplan aan de Staten van Holland. 

De Staten stemden in met het voorstel van Dordrecht dat de uitvoering niet meer dan 

100.000 gulden mocht kosten. 608 Het grootste probleem was het feit dat de Staten 

weigerden de garantie af te geven die Amsterdam eiste. De weigering was niet 

verwonderlijk, want de provincie kampte met grote financiële problemen terwijl verdere 

verhoging van de belastingen onmogelijk was.609 Daarop verleende het Amsterdamse 

weeshuis een rentedragende lening van 100.000 gulden.610

De Utrechtse Staten waren in 1702 zeer bezorgd over het reguliere dijkonderhoud. 

Bovendien stelden zij dat het nu weinig zin had veel kosten te maken als de gewone 

dijkplichtigen niet werkten aan hun dijkvak. Volgens de Stichtse waarslieden hadden zij 

eigenlijk buiten de schouwen weinig invloed op goed dijkonderhoud. Daarbij kon een 

‘geringe boete’ worden geheven als de eigenaren nalatig waren, maar dat voorkwam niet, 

volgens de waarslieden, dat ‘als sijnde de tijd onprofijtelijck te comen dijcken verlopen’. Dit 

jaar was toch al verloren voor de eigenaren dus erg veel haast toonde men kennelijk niet 

om de schade te herstellen. De kans was reëel dat door ‘manquement van wil ofte van 

geld’ de dijk niet hersteld kon worden voor het einde van het seizoen. De waarslieden 

stelden daarom voor een aantal dijkvakken aan te besteden en daarvoor een bedrag van 

100.000 gulden voor te schieten. De Staten stemden in met het verzoek, maar onder 

uitdrukkelijke voorwaarde dat werd nagezien wie de tegenwoordige eigenaren waren van 

de dijkvakken volgens het dijkboek van 9 juni 1598. Dit bleek niet eenvoudig want in de 

maanden daarna klaagden de Stichtse waarslieden herhaaldelijk dat aan deze voorwaarde 

niet werd voldaan. In juli werd gemeld dat eraan gewerkt werd, maar dat het niet zeker 

was of de gestelde opleverdatum (tien weken na 16 juni) gehaald kon worden.611 De 

Utrechtse Staten drongen aan op gegevens van de overboekingen sinds 1598 om na te 

gaan welke eigenaren moesten opdraaien voor de kosten, op basis van uitboezeming.  

De ramp van 1702 was voor het Amsterdamse bestuur aanleiding structurele 

maatregelen te overwegen. De ramp was volgens de burgemeesters mede veroorzaakt 

doordat de dijk niet door één hand werd onderhouden. Een gemene dijk had in maart 

603  SA Adam, archief 5014, inv. nr. 24, 12 april 1702. De gaten die ontstonden in de weilanden door het graven droge klei 
werden door Amsterdam met natte kleij uit de grachten gevuld. Amsterdam had een groot probleem om zich te 
verlossen van de klei uit de grachten. 

604  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 144, gedep. 12 april en 12 mei 1702. De bespreking in de Staten was uitgesteld omdat 
de opdracht van de burgmeesters nog niet was ontvangen (idem, 11 april 1702). 

605  Staten van Holland, gedeputeerden van Leiden, 12 april 1702. RA Leiden SA Leiden II, inv. nr. 9313. SA Adam, archief 
5029, inv. nr. 144, 12 mei 1702 

606  AGV, AZD, inv. nr. 870. 
607  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645. 
608  GA Leiden, SA Leiden II,  inv. nr. 9316, part not. SvH, 2, 23 en 26 juni 1714. Dordrecht was slechts èèn van de leden, 

maar wel de eerste van de steden die aan het woord kwam en dat ws van belang omdat Dordrecht daarmee de toon kon 
zetten voor de bespreking. Dit is misschien ook de reden waarom de Dordrechtse gedeputeerden veel vaker een last 
meekregen dan andere steden. Vooral de gedeputeerden van de kleinere steden kregen de simpele boodschap mee om 
met de andere leden tot overeenkomst te komen. 

609  Het ‘plafond’ was bereikt, De landbouwcrisis was hierbij een belangrijke factor. Fritschy,’financiën’, p. 169-173. 
610  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 46, res. vroedschap, 4 aug 1702 
611  Res. SvU, 17 mei, 16 juni, 25 juli 1702. Res. vroedschap Utrecht, 22 mei 1702: de stad stemde in met negotie van 

100.000 gulden. 
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hersteld kunnen worden, terwijl men nu moest wachten tot de uitgifte in mei. Eventuele 

nalatigheid kon pas na de naschouw van 17 september aanbesteed worden.  

Amsterdam wilde het liefst een gemene dijk van Amsterdam tot Naarden. Dat zou 

inhouden dat het hoogheemraadschap het onderhoud zou aanbesteden en de financiële 

lasten gelijkmatig over alle beschutte landen zou verdelen. Wenselijk was ook dat de 

dijken bewesten en beoosten Muiden samengevoegd worden. De sluis van Muiden, onder 

directie van de Zeedijk beoosten Muiden en apart bekostigd, maakte wel deel uit van de 

ring, maar werd niet genoemd. Alle belanghebbenden zouden moeten meebetalen, ook 

degenen die nu niet meebetaalden maar wel beschermd werden. Daarbij ging het om een 

gebied van ruim 12.000 morgen, vooral gelegen tussen de Vecht en de Amstel (tot aan 

Ronde Venen) en ten westen van de Amstel. Daardoor zouden de Stichtse landen ook 

voor een deel ontlast worden. De bestaande dijkplichtigen zouden hun verplichtingen 

kunnen afkopen met de 25ste penning (liefst op basis van een lage taxatie).612 De 

Ridderschap in de Staten van Holland en de Staatse gecommitteerden steunden het 

voorstel voor een gemene dijk.613 De ingelanden van de Diemerdijk wilden wel een 

gemene dijk, maar niet samen met de Zeedijk beoosten Muiden. Ook wilden ze een 

reglement over beperking van het uitboezemen, waartoe een verzoekschrift werd 

gestuurd aan de Staten van Holland.614 Voor de ingelanden van de Zeedijk beoosten 

Muiden was alles beter dan de huidige situatie. 

De Utrechtse Staten wezen de voorgestelde gemeenmaking af, en deden een ander 

voorstel. Amsterdam had volgens de Utrechters namelijk ‘in de securiteit van de voorsz. 

Dyk een byzonder interest’. De stad werd aangeboden het dijkonderhoud als dijkplichtige 

over te nemen.615 In recente jaren had het spadesteken een grote vlucht genomen. Deze 

ontwikkeling verontrustte de Staten van Utrecht bijzonder. Het betekende immers dat 

een steeds groter deel van de dijk werd onderhouden door het hoogheemraadschap en 

dus tot last kwam van alle waalplichtigen. Strengere toepassing van het boezemrecht 

werd in Utrecht gezien als een oplossing, maar nu toonde men interesse in 

alternatieven.616 Amsterdam ging daar graag op in. De Amsterdamse gedeputeerden bij 

de Staten van Holland, verantwoordelijk voor de besprekingen met de Utrechters, 

maanden de burgemeesters tot een zekere soepelheid. Alleen bij een zogenaamde 

‘contra-presentatie’ (tegenprestatie), werd de burgemeesters verteld, zou een 

overeenkomst met Utrecht mogelijk zijn.617

Er volgde een langdurige periode van onderhandelingen, waarin de Hollandse Staten 

geen grote rol speelden.618 Zowel de Hollandse gecommitteerden in deze kwestie als de 

Amsterdammers vonden het beter dat de stad eerst probeerde in onderling overleg met 

Utrecht tot overeenstemming te komen. In 1697 kwam het Amsterdamse voorstel tot 

overname van het onderhoud van dit dijkvak pas in de laatste fase bij de Staten voor 

Holland voor instemming.619

612  Amsterdam brengt het verzoekschrift in bij de Staten van Holland. Alle landen tussen Vecht en Amstel (ruim 10.000 
morgen stonden onder water, waarvan 1/3 in Utrecht en 2/3 in Holland. Van de Hollandse landen was de helft onder het 
hoogheemraadschap. NA, SvH, inv. nr. 1883, 18 augustus 1702. Zie ook: AGV, AZD, inv. nr. 870. 

613  RA Leiden SA Leiden II, inv. nr. 9313, Leidse gedeputeerden Staten van Holland (26 april 3 mei 1702)  
614  Als gevolg van de toepassing van het boezemnrecht was er grote onrust, die door de hoge lasten na de storm nog sterker 

zou worden. Een hectare land dat voorheen meer dan 1.000 gulden opbracht, was nu niet meer dan 100 gulden waard. 
AGV, AZD, inv. nr. 870. De daling was natuurlijk ten dele het gevolg van de algemene landbouwcrisis. Zie De Vries en 
Van der Woude, Nederland 1500-1815, p. 217-223. 

615  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 46, res. vroedschap Amsterdam, 14 sept 1703. Amsterdam wilde praten, maar eerst met 
Utrecht. De eerste bijeenkomst op 6 september verliep nuttig volgens de gecommitteerden. Tien gulden werd door de 
vroedschap te weinig bevonden en liever namen ze geen waalplicht op zich. De gecommitteerden kregen toestemming 
om tot contract te komen met Utrecht 

616  UA, archief Vreeland, inv. nr. 99; res SvU 15 jan 1696 waarin rapport wordt gevraagd over alle spadesteking sinds 
1674. Ook werd elke drie maanden een rapport geeist over uitboezeming. Zover bekend zijn de driemaandelijkse 
overzichten nooit gemaakt. 

617  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 144, gedep, 10 februari 1703; SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645. 
618  AGV, inv. nr. 894. Res. SvU, 28 aug 1702. Staten van Holland, gedeputeerden van Leiden, 11 oktober 1702. RA Leiden 

SA Leiden II, inv. nr. 9313. 
619  RA Leiden SA Leiden II, inv. nr. 9313 ; SA Adam, archief 5029, gedep, onder andere 21 sept 1702. 
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Na de grote stormschade in 1701, dus nog voor de ramp van 1702, was door een 

aantal ingelanden een verzoekschrift gestuurd aan de Staten van Holland om de 

Diemerdijk gemeen te maken. Terwijl de onderhandelingen gaande waren over de 

gevolgen van de ramp van 1702, werd dit verzoekschrift van de ingelanden van de 

Diemerdijk door de Utrechtse heemraden becommentarieerd, waarop Amsterdam een 

reactie stuurde. De eerste punten betroffen het proces. De Utrechtse hoogheemraden 

betwistten dat het stuk afkomstig was van de ingelanden, want het was niet door hen 

ondertekend en ook waren de ingelanden niet gehoord zoals volgens de Utrechters gewoon 

was. Volgens Amsterdam kwam het wel van de ingelanden en waren er voor het opstellen 

van het stuk verschillende bijeenkomsten gehouden. Belangrijker was de inhoudelijke 

kritiek. De Utrechtse heemraden gaven aan dat intussen 300 roeden geabandonneerd was 

en dat het boezemrecht beter toegepast moest worden. Als alle belanghebbenden zouden 

moeten bijdragen zouden ook (delen van) het Grootwaterschap Woerden en Rijnland erbij 

betrokken moeten worden. Tenslotte werd door Utrecht beargumenteerd dat de problemen 

verergerd waren door de aanleg van de sluis in Muiden en de daaropvolgende verlaging 

van de Vechtdijken. Volgens Amsterdam waren de opgeworpen stellingen juist een bewijs 

voor het grote belang van de zeedijken en daarmee reden voor gemeenmaking. Bovendien 

was in Rijnland en Noord-Holland aangetoond dat bij zware stormen geen doorbraak 

plaatsvond, maar, zo stelde Amsterdam, ‘hier laat men Gods water over Gods akker gaan’. 

Belangrijkste was dat door dijkplichtigen de dijk ongemaakt was gelaten en daardoor de 

dijk niet bestand was geweest tegen de aprilstorm van 1702. In geval dat de dijk gemeen 

zou zijn geweest, was de dijk tijdig gemaakt.620

De onderhandelingen vlotten niet erg. In september 1703 berichtte de Amsterdamse 

burgemeesters aan de vroedschap dat er nog allerlei onderhandelingen gevoerd moesten 

worden, maar dat dit wel een mogelijkheid was om verbetering in het beheer te brengen. 

Onder andere zou Utrecht zijn bod van tien gulden per roede moeten verhogen. Anders 

dan in 1697 zou Amsterdam immers ook het buitengewone onderhoud overnemen.621

Eind 1705 kon Amsterdam de Staten van Utrecht een formeel concept contract voorleggen. 

Amsterdam nam de onderhoudsverplichtingen van het ‘Utrechtse deel’ van de dijk over. 

Anders dan in 1697 werd nu, op Utrechtse aandrang, zowel het gewone als het 

buitengewone onderhoud overgedragen. De prijs daarvoor was 20 gulden per roede per 

jaar. Het beheer zou geschieden als vanouds, volgens bestaande keuren en bestaande 

schouwregelingen. Tenslotte waren er enkele voorwaarden. Amsterdam stelde als 

voorwaarde dat het geen uitstaande schulden op zich hoefde te nemen. Ook stelde het de 

eis dat een soortgelijk contract gesloten zou worden met de Hollanders. Tenslotte werd 

nog als voorwaarde gesteld dat er toestemming zou komen voor de vestiging van een 

kruitfabriek. 622

Uiteindelijk werd er geen contract getekend. De belangrijkste punten van discussie waren 

de vergoeding, de nog uitstaande schulden van ‘de ramp van 1702’ en vooral de vestiging 

van een kruitfabriek naast het gemeenlandshuis aan de dijk. Amsterdam wilde graag 

doorpraten om bij toekomstig onheil het gelijk aan zijn zijde te hebben. De Utrechters 

zagen geen heil in verder praten.623

620  De Staten van Utrecht hadden de heemraden hiertoe verzocht: “Bedenckingen van de Stichtse waarslieden, of 
Heemraden, op den Diemerdijck.” en “Antwoord op de Bedenkingen.” (7 december 1702) SA Adam, archief 5028, inv. 
nr. 645.De Utrechters hadden geprotesteerd in 1520, 1591, 1609,1616, 1625, 1632-33, 1651, 1661, 1673-76,1678-79, 
1682-83. De Utrechtse landen waren, volgens de Utrechters  slechts 1/3 waard van de Hollandse landen. In 1582 dijk 
verzwaard door Diemense dijkplichtigen, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd deze last op zich moesten nemen. 

621  SA Adam, archief 5025, inv. nr. 46, res. vroedschap, 14 sept 1703. 
622  Amsterdam beschouwde de kruitmolen niet als een bedreiging voor de dijk, zoals Utrecht. Voor Amsterdam was deze 

kwestie belangrijk. Na een ontploffing in de binnenstad in 1700 wilde Amsterdam haar kruitmolens net buiten de stad 
plaatsen Res. SvU, 15 dec 1705. Van Cuijk, eigenaar van de kruitmolen, was een stuk land verkocht, vrij van alle lasten, 
inclusief zeedijkslasten. In Utrechtse kringen bestond de angst dat een –niet denkbeeldige- ontploffing schade aan de 
dijk zou kunnen richten. UA, archief Berger, inv. nr. 137. Waarom Utrecht hiervoor zo veel meer angst had dan Holland 
of Amsterdam is niet duidelijk. In ieder geval was Utrecht zeer volhardend in haar eis dat de kruitmolen moest 
vertrekken. De vestiging van de kruitmolen was eerder op verzoek van Amsterdam goedgekeurd door de Staten van 
Holland: SA Adam, archief 5024, inv. nr. 45, 2 juli 1700. 

623  Res. SvU, 18 en 30 maart 1706. 
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Amsterdam stak het veel energie in een overeenkomst over het Utrechtse deel van de 

dijk en minder in het - veel grotere - Hollandse deel. Dit tekende de verhoudingen. Als 

eenmaal met Utrecht zaken gedaan waren, zouden de Hollanders naar verwachting wel 

instemmen.624 De Hollandse heemraden en de Amsterdamse bestuurders waren het in het 

algemeen wel eens met elkaar. 

Tijdens de hierboven beschreven onderhandelingen was tussen Utrecht en Amsterdam 

ook een andere uitstaande kwestie besproken. In 1702 had Amsterdam een kistdam 

aangelegd rond de waal vlakbij Muiden en  daarvoor bijna 25.000 gulden uitgegeven. 

Volgens Utrecht was de aanleg niet legitiem en had deze bovendien teveel gekost. 

Amsterdam gaf toe dat het de plannen veranderd had na goedkeuring van de 

oorspronkelijke plannen, maar gaf aan dat het nieuwe plan juist beter en goedkoper 

was.625 Uiteindelijk stemde Utrecht ermee in dat het hoogheemraadschap 15.000 gulden 

zou omslaan.626

Nog voordat de in 1702 ontstane problemen waren opgelost, werd het gebied in 1714 

door een nieuwe ramp getroffen. Zoals paragraaf 5.2.2 beschreven, brak de Diemerdijk 

niet, maar brak de dijk ten oosten van Muiden wel op enkele plaatsen. De doorbraak in de 

Zeedijk beoosten Muiden is niet verbazingwekkend. Enkele jaren eerder had de 

Amsterdamse vroedschap al voorzien dat het nalatige beheer aan die dijk een risico 

vormde. Volgens Amsterdam was de situatie zo ernstig dat de eigenaren al hun land wilden 

abandonneren. De stad vroeg de Staten voorzieningen te treffen.627 Dat verzoek werd - 

uiteraard - niet geaccepteerd, maar het hielp misschien wel om de Staten ervan te 

overtuigen dat steun nodig was. De Staten van Holland besloten om maximaal 100.000 

gulden ter beschikking ter stellen, welk bedrag door Amsterdam zou worden 

voorgeschoten met als onderpand de verpondingen indien de ingelanden na twee jaar 

nog niet terugbetaald hadden.628 Het Amsterdamse bestuur verleende een nieuwe lening 

voor maximaal 88.000 gulden aan dijkgraaf en heemraden die over een periode van 15 

jaar terugbetaald moest worden. Amsterdam voerde het herstel zelf uit onder leiding van 

voormalig burgemeester Gerrit Hooft, regerend burgemeester Jan Six en de drost van 

Muiden, Hendrik Hooft.629 De schade aan de Diemerdijk was veel geringer dan aan de 

Zeedijk beoosten Muiden en kon zonder Amsterdamse leningen worden gerepareerd, 

waarover later meer. Voor Amsterdam en de Staten van Holland waren de problemen aan 

de zeedijken reden om opnieuw structurele maatregelen te bespreken met Utrecht. 

Utrecht had intussen een andere kwestie reden om in overleg te gaan met Holland. In 

1713 waren de erfgenamen van de ingeland Adam Damen (waarschijnlijk betrof dit zijn 

dochter Jacoba Damen die landen in Muiden beheerde) gesommeerd de kosten te betalen 

van een aanbesteed werk. De erfgenamen Damen weigerden te betalen en startten een 

proces tegen dijkgraaf en hoogheemraden bij het Hof van Holland. Het Hof verleende de 

erfgenamen een zogenaamd mandement waardoor de voorgenomen executie van de 

landerijen niet kon plaatsvinden. Zowel het college als de Utrechtse Staten waren 

hierover zeer verbolgen. Volgens beiden hadden ingelanden van de Diemerdijk geen 

recht van appèl bij een andere overheid. De Staten van Holland zouden het Hof dus 

624  Dit was ook de gedachtegang van de Amsterdamse vroedschap. Res. vroedschap Amsterdam, 14 september 1703. 
625  Amsterdam gaf toe dat op de kritie vergadering van 3 augustus 1702 een bedrag genoemd was van 6.000 à 7.000 gulden, 

maar voegde eraan toe dat dit bedrag niet realistisch was. Een eerder plan was gebudgetteerd op 43.908 gulden. Verbaal 
van Landmeter Jan Pietersom over de gebeurtenissen in 1702, 10 februari 1710 SA Adam archief 5028, inv. nr. 645. Zie 
ook res. SvU, 6 augustus 1709. 

626  Res. SvU, 15 september, 1 en 22 oktober 1710, 5 november 1711.
627  RA Leiden SA Leiden II, inv. nr. 9316. part. notulen Staten van Holland, gedeputeerden van Leiden, 15 maart 1714. 
628  Part. notulen Staten van Holland, gedeputeerden van Leiden, 2, 23 en 26 juni 1714. RA Leiden SA Leiden II, inv. nr. 9316. 
629  Res. vroedschap Amsterdam, 5 juli 1714. AGV, archief Zeedijk beoosten Muiden, inv. nr. 1, folio 109. Toestemming 

financiën: SA Adam, archief 5039, inv. nr. 11 (res. thesaurie, 17 april en 20 juli 1714); SA Adam, archief 5025, inv. nr. 49 
(res. Vroedschap 5 juli 1714). De gedeputeerden lieten op 28 juni weten dat de resolutie zodanig geformuleerd is dat 
duidelijk is dat het voorschot kan worden verhaald. SA Adam, archief 5029, inv. nr. 60. Op 20 juli 1714 werd 88.000 
gulden opgenomen. Overigens was in april, dus voor de goedkeuring, al 6.000 gulden uitgeleend. Res. vroedschap 
Amsterdam, respectievelijk 20 juli en 17 april 1714. 
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moeten dwingen het mandement van appèl in te trekken.630 Holland wilde hierover alleen 

praten, als ook andere zaken ter sprake zouden komen, waaronder een andere 

financiering van de dijk.  

Op verzoek van de Staten van Holland stelde Amsterdam een nieuw plan op voor de 

financiering van de Diemerdijk: het zogenaamde ‘Opstel van Slicher.631 In tabel 5.2 is de 

inhoud van dit plan weergegeven. 

Tabel 5.2: ‘Opstel van Slicher’, 1714.  

Voorgestelde maatregel Toelichting 
Onderhoud van de dijk Door dijkgraaf en hoogheemraden, zowel gewoon als buitengewoon 

onderhoud. 

Dijkplichtigen kopen hun dijklast 

af.

Afkoop tegen de 25ste penning (dus 25 x gemiddelde jaarlijkse kosten 

van normaal dijkonderhoud), Die jaarlijkse rente van het gevormde 

kapitaal ter dekking van te maken kosten. De gemaakte kosten worden 

dan verdeeld over districten zoals dat bij de Diemerdijk gebeurd. 

Belasten van belanghebbenden 

tot nu toe onbelast 

Zij gaan 2/12 deel van de lasten  betalen. Dit gebied is groot 14.000 

morgen. 

Verlaging van de lasten van de 

Zeedijk beoosten Muiden 

De ingelanden van het Hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden 

gaan 1/12 deel van de de totale kosten van het nieuwe 

hoogheemraadschap betalen. Dit gebied is 1.300 morgen groot. 

Bijstelling van de lasten van 

waalplichtigen Diemerdijk 

De ingelanden van de Diemerdijk gaan 9/12 deel van alle lasten van het 

nieuwe hoogheemraadschap betalen.  Dit gebied is 21.000 morgen 

groot. 

Bron: Res. SvH, 24 en 25 april, 26 mei, 2, 26, 27 en 30 juni, 24 juli en 19 oktober 1714; NA, archief 

gedeputeerden van Haarlem ter dagvaart, inv. nr. 1228; Brief van J. Akersloot aan A. Heinsius: Veenendaal, 

Heinsius, 17 juni 1714. 

Het ‘Opstel van Slicher’ behelsde samenvoeging van de twee hoogheemraadschappen, de 

technische gemeenmaking, toevoeging van tot nu toe onbelast gebied en een nieuwe 

financiele verdeling. Er was geen sprake van financiële gemeenmaking. Het plan kon, na 

gesprekken van Amsterdamse gedeputeerden met verscheidene Statenleden, in het 

algemeen rekenen op steun van de Staten van Holland.632 Het Hollandse deel van het 

hoogheemraadschap adviseerde dat de Diemerdammerpolder in bezit van het 

hoogheemraadschap moest blijven voor het afgraven van klei. Over de directie van de 

dijk wenste het college nog nader te overwegen, waarmee Amsterdam akkoord ging.633

Op last van hun Staten deden de Utrechtse heemraden niet mee aan de discussie. De 

Utrechtse Staten namen voorlopig geen positie in. 

Het ‘Opstel van Slicher’ bleek op zware tegenstand van grote groepen ingelanden te 

stuiten. Een belangrijke reden daarvoor was, dat de lasten voor de acht oude districten, 

als het plan werd uitgevoerd, waarschijnlijk niet of nauwelijks zouden dalen. Weliswaar 

werd het betalende gebied belangrijk uitgebreid, maar tegelijkertijd werd de Zeedijk 

beoosten Muiden uitgebreid met bijna 1.200 roeden moeilijk te onderhouden dijk.634 De 

ingelanden van de Diemerdijk wilden niet meebetalen aan de Zeedijk beoosten Muiden. 

Landeigenaren buiten de hoogheemraadschappen, die wel door de dijk beschermd waren 

maar niet betaalden, waren tegen elke verandering. Alleen de ingelanden van de Zeedijk 

beoosten Muiden waren in 1714 voorstanders van het plan. Zij hadden alleen maar te 

winnen bij de voorgestelde gecombineerde gemeenmaking van beide 

hoogheemraadschappen.635

630  Res. SvU, 11, 18, 21 en 24 april, 26 mei 1714. SvH, 26 april 1714. SA Adam, archief 5029, inv. nr. 148, 17 maart 1714. 
631  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 648, 30 juni 1714; RA Leiden SA Leiden II, inv. nr. 9316, part. notulen Staten van 

Holland, gedeputeerden van Leiden, 17 maart 1714. 
632  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 148, 21 april 1714. Res. SvH, 2 juni 1714. Res. Vroedschap Monnikendam, 17 juni 

1714, OA Monnikendam, inv. nr. 13. Slicher was de opsteller van het voorstel. Zijn functie en achtergrond zijn niet 
bekend.

633  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 648, 9 oktober 1714. het hoogheemraadschap wilde geen nieuwe directie. Art 8 
betekende dat baljuw van Muiden zijn taak als dijkgraaf opgaf. 

634  Mol-Wensink, Inventaris Zeedijk Beoosten Muiden, p. 4. 
635  Haarlem schreef aan Zeedijk beoosten Muiden om op schouwdag de mogelijke bijdrage te bespreken aan een gemene 

dijk. SA Adam, archief 5028, inv. nr. 648, 9 mei 1714 
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Nadat gebleken was dat het voorstel van Slicher geen kans maakte, kwam 

Amsterdam met een ander voorstel. Het plan van 1702 om de dijk in eigen beheer te 

nemen werd opnieuw bestudeerd. Amsterdam eiste daarvoor een bedrag van 20 gulden 

per roede, te betalen door de dijkplichtigen.636 Utrecht vond de prijs van 20 gulden per 

roede te hoog, maar was toch bereid verder te praten.637

In 1717 werd een nieuw Amsterdams plan op tafel gelegd. Landen die onder een ander 

hoogheemraadschap vielen werden nu nadrukkelijk uitgesloten, waardoor het betalende 

gebied kleiner was dan volgens het plan van 1714. Volgens dit nieuwe plan zouden ten 

oosten van de Amstel 4.639 morgen moeten meebetalen, in het gebied ten westen 4.928 

van de Amstel morgen en verderweg gelegen landen 4.388 morgen. Elk van deze drie 

gebieden zou 1/12 deel bijdragen. De 680 morgen in eigendom van het 

hoogheemraadschap van de Diemerdijk zouden worden overgedragen aan de Staten van 

Holland. De 1300 morgen van de Zeedijk beoosten Muiden zouden ‘ter dispositie’ komen 

na afkoop van de dijkplichtigheid van de eigenaren.638

Ook het plan van 1717 viel bij de meeste ingelanden niet goed. De eigenaren 

bewesten Muiden waren tegen gemeenmaking met de dijk beoosten Muiden. Opnieuw 

beargumenteerden de ingelanden van de gebieden die bij het hoogheemraadschap 

zouden worden gevoegd, dat er voor hen geen reden was om bij te dragen. Naast het 

aloude argument dat men zich van dijklasten vrij waande, was er een nieuw argument: 

door een goedkoper alternatief in de vorm van een verhoging van de kaden zouden de 

landen geen gevaar van overstroming meer lopen in geval van een dijkdoorbraak. Ook 

veel ingelanden van de Zeedijk beoosten Muiden waren tegen. Zij beweerden dat vóór 

1678 slechts een deel van het hoogheemraadschap dijkplichtig was (620 morgen). In 

1690 was dit oorspronkelijke gebied vergroot met 680 morgen tot 1.300 morgen. De 

eigenaren van die 680 morgen beweerden dat zij niet verplicht waren hun land over te 

dragen. Ondanks de bezwaren werd het plan toch ingediend bij de Staten van Holland. Om 

het goedgekeurd te krijgen, gaven de Amsterdamse gedeputeerden bij de Staten van 

Holland aan dat zij zouden spreken met alle belanghebbenden. De raadpensionaris wilde 

het plan positief inbrengen bij de Ridderschap, de eerste en daardoor belangrijke stem in 

de Staten van Holland. Maar het voorstel had weinig succes, ondanks de pogingen het plan 

voor eenieder ‘smakelijk’ te maken. De Amsterdamse gedeputeerden gaven daaromde 

opdracht die zij hadden gekregen van de vroedschap terug met de mededeling dat ‘een 

grooter en sterker hand’ nodig was om tot betere organisatie van het dijkbeheer te 

komen.639

De besprekingen over de gemeenmaking van de dijk stokten nu. In 1719 gaf Holland 

het op en stopte het proces voor het Hof van Holland. Dit maakte de weg vrij voor een 

overeenkomst over de eerder genoemde kwestie van de erfgenamen van Adam Damen, 

die de dijkmeting van 1711 betwistten voor het Hof van Holland. Deze kwestie was 

verworden tot een principieel conflict tussen Holland en Utrecht dat jarenlang zou 

voortduren en de invoering van de nieuwe dijkmeting in de weg stond. Volgens het 

college van hoogheemraden was het Hof hiertoe niet bevoegd over deze kwestie te 

oordelen. In 1450 had het college immers het recht verkregen het dijkboek op te maken 

en daarmee de dijkvakken geheel zelfstandig toe te wijzen aan de ingelanden.640 Al gauw 

na de stopzetting van het proces bereikte Holland en Utrecht overeenstemming over de 

vaststelling van het nieuwe dijkboek, de intrekking van het proces van de erfgenamen 

van Adam Damen voor het Hof (maar niet het recht van procesvoering) en het 

boezemrecht. Daarna volgden nog enkele wijzigingen in de formulering.641 Op 5 juni 

1720 werd de overeenkomst tussen Holland en Utrecht getekend.642 Nog voor de inkt 

636  Plan: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645 (dossier 8), 30 juni 1714.  
637  Adam Damen jr mocht zes maanden in Holland zijn om rechtszaak te regelen. Res. SvH, 2 juni 1717 
638  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 648, 1717. 
639  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 103, 19 februari, 15, 17 maart, 26 mei 1714; SA Adam, archief 5029, inv. nr. 148, 9 

februari 1715, brief aan Staten van Holland. Res. SvH, 11 december 1717 
640  Res. ZD, inv. nr. 15, 8 november 1719.  
641  Res. SvH, 3 februari 1720 (op brief van de Staten van Utrecht 23 januari 1720). 
642  Noordkerk, Handvesten, p. 371-376. Res. Staten van Holland, 1720. AZD, inv.nr. 230 en 941.  
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droog was werd op verzoek van dijkgraaf en heemraden een addendum toegevoegd. 

Hiermee werd een kleine verduidelijking aangebracht in de grenslijn van dijkplichtigen. 

Veel belangrijker was de tweede verduidelijking betreffende het boezemrecht. Op 

verzoek van Holland werd bepaald ‘dat egter aan geinteresseerdens niet mag worden 

benomen de defensie tegen excessen’, waarmee dus de weg open bleef voor een beroep 

op het Hof van Holland. In maart 1721 werd de conventie door ratificatie van beide 

provincies definitief van kracht.643 In feite was er niets veranderd. Het boezemrecht bleef 

in stand en Hollanders mochten tegen ‘excessen’ beroep doen op de rechterlijke macht. 

De Hollandse wens tot gemeenmaking werd niet gerealiseerd. Het enige concrete 

winstpunt was de goedkeuring van het dijkboek van 1711, de eerste dijkmeting na 

1598.644 Met de nieuwe dijkmeting was opnieuw zekerheid geschapen over de 

verantwoordelijkheid van de dijkvakken. Anders dan na 1598 werden voortaan de 

transporten van land, en daarmee van dijkvakken, strikt bijgehouden. Utrecht had alle 

reden tot tevredenheid want formeel veranderde er niets. 

5.3.3 Conclusies 

In de periode 1678-1732 verbeterde de bestuurlijke organisatie van het 

hoogheemraadschap aanzienlijk. In tegenstelling tot de voorgaande periode was er geen 

hulp van buiten nodig om nieuwe keuren op te stellen. Ook waren er geen problemen bij 

het opmaken van de jaarlijkse rekening. Hoewel geen van beide Staten formeel recht had 

op het horen van de rekening zouden onrechtmatigheden ongetwijfeld geleid hebben tot 

interventie. Hiervan zijn geen gevallen bekend. Vooral van Utrechtse zijde was men alert 

op de hoogte van de lasten. Hoewel het stadsbestuur van Amsterdam zich niet direct 

bemoeide met het functioneren van het hoogheemraadschap, was zijn invloed 

allesoverheersend. Direct of indirect kon Amsterdam de benoeming van alle Hollandse 

hoogheemraden beïnvloeden. Twee van de vijf Utrechtse heemraden waren ook 

afkomstig uit Amsterdamse regentenfamilies. Deze ‘Utrechters’ volgden in crisissituaties 

echter de bevelen van de Staten van Utrecht op en kozen niet de kant van de stad 

Amsterdam of de Staten van Holland. 

Tijdens de regering van Willem III ondernam Amsterdam weinig actie bij de Staten 

van Holland. Dat had deels te maken met het feit dat er geen crisissituaties waren, maar 

ook met de verschillende verstandhouding van Amsterdam en Utrecht met de prins. Al in 

de periode 1678-1683 bleek dat Utrecht kon vertrouwen op de steun van Willem III en 

dat Amsterdam daar weinig tegenin kon brengen. Na de dood van de prins in 1702 trad 

Amsterdam veel actiever op. Dit viel echter ook samen met een periode van 

herhaaldelijke problemen. 

De overheersing van het hoogheemraadschap van de Diemerdijk door de stad 

Amsterdam paste tijdens deze periode in een breder Hollands patroon. Het 

hoogheemraadschap Delfland stond min of meer onder controle van de stad Delft en het 

hoogheemraadschap Schieland werd aangestuurd vanuit Rotterdam. Wie de regionale 

hoogheemraadschappen wilde beheersen, moest zorgen grote invloed te hebben op de 

besturen van de stadjes en heerlijkheden in het achterland van het hoogheemraadschap. 

Amsterdam kon kandidaten nomineren voor de baljuwschappen van Gooiland en 

Amstelland en beheerste daarmee de benoemingen van schout en schepenen in het 

betreffende baljuwschap. Een soortgelijk patroon gold voor Schieland en Delfland: 

Rotterdam nomineerde de baljuw van Schieland en Delft de baljuw van Delfland.645

Haarlem en Leiden hadden grote invloed op het hoogheemraadschap Rijnland. Bovendien 

verwierven de steden ambachtsheerlijkheden in hun achterland. Na 1700 werden de 

mogelijkheden om invloed uit te oefenen vergroot door de verkoop van talrijke 

heerlijkheden door de Staten van Holland (Grafelijkheidsdomeinen). De steden Haarlem, 

643  UA, archief Kronenburg, inv. nr. 85; Res. SvU, 12 maart 1721; zie ook dossier: AGV, AZD, inv. nr. 236; UA, archief 
Kronenburg, inv. nr. 85 en NHA, archief De Vries, inv. nr. 18. Na tekening van de conventie werden de dijkvakken van 
de erfgenamen spadesteken (schuld 1.828 gld) door Jacoba Damen, die bij haar overlijden ruim 700.000 gulden naliet. 

644  Dijkmeting 1711 onder andere in: Noordkerk, Handvesten, p. 377-414. 
645  Rotterdam: Unger, De regeering van Rotterdam, I, 1328-1892; Delfland: www.delflandhh.nl. 



5. De periode 1678-1732 

152

Leiden, Rotterdam en Gouda en ook Amsterdam kochten nieuwe heerlijkheden aan om hun 

invloed op de waterbeheersing in het achterland te vergroten.646 Zo konden de grote 

steden bewerkstelligen dat de door hun gewenste werkzaamheden op kosten van de 

ingelanden werden uitgevoerd.  

Anderzijds steunden de steden verzoeken van ingelanden om hun provinciale lasten te 

verlagen. Hiermee ontstond in de Staten een situatie dat de Statenleden instemden met 

belastingvermindering elders als ook hun ‘achterland’ dergelijke verminderingen kreeg.

5.4 DIJKLASTEN

Een goede kwaliteit van de dijk, en daarmee de bescherming tegen het zeewater, kon 

grotendeels gekocht worden. Dijken konden worden verbreed, verzwaard of anderszins 

aangepast om een hogere mate van veiligheid te geven. In de voorgaande paragrafen is 

gebleken dat technische kennis niet de belangrijkste limiterende factor was. Dat was 

vooral de beschikbaarheid van geld.

Om hoeveel geld ging het in het geval van de Diemerdijk? Op basis van schattingen 

ontstaat het volgende beeld van de totale dijklasten.647

Tabel 5.3: Schatting van totale dijklasten, 1641-1735.  

1641-1670 1671-1700 1701-35 
Jaarlijkse lasten 
dijkplichtigen ? 1.700.000 1.700.000 
Extra lasten 
dijkplichtigen 0 ? ? 
Waalplichtigen  150.000 370.000 780.000 
Subsidies 0 300.000 400.000 
Totaal ? 2.400.000 3.000.000 
Morgen/jaar ? fl 3,40 fl 4,30 
Index pacht land ? 100 55 
Bron: De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, p. 612-615) 

In het financiële archief is de omslag de grootste blikvanger, want veruit het grootste 

deel van het financiële materiaal is daaraan gerelateerd. Zoals tabel 5.3 duidelijk 

aangeeft, vormt de omslag echter slechts een deel van de totale dijklasten. Veruit de 

belangrijkste post vormde de last van de dijkplichtigen. De werkelijke dijklasten van 

dijkplichtige particulieren en districten zijn onbekend omdat zij een verantwoordelijkheid in 

natura hadden en zelden kosten optekenden. Een nauwkeurige schatting is daarom 

moeilijk te maken. De belangrijkste bron van informatie voor het maken van schattingen 

vormen de Amsterdamse rekeningen. Amsterdam nam in 1697 een aantal roeden dijk over 

tegen een betaling van 10 gulden per roede. De Amsterdamse rekeningen geven precies 

aan hoeveel werd uitgegeven aan deze 130 roede. Incidentele cijfers van elders bieden een 

kleine aanvulling. Meer dan een redelijke schatting geven deze cijfers niet, want het is niet 

zeker dat het Amsterdamse dijkonderhoud representatief is. De schattingen geven 

aanleiding voor een aantal interessante constateringen (paragraaf 5.4.2). 

Uit tabel 5.3 blijkt dat de kosten voor de waalplichtigen (omslag) in de loop van de 

zeventiende eeuw dramatisch stegen, met meer dan 500%. De Utrechtse angst voor 

verdere stijging wordt in het licht van deze cijfers begrijpelijk (paragraaf 5.4.3). 

Na ernstige stormschade verveelvoudigden de lasten en werd telkens bij beide 

provincies, Holland en Utrecht, aangeklopt voor subsidie. In paragraaf 5.4.3 wordt 

nagegaan in welke mate deze subsidies werden verstrekt. Naast subsidies voor dijkherstel 

werden herhaaldelijk zogenaamde remissies (vermindering) op de belastingen gevraagd 

646  Een overzicht van de verwerving van heerlijkheden door steden met een illustratieve kaart in Van Tielhof en Van Dam, 
Waterstaat in stedenland, 250-253.  

647  Zoals eerder aangegeven is moet worden volstaan met een schatting omdat, een groot deel van de lasten gedragen werd 
door de individuele dijkplichtigen zonder de tussenkomst van het hoogheemraadschap. 
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(paragraaf 5.4.4). De paragraaf wordt afgerond met enkele conclusies. Eerst volgt nu een 

overzicht van de financiële organisatie van het hoogheemraadschap. 

5.4.1 Organisatie van inning en uitgaven 

Anders dan bij de voorgaande ‘reorganisatie’ (1591) werden in 1678 geen hogere eisen 

gesteld aan de financiële administratie. De administratie voldeed aan de eis voor een 

nauwkeurige berekening en verantwoording van de omslag. 

De kosten die werden gemaakt en die ten laste kwamen van de waalplichtigen 

(meestal aangeduid met ‘de gemene waarschappij’) werden nauwkeurig bijgehouden. 

Jaarlijks werd op basis van de kwitanties de zogenaamde generale rekening opgemaakt. 

Begin november kwam het voltallige college bijeen om de rekening goed te keuren. De 

dag ervoor was de conceptrekening gecontroleerd door de dijkgraaf en de 

gecommitteerde hoogheemraden. De goedkeuring van de generale rekening en de 

vaststelling van de omslag leverden in de onderhavige periode geen problemen op.  

Zoals gezegd vormde de omslag niet de belangrijkste financiële post. De dijkplichtige 

last was veel zwaarder. Het was dus van belang precies te weten wie verantwoordelijk 

was voor de last. Regelmatige vernieuwing van het dijkboek bleef echter uit. Toch zijn er 

geen gevallen bekend dat men niet wist wie verantwoordelijk was voor een bepaald 

dijkvak. Jaarlijks verschenen alle dijkplichtigen op de dijk. De dijkplichtigen die niet 

verschenen werden beboet. Dat kwam wel eens voor, maar niet zo vaak dat het een 

onoverkomelijk probleem vormde voor het beheer van de dijk. 

Zoals eerder vermeld, bleek in 1702 dat transporten van dijkplichtig land niet goed 

bijgehouden waren. Op aandringen van de Staten van Utrecht werden toen alle 

transporten sinds 1598 opgetekend. In 1711 werd voor het eerst sinds 1598 een nieuwe 

meting van de dijkvakken verricht. Deze meting werd met de ratificatie van het 

convenant van 1720 officieel van kracht.648 Daarna werden transporten van dijkplichtig 

land wel systematisch bijgehouden. Jaarlijks werd aan Muiden, Diemen, Weesperkarspel 

en Weesp gevraagd om akten van transporten te overleggen. De noodzaak voor een 

administratie van alle historische transporten was vooral nodig voor het uitoefenen van 

het boezemrecht, waarover straks meer. 

Van de lasten van dijkplichtigen werd geen administratie bijgehouden. In het geval 

dat de dijkplichtigen nalatig waren, werd opgetreden (zie § 5.4.2). Alleen in het 

(bijzondere) geval dat vele dijkplichtigen gelijktijdig schulden hadden uitstaan wegens 

aanbestede herstelwerkzaamheden werden debiteurenboeken bijgehouden. Dit gebeurde 

na de herstelwerkzaamheden in 1676-78 en in 1702-1708.649

In de periode 1678-1732 name het spadesteken enorm toe, waardoor in 1735 een 

derde deel van de dijk werd onderhouden door het hoogheemraadschap. Dit leidde tot 

een aanzienlijke stijging in het aantal financiële handelingen. De tekortkomingen op deze 

dijkvakken moesten worden aanbesteed, de landerijen verpacht en de huizen 

onderhouden. Het toenemende areaal land dat door spadesteken in eigendom van het 

hoogheemraadschap kwam, betekende een belangrijke beheerstaak voor dijkgraaf en 

heemraden. Het land werd verpacht, evenals het riet in het buitendijkse land. Ten 

behoeve van dijkonderhoud werd buitendijkse aarde aan de dijkplichtigen verkocht. Uit 

de stukken blijkt dat na 1700 de pacht per morgen daalde en de achterstand in betaling 

van de pacht groter werd. Door de hogere lasten voor dijkplichtigen kwam het ook vaker 

voor dat achterstallig werk van dijkplichtigen moest worden aanbesteed. Verder was er 

enige in- en verkoop van hout ten behoeve van de dijkplichtigen. 

De hoeveelheid geld die omging in het hoogheemraadschap steeg na 1670 

voortdurend. Waterschappen waren oorspronkelijk vooral rechterlijke instituties. Omdat 

de meeste uitgaven in natura werden gedaan, liep slechts een klein deel van de kosten 

648  Zie AGV, AZD, inv., nr. 280-en 281 voor het bijwerken van dijkmeting van 1598. de dijkmeting van 1678: inv. nr. 282. 
De dijkmeting van 1711: AGV, AZD, inv. nr. 284. SvU zei geen ratificatie te ontvangen, maar dat was volgens SvH wel 
gebeurd. Desondanks werd een nieuw origineel gestuurd. Res. SvU, 20 jan, 1 april 1723. (De dijkmeting van 1742: 
AGV, AZD, inv. nr. 285). 

649  Zie Hermans, Inventaris van het archief Zeeburg en Diemerdijk, p. 65. Pas in 1732 werd een nieuw register aangelegd 
(zie hoofdstuk 6). 
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via de secretaris, tevens penningmeester. De verantwoording van inkomsten en uitgaven 

vormde dan ook geen groot probleem. Uiteraard werden de instructies voor uitgaven van 

de heemraden zo nu en dan opnieuw vastgesteld om de discipline te versterken. Soms 

was er enige discussie over de vraag of bepaalde uitgaven van verteringen terecht 

waren, maar er zijn geen grote conflicten bekend over inadequaat financieel beheer. 

Waarschijnlijk heeft het systeem van roulerende gecommitteerde hoogheemraden, elk 

jaar één uit elk deel van het waalplichtig gebied, bijgedragen tot het voorkomen van 

grote problemen. Er was geen sprake van provinciale interventie vanuit Holland of 

Utrecht.

Het innen van de omslag was de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke 

hoogheemraad in zijn eigen district. Het hoogheemraadschap had hiermee geen 

bemoeienis. De omslag werd vrijwel altijd zonder problemen geïnd. Slechts in enkele 

jaren gaven heemraden aan dat niet de hele omslag kon worden overgedragen aan de 

penningmeester, de zogenaamde ‘restanten’. Deze restanten werden eerst aan het 

hoogheemraadschap overgedragen en mochten vervolgens geïnd worden door de 

dijkgraaf, op dubbel gewin. Op 10 februari 1735 werden door Weesp en Weesperkarspel 

vijf bedragen als oninbaar overgedragen. De bedragen liepen uiteen van 19 gulden (op 

2.5 hectare land) tot 136 gulden (op 8 hectare land). Waarom deze relatief kleine 

bedragen oninbaar waren, werd niet duidelijk. Het overdragen van zulke ‘restanten’ 

gebeurde zeer zelden.650

Het uitblijven van restanten betekende niet dat er geen uitstaande schulden waren, 

zoals soms bleek met het overlijden van een gaarder. Voor het hoogheemraadschap van 

Rijnland is over de restanten een en ander uitgezocht. Daar lijkt ook weinig gebruik te 

zijn gemaakt van de mogelijkheid de restanten aan de dijkgraaf over te dragen. 

Tussenkomst van de dijkgraaf in financiële relaties op lokaal niveau zou de reputatie van 

de gaarder waarschijnlijk niet ten goede komen. De penningmeester van Rijnland schoot 

langdurig grote bedragen voor, en dit bleek vaak pas bij zijn dood.651 Misschien was de 

zware boete (100% van de oorspronkelijke omslag) reden voor heemraden en 

gaardermeesters om de omslag van ‘langzame betalers’ voor te schieten. Bovendien 

werd de omslag van de zeedijksgelden vaak gecombineerd met de omslag voor sluizen, 

bruggen, polderlasten of andere omslagen. Een goed beeld van de betalingsdiscipline 

bestaat er daardoor niet. Ondanks de stijging van de lasten en de dalende inkomsten uit 

de landbouw zijn ook voor deze periode geen problemen bekend omtrent de inning van 

de omslag. Waarschijnlijk zijn deze ongunstige omstandigheden wél van invloed geweest 

op de vastberadenheid van Utrecht om niet te praten over enig voorstel dat tot verdere 

lastenverzwaring zou kunnen leiden.  

De wijze van innen van de omslag was vrijwel nergens duidelijk vastgelegd. Uiteraard 

zorgde dit herhaaldelijk voor conflicten. In 1715 leidde zo’n conflict tot de afkondiging 

door de Staten van Utrecht van een algemene maatregel voor alle Utrechtse 

gaardergebieden. De aanleiding was een meningsverschil in het district Loenen. De 

schout van Loenen meende zelfstandig te kunnen bepalen dat bepaalde kosten van het 

hoogheemraadschap onterecht omgeslagen werden. Daarentegen stelde de 

hoogheemraad dat hij daarover geen verantwoording behoefde af te leggen aan de 

schout, die alleen tot taak had de vastgestelde bedragen te innen.652 De Utrechtse 

heemraden waren over het conflict zeer bezorgd. De bezorgdheid gold niet een eventuele 

verlaging van het bedrag van de omslag, maar de onzekerheid die zou kunnen ontstaan 

als de schout de hoogte van het bedrag kon beïnvloeden. De Staten van Utrecht deelden 

deze bezorgdheid en verordonneerde Loenen de omslag te innen zoals vastgesteld door 

het hoogheemraadschap. Tegelijkertijd kondigden de Staten een algemene maatregel af 

650  Dubbel gewin hield in een boete in van 100% van de betreffende schuld, die in dit geval ten goede kwam aan de 
dijkgraaf. Res. ZD, 10 februari 1735. “Als welke sommen den Heer Dijkgraaf versogt, is te verschieten ’t welk sijn Ed. 
Heeft aangenomen op sijn Ed. Segt te doen en sijn vervolgens alle de voornoemde personen gecondemneert de selve 
penningen aan sijn Ed. te restitueren met dubbel gewin en de kosten volgens dijkregt”. Het dijkrecht gaf de dijkgraaf de 
mogelijkheid van parate executie, dus bijvoorbeeld de veiling van het land. 

651  Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, p. 223. 
652  UA, archief Kronenburg, inv. nr. 100. 
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die tot 1795 van kracht zou blijven. Alle gaarders, op lager niveau vaak de schout, 

werden door die algemene maatregel verplicht de instructies nauwgezet te volgen: tijdige 

vaststelling, schriftelijke informatie over de hoogte van de opgelegde last, een vaste 

normale beloning voor de gaarder van een stuiver per gulden (5%) en in geval van te 

late betaling het dubbele bedrag. Indien de gaarder het geld te laat afdroeg, zou zijn 

beloning overgaan naar de hoogheemraad. Om schouten en gaardermeesters in staat te 

stellen tijdig de gelden te innen, kregen de heemraden de plicht binnen zes weken na het 

vaststellen van de omslag te laten weten wat voor iedere gaarder het aandeel in de 

omslag, de zogenaamde smaldeel, was.653 De gaarder mocht zijn stuiver op elke gulden 

in rekening brengen door verhoging van de omslag in zijn gebied.654

Zoals het woord omslag impliceert werden alleen gemaakte kosten in rekening gebracht. 

Het hoogheemraadschap bouwde geen eigen reserves op. Gedurende het jaar schoten 

leveranciers en aannemers geld voor, vaak ook leenden de hoogheemraden geld aan het 

hoogheemraadschap. De dijkgraaf was de belangrijkste geldschieter. Het ging hierbij 

altijd om korte-termijn kredieten. Elk jaar in februari kregen alle schuldeisers hun geld. 

In geval van grote herstelwerkzaamheden moest een beroep worden gedaan op anderen. 

Veelal nam de stad Amsterdam de leidende financiële rol. De financiële organisatie 

daarvan werd uitgevoerd door de stedelijke Thesorie Ordinaris. Het hoogheemraadschap 

speelde hierin een secundaire rol.  

5.4.2 De gewone lasten: dijkplichtig onderhoud 

De dijkplichtige ring werd in 1720 als volgt omschreven: in Diemen en Overdiemen, 

benoorden de Gaasp en Smal-Weesp, dus tussen de Weespertrekvaart en de zeedijk tot 

aan Weesp, verder langs de westzijde van de Vecht noordwaarts, en door Muiden tot de 

zeedijk. De dijkplichtigen of gehoefslaagden, eigenaren of gebruikers van de aan of nabij 

de dijk gelegen landen, waren verantwoordelijk voor het gewone onderhoud.655 In de 

periode 1670-1730 veranderde er formeel niets in de onderhoudsplicht van de 

dijkplichtigen. Wel kregen dijkplichtigen in 1678 te maken met een hogere en bredere dijk, 

waarvan te verwachten was dat deze duurder was in onderhoud. De dijkplichtigen hadden 

geen mogelijkheden om de hogere lasten te weigeren. Dijkverlating was het enige 

alternatief.  

Elk jaar moest langs de hele dijk wier en aarde aangevuld worden. De dijkplichtigen 

van de palendijk moesten daarenboven jaarlijks palen opnieuw slaan of vervangen, 

ankers en gordingen vernieuwen en het geheel aansjorren. Vooral het onderhoud van de 

paalwerken was erg kostbaar. De nieuwe dreigingen vanuit zee, zoals beschreven in de 

vorige paragraaf, leidden in de jaren na 1678 niet tot verhoogde eisen aan de aarden 

dijk. Wel werd het aantal roeden palendijk verder uitgebreid, ondanks protesten van de 

dijkplichtigen.656 Verder werden diverse keuren aangescherpt en boetes verhoogd om 

naleving af te dwingen. 

653  Goedkeuring door de Staten op 2 en 9 oktober 1715. Loenen wilde niet de kosten betalen die gemaakt zouden zijn door 
Hollandse hoogheemraden betreffende de kwestie tussen Holland en Utrecht. De hoogheemraad gaf aan dat hij geen 
redenen hoefde te geven en vroeg de Staten de schout tot inning over te gaan. De Staten stelde de heemraad in het gelijk. 
In 1709 was Loenen al door de Staten verordonneerd tot het innen van deze lasten. UA, archief Berger, inv. nr. 138 en 
139. Zie ook: UA, archief Kronenburg, inv. nrs. 84, 99, 100 en 102; RHC Vecht en Venen, voormalige gemeente 
Loenersloot, inv. nr. 651. Op 5 december 1715 besloten de Staten toestemming te geven tot het uitschrijven van de 
biljetten voor de omslag: RHC Vecht en Venen, archief St Pieter Breukelen, inv. nr. 693.  

654  Res. SvU, 9 januari 1715. 
655  Res. SvU, 15 oktober 1720; Octrooi Utrecht, 12 dec 1720; gewijzigd octrooi 26 mrt 1721; zie ook UA, archief 

Kronenburg  (77), inv. nr. 85; UA, archief Berger (753), inv. nr. 139; Wagenaar, ,Amsterdam, VI, p. 271-274; Wagenaar, 
,Amsterdam, X, p. 336-340. de akten werden zowel door Holland en Utrecht naar de provinciale Hoven gestuurd en de 
hoogheemraden om het verdrag na te leven. NA, archief Isaac van Hoornbeek, inv. nr. 437. 

656  Res. SvU, 19 december 1703. Het hoogheemraadschap nam het recht dijkplichtigen te verplichten om een aardendijk te 
versterken met palen wanneer men dat nodig achtte zoals in 1679 nadat in opnieuw de buitenglooiing was weggespoeld. 
AGV, AZD, inv. nr. 279. Dijkgraaf en heemraden werd gevraagd om advies. In april 1683 behandelde de Staten van 
Holland een verzoek van de Jan Janssen Kruyt en Willem Woutersen. Zij klaagden over het feit dat het 
hoogheemraadschap naast de door de Staten verordende 200 roeden palendijk nog eens 200 roeden landdijk met 
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In paragraaf 5.4.1 is een ruwe schatting gegeven van de kosten van dijkonderhoud 

door dijkplichtigen. De beste schatting kan gemaakt worden op basis van de kosten die 

Amsterdam maakte voor de dijkvakken die de stad in 1697 overnam van de 

dijkplichtigen. De thesaurie hield nauwkeurig bij hoeveel werd uitgegeven aan deze 130 

roeden zeedijk. Tabel 5.4 geeft een overzicht voor de jaren 1697-1730. 

Tabel 5.4: Kosten dijkonderhoud voor Amsterdam, 1699-1730 
1 2 1 2

Jaar Tekort Kosten per roe Jaar Tekort Kosten per roe 
gulden gulden gulden gulden 

1699 7.099 13 1715 3.627 7 

1700 1.548 3 1716 24.070 44 

1701 3.160 6 1717 2.994 5 

1702 1.785 3 1718 4.193 8 

1703 2.448 4 1719 15.855 29 

1704 1.615 3 1720 10.865 20 

1705 2.273 4 1721 14.807 27 

1706 3.510 6 1722 2.835 5 

1707 1.319 9 1723 14.939 27 

1708 4.497 8 1724 8.707 16 

1709 2.916 5 1725 8.796 16 

1710 3.136 6 1726 9.065 16 

1711 1.984 4 1727 9.244 17 

1712 2.337 4 1728 1.777 3 

1713 1.842 3 1729 2.744 5 

1714 2.254 4 1730 2.478 5 

Gemiddeld werd 5.765 gulden per jaar uitgegeven, omgerekend bijna 10 gulden per 

Diemerlandse roede dijk per jaar.657 Dit bedrag sluit goed aan bij de afspraak, in 1697, 

dat de dijkplichtigen 10 gulden per roede aan Amsterdam zouden betalen. Aan die 

afspraak is tot de opheffing van deze regeling strak de hand gehouden. 

Naast dit systematische bijgehouden kostenoverzicht bestaan er ook enkele andere 

berekeningen. In 1670 kostte het jaarlijks onderhoud van een roede aardendijk vier 

gulden, terwijl voor een roede palendijk ongeveer 15 gulden werd uitgegeven. Ook 

hieruit blijkt dat de gemiddelde schatting van 10 gulden per roede niet onredelijk was.  

Enkele keren werd na ernstige stormschade door de Staten van Holland besloten tot het 

aanbesteden van werken op last van dijkplichtigen. Volgens de gewoonte kon dat alleen 

nadat de dijkplichtige ook na aanmaning in gebreke bleef.658 Er was geen privilege dat 

handelde over het betalen van kosten na aanbesteding door de Staten. Zo’n 

aanbesteding bracht hoge kosten met zich mee. In 1676 werden de kosten ervan 

uiteindelijk grotendeels gedragen door de Staten van Holland. In 1702 gebeurde dat niet, 

maar werden de lasten grotendeels afgewenteld op de waalplichtigen. Een deel echter 

werd op last van de dijkplichtigen aanbesteed.659

glooiing met palen liet beslaan; dit alles voor eenderde voor de gehoefslaagden en tweederde voor de waalplichtigen. 
Verder werden de klagers nog belast met tien roeden palendijk, terwijl dat niet nodig was gezien de kwaliteit van de 
dijk. AGV, AZD, inv. nr. 279. Een ander verzoek, maar nu tot dijkgraaf en heemraden, ging over het feit dat tijdens de 
uitgifte onterecht een dijkverhoging gelast van de dijkplichtigen. Deze lasten zouden bezien moeten worden als 
buitengewoon onderhoud en dus ten laste komen van ‘de gemeene waarschappije’ (hoogheemraadschap). 

657  Incidentele gegevens van aanbestedingen weerspreken dit beeld niet. In 1723 werd Jacob Middelman gevraagd 10 
roeden palendijk te verbeteren voor 164 gulden (dus 16 gld 8 stuivers per roede). De oude palen moesten opnieuw 
geslagen worden en enige palen vervangen AGV, ZD, inv. nr. 913. bestek bij tesauris ordinaris Amsterdam. Voor een 
ander dijkvak moesten 114 ankers gelicht worden, en 1 anker vernieuwd met 2 bouten. Kosten 88 gld. 

658  Hier is van belang dat het voorkomen van dit soort conflicten betekende dat men de gewone schouwcyclus moest 
volgen, waardoor men niet altijd direct kon beginnen met herstelwerkzaamheden. Zolang dijkplichtigen niet formeel 
werd gemaand bepaalde werkzaamheden te verrichten (dat bij de uitgifte in het voorjaar deed) kon ook geen werk 
aanbesteed worden. 

659  In 1703 werd de volgende kostencalculatie opgemaakt: paalwerk: 50 gld, rietvoet 40 gld, kruin 32 gld, aarde 16 gld en 
buitenaarde 2 gld en 8 stuivers, samen 140 gulden en 8 stuivers.AGV, AZD, inv, nr. 56. De kostencalculatie was 
opgemaakt om de kosten voor dijkplichtigen te kennen. 
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Sterke verhoging van de kosten leidde tot veel gevallen van spadesteken. In 1670 

was slechts een zeer klein deel van de dijk spadegestoken. Daar was ook weinig aanleiding 

toe. Vooral na 1620 bleven de kosten van dijkonderhoud laag terwijl de 

landbouwopbrengsten, waaruit de dijklasten veelal betaald moesten worden, relatief hoog 

waren. Na 1670 veranderde dit dramatisch.  

De eerste golf van executies van land vond plaats na de herstelwerkzaamheden in de 

periode 1676-1678. De Staten van Holland hadden grootschalige werken verordend ten 

laste van de dijkplichtigen. Velen bleken echter niet in staat waren deze kosten te betalen. 

Hen restte niet anders dan het spadesteken van hun dijkvak. In 1690 was 15% van de 

totale dijk spadegestoken. In 1702 was bijna 30% van de paalwerken verlaten, tegen 

12% van de aarden dijk. 

Een tweede golf van spadesteken volgde na de ramp van 1702. In de periode 1714-

1720 volgden nieuwe golfjes. De Staten van Utrecht zagen in het hanteren van het 

boezemrecht de oplossing om spadesteken te voorkomen. Volgens de dijkgraaf en de 

Hollandse heemraden verergerde dit juist de situatie. Begin 1720 werd de kwestie Arent 

Kruys besproken. Deze landeigenaar had zijn dijk spadegestoken. Een deel van zijn bezit 

deelde hij met Willem Schaaphuyzen. De vraag was nu of het hele bezit van Arent Kruys 

aangeboden moest worden aan Willem Schaaphuyzen op voorwaarde dat deze voortaan 

alle dijkvakken van Arent Kruys zou onderhouden. Wilde hij dat niet, dan zou executie 

van het hele bezit van Schaaphuyzen volgen. De dijkgraaf legde aan het college de vraag 

voor hoever men hierin moest gaan. Niet alle hoogheemraden waren het eens met 

onbegrensde uitoefening van het boezemrecht. Een duidelijke lijn bleef echter uit. 

Overigens nam Willem Schaaphuyzen het land niet aan en abandonneerde daarop zijn 

gehele bezit.660 Voor de armlastige eigenaren was dit ongetwijfeld een persoonlijke ramp. 

Maar het waren niet alleen armlastige eigenaren die hun land abandonneerden.  

 In een aantal gevallen was het duidelijk dat ‘landverlaters’ wel konden betalen, 

maar dat niet langer wilden. Jacoba Damen, die in 1720 haar land abandonneerde liet bij 

haar dood een bezit na van 700.000 gulden. Van de heren Six en Oetgen van Waveren, 

leden van vooraanstaande Amsterdamse families, die eveneens hun land abandonneerde, 

kan men evenmin zeggen dat ze onbemiddeld waren. Voor hen was spadesteken duidelijk 

het gevolg van een economische afweging. Door de landbouwcrisis waren de lasten van de 

grond hoger dan de mogelijke opbrengsten. De vooruitzichten waren somber. De 

verwachting leek reëel dat de kosten van het dijkonderhoud steeds verder zouden stijgen, 

sneller dan de landbouwopbrengsten zouden toenemen. Tussen 1700-1730 was het vrijwel 

onmogelijk dijkplichtig land te verkopen, dus was landverlating het enige alternatief. Dat 

ook welgestelden abandonneerden was misschien een reden waarom de verbanning uit de 

provincie, vanouds een maatregel die hoorde bij het spadesteken, niet langer werd 

toegepast. 

Het hoogheemraadschap trachtte spadesteken te voorkomen door enige toegevendheid 

aan dijkplichtigen in geldnood. In 1704 werd bijvoorbeeld ingestemd met een verzoek van 

Arent Kruys om zijn land terug te krijgen als hij alle kosten met rente zou betalen. Hij 

hoefde het land niet terug te kopen, hoewel hij het formeel in eigendom had 

overgedragen.661 Veel keus had het hoogheemraadschap op dat moment overigens niet, 

want er waren weinig kopers. Sinds 1690 werden talrijke stukken land publiekelijk geveild, 

maar veelal tevergeefs. Vooral na 1700 waren er geen kopers meer die tegen de minimale 

veilprijs (de uitstaande schuld van de dijkplichtige tegen dubbel gewin) land wilden kopen.  

Geabandonneerd land werd overgedragen aan het hoogheemraadschap, dat daarna de 

betrokken dijkvakken onderhield en het land verpachtte aan de hoogstbiedende. Het 

hoogheemraadschap betaalde de dijkgraaf zijn dubbel gewin, dat deze kon opleggen bij 

nalatig onderhoud.662 Het spadesteken verhoogde daardoor de lasten voor de 

660  AGV, AZD, inv. nr. 15, 8 februari en 13 mei 1720. Het land van Arent Kruys (schuld 3.830 gld) , evenals dat van Evert 
Burger (1.860 gld) en Michael Servaes was op 8 november 1719 overgedragen aan ‘de waarschappij’. Op 7 februari 
1720 kreeg de dijkgraaf 2.417 gulden en op 13 mei 1720 een bedrag van 1.860 gulden als dubbel gewin voor het 
abandonneren van Evert Burger.  

661  GA Diemen, OA Diemen, inv. nr. 389; res. ZD 15 maart 1704. 
662  Zie AGV, AZD, inv. nr.517-519, generale rekeningen.  
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waalplichtigen. Dit was reden voor Utrecht om deze ontwikkeling angstvallig te volgen. In 

de Utrechtse Staten sprak men zelfs over het ruïneren van voorname Utrechtse families. In 

de volgende paragraaf wordt geanalyseerd in welke mate deze angst gegrond was. 

Afbeelding 5.7: Aankondiging van een veiling van geabonneerd land 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, archief Zeebrug en Diemerdijk, inv. nr. 386. 

5.4.3 De omslag van de gewone algemene kosten 

De omslag was gebaseerd op het saldo van inkomsten en uitgaven van het 

hoogheemraadschap. Tijdens normale jaren in de periode 1680-1730 bedroegen de 

algemene kosten niet meer dan 5.000 gulden per jaar ofwel 5 stuivers per morgen. Na 

1680 namen de lasten aanzienlijk toe (tabel 5.5). De lastenstijging werd vooral 

veroorzaakt door het onderhoud aan spadegestoken dijkvakken die nu aan het 

hoogheemraadschap toebehoorden.  

Tabel 5.5: Inkomsten, lasten en omslag, 1660-1730 (in guldens) 

Gemiddelde 

jaarlijkse lasten

Gemiddelde 

jaarlijkse omslag

Aantal verlaten 

morgen eind van 

de periode

1661-1670 5.000 2.787 n.a.

1681-1690 10.000 9.186 n.a.

1691-1700 10.000 12.186 n.a.

1701-1710 31.500 35.500 830

1711-1720 24.300 26.000 900

1721-1730 15.700 17.100 900
Bron: AGV, AZD, inv. nr. 10-11, 517-519. 
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Over de periode 1681-1730 bedroeg de omslag gemiddeld bijna 19.000 gulden per jaar 

ofwel 19 stuivers per waalplichtige morgen (het totaal waalplichtige oppervlakte was 

ruim 21.000 morgen). In 17 van de 50 jaren was de omslag minder dan 10 stuivers en in 

zes jaar was de omslag hoger dan 2 gulden per morgen per jaar (1676, 1702, 1708-11). 

In de periode 1720-40 waren de lasten ongeveer 1 gulden tegen ongeveer 2 gulden in de 

periode 1700-1720. 

De lasten waren bijzonder hoog in de periode 1702-1717 vanwege de kosten van de 

herstelwerkzaamheden na de ramp in 1702 en door de grote schade in 1714 en 1717.663

Een deel van de lasten werd gedekt door inkomsten van het hoogheemraadschap. Maar 

door de lage rendementen in de landbouw daalden de pachten sterk en daarmee ook de 

inkomsten voor het hoogheemraadschap, dat er steeds moeilijker in slaagde alle geplande 

huren en pachten ook daadwerkelijk te innen. Daarom besloten de hoogheemraden in 

1722 tot een omslag van 13.500 gulden, terwijl de geraamde netto lasten maar 7.706 

gulden bedroegen.664

Afbeelding 5.8: Ontvangstbewijs van betaling van het zeedijksgeld 

Archief van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, archief Zeebrug en Diemerdijk, inv. nr. 

608. 

Op het eerste gezicht lijkt de omslag voor de Diemerdijk niet veel hoger te zijn dan de 

omslag van de andere grote hoogheemraadschappen, zoals Rijnland, Schieland en 

Delfland. Anders dan in de laatstgenoemde regio’s echter, was er in gebied van 

Amstelland geen regionaal hoogheemraadschap voor zowel de bescherming tegen het 

buitenwater als de regeling van afwatering. Voor een goede vergelijking zouden ook de 

663  De hoge lasten in 1702 leidde tot problemen in de inning in bijvoorbeeld Overdiemen (AGV, AZD, inv. nr. 330), maar 
in het algemeen waren er weinig problemen met de inning. 

664  Res ZD, inv. nr. 15, 2 november 1723. 
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kosten van het hoogheemraadschap Amstelland en de kosten van de Ipenslotersluis en 

de Diemerdammersluis betrokken moeten worden. Daaruit zou waarschijnlijk blijken dat 

de kosten in Amstelland relatief hoog waren. Voor tijdgenoten was de snelle stijging Van 

kosten het meest veronrustbarend. In de periode 1680-1720 steeg de omslag trendmatig 

van 5 stuivers naar 20 stuivers per morgen bij gelijkblijvende lonen en dalende 

landbouwopbrengsten. Hoe hoog zouden de lasten zijn in 1800: drie gulden, vijf gulden 

of misschien wel tien gulden?  

De gemiddelde last was hoog, maar niet onbetaalbaar. De kostenverdeling was echter 

zeer onevenredig. De omslag per morgen was in het district Diemen twee keer zo hoog 

als het gemiddelde en drie keer zo hoog als in het district Abcoude (dat per morgen het 

minst bijdroeg). De omslag per morgen in het district Diemen (3 gulden) bedroeg 20% 

van de pachtwaarde, waar nog bijkwam dat de ingelanden van Diemen ook dijkplichtig 

waren. Voor de districten Weesperkarspel en Weesp/Muiden golden vergelijkbare lasten. 

Bovendien was de last binnen de districten ook onevenredig verdeeld. Hierdoor werden 

bepaalde landen zeer zwaar belast. Bijlage 4 geeft een volledig overzicht van de lasten 

op lager niveau. 

In de periode 1678-1732 werden diverse plannen voorgesteld tot herziening van de 

financiering van de Diemerdijk. Al deze plannen hadden tot doel de zeer onevenredige 

lastenverdeling bij te stellen. In 1678 stelde de commissie voor herstelwerken een algehele 

gemeenmaking voor. Daarbij zouden alle kosten, ook die van het gewone dijkonderhoud, 

worden omgeslagen over alle waalplichtigen. Onderkend werd dat de belangen van de 

verschillende groepen ingelanden uiteen liepen. Daarom werd het waalplichtige gebied 

ingedeeld naar drie klassen: de eerste klasse van 8.894 morgen (ongeveer de oude 

dijkplichtigen), de tweede klasse van 6.700 morgen en de derde klasse van 5.006 morgen.
665 Een algemene herziening van de financiering werd echter niet tot stand gebracht.  

 De stijging van de omslag verontrustte het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden, vooral na 1700. Een deel van de oplossing werd zagen zij in de beperking 

van de kosten. Tabel 5.6 geeft een specificatie van verschillende kostenposten voor 

geselecteerde jaren. De gekozen jaren zijn alle te beschouwen als ‘normale jaren’: in die 

jaren werden geen grootschalige werkzaamheden uitgevoerd. 

Tabel 5.6: Specificatie inkomen en lasten geselecteerde landen, 1670-1750.
1670 1690 1720 1750

Dijkonderhoud dijkplichtige landen - - - 5.546 

Dijkonderhoud gemeen land 2.579 7.633 20.322 19.665 

Algemene kosten hoogheemraadschap 1.515 754 4.552  

Totaal ten laste van waalplichtigen 4.094 8.387 24.874 25.211 

Inkomsten uit rente en verhuur 1.296 2.087 11.237 13.462 

Totaal om te slaan in 2.799 6.300 13.645 11.749 

Werkelijk omgeslagen 2.799 6.300 18.000 13.500 
Noot: de gekozen jaren zijn representatief voor gewone jaren.

Bron: AGV, archief Diemerdijk, inv. nrs. 11, 516-520. 

De belangrijkste inkomsten van het hoogheemraadschap waren de pacht van verlaten 

landen en de verkoop van riet en aarde aan dijkplichtigen. De belangrijkste uitgaven waren 

algemene beheerskosten en, in toenemende mate, dijkonderhoud van spadegestoken 

dijkvakken. In de omslag werden ook bijzondere herstelkosten en dijkverzwaringen 

berekend. De algemene beheerskosten bestonden uit vergoedingen voor dijkgraaf en 

hoogheemraden, vergoedingen voor de secretaris en ander personeel,666 gemaakte reis- 

en verblijfkosten,667 en andere administratieve kosten. 

665  AGV, AZD, inv. nr. 321. 
666  Om een redelijke vergoeding te bepalen werd geïnformeerd hoeveel de waterschappen van Rijnland, Woerden en 

Waterland betaalden. Dijkgraaf respectievelijk 8, 7 en 4 gld per dag, de secretaris respectievelijk 5, 3 en 3 gld per dag en 
de hoogheemraden respectievelijk 6, 4 3 en 3 gld per dag. AGV, AZD, inv. nr. 128. 

667  Over de hoogte van de verteringen waren herhaaldelijk problemen. In 1628 was al een proces gevoerd tussen Diemen en 
het Hoogheemraadschap. In 1711 liep de kwestie nogmaals hoog op. De partijen kwamen overeen dat schout en 
schepenen van Diemen 52 gulden per jaar kregen, maar zelf alle rekeningen moesten betalen. Diemen, oud-archief, inv. 
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In de periode 1670-1730 was er sprake van een stijgende trend in de lasten terwijl 

de landopbrengsten, waaruit de waterschapslasten betaald moesten worden, een dalende 

trend lieten zien. Vanzelfsprekend verontrustte deze ontwikkeling zowel de ingelanden 

als de bestuurlijke elite. Dit was vooral het geval in het dijkplichtige deel van het 

achterland van de Diemerdijk, dat geheel in Holland lag. In Diemen lag de waalplichtige 

last tienmaal hoger dan in de minstbetalende waalplichtige streken. In 1702 moesten de 

landeigenaren in Diemen ongeveer 15 gulden per morgen betalen. Voor vele landerijen 

bedroeg de pacht niet veel meer of zelfs minder. De herhaalde verzoeken voor 

gemeenmaking kwamen dus niet uit de lucht vallen. De grootste politieke bezwaren 

tegen gemeenmaking kwamen uit Utrecht. Hoewel de lasten in het Utrechtse deel 

aanzienlijk lager waren dan in Holland, was de angst voor alsmaar stijgende lasten er 

zeer groot. De provincie Utrecht was vaak niet in staat te voldoen aan zijn financiële 

verplichtingen, waardoor financiële ondersteuning van de Diemerdijk niet voor de hand 

lag. Vele ogen waren daarom gericht op de Staten van Holland; misschien waren zij in 

staat financiële redding te brengen. 

5.4.4 De bijzondere lasten 

In het vorige hoofdstuk bleek dat de dijk- en waalplichtigen in de periode 1676-1678 niet 

in staat waren de rekeningen van het dijkherstel te voldoen. Daarvoor waren die 

rekeningen te hoog. De provincie Holland miste een juridische basis voor het opeisen van 

de gelden. De privileges voorzagen niet in het uitvoeren van werkzaamheden door de 

provincie op kosten van dijkplichtigen. Holland zag zich daardoor uiteindelijk gedwongen 

een groot deel van de voorschotten te beschouwen als een subsidie. Na de afronding van 

de werkzaamheden werd de verzwaarde dijk, volgens de privileges, overgedragen aan de 

dijkplichtigen. Deze kregen de last op zich van het duurdere onderhoud. 

De storm van 1702 veroorzaakte enorme schade. Maar anders dan in 1675 vond de 

overstroming nu plaats aan het einde van het stormseizoen en dus was er geen grote 

haast met herstelwerkzaamheden. De provincie was hierdoor niet genoodzaakt direct in te 

grijpen, maar nam de tijd eerst de financiering goed te regelen. Provinciale subsidiëring 

was nooit de bedoeling geweest en zeker nu niet. De provincie stond er financieel slecht 

voor en de zojuist begonnen Spaanse Successieoorlog eiste grote sommen geld. De stad 

Amsterdam wilde geen geld uitlenen zonder provinciale garantie. Zoals hierboven 

vastgesteld, leende het Amsterdamse weeshuis 100.000 gulden aan het 

hoogheemraadschap, waarschijnlijk onder druk van het stadsbestuur.668 De aflossing- en 

rentelasten werden omgeslagen over de waalplichtigen. De laatste betaling geschiedde in 

1717. Opvallend is dat de Staten van Utrecht deze regeling accepteerden. Wat tijdens de 

vorige crisis niet lukte, slaagde nu wel. De provincie Holland kreeg snel dijkherstel ‘buiten 

kosten van de provincie’. 

Tabel 5.7: Bijzondere lasten van Diemerdijk en Zeedijk beoosten Muiden 1672-1732 
Jaren Omschrijving werkzaamheden Omvang in guldens 
1673-1676 Bijdrage Holland in de kosten van de sluis te Muiden 231.486 
1676-1678 Bijdrage Holland in de kosten van het herstel dijken tussen Amsterdam en Naarden. 419.539 
1703-06 Herstel Diemerdijk Intern betaald 
1714-17 Herstel Zeedijk beoosten Muiden 97.815 
1732-52 Stenen glooiing na ontdekking van de paalworm Zie hoofdstuk 6 
In cursief de provinciale steun. In alle gevallen zijn de bedragen exclusief de dijkplichtige last. 

Aan de Zeedijk beoosten Muiden was de situatie veel moeilijker. Daar moest een gebied 

van slechts 1.300 morgen een zware palendijk onderhouden. In 1714 was de Diemerdijk 

wel zwaar beschadigd, maar niet doorgebroken. Dat gebeurde wel aan de Zeedijk beoosten 

Muiden. Amsterdam schoot de kosten van herstel voor. Net als de Diemerdijk was ook de 

nr. 429 (res. ZD, 4 nov 1711). In 1730 werd nogmaals vastgelegd dat Diemen 52 gulden zou krijgen voor 2 
schouwdagen (Odulphus en Bartholomeus). AGV, AZD, inv. nr. 728. 

668  SA Adam, archief 5025, inv. nr 46, 4 augustus 1702. De provincie Utrecht eiste bijwerking van het dijkboek alvorens 
men toestemming gaf voor de lening. Res. ZD, 9 mei 1702; Res. SvU, 17 mei en 26 juni 1702. 
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Zeedijk beoosten Muiden voor hen van groot belang. De stad eiste wel terugbetaling. De 

betrokken dijkplichtigen waren niet in staat dit te bekostigen. Zij stuurden een 

verzoekschrift aan de Staten van Holland waarin zij stelden liever alle landerijen in het 

gebied over te dragen aan de provincie dan verdere lasten te dragen.669 Als reactie 

hierop verzochten de Staten op 20 juni 1714 aan Amsterdam om het herstel van de 

zeedijk op zich te nemen. Voorgesteld werd, net als eerder op 20 december 1675 en 17 juli 

1676, dat Amsterdamse voorschotten voor het herstel zouden worden terugbetaald met 

3% rente, hetzij door contributies van de ingelanden, hetzij door verkoop van 

eigendommen van het hoogheemraadschap, uit remissies verleend door de Staten van 

Holland of door verpondingen van de stad. De vroedschappen van Enkhuizen, Edam en 

Monnikendam maakten een voorbehoud en wilden eerst de mening horen van de andere 

leden van de Staten.670 Leiden stemde wel in met het voorstel.671 Gouda liet het over aan 

de gedeputeerden ‘om te helpen inschikken’.672 Haarlem was ook die mening toegedaan 

maar wel met de conditie ‘des gemeen Lands casa daer buyten te houden’., dus zonder 

bijdrage van de provincie.673 De steden hadden vooral een probleem met het stellen van 

een garantie. Uiteindelijk kwam men overeen dat indien de belanghebbenden niet binnen 

twee jaar terug zouden betalen de stad de schuld mocht inhouden op de provinciale 

verpondingen.674 Amsterdam ging daar gretig op in, waarna de dijk nog voor de winter 

werd hersteld.  

In 1720 was er door geen van de dijkplichtigen een stuiver terugbetaald van de 

schuld, die intussen door rentelasten was opgelopen tot 115.464 gulden.675 De zaak kon 

uiteindelijk worden geregeld door vermindering op de verpondingen (belasting op 

onroerend goed) te verrekenen met de uitstaande schuld.  

5.4.5 De vermindering van belastingen (‘subsidies’) 

Voor de Staten van Holland was het van groot belang het principe te handhaven dat de 

ingelanden betaalden voor de kosten van de dijk. Dit principe gold voor de gehele publieke 

infrastructuur. Er was geen reden om voor de Diemerdijk een uitzondering te maken. In 

geval van ondragelijke of onterechte lasten was er de mogelijkheid belastingvermindering 

te vragen. In de periode tot 1670 nam het aantal verzoekschriften zo’n grote vlucht, dat de 

Staten gedwongen werden strengere criteria toe te passen voor toewijzing van 

belastingvermindering (remissies). De zware oorlogslasten in de jaren na 1670 versterkten 

de noodzaak tot grotere zuinigheid. Tabel 5.8 geeft een overzicht van de verstrekte 

remissies aan het dijkplichtige gebied voor de jaren 1680-1730. 

Meestal bleven de remissies beperkt tot vermindering van de lasten op afgegraven 

landen. Deze landen gaven weinig of geen rendement meer. Na 1700 werden ook 

remissies gegeven op de verlaten landen, omdat deze landen door de landbouwcrisis 

weinig pacht opbrachten. In enkele bijzondere situaties werd tijdelijk algehele vrijstelling 

gegeven, zoals het Koehouderszout en Hoorngeld in 1702.  

669  Res. SvH, 1 en 16 september 1690. Volgens de laatst bekende gegevens was er in 1694 bijna 88.000 geïnd. Structurele 
maatregelen, zoals gemeenmaking met de zeedijk bewesten Muiden werden wel aanvaard in de Staten van Holland, maar 
nier door de dijkplichtigen van de Diemerdijk en door Utrecht. Part not SvH, 15 maart 1714. RA Leiden SA Leiden II inv. 
nr. 9316. 

670  Res. vroedschap Enkhuizen, 8 juni 1714. AWG, OA Enkhuizen, inv. nr. 33, berg. nr. 263; Res. vroedschap Edam, 18 
juni 1714. Res. Vroedschap Monnikendam, 17 juni 1714. SAW, OA Monnikendam, inv. nr. 13. 

671  Res. grote vroedschap Leiden, 5 juli 1714. RA Leiden SA Leiden II, inv. Nr. 495, fol. 180v-181. 
672  Res. vroedschap Gouda, 4 juni 1714. SAHM, OA Gouda, inv. nr. 61, fol. 32v. 
673  Res. vroedschap Haarlem, 28 mei en 19 juni 1714. GA Haarlem, OA Haarlem, inv. nr. 109 (834), fol. 13v.  
674  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 148, 9 februari 1715, brief aan Staten van Holland. Gedeputeerden kondigden op 26 mei 

1714 aan dat zij het onderwerp zouden inbrengen in de vroedschap. SA Adam, archief 5029, inv. nr. 60. 
675  SA Adam, archief 5024, inv , nr, 51, 16 juli 1720. Rente was 3%. 
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Tabel 5.8: Verleende verminderingen van Hollandse belastingen, 1678-1732 

Jaar aanvraag Jaar octrooi Jaar geldig Soort belasting 
Omvang
(gulden) 

1682676 1686 15 Verpondingen Weesp 314
1682677 1689 7 Koezouders Zout ZbM 
1702  15 Koehouderszout en Hoorngeld ZbM 2.529
1719678 1717 15 Koehouderszout en Hoorngeld. ZbM 2.529
1719  15 100 en 200ste penning Muiden en Weesp. ZbM Niet gegegevn
1728 1732 7 Koehouderszout en Hoorngeld. ZbM 2.529
1728679 1732 10 Verpondingen. ZbM 

In de periode 1670-1730 werd herhaaldelijk de looptijd van remissies verlengd. 

Amsterdam was een groot voorstander van zulke remissies omdat deze de ingelanden 

beter in staat stelde de dijlasten te betalen. De stad speelde een belangrijke rol als 

tussenpersoon om de juiste gegevens op tafel te krijgen teneinde dergelijk verzoeken door 

de Staten te loodsen.680 De Ridderschap was daarbij een belangrijke steunpilaar voor 

Amsterdam.681 De bedragen waarom het ging waren echter zeer gering, zeker in 

verhouding tot de lasten van dijkplichtigen. Remissies betekenden voor hen dus maar een 

relatief kleine lastenvermindering. Het hoogheemraadschap profiteerde het meest van 

belastingverminderingen omdat het dan geen verpondingen hoefde te betalen op de 

spadegestoken landen. 

Het zwaar belaste gebied ten oosten van Muiden ontving de meest substantiële 

belastingverlichting. In 1702 werd voor 15 jaar vrijstelling gegeven van het 

Koehouderszout en Hoorngeld (jaarlijks 2 gulden en 10 stuivers per morgen).

Na de ramp van 1714 bleken de ingelanden van de Zeedijk beoosten Muiden niet in 

staat de grote herstellasten te dragen. Amsterdam had het geld voorgeschoten, maar 

verlangde terugbetaling. In 1718 vroegen de ingelanden daarom aan de Staten van 

Holland verlenging van de vrijstelling van de Koehouderszout en Hoorngeld en de 

verpondingen. Uiteraard steunde Amsterdam dit verzoek. De Staten verleenden 

uiteindelijk 15 jaar vrijstelling van het Koehouderszout en Hoorngeld en 10 jaar voor de 

verpondingen, wat voor de ingelanden een besparingbetekende van jaarlijks 7.700 

gulden. Zij verplichtten zich dit gehele bedrag te gebruiken voor aflossing van de schuld 

aan Amsterdam. De financiële administratie van Amsterdam geeft aan dat dit inderdaad 

is gebeurd.682

676  Res. vroedschap Rotterdam 10 maart 1682, 8 september 1682, 8 maart 1683, 5 juli 1683, 2 december 1683. GA Rdam, 
OSA Rdam, inv. nr. 30, fol. 209, 222, 260, 286, 296, 308. 

677  De Rotterdamse vroedschap wilde de dijkplichtigen wel tegemoet komen door remissie van een periode van 15 jaar van 
hoorngeld en koehouders zout in aanmoediging om de zeedijk zo snel mogelijk te herstellen. Met referentie naar de 
resolutie van 26 september 1671 was nog geen remissie verleend maar eerst commissoriaal gemaakt, waarop besloten 
werd, de gemelde resolutie niet in te schrijvenRes. Vroedschap Rotterdam, 7 juni 1702, OSA Rdam, inv. nr. 36, fol. 82v. 

678  Op verzoek van de dijkplichtigen verzocht Muiden verlenging van het octrooi van vrijstelling van de verpondingen. 
Amsterdam was voorstander. SA Adam, archief 5025, inv. nr. 50, 14 maart, 18 juli, 12 september, 7 november 1719. Op 
17 juni 1718 uitte de vroedschap van Rotterdam bezwaar tegen het verzoek van Muiden ‘in consideratie van enige 
duisterheyd en consequentie ten aenzien van haer Ed: Gr: Mog: resolutie van den 8 januari 1700, op het subject van 
remissie.  

679  Res. vroedschap Amsterdam, 13 oktober 1728. Gedeputeerden moesten verlenging van de vrijdom van KoehoudersZout 
voor de Zeedijk beoosten Muiden bewerkstelligen. 

680  SA Adam, archief 5029, inv. nr. 18, bijvoorbeeld 4 maart, 6 juli en 2 september 1683 (besluit vroedschap 12 september 
1681); idem, inv .nr. 61, 21 oktober 1717. 

681  NA, archief Ridderschap, inv. nr. 7, bijvoorbeeld 20 juli 1719. 
682 De dijkplichtigen van de Zeedijk beoosten Muiden werd in 1718 vrijdom van Koehouders Zout en Hoorngeld en van de 

ordinaris verpondingen verleend om daarmee de schuld bij de Stad Amsterdam af te lossen. De kosten van herstel 
bedroegen in 1714 in totaal 96.851 gulden, maar in 1720 was door rente dit bedrag opgelopen tot 115.460 gulden. Men 
kwam toen met Amsterdam overeen dat voor een periode van 15 jaarlijks een bedrag van 7.700 gulden zou betalen, 
zonder verdere renteheffing. In 1728 werd gesteld dat alleen door het verlaten van landen men in staat bleek dit bedrag 
te voldoen. Voorgesteld werd de vrijdommen met een periode van 15 jaar te verlengen. De Staten gingen niet verder dan 
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5.4.6 Conclusies: Dijklasten in perspectief 

De steeds hogere eisen aan de dijk verhoogden de lasten van de dijkplichtigen. Voor 

velen resulteerde dit in spadesteken, het ultieme middel om van de dijklasten verlost te 

worden, waarbij de eigenaren al hun eigendom binnen de dijkplichtige ring overdroegen 

aan het hoogheemraadschap. Voor een aantal eigenaren was dat waarschijnlijk een 

noodzaak omdat zij niet meer in staat waren hun schulden te betalen. Voor anderen, met 

name rijkere Amsterdammers die hun geld belegd hadden in land, was het een rationele 

afweging: het land was minder waard dan de uitstaande schulden die erop rustten. De 

symbolische verbanning uit de provincie werd niet langer toegepast; spadesteken werd 

een handeling met louter economische gevolgen. In de periode 1670-1730 werd 

ongeveer een derde deel van het dijkplichtige land door de eigenaren verlaten, terwijl 

20% van de dijk in Amsterdamse handen kwam. In 1735 was nog slechts 28% van de 

dijk in onderhoud bij particuliere dijkplichtigen, waarvan een groot deel de landdijk bij 

Diemen betrof. 

De Utrechters waren hierover bezorgd. Immers de lasten van de verlaten dijkvakken 

kwamen voortaan te rusten op het hoogheemraadschap en werden dus over de 

waalplichtigen omgeslagen. Hoelang zou het duren voor de rest van de dijk overging 

naar het hoogheemraadschap?  

 Het land dat in eigendom was overgegaan was van weinig waarde. Na 1700 

leverden veilingen van land niets meer op. Op sommige veilingen kwam zelfs niemand 

opdagen. De combinatie van malaise in de landbouw en de zware lasten schrikten 

investeerders af. Het land was echter niet geheel waardeloos. Een deel ervan werd 

zonder dijklasten en zonder verpondingen tegen een lage pacht in gebruik gehouden. De 

Noordpolder nabij Muiden werd echter geheel verlaten. Door afgravingen was agrarisch 

gebruik niet meer rendabel. De polder veranderde in een moerasachtig gebied. Een 

goede gelegenheid voor gebruik van de polder ontstond nadat in de binnenstad van 

Amsterdam een kruitfabriek was ontploft. Amsterdam wilde van de kruitfabrieken in de 

stad af en de (verlaten) Noordpolder nabij Muiden, een stadje dat binnen de 

invloedssfeer van Amsterdam lag, was een goed alternatief. 

De waalplichtigen werden veel minder zwaar belast dan de dijkplichtigen. Wanneer 

een waalplichtige niet kon of wilde betalen kon de schuld tegen dubbel gewin aan de 

dijkgraaf worden overgedragen. Vooral in de periode 1702-1710 was er elk jaar sprake 

van restanten, maar er is geen voorbeeld dat een waalplichtige daadwerkelijk zijn land 

moest verkopen of overdragen. In 1702 werd ten laste van de waalplichtigen een lening 

opgenomen van 100.000 gulden die verspreid over de 15 navolgende jaren werd 

terugbetaald.683 De lasten waren hoog, maar niet ‘ondraaglijk’. De omslag van gemiddeld 

één gulden per morgen was op zichzelf niet uitzonderlijk. Belangrijker voor de 

betrokkenen was, dat de kosten sterk stegen. 

In de districten klonken veel klachten over de steeds hogere omslag, zowel in Holland 

als Utrecht. De beide Staten zette zich in om de lasten voor hun ingelanden zo laag 

mogelijk te houden. Het gevolg daarvan was, dat er geen ruimte was om de financiering 

van de dijk door herschikking van lasten structureel te verbeteren, bijvoorbeeld door 

financiële gemeenmaking. Mogelijk was de algehele zware belasting in beide provincies 

oorzaak was voor het ontbreken van de politieke moed die nodig was om de impasse te 

doorbreken. Belastingoproer was geen onbekend verschijnsel en diende voorkomen te 

worden.684

7 jaar in Koehouders Zout en Hoorngeld en 10 jaar in de verpondingen. SA Adam, archief 5025, inv. nr. 50, res. 
vroedschap Amsterdam 20 juli, 14 september en 16 november 1717, 15 maart 1718, 21 oktober 1728.

 De financiële administratie van Amsterdam toont aan dat in de periode 1720-1737 inderdaad jaarlijks 7.700 gulden werd 
ontvangen. SA Adam, archief 5039, inv. nr. 477 (grootboek 1708-1741), fol. 167. 

683  Opvallend is dat Rijnland relatief dure lijfrenten opnam omdat het niet mogelijk was obligaties uit te geven. De 
lijfrenten werden opgenomen om spadesteken te voorkomen. Fockema Andreae, Rijnland vóór 1857, p. 237. De rente 
op de lening van het weeshuis was de gewone marktrente voor ‘goede’ leningen. 

684  Dekker, Beroerten in Holland, p. 137 In de periode 1678 en 1748 waren er voorturend belasting oproeoren, waaruit 
Dekker de conclusie trekt dat de grenzen bereikt waren voor belastingverhoging. 
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5.5 TERUGBLIK OP DE PERIODE 1678-1732

De politiek-militaire ontwikkelingen in de periode 1670-1680 hadden dramatische 

gevolgen voor het gebied van de Diemerdijk. De dijk werd verzwaard en verhoogd. 

Daarnaast moest ook het aantal roeden paalwerk worden uitgebreid, echter zonder 

structurele wijzigingen in de techniek. De kosten voor de dijkplichtigen stegen hierdoor 

aanzienlijk. Na de doorbraak in 1702 werd geconstateerd dat de financiering van de dijk 

belangrijk tekortschoot en dat structurele verbeteringen op dit gebied noodzakelijk 

waren. Deze werden niet gerealiseerd. Ook niet na de stormen van 1714 en 1717. 

De politieke gevolgen van de doorbraak van 1675 waren verregaand. Het zou nog tot 

1683 duren voordat Holland en Utrecht overeenstemming bereikten over een aantal 

belangrijke geschilpunten. Gemeenmaking van de gehele dijk tussen Amsterdam en 

Naarden of zelfs alleen de Diemerdijk was onhaalbaar. De grote financiële last van het 

dijkonderhoud kwam uiteindelijk op de brede schouders van de provincie Holland. Na de 

ramp van 1702 en na de bijna-rampen van 1714 en 1717 probeerde Holland opnieuw de 

gemeenmaking te bespreken. Telkens weigerde Utrecht te praten over het samenvoegen 

van de zeedijken bewesten en beoosten Muiden. Ook weigerden de Staten van Utrecht 

om de grenzen van de waalplichtige ring uit te breiden.  

De zware lasten van de dijkplichtigen leidden tot verschillende golven van 

spadesteken. Telkens na grote herstelwerken beslisten veel landeigenaren dat ze de 

lasten niet langer wilden of konden betalen. In de periode 1680-1730 steeg het 

percentage van vrijwel nihil tot bijna 40% van de dijkplichtigen. De kosten van het 

spadegestoken land kwamen ten laste van alle dijk- en waalplichtigen. Deze ontwikkeling 

zette de relatie tussen Holland en Utrecht verder onder druk. De Staten van Utrecht 

deden alles om te voorkomen dat door spadesteken alsnog een de facto gemeenmaking 

tot stand kwam. De conventie van 1720 was een poging deze ontwikkeling tegen te 

gaan. De partijen kwamen ondermeer overeen dat het zogenaamde boezemrecht strikt 

moest worden toegepast. Volgens de dijkplichtigen echter verergerde het boezemrecht 

de problemen. 

De vooruitzichten waren in 1730 niet goed, ondanks het feit dat men een tiental jaren 

weinig problemen had gekend. Het wachten was op een nieuwe ramp. Die kwam met de 

ontdekking van de paalworm. Deze stelde alle betrokkenen voor nieuwe, ongekende 

problemen.
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6. DE AANLEG VAN DE STENEN DIJK, 1732-1744 

Omstreeks 1730 ontdekte men dat de paalworm een groot deel van de palendijken 

langs de Zuiderzee had aangetast. Binnen niet al te lange tijd zouden de palen geheel 

zijn doorgeknaagd en bij de eerstvolgende storm afbreken. Een doorbraak was dan 

slechts een kwestie van tijd. Er moest dus snel een oplossing gevonden worden. Zoals 

bekend werd uiteindelijk een aarden dijk met een stenen glooiing gerealiseerd.  

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke alternatieven naar voren zijn gekomen en 

hoe de uiteindelijke keuze tot stand is gekomen. Vervolgens wordt onderzocht hoe deze 

technisch ingewikkelde dijk tot stand kwam. De kosten waren schrikbarend, terwijl 

dijkplichtigen, waalplichtigen en provincies al zeer zware lasten droegen. Wie betaalde 

de rekening? Tenslotte wordt ingegaan op de consequenties voor beheer en financiering 

na 1744, toen de dijk klaar was. 

6.1 DE PAALWORM

De paalworm werd in de loop van 1730 voor het eerst ontdekt in de Westkapelse dijk, 

vervolgens in 1731 in de Westfriese zeedijk en in november 1732 in de Diemerdijk.685

De paalworm gedijt in zout water van een relatief hoge temperatuur. De paalworm 

was geen nieuw verschijnsel, wel de epidemische vorm ervan. Heden ten dage wordt 

aangenomen dat het schelpdier in de Noordzee is terecht gekomen door schepen uit 

Azië.686? Twee ontwikkelingen zorgden ervoor dat de condities voor de groei van de 

paalworm verbeterden, hetgeen leidde tot de uitbraak van de paalworm rond 1730. 

Vanaf de vijftiende eeuw werden de gaten tussen de huidige Waddeneilanden steeds 

groter en dieper waardoor niet alleen de getijwerking in de Zuiderzee toenam, maar 

ook de verzilting. Deze werking werd versterkt door de verminderde zoetwaterstroom 

vanuit de IJssel. Daarnaast kenden de jaren 1730-1733 droge zomers, waardoor zowel 

het zoutgehalte als de temperatuur toenam. Daarmee werd nu beter voldaan aan de 

voorwaarden voor een epidemie dan in eerdere perioden.687

Al gauw verschenen er geschriften die uitgebreid verhaalden over de anatomie en 

verspreidingsgebied van de paalworm met als doel een bijdrage te leveren aan een 

oplossing.688 Niet alleen de leefwijze en voortplanting werden beschreven maar er 

werden maatregelen voorsteld ter bestrijding van de paalworm. In 1734 bijvoorbeeld 

stelde Zacharias l‘Epie voor de palen af te zagen tot het dagelijkse getij zodat de 

paalworm geen zuurstofhoudend water meer toegevoerd zou krijgen zou sterven.689 Er 

was dus veel bekend over het weekdier, maar een goede bestrijdingsmethode had men 

nog niet.  

Naar de geest van de tijd werd God om bescherming gevraagd. Op 14 augustus 

1732 werd een gebedsdag afgekondigd. In tegenstelling tot wat Van der Woud 

suggereert weerhield het gebed mensen er niet van verder te zoeken naar technische 

oplossingen.690 De meest radicale oplossing, namelijk het afsluiten van de gaten tussen 

de Waddeneilanden waarmee de oorzaak van de steeds terugkerende problemen zou 

worden weggenomen, kwam wel even ter sprake, maar speelde verder geen rol van 

betekenis in de discussies.  

In Amsterdam werden aan specialisten uit de scheepsbouw gevraagd suggesties te 

doen, hetgeen leidde tot de ontwikkeling van een nieuw soort pek, waarmee nieuwe 

palen zouden worden ingesmeerd ter bescherming. Ook andere suggesties en proeven 

waren welkom. Van eind 1732 tot begin 1733 bereikte een vrij groot aantal mogelijke 

oplossingen de Hollandse Staten. Opvallend daarbij zijn de voorstellen uit naburige 

685  Rousset, Aanmerkingen. Rousset geeft de contemporaine kennis weer van de zeeworm. Van Balen,‘De mensch als 
geologische factor’,p. 684. 

686  NIOZ, www.nioz.nl (internet). 
687  Deze alinea is gebaseerd op Baars,’paalwormfurie’, p. 809-811. Zie ook Dijken (1956), p. 67-69. 
 In 1859 was er overigens nog geen middel gevonden. AGV, AZD, inv. nr. 887. 
688  Onder andere: Rousset, Aanmerkingen.
689  L’Epie, Natuurlijke gesteldheid (1734). 
690  Van der Woud, Het lege land, p. 85-87. 
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landeningestuurd door de betreffende ambassadeurs.691 Blijkbaar was hen gevraagd 

onderzoek te doen naar mogelijke buitenlandse oplossingen.

In november 1732 werd in de Hollandse Staten een verzoek van de dijkgraaf en 

heemraden van de Diemerdijk behandeld. Daarin werd om toestemming verzocht om 

verschillende soorten vergif toe te passen die een mogelijke remedie zouden kunnen 

zijn. De Staten gaven toestemming om alles te proberen wat mogelijk effectief zou 

kunnen zijn, maar vroegen de dijkgraaf voorzichtigheid te betrachten in het gebruik van 

vergif om ‘ongemak’ te voorkomen.692 Aan de Diemerdijk werden palen ter beschikking 

gesteld om de mogelijke oplossingen te testen, echter zonder succes.693

Jan Boelema, hoogheemraad voor Abcoude, meenden dat deze pogingen 

voornamelijk gebaseerd waren op winstbejag: “andere gaaven voor de wurm in de 

reets geattaqueerde paalen te kunnen dooden en een ieder derselven aangeset door de 

velyende hoop van en rijkelijke beloning vermeet de sig ontwijfelijk een goed succes; 

soo dat de eijgebaet in deeze algemeen calamiteijt de baermoeder van alle diergelijke 

conceptie is geweest. (.) Dog het effect heeft alle die vaste versekeringen geenszins 

beantwoord maer alle waen en verbeelding van winst der geldzuchtige Philosphen te 

leur gestelt en in rook gedaen verdwijnen.”694 Geen van de voorgestelde oplossingen 

om het hout te ontdoen van de paalworm was doeltreffend. Tijdens een inspectie in 

maart 1734 werd geconstateerd dat er ‘geen tabakspijp dikte gesont hout’ meer was.695

Intussen werkte het college van dijkgraaf en heemraden aan een oplossing. Daarbij 

passeerden diverse plannen de revue. 

6.2 HERSTEL EN VERBETERING, 1732-1744 

Nadat men de paalworm in het paalwerk van de Diemerdijk had ontdekt, bleek al snel 

dat een groot deel van de palen was aangetast. De doorboorde palen helden naar zee 

over, waardoor de dijk aan de binnenkant verzakte. De kracht van de verzakte aarde 

deed palen nog meer voorover hellen. Op verschillende plaatsen braken de ankers en 

de gordingen die de palen bijeen hielden.696 De Zeedijk beoosten Muiden kampte met 

dezelfde problemen. 

Er werd besloten tot snelle, tijdelijke maatregelen. Op 17 juni 1734 werd, in 

afwachting van een groter plan, besloten de gevaarlijkste plekken te versterken. Net 

als in Noord-Holland zou een wiervoet gelegd worden van 15 voet breed en 12 voet 

hoog, bijeengehouden door 2 palen per roede. Op 26 juli werd een vergadering belegd 

met aannemers, maar deze wilden het dubbele van de vergoeding die geboden werd. 

Amsterdam bood een voorschot aan voor het leggen van 50 roede, maar daar werd 

door het college van dijkgraaf en hoogheemraden van afgezien. Zonder subsidie van de 

provincie wilde het college zich niet verbinden aan hoge uitgaven. ‘Om niet stil te 

zitten’ werden de palen vastgezet met gordingen (kosten 24.000 gulden).697 Men wist 

dat deze maatregelen niet afdoende was, maar het was op dat moment het maximaal 

haalbare.698 Het bleek voldoende om voorlopig een doorbraak te voorkomen. De 

tijdelijke maatregelen gaven dijkgraaf en hoogheemraden de mogelijkheid plannen te 

maken.

691  Res. SvH, 24 juni, 4 sept, 18 okt, 12 en 27 november 1732; 13 en 16 jan, 6 en 12 febr 1733, 26 juni 1733. Er kwamen 
inzendingen uit onder andere Brussel, Milaan, Londen, en Beieren. 

692  De steden waren hier snel voor te vinden. NA, archief Gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 3. Res. SvH, 15 november 
1732 (NA archief SvH, inv. nr 1448), Brief aan dijkgraaf en heemraden 15 november 1732. 

693  In 1859 was er nog steeds geen afdoende middel. AGV, AZD, inv. nr. 887. 
694  Res. SvU, 15 december 1734. Brief van Jan Boeleman aan de Staten van Utrecht. 
695  Res. SvU, 8 april 1734. Loodwit en terpentijn bleken geen oplossing. 
696  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 7. Zie ook NHA, archief De Vries, 

inv. nr. 18. 
697  Res. SvU, 8, 16 en 22 april 1734. GA Weesp, OA Weesp, doos 7; res. SvU, 4 augustus 1734 (extraordinaris 

vergadering) en 1 december 1734. Deze dijkconstructie was eerder toegepast in het Noorderkwartier. 
Baars,‘Dijkherstel’, p. 196-198. 

698  Res. SvU, 6 april 1735. ‘het geld worden geassigneerd opde Thesaure van Amsterdam dewelke aan de Heeren Staten 
van Holland wegens verpondingen circa 600.000 gulden als schuldig is’. 
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Afbeelding 6.1: Gravure van de ‘gebroken dijk’. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 010260.  

In december 1734 werden vijf opties besproken, die moesten leiden tot een beslissing 

op 29 december zodat vroeg in het voorjaar met de uitvoering kon worden begonnen. 

De komende winter moest men vertrouwen op de extra gordingen die waren 

aangebracht om de palen bijeen te houden.699 De plannen waren mede gebaseerd op 

het succes van Amsterdamse proeven (puinstortingen) en proeven van Enkhuizen met 

het plempen van steen voor de huidige palen, op een bodem van takkenbossen.700

Tabel 6.1: Plannen voor een nieuwe dijk, 1734 

Plan Kosten in 

gulden

Dijkconstructie

A 600.000  Plempen van puin voor de palen en de dijk naar achteren 

B 375.000  Als A met veranderingen 

C 300.000  Landinwaarts een nieuwe dijk 

D 618.750  Steen tot boven water, nieuwe glooiing. 

E 300.000  Nieuwe glooiing. Kruin achterwaarts brengen 

Bron: res. SvU, 15 december 1734. 

De dijkgraafverklaarde zich tegen het gebruik van hout is. Hij was groot voorstander 

van een glooiende aardendijk achter de huidige palen, met steen tot even boven 

‘gewoon water’ en verder gekrampt stro, zoals ook in Zeeland was toegepast. Met 

aarde moest de dijk achterwaarts verbreed worden. Volgens de Utrechtse 

hoogheemraden was er in het college geen overeenstemming vanwege de hoge kosten 

die de verbeteringen met zich meebracht.701 Besloten werd tot een volgende 

bijeenkomst op basis van een uitgewerkt plan. 

699  Res. SvU, 22 december 1734. 
700  Memo van hoogheemraad Boeleman aan de Utrechtse Staten Res. SvU, 8 en 22 april 1734. Boelema (hoogheemraad 

Abcoude) was tegen een nieuwe dijk (geen aarde te vinden) en tegen steen (te zwaar en te duur). Beter was het 
volgens hem om beddingen te maken van planken met daartussen klei en stro. Dat zou maar 70.000 gulden kosten 
voor de 1350 roede dijk dat in gevaar was. 

701  Res. SvU, 1 en 15 december 1734. 
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Een commissie onder leiding van de Amsterdamse (jongste) burgemeester Corver 

Hooft kreeg de uitvoering in handen. De jongste burgemeester nam hiermee zijn 

traditionele rol als Amsterdamse vertegenwoordiger en plaatsvervangend dijkgraaf 

(met bijzondere aandacht voor financiën) op zich. Normaliter liet de burgemeester zich 

door een stadssecretaris vertegenwoordigen, maar nu niet. Corver Hooft kreeg tot taak 

een plan en begroting op te stellen ten behoeve van een subsidieaanvraag aan Holland 

en Utrecht. De steun van de provincies was noodzakelijk vanwege de hoge kosten. 

Gezien het belang van beide provincies was er in het college overeenstemming dat ze 

beiden zouden moeten bijdragen.702 Aan de hoogheemraden werd vervolgens gevraagd 

in hun respectievelijke provincies de gewenste financiële steun te vragen. De dijkgraaf 

gaf aan dat hij graag wilde dat het college op 29 december 1734 een definitieve 

beslissing zou nemen.703 Dat bleek echter niet mogelijk. Het college wilde eerst een 

consultatie van deskundigen. 

Op 17 januari 1735 vond een belangrijke extra vergadering van dijkgraaf en 

heemraden plaats. Aanwezig was het voltallige college van de Diemerdijk, Nicolaas 

Cruquius, als opzichter te Spaarndam in dienst van Rijnland, de opzichters van 

Drechterland en Noorderkoggen (ambachten binnen de Westfriese Omringdijk), drie 

dijkbazen van Moordrecht (een ambacht in Schieland) en twee dijkbazen van de 

Diemerdijk. Doel was een werkplan te maken.  

Er was verschil van mening over de alternatieven. Landmeter Cruquius, in dienst 

van het hoogheemraadschap Rijnland, steunde het plan van dijkgraaf Jacob van der 

Dussen tot het maken van een stenen glooiing. De opzichters van Drechterland en 

Noorderkoggen steunden het voorstel van de hoogheemraad van Weesperkarspel die 

een dijk met wierriemen voorstelde. De keuze van de opzichters uit het 

Noorderkwartier mag weinig verbazing wekken; dit was namelijk de variant zoals deze 

daar werd toegepast. Gebleken was intussen dat deze maatregel niet afdoende was. 

Van der Dussen kreeg zijn zin. Besloten werd tot de aanleg van een gehele nieuwe 

aarden dijk zeven roeden landinwaarts met een buitenglooiing van zeven voet op de 

voet. Waar dit niet mogelijk was zou voorland gecreëerd worden door het aanplempen 

van puin en zand. Bij de Ipensloter- en Diemerdammersluizen zouden muren 

gemetseld worden. De kosten van dit plan werden door opzichter Mussert geschat op 

500.000 gulden. Ondanks verzet van Weesperkarspel werd aan Corver Hooft opdracht 

gegeven een conceptsubsidieaanvraag te formuleren.704

Op 9 februari kwam het college bijeen ter bespreking van de conceptaanvraag. De 

dijkgraaf zette uiteen dat gebruik van hout geen optie meer was. De dijk zou volgens 

dit plan 12 tot 13 voet hoog zijn boven de dagelijkse vloed, met 1 op 7 voet 

buitenglooiing (14% helling) en 1 op 3 voet (33%) binnenglooiing. De dijk zou dan 

aanzienlijk meer buitenglooiing hebben dan de oude dijk, die een glooiing had van 1 op 

3. Daardoor zou de dijk beter in staat zijn de golfslag te breken. De kruin van de dijk 

zou binnenwaarts verlegd worden, zeven roede (ofwel bijna 25 meter) vanuit de 

palenrij van dat moment. De dijk zou een stenen voet krijgen van 24 voet. Tegen de 

afgezaagde stompen van de palen werd puin en steen geplemd tot 3 à 4 voet boven de 

dagelijkse vloed, waarop 2 roeden gekrampt stro zoals in Friesland en Zeeland gedaan 

werd. Deze constructie zou zodanig zijn ‘dat men overzulks menschelijker wijse 

gesproken met deese in voegen voorsz veranderde zeedijk buijten vreese sal sijn voor 

doorbraak ende inundatie’. Het niet uitvoeren van de plannen zou tot een ramp kunnen 

leiden, zo werd de aanwezigen nog eens voorgehouden. Bij overstroming kon de zee 

doordringen tot de Haarlemmer- en Leidsche Meer en tot in de veenplassen ‘en dus het 

hardt van Holland tot een binnenzee maken’. Totale geschatte kosten: 652.000 gulden, 

waarvan 326.000 gulden gevraagd werd aan Holland. De rest zou van Utrecht moeten 

702  Deze 1700 roeden werden als volgt onderhouden: districten 460, Amsterdam 200, particulieren dijkplichtigen 364, 
waarschappij 676 roeden. Zowel de districten als de roetalen van het hoogheemraadschap kwamen ter verrekening in 
de omslag. Het probleem was dus slechts voor een beperkt deel het problemen van de particuliere dijkplichtigen. 

703  Het college overwoog de volgende vormen van provinciale steun: net als in Het Noorderkwartier jaarlijks een bedrag 
(daar 10 jaar lang 100.000 gulden per jaar); generale collecte; loterij in hele provincie; huizen in de steden mee laten 
betalen. Deze gedachten speelden verder geen rol. Res. SvU, 1 en 15 december 1734. 

704  Res. ZD, 17 januari 1735. Zie ook Baars, herstel paalwormschade’, p. 437-438. 
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komen.705 Dat subsidie nodig was werd tijdens dezelfde vergadering nogmaals 

duidelijk. Later die dag werd namelijk 34 morgen land geabandonneerd vanwege voor 

een uitstaande schuld van 258 gulden.706

In februari 1735 werden de dijkgraaf en Corver Hooft afgevaardigd om de 

Gecommitteerde Raden toelichting te geven over hun plannen.707 In maart bespraken 

de Amsterdamse gedeputeerden het plan met de Gecommitteerde Raden, welke 

aangaven dat hun advies ‘favorable sal wesen’.708 De besprekingen over een 

toekenning van subsidie of voorschot namen pas een aanvang na een door de 

Hollandse Staten verordonneerde inspectietocht van Francois de Roos en Nicolaas 

Cruquius in maart 1735. In de vergadering van 29 maart 1735 brachten de 

Gecommitteerden Raden advies uit over de voorstellen die namens het 

hoogheemraadschap naar voren waren gebracht, waarbij ook de wederwaardigheden 

van de inspectie van de heren De Roos en Croqius aan bod kwamen. Met behulp van 

noodzakelijk geachte kaartjes werd aan de Staten de ernstigheid van de situatie 

getoond.709 De buitenpalen, normaal een voet hoger dan de binnenpalen, waren nu 

twee tot drie voeten lager door afscheuring en verzwakking. De zwakke palen waren, 

onder druk van de ‘geperste aarde’ van de dijk, op verschillende plaatsen naar zee toe 

overgeheld. Afbeelding 6.1 geeft een mooi beeld hiervan. Om verdere overhelling te 

voorkomen had men op veel plaatsen extra ankers en gordingen geplaatst. De 

gecommitteerden waren ervan overtuigd dat onmiddellijke actie nodig was, dat de 

voorstellen technisch van goede kwaliteit waren en dat de raming van de kosten 

redelijk was. Ook waren zij van mening dat het hoogheemraadschap niet in staat was 

deze kosten om te slaan, mede vanwege het feit dat het evengoed al nodig was een 

aantal jaren een extra bedrag om te slaan voor allerlei dijkwerken.710 Er werd nog geen 

besluit genomen, maar vanaf dat moment was het plan van 29 maart 1735 leidend 

voor de dijkwerkzaamheden.

Op 2 april 1735 kwam het college van dijkgraaf en hoogheemraden opnieuw bijeen 

in een extra vergadering. Bij een inspectie bleek dat de dijk intussen op vele plaatsen 

was verzakt of gescheurd. Dit werd aan de Staten gemeld die daarop een commissie 

stuurde. Aan de commissie werd gevraagd hoe het stond met hun subsidieaanvraag. 

‘Gewillig’, was het antwoord van de commissie. Van de Utrechtse heemraden kreeg de 

dijkgraaf te horen dat Utrecht ‘Insgelijks gewillig’ was en een ‘gelijke somme’ als 

Holland zou bijdragen.711

De stompen van de palendijk werden op voorstel van een zekere Pieter Straat op 

hun plaats gehouden door een hoeveelheid puin, afgesloten met zware keistenen.712

Hiermee had de dijk een steviger voet en werd voorkomen dat hij van onderuit zou 

wegspoelen. Men wist door metingen dat de geul net voor de steile dijk steeds dieper 

werd. Door de glooiing van zeven voet op de voet, die onder water verder in de zee 

liep, zou juist aanslibbing plaatsvinden. De aarden dijk zou onder water en tot vier voet 

705  Res. ZD, 9 februari 1735. 
706  Res. ZD, 5 februari 1735. 
707  Res. ZD, 10 februari 1735. 
708  Res. vroedschap Amsterdam, 16 maart 1735 (dijken zowel oostzijde als westzijde van Muiden besproken). 
709  De Gecommitteerde Raden waren van mening dat het verbaal moeilijk te begrijpen zou zijn zonder de bijbehorende 

kaartjes. Zij vroegen daarom de dijkgraaf van de Diemerdijk om op kosten van de Staten, de tekeningen in het koper 
te laten zetten bij Philip Decker in Amsterdam. Arch SvH, inv. nr., 29 maart 1735. Res.GRZK, 30 april, inv. nr. 122, 
fol. 129: goedkeuring aan ontvanger Geelvinck om een bedrag van 341 gulden. Het college wilde hier graag aan 
voldoen ‘ten eijnde de versogte authorisatie en subsidie te spoediger te bekomen’. Res. ZD, 2 april 1735. 

710  Res. SvH, 29 maart 1735. 
711  Res. ZD, 2 april 1735. 
712  De gedeputeerden ter dagvaart schreven in een brief aan de burgermeesters over ‘eenen Pieter Straat die gezegt wordt 

kundig te zijn’, Pieter Straat werd door de steden in het Noorderkwartier gevraagd een inspectie te doen om met 
kennis van zaken een beslissing te nemen over het al dan niet beschikbaar stellen van geld voor dijkwerken. SA 
Adam, archief 5029, inv. nr. 155, 17 mei 1735. In 1733 verscheen een publikatie van Pieter Straat en Pieter van der 
Deure, Ontwerp tot Een Minst Kostbaare Zeekerste en Schielykste Herstelling van de Zorgelyke toestand der 
Westfriesche Zeedykken… (Amsterdam, 1733). Hierin stelden ze voor 40 last steen van 3600 pond elk te storten voor 
de dijk (kosten 400 gulden per roede).In Enkhuizen werd dit met succes uitgeprobeerd (p. 7). Sommige dijkvakken 
hadden minder steen nodig. (p. 9 en verder). Voor de 7390 roeden zou volgens hun berekening 1.787.500 gulden 
nodig zijn ofwel bijna 65 miljoen pond steen (p. 17).  
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boven water worden afgedekt worden door steen. Daarboven zou een lengte van twee 

voet afgedekt worden met stromatten. De kruin zou twaalf voet boven dagelijks water 

uitsteken, waarvan de bovenste vijf voet niet met steen of stromatten was bedekt. Aan 

de binnenkant was de glooiing drie voet op de voet. De glooiing en verhoging 

betekenden dat de dijk aanmerkelijk breder gemaakt werd. De sloot die achter de dijk 

lag zou moeten worden verplaatst. Al met al zou de dijk ongeveer zeven roeden 

landinwaarts worden verplaatst. Deze algemene uitgangspunten werden aangepast 

naar lokale omstandigheden. Een deel van de dijk was nog beschermd met voorland 

daar volstond het aanbrengen van een glooiing. Op de weinige plekken waar geen 

ruimte was voor verbreding, zoals bij het Gemeenlandshuis en de Traankokerij, zou de 

dijk tegen hogere kosten aan zeekant met steen worden verstevigd. Bijzondere 

aandacht vroegen de twee sluizen. Daar zou het bouwen van een muur de oplossing 

zijn.713 Zo kwam men tot eerder genoemde vier profielen. In totaal zou een lengte van 

2.718 roeden dijk worden versterkt. Binnen het hoogheemraadschap was wel 

veelvuldige discussie over de plannen, en later de uitvoering daarvan, maar er was 

geen fundamentele onenigheid.714 Het was alleen een kwestie van wat meer of wat 

minder.

Terwijl in de Hollandse Staten werd gesproken over de subsidie, werd een nieuwe 

commissie naar de zeedijken gestuurd om te bepalen welke werkzaamheden geen 

uitstel duldden.715 Amsterdam was op haar dijkvak al begonnen met het plempen van 

puin van afgebroken huizen en steen, en met goed succes.716 De dreigende opmerking 

aan de Staten, dat weigering van subsidie de kans op een grote binnenzee aanzienlijk 

zou vergroten, nam men in Amsterdam zelf zeer serieus. Men wilde beginnen ‘soo 

haast het saijsoen het eenigszints toelaaten’.717 Bij Ipensloot werd al vast begonnen 

met het storten van grof zand en puin zoals dat eerder in Amsterdam gedaan was. Ook 

werd besloten om de aanbesteding van het halen van zand uit het Gooi te adverteren 

zodra de Staten van Holland daartoe toestemming zouden geven.718

Afbeelding 6.2: Gravure van de nieuwe dijk. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, beeldnummer 010259.   

In beide Staten lag in mei 1735 een concreet technisch plan met begroting en een 

concreet verzoek tot subsidie klaar, met de mededeling dat er haast was met de 

behandeling ervan. De mededeling werd goed verstaan. Op de buitengewone 

713  Res. SvH, 14 april 1735; Res. SvU, 22 december 1734. 
714  AGV, AZD, resolutieboek 1735-1745. 
715  NA, archief gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 6, 14 en 27 april 1735.  
716  Res. SvU, 22 december 1734. Advies Jan Boeleman aan SvU, 19 december 1734. De stad Utrecht werd regelmatig 

geïnformeerd: 29 november 1734. 
717  AGV, AZD, inv. nr. 886. 
718  Res. ZD, 12 en 13 mei 1735. 
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vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden werd medegedeeld dat de 

Hollandse Staten hadden besloten een voorschot toe te kennen van 400.000 gulden, 

waarover meer in de volgende paragraaf. Besloten werd te beginnen en indien bleek 

dat de gelden onvoldoende waren, zou de situatie opnieuw worden bezien.719

Nog dezelfde maand stelde Amsterdam voorschotten in contanten beschikbaar om 

aan het werk te gaan. De Staten van Holland besloten de werkzaamheden toe te 

vertrouwen aan dijkgraaf en heemraden, in plaats van een ‘staats commissie’ zoals 

voorheen. Daar ging wel enige discussie aan vooraf. Men was benauwd dat het college 

te veel gericht zou zijn op de werkzaamheden en te weinig oog zou hebben voor de 

kosten.720 Ongetwijfeld zal het feit dat de eerder genoemde Amsterdamse 

burgemeester Corver Hooft de leiding nam een belangrijke rol gespeeld hebben in de 

uiteindelijke beslissing. Gerrit Corver Hooft was in 1734 de jongste burgemeester van 

Amsterdam. In de jaren 1734-1744 was hij uiteraard niet elk jaar burgemeester 

(burgemeesters waren maximaal twee jaar achtereen verkiesbaar), maar hij bleef de 

werkzaamheden leiden. Zijn invloed blijkt uit het feit dat hij in de jaren 1731-1747 tien 

keer tot burgemeester werd verkozen. Amsterdam kreeg wat het graag wilde: 

beslissende invloed op de werkzaamheden, zonder de verplichting tot financiële 

bijdrage.

In juni 1735 werd het voorstel voor verbeteringen van de dijkvakken tussen Muiden 

en Diemerdam (zie afbeelding 6.3) door de Staten van Holland goedgekeurd ‘so ras as 

doenlijk’. Om te kunnnen starten was echter eerst nog toestemming van de Staten 

nodig voor het halen van (grote hoeveelheden) zand uit Hilversum, toestemming die 

een maand later werd verkregen.721 Een dijkvak van 25 roede werd in daghuur 

uitgevoerd om een idee te krijgen van de kosten voordat men tot aanbesteding 

overging. De klei zou moeten komen uit de verdronken polder nabij Muiden. Na 1680 

was deze polder langzamerhand verlaten vanwege de slechte grond, de problemen met 

het grondwater en de hoge dijklasten. In dezelfde polder lag ook de kruitmolen die 

daar in 1702 was gebouwd. Nu moest de polder drooggemalen worden om de 

benodigde klei voor de nieuwe aarden dijk op te graven. Voor het droogmalen werd 

een paardenmolen en een windmolen gehuurd. Heemraden en opzichter werden erop 

uitgestuurd om overal puin en steen aan te kopen.722 Voor het dijkvak van 200 roeden 

tussen Diemerdam en de landdijk bij Diemerbuitendijkse polder, was er geen 

achterland. Daar moest puin gestort worden, zoveel als er gekocht kon worden.723 Op 

voorstel van de hoogheemraad van Loosdrecht werd besloten tot aankoop van puin van 

steenbakkerijen langs de Vecht tegen een prijs van 22 tot 26 stuivers per last.724 Eind 

november 1735 werd een contract gesloten voor de levering van puin afkomstig van de 

sloop van het Huis Zuidwijn in Amsterdam voor 57 stuivers per last.725 Amsterdam 

werd gevraagd meer puin te leveren van afgebroken huizen.726 De vraag naar puin en 

steen werd zo hoog dat de prijzen drastisch stegen. De Staten van Utrecht besloten de 

export van steen en puin uit de provincie door een vergunningstelsel te beperken. 

Holland verzocht alle hoogheemraadschappen met elkaar te overleggen over het 

tegengaan van prijs opdrijvingen.727 Later zouden de werkzaamheden enige vertraging 

oplopen door de afwezigheid van ‘genoegsame aannemers’ tijdens een aanbesteding 

van steen.728 Om de kosten van het massatransport zoveel mogelijk te drukken 

behoefden de schippers die puin vervoerden geen tol te betalen bij de sluizen van 

719  AGV, AZD, inv. nr. 886. 
720  NA, archief gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 9, 1 maart 1735. 
721  Res. 17 juni 1735. brief SvH 27 mei 1735. Toestemming van Domeinen:  res. GRZK, 30 april 1735.  
722  Res. ZD, inv. nr. 17 juni en 24 juli 1735. De Utrechtse heemraden maakten zoals gewoonlijk een voorbehoud. Hun 

instemming vereiste voorafgaande toestemming van de Staten. De paardewatermolen werd gehuurd voor 30 gulden 
per dag. 

723  Res. SvU, 24 juni 1735. (res. ZD, 17 juni 1735, res.SvU 24 mei 1735). 
724  Res. ZD, 17 juni 1735. 
725  Res. ZD, 1 november 1735. 
726  Res. ZD, 24 juli 1736. 
727  Res. SvH, 27 mei 1735. 
728  Res. ZD, 16 maart 1736. 
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Weesp en Gouda.729 Er werd op verschillende plaatsen gewerkt om het project zo snel 

mogelijk te voltooien. De gecommitteerden kregen een paard om zich gemakkelijk te 

verplaatsen en zo beter toezicht te houden.730

Afbeelding 6.3: De verschillende dijkgedeelten. 

De aanbesteding van een aantal dijkvakken werd geadverteerd in Amsterdamse, Leidse 

en Haagse couranten om zoveel mogelijk aannemers aan te trekken en daarmee lagere 

prijzen te realiseren. In juli 1735 werd een groot aantal dijkvakken voor een nieuwe 

aarden dijk aanbesteed. In de Muider ban werden 31 dijkvakken van 25 roede 

uitgegeven en in Diemen 10 dijkvakken. De aannemers werden verplicht om hun 

aangenomen werk op 22 oktober 1735 op te leveren, voordat het winterseizoen zou 

beginnen. Aannemers moesten bij de uitvoering van de werkzaamheden de 

aanwijzingen van de opzichter van de Diemerdijk opvolgen.731

Het feit dat zelfs tijdens de uitvoering besluiten de instemming vereisten van de 

Utrechtse Staten was ongemakkelijk (maar in de praktijk geen groot probleem voor de 

uitvoering). Een opmerking van de hoogheemraad van Nigtevecht Meeuwis de Leeuw in 

het college van dijkgraaf en hoogheemraden dat de Staten wel zouden instemmen met 

zulke beslissingen werd hem niet in dank afgenomen.732 Zowel van Hollandse als van 

Utrechtse kant zijn geen klachten bekend over ondeskundige uitvoering van de 

werkzaamheden.

Het voltallige college kwam regelmatig bijeen in zogenaamde extraordinaris 

vergaderingen om de voortgang te bespreken, waarbij steeds het plan van 29 maart 

1735 als basis gold. Wanneer nodig werden alternatieve mogelijkheden besproken. 

Dijkgraaf en heemraden stelden de beide Staten regelmatig op de hoogte van de 

voortgang. Ze vroegen daarbij direct of indirect instemming met de genomen 

beslissingen, ook terwijl de projecten al liepen.733

729  Res. SvH, 18 augustus 1735. Brief van Dijkgraaf en heemraden 3 augustus 1735.  
730  Res. ZD, 17 juli 1735. 
731  Res. SvH, 1 juli 1735. totaal 112.503-10-0. dijk 11 roede breed: 7 R buiten, 2 R kruin en 2 R binnen). De Diemense 

roe was 6.5 duim langer dan de Rijnlandse roe en 6.5 duim langer dan Amsterdamse roe. 
732  Res. ZD, 17 juni 1735. 
733  Res. ZD, 17 mei, 25 juli 1735, 9 februari, 16 maart, 12 mei, 3 december 1736. 
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De Hollandse en Utrechtse correspondentie geeft niets aan over een mogelijk verschil 

van mening tussen de twee provincies over de technische aanpak tussen de twee 

provincies. De heemraden Boelema (Abcoude) en De Leeuw (Nigtevecht) stelden de 

Utrechtse Staten voortdurend op de hoogte en adviseerden positief over de plannen, 

waarmee de Staten instemden. Alleen de financiële bijdrage was problematisch, 

waarover meer in de volgende paragraaf.734 De Hollandse Staten waren intensiever 

betrokken bij het technische overleg (vooral in verband met financiële goedkeuring), 

maar ook zij vertrouwden bij de besluitvorming in belangrijke mate op de technici en 

op het management van Gerrit Corver Hooft en Jacob van der Dussen. Holland stelde 

in een brief aan de Staten van Utrecht dat het project werd uitgevoerd onder ‘opsigt 

van Heeren Burgemeesteren der Stad Amsterdam’ en door ‘alle mogelijke menage 

sullen doen betragten’.735 Half december 1735 werden de werkzaamheden neergelegd 

in verband met de ingevallen winter. 

In februari 1736 constateerde men dat de aarden dijk goed was ingeklonken en er 

geen sprake was geweest van wegspoeling. Na enige discussie werd besloten over te 

gaan tot werkzaamheden aan de dijk tussen Diemerdam en de Nes (zie afbeelding 

6.3). Loosdrecht wilde liever wachten totdat zou blijken dat de nieuwe dijk ‘hield’ en 

Weesperkarspel gaf aan ‘sig als nog bij die Resolutie niet te konnen voegen’ omdat 

‘sulks geen goede conceptie is’. De Utrechtse heemraden konden geen instemming 

gegeven voordat dat de Utrechtse Staten zich zouden uitspreken. Hoewel de resolutie 

dat niet aangeeft, was er dus geen duidelijke meerderheid vóór, maar desondanks 

werd het voorstel wel doorgezet. Vooral de dijkgraaf Jacob van der Dussen was een 

groot voorstander. Besloten werd dat twee stukken landdijk tussen Diemerdam en de 

Nes (respectievelijk 285 roe en 279 roe) deels afgegraven zouden worden om de 

vereiste glooiing te krijgen. Besloten werd ook de palen af te zagen en, volgens plan, 

daarna de afgezaagde palen verder in zee drie voet diep te heien om te dienen als 

golfbreker. Tussen dijk en palen werd grof puin geplempt.736

Afbeelding 6.4: Opgegraven (originele) Noorse keien uit 1735. 

De aanbesteding van werken betekende voor de dijkplichtigen geen ontheffing van hun 

normale dijkplicht. Tijdens de uitgifte van 12 mei 1736 werd bepaald dat de dijk voor 1 

september moest voldoen aan de eisen van 7 mei 1678. Hierbij doelde men vooral op 

de hoogte van de dijk.737 De resolutie over de schouw van 24 juli 1736 gaf aan dat 

alles in orde was op een aantal dijkvakken van districten en dorpen na.738 Op veel 

dijkvakken zal dit in de praktijk problematisch geweest moeten zijn, omdat de 

734  Res. SvU, 8, 16, 22 april; 4 augustus, 1, 15, 22 december 1734; 9 februari, 6, 8 april, 20 mei, 28 juli, 5, 17 augustus, 
21 september, 4, 12 oktober 1735; 21, 22 februari, 5 december 1736; 2 januari, 13 februari, 6 maart, 3 december 
1737; 3 juni, 15 juli, 1 augustus 1738; 27 januari, 27 maart, 8, 29 april, 2 september 1739; 18 mei, 8 juni, 12 oktober 
1740.

735  Res. SvH, 14 en 29 september 1735. met referentie aan brief SvU, 17 augustus 1735; res. ZD, 3 augsutus 1735 
(verslag voortgang), rapport voor notificatie genomen. 

736  Res. ZD, 9 februari 1736 (betaaldag); res. SvU, 22 februari 1736. 
737  Res. ZD, 12 mei 1736. Dit bleef ook in de jaren 1737-39 gehandhaafd. De uitgifte was de jaarlijkse lijst van 

geconstateerde tekortkomingen aan de dijk die dat jaar gerepareerd moesten worden. 
738  Res. ZD, 24 juli 1736. 
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aannemers bezig waren de dijk aan de buitenkant af te graven (ten behoeve van een 

minder steile helling) en de binnenkant aan te vullen. Het moet daarom voor de 

dijkplichtigen tegelijkertijd aan hun dijkvak te werken. Waarschijnlijk was het college 

minder streng dan gewoonlijk. De uitgifte en de schouw moesten echter doorgang 

vinden om te voorkomen dat op een later tijdstip dijkplichtigen, op basis van 

gewoonterecht, ontheffing’ van hun verplichtingen zouden kunnen eisen. 

In 1737 ging het werk voorspoedig en zonder grote problemen. De keuren 

(verordeningen) werden aangepast aan de nieuwe situatie. Nieuwe keuren werden 

uitgevaardigd tegen het graven van aarde binnen de nieuw gestelde richtlijnen (6 

roede buitendijks en 2 roede binnendijks, opgemeten naar de nieuwe dijklijnen) en 

tegen het stelen van steen.739

In 1738 bleek dat een deel van het gestorte puin te licht was en gemakkelijk 

wegspoelde. Voorgesteld werd het puin door zwaardere (en daardoor duurdere) stenen 

te bedekken. Dit zou het toekomstig onderhoud verminderen. In juli 1738 werd 

besloten, bij de gewoonlijke Utrechtse onthouding, tot het zinken van stenen van 1000 

pond of zwaarder om de ‘glooiing te bewaren’. Bovendien werd besloten de doorbraken 

van 1675 en 1702 met zand te plempen.740 De overzichtsfoto (afbeelding 1.1) geeft 

aan dat een doorbraak van 1675 en een doorbraak van 1702 in de polder nabij Muiden 

niet geplempt is. Deze zeer diepe walen lagen vlakbij de nieuwe dijk en waren daarom 

een potentieel gevaar voor de dijk. Plempen met zand was echter een dure klus. 

Tijdens de rekendag van november 1738 werd een tussentijds financieel overzicht 

op tafel gelegd, dat na goedkeuring aan de Staten van Holland zou worden 

overhandigd. Daaruit blijkt dat toen bij Ipensloot 73 roede, bij Diemerdam 20 roede en 

tussen Diemerdam en Muiden bijna 861 roede was bewerkt.741 Uit een latere staat 

blijkt echter dat deze roetalen niet aangeven dat ze ook voltooid waren.  

In april 1739 bleek het dijkvak tussen Mullem en Diemerdam, dat hoofdzakelijk 

onderhouden werd door het district Abcoude, onvoldoende beschermd. In tegenstelling 

tot eerdere gevallen waren de Utrechtse Staten nu juist gebrand op zorgvuldige 

bestudering van de plannen. De reden werd al snel duidelijk. Deze dijkvakken moesten 

door de waalplichtigen worden betaald, want het Hollands voorschot was op. Overigens 

stemden de Staten van Utrecht in met het voorstel tot verbetering van dit dijkvak en 

werden de plannen in de periode 1740-1747 uitgevoerd.742

Tabel 6.2: Kosten van dijkgedeelten, 1735-1739. 
Nieuwe  

Dijk 

Muiden-

Diemerdam 

Diemerdam Ipensloot Landdijk 

Diemen 

Landdijk  

Nes 

Reeds betaald 315 127 42 - - 

Aarde 30 19 - - 30 

Steen en puin 40 30 - - - 

Timmerwerk - 11 - - - 

Keisteen - 108 - - - 

Ongespecificeerd - 5 258 60 18 

Totaal (gld) 385 300 300 60 48

Aantal roeden 1099 241 229 691 264 

 Reedsbetaald 

(totaal: 386.239). 

346.292 30.607 9.240 0 0 

Nog te betalen 

(totaal: 232.108) 

76.823 41.693 59.460 41.460 12.672 

Bron: res. SvU, 2 september 1739. 

739  Res. ZD, 24 juli 1737 (schouwdag) en 6 ferbuari 1738 (keur aangepast). Ook werden weer levende zeewormen gezien 
in twee proefpalen. 

740  Res. ZD, 24 en 25 juli 1738. 
741  Res. ZD, 4-5 november 1738 (rekendag). 
742  UA, archief  SvU, inv. nr. 234-51. Res. SvU, 22 februari 1736; 3 juni 1738; 8 en 29 april 1739. 
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In juli 1739 werd de eindafrekening van het voorschot van 400.000 gulden van de stad 

Amsterdam naar de Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier gestuurd. De 

stukken geven een beeld van de werkzaamheden die tot op dat moment waren 

uitgevoerd (tabel 6.2). De Hollandse stukken zijn niet bewaard gebleven; wel een 

Utrechtse berekening op basis van deze stukken. 

De berekening uit het Utrechtse archief geeft aan dat het gedeelte tussen Muiden 

en de Diemerdammersluis, uitgezonderd het stuk dijk langs het buitendijkse Nes, op 

dat moment bijna gereed was. Daarmee was een gevaarlijk deel van de dijk 

beschermd. De stukken dijk nabij de Diemerdammersluis en Ipensloot waren erg 

moeilijk omdat de zee daar vrij diep was en er geen achterland was. Hier was het niet 

mogelijk om de dijk te verbreden en te verzwaren. Het storten van steen moest daar 

redding brengen. 

Volgens de nieuwe begroting moesten in 1739 in totaal 1570 roeden van de door 

zeewormen aangetaste dijk worden vernieuwd. Ook waren er nog de nodige wensen 

met betrekking tot de landdijk, die tot nu toe geen prioriteit was.743

Hoewel de voorschotten van de provincie verbruikt waren, ging het werk gewoon 

door. Ten westen van de Diemerbuitendijk was het werk begin 1740 ‘reets tamelijk 

besorgt’, al moest er op een enkele plaatsen nog wel wat steen geplempt worden. In 

juli 1740 werd 60 roede buitenglooiing aanbesteed. In november werd bepaald dat een 

stuk landdijk van 125 roede moest worden vervangen, door de particuliere 

dijkplichtigen zelf of door middel van aanbesteding (tegen 32 gulden per roede).744

Tabel 6.2 geeft een beeld van het werk dat nog verricht moest worden aan de dijk, 

waaronder een verhoging van de steenglooiing. In 1752 was het werk min of meer af. 

Het was nu ‘als vanouds’ aan de dijkplichtigen de nieuwe dijk te onderhouden 

Tabel 6.3: Kosten per roede per dijkvak, 1740-1755 (in gulden). 
Muiden-

Diemerdam 

Diemerdam-

Mullem

Ipensloot Nes Mullem

Jaar 1112 roede 246 roede 258 roede 267 roede 33 roede

1740 12-00-00 30-00-00 24-00-00 n.b. n.b.

1741 12-00-00 30-00-00 18-00-00 2-19-00 n.b.

1742 12-00-00 n.b. 18-00-00 n.b. n.b.

1743 12-00-00 25-14-00 18-00-00 1-04-00 n.b.

1744 12-00-00 3-17-00 18-00-00 1-05-00 n.b.

1745 12-00-00 3-15-08 18-00-00 n.b. n.b.

1746 12-00-00 In 5 parken 18-00-00 n.b. n.b.

1747 12-00-00 0-08-00 18-00-00 n.b. n.b.

1748 12-00-00 1-08-08 7-14-09 n.b. n.b.

1749 12-00-00 1-07-00 0-16-00 n.b. n.b.

1750 12-00-00 6-00-00 5-04-00 n.b. n.b.

1751 12-00-00 1-00-00 0-19-00 n.b. n.b.

1752 12-00-00 2-07-00 0-06-08 n.b. n.b.

1753 4-12-12 1-03-08 0-16-00 n.b. n.b.

1754 2-04-00 4-00-00 0-09-00 n.b. n.b.

1755 6-06-00 1-02-00 0-19-00 n.b. n.b.

Noot: Bedragen zijn guldens, stuivers en penningen.  

Bron: AGV, AZD, inv. nrs. 521-522. 

Een belangrijke reden voor de enorme kosten die gemoeid waren met het project was 

het aanbrengen van een glooiing langs de dijk en van een brede stenen voet onder 

water (afbeelding 6.2). Feitelijk liep de glooiing onder water door. Hiermee werd 

radicaal gebroken met de steile palendijk, die juist een geul voor de dijk veroorzaakte. 

De nieuwe dijk zou aanslibbing moeten bevorderen. Uit metingen, verricht in 1747, 

bleek dat inderdaad al snel het geval. Hierdoor werd op natuurlijke wijze de golfslag op 

743  Een dossier over deze kwestie (1735-40) in: NA, archief Van der Heim, inv. nr. 497. Het betreft hier Statenresoluties 
en onderliggende stukken van raadspensionaris Van der Heim. 

744  Res. ZD, 1 en 2 november 1740 (rekendag). 
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de dijk verzwakt. De kans op het overslaan van golven, het grote gevaar voor een 

dijkdoorbraak, verminderde daardoor aanzienlijk verminderd.745

Het project, dat min of meer onveranderd werd uitgevoerd, mocht geslaagd 

genoemd worden. De kosten waren echter enorm. De Staten van Holland stelden bij 

het geven van het voorschot dat de dijk- en waalplichtigen het voorschot terug 

moesten betalen. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden had echter al in 1735 

laten weten dat dat onmogelijk was. 

6.3 FINANCIERING VAN HERSTEL EN VERBETERING, 1735-1744

Begin 1735 diende het hoogheemraadschap een concreet subsidieverzoek in bij de 

Staten van Holland en Utrecht. Beide Staten waren overtuigd van de noodzaak tot 

actie, maar waren ook terughoudend met het geven van subsidie. Voordat er 

definitieve toekenningen werden gedaan, moesten zowel de Staten van Holland als die 

van Utrecht overtuigd zijn van substantiële bijdragen van andere belanghebbenden: 

dijkplichtigen, waalplichtigen. maar vooral de naburige provincie. Na mei 1735 stonden 

de technische aspecten van het project nauwelijks nog ter discussie. De vraag was 

alleen nog: wie betaalt? Uit de bronnen blijkt dat de provincies al snel overtuigd waren 

dat de dijkplichtigen alleen de kosten voor de aanleg van de nieuwe dijk niet konden 

opbrengen. Uitgaande van een geschatte waarde van de landen van 200 gulden per 

morgen bedroeg de totale waarde van de ring ongeveer 260.000 gulden aan de 

oostzijde en 740.000 gulden aan de westzijde. De ingediende begroting van de 

dijkvernieuwing was aan de oostzijde dus hoger dan de totale landwaarde. Mogelijke 

bezuinigingen zouden hierin weinig verschil maken. 

In Holland werd het verzoek van het hoogheemraadschap ondersteund door de 

Amsterdamse gedeputeerden van de Staten van Holland. De Amsterdammers 

ondernamen actie om het verzoek aanvaard te krijgen. Alleen indien nodig werd de 

dijkgraaf gevraagd naar Den Haag te komen voor overleg of werden aanvullende 

vragen gesteld. In Utrecht daarentegen richtten de hoogheemraden zich direct tot de 

Staten. Vaak was Jan Boelema, de hoogheemraad van Abcoude, die door de Staten 

was benoemd, de ‘woordvoerder’. Maar ook de hoogheemraad van Nigtevecht stuurde 

verzoekschriften naar de Staten en beantwoordde gestelde vragen. 

Zoals hierboven uiteenzet, was er een vrij lange aanlooptijd voordat het 

hoogheemraadschap met concrete plannen kwam. Pas in de loop van 1734 waren 

sommigen, waaronder dijkgraaf Jacob van der Dussen en de Amsterdamse 

hoogheemraad Gerrit Corver Hooft tot de conclusie genomen dat conservering van het 

houtwerk niet langer tot de mogelijkheden behoorde. De officiële resoluties van de 

Staten van Holland zwijgen over de werkzaamheden gedurende de periode 1732-1734. 

Intussen was men in West-Friesland, op basis van Staatse steun, al bezig met de 

herstelwerkzaamheden. Binnen het college van dijkgraaf en hoogheemraden van de 

Diemerdijk had men langer werk om tot overeenstemming te komen. Ook eind 1734 

was er discussie over het plan dat op dat moment op tafel lag, zoals Boelema 

rapporteerde aan de Staten van Utrecht. Het grootste probleem waren de kosten. Een 

stenen dijk, geschat op 400 gulden per roede, werd door verscheidene hoogheemraden 

als te duur beschouwd. De Utrechtse Staten bespraken het plan van 18 november 1734 

eind december. Meeuwis de Leeuw, hoogheemraad wegens Nigtevecht, leverde zijn 

begroting aan en een berekening van het Utrechtse aandeel. De totale kosten zouden 

500.400 gulden bedragen, waarvan Utrecht 223.387 gulden zou moeten bijdragen. 

Tabel 6.4: Berekening Utrechtse lasten in het Plan van 1734 
Bedragen in guldens Totaal Utrecht

Particulieren 83.238 0 

Districten op basis van te onderhouden roetalen 163.950 66.380 

Verlaten landen 251.211 157.007 

Totaal 500.400 223.387 

Bron: UA, archief SvU, inv. nr. 234-53, 22 december 1734

745  Van Balen,‘De mensch als geologische factor’, p. 686-689. De metingen staan vermeld op de kaart van 1749 van Jan 
Wandelaar. 
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Om het gehele college op één lijn te krijgen werd de hulp ingeroepen van deskundigen. 

Hun mening zou er ongetwijfeld ook aan bijdragen de beide Staten te overtuigen van 

de technische juistheid van de uitkomst. Na de vergadering op 17 januari 1735 van het 

college van dijkgraaf en hoogheemraden, hierboven beschreven, werd de stenen dijk 

ondanks de hoge kosten toch de basis voor de subsidieaanvraag. Consensus bleek niet 

mogelijk. Van der Dussen en Corver Hooft, met steun van Cruquius en de meerderheid 

van de hoogheemraden, zetten door op basis van op ‘hun’ stenen glooiing. Korte tijd 

later leverde de commissie haar rapport af. Voor een bedrag van ruim 600.000 gulden 

zou een dijk gebouwd kunnen worden met een voet van steen, meer glooiing en een 

verzwaring ‘naar achteren’.746 Het voorstel werd naar de Staten van Holland en Utrecht 

gestuurd, met het verzoek tot steun. 

De Staten van Utrecht reageerden terughoudend, maar waren wel genegen een 

bijdrage te leveren. In februari 1735 stelde de stad Utrecht voor om 100.000 gulden 

voor te schieten tegen 2½% rente op voorwaarde dat dit niet gezien zou worden als 

een erkenning dat Utrecht verplicht was bij te dragen.747 Hoewel dit voorschot door de 

Staten niet werd afgewezen, blijkt nergens dat de lening inderdaad is verstrekt.  

In april deden de Stichtse heemraden opnieuw een verzoek aan hun Staten. 

Boelema overlegde aan de Staten van Utrecht een overzicht van de omslag in de 

voorafgaande 20 jaar, gemiddeld 20.475 gulden, waarvan traktementen 4.270 gulden 

en werkzaamheden 16.205 gulden. Hieruit zou volgens hem moeten blijken dat een 

groot deel van de stijgende lasten opging aan dijkwerkzaamheden. Door een toename 

in het spadesteken, wat onvermijdelijk was als dijkplichtigen de lasten van de 

dijkvernieuwing moesten dragen, zouden de lasten verder stijgen. Het 

hoogheemraadschap was ook niet in staat om voor dit project op de financiële markt 

geld te lenen; daarvoor waren de bedragen te hoog. De tijd drong, zo werd de Staten 

voorgehouden, want er waren al veel bestellingen gedaan om nog tijdens de korte 

zomer te kunnen werken.748 Boelema rekende de Staten voor dat het project 632.000 

gulden zou kosten en vroeg de Staten in te stemmen met een lening voor het 

Utrechtse aandeel van 316.000 gulden à 2½% rente. Twee dagen later werd door de 

Gedeputeerde Staten besloten de stad Utrecht goedkeuring te verlenen fondsen ter 

beschikking te stellen aan Utrechtse ingelanden en districten van de Diemerdijk, op 

voorwaarde van een goede besteding van de gelden en dat er financiers waren te 

vinden tegen 2.5% rente.749

In de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden van 2 april 1735 waren de 

Utrechtse hoogheemraden gevraagd of Utrecht zou mee betalen, ‘waarop deselve 

hebben geantwoord dat haar Ed. genoegsame toesegginge hadden, dat haar Ed. Mog. 

Gelijke somme sullen contribueren als de Heeren Staaten van Holland sullen komen te 

doen’.750 Dat leek op dat moment dus een goede inschatting.  

De Staten van Holland waren op dat moment nog niet zover. Eind maart hadden 

gecommitteerden van de Staten hun rapport afgeleverd, waaruit bleek dat zij het eens 

waren met de voorgestelde plannen en steun vroegen voor een Hollandse bijdrage. In 

de maanden april en mei werkten de Amsterdamse gedeputeerden bij de Staten van 

Holland koortsachtig om de voorstellen goedgekeurd te krijgen. Om de vergadering te 

overtuigen werd een aantal gedeputeerden gecommitteerd om de kwestie nog eens te 

bespreken met het college van dijkgraaf en hoogheemraden en met de deskundigen 

die inspectie gedaan hadden op verzoek van de Staten.  

In mei 1735 werden de plannen in de Hollandse Staten besproken nadat de 

Gecommitteerde Raden in de beide kwartieren hun advies hadden uitgebracht. De 

746  Res. SvU, 9 februari 1735. De opzichter krijgt 50 gulden per jaar extra vanwege uitbreiding van de activteiten. 
747  Res. SvU, 9 februari 1735. 
748  Res. SvU, 6 april 1735. 
749  Gecommiitteerden stellen een bedrag voor van 216.666 gld maar de schouten in het waalplichtig gebied vinden dat 

teveel. Res. SvU, 6 en 8 april 1735; Uit de resolutie van de vroedschap blijkt dat er onder de gewestelijke 
gedeputeerden die de kwestie moesten onderzoeken, geen overeenstemming was of men de gevraagde 316.000 moest 
lenen of niet. Res. Vroedschap Utrecht, 7 april 1735. Akkoord om het bedrag van 316.000 te gulden te lenen. Res. 
SvU, 8 april en 20 mei 1735. 

750  Res. ZD, 2 april 1735. 
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Gecommitteerde Raden waren eenparig van advies dat direct aan het werk gegaan 

moest worden, op basis van een voorschot van Amsterdam. Intussen zou dan 

bestudeerd kunnen worden hoe de kosten terugbetaald zouden kunnen worden door 

dijk-en waalplichtigen. Ook zou dan uit overleg met Utrecht duidelijk moeten worden 

wat hun aandeel zou zijn. Amsterdam werd gevraagd de plannen nader te bestuderen 

met deskundigen.751

De Amsterdamse gedeputeerden waren tevreden met dit advies, Zij streefden 

ernaar zo snel mogelijk een voorschot goedgekeurd te krijgen en pas later over 

terugbetaling te praten. Raadpensionaris Slingelandt was snel overtuigd van de 

noodzaak en zou voortdurend een steun voor Amsterdam zijn.752 Een discussie over de 

terugbetaling zou naar verwachting lang gaan duren. Deze verwachting staat ook 

vermeld in een ongedateerde memorie in het Amsterdamse burgemeestersarchief. De 

memorie geeft aan dat er ‘verscheijde bedenkingen’ waren over een te verlenen 

voorschot van honderdduizenden guldens zonder dekking in tijden van schaarste De 

bedenkingen betroffen de hoogte van de kosten, de onzekere bijdrage van 

dijkplichtigen of waalplichtigen, de financiële onmogelijkheden voor Holland en de 

onzekere bijdrage van Utrecht (dat laatste onder verwijzing naar de problemen in 

1676, 1683 en 1702).753 Amsterdam had dus weinig vertrouwen in de bijdrage van de 

dijk- en waalplichtigen. Evenmin was er veel vertrouwen in een goede afloop van een 

eventueel overleg met Utrecht. Op dat moment echter, eind april 1735, echter hadden 

de Utrechtse Staten in principe al een lening goedgekeurd, terwijl de Hollandse Staten 

nog tot een beslissing moesten komen. 

Onzekerheid over de bijdrage van Utrecht was een bron van zorg voor Holland. De 

Ridderschap wilde weten wat er zou gebeuren als Utrecht zijn bijdrage niet zou leveren, 

ondanks de ‘goeden moed’. Er waren intussen berichten dat de Utrechtse Staten niet 

verder wilde gaan dan de verhouding van 1591 (10%) of zelfs geheel niets. De 

voorstanders (onder aansporing van Amsterdam) wilden niet teveel aandringen, want 

dit zou uitstel van de beslissing betekenen. Ook de bijdrage van dijk- en waalplichtigen 

was zeer onzeker. Herhaaldelijk legde de dijkgraaf uit dat zij onmogelijk de kosten 

konden opbrengen. Ook de Utrechters waren hiervan overtuigd. Desondanks 

veronderstelden de Staten van Holland, zonder verdere discussie of toezegging, dat zij 

eventuele voorschotten zouden terugbetalen. Afgesproken werd dat daar later over 

gesproken zou worden.754 Ook op dit punt won Amsterdam het pleit. Tenslotte was het 

de vraag of het niet wat minder kon. Amsterdam wilde hierover geen discussie, maar 

was niet in staat de steden uit het Noorderkwartier af te houden van nader onderzoek. 

Misschien speelde daarbij een rol op dat moment een relatief goedkopere variant werd 

toegepast in het Noorderkwartier.755 De steden in het Noorderkwartier wilden eerst zelf 

ter plekke een inspectie uitvoeren en zonden daartoe bovengenoemde Pieter Straat. Op 

18 mei was eindelijk alle gewenste informatie op tafel. Ook Pieter Straat had 

geconstateerd dat de Diemerdijk en de dijk beoosten Muiden in slechte staat waren.756

Eindelijk was men in de Staten van Holland nu zover om tot stemming over te 

gaan. Tabel 6.5 geeft aan met welke last de stemhebbende steden, voor zover bekend, 

hun gecommitteerden hadden meegegeven voor de beschrijving van 21 mei 1735, 

namelijk een aanbeveling voor technische goedkeuring van de dijkvernieuwing, 

waarvan de financiering ‘in gelijke favorable reflexie’ moest zijn met onder ander de 

Westfriese zeedijken.757

751  Res. SvH, 12, 17, 18 en 21 mei 1735. NA, archief gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 6, 18 mei 1735. Gouda was 
voorstander van een commissie, maar Hoorn en andere steden in het Noorderkwartier waren tegen. 

752  SA Adam, archief 5029, inv. nr 155, 14 april 1735. 
753  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 648. Een verdere moelijkheid was dat een verscheidene leden wilden dat de 

aanvragen voor verschillende dijken (waaronder Edam, Westzaan, Zuidpolder) tegelijkertijd werden behandeld. NA, 
archief gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 9, 1 maart 1735. 

754  SA Adam, archief 5029, inv. nr 155, diverse aantekeningen vanuit Den Haag aan burgemeesters van Amsterdam in 
de periode 14 april-10 mei 1735. 

755  Baars.’dijkherstel SvH’, 197-200. Later zou men alsnog de ‘Diemerdijkse variant’ toepassen. 
756  SA Adam, archief 5029, inv. nr 155, 10, 17 en 18 mei 1735. 
757  NA, Archief SvH, inv. nr. 2031.  
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Tabel 6.5: Last met betrekking tot subsidie voor vernieuwing Diemerdijk, 1735. 
Stemhebbende Bestuursorgaan Last

Edelen  Onbekend. 

Gedeputeerden aan

Oud-raad

21 mei 1735758

(.) ten opzichte van de subsidie voor de dijken sijn de leden noch 

ongereed haerlem rotterdam en ander spraeken over de begroting, en 

scheenen wat swaerighijt te vinden in het geven van sulke grooten 

sommen sonder te weeten of die toerijkende souden weesen tot het 

macken van de dijken. in dese saek sijn twee swaerigheden. d'eerste 

het uitschieten van so veel geld in dese verlege en bekommerlijke tijd: 

en d'andere dat indien de leden al te dificiel sijn voor het fourneren 

van penningen voor de dijken daer uit verwijderingen konnen ontstaan 

van een seer quaed gevolg. wij versoeken UEd. Groot achtb. ordres 

hierop te ontfangen. 

Oud-raad

23 mei 1735 

Met leden in te schikken ‘mits dat bij Haar Ed. Groot Mogende 

verclaard word, dat gelijke gratien sullen gegeven worden aan alle 

die sulx in ’t vervolg van tijt nodig hebben’. 

Dordrecht 

Gedeputeerden aan

Oud-raad

24 mei 1735 

de leden sijn het genoegsaem eens ten opzichte van de subsidie voor 

de muider dijken. morgen sal de raedpensionaris in d'extensie 

trachten aen alle genoegen te geven onder anderen sal voldaen 

werden aen de remarque van UE: Groot Achtb: op d'andere rapporten 

is weijnig discrepantie als alleen dat haerlem leijden en amsterdam 

willen bedingen dat de westsaeen dijk niet sal mogen werden 

verhoogt. daer sijn die van het noorden niet toe te brengen (..) 

Haarlem Vroedschap Onbekend. 

Delft Raad van Veertig Onbekend. 

Leiden Grote Vroedschap Onbekend. Grote vroedschap wel geïnformeerd, geen last. 

Amsterdam Vroedschap Onbekend. 

Gouda Vroedschap Inschikken. 

Rotterdam Vroedschap 

23 mei 1735 

Gedeputeerden ‘om in consideratie van de presserende 

noodsakelijkheid deze geheel zake met concurrentie van alle de 

voorzittende Leden van haar Ed: Groot Mog: te mogen helpen 

verschikken’. 

Gorinchem Vroedschap Onbekend. 

Schiedam Vroedschap  

10 april 1735 

‘met de verdere Leden in te schikken, dat wel gemelde Heeren 

tegelijk, ook seer ernstig sullen worden versogt (.) om dese saek als 

zijnde van soo veel importantie met strekkinghe tot ’s Lands finantie, 

met de uijterste omsigtigheijd te behandelen, en van dese haeren 

Last met soo veel menagiement als het immers mogelijk sal zijn ten 

meesten voordeelen van ’s Lands finantien gebruijk te willen 

maeken’. 

Schoonhoven Vroedschap 

11 april 1735 

‘zynde us alle het Zelve gelaten aan de Heeren Gedeputeerden’. 

Brielle Vroedschap Onbekend. 

Alkmaar Vroedschap Onbekend. 

Hoorn Vroedschap Onbekend. 

Enkhuizen Vroedschap 

7 mei 1735 

Gedeputeerden ter dagvaart ‘gaande te gelasten haar op het voorsz. 

rapport te houden ongereedt tot soo lange als deze Regering nader 

daar op zal wesen geinformeert, en het daar heen te dirigeeren ten 

eijnde met de andere Leden van ons quartier de voorsz. Commissie 

mogt worden gedeclineert en met deselve in dezen alles concent te 

doen’.

Edam Vroedschap 

6 mei 1735 

‘Waarop is geresolveert, te blijven difficulteeren het maken van soo 

exorbitante ende kostbare nieuwe Dijk & ter contrarie te urgeeren op 

een geen rale geproportioneerde verbeeteringe, van de zeedijken, 

soo wel in het eeen, als in het andere quartier’. 

Monnikendam Vroedschap 

9 april 1735 

‘om ’t met den Leden over dit quartier in te schikken dog zoo veel 

als doenlijk is sig te houden aan de declinerende kant’. 

Medemblik Vroedschap Onbekend. 

Purmerend Vroedschap 

8 mei 1735 

‘met het quartier’. 

Bronnen: Betreffende stedelijke archieven.

758 GA Dordrecht, SA Dordrecht 3, inv. nr. 100, tussen fol. 27 en fol. 28. 
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De scheiding tussen het Zuiderkwartier, dat steun wilde verlenen, en het 

Noorderkwartier, dat tegen was, was niet nieuw. De grote vroedschap van Leiden werd 

op 7 mei daarom terecht geïnformeerd, dat de stedenin het Zuiderkwartier hadden 

ingestemd met direct noodzakelijke reparaties, de steden in het Zuiderkwartier hadden 

ingestemd, maar dat de steden in het Noorderkwartier uitstel wilden.759 Het gevraagde 

en verkregen onderzoek had niets in de meningsvorming van de Noord-Hollandse steden 

veranderd.

De steun van het Zuiderkwartier betekende niet dat daar geen bezorgdheid was over 

de kosten. Dordrecht, Delft, Haarlem en Schiedam lieten weten dat het plan te duur was 

en sommigen hadden ook vraagtekens of het plan zonder Staats toezicht behoorlijk 

uitgevoerd kon worden. De Ridderschap, Amsterdam en Rotterdam drongen echter aan 

op een snelle beslissing. Voor hen was er ook geen Staatse commissie nodig zoals in de 

opvatting van het Noorderkwartier.760 Het is niet verwonderlijk dat de Hollandse Staten 

voorzichtig waren in hun financieel beleid. Het onderzoek van Liesker en Fritschy maakt 

duidelijk hoe smal de financiële marges in Holland waren. Tussen 1670 en 1760 werd 

alleen in de jaren 1736-1738 meer dan 1 miljoen gulden per jaar besteed aan openbare 

werken. In deze gehele periode van 90 jaar werd in totaal minder dan 15 miljoen gulden 

besteed aan openbare werken (gemiddeld 170.000 gulden per jaar). Een subsidie van 

600.000 gulden voor twee relatief kleine dijken was dus buitengewoon veel geld. 

Bovendien eisten ook andere dijken grote bedragen.761 Nadat eindelijk Dordrecht en Delft 

ook akkoord gingen, kreeg op 27 mei 1735 de Diemerdijk een voorschot van 400.000 

gulden en de Zeedijk beoosten Muiden 200.000 gulden.762 Amsterdam trad op als 

uitvoerder en als financier ‘onder verband van stadsverpondingen’.763 De Staten waren 

onder druk akkoord gegaan met een voorschot, maar wilden deze last niet alleen dragen. 

Op uitnodiging van Holland kwamen in juli 1735 de twee provincies voor het eerst 

bijeen om te praten over de ‘Muider Zeedijken’.764 Vanuit Holland werden 

gecommitteerd: Haarlem, Leiden, Amsterdam, Gouda en Alkmaar, de Ridderschap en de 

raadpensionaris. De meerderheid van de gecommitteerde steden waren eerder 

voorstander van steun. Voor hen was een Utrechtse bijdrage belangrijk, maar niet 

doorslaggevend. Het belang van een goede afloop werd vertaald in een gedegen 

voorbereiding. Het college van de Diemerdijk werd door de Hollandse gecommitteerden 

uitgenodigd om enkele dagen daarvoor de benodigde stukken te overleggen en relevante 

informatie te geven.765 Vanuit Utrecht was men met minder voorbereiding het overleg 

ingegaan. De Utrechtse gecommitteerden wilden eerst horen wat Holland had te melden. 

Het belangrijkste uitgangspunt was de bijdrage te minimaliseren. De precaire financiële 

toestand van de provincie Utrecht liet geen ruimhartig beleid toe.766 De uitkomst was dan 

ook dat Holland met een financieel voorstel zou komen.767

In de Statenvergadering van 22 juli 1735 bespraken de Utrechtse Staten het overleg 

met Holland over de toestand van de Diemerdijk en de financiering van de 

dijkvernieuwing. Daaruit bleek dat de Utrechtse afgevaardigden tijdens de bespreking 

met Holland hadden geëist dat de Zeedijk beoosten Muiden op geen enkele manier ter 

sprake mocht komen; dat zou het einde betekenen van de conferentie. Utrecht was bang 

een precedent te stellen van betrokkenheid met de zeedijk, waar Holland op basis van 

‘gewoonterecht’ op terug kon komen. Volgens Holland betrof het nieuwe werken en deze 

zouden volgens de oude rechten niet door de dijkplichtigen betaald hoeven worden, maar 

door ‘alle onder de dijk gelegen landen’. Verder was men niet gekomen. Ten behoeve 

van een volgende bespreking stelde Milan een tabel samen van de 

onderhoudsverplichting van de verschillende typen dijk (tabel 6.6). 

759  RA Leiden SA Leiden II, inv. Nr. 499, fol. 377. 
760  NA, Dagvaarten Gorinchem (3.01.08.05), inv. nr. 6; 18, 20, 21 24, 27 mei 1735. 
761  ING, Gewestelijke financiën van Holland, (internet: www.inghist.nl). 
762  NA, archief SvH, 27 mei 1735; NA, archief gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 10, 26 september 1736. 
763  NA, archief SvH, inv. nr. 1451, d.d. 22 april 1736 (fol. 258) 
764  Res. SvU, 18 juli 1735. 
765  Res. SvH, 14 juli 1735. 
766  Verstegen, Gewestelijke financiën Utrecht, p. 13-14. 
767  Res. SvU, 18 juli 1735. 
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Tabel 6.6: Berekening Utrechtse lasten in het Plan van 1735 
Kosten per roe 

dijk

Kosten in 

guldens 

Utrechtse districten

40 roeden aarden dijk  60-0-0 2.400 

232 roeden palendijk 300-6-8 69.675 

Geabandonneerde landen

5/9 van 275 roeden aarden dijk 60-0-0 9.166 

5/9 van 997 roeden palendijk 300-6-8 166.346 

TOTAAL 247.588 

Waarvan 75% voor de provincie 185.961 

En 25% door de dijk- en waalplichtigen 61.897 

totaal landdijk Palendijk

    

Amsterdam 550 475 75 

Particuliere dijkplichtigen 917 553 364 

Particuliere Hollandse districten 257 32 225 

Particuliere Utrechtse districten 272 40 232 

Waarschappij 1.272 275 997 

totaal 3.268 1.375 1.893

  60 300 

Totale geschatte kosten 650.400 82.500 567.900

Bron: Res. SvU, 17 augustus 1735 (memo van 22 juli 1735). 

Noot: Sinds 1697 had Amsterdam nog 130 roede overgenomen, maar alleen het gewone 

onderhoud en dus niet de dijkvernieuwing van 1735. 

De berekening van Milan week weinig af van een eerdere berekening van Meeuwis. In 

Utrecht had men dus min of meer een idee gevormd welk bedrag redelijk zou zijn. Van 

het eerdere voorstel om een bedrag van 316.000 gulden te lenen werd niets meer 

vernomen.

Er is geen indicatie dat Holland op de hoogte was van deze discussies. In het 

overleg tussen Holland en Utrecht vroeg de laatste herhaaldelijk om een voorstel. 

Holland wilde hier niet op ingaan, omdat men, zo werd gezegd, nog niet op de hoogte 

was van de totale kosten. Formeel was dat uiteraard juist, want het project liep nog. 

Misschien dat de slechte financiële ervaringen in het Noorderkwartier een rol speelden. 

De kosten waren daar veel hoger opgelopen dan oorspronkelijk geraamd, met 

herhaaldelijke subsidieverzoeken als gevolg.768 Het Hollandse voorstel om af te spreken 

de uiteindelijke kosten te delen was onaanvaardbaar voor Utrecht. Utrecht meldde dat 

de verhouding van 1591, toen Holland vijf maal zo veel betaalde als Utrecht, eigenlijk 

nog te nadelig was voor Utrecht. Utrecht benadrukte dat zowel het vermogen om te 

betalen als het belang bij de zaak van invloed moesten zijn bij het bepalen van de 

bijdrage van Holland en Utrecht. Zowel op basis van vermogen als van belang kon 

volgens de Utrechtse Staten van Holland een hoge bijdrage verwacht worden. 

In augustus 1735 leek de aanvankelijke Utrechtse steun verder weg dan ooit. De 

Staten van Utrecht brachten nu argumenten bijeen die een eventuele bijdrage zo veel 

mogelijk zou moeten beperken. Als harde voorwaarde moest worden gesteld dat de 

kosten van de Zeedijk beoosten Muiden niet meegerekend mochten worden voor een 

eventuele Utrechtse bijdrage. Ook de berekening van Milan van 28 juli werd de Staten 

van Utrecht bekritiseerd. Wat was redelijk als niet bepaald kon worden welke werken 

noodzakelijk en effectief waren? Holland was volgens de Staten veel meer afhankelijk 

van de Diemerdijk dan Utrecht. De Stichtse landen zouden volgens de Staten met 

geringe kosten beschermd worden, terwijl bij een doorbraak de Hollandse landen en 

hun ‘schoone landerijen’ zouden worden verwoest. Een bedrag van 300.000 gulden zou 

de provincie ruineren, en dat voor een Hollandse dijk met van origine Hollandse 

dijkplichtigen. Om dezelfde redenen die Holland aanvoerde zouden Rijnland en 

Amstelland ook bij moeten dragen aan de Lekdijk, die geheel betaald werd door de 

Utrechters, maar een deel van Holland beschermde. De vraag werd opnieuw aan 

768  Baars,‘Dijkherstel SvH’, p. 198-202. 
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Holland voorgelegd waarom en hoeveel Utrecht zou moeten bijdragen.769 De al eerder 

geuite mogelijkheid om Utrecht via een alternatief te beschermen tegen het 

Zuiderzeewater werd verder besproken in de Statenvergadering van 5 september 

1735.770 De problemen om een dijk te leggen nabij Abcoude waren waarschijnlijk de 

reden om het plan niet uit te voeren. Een makkelijk uitvoerbaar alternatief voor Utrecht 

om zich te vrijwaren van het Zuiderzeewater was er dus niet. Dit was voor Utrecht 

geen reden Holland tegemoet te komen. De gemeenmaking van de zeedijken bewesten 

en beoosten van Muiden bleef een onbespreekbaar onderwerp. 

Holland reageerde toegeeflijk op de Utrechtse wensen om voortgang te boeken in 

de onderhandelingen. Er was Holland veel aan gelegen duidelijkheid te krijgen over een 

belangrijke Utrechtse bijdrage. De Hollanders lieten zich verontschuldigen dat met de 

benaming ‘Diemerzeedijk’ beide dijken werden begrepen en stemden in alleen te gaan 

praten over de zeedijk bewesten Muiden.771 Holland gaf verder aan dat het project 

werd uitgevoerd onder ‘opsigt van Heeren Burgemeesteren der Stad Amsterdam’ en 

daarmee ‘alle mogelijke menage sullen doen betragten’. Er was weliswaar nog geen 

begroting beschikbaar, maar dat was voor Holland geen reden om niet te praten over 

een Utrechtse bijdrage tot de vernieuwing. De gedeputeerden bij de Staten-Generaal 

van de beide provincies konden verder praten over ‘proporties’ in de bijdrage tot het 

project.772

De besprekingen tussen Holland en Utrecht verliepen geheel buiten het 

hoogheemraadschap om. In het college van dijkgraaf en hoogheemraden was men 

bezig met de uitvoering van het plan. Direct nadat de Staten van Holland hun 

goedkeuring hadden gegeven aan het voorschot werden regelingen getroffen om aan 

het werk te gaan. Over terugbetaling werd niet gesproken.773 De commissie van 

gecommitteerde hoogheemraden, die de dagelijkse leiding hadden, schreef onmiddellijk 

de eerste aanbestedingen uit.774 De gecommitteerden kregen van het voltallige college 

volmacht om maximaal 150.000 gulden op te nemen bij de Amsterdamse thesorie, in 

bedragen van maximaal 10.000 gulden per keer.775 De financiële afspraken maakten 

een voorspoedige uitvoering van het project mogelijk. 

Zoals in de vorige paragraaf bleek, vlotte het werk inderdaad goed. Men kampte 

weliswaar met problemen in de aanvoer en de prijzen van materialen, maar dit leidde 

voorlopig nog niet tot onoverkomelijke problemen.  

Het oorspronkelijke plan was begroot op veel meer dan de toegezegde 400.000 

gulden. Eind september 1735 bleek dat de oorspronkelijke begroting een vrij goede 

schatting was. Hoeveel het eventuele tekort zou zijn kon echter nog niet precies 

worden berekend.776

769  Deze dijk was altijd een zomerkade voor het buitendijkse land erachter. De aanleg van de Hinderdam, welke Utrecht 
bij ‘de bekende resolutie van 1674’ niet mocht herstellen, bracht hierin verandering. NA archief SvH, inv. nr. 1917, 
d.d. 14 september 1735. Weinig interesse voor bespreking. Res. SvU, 17 augustus 1735. In 1880 zouden Rijnland en 
Amstelland inderdaad bij dragen aan de Lekdijk. Giebels,‘Waterkrijg’, p. 239. 

770  Daarvoor werd het volgende voorstel op tafel gelegd. Vechtdijken te verhogen tot 1½ voet boven Rijnwater als in 
1726 op de Vecht. En 2 voet hoger dan zeewater in 1702. Alle zijkaden van dezelfde hoogten. Kade tussen 
Noordeinde van Ankeveen van de Vechtdijk tot de Noordwesthoek van ’s-Gravenland was 1500 roede lang en zou 
veel minder kosten. Vervolgens een kade bezuiden Ankeveen en Kortenhoef tot Loosdrecht van 300 roede. Kade van 
de Vechtdijk tot de Indijk, 200 roede. Dijkagie van Abcoude tot Nieuwersluis ontmoette veel bezwaren en zou hoge 
kosten tot gevolg hebben. Alleen rond Abcoude was er een probleem. ‘omtrent welkers beveijliging mogelijk wel iets 
zal worden uijtgedagt’. De landmeter zouden gevraagd worden om de kosten te bepalen, waarna een  commissie het 
plan verder zou kunnen uitwerken. Res. vroedschap Utrecht, 5 september 1735. De vroedschap besloot de betrokken 
dorpen aan te schrijven wat zij konden doen (geen resultaten bekend). Res. SvU, 21 september 1735. 

771  NA, archief SvH, inv nr. 1451, 27 mei 1735 aan SvU; 23 september 1735 aan SvU. 
772  Res. SvH, 14 en 29 september 1735. met referentie aan brief SvU, 17 augustus 1735; res. ZD, 3 augsutus 1735 

(verslag voortgang), rapport voor notificatie genomen. Res. SvU, 12 oktober 1735, (brief. SvH, 23 september 1735 
als antwoord op een brief van Utrecht van 17 augustus 1735).  

773  AGV, AZD, inv. nr. 17, resolutieboek 1735-1744 geeft hiervan geen enkele vermelding. 
774  Res. ZD, 25 juni en 25 juli 1735. 
775  In tegenstelling tot de voorschotten in de periode 1676-1678 zijn deze voorschotten niet teruggevonden in de 

boekhouding van thesorie ordinaris. Uit de notulen van de Diemerdijk is duidelijk dat deze procedure wel werd 
gevolgd.

776  NA, archief gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 9, 27 september 1735. 
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In 1736 maakten dijkgraaf en hoogheemraden opnieuw een financiële tussenbalans op, 

ten behoeve van het komende overleg met Hollandse en Utrechtse gecommitteerden. 

De dijkgraaf werd naar Den Haag geroepen om een overzicht van de gemaakte kosten 

te overleggen en een zo goed mogelijke schatting van de nog te maken kosten te 

geven. Expliciet werd vermeld dat het hierbij alleen ging om de kosten gemaakt ten 

behoeve van de zeedijk bewesten Muiden.777 Tot dan toe was 296.021 gulden 

uitgegeven. Met de nog aan te besteden werken werd het totale werk geschat op 

523.072 gulden. Daarvan kon volgens het college een bedrag van 107.451 gulden 

worden bespaard als er minder puin geplempt werd en de landdijk niet zou worden 

aangepast.778 Op basis van de voorgelegde financiële stukken werd in augustus de 

dijkgraaf gevraagd naar Den Haag te komen voor toelichting en om te spreken over de 

vraag wie de voorschotten zou gaan terugbetalen.779 Er was intussen ruim 350.000 

gulden door het college gecommitteerd, waarmee dus bijna het gehele voorschot van 

400.000 was besteed.780

De Staten van Holland probeerden te voorkomen dat het voorschot zou leiden tot 

een verlaging van de dijklasten; men wilde niet de gewone uitgaven subsidiëren. De 

Hollandse Staten vroegen dijkgraaf en heemraden daarom jaarlijks 27.000 gulden om 

te slaan. De heemraden gaven te kennen niet meer dan 18.000 gulden te kunnen 

opbrengen, waarop de Staten dreigden de beloofde mogelijke omzetting van het 

voorschot in een subsidie in te trekken. In 1736 werd onder deze druk de omslag 

verhoogd van 18.000 tot 27.000 gulden, zeer tegen de zin van sommige 

subdistricten.781 Ook de volgende jaren werd 27.000 gulden omgeslagen, ook al waren 

de gewone kosten op dat moment lager.782

Het college van dijkgraaf en heemraden besprak diverse mogelijkheden om geld te 

besparen of in ieder geval de werkzaamheden te spreiden. Het werk aan de landdijk 

had een lagere prioriteit en werd niet ten laste gebracht van de verkregen subsidie 

omdat dit stuk dijk geen last van de paalworm had gehad.783 Verder werd tussen 

Staten en het hoogheemraadschap besproken om de dijkplichtigen de mogelijkheid te 

geven hun dijkplicht af te kopen; daarmee zou eventuele terugbetaling mogelijk 

worden. De verlaten landen zouden dan zonder dijkplicht verkocht kunnen worden. Tot 

werkelijke bezuinigingen kwam het niet.784 De voorstellen bereikten, zover bekend, 

nooit de Staten van Holland.  

Begin januari 1737 was het voorschot bijna geheel besteed (in voltooide en lopende 

projecten). Besloten werd de Utrechtse Staten te vragen 125.000 gulden te lenen op 

20 of 30-jarige basis, waarvan eenderde als subsidie, als Holland dat ook zou doen.785

Amsterdam had al eerder te kennen gegeven dat als Utrecht niet zou bijdragen de 

verleende fondsen als een lening werden beschouwd. De Utrechtse hoogheemraden 

‘versoekt en smeekt’ de Staten daarom tot ‘gunstige reflexie’.786

777  NA, dagvaarten gedeputeerden Gorinchem, inv. nr. 7, 22 augustus; 13, 15 en 19 september; 20 en 21 november 1736. 
De Staten klaagden over het gebrek aan informatie over de uitgaven. Nadat het rapport was ontvangen namen de 
Gecommitteerde Raden de tijd om de stukken te bestuderen. 

778  GA Weesp, OA Weesp, doos 7. 
779  Res. SvH, 22 augustus 1736. De staten werden op 3 september (beoosten Muiden) en 18 september (bewesten 

Muiden) verstuurd. Bespreking 20 en 21 november 1736. Heim 497. De dijkgraaf van de Diemerdijk werd op zijn 
reis naar Den Haag vergezeld door de dijkgrafa van de Zeedijk beoosten Muiden. 

780 NA, archief SvH, inv. nr. 1482, brief aan Dijkgraaf en Heemraden 22 augustus 1736; Het overlijden van 
raadpensionaris Van Slingelandt leidde tot uitstel, 3 december 1736. Heim 497. 

781  Volgens de schout van Loenen wade omslag al gedaan, en stuitte een aanvullende omslag op grote bezwaren. RHC 
Vecht en Venen, voormalige gemeente Loenersloot, inv. nr. 653. AGV, AZD, inv. nr. 259. Misschien waren de 
subdistricten niet op de hoogte van de politieke betekenis van deze verhoging. Het extra geld was mede nodig om de 
gaten te dichten in een dijkvak van 560 roede als gevolg van de recente storm, 

782  AGV, AZD, inv. nr. 17 (november 1736). 
783  Res. ZD, 7 november 1736. 
784 GA Weesp, OA Weesp, doos 7, Zeeburg en Diemerdijk, overzichten 30 november 1735, 15 september 1736 (t.b.v. 

bezoek aan SvH), 3 december 1736, 5 februari 1737. 
785 Res. SvU, 2 januari 1737. 
786  Res. SvU, 5 december 1736. 
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Een maand later werd door de stad Utrecht voorgesteld 100.000 gulden voor te 

schieten ‘sonder consequentie’. Een recente berekende bijdrage van 216.667 gulden 

werd afgewezen omdat de gerechten dan al te zwaar belast werden.787 Weer een 

maand later berichtte de gedeputeerden bij de Staten-Generaal dat ze de zaak 

besproken hadden met de Ridderschap. Afgesproken werd dat Holland eerst met de 

dijkgraaf en hoogheemraden zou spreken en dan opnieuw (na 2 jaar onderbreking) 

met Utrecht in conferentie zou gaan.788

In juli 1739 stuurde het hoogheemraadschap zijn eindrapport aan de 

Gecommitteerde Raden van Holland, die de financiën van de provincie controleerden. 

Het rapport gaf aan dat een bedrag van 386.239 gulden was besteed. In een 

vergadering met Gecommitteerde Raden lichtten de dijkgraaf en gecommitteerde 

heemraden de rekening toegelicht. De rekening werd goedgekeurd.789 Op basis hiervan 

werd tweederde deel van het voorschot kwijtgescholden en moest een derde deel 

worden terugbetaald, ‘zoals in andere quartieren’.790 Dat geld zou moten komen van de 

dijk- en waalplichtigen. De Staten gingen niet in op de verdere financiële behoefte, 

behalve dat het hoogheemraadschap daartoe de resterende 14.000 gulden mocht 

gebruiken.791

Het werk was dus niet af. Om de gehele 1.570 roeden aangetaste palendijk aan te 

passen was nog eens 142.470 gulden nodig. Het hoogheemraadschap wilde verder de 

landdijk verbeteren. De kosten daarvan werden geschat op 54.147 gulden, maar dat 

viel buiten dit project.792 De Gecommitteerde Raden van het Zuiderkwartier reageerde 

positief tijdens het groot besoigne (vergadering) op 12 september 1739. Daar werd ook 

geconstateerd dat Utrecht blijkbaar niet wilde meebetalen.793

Utrecht maakte bezwaar tegen een bijdrage aan de terugbetaling van het Hollandse 

voorschot van 400.000 gulden. Men was wel bereid bij te dragen aan de nog te maken 

kosten na 1739, zoals bijvoorbeeld aan het dijkvak van Ipensloot. Uit tabel 6.2 blijkt 

dat in juli 1739 nog weinig werk was verricht aan dat dijkvak. Eerder, in april 1739, 

was aan de Staten van Utrecht gemeld dat een aantal nog onbehandelde dijkvakken 

nabij Ipensloot die in onderhoud waren bij de districten Abcoude, Breukelen en Loenen 

verzakt waren. De voorschotten boden geen uitkomst, want de gelden waren besteed. 

Het beste, zo stelden de Utrechtse hoogheemraden, was om de dijk ‘achterover te 

werpen’, tegen een prijs van 300 tot 400 gulden per roede. De betreffende 

dijkgedeelten maakten deel uit van een dijkvak van 229 roeden dat geheel door 

districten en de waarschappij werd onderhouden. Vernieuwen was alleen mogelijk, zo 

werd gesteld, als alle districten het eens zouden worden. Later die maand werd in 

Loenen en vergadering belegd van alle 21 betrokken gerechten. De gerechten werd 

voorgehouden dat de jaarlijkse onderhoudskosten door de dijkvernieuwing zouden 

dalen van 25-30 gulden per roede (palen) tot 5-6 gulden per roede (aarde en steen). 

De gerechten kamen niet tot een beslissing. De Utrechtse Staten stemden nog dezelfde 

maand in met dit voorstel van de vier Utrechtse hoogheemraden.794 Het stuk dijk werd 

inderdaad hersteld. In de jaren 1740-1747 betaalden de dijkplichtigen 18 gulden per 

jaar, behalve in 1740 toen 24 gulden betaald werd (bijlage 2). Het project kostte de 

dijkplichtigen dus 150.000 gulden, wat aanzienlijk minder was dan verwacht. De totale 

kosten waren iets hoger, omdat bijna 10.000 gulden eerder al besteed was (tabel 6.2). 

Uit tabel 6.3 blijkt ook dat de jaarlijkse onderhoudskosten na de aanleg van de stenen 

dijk scherp daalden. 

787  Res. vroedschap Utrecht, 4 februari 1737; Res. SvU, 13 februari 1737. 
788  UA, archief SvU, res. 6 maart 1737.  
789  Op 31 juli 1739 schreef de dijkgraaf aan Amsterdam dat de rekening was goedgekeurd en werd de vraag voorgelegd 

om een begroting in te dienen voor resterende werken. Ook werd gevraagd in hoeverre de dijk- en waalplichtigen 
zouden kunnen terugebetalen en hoeveel Utrecht zou kunnen bijdragen. SA Adam, archief 5026, inv .nr. 199 

790  Res. ZD, 16 september 1739. res. SvH, 19 september 1739. Formele toekenning van subsidie: res. ZD, 4 februari 
1740.

791 Res. ZD, 16 september 1739.  
792  SA Adam, archief 5026, inv. nr. 133, 31 juli 1739. 
793  SA Adam, archief 5039, inv. nr. 156, 10, 12 en 20 september 1739. 
794  Res. SvU, 8 en 29 april 1739. 29/4 spreekt over een staat voor 187 gulden per roede: zagen en palen in zee slaan 15 

gulden, 20 lasten puin 20 gld, 12 lasten keisteen 108 gld, dijk verwaren 40 gld en opzichten 4 gulden. 
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Terwijl de plannen voor verdere dijkverbeteringen op kosten van de dijkplichtigen 

werden uitgevoerd, moest het voorschot van Holland nog verrekend worden. Holland 

hield vast aan de voorwaarde dat Utrecht een bijdrage zou leveren.

Hoogheemraad Meeuwis de Leeuw kreeg van de Staten van Utrecht de opdracht 

een nieuwe berekening te maken van een redelijke Utrechtse subsidie. In de 

vergadering van 2 september 1739 kwam de Leeuw met een memo over de bijdrage 

van Utrecht. Belangrijkste punt van de memo was dat Utrecht moest beslissen tot een 

bijdrage omdat Holland anders geld zou eisen van de dijkplichtigen, waardoor vele 

dijkvakken verlaten zouden worden tot groot nadeel van Utrecht (vijfnegende van de 

kosten zouden dan door Utrecht opgebracht moeten worden). Verder werd een brief 

van de Staten van Holland gelezen waarin ze lieten weten akkoord te gaan met de 

rekening voor de dijk bewesten Muiden: 386.239 gulden. De vraag werd voorgelegd 

hoe deze kosten ‘werden gerepeteerd vande Landen ende Districten’ en wat de 

provincie Utrecht zou kunnen bijdragen. Na een voorstel daartoe zouden de twee 

provincies bijeen kunnen komen om daarover te spreken.795

De Leeuw legde de Utrechtse Staten het volgende voorstel voor (tabel 6.7): 

Tabel 6.7: De lastenverdeling van de dijkvernieuwing, 1735-1739 

roede gulden Holland Utrecht
Nieuwen dijk (385/R) 1.099 423.217   

Particulieren 238  91.600  

Waarschappij (Utr. 5/9) 861  150.110 181.517 

Diemerdam (300/R) 241 72.416   

Resp. 137 en 84 roede 222  41.331 25.231 

 Waarschaapij (Utr. 5/9) 19  2.649 3.205 

Ipensloot (300/) 229 68.900   

Resp. 101 en 54 155  30.375 16.400 

waarschappij 74  10.017 12.108 

Landdijk bij Diemen (60/R) 691 41.415   

Rsp. 545 en 45 590  32.637 2.749 

Waarschappij 101  2.629 3.300 

Landdijk bij de Nes (48/R) 264 12.674   

Holland 43  2.071  

Waarschappij 221  4.800 2.803 

totaal 2.524 618.622 386.319 250.303

Bron: res. SvU, 2 september 1739. 

Tot november 1740 werd nog herhaaldelijk overleg gevoerd tussen Holland en 

Utrecht.796 De notulen van beide Staten en van het hoogheemraadschap laten de 

eindconclusie onvermeld. De laatste mededeling betreffende de dijkvernieuwing, in 

november 1740, is een brief van de Hollandse Staten waarin zij hun Utrechtse collega’s 

vragen om bij een volgend overleg de gedeputeerden last mee te geven. De Utrechtse 

gecommitteerden werden steeds op pad gestuurd om aan te horen wat de Hollanders 

hen te vertellen hadden, niet om compromissen te sluiten. De Hollandse ergernis 

daarover komt niet vaak tot uitdrukking in de gedrukte resoluties. Jarenlang werd er 

gepraat over een redelijke subsidies door beide provincies aan het 

hoogheemraadschap, zonder enig resultaat werd geboekt. De Staten van Utrecht 

besprak intern herhaaldelijk een bijdrage. In de besprekingen met Holland werd nooit 

een concreet voorstel aangeboden. Uiteindelijk hebben de Hollandse Staten het 

opgegeven. Het voorschot van 400.000 gulden werd dus in zijn geheel een subsidie. 

Dat betekende niet dat de dijk-en waalplichtigen geen financiële bijdrage hebben 

geleverd aan de dijkvernieuwing. 

Na 1740 werden de kosten van het aanpassen van de dijk gedragen door dijk- en 

waalplichtigen. Op de rekendag van 1740 werden de dijkplichtigen fors aangeslagen. 

795  Res. SvU, 2 september 1739, brief SvH, 23 juli 1739. 
796  NA, archief Van der Heim, inv. nr. 493 en 497. Gedeputeerden in mei 1740 als in 1735. Res.SvH 24 mei 1740. In 

september 1740 nog geen uitsluitsel over een Hollandse beslissing omdat Utrecht nog geen beslissing had genomen. 
Res. SvH, 20 september 1740. 
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Dijkplichtigen tussen Muiden en Diemerdam werden belast met twaalf gulden per roede 

en, tussen Ipensloot en de Afloop naar Diemen met vierentwintig gulden en die tussen 

Diemerdam en Mullem zelfs met 30 gulden per roede.797 Over deze kosten werd voor 

zover bekend niet geklaagd. 

Op basis van tabel 6.8 valt een berekening te maken hoeveel de dijkplichtigen 

moesten bijdragen in de periode 1740-1752. Alleen al door de dijkplichtigen op het 

dijkvak tussen Muiden en Mullem (1.112 roeden) werd tussen 1740 en 1752 in totaal 

meer dan 170.000 gulden betaald (jaarlijks 12 gulden per roede). In totaal betaalden 

de dijkplichtigen in de periode tot 1752 meer dan 228.000 gulden, grotendeels voor 

het buitengewoon onderhoud. Waarschijnlijk was de gunstige ontwikkeling in de 

landbouw een belangrijke reden dat de grote bijdragen zonder grote problemen konden 

worden omgeslagen.798 Toen was het project overigens al afgesloten. Begin 1744 werd 

de dijkvernieuwing als voltooid beschouwd, waarna de dijk kon worden’ overgedragen’ 

aan de dijkplichtigen zoals de privileges dat vereisten. 

Tabel 6.8: Kosten betaald door dijk- en waalplichtigen, 1735-1752.  
Provincie 

Holland

Dijk-plichtigen Waal-

plichtigen

Totaal

1735-39 400.000 ? 400.000 

1740 26.916 18.000 35.988 

1741 17.988 18.000 35.988 

1742 17.988 27.000 44.988 

1743 17.988 31.500 49.488 

1744 18.935 22.500 41.435 

1745 18.911 18.000 36.911 

1746 17.988 13.500 31.488 

1747 17.988 9.000 26.988 

1748 15.675 22.500 38.175 

1749 13.883 22.500 36.383 

1750 16.162 13.500 29.662 

1751 13.848 0 13.848 

1752 13.922 0 13.922 

400.000 228.191 216.000 844.191

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 519-520. 

6.4 STRUCTURELE VERBETERINGEN IN BEHEER EN FINANCIERING NA 1744 

Gedurende de aanleg van de stenen dijk was het praktisch onmogelijk dat dijkplichtigen 

hun eigen dijkvak onderhielden. Niet alleen werd gedurende het zomerseizoen 

voortdurend gewerkt aan de dijk, maar veel belangrijker was het feit dat al het werk 

aan de nieuwe dijk werd uitbesteed in plaats van de uitvoering in handen te leggen van 

de dijkplichtigen. Een deel van de gemaakte kosten werd omgeslagen over groepen van 

dijkplichtigen. Daartoe was de dijk verdeeld in een zestal zogenaamde parken zoals 

hierboven aangegeven. Binnen een park waren de dijkvakken technisch vergelijkbaar 

en golden dus vergelijkbare onderhoudseisen. Deze aanpak verlaagde het risico van de 

individuele dijkplichtige aanzienlijk, zonder dat de waalplichtigen met extra kosten 

werden opgezadeld. 

Op veel plekken was in 1740 het werk aan de dijkvakken gereed. Dat betekende dat 

een tenminste een deel van het werk nu weer gewoon door dijkplichtigen gedaan zou 

moeten worden. In februari 1741 werd opzichter Mussert gevraagd bij de dijkplichtigen 

langs te gaan om ze te vragen of ze de dijk zelf wilden maken of dit via het 

hoogheemraadschap wilden aanbesteden.799 In 1744 werd aangekondigd dat de dijk 

gereed was en dat dus de dijkvakken overgedragen zouden worden aan de 

dijkplichtigen. Dit was in overeenstemming met de ‘oude costumen’: zodra de dijk was 

verbeterd, werd de verbeterde dijk overgedragen aan de oorspronkelijke dijkplichtigen. 

De dijkplichtigen hadden hierin geen keus.  

797  Res. ZD, 1 november 1740. 
798  De waalplichtigen betaalden in de periode 1740-1750 ruim 100.000 gulden meer dat in vorige decennia, omdat een 

deel van de dijk in onderhoud was van het hoogheemraadschap dat de kosten verrekende in de omslag. 
799  Res. ZD, 8 en 9 februari 1741 (betaaldag). 
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Een aantal dijkplichtigen diende een verzoek in om het beheer bij het 

hoogheemraadschap te laten en dat de kosten om te slaan over de parken. Het verzoek 

werd ingewilligd door het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Het college diende 

een verzoek in bij de Staten van Holland om deze regeling te formaliseren. De Staten 

stemden niet in. Een duidelijke reden hiervoor is niet bekend. De tegenstand van 

Diemen kan geen grote rol hebben gespeeld. Waarschijnlijk lag het probleem in het feit 

dat Holland veel verder wilde gaan, namelijk in financiële gemeenmaking en ook het 

samenvoegen van de dijken beoosten en bewesten Muiden.800 De Utrechtse heemraden 

bespraken dit onderwerp in hun Staten. De Staten van Utrecht konden zich wel vinden 

in de nieuwe onderlinge afspraak. Utrecht wilde echter niet ingaan op Hollandse 

pogingen de dijken bewesten en beoosten Muiden samen te voegen. Ook was er niet te 

praten over financiële gemeenmaking waarbij de lasten gelijk zouden worden verdeeld 

over de 21.000 morgen. De technische gemeenmaking en de nieuwe kostenverdeling 

onder dijkplichtigen vormden geen probleem, want dat maakte geen inbreuk op de 

privileges en leidde niet tot hogere Utrechtse lasten. 

Daarop werd binnen het hoogheemraadschap een informele regeling getroffen. 

Jaarlijks werden dijkplichtigen gevraagd te tekenen voor onderhoud door het 

hoogheemraadschap op kosten van groepen van dijkplichtigen, zoals vastgesteld in de 

vijf parken. Hier wordt in het volgend hoofdstuk verder ingegaan. 

6.5 CONCLUSIES

Nadat de paalworm in de dijk was ontdekt, duurde het twee jaar voordat een beslissing 

werd genomen over de vervanging van de doorgeknaagde palen. Eind november 1734 

lag er een plan op tafel om een groot deel van de dijk te verstevigen met een stenen 

voet en deze tevens te verbreden. Dit plan zou ook uitgevoerd worden, met slechts 

minimale aanpassingen. Kosten noch moeite werden gespaard. Het plan werd 

oorspronkelijk geschat op 600.000 gulden. Na het bestuderen van de plannen keurden 

de Staten van Holland het plan goed en stelde 400.000 gulden beschikbaar voor de 

Diemerdijk en 200.000 gulden voor de Zeedijk beoosten Muiden. In 1739 waren de 

voorschotten op. Aan de westzijde was 286.239 gulden uitgegeven. Met dit geld was de 

tevoren opgegeven lengte van de dijk vernieuwd. De pogingen de provincie Utrecht 

mee te laten betalen waren op niets uitgelopen. Uiteindelijk werden de bedragen door 

Holland volledig ‘kwijtgescholden’ (omgezet van lening in subsidie) op voorwaarde dat 

de hoogheemraadschappen de dijk verder op eigen kosten werd vernieuwd.801

Zoals al tevoren bekend was, waren deze subsidies niet voldoende om de 

oorspronkelijke plannen geheel uit te voeren. Het hoogheemraadschap Diemerdijk gaf 

aan dat er additioneel 150.000 tot 200.000 gulden nodig was voor volledige uitvoering 

van de oorspronkelijke plannen. Aan de Oostzijde was maximaal 40.000 gulden extra 

nodig.

Het college van dijkgraaf en heemraden was blijkbaar tevreden over de resultaten 

van het uitgevoerde werk. In de periode 1740-1744 werd het restant van de 

oorspronkelijke plannen ‘op eigen kosten’ uitgevoerd, hetgeen ongeveer 150.000 

gulden kostte. 

Er werd goed samengewerkt tussen de commissie uit het college van dijkgraaf en 

heemraden onder leiding van de Amsterdamse burgemeester en waterstaatsspecialisten 

van elders waaronder die van Rijnland. Desondanks verliep de aanleg van de stenen 

dijk niet geheel zonder problemen. Dat was niet onverwacht. Steen was nog nooit op 

zo’n grote schaal gebruikt bij de aanleg van een dijk. Het voornaamste probleem was 

de beschikbaarheid van materialen, zoals Noorse keisteen, puin en zand. Dat probleem 

werd vergroot doordat tegelijkertijd omvangrijke werkzaamheden in West-Friesland 

werden uitgevoerd. De grote vraag naar materialen leidde tot ongewenste 

prijsstijgingen. Zowel Holland als Utrecht namen maatregelen om prijsstijgingen te 

800  Res. SvH, 9 maart 1758. 
801  Volgens Moelker werd 2/3 van het bedrag gesubsidieerd en de rest door het hoogheemraadschap betaald, omgeslagen 

naar oppervlakte van de gronden. Dat blijkt onjuist. Moelker,‘De Diemerdijk’, p. 50. Overigens werd aan de oostzijde 
209.812 gulden uitgegeven, iets meer dan het voorschot van 1735. 
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voorkomen onder andere door een verbod op verkoop van materialen buiten de 

provincie, het tijdelijk opheffen van een verbod op zandafgravingen nabij Hilversum en 

de import van keisteen van buiten de Republiek.  

De stemhebbende steden van de Staten van Holland hadden in 1734 ingestemd met 

het plan op voorwaarde dat de kosten niet ten laste kwamen van de provincie. 

Uiteindelijk betaalde de provincie van Holland toch het grootste deel van de rekening. 

De onderhandelingen met Utrecht over een provinciale bijdrage en een bijdrage van de 

waalplichtigen leidden tot niets. De dijkplichtigen bleken bereid tot een zeer 

aanzienlijke bijdrage. Gemiddeld betaalden zij in de periode 1740-1744 ongeveer 40 

gulden per morgen. 

Andere zeedijken langs de Zuiderzee hadden ook te kampen met de gevolgen van 

de paalwormramp. Op basis van verschillende studies die over de herstelwerken 

beschikbaar zijn, is het mogelijk de werkzaamheden en kosten aan de Diemerijk in 

perspectief te zetten. 

Tabel 6.9: Vergelijking uitgaven herstel paalworm Zuiderzeekust, 1732-1745.

Lengte

(km)

Uitgaven 

(gulden) 

Per

km

Opmerkingen 

Diemerdijk 6.3 550.000 88.000  

Zeedijk beoosten Muiden 1.8 210.000 115.000 Alleen zwaar beschadigde 

palendijk vernieuwd. 

Waterland 5.6 450.000 80.000 Kosten 1733-1741 boven 

het gemiddelde van 1715-

1730. 

Noorderkoggen  2.644.536   

Drechterland  2.741.240   

Vijf delen westkust Friesland 6.4 337.900 53.000 Dijk langs kust met hoog 

zout gehalte. 

Bronnen: Diemerdijk en Zeedijk beoosten Muiden: paragraaf 6.3 hierboven. Literatuur over de 

financiële aspecten van de ‘paalwormramp’: Waterland: Vink, Herstel Waterlandse zeedijk, p. 22 

(herberekend); Noorderkoggen: Baars,‘Dijkherstel SvH’, p. 202. Drechterland: Baars,‘Dijkherstel SvH’, 

p. 203; Friesland: Baars,’Friese zeedijken’, p. 807; Schilstra, Wie water deert, wie water keert, p. 84-

95. 

De kostenverschillen per strekkende kilometer dijk zijn aanzienlijk, maar misschien 

minder groot dan op het eerste gezicht lijkt. In Friesland waren de kosten lager doordat 

volstaan werd met de aanleg van een slaperdijk en enige steenstorting voor de palen. 

In West-Friesland waren de kosten zeer hoog vanwege de enorme hoeveel steen die 

werd gestort voor de palendijk. Nog tijdens de aanleg bleek er zeer veel steen 

weggespoeld te zijn. Pas later werd overgegaan op de aanleg van een flauw glooiende 

stenen dijk.802 Een meer nauwkeurige vergelijking zal waarschijnlijk uitwijzen dat het 

bestede bedrag van 88.000 per kilometer Diemerdijk niet opzienbarend was. 

In 1744 was het oorspronkelijke plan uitgevoerd; omstreeks 1750 was het hele 

werk gedaan. Kon men zich nu veilig wanen achter de nieuwe dijken? De dijken werden 

nu zodanig sterk geacht dat er menselijkerwijs er geen overstroming meer kon 

plaatsvinden. Was men inderdaad veilig of was dit slechts een illusie? Ook de dijken 

van 1678 waren gebouwd vanuit de gedachte dat een overstroming voorgoed tot het 

verleden zou behoren.De toekomst zou dit moeten uitwijzen. 

802  Baars,‘Dijkherstel SvH’, p. 196-204. 
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7 DE PERIODE 1744-1864 

Na de aanleg van de stenen dijk werd het dijkonderhoud uit één hand gecontinueerd. 

Door de lasten te verdelen per park was ook het individuele risico voor de dijkplichtige 

verminderd. Zou de dijk de verwachte lastenverlichting opleveren? Was een stenen dijk 

inderdaad tegen een ‘draaglijke last’ langdurig in staat de stormen te weerstaan?  

Na 1795 traden door de staatkundige hervormingen nieuwe problemen naar voren. 

De oude privileges werden niet langer als onaantastbaar gezien, maar ook niet terzijde 

geschoven als irrelevant. Volledige zelfstandigheid van de waterschappen werd niet 

langer aanvaard. Maar hoe moesten de nieuwe institutionele verhoudingen er dan 

uitzien? Betekende het feit dat de waterstaatstaken steeds meer beschouwd werden als 

een publieke taak, dat ook de lasten een publiek probleem waren en niet die van de 

individuele dijkplichtige? Eerst een korte algemene beschouwing over de periode 1744-

1864.

7.1 POGINGEN TOT VERANDERING

Na 1713 bleef de Republiek bijna 30 jaar buiten elke oorlog en daarmee brak een 

ongekend lange vredesperiode aan. Intussen liet de financiële situatie van het land hoge 

tekorten niet langer toe. De Republiek, en met name het gewest Holland, had zich diep in 

de schulden gestoken. De belastingen waren al zeer hoog en konden niet verder 

verhoogd worden. Er bleef niets anders over dan het verlagen van de uitgaven, vooral op 

de belangrijkste post, de militaire uitgaven. Maar ook op andere uitgaven stond grote 

druk.

Ongewild raakte de Republiek in 1740 verwikkeld in de Oostenrijkse Successieoorlog 

(1740-48), die tijdelijk opnieuw dwong tot hoge uitgaven. Na een rampzalige periode 

verbeterde na 1730 de situatie in de landbouw.803 In de periode 1750-80 trad een 

algemeen herstel op. De rentelasten daalden, de landbouwopbrengsten stegen en ook de 

handel verbeterde enigszins. 

Na 1780 verslechterde de economie, vooral door de Engelse Oorlog (1780-1784), 

waardoor tevens de politieke onvrede gevoed werd. In 1787 was stadhouder Willem V 

nog met Pruisische hulp in staat zich overeind te houden, acht jaar later konden Franse 

legers moeiteloos het land intrekken. De revolutie van 1795 bracht centralisatie met zich 

mee. Maar diverse maatregelen die kort na 1795 waren doorgevoerd werden later weer 

gedeeltelijk teruggedraaid. Hierdoor ontstond voor onder meer waterschappen grote 

onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid voor beheer en de financiering. Naast deze 

politieke en juridische verwarring kwam ook de handel steeds meer in het gedrang. 

Vooral na de blokkade door Engeland vanaf 1810 daalde de economische bedrijvigheid 

tot een minimum. De bevolking van de stad Amsterdam bijvoorbeeld daalde van 200.000 

mensen in 1780 tot 130.000 mensen in 1810. De andere steden deelden in de malaise. 

Op het platteland was de situatie niet veel beter. Het zou echter tot 1820 duren voor er 

sprake was van verbetering in de economie.804

Koning Willem II zette aanvankelijk het beleid van zijn vader voort, dat rustte op 

sterke centralisatie. Pas in 1848 veranderde de staatkundige situatie van de ene dag op 

de andere. De revoluties in Berlijn en Parijs verschrikten de koning zodanig dat 

grondwetswijzigingen plotseling geen probleem meer vormden.  

De Grondwet van 1848 vormde een nieuw begin. Al snel volgde een Gemeentewet en 

de voor waterschappen belangrijke Provinciewet. De Grondwet en de Provinciewet 

stelden een algemene waterstaatswet in het vooruitzicht. De waterstaatswet zou niet 

alleen de bestuurders van waterschappen via verkiezingen aanwijzen, maar ook een goed 

dijkbeheer en effectieve financiering garanderen. Deze wet zou echter pas in 1900 door 

de Tweede Kamer worden aanvaard. Voorlopig moest men het stellen met provinciale 

maatregelen. Hoewel de reglementering per provincie belangrijk verschilde was hiermee 

toch een nooit eerder gerealiseerd niveau van standaardisatie bereikt. 

803  De Vries en van der Woude, Nederland 1500-1815, p. 220-227. 
804  Van Zanden en Van Riel, Nederland 1780-1914, p. 203-209. 
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7.2 WATERSTANDEN EN DIJKONDERHOUD

Van de Ven schetst in Leefbaar Laagland terecht dat na 1740 het systematisch 

verzamelen van gegevens op het gebied van meteorologie, hydrografie en waterstaat 

belangrijk toenam.805 Ook de beschikbare technische gegevens over dijk en dijkbeheer 

zijn over de periode 1730-1864 veel omvangrijker dan over de eerdere perioden. Deels 

doordat meer materiaal bewaard is gebleven, maar ook doordat er meer werk werd 

aanbesteed. Voor vroegere perioden is het vaak moeilijk precies vast te stellen hoe de 

fysieke vorm van de dijk in de loop der tijd veranderde omdat het werk door 

dijkplichtigen werd uitgevoerd. Voor de periode na 1730 is de dynamiek in de dijkbouw 

met veel grotere zekerheid te beschrijven dan voor eerdere perioden. 

7.2.1 Klimaat en waterstanden 

Tijdens de aanleg van de stenen dijk werd de dijk herhaaldelijk geteisterd door hoogwater, 

maar slechts eenmaal door extreem hoogwater. In november 1741 kwam het water tot 

een niveau dat sinds 1717 niet meer was voorgekomen. Dit was de eerste grote test of de 

nieuwe technologie werkte of niet. De uitslag was duidelijk. De test werd met glans 

doorstaan. Er was wel veel werk te doen om de stenen weer netjes neer te leggen en veel 

stenen waren weggespoeld, maar de dijk was nooit in gevaar. Het moedigde dijkgraaf en 

hoogheemraden aan om meer roeden zeedijk te verstevigen met een stenen glooiing, zoals 

later zal blijken.  

Tabel 7.1 geeft de hoge waterstanden weer over de periode 1740-1864. Tijdens de 

bouw van de nieuwe dijk was enkele malen sprake van zeer hoge waterstanden (vooral 

1741, 1745). In de eerstvolgende 25 jaar volgden nog twee zware stormen (1750, 1775), 

maar daarna werd het rustiger.

Tabel 7.1: Stormvloeden, Amsterdam en Muiden, 1731-1864 
Datum Boven AP Datum Boven AP 

26-12-1731 + 80 duim 08-12-1749 + 60 duim 

11-11-1733 + 64 duim 24-12-1749 + 61 duim 

07-11-1734 + 63 duim 12-03-1750 + 77 duim 

09-11-1735 + 57 duim 12-09-1751 + 73 duim 

25-11-1736 + 68 duim 26-12-1752 + 57 duim 

14-01-1737 + 58 duim 03-01-1767 + 60 duim 

10-12-1737 + 63 duim 05-10-1767 + 59 duim 

16-02-1739 + 68 duim 28-11-1767 + 62 duim 

30-04-1741 + 71 duim 28-11-1769 + 66 duim 

28-11-1741 + 91 duim 27-05-1774 + 57 duim 

17-02-1742 + 75 duim 28-05-1774 + 63 duim 

19-02-1742 + 77 duim 14-11-1775 - 40 duim 

05-11-1742 + 56 duim 14-11-1775 + 96 duim 

07-02-1743 + 56 duim 15-11-1775 + 99 duim 

08-02-1743 + 57 duim 15-01-1808 + 89 duim 

15-11-1744 + 55 duim 07-12-1808 + 75 duim 

21-12-1744 + 59 duim 08-12-1808 + 95 duim 

24-12-1744 + 71 duim 03-02-1825 + 52 duim 

12-01-1745 + 61 duim 04-02-1825 + 102 duim 

13-01-1745 + 84 duim 04-02-1825 + 2,67 el 

15-11-1747 + 64 duim 11-12-1845 + 2,12 el 

02-12-1747 + 58 duim 00-09-1853 + 1,85 el 

08-12-1748 + 62 duim 00-01-1855 + 2,52 el 

19-12-1748 + 57 duim   

Noot: Op een aantal dagen zijn meerdere metingen bekend die weinig onderling verschillen (van 1 tot 3 

duim); van deze metingen is hier het gemiddelde genomen. Grote verschillen zijn wel weergegeven. 

Bron: J. van Malde, Historische Stormvloeden, verbeterde versie 2003, RIKZ 

805  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 177-178. 
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Volgens een analyse uit omstreeks 1735 bleek dat er groot gevaar was bij een niveau 

van 88 duimen (de dijkhoogte was toen 90 duim). Maar ook werd gewezen op het feit 

dat in 1714 het niveau niet hoger was dan 75 duim en dat de Noord-Hollandse slaperdijk 

ten westen van Spaarndam toch doorbrak.806 Het kon zijn dat toen het water weliswaar 

niet langdurig hoog stond, maar dat toch golven over de dijk heen sloegen (de directe 

aanleiding voor een dijkdoorbraak). Een hoogte van 75 duim was daarom al gevaarlijk. 

In de periode 1735-1780 waren er 9 metingen van 75 duim en hoger, waarvan geen 

enkele boven de 88 duim. In de periode 1780-1860 kwam dat peil slechts vijf keer voor 

in tachtig jaar. Ter vergelijking: in de periode 1690-1735 was er 11 keer sprake van 

water boven 75 duim boven Normaal Amsterdams Peil. 

Zoals eerder geconstateerd, was sociale en politieke onrust een belangrijke factor in 

het dijkbeheer. Niet allen de controle op het dijkbeheer was dan minder (1672 geldt 

daarbij als een extreem voorbeeld), maar ook was de kans groot op afgraven of 

doorsteken van de dijk. De politieke onrust in 1787, waaronder de militaire acties van 

Pruisen tegen de Republiek, was daarom een potentieel gevaar. Van verminderd toezicht 

blijkt echter niets uit de notulen van het hoogheemraadschap. Een groter gevaar was de 

reactie van Amsterdam op deze inval. Op 17 september 1787 besloot Amsterdam tot 

inundatie van het gebied ten oosten van de stad. Een paar dagen later kwam het bericht 

dat boeren in Diemen de dijk gedicht hadden. Weer een week later werd opdracht 

gegeven de sluizen te openen zodat het water naar zee kon weglopen.807

Een contemporain overzicht geeft de frequentie aan van noordwesterstorm in de periode 

1700-1770.808 Zoals eerder gesteld waren juist stormen uit deze windrichting gevaarlijk 

voor het dijkbeheer. Tijdens een storm uit het noordwesten werden grote hoeveelheden 

water uit de Atlantische Oceaan de Noordzee opgestuwd. Hierdoor kon de waterspiegel van 

de Noordzee in korte tijd snel stijgen, omdat de enorme hoeveelheden water slechts via de 

nauwe doorgang tussen Calais en Dover weg kon. In de Zuiderzee was de situatie nog 

gevaarlijker. Deze ondiepe kom liep bij wijze van spreken vol zonder dat het water via 

onderstroming weg kon. Het water werd daardoor tegen de Zuiderzeedijken opgestuwd. 

Elke dag met noordwesterwind rees het water snel hoger. De kans op een 

noordwesterstorm was volgens de gegevens niet erg groot. In de genoemde periode 

werden 106 dagen met storm geregistreerd, waarvan 20 uit het noordwesten. In de 

periode 1700-1770 was de kans op een dag met noordwesterstorm dus gemiddeld 

eenmaal per drie jaar. Er waren 377 dagen met harde wind, waarvan slechts 38 uit het 

noordwesten. De kans dat een storm uit het noordwesten samen ging met twee dagen 

harde wind, de ‘basis’ voor een dijkdoorbraak, was dus erg klein. Zuidwesterstorm en 

westenwind traden elk tweemaal zo vaak op.  

In de periode 1750-1860 kwam zeer hoog water slechts drie keer voor: in 1775, 1808 

en in 1825. In zowel 1775 als in 1825 was er sprake van ‘een typische Zuiderzeestorm’, 

zoals grafiek 7.1 aangeeft. Eerst stormde het hard vanuit het zuidwesten, waardoor het 

waterpeil in de Zuiderzee aanzienlijk beneden normaal peil kwam. Daarna draaide de 

wind naar het noordwesten. De harde noordwesterstorm hield enkele dagen aan. Het 

waterpeil steeg nu tot zeer grote hoogte. Door de toevloed van water in de Zuiderzee 

was de normale onderstroom niet mogelijk. Het water klom dan als het ware tegen de 

dijk op. 

806  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 606, rapport Francois de Roos.  
807  AGV, AZD, inv. nr. 989. 
808  In 1767 trad een nieuwe directeur van het Stadswaterkantoor aan. Hij maakte in 1770 verschillende analyses van 

beschikbare gegevens over de perioden 1700-1749 en 1767-1770 die ook hier interessant zijn. SA Adam, archief 5028, 
inv. nr. 606; dossier waterstanden. 
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Waterstanden november 1775
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Afbeelding 7.1: De Zuiderzeestormen van 1775 en 1825.
De grafiek geven de maximale vloedwaarde en de minimale ebwaarde aan, om de verschillen in maximale 

waarden aan te geven. Juist de maximale waarden betekenden vaak het verschil op tussen schade en 

doorbraak.

Bron: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 606. 

De storm van 13 en 14 november 1775 bracht een gevaarlijke situatie. Gegevens van 

het Amsterdamse waterkantoor geven aan dat het niveau door een harde 

zuidwesterstorm daalde tot 40 duim onder het NAP. Daarna draaide de wind naar het 

noordwesten. Het water steeg snel tot 96 duim. Volgens andere bronnen steeg het peil 

zelfs tot 99 duim. Nog nooit eerder had men het water zo snel van een zo laag niveau tot 

een zo hoog niveau zien stijgen, aldus een rapport van de dijkopzichter van de 

Diemerdijk.809 Een ooggetuigen verslag aan de dijk geeft aan dat de dijk ternauwernood 

aan een doorbraak ontsnapte. Met zeilen werd de dijk beschermd.810

In de periode 1807-1810 waren er herhaaldelijk hoge waterstanden. De schade was 

groot, maar de dijk kwam niet in groot gevaar. Naar aanleiding van de storm van 18 en 

19 februari 1807 kon aan de Inspecteur van de Waterstaat worden gemeld dat er wel 

aanmerkelijke schade was, maar dat er geen gevaar voor een dijkdoorbraak was 

geweest.811 Ook de storm van 15 januari 1808 veroorzaakte grote schade, maar zonder 

bijzondere problemen.812 Vooral het rivierengebied werd in de periode 1808-1810 zwaar 

getroffen. Deze reeks van rampen leidde tot de eerste algemene maatregelen door de 

centrale overheid om verbetering te brengen in het dijkbeheer. De hoge kosten leidde tot 

de beslissing om de kosten te spreiden over een veel groter gebied, de zogenaamde 

ringcommissies, waarover straks meer.813

Nadat de dijk de stormen van 1807-1810 goed had doorstaan werd pas in 1825 

opnieuw een gevaarlijke waterhoogte bereikt. In de nacht van 3 op 4 februari 1825 was 

809  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 606. Vanaf omstreeks 1680 werden waterstanden aan het IJ opgeschreven. Eerst werd 
eens per getij gemeten, later per uur en nog weer later per half uur. Vanaf het begin van de achttiende eeuw werden ook 
andere meteorologische gegevens systematisch verzameld. 

810  AGV, AZD, inv. nr. 997. Op 14 november 1775 was er laag water door zuidwesten wind, daarna draaiend naar het 
noordwesten. Tussen 4 en 5 uur begon het water te dalen. Het water daalde zo snel dat er geen doorbraak kwam. 

811  AGV, AZD, inv. nr. 897.  
812  De directeur-generaal vroeg op 29 april 1808 waarom het herstelwerk niet werd uitgevoerd, waarbij geantwoord werd 

dat de werken op 22 maart waren aanbesteed. AGV, AZD, 898. De slechte economische situatie kan hier mede een rol 
hebben gespeeld. In 1801 rapporteerde de opzichter van Amsterdam aan de Thesaurie dat de dijk onderhoud nodig had. 
SA Adam, archief 5040, inv. nr. 599. 

813  De ring waarin de Diemerdijk lag, liep van Wijk aan Zee (Beverwijk) langs het IJ, verder naar Muiden, Naarden, naar 
Amerongen, langs de Hoge gronden, langs de Rijn, Lek, IJssel en Maas tot Hoek van Holland. Rijckevorsel, 
Waterschappen Utrecht, p. 55. 
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men terecht zeer bezorgd. ’s Avonds om 9 uur stond het water 90 duim boven 

Amsterdams Peil, niet ver onder de dijkkruin. De volgende ochtend half drie was de 

stand, na een maximum van 96 duim omstreeks middernacht, alweer gezakt naar 80 

duim. Daarmee was het gevaar geweken. Tachtig duim was erg hoog, maar niet 

bijzonder gevaarlijk.814 Een nieuwigheid was dat later in de maand het 

hoogheemraadschap door de provincie geattendeerd werd op verwachte hoge vloeden 

later dat jaar.815

In de periode 1825-1865 werden op slechts twee momenten standen boven de 80 

duim (2 el) gemeten. Ongetwijfeld zijn de jongste metingen door het gebruik van betere 

apparatuur iets meer betrouwbaarder dan vroegere metingen. Toch lijkt het geen twijfel 

dat na 1775 de weersomstandigheden structureel veranderden. Het feit dat na 1735 

geen dijkdoorbraken voorkwamen had mede te maken met gunstige 

weersomstandigheden. In hoeverre de nieuwe techniek, in de vorm van de stenen dijk, 

een factor was is onderwerp van de volgende paragraaf. 

7.2.2 Onderhoud en techniek 

De nieuwe dijk was aangelegd door het hoogheemraadschap in samenwerking met de 

stad Amsterdam. De aanleg van een nieuwe dijk ging niet samen met werkzaamheden 

door dijkplichtigen. De dijkplichtigen hoefden een aantal jaren geen onderhoud te 

verrichten. Alle kosten van de werkzaamheden in de jaren 1735-1738 werden 

gedeclareerd bij de Staten van Holland. In 1739 was het geld van de provincie op, maar 

het werk was nog niet af. De ervaringen van dit werken op projectbasis waren zo gunstig 

dat men deze wijze van werken voortzette. Tussen 1740 en 1744 werden de kosten in 

rekening gebracht bij dijk- en waalplichtigen. In 1744 werd het project als beëindigd 

beschouwd, want het belangrijkste deel van het werk was klaar. Het college van dijkgraaf 

en hoogheemraden stelde voor de dijk over te dragen aan de dijkplichtigen, zoals dat 

was vastgelegd in de privileges. De gunstige ervaringen met het centraal onderhoud en 

omslaan van de dijkplichtige lasten, in plaats van individueel dijkonderhoud, waren 

aanleiding voor dijkplichtigen om het hoogheemraadschap te verzoeken deze wijze van 

werken voort te zetten. Bovendien waren de eerste ervaringen met de stenen dijk zo 

goed, dat besloten werd een groter deel van de dijk te voorzien van een stenen 

glooiing.816 In 1750 en 1751 werd bovendien de kruin van de nieuwe dijk belangrijk 

verhoogd.817 Rond 1752 was de dijk min of meer klaar. Een verzoek aan de Staten van 

Holland om octrooi te verlenen voor het onderhouden van de dijk door het 

hoogheemraadschap, wat een toepasselijke afronding van het proces zou zijn geweest, 

had geen positief resultaat (in paragraaf 7.3.2 hierover meer). De regeling waarbij het 

hoogheemraadschap op jaarlijks verzoek van de dijkplichtigen het onderhoud deed, bleef 

van kracht tot 1864. 

814  Res. ZD, inv. nr. 23, 8 februari 1825. 
815  AGV, AZD, inv. nr. 64, 25 februari 1825. 
816  Tijdens de werkzaamheden werd het ‘Amsterdamse deel’ van de dijk behandeld als elk ander dijkplichtig dijkvak.Als 

een ‘gewoon dijkplichtig dijkvak’ werd ook dit dijkvak verbeterd en vervolgens overgedragen. In 1801 berichtte de 
directeur van de Amsterdamse stadswerken Vervant aan de thesaurieren wat Amsterdam stond te doen op basis van het 
verdrag van 1697. De belangrijkste punten waren dat de stenen goed ingebed en strak ineen gelegd moesten worden dat 
dat de sloot regelmatig uitgediept moest worden. Zie: SA Adam, archief 5040, inv. nr. 549 

817 NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 8. 
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Afbeelding 7.2: Kaart van alle dijkplichtige landen. 
Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 010028-30. 

De nieuwe werkwijze veranderde niets in de schouwcyclus. Net als alle jaren ervoor werd 

elke jaar rond 12 mei de uitgifte gedaan waarbij de tekortkomingen per dijkvak bepaald 

werden. Op 24 juli en 17 augustus werden in aanwezigheid van de dijkplichtigen de 

schouw en de naschouw verricht. Tijdens de schouwen controleerden dijkgraaf en 

hoogheemraden in feite het werk van de opzichter. De werkzaamheden die verricht 

werden tussen mei en augustus werden deels uitgevoerd met eigen (ingehuurde) 

mensen, maar meestal uitbesteed via publieke veilingen. Uit de jaarlijkse schouwstukken 

van de naschouw rond 17 augustus blijkt dat de tekortkomingen vrijwel altijd waren 

gerepareerd. 

Meer dan voorheen had de opzichter in deze nieuwe situatie de mogelijkheid 

zelfstandig bepaalde eisen streng na te leven of kleine verbeteringen door te voeren. De 

rol van de opzichter werd hierdoor natuurlijk veel belangrijker. 

De positieve ervaring met de nieuwe lichtere glooiing was voor dijkgraaf en 

hoogheemraden in 1771 reden de dijkplichtigen van de landdijk achter Diemen te 

verordonneren de glooiing te brengen van twee voet op de voet naar een veel minder 

steile glooiing van vier op de voet (vier voet op de grond, een voet in de hoogte). Ook 

werd de kruin met twee voet verbreed. De kosten, dertig gulden per roede, werden 

zonder problemen betaald. Dit is een duidelijke indicatie van de verbeterde rendementen 

in de landbouw. In 1720 zou deze actie waarschijnlijk geleid hebben tot massaal 

spadesteken.818

818  GA Diemen, OA Diemen, inv. nr. 431, uitgifte 20 april 1771; GA Diemen, OA Diemen, res. gerecht 5 oktober 1771. 
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Afbeelding 7.3: Voorbeeld van een keur, 1780. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 010032. 

De zware stormen van 1808 leidden met name in het rivierengebied tot grote problemen, 

maar ook in het Zuiderzeegebied was er schade. Op antwoord van vragen van de 

directeur-generaal van Waterstaat in februari 1808 gaf de dijkgraaf een rooskleurig beeld 

van de stand van zaken. De kleine gaten waren direct provisorisch gevuld met 

weggeslagen stenen. De diepste gaten in de dijk, in de landdijk nabij Diemerdam, 

werden gedekt met rijshout. Dit alles werd grotendeels gedaan in eigen beheer en zou 

tegen de zomer klaar zijn.819 Wanneer men het werk heeft voltooid is niet duidelijk. Uit 

de financiële stukken blijkt dat gedurende enkele jaren de kosten van het dijkonderhoud 

hoger waren dan normaal. 

In 1825 bestond de schade opnieuw vooral uit weggeslagen aarde en stenen. Het 

wegslaan van keien zou beperkt zijn door aanbrengen van cement tussen de keien. In 

1817 was het hoogheemraadschap geïnformeerd cement te gebruiken om de dijk 

819  AGV, AZD, inv. nr. 898, brief van ZD aan dir-gen waterstaat 29 april 1808. De ‘defecten’ werden op 25 mei dat jaar 
aanbesteed met de gewone uitgifte. 



7. De periode 1744-1864 

197

waterdicht te maken. De aankoop van cement werd voor waterschappen 

gesubsidieerd.820 Niet duidelijk is in hoeverre cement daadwerkelijk gebruikt is en of dit 

in 1825 inderdaad het wegslaan van keien beperkte. 

In 1844 was de stenen glooiing op zwakke plekken tot aan de kruin verhoogd.821 Toch 

achtten in 1848 de dijkgraaf en de provinciale waterstaat dijkverzwaring noodzakelijk, 

waarschijnlijk geschrokken van de hoogwaterstanden drie jaar eerder. Nog tijdens de 

formele procedure werd de dijkgraaf gevraagd de aanbesteding alvast voor te bereiden. 

Het bleek echter onmogelijk een aannemer te vinden waardoor, tegen de zin in van de 

Staten van Noord-Holland, slechts een klein deel van het werk nog in dat jaar kon 

worden uitgevoerd. De rest van het werk volgde in de twee jaren daarna. De kosten 

hiervan, geschat op 30.000 gulden boven de gewone omslag, werden gefinancierd door 

het aangaan van leningen.822

7.2.3 Conclusies 

De beschikbare gegevens duiden er op dat de weersomstandigheden in de periode 1744-

1864 aanzienlijk gunstiger waren dan in de voorgaande periode. Deze gunstige 

ontwikkeling is mede een verklaring waarom er zich na 1735 geen doorbraak voordeed. 

De structurele verbetering van de dijkconstructie is ook deel van de verklaring. De aanleg 

van de stenen dijk was een enorme onderneming zowel in technisch als financieel 

opzicht. De technische gevolgen bleken zeer gunstig. De nieuwe dijk bleek in staat de 

onstuimige Zuiderzee te weerstaan. De dijk, nu met ineengevlochten rijen van stenen, 

kon niet langer onderhouden worden door individuele dijkplichtigen. De nieuwe dijk 

vergde veel onderhoud. Herhaaldelijk moesten de stenen opnieuw gelegd worden en 

weggespoelde (dure) stenen worden vervangen. De financiële gevolgen van de 

dijkverbetering werden gunstig geacht, maar waren in 1750 nog onbekend.  

7.3 INSTITUTIONELE ONTWIKKELINGEN

De techniek van de nieuwe dijk beïnvloedde de institutionele context van het dijkbeheer 

in belangrijke mate. De rol van het hoogheemraadschap werd daardoor versterkt. Veel 

meer dan in voorgaande perioden ging de centrale overheid een rol spelen. Vanaf 1795 

werd getracht om op het gebied van waterstaat greep te krijgen op beleid, 

werkzaamheden en financiering. De provincie kreeg de rol van uitvoerder toebedeeld. 

Wat betekende dit voor het beheer van de Diemerdijk? 

7.3.1 Groeiende rol voor het hoogheemraadschap 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden had in de periode 1734-1744 een 

belangrijke prestatie geleverd. Met steun van Amsterdam, had men een grootschalig 

project succesvol uitgevoerd. Meer dan ooit tevoren had het hoogheemraadschap binnen 

zijn eigen werkgebied een leidende rol in een groot project. Ongetwijfeld versterkte dit 

het gevoel van zelfstandigheid en vertrouwen in eigen kunnen. 

820  AGV, AZD, inv. nr. 899. 30 cent subsidie per mud. GSvH, 16 jan 1817. 
821  AGV, AZD, inv. nr. 896. 
822  AGV, AZD, inv. nr. 902, correspondentie tussen hoogheemraadschap en Provinciale Waterstaat. 
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Afbeelding 7.4: Het gemeenlandshuis aan de stenen dijk. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020193. 

De groeiende zelfstandige rol van het hoogheemraadschap leidde voorlopig niet tot 

aanpassingen in het bestuur. Tot 1795 werd de baljuw, op nominatie van Amsterdam, 

benoemd door de Staten van Holland. In 1774 verving Joan Geelvinck (1774-1787) uit 

Amsterdam de baljuw Abraham Calkoen. In maart legde hij de eed af voor een 

commissie van de Domeinen. Met zijn benoeming tot baljuw werd Joan Geelvink ook 

dijkgraaf van de Diemerdijk (en Amstelland). In april 1774 werd hij aanvaard door de 

hoogheemraden. Op een bijzondere vergadering werd de dijkgraaf geïnstalleerd. Na 

binnenkomst voor een volledig college legde hij de eed af en gaf een korte toespraak.823

Daarmee was de dijkgraaf voor het leven benoemd. In 1795 verdween de functie van 

baljuw, waarna een andere wijze van benoeming gezocht moest worden. 

Ook voor de hoogheemraden zou de situatie in 1795 veranderen. De hoogheemraden 

werden voorheen aangewezen door stad of heerlijkheid. Indien zij “bekwaam” geacht 

werden, waarbij als voorwaarde gold het bezit van minstens twintig morgen land binnen 

het waalplichtig gebied (of 10.000 gulden), werden ze door het college voor het leven 

aangesteld. Op 24 juli 1774 werd Nicolaas Calkoen geïnstalleerd als hoogheemraad voor 

Kortenhoef. Het afleggen van de eed werd door de zittende heemraden beantwoord met 

een ‘Zo waarlijk moet U Godt Almachtig helpen’.824 Zoals bleek in 1723 bij de benoeming 

van Elbert Mooij werd niet iedere kandidaat vanzelfsprekend aangesteld. Waarom een 

aantal leden twijfelde aan zijn bekwaamheid is niet bekend. In dit geval werd het college 

van dijkgraaf en hoogheemraden door de Staten van Utrecht gedwongen Mooij alsnog te 

accepteren.825 Voor de Staten van Utrecht was handhaving van het recht van benoeming 

door de ambachtsheer van de heerlijkheid van doorslaggevend belang. Alleen heemraden 

823  Res. ZD, inv. nr. 21, 9 en 10 februari, 19 maart, 28 april 1774. 
824  Res. ZD, inv. nr. 21, 24 juli 1774. 
825  Res. SvU, 5 juni 1717. 
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die ziek werden of anderszins onbekwaam waren, konden tijdelijk worden vervangen. De 

Amsterdamse hoogheemraad vormde een uitzondering. Hij kon zich naar eigen inzicht 

laten vervangen, meestal door een van de stadssecretarissen. De jongste Amsterdamse 

burgemeester kwam alleen in noodgevallen opdagen. 

Afbeelding 7.5: Zilveren hensbeker met wapens van districten, 1827. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020037. 

De revolutie van 1795 leidde in het publieke bestuur tot grote veranderingen in de 

aanstellingsprocedures van bestuurders in overheidsorganen. De wijzigingen in de 

besturen van waterschappen waren minder dramatisch, waarschijnlijk vanwege het feit 

dat zij deels publiek en deels particulier van aard waren. De oude privileges bleven in 

principe van kracht. De algemene opheffing van de heerlijke rechten had echter 

belangrijke gevolgen voor de waterschappen, ook voor de Diemerdijk. De heerlijke 

rechten vormden voorheen de basis van het recht voor benoeming van dijkgraaf en 

hoogheemraden.

Vanaf 1795 werd de dijkgraaf aangesteld door het nieuwe centrale bestuur op basis 

van nominatie door het college van hoogheemraden. Vanaf 1808 geschiedde de 

benoeming door de koning op basis van een nominatie van drie ‘bekwame’ personen met 

‘ingenomen consideratiën van de respectieve hoogheemraadschappen’.826 Deze regeling 

bleef ook na 1815 van kracht. Voor de hoogheemraden werd een praktische oplossing 

826  Koninklijk Decreet 15 jan 1808. UA, archief Kronenburg, inv. nr. 88. 
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gevonden. De steden en heerlijkheid vormden nieuwe gemeenten. De gemeenten traden 

in het algemeen op als rechtsopvolger, ook in de benoeming van hoogheemraden.827 In 

de meeste gevallen kwamen district en gemeente niet overeen. De gemeente waar de 

eigenaar van de heerlijkheid gevestigd was, werd beschouwd als rechtsopvolger. Dit 

betekende dat het district Weesp andere grenzen kende dan de gemeente Weesp. De 

kleine gemeente Ankeveen had hierdoor bijvoorbeeld geen benoemingsrecht. Voor zover 

bekend werd niet geprotesteerd tegen deze praktische regeling. In de periode 1795-1796 

werden nieuwe heemraden benoemd voor Muiden, Weesperkarspel en Nigtevecht. In alle 

gevallen werden de nieuwe heemraden aangewezen door de nieuwe gemeentebesturen. 

Voorlopig bleef de regeling informeel.  

De wet van 1822 bepaalde dat de koning bestuurders van waterschappen aanstelde. 

Dit was een bevestiging van wat al geschiedde. Het reglement voor het bestuur van de 

Diemerdijk van 1843 bevestigde (opnieuw) de oude samenstelling van het bestuur.828

Blijkbaar was de ongelijke vertegenwoordiging van ingelanden over de gemeenten voor de 

bestuurders geen hoge prioriteit. Overigens hadden ingelanden helemaal geen stem. 

Gemeentebestuurders, en daarmee de politieke elite van stad of dorp, bepaalden wie de 

ingelanden moest vertegenwoordigen. De eis van het bezit van 20 morgen land leidde 

ertoe dat één van de grotere grondbezitters werd aangewezen. Na 1848 was deze wijze 

van ‘vertegenwoordiging’ niet langer aanvaardbaar. Een nieuwe wijze van 

vertegenwoordiging, door middel van verkiezingen, kwam er pas met de invoering van het 

reglement van 1864. 

Afbeelding 7.6: De hal van het Gemeenlandshuis. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020332.  

827  Dit gebeurde ook op lager niveau, zoals in Diemen waar de gemeente de waardsmannen van de subdistricten benoemde. 
AGV, archief Overdiemerpolder, inv. nr. 7. 

828  Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 28 april 1843 (no.42): AGV, AZD, inv. nr. 107.  
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De regelingen van 1822 en 1843 hadden tot doel duidelijkheid te scheppen. Dat lukte 

echter niet. In 1825 weigerde de stad Amsterdam de vergaderingen bij te wonen omdat 

niet duidelijk was of de wethouder zelf mocht bepalen wie de vergadering in zijn naam 

zou bijwonen (zoals de jongste burgemeester voorheen mocht doen). Na enkele 

maanden besloot de provincie, tot wie het hoogheemraadschap zich richtte, dat 

Amsterdam inderdaad dit recht had.829 In 1824 leidde de opvolging van de Heer van 

Kronenburg tot problemen. Zijn opvolger stelde voor zich te laten benoemen tot 

hoogheemraad, uit kracht van het eigenaarschap van de heerlijkheid Kronenburg en 

Loenen. De minister was tegen. Voordrachten dienden te geschieden op basis van 

kwaliteiten en niet op grond van afkomst of positie. Uiteindelijk ging de benoeming door, 

maar er was een nieuwe toon gezet.830 In 1847 werd een vervanger gezocht voor Willem 

Methorst. Nu moest een voordracht volgen, maar in verband met verkoop van de 

heerlijkheid wilde de eigenaar van de heerlijkheid wachten. De Staten van Utrecht 

weigerden en wilden onmiddellijk een voordracht, zoals ook gebeurde.831

Het volledige college kwam alleen bijeen op de acht tot twaalf dagen van de normale 

jaarcyclus.832 Op deze dagen werden de schouwen uitgevoerd, keuren vastgesteld en de 

jaarlijkse rekening goedgekeurd. Het dagelijkse werk werd uitgevoerd door de dijkgraaf 

en drie gecommitteerde hoogheemraden, ondersteund door een kleine professionele staf. 

Meestal werden bij nieuwe benoemingen familie of bekenden voorgedragen, met 

uitzondering van de opzichter vanwege de bijzondere vereisten die werden gesteld aan 

zijn kennis van de waterstaat. Onder de heemraden was opvolging van vader op zoon 

veel voorkomend (zie bijlage 1), niet alleen in de achttiende eeuw maar ook nog lang 

daarna. Het doet echter wel de vraag rijzen in hoeverre men de eis van vakbekwaamheid 

voor hoogheemraden uit 1678 serieus nam.  

Het personeel van het hoogheemraadschap werd benoemd door het voltallige college 

van dijkgraaf en hoogheemraden. In 1811 werd bepaald dat voor elke vacature 

kandidaten dienden te worden voorgedragen aan de Dienst Bruggen en Wegen.833 Na 

1815 kon het college van dijkgraaf en hoogheemraden zelf personeel aanstellen. 

Het dijkrecht vormde de basis voor het functioneren van het college. Op basis van het 

dijkrecht konden dijkgraaf en hoogheemraden overtreders van de keuren straffen en 

daarmee de discipline in het dijkonderhoud handhaven. Het college kon alleen recht 

spreken op de dijk (tot tien meter buiten de binnenglooiing). Ongetwijfeld was dit ook de 

reden waarom het gemeenlandshuis tegen de binnenglooiing van de dijk is gebouwd. 

Daardoor kon men hier recht spreken. De grenzen van het recht werden nauwkeurig in 

de gaten gehouden door Muiden en Diemen, de bannen waarin de dijk was gelegen. De 

baljuw van Amstelland was zowel dijkgraaf als hoogste rechter voor Diemen dat in 

Amstelland lag. In Muiden was de hoogste rechter de baljuw van Gooiland (ook dijkgraaf 

van de Zeedijk beoosten Muiden.  

Ondanks de dubbelfunctie van de baljuw van Amstelland verdedigde Diemen zijn 

rechten met kracht. In samenspraak met de eigenaar van de heerlijkheid Diemen, de 

stad Amsterdam, spande Diemen in 1757 een proces aan tegen dijkgraaf en 

hoogheemraden. Diemen betoogde dat het college alleen schouwrecht had over het hout- 

en ijzerwerk. Met het verwijderen van het hout en ijzer verloor het college ook haar 

schouwrechten.834 De relevante akte van 1440 gaf inderdaad geen uitsluitsel over de 

829  AGV, AZD, inv. nr. 24, 1 november 1825 en 8 en 9 februari 1826. 
830  AGV, AZD, inv. nr. 24. 
831  UA, archief Abcoude-Baambrugge, inv. nr. 26. Brief Minister van Binnenlandse Zaken, 29 juni 1832, brief gouverneur 

1 november 1847. 
832  AGV, AZD, inv. nr. 127. Jaarboekje 1826. Betaaldag woensdag en donderdag na 2 februari, rekendag eerste dinsdag en 

woensdag in nov, schouwen op 12/13 mei en 24/juli. De uitgifte was oorspronkelijk in juni, maar werd begin 18e eeuw 
vervroegd naar mei. 

833  AGV, AZD, Staatsraad aan HHR, 10 juli 1811. 
834  GA Diemen, OA Diemen, inv. nr. 399 en 445. Diemen noemde ook als argument dat de heerlijkheid in 1731 door 

Amsterdam werd aangekocht op basis van de conditie dat Diemen de schouw mocht voeren op de aarden dijk. 
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schouw op een dijk met een stenen glooiing. De Hoge Raad stelde het college echter in 

het gelijk. De stenen dijk vereiste evenals het hout en ijzer extra toezicht.835

Diemen nam ook stelling tegen de weigering van de penningmeester van de 

Diemerdijk om voor verteringen te betalen. Er werd overeengekomen dat Diemen 

jaarlijks 52 gulden zou ontvangen, ongeacht het aantal vergaderingen en het aantal 

aanwezigen. Tenslotte nam Diemen in de verdere lijst van ongenoegens ook op dat er 

geen document bestond over het betalen van het negende deel van de zeedijklasten. Op 

dit punt zou later overleg gevoerd worden. Hierover zijn echter geen documenten 

gevonden. Het belangrijkste gevolg van dit proces was dat mogelijke stilzwijgende 

uitbreiding van bevoegdheden van het college werd voorkomen.  

De drie gecommitteerden werden bij toerbeurt benoemd, één uit elk van de drie 

‘derdendelen’. De benoeming vond jaarlijks plaats aan het eind van de rekendag (eerste 

dinsdag of woensdag van november). Na goedkeuring van de rekening was hun werk 

klaar en leverden zij op rituele wijze de sleutels in van de sacristie van de kerk in Weesp. 

In de sacristie werd het archief van het hoogheemraadschap bewaard. Waarschijnlijk was 

dat na de ingebruikname van het nieuwe gemeenlandshuis niet langer daadwerkelijk het 

geval. De gecommitteerden hoogheemraden kregen een jaarlijkse vergoeding voor 17 

dagen, boven de normale 8-12 dagen voor het gehele college.836 Redelijke salariële 

vergoedingen en gratis verteringen waren voorwaarden voor het goed functioneren van 

het hoogheemraadschap. In de periode 1730-1864 werd jaarlijks ongeveer 4.500 gulden 

uitgegeven aan vergoedingen en verteringen voor het bestuur en personeel. 

In de periode 1735-1744 werden alle werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd of 

aanbesteed door het hoogheemraadschap, ook de werkzaamheden welke normaliter door 

de dijkplichtigen zouden worden uitgevoerd. Pas nadat in 1744 het project van 

dijkvernieuwing ‘afgerond’ verklaard werd, werd ‘de dijk overgedragen aan de 

dijkplichtigen’. Volgens de dijkplichtigen was onderhoud op de vroegere wijze vanwege 

de constructie van de dijk niet mogelijk. Daarop werd besloten tot continuering van de 

gegroeide, informele regeling, op verzoek van de dijkplichtigen. Een uitzondering werd 

gemaakt voor de landdijk bij Diemen. Tot in het begin van de negentiende eeuw bleven 

individuele landeigenaren aan de landdijk persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer 

van deze aarden dijk. Dit deel van de dijk was van minder belang omdat hij beschermd 

werd door een diepe strook voorland.837

Vanaf 1795 werd een groot aantal algemene maatregelen afgekondigd die het 

dijkbeheer moesten verbeteren. Al in maart 1795 werd het hoogheemraadschap 

geïnformeerd over de benoeming van het ‘Committe tot superintentie van zeedijk en 

zeeweringen in Holland’.838 Ondanks deze centralisatie van bevoegdheden bleven de 

oude privileges van kracht. Dit leidde tot grote onzekerheid bij de betrokkenen. De 

julischouw van 1795 werd door zo weinig heemraden bijgewoond, dat men besloot een 

nieuwe schouwdag voor 13 augustus uit te schrijven.839 Dat een schouw gemist werd, 

was zeer uitzonderlijk; de laatste keer dat dit gebeurde, was in het rampjaar 1672. De 

rechtsonzekerheid leidde ook tot nalatigheid in de betalingen van de omslag, waarover 

straks meer. In december 1795 kwam het college bijeen om te praten over de 

‘veranderingen en ook sommige duisterheden’.840

Naast onzekerheid over bevoegdheden, waren door de talrijke wijzigingen in het 

overheidsbestuur, ook de gezagsverhoudingen onduidelijk geworden. In september 1800 

werd met de benoeming van M. Monsieur als commissaris-inspecteur van waterstaat over 

Delf, Dommel, Schelde-Maas en Texel-Amstel getracht duidelijkheid te scheppen. 

835  GA Diemen, OA Diemen, inv. nr. 398 en 399. In 1756 werd door een nalatige dijkplichtige Barent Frantzen (aan de 
landdijk) naar voren gebracht dat eerst het geschil moest worden opgelost. 

836  In jaar 1 waren dit Muiden, Kortenhoef en Breukelen; in jaar 2 Weesperkarspel, Abcoude en Nichtvecht en jaar 3: 
Weesp, Loosdrecht en Loenen. Het feit dat elk jaar 17 dagen werden betaald ongeacht het werkelijke aantal dagen dat 
veelal hoger lag. AGV, AZD, inv. nr. 38, 41, 42 (notulen gecommitteerden) en 527 (generale rekeningen). 

837  AGV, AZD, inv. nr. 779. Bijvoorbeeld op 3 sept 1800, waarbij de bode de dijkplichtigen moest waarschuwen dat op 1 
oktober nalatige stukken op dubbel gewin zouden worden aanbesteed. Dat bleek overigens niet nodig. 

838  AGV, AZD, inv. nr. 77, 13 maart 1795. 
839  AGV, AZD, inv. nr. 77, 3 augustus 1795. 
840  AGV, AZD, inv. nr. 77, 9 december 1795.  
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Voortaan zou alle correspondentie met hem gevoerd dienen te worden.841 In 1806 verviel 

deze maatregel echter alweer.

De Dijkwet van 1810 was een poging om aan alle onduidelijkheid een eind te maken. 

Het was de eerste algemeen geldende wet op het gebied van de waterstaat.842 De 

belangrijkste bepalingen van de wet waren de vereniging van dijkbesturen in 

zogenaamde ringcommissies en de omzetting van alle persoonlijke diensten in een 

bijdrage in geld, waarover later meer. De invoering van de ringcommissie had belangrijke 

gevolgen.843 Het hoogheemraadschap was nu niet langer eindverantwoordelijk voor de 

schouw. Uiteraard leverde deze vérstrekkende maatregel veel kritiek op. De maatregel 

werd door de waterschappen beschouwd als een belemmering voor een goed beheer.844

In de praktijk veranderde er echter weinig, mede omdat de maatregel slechts drie jaar 

standhield. In 1811, 1812 en 1813 voerde de ringcommissie ook aan de Diemerdijk de 

voorschouw uit.845 De voorschouw van de ringcommissie vond plaats voorafgaand aan de 

gewone schouw van 12 mei (de ‘uitgifte’). Veel invloed had de voorschouw waarschijnlijk 

niet, want in de uitgifte van 12 mei voor genoemde jaren werd op geen enkele wijze 

gerefereerd aan de voorschouw van de ringcommissie.846 Net als in 1795 was de wet van 

1810 aanleiding voor sommigen om de omslag niet te voldoen. Pas na een instructie van 

de bevoegde instantie, de Agent van Inwendige Policie belast met toezicht op de dijken, 

werd reguliere inning van de omslag weer mogelijk.847

Nadat in 1813 de Fransen het land hadden verlaten werd een voorlopige regering 

ingesteld onder leiding van de Soeverein, de latere Koning Willem I. Volgens de nieuwe 

grondwet berustte alle gezag op het gebied van de waterstaat bij de koning. Al snel 

werden nieuwe maatregelen afgekondigd en een aantal Franse maatregelen gedeeltelijk 

ingetrokken. Ook een deel van de Dijkwet van 1810 werd ingetrokken. Het verbod op 

dijkonderhoud in natura bleef in stand, maar het schouwrecht van de ringcommissies 

werd ingetrokken.848

In 1815 werd het recht van ‘parate executie’ toegekend aan het ‘plaatselijke bestuur’. 

Dit recht was voor waterschappen van groot belang in verband met handhaving van de 

financiële discipline. Het was echter onduidelijk of een waterschap als een ‘plaatselijk 

bestuur’ werd beschouwd. In 1817 werden de wetten van 1810 en 1811 bevestigd en 

werd bepaald dat ook een dijkcollege beschouwd moest worden als een ‘plaatselijk 

bestuur’.849

In 1818 en 1819 werden nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot het 

aanleveren van de begroting voor 1 mei. Tijdens de Republiek was het niet ongebruikelijk 

dat hogere overheden het recht hadden op goedkeuring van de rekening zoals in het 

geval van de Lekdijk-Bovendams in de provincie Utrecht. Het beoordelen van de 

begroting, dus voorafgaand aan de werkzaamheden, was echter een onbekend 

fenomeen. Het hoogheemraadschap van de Diemerdijk hoefde geen verantwoording af te 

leggen voor zijn financiële handelingen aan burgerlijke besturen. Dat veranderde radicaal 

na 1815. De aanleverdatum was in het geval van de Diemerdijk problematisch. Volgens 

de geldende privileges konden dijkgraaf en hoogheemraden pas op 12 mei vaststellen 

welke maatregelen uitgevoerd moesten worden. In de praktijk werden begrotingen 

inderdaad pas na 12 mei aangeleverd, soms zelfs veel later.850 Gewone werken konden 

vier weken na indiening beginnen, tenzij de werken na inspectie schriftelijk waren 

841  AGV, AZD, inv. nr. 733. 
842  AGV, AZD, inv. nr. 726. Circulaire van Lodewijk Napoleon met reglement op de dijken. 
843  Volgens Kloosterman was de ringcommissie niet populair in Rijnland vanwege het verlies van toezicht. 

Kloosterman,’Het Waterstaatsbeheer in de Franse Tijd’, p. 102. 
844  Maas, Dijkwet, 24 -29. 
845  AGV, AZD, inv. nr. 362. 
846  AGV, AZD, inv. nr. 362. 
847  AGV, AZD, inv. nr. 338. Brief van 14 feb 1800, waarbij uitstel werd uitgegeven tot half april. Het betrof de lasten over 

1795 tot en met 1798. 
848  Volgens Brainich van Brainich-Felth werd het schouwrecht ingetrokken wegens tegenstand van ‘conservatieve 

besturen’. Brainich van Brainich-Felth,‘Centralisatie en waterschapswetgeving’, p. 109-110. 
849  AGV, AZD, inv. nr. 104. 
850  AGV, AZD, inv. nr. 736. brief Staatsraad aan HHR, resp 23 april 1818 en 21 maart 1819; AGV, AZD, inv. nr. 734. 
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afgewezen. Voor buitengewone werken was toestemming nodig van de ‘Hooge 

Regering’.851

Vanaf 1827 waren de waterschappen verplicht jaarlijks begrotingen met een opgave 

van dijkwerken ter goedkeuring te sturen aan de provincie. Na afloop moesten zij de 

rekening sturen.852 Deze nieuwe regeling dwong het hoogheemraadschap Zeeburg en 

Diemerdijk, en ongetwijfeld vele andere waterschappen, de interne organisatie aan te 

passen. Het college verzocht tevergeefs de lijst met dijkwerken te mogen insturen na de 

uitgifte van 12 mei.853 Vanouds werd op dat moment per dijkvak (bon) een lijst van 

noodzakelijke dijkwerken opgemaakt, waarna deze door het hoogheemraadschap werden 

aanbesteed ten laste van de individuele dijkplichtigen en van de gemene waarschappij. 

Na 1827 moest dus al eerder in het jaar een schatting worden gemaakt van de kosten 

van de verwachte dijkwerken. Deze lijst werd opgemaakt door de opzichter. De schatting 

van de algemene kosten was gemakkelijk, want deze kosten verschilden weinig van jaar 

tot jaar. De notulen van zowel de Utrechtse Staten als die van Holland geven aan dat de 

goedkeuringsprocedure door de provincie geen positieve of negatieve gevolgen had voor 

de uitvoering van werkzaamheden. 

In 1841 werd waterschappen bij wet de rechterlijke macht ontnomen. Wel delegeerde 

de wet nog een zekere rechtsuitoefening aan de hoogheemraadschappen om deze in 

staat te stellen effectief de dijken te beheren. Daarbij werd waterschappen het recht 

toegekend de gemaakte kosten om te slaan over de schuldplichtigen, boetes op te leggen 

bij nalatigheid of het niet naleven van lokale keuren, aarde te mogen halen nabij de dijk 

tegen redelijke schadevergoeding, en in geval van nood alle benodigde gereedschappen 

of materialen tegen redelijke schadevergoeding te vorderen. De waterschappen mochten 

echter niet langer overgaan tot berechting van de nalatige ingelanden.854 Het feit dat nu 

het hoogheemraadschap wanbetalers niet langer zelf mocht berechten, veroorzaakte 

grote ongerustheid. Met betrekking tot de omslag, waarvoor de hoogheemraad 

verantwoordelijk was, kon alleen de hoogheemraad de wanbetaler voor de burgerlijke 

rechter dagen. Deze moest op basis van middeleeuwse privileges en gewoonterecht 

uitspraken doen. Een uitspraak van de burgerlijke rechter liet vaak lang op zich wachten, 

waardoor het in de praktijk steeds moeilijker werd de omslag te innen. De met de wet 

beoogde duidelijkheid werd dus niet bereikt.

De toenemende administratieve werkzaamheden vereisten een uitbreiding van het 

personeelsbestand. Voorheen deed de secretaris ook de financiën. In 1768 werd een 

aparte boekhouder aangesteld.855 Hij bereidde betalingen voor (welke getekend werden 

door twee gecommitteerde hoogheemraden), maakte lijsten van debiteuren op en stelde 

de rekening op (die de dag voor de rekendag werd gecontroleerd). Heemraden hadden te 

alle tijden recht op inzage in de boeken.856 De penningmeester of boekhouder werd pas 

benoemd nadat één van de hoogheemraden zich borg stelde voor een bedrag van 6.000 

gulden. Na vertrek van de penningmeester werd na controle decharge verleend.857 De 

belangrijkste aanmerking van de provincie Noord-Holland op de rekening van de 

Diemerdijk betrof de ‘enorme administratieve kosten’ (zie paragraaf 7.3.3).858

7.3.2 Holland, Utrecht en Amsterdam 

In het vorige hoofdstuk bleek dat omvangrijke subsidies van de provincie Holland in de 

periode 1734-1739 het hoogheemraadschap in staat stelde de dijk belangrijk te 

verbeteren. De dijk werd overal verbreed en verhoogd en waar nodig met steen 

851  AGV, AZD, inv. nr. 116. 
852  Res, ZD, 23 april 1827 (inv. nr. 24). Zie ook: AGV, AZD, inv. nr. 738. KB 22 dec 1826 bracht twijfel of de lijst van 

werken nog steeds gedaan moest worden zoals sinds 1796 vereist was. Het antwoord was bevestigend. 
853  Res. ZD, 15 mei 1827 (inv. nr. 24). 
854  Boogaard, Wetten, enz., p. 424-433. 
855  AGV, AZD, inv. nr. 182. 
856  AGV, AZD, inv. nr. 183. 
857  AGV, AZD, inv. nr. 180. In 1824 tekende Joan Hydecoper voor Jan Carel Willem Fabricius; in 1837 stelde Abraham 

Bredius zich borg voor Jacobus Bredius. 
858  Res. ZD, 7 november 1827 (inv. nr. 24). 
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verstevigd. De Staten van Holland besloten de dijkverbetering in handen van het 

hoogheemraadschap te geven, in plaats van deze toe te vertrouwen aan een provinciale 

commissie zoals in 1676. Amsterdam, nauw betrokken bij alles wat de dijk aanging, 

kreeg een toezichthoudende rol. In de praktijk had de Amsterdamse regent Gerrit Corver 

Hooft de leiding over het ‘project’. Na 1740 ging het hoogheemraadschap zelfstandig 

verder met het uitbreiden van de stenen glooiing. De provincies werden hierin niet 

gekend.

Zowel de provincie Holland als de provincie Utrecht had als uitgangspunt zich niet te 

mengen in wat beschouwd werd als interne aangelegenheden van het 

hoogheemraadschap.859 Zoals het hoogheemraadschap in 1814 zelf formuleerde: “We 

zijn niet aan enige overheid gebonden”.860 Zowel in Utrecht als in Holland was er vóór 

1795 geen sprake van structureel toezicht van het gewest op de Diemerdijk, zoals dat 

wel het geval was in het Noorderkwartier. 

Voorwaarde voor provinciale distantie was dat het algemeen belang van de provincie 

niet in het geding kwam. Met betrekking tot de Diemerdijk betekende dat voor Utrecht 

dat de oude privileges in stand moesten blijven en dat de kosten voor de waalplichtigen 

niet te hoog mochten stijgen. Holland bleek in voorgaande perioden vooral gevoelig voor 

de beveiliging van land en inwoners tegen een dijkdoorbraak. In beide provincies was 

men niet ongevoelig voor klachten van lokale bestuurders en (vooraanstaande) 

ingelanden. In de praktijk betekende dit dat de Staten pas in actie kwamen na 

binnengekomen klachten van ingelanden of van hoogheemraden. Dit beleid veranderde 

tot 1795 niet.  

Waarschijnlijk bleef ‘structureel toezicht’ door de provincie, zoals in het 

Noorderkwartier, uit door de invloed van Amsterdam. De stad handhaafde tot 1795 haar 

greep op de benoeming van dijkgraaf en Hollandse hoogheemraden. Daarmee was de 

financieel krachtige stad in staat de veiligheid tegen het zeewater zo goed mogelijk te 

garanderen. Amsterdam, dat in het verleden herhaaldelijk voorstellen had gedaan tot 

aanpassingen in de financiering van de dijk, ondernam na 1750 geen verdere pogingen. 

Elke vernieuwing zou waarschijnlijk zijn tegengehouden door de Utrechtse heemraden, 

op aanwijzing van hun Staten. Formele aanpassing in de financiering van de dijk was 

bovendien minder noodzakelijk geworden door een informele regeling. Zoals hierboven 

uiteen gezet bleef na 1735 het dijkonderhoud namelijk de facto in één hand. Daarmee 

was technische gemeenmaking op informele wijze bereikt. Utrecht, dat tegen financiële 

gemeenmaking was, had hiertegen geen bezwaren. Onder deze regeling immers bleven 

de dijkplichtigen, als voorheen, individueel verantwoordelijk voor het dijkonderhoud. De 

nieuwe onderlinge lastenverdeling was niet in strijd met de privileges en leidde niet tot 

lastenverhoging voor de Utrechtse ingelanden. 

De noodzaak tot provinciaal ingrijpen kwam in 1752. Het hoogheemraadschap stelde 

voor een groot deel van de geabandonneerde landen te verkopen. Sinds 1740 was de 

marktprijs aanzienlijk gestegen door algemene verbetering in de landbouwsector. 

Volgens de dijkplichtigen was ook het nieuwe systeem van onderlinge lastenverdeling 

een belangrijke reden voor de waardestijging van de grond. Daardoor kon namelijk 

worden voorkomen dat een persoon door toeval een zeer hoge last kreeg opgelegd. Deze 

vermindering van het financiële risico leidde tot hogere landprijzen. Utrecht was in eerste 

instantie onaangenaam verrast door de aangekondigde landverkoop, want de opbrengst 

zou volgens de plannen ten goede komen aan de Staten van Holland. Een resolutie van 

15 januari 1696 had echter bepaald dat hiervoor instemming van de Staten van Utrecht 

nodig was.861 Volgens Utrecht zouden de verkoopopbrengsten ten goede moeten komen 

aan het hoogheemraadschap.862 Veelvuldig overleg over deze kwestie leidde uiteindelijk 

859  De klassieke methode van controle op lagere besturen, het afhoren van de rekening, werd niet toegepast. Dit was 
bijvoorbeeld in Utrecht wel geval voor de beide (in Utrecht gelegen) Lekdijken. 

860  AGV, AZD, inv. nr. 23. 
861  Res. SvU, 12 januari 1752.  
862  Res. SvU, 12 januari en 27 december 1752, 19 december 1753, beslissing 6, 21 en 26 maart 1754, afronding 28 mei 

1755. Res. SvH, o.a. beslissing 18 januari 1752, 5 maart 1755. Zie ook res. ZD, 1752-1756; GA Diemen, OA Diemen, 
inv. nr. 453. 
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tot intrekking van het Hollandse voorstel. Holland stemde in met het Utrechtse 

standpunt, maar stelde daarbij wel als voorwaarde dat de landerijen werden geveild 

volgens het dijkboek. De landerijen van Six bijvoorbeeld werden geveild zoals deze 

waren overgegaan naar het hoogheemraadschap. Hiermee werd verkomen dat de relatie 

tussen landbezit en het te onderhouden dijkvak verloren zou gaan. Problemen over de 

dijkplicht zijn inderdaad uitgebleven. 

Bijna de helft van de verlaten landen werd in 1755 en 1756 verkocht. De opbrengst 

kwam ten goede aan het hoogheemraadschap, waardoor vermogensvorming mogelijk 

werd.863 De landen die vanwege de benodigde klei voor het onderhoud van de dijk nodig 

waren, werden niet verkocht.864

In 1757 stuurde een groep dijkplichtigen een verzoek aan de Staten van Holland om 

de informele technische gemeenmaking te formaliseren. Zij stelden voor het onderhoud 

in één hand te houden.865 Dit plan kon geen doorgang vinden. Het gerecht van Diemen 

protesteerde krachtig tegen dit verzoek. Diemen stelde dat dit tegen haar rechten in zou 

gaan. De Staten van Holland wezen het voorstel inderdaad af al is het onwaarschijnlijk 

dat het kleine Diemen daarvoor de reden was.866 Door het uitblijven van stormvloeden 

was er in de decennia tot het einde van de achttiende eeuw geen verdere provinciale 

inmenging. 

De revolutie van 1795 zou de verhoudingen aanzienlijk wijzigen. Het toepassen van 

de ‘liberale revolutie’ (scheiding van uitvoering en wetgeving) leidde in de waterstaat 

aanvankelijk tot verwarring.867 Maar al snel werd duidelijk dat de provincie veel meer dan 

voorheen pro-actief zou gaan optreden, zij het dat dit niet direct tot zichtbare 

resultaten.868 Net als op andere terreinen werd ook op het gebied van de waterstaat 

begonnen met het meer systematisch verzamelen van informatie. Op 23 april 1796 vroeg 

de provincie Holland om een opgave van de werken voor het lopende jaar. Het 

hoogheemraadschap moest bovendien de hoogte van eb en vloed gaan bijhouden. De 

dijkopzichter meldde echter dat de huidige metingen onvoldoende waren om het 

gewenste overzicht te kunnen samenstellen. Als men dat wilde, zou er, aldus de 

dijkopzichter, een soort Stadswaterkantoor moeten komen. Het hoogheemraadschap 

vroeg de provincie daarom genoegen te nemen met de Amsterdamse metingen.869

Waarschijnlijk stemde de provincie in me het verzoek, want pas veel later zou men gaan 

beginnen met het opnemen van waterstanden aan de Diemerdijk 

De herhaaldelijke staatkundige wijzigingen maakten het de centrale overheid en 

provincies vrijwel onmogelijk een stabiel beleid uit te voeren.870 Het hoogheemraadschap 

kreeg een grote hoeveelheid circulaires toegestuurd, veelal toegespitst op het geven van 

informatie. De wens tot centralisatie bracht voor de overheid de noodzaak met zich mee 

kennis te nemen van zowel de reglementen als de praktijk van het waterbeheer. In 1811 

werd opnieuw gevraagd naar een reglement voor de Diemerdijk, nadat hierom in 1802 

en in 1810 ook al was verzocht. Het antwoord op de circulaire van 18 november 1802 liet 

enige tijd op zich wachten. De secretaris van het hoogheemraadschap liet weten dat de 

vraag erg moeilijk te beantwoorden was, wel zette hij de wijze van benoeming en 

863  AGV, AZD, inv. nr. 519, jaren 1754-1758. Er was hiervoor geen juridische belemmering. Voorheen waren de 
hoogheemraden tegen, om de omslag zo laagmogelijk te houden. 

864  AGV, AZD, inv. nr. 874.  
865  Een groep van 30 dijkplichtigen ondertekenden het stuk, waaronder waarschijnlijk alle belangrijke landeigenaren. AGV, 

AZD, inv. nr. 918. SvH vroegen advies aan HHR of het HHR de dijkwerken kon uitvoeren zoals ook het geval was bij 
de Zeedijk beoosten Muiden (27 okt 1757). Besluit res. SvH, 10 nov 1757. Zie ook: AGV, AZD, inv. nr. 872. De 
Gecommitteerde Raden gaven een positief advies. Res. SvH, 9 maart 1758 (NA, archief SvH, inv. nr. 204). 

866  GA Diemen, OA Diemen, inv. nr. 399; Res.SvH, 8 november 1757 en 9 maart 1758. Het is niet bekend of de Staten van 
Utrecht hierover een standpunt innam. 

867  Giebels,‘Wet van 1855’, p. 77-80. 
868  Kloosterman,’Het Waterstaatsbeheer in de Franse Tijd’, p. 93. 
869  AGV, AZD, inv. nr. 507. Het verzoek was gedaan op 23 april 1796, maar blijkbaar was op 2 aug 1796 nog niets 

ontvangen; AGV, AZD, inv. nr. 78, 2 augustus en 7 december 1796. 
870  Kloosterman,’Het Waterstaatsbeheer in de Franse Tijd’, p. 93-98. 
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beloning van dijkgraaf en heemraden uiteen.871 In 1810 stuurde hij kopieën van 52 

belangrijk geachte stukken.872 In 1811 refereerde hij gemakshalve aan het Utrechts 

Plakkaatboek, waarbij hij met name wees op het privilege van 23 juli 1440 en de 

resolutie van de Staten van Holland van 7 mei 1678.873

In 1810 werd de eerste nationale wet op de waterstaat van kracht, de zogenaamde 

Dijkwet. Deze wet was het resultaat van het veranderde denken over waterstaatsbeheer 

en financiering van waterstaatswerken.874 Na 1815 kondigde koning Willem I nieuwe 

maatregelen af die in strijd waren met de Dijkwet. Zo vereisten benoemingen van 

hoogheemraden voortaan bekrachtiging door de Koning en werden de ringcommissies 

afgeschaft. De Dijkwet bleef echter gedeeltelijk van kracht. Hierdoor werd de al 

bestaande onzekerheid over het waterstaatsbeheer verder vergroot. 

Bij een enquête in 1832 over de uitvoering van de Dijkwet werd duidelijk dat nieuwe 

stappen nodig waren om de gewenste duidelijkheid te scheppen voor de vele 

waterschappen. Deze stappen werden ook gezet, zij het langzaam. De onzekerheid over 

het al dan niet geldend zijn van de wet van 1810 leidde uiteindelijk in 1835 tot intrekking 

ervan.875

Intussen waren in 1827 nieuwe maatregelen afgekondigd. Jaarlijks werd omstreeks 

15 augustus een inspectie uitgevoerd door de provincie.876 Misschien aangezet door de 

grote overstromingen van 1825 werd besloten dat waterschappen vooraf hun begroting 

ter goedkeuring moesten voorleggen aan de provincie. Hoewel de provincie hiermee in 

belangrijke mate de werken van de waterschappen kon beïnvloeden werd daar weinig 

gebruik van gemaakt. De correspondentie over de Diemerdijk betrof relatief 

onbelangrijke zaken, veelal van administratieve aard. De generale rekening werd ook ter 

goedkeuring gelegd aan de provincie, maar dat leverde eveneens weinig moeilijkheden 

op. Omdat zowel Holland (vanaf 1840 Noord-Holland) als Utrecht goedkeuring moest 

verlenen werd onderling afgesproken dat Holland de correspondentie zou voeren met het 

hoogheemraadschap. Utrecht zond zijn bevindingen naar Holland, waarna Holland de 

afwikkeling deed naar eigen inzicht.877 Er was geen aanleiding om hierover langdurig te 

debatteren.

In de praktijk was er weinig te merken van de provinciale invloed op het dijkbeheer. 

Dit betekende echter geenszins dat de overheid hierin onverschillig was. In 1822 wilde 

het Ministerie van Binnenlandse zaken dat Gedeputeerde Staten van Holland structurele 

maatregelen namen om de Zuiderzeedijk te verbeteren.878 Waarschijnlijk was dit een 

reactie op het feit dat de provincie al enige keren in haar jaarverslag had gemeld dat de 

dijken, vooral ten oosten van Muiden, verbetering behoefden. Uit de correspondentie 

tussen de provincie en het hoogheemraadschap van de Diemerdijk blijkt echter geen 

instructie tot het treffen van concrete maatregelen. Ook in de reacties op de begrotingen 

werden geen provinciale aanwijzigen opgenomen voor het uitvoeren van additionele 

werken. De nieuwe maatregelen bleken dus voorlopig van administratieve aard. Het is 

niet duidelijk waarom de provincie niet méér gebruik maakte van haar bevoegdheden. 

871  NHA, archief Departentaal Bestuur 1802-1807. Iedere plaats zijn eigen heemraad, behalve Utrecht (SvU), 
Weesperkarspel (Amsterdam) en Breukelen (door lid van Depart. Bestuur). Ook werd aangegeven dat hierin sinds 1795 
geen veranderingen waren aangebracht. 

872  NHA, archief Gewestelijk Bestuur 1799-1802 en 1807-1810, inv. nr. 381 (circulaire van 10 februari 1802). 
873  Brief Ringcommissie aan het hoogheemraadschap, 17 oogstmaand 1810; antwoord daarop 1 herfstmaand 1810, waarbij 

peil van de dijk gesteld werd op 9 voet, 5 duim boven peil aan de Ipenslotersluis wat ongeveer overeen zou komen met 
Amsterdams Peil. Op 16 wijnmaand werd gevraagd op morgentallen en omslag te geven ten behoeve van berekeningen 
over subsidering van hoge lasten. Brief Staatsraad aan HHR, 24 en 28 aug 1811. (AGV, AZD, inv. nr. 362.) 

874  Wet van 31 Louwmaand 1810: AGV, AZD, inv. nr. 726. Een belangrijke regeling was de verdeling van de lasten over 
meerdere waterschappen. Drie bekwame mensen stelden de maximale financiële last vast. Als dit minder was dan de 1/3 
van de oude som, dan bleef de oude som van kracht, anders 1/3. Als de werkelijke last hoger was dan de vastgestelde 
maximale last werd men binnen de kring gesubsidieerd. Mocht de subsidie niet voldoende zijn, zou de Staat het restant 
aanvullen. Verder van groot belang was de jaarlijkse inspectie waarbij men het waterschap kon dwingen bepaalde 
werkzaamheden uit te voeren. 

875  Steur, Verzameling, p. 220. Zie Arr. Hoge Raad, 8 maart 1895 (32 v. 167). 
876  AGV, AZD, inv. nr. 799 
877  Ernst, Inventaris Amstelland, p. XXXIV. 
878  UA, archief PB Utrecht 1851-1920, inv. nr. 191. Hiermee werd vooral gedoeld op de dijk beoosten Muiden.  
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Veel nieuwe maatregelen vereisten wel extra inspanning en veroorzaakten 

verwarring, maar leidden niet tot grote problemen in het dijkbeheer. Dat was wel het 

geval met de wet van 1841. Na 1795 werd op gemeentelijk niveau een scheiding 

doorgevoerd van de uitvoerende en rechterlijke macht. In 1795 en in 1811 bleek dat 

nieuwe maatregelen snel konden leidden tot geringere financiële discipline hetgeen een 

direct gevaar opleverde voor het dijkonderhoud. Het hoogheemraadschap had immers 

geringe financiële reserves. Zoals hierboven gesteld verzwakte de wet van 9 oktober 

1841 ongewild de financiële discipline. Zoals zal blijken in de volgende paragrafen werd 

hierdoor de inning van de lasten in de praktijk in belangrijke mate bemoeilijkt. 

In 1848 werd in de grondwet vastgelegd dat de centrale overheid de opdracht kreeg 

om het waterstaatsbestuur bij nadere wet te regelen (artikel 191). Tevens werd aan 

provincies de mogelijkheid gegeven de uitvoering nader te regelen.879 De algemene 

verwachting was dat spoedig een algemene waterschapswet zou volgen welke invulling 

zou geven aan deze vage artikelen. In 1850 werd met de Provinciewet en de 

Gemeentewet invulling gegeven aan de bevoegdheden van respectievelijk provincies en 

gemeenten.

De minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke zette zich daarop aan de 

Waterstaatswet. In 1851 werd een eerste proeve van de wet ingediend. In de Tweede 

Kamer ontstond daarop een discussie over de mate waarin waterschappen 

gereglementeerd moesten worden. Voorstanders waren van mening dat deze belangrijke 

taak niet overgelaten kon worden aan veelal daartoe ongekwalificeerde mensen. 

Tegenstanders gingen uit van het aloude recht tot zelfreglementering en de onmacht om 

al die verschillende waterschappen tot in detail te reglementeren. In hoofdstuk 8 wordt 

uitgebreid ingegaan op de algemene wetgeving. 

De eerste maatregel die genomen moest worden na de nieuwe wetgeving in de 

periode 1848-1850 was de verkiezing van hoogheemraden. De provincie Noord-Holland 

zette zich direct aan de taak om de benoeming van hoogheemraden te regelen in de 

geest van de Kieswet van 1850. De benoeming op basis van heerlijke rechten moest 

plaatsmaken voor verkiezing door ingelanden. De vraag was hoe dit geregeld moest 

worden. Niet alleen de verkiezing van hoogheemraden werd onderwerp van discussie. 

Het uitblijven van de waterstaatswet en de noodzaak tot algemene maatregelen leidde 

tot het besluit om provinciale reglementen in te voeren.880 In 1854 werd een nieuw 

algemeen reglement van bestuur voor waterschappen in Noord-Holland van kracht.881 Dit 

algemene reglement zou ook de basis zijn van de formulering voor het nieuwe reglement 

voor de Diemerdijk. De reglementering van het hoogheemraadschap Zeeburg en 

Diemerdijk bleek echter geen kleinigheid. In 1851 werd het hoogheemraadschap 

uitgenodigd een voorstel te doen, een recht dat waterschappen hadden verkregen in de 

Grondwet. In 1857 diende het hoogheemraadschap een concept in. Pas in 1864 werd het 

nieuwe reglement van kracht.882 De reglementering van de financiering vormde een 

belangrijk opstakel, zoals zal blijken in het volgende hoofdstuk. 

7.3.3. Conclusies 

De dijkvernieuwing die vanaf 1734 inzette was de aanzet tot belangrijke institutionele 

vernieuwingen. Wanneer dit omslagpunt gedateerd moet worden hangt van af van het 

gekozen gezichtspunt. In 1739 werd de subsidiekraan dichtgedraaid en was voor de 

Staten van Holland het project van dijkvernieuwing afgerond. Het hoogheemraadschap 

zette de werkzaamheden op eigen kracht voort en beschouwde 1744 als het eindstation. 

Dat was het moment om de dijk volgens privileges over te dragen aan de dijkplichtigen. 

In plaats daarvan werd het onderhoud van de stenen dijk in één hand gecontinueerd; de 

landdijk zou volgen in 1812. Financiële gemeenmaking, waarbij de kosten gelijkelijk over 

879  Van der Linden,‘Waterstaatswetgeving’, p. 3-4. 
880  Circulaire provincie Noord-Holland van 23 mei 1849. ‘... geruime tijd verlangen voor wet betreffen straffen en boeten. 

Beloofde wet in de grondwet gaat dit gat niet oplossen, daarom provinciaal reglement....’. AGV, AZD, inv. nr. 727. 
Algemeen: Boogaard, Wetten, enz., p. 50. Loosjes, Reglementen, p. 13. 

881  Koninklijk Besluit, 4 augustus 1854 (no. 70). 
882  AGV, AZD, inv. nr. 108. 
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alle beschermde landen werden verdeeld, werd niet bereikt. Toch betekende de verdeling 

van de lasten over de vijf parken een vermindering van de individuele risico’s van de 

dijkplichtigen en daarmee een belangrijke verbetering. Juist die risico’s leidden in het 

verleden tot grote problemen. De lagere risico’s en de hogere landbouwopbrengsten 

maakten verkoop van een groot deel van de eerder geabandonneerde landen mogelijk. 

De revolutie van 1795 had wel grote administratieve gevolgen, maar voorlopig geen 

praktisch effect op het dijkbeheer. In de eerste decennia van de negentiende eeuw 

werden talloze wetten, koninklijke besluiten en verordeningen afgekondigd. Vaak leidde 

de invoering van nieuwe maatregelen, eerder tot verwarring dan tot helderheid. Ook de 

veelvuldige organisatorische veranderingen op provinciaal en landelijk niveau waren niet 

bevorderlijk voor de effectiviteit van de maatregelen. Volgens Fockema Andreae was dit 

vooral te wijten aan het streven naar het onmogelijke: handhaving van het oude en een 

krachtig algemeen waterschapsbestuur.883

De administratieve eisen van de provincie namen aanzienlijk toe. De talloze brieven 

geven echter niet aan dat provinciale besluiten of adviezen tot werkelijke verbeteringen 

leidden, hoewel dat wel uitdrukkelijk de intentie was van de provincie. Het ging in de 

praktijk meer om verantwoording van het beleid achteraf. Op basis van de beschikbare 

gegevens kan wat betreft de Diemerdijk niet geconcludeerd worden dat het provinciale 

toezicht tot beter dijkonderhoud leidde. 

De stroom van nieuwe algemene wetten en reguleringen naast het in stand houden 

van oude privileges leidde herhaaldelijk tot verwarring. Het feit dat het 

hoogheemraadschap niet beschikte over een vaststaand pakket aan richtlijnen was mede 

aanleiding tot verwarring en conflict. Onbetwist tot dan toe was het dijkrecht, dat de 

dijkgraaf en hoogheemraden het recht gaf een definitief oordeel te vellen over het 

onderhoud van de dijk en de bekostiging ervan. Hoewel in hoofdstuk 5 bleek dat ook 

deze regel niet absoluut was, was het voldoende om het college goed te laten 

functioneren. De wet van 1841, welke bepaalde dat hoogheemraadschappen niet langer 

zelf recht mochten spreken, gaf ingelanden de mogelijkheid de omslag aan te vechten. 

Daar werd herhaaldelijk gebruik van gemaakt, waardoor de roep om betere of minder 

regulering luider werd. 

De poort naar verandering werd pas opengedaan in 1848. De nieuwe grondwet en de 

daaraan verbonden Provinciewet van 1850 brachten het noodzakelijk geachte hechte 

raamwerk voor verbetering. Thorbecke bleek echter niet in staat op het terrein van de 

waterstaat te doen, wat hem op andere overheidsterreinen met groot succes lukte. De 

Wet op de Waterstaat kwam voorlopig niet tot stand. Daardoor werden de intussen 

ingevoerde algemene provinciale reglementen de basis voor het moderniseren van alle 

waterschappen. In sommige gevallen bleek dat heel gemakkelijk. In het geval van de 

Diemerdijk duurde het veertien jaar. In 1864 kon pas het eerste algehele reglement van 

kracht. Waarom dit proces veertien jaar in beslag nam is onderwerp van het volgende 

hoofdstuk. Een belangrijke reden waren de financiën. Daarom volgt nu eerst een analyse 

van de financiële ontwikkelingen in de periode 1740-1865 en van de problemen waarvoor 

men zich zag gesteld. 

7.4 DIJKLASTEN

In de periode 1670-1730 was de financiering van de Diemerdijk zeer problematisch. Een 

belangrijke aanwijzing hiervoor is het aantal roeden spadegestoken dijk. In de genoemde 

periode steeg het percentage van bijna nihil tot 35% van het totale dijkplichtige 

grondgebied. Nog meer overdracht van land aan het hoogheemraadschap lag in het 

verschiet.

De ontdekking van de paalworm leidde in de jaren 1740 tot een algehele herziening 

van de dijkconstructie. De provincie Holland was bereid grote sommen geld voor de 

investering ter beschikking te stellen. Daarna zou de dijk – volgens de oude privileges - 

worden overgedragen aan de dijkplichtigen.  

883  Fockema Andreae, Studien, VIII, p. 24-25. 
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De nieuwe dijk bleek bestand tegen de Zuiderzeevloeden. In de periode 1735-1864 

vonden geen dijkdoorbraken plaats. Deels was dat te danken aan gunstige 

meteorologische ontwikkelingen, maar de dijk bleek ook een technisch succes. Wel 

moesten de keien herhaaldelijk opnieuw op hun plaats gelegd worden of vervangen 

worden als ze waren weggespoeld. Daarnaast was er veel werk aan de aarden dijk. In de 

jaren zeventig van de zeventiende eeuw leidde de verbeterde dijk tot zwaardere 

financiële lasten. Voor een groot aantal dijkplichtigen was de verbeterde dijk toen niets 

minder dan een financiële ramp. De aanleg van de nieuwe dijk had niet alleen gevolgen 

voor de hoogte van de lasten, maar ook voor de financiële organisatie. In de komende 

paragrafen worden de financiële gevolgen van de nieuwe stenen dijk geanalyseerd voor 

respectievelijk elk van de groepen betrokkenen: dijkplichtigen, waalplichtigen en 

provincies.

7.4.1 Financiële organisatie 

De financiële organisatie in 1730 verschilde nauwelijks van een eeuw eerder. Het 

grootste deel van het werk (en dus van de financiering) vond plaats door dijkplichtigen 

zelf. Jaarlijks werd driemaal geschouwd om te controleren of de dijkvakken voldeden aan 

de eisen zoals vastgelegd in de keuren. Na 1740 zou dat in belangrijke mate veranderen. 

De technische gemeenmaking van de dijk had belangrijke gevolgen voor de financiële 

administratie.

Afbeelding 7.7: Lakstempels van het hoogheemraadschap. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020177. 

De penningmeester was verantwoordelijk voor een goede administratie van de 

ontvangsten en uitgaven. Elke uitgave moest zorgvuldig gedocumenteerd worden 

alvorens te worden beoordeeld en ondertekend door de dijkgraaf en de drie 

gecommitteerde hoogheemraden. Een belangrijke taak van de penningmeester was de 

organisatie van de geldstroom. Een deel van de uitgaven werd gefinancierd door de 

inkomsten uit pachten en huren. Het grootste deel van de gemaakte kosten werd pas 

betaald na de inning van de omslag in februari. Indien niet gewacht kon worden met het 

betalen van rekeningen werd geld geleend, meestal van dijkgraaf en hoogheemraden. 

Alleen in bijzondere gevallen werden financieringen aangegaan voor een periode langer 

dan een jaar. 
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Voor de benoeming tot penningmeester moest één van de hoogheemraden financieel 

garant staan. Deze eis was niet ongegrond. Bij het overlijden van de penningmeester in 

1827 bijvoorbeeld, bleek dat sommige posten als ‘nog te ontvangen’ open stond, terwijl 

de rekening al betaald was door de debiteur.884 In dit geval kwamen de uitstaande 

rekeningen aan het licht door het overlijden van de penningmeester. Ongetwijfeld kwam 

dit vaker voor, zoals dat ook in andere organisaties het geval was. Voorzover bekend 

hebben dergelijke onvolkomenheden nooit tot grote financiële problemen geleid. In de 

loop van de eerste helft van de negentiende eeuw verbeterde ook de transparantie, zoals 

het recht van ingelanden de rekeningen in te zien.885

De inrichting van de financiële administratie moest uiteraard gebaseerd zijn op de 

verdeling van de lasten van het dijkbeheer. Tabel 7.2 geeft een overzicht van de 

lastenverdeling.

Tabel 7.2: Financiering van de Diemerdijk, 1745 
Dijkplichtige omslag 

(vijf parken) 

Waalplichtige omslag 

Districten Particuliere 

dijkplichtigen 

Amsterdam Algemeen 

(waarschappij) 

Gewoon onderhoud 16% 28% 17% 39% 

Bijzonder onderhoud - - - 100% 

Bestuurskosten  - - 100% 

Bron: Berekend op basis van generale rekeningen. AGV, AZD, onv. nr. 521. 

De administratie moest dus allereerst een scheiding maken tussen uitgaven die ten 

lasten kwamen van dijkplichtigen en uitgaven die ten laste kwamen van waalplichtigen. 

In de praktijk was dat niet zo moeilijk. De kosten van het gewone dijkonderhoud werden 

separaat bijgehouden voor elk van de vijf parken.886 De kosten werden daarna 

omgeslagen over de hele lengte van het betreffende park, waarna het deel in handen van 

de dijkplichtige districten en particulieren als inkomsten werd opgevoerd. Er zijn geen 

klachten bekend van dijkplichtigen over de opgelegde omslag. Blijkbaar was de 

administratie op dit punt van voldoende kwaliteit. 

Alleen de landdijk achter Diemen werd na 1740 nog onderhouden door de 

dijkplichtigen. Deze dijk lag verder landinwaarts en veel minder gevoelig voor 

stormvloeden. Na de publicatie van de wet van 1810 die bepaalde dat alle diensten in 

natura omgezet moesten worden in geld, werd vanaf 1812 ook deze dijk onderhouden 

door het hoogheemraadschap waarna de kosten werden omgeslagen.887 Dijkvakken in 

eigendom van het hoogheemraadschap werden gefinancierd via de algemene omslag. 

Uit de overgeleverde bronnen blijkt dat de administratie in 1750 in het algemeen 

aanzienlijk verbeterd was in vergelijking met vijftig jaar daarvoor. De transporten van 

land bijvoorbeeld werden nu jaarlijks opgetekend in het dijkboek zodat men van elk 

dijkvak precies kon nagaan wie ooit de dijkplichtige was van dat bepaalde dijkvak. In 

1702 was dat nog onmogelijk. Ook de administratie van de spadegestoken landen gaf 

weinig problemen meer. De verbeterde betalingsdiscipline vereenvoudigde het werk van 

de penningmeester. In het begin van de eeuw was er een lange lijst van uitstaande 

schulden, zowel door de aanbestede onderhoudswerkzaamheden als door onbetaalde 

pachten en huren. De penningmeester had de taak debiteuren aan te manen tot betaling, 

hetgeen uitgebreide administratieve handelingen met zich meebracht. Na 1745 kregen 

dijkplichtigen volgens afspraak jaarlijks een rekening gepresenteerd die blijkbaar vrij snel 

betaald werd. Hoewel het niet altijd duidelijk is wanneer daadwerkelijk betaald werd 

kwam ultieme wanbetaling, gevolgd door spadesteken, niet meer voor.

884  AGV, AZD, inv. nr. 510. 
885  De rekening werd jaarlijks toegezonden aan de Gedeputeerde Staten toegezonden ter goedkeuring ‘en ook 

belanghebbenden is thans gelegenheid om dezelve in tezien’, dat ‘het omslagtig Italiaansch boekhouden (.) slechts voor 
het oog van beoefenaars verstaanbaar, duidelijk en nuttig is’. AGV, AZD, inv. nr. 508. 

886  AGV, AZD, inv. nr. 629.  
887  AGV, AZD, inv. nr. 875. Jaarlijks betaalden de dijkplichtigen zes stuivers. Brief van 6/12/1812, antwoord 4/2/1813.  
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Sinds het midden van de vijftiende eeuw was de methode om de algemene kosten 

van het hoogheemraadschap (gewoonlijk ‘de waarschappij’ genoemd) om te slaan over 

de acht districten niet veranderd. Ook na 1745 was er lange tijd geen aanleiding daarin 

verandering te brengen. De hoogheemraden stemden op de rekendag (in november) 

over de omslag, waarna ieder de persoonlijke verantwoordelijkheid op zich nam om de 

gelden te innen vóór betaaldag (in februari). Op de betaaldag werd alleen de vraag 

gesteld aan de heemraden of ze zogenaamde ‘restanten’ hadden over te dragen. Het 

antwoord was in de regel ‘nee’.  

In de Stichtse districten vond de inning tot 1864 plaats op basis van een resolutie van 

de Staten van Utrecht uit 1715. Daarin was bepaald dat de hoogheemraad een 

gaardermeester mocht aanstellen en ook hoeveel deze voor het innen in rekening mocht 

brengen.888 In de praktijk bleven de verschillen tussen de districten groot. In het 

Hollandse deel gold geen algemene maatregel; daar was ieder district vrij in de manier 

van innen. 

In elk district bestonden specifieke afspraken over de lastenverdeling. Bijlage 4 geeft 

een zo volledig mogelijk overzicht hiervan (waarover later meer). Voor het college was 

het alleen van belang dat de omslag in zijn geheel voldaan werd. Eventuele conflicten 

werden behandeld door de hoogheemraad van het district. In veel gevallen ontbraken 

oorspronkelijke documenten over de toegepaste verdeling. Bij conflicten was het 

argument meestal ‘zo hebben we het altijd gedaan’. Vooral na 1795 werd dit steeds 

vaker onbevredigend gevonden. In Abcoude bijvoorbeeld was men van mening dat het 

gemeentebestuur zeggenschap zou moeten hebben in het opleggen van lasten aan zijn 

burgers. Dit stuitte op principiële bezwaren van het hoogheemraadschap. In 1796 

bepaalde de municipaliteit dat, om ‘onaangenaamheden’ te voorkomen, haar 

gecommitteerden voortaan de rekening zouden horen, zij het met instandhouding van 

alle bestaande rechten.889

Het opheffen van de heerlijkheden in 1795 had onmiddellijk negatieve gevolgen voor de 

inning van de omslag. In verschillende districten had over 1794 en 1795 geen of slechts 

gedeeltelijke omslag plaatsgevonden.890 Dit was waarschijnlijk het gevolg van de 

verwarring over de relatie tussen de hoogheemraad en de nieuw aangestelde 

burgemeester. Holland en Utrecht werden gevraagd in te grijpen. Dit had het gewenste 

effect, want een jaar later inden alle districten de volledige omslag en op tijd. 

Een belangrijke verandering in de financiering van waterstaatswerken vond plaats in 

1810 met de oprichting van ringcommissies. De geldelijke bijdrage door de ‘oude’ 

dijkplichtigen werd aan een maximum gebonden (1/3 van de huurwaarde van de grond 

zoals vermeld in het verpondingkohier). Eventuele meerkosten zouden gedekt worden 

door een omslag binnen het waterschap. Ook aan dit bedrag was een maximum 

verbonden; eventuele meerkosten zouden ten laste komen van een omslag binnen de 

ringcommissie (opcenten op verponding in stad en land) en eventuele meerkosten 

daarboven werden gedekt door een subsidie van het Rijk.891 Hiermee werden de 

financiële risico’s voor de dijk- en de waalplichtigen beperkt. 

De uitvoering van deze maatregel bleek heel moeilijk omdat deze in strijd was met de 

gangbare regels. Omdat in het geval van de Diemerdijk de ongelijke verdeling van de 

lasten een belangrijk twistpunt was is het interessant om wat langer stil te staan bij de 

pogingen de wet uit te voeren. 

888  Res. SvU, 9 januari 1715. In 1827 werd bepaald dat de burgemeester als gaardermeester optrad, ook al bleef het formele 
recht bij de heemraad. UA, archief Kronenburg, inv. nr. 82; not. Gedeputeerden Staten van Utrecht, 16 feb 1827. Dit 
was een uitvloeisel van art 7 van KB 2 okt 1826. Op 8 november 1846 bijvoorbeeld benoemde Van Rheenen Jan van 
Blarcium tot gaarder. AGV, Hollands-Ankeveense polder, inv. nr. 84. Of dit in Noord-Holland werd toegepast is niet 
bekend. In het Hollandse deel was een minder onoverzichtelijke situatie. Ankeveen gaderen voor vier districten 

889  RHC Vecht en Venen, archief Abcoude-Proostdijk, inv. nr. 18. 
890  AGV, AZD, inv. nr. 21, 2 juni 1796 aan Utrecht en 7 december 1796 aan Holland. 
891  Maas, Dijkwet, 24 -29. 
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In 1811 werd de waterschappen gevraagd een opgave te doen van de omslag over de 

laatste tien jaar van elk gaardergebied.892 Volgens de wet kon op basis van deze 

gegevens en de gemiddelde pachtopbrengsten een berekening gemaakt worden van de 

maximale lasten die de dijk- en waalplichtigen moesten dragen. Voor de Diemerdijk is 

een dergelijk berekening niet bekend. In het Lekgebied zijn zulke berekeningen blijkbaar 

wel uitgevoerd, want in 1812 werd het hoogheemraadschap van de Diemerdijk 

aangeschreven dat het een bedrag van 3.643 gulden moest bijdragen in de kosten van 

dijkherstel in het rivierengebied na de overstromingen van 1808-1809.893 Later dat jaar 

werd het bedrag verlaagd tot 1.246 gulden. Bovendien werd beloofd dat in de toekomst 

de lasten veel lager zouden zijn omdat men nu met een achterstand te maken had.894 In 

1814 werd de maatregel al weer opgeheven.895 Daarmee verdween ook de mogelijkheid 

om zeer hoge lasten voor bepaalde (groepen) dijkplichtigen te voorkomen.  

Zoals gesteld kreeg de Soeverein in 1814 het oppertoezicht over de waterstaat. De 

uitvoering van dat toezicht werd bij de provincie gelegd. De provinciale invloed op het 

financiële beleid werd na 1815 formeel geregeld en in 1827 verder vergroot. Elk jaar 

moest het hoogheemraadschap vooraf een begroting en achteraf de uiteindelijke 

rekening aanleveren. Bepaald werd ook dat de provincie was gebonden aan een 

reactietermijn. Indien het hoogheemraadschap niet tijdig een reactie had ontvangen kon 

men de voorgestelde werken of omslag uitvoeren. Meestal was de provincie in staat op 

tijd te reageren. De provinciale controle van de rekening had geen vergaande 

consequenties. De meest frequente opmerking was dat voor alle uitgaven duidelijke 

kwitanties met zegel overlegd moesten kunnen worden. De provincie controleerde ook de 

vergoedingen aan dijkgraaf en hoogheemraden. Alleen in 1844 moest het 

hoogheemraadschap gecorrigeerd worden over een bepaalde vergoeding die niet in 

overeenstemming was met de wet van 28 april 1843. In de meeste jaren was er 

helemaal geen kritiek op de rekening. Vrijwel elk jaar bleef het hoogheemraadschap 

binnen de goedgekeurde begroting, tenzij er bijzondere uitgaven gedaan moesten 

worden voor dijkherstel.896 In zulke gevallen was er tussentijds contact tussen 

hoogheemraadschap en provincies over de uit te voeren werken en de daarbij behorende 

begroting.897 De provincie Utrecht ontving wel afschriften van de rekening, maar liet de 

beoordeling ervan aan de provincie (Noord-)Holland over. 

Op provinciaal bevel werd in 1821 zonder morren overgegaan op het gebruik van het 

decimale geldstelsel en twee jaar later op het nieuwe matenstelsel.898 Ook de omzetting 

van 66.000 gulden uitgestelde schuld in 42.000 gulden 2½ % werkelijke grootboekschuld 

werd zonder meer aanvaard.899 Deze daling met een derde was niet meer dan een 

papieren omzetting; de uitgestelde schuld was op de geldmarkt zelfs minder waard. Het 

hoogheemraadschap had dit vermogen opgebouwd met de verkoop van de verlaten 

landen in de jaren 1755-1757. 

Na de invoering van het kadaster in 1832 werd de druk op gestandaardiseerde, 

gecentraliseerde inning steeds groter. De centrale overheid bepaalde dat de omslag 

geheven moest worden op basis van de verschillende in het kadaster onderscheiden 

klassen. Deze maatregel was moeilijk in overeenstemming te brengen met de oude wijze 

van inning. Het hoogheemraadschap liet het aan de individuele districten over (en deze 

weer aan de lagere niveaus van de inning) of en hoe zij de maatregel werd uitvoerden. 

In de meeste gevallen werd de omslag pas na 1864 gebaseerd op het kadaster.  

892  AGV, AZD, inv. nr. 249; SAGV, archief Loosdrecht, inv. nr. 111. 
893  Brief HHR 21 mei 1814. AGV, Hollands-Ankeveense polder, inv. nr. 79. (KB 10 jan 1814). Over het werk aan de 

dijken, zie: Ven,‘Jan Blanken en de Waterstaat’. 
894  AGV, AZD, inv. nr. 875.  
895  AGV, AZD, inv. nr. 734. De regeling met betrekking tot de fondsen bleef van kracht. AGV, AZD, 875: brief 9/3/1814 

over ontslag ringcommissie.  
896  AGV, AZD, inv. nr., 511. In de periode 1827-1835 werd jaarlijks ongeveer 4.000 gulden uitgegeven aan werken, 

inclusief de dijkplichtige werken. Dit was iets minder dan de jaarlijkse bestuurskosten. 
897  AGV, AZD, inv. nr. 566. 
898  AGV, AZD, inv. nr. 875. Tot 1821 werd de administratie gevoerd in guldens, verdeeld in 20 stuivers van elk 16 

penningen. na 1821 in guldens, verdeeld in 100 centen. 
899  AGV, AZD, inv. nr. 499.  
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De invoering van de wet van 1841, waarbij de waterschappen hun rechtsmacht werd 

ontnomen en dijk- en waalplichtigen de mogelijkheid kregen de omslag aan te vechten 

bij de burgerlijke rechter, betekende voor de waterschappen dat zij niet langer zelf recht 

mochten spreken. Voor de burgerlijke rechter vormde het ondoorzichte woud aan 

privileges en regelingen op de verschillende niveaus een bijna ondoordringbare barrière 

om snel en afdoend recht te spreken. Vooral de invoering van deze wet, welke de bijl 

zette aan het financiële functioneren van de waterschappen en daarom voor veel 

consternatie zorgde, deed de noodzaak voelen van een algehele herziening van de 

waterstaatswetgeving. Er waren grenzen aan de invoering van steeds weer nieuwe, vaak 

halfslachtige, centrale maatregelen naast het in stand houden van de oude privileges.  

In 1845 ontstond een bijzonder probleem in Abcoude-Baambrugge. In dit subdistrict 

werden de zeedijksgelden, net als op veel andere plaatsen, geïnd samen met andere 

lasten (polder, sluis, brug, etc.). In 1844 werd een nieuwe brug aangelegd in het dorp. 

Omdat de begroting onvoldoende bleek werd in januari 1845 besloten tot een 

supplementaire heffing. De aanslagbiljetten droegen echter de titel ‘zeedijksgelden’. Op 

een klacht van Paulus Martini Buys, heer van Loenersloot, antwoordde de dijkgraaf dat er 

geen supplementaire zeedijksgelden werden omslagen noch geïnd. Nu wreekte zich de 

gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor de inning. De Staten van Utrecht moesten 

er aan te pas komen en besloten dat het raadzaam was dat speciale aanslagbiljetten 

zonder opdruk ‘zeedijksgelden’ te vervaardigen zodat de heffing zonder goedkeuring van 

dijkgraaf en hoogheemraden kon plaatsvinden.900

In 1848 waren er opnieuw problemen in Abcoude-Baambrugge. De waalplichtige 

Hendrik Schoenmaker, een grote landeigenaar in dit dorp, was van mening dat de 

omslag ongelijkmatig was en daarmee onrechtvaardig. Nadat hij geen gehoor had 

gekregen bij de gaarder (die ‘buiten macht’ was hierover iets te zeggen) wendde hij zich 

tot de Staten van Utrecht. Schoenmaker besloot in 1850 niet langer te betalen, waarna 

het hoogheemraadschap overging tot rechterlijke actie. In 1852 stelden de Staten van 

Utrecht de waalplichtige in het gelijk. De discussie die volgde tussen de gedeputeerde 

Staten van Utrecht, die van Noord-Holland, het hoogheemraadschap en tenslotte ook het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken spitste zich niet toe op de klacht dat de gaarderlijst 

incorrect was, maar bij welke provincie hij recht van beroep had. Minister Thorbecke 

adviseerde uiteindelijk aan de provincie Noord-Holland om toe te geven.901 De situatie 

was volgens Thorbecke vergelijkbaar met Rijnland, waar de plaats van het ambacht als 

uitgangspunt was genomen: ambachten gelegen in Utrecht waren onderworpen aan de 

Provinciale Staten van Utrecht. Bovendien had het hoogheemraadschap steeds 

beslissingen van Utrecht erkend. Tenslotte werd opgemerkt dat de nieuwe grondwet 

voorzag in een algemene wet op de waterstaat, waardoor dit soort problemen zou 

worden opgelost. Met tegenzin stemde de provincie Noord-Holland in met de uitspraak 

van minister Thorbecke. Aan het hoogheemraadschap liet de provincie weten dat het 

nieuwe reglement in dit soort gevallen moest voorzien.902

Met de Gemeentewet van 1850 werden de problemen verder vergroot. Zo was de 

burgemeester (als rechtsvervanger van de schout) van Ankeveen verantwoordelijk voor 

de inning in gedeelten van vier verschillende districten, elk district met een eigen heffing 

per hectare (Weesp, Abcoude, Loenen en Kortenhoef).903 Om moeilijkheden in zijn 

gemeente te voorkomen had een vroegere burgemeester besloten de te heffen 

omslaggelden gelijkelijk te verdelen over alle waalplichtigen in zijn gemeente. In 1856 

had Van Andel, hoogheemraad voor Breukelen, besloten het innen aan zijn zoon toe te 

kennen. Die zoon was destijds met de vroegere burgemeester overeengekomen dat deze 

900  AGV, AZD, inv. nr. 264. 
901  Het recht lag bij de provincie Noord-Holland vanwege de fysieke ligging van de dijk in die provincie, de zetel van het 

waterschap en het recht van nominatie van bestuur. Maar de omslag werd vastgesteld in Abcoude en dat ligt in Utrecht; 
de Gedeputeerde Staten keurde ook de omslag goed. 

902  AGV, AZD, inv. nr. 266. Thorbecke had overigens eerst de provincie Utrecht (tevergeefs) gevraagd hun beslissing in te 
trekken. 

903  AGV, AZD, inv. nr. 343. De ingelanden van de polder Ankeveense stelden voor dat de hoogheemraad van Weesp 
voortaan de inning zou doen. Het verzoek werd niet ingewilligd. 
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zijn werk zou voortzetten en de helft van het gaarderloon zou afstaan. Nu was er echter 

een nieuwe burgemeester, en die weigerde te betalen. Hij weigerde ook de stukken af te 

staan waardoor de inning moest plaatsvinden op, naar later bleek, onjuiste oudere 

gaarderlijsten. Een verzoek om informatie van de provincie Noord-Holland aan de vier 

betrokken hoogheemraden gaf weinig verheldering. De vier hoogheemraden lieten weten 

dat, zolang de gaarder van Ankeveen betaalde, zij zich niet bemoeiden met de inning van 

de gelden en dat de inning in Ankeveen al meer dan veertig jaar op deze wijze werd 

gedaan.904 Na enkele jaren strijd kreeg Van Andel zijn zin. Ook nu was de conclusie van 

de provincie dat het nieuwe reglement dit soort problemen moest voorkomen. 

Ook elders rezen vaker problemen dan voorheen.905 Ook al ging het daarbij vaak om 

relatief kleine bedragen, het bracht de financiële discipline, waarop de financiering van de 

Diemerdijk rustte, in gevaar. Het bleek dat het college van dijkgraaf en hoogheemraden 

in geval van problemen weinig overtuigende antwoorden had op vragen. Men beriep zich 

dan op ‘oude overeenkomsten’. Dit gebrek aan sluitende antwoorden riep nieuwe 

juridische kwesties op. 

In 1858 maakte een veehouder uit Maarsseveen, J.N. Bastert, bezwaar tegen zijn 

aanslag voor zeedijksgeld van 29 gulden. Het bezwaar werd teruggestuurd met de 

mededeling dat hij zich bij de hoogheemraad van Breukelen moest vervoegen. Het land 

lag echter in het district van de hoogheemraad Nigtevecht. Achteraf bleek dat er een 

serie van fouten en vergissingen begaan waren, aan beide kanten. De wanbetaling werd 

‘als restant’ overgedragen aan het hoogheemraadschap, waarna de penningmeester tot 

actie overging, eerst door middel van een laatste waarschuwing daarna volgde een 

dwangbevel.906 Bastert was echter lid van de Staten van Utrecht en maakte ook deel uit 

van de commissie welke werkte aan het reglement voor de Diemerdijk. Misschien gaf 

men hem daarom meer dan anderen de gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten. Bastert 

liet daarop in een uitgebreid betoog weten waarom de aanslag zijns inziens onterecht 

was. Het resulterende proces laat zien hoe moeilijk de rechtvaardiging van de omslag 

was geworden. Het aanslagbiljet gaf aan dat het ging om de Proosdijpolder, later, toen 

bleek dat Bastert’s land niet in de Proostdijpolder lag, werd dat veranderd in de 

gemeente Proostdij. Bastert werd aangeslagen voor 35 bunder, maar hij had volgens het 

kadaster slechts 23 bunder land in de gemeente Proosdij. Hij kreeg ten antwoord dat de 

omslag geen polder- of gemeentegrenzen volgde maar dat de ‘districtsgrenzen’ werden 

bepaald op grond van ‘oude gewoonten’. De ‘oude gewoonten’ waren ook de basis voor 

de hoogte van de aanslag en niet de gegevens in het kadaster. Dit was eerder door de 

rechtbank bevestigd, aldus het hoogheemraadschap. Het dossier bevat echter een 

juridisch advies aan het hoogheemraadschap om de zaak niet voor de rechter te brengen 

aangezien de betreffende gaarderlijsten inderdaad fout waren.907 Lange tijd had een 

beroep op ‘oude gewoonten’ goed gefunctioneerd, maar anno 1860 niet meer. De ‘oude 

gewoonten’ gingen niet samen met de nieuwe algemeen geldende wetten en 

standaarden. Intussen werd al gewerkt aan een geheel nieuw reglement om ook de 

financiële organisatie van het hoogheemraadschap drastisch aan te passen. Het opstellen 

daarvan bleek, zoals gesteld, veel moeilijker dan verwacht. Dit proces en het 

uiteindelijke resultaat vormen het onderwerp van het volgende hoofdstuk.  

In de volgende paragrafen wordt de hoogte van de lasten van dijk- en waalplichtigen 

geanalyseerd. Daarna kan een antwoord gegeven worden op de vraag in welke mate de 

financiën een beperking vormden voor verantwoord dijkbeheer. 

904  AGV, AZD, inv. nr. 342 en 343; NHA, PB, inv. nr. 3678, correspondentie februari 1856 en verder. 
905  Onder andere in Abcoude en Breukelen (AGV, AZD, inv. nr. 314), Ankeveen (AGV, AZD, inv. nrs 342-344) en 

Breukelerveen (1839). 
906  Later bleek dat Bastert, die zijn land in 1856 had aangekocht, de aanslag over 1856 ook niet had betaald, maar dat de 

omslag wel volledig was verantwoord door de gaardermester Van Andel die in 1857 was overleden. 
907  AGV, AZD, inv. nr. 267.  
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7.4.2 Dijkplichtig onderhoud en spadesteken 

Na 1740 bleef, zoals hierboven gesteld, het onderhoud van de dijk op basis van een 

informele regeling in handen van het hoogheemraadschap.908 Hiermee was een 

belangrijke stap gezet naar gemeenmaking van de dijk, ook op financieel gebied. Het 

uitsmeren van de lasten over alle dijkplichtigen binnen een park betekende een 

belangrijke vermindering van de individuele risico’s en daarmee in feite een gedeeltelijke 

financiële gemeenmaking. Er bleven echter grote verschillen bestaan tussen de bijdragen 

van verschillende parken, en tussen dijkplichtigen en waalplichtigen.909 Deze verschillen 

zouden pas in 1864 worden opgeheven. 

Voor een aantal dijkplichtigen bleek de last van de dijkvernieuwing, te hoog. In 1743 

zagen Willem Kok en Klaas Jansz Helling hun land overgaan naar de gemene 

waarschappij. Willem Kok had ruim 13 morgen land en een schuld van 419 gulden; Klaas 

Jansz. Helling had 19 morgen land en 667 gulden schuld. De landen werden bij veiling 

verkocht. De opbrengst was voldoende voor het dekken van alle uitstaande schulden en 

de kosten van executie.910 Op 17 februari 1746 werd voor de allerlaatste keer land 

overgedragen aan het hoogheemraadschap. Voor het voldoen van een schuld van 537 

gulden werd ten overstaan van Schout en Schepenen van Diemen het landbezit (35 

morgen) van Dirk van Neck in arrest genomen.911 Ook in dit geval was de opbrengst van 

de veiling voldoende voor het dekken van alle kosten.  

Door de aanmerkelijke stijging van de landbouwopbrengsten na 1730 was de markt 

voor land aanzienlijk verbeterd, terwijl in 1720 leverde veilingen van land met dijkplicht 

gene enkel bod op, zelfs voor niets wilde men toen het dijkplichtig land niet hebben. 

Maar in de jaren veertig was het innen van uitstaande schulden door het veilen van land 

geen probleem meer. Deze gunstige ontwikkeling prikkelde het hoogheemraadschap na 

te denken over het verkopen van land en daarmee het ‘privatiseren’ van de dijk. Tabel 

7.3 geeft een overzicht van het aantal roeden dijk in bezit van het hoogheemraadschap 

in 1754. 

Tabel 7.3: Verlaten dijkvakken, 1754. 

Dijkvakken Particulier Waarschappij Totaal
Amsterdam –Landdijk 126 53 179 

Landdijk tot 

Diemerdammersluis 

219 10 229 

Diemerdammersluis tot 

Korenmolen Muiden 

74 185 259 

Korenmolen Muyden-

Landdijk Molen 

172 574 746 

Sub-totaal 591 822 1.413

Amsterdam  680

overige dijkvakken  1.175

Totaal  3.268

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 519. 

Tabel 7.3 laat zien dat met name de dijk bij Muiden grotendeels verlaten was vanwege 

de hoge dijklasten. De landdijken waren veel goedkoper in onderhoud en hadden dus 

‘minder te lijden’ van spadesteken (dijkverlating). De combinatie van lagere dijklasten en 

gunstige rendementsontwikkelingen in de landbouw maakte het mogelijk de landerijen 

onder Muiden te verkopen. 

908  SA Adam, archief 88, inv. nr. 1017; NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 8. 
909  Zie bijlage 2. 
910  AGV, AZD, inv. nr. 387. 
911  AGV, AZD, inv nr. 326, resp. 17 februari 1746 en 3 februari 1745. Aan de zeedijk beoosten Muiden vond de laatste 

abandonnatie plaats in 1749. Later werden de landen goedkoop verkocht. In 1766 was nog 3 morgen ‘gemeen’. AGV, 
archief Zeedijk beoosten Muiden, inv. nr. 33. 
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Afbeelding 7.8: Dijkboek, 1742. 

Archief hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, beeldnummer 020394. 
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Hiermee werd het aantal roeden stenen dijk dat formeel onder particuliere dijkplicht viel, 

verdubbeld van 513 roeden tot 1.090 roeden. De overige ‘verlaten landen’ bleven in bezit 

van het hoogheemraadschap. In 1863 kwam ongeveer 22% van de dijk ten laste van het 

gemeen tegenover bijna 40% in 1745 (zie tabel 7.4).912 In de praktijk echter bleef de 

gehele dijk in onderhoud bij het hoogheemraadschap. Ook de ‘nieuwe’ dijkplichtigen 

kregen slechts een rekening gepresenteerd. 

Tabel 7.4: Onderhoudsverplichtingen Diemerdijk, 1770. 
Waalplichtige omslag 

Dijkvakken (parken) 

Dijkplichtige 

particulieren

Amsterdam 

Dijkplichtige 

districten 

Verlaten

landen

Totale

Dijk

roede roede roede roede roede 

Muiden – Diemerdam 828  2 282 1.112 

Diemerdammer Sluis – Mullem 12  224 10 246 

Ipensloot 53  151 54 258 

Landdijk aan de Nes 197  15 55 267 

Ackerswade 0  6 28 33 

Gemene dijk 1.090 0 398 428 1.916 

Niet in onderhoud van HHR 672    672 

Onderhoud Adam sinds 1697 30 550 100  680 

TOTAAL 1.792 550 498 428 3.268 

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 519-522 (generale rekeningen). HHR=hoogheemraadschap. 

De rekening die het hoogheemraadschap aan de dijkplichtigen stuurde varieerde sterk in 

de tijd en ook tussen de vijf verschillende parken. Tabel 7.5 geeft een overzicht van de 

kosten per park per jaar (gemiddeld per periode van tien jaar).913

Tabel 7.5: Overzicht gemiddelde kosten per bon per jaar (stuivers per roede dijk) 
Periode Muiden-

Diemerdam 

Diemerdam-

Mullem

Ipensloot Nes Mullem

1740-1749 240 6 74 0 0 

1750-1759 120 14 10 0 0 

1760-1769 24 6 13 0 0 

1770-1779 23 9 5 0 0 

1780-1789 17 6 5 1 0 

1790-1799 16 6 6 2 1 

1800-1809 35 48 9 3 2 

1810-1819 28 19 8 3 2 

1820-1829 51 29 8 2 2 

1830-1839 17 30 8 2 3 

1840-1849 12 22 7 1 2 

1850-1859 13 8 4 2 1 

1860-1864 17 13 5 3 2 

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 521-524. 

Tabel 7.5 laat ook zien aan dat na 1750 de kosten aanzienlijk daalden. De zeer hoge 

investeringen gaven een rendement van 2.8%, zoals blijkt uit de tabel 7.6.914

Tabel 7.6: geschat rendement van de dijkvernieuwing. 
Omschrijving gulden Opmerkingen 

Kosten gemiddeld vóór 1735 19.160 10 gld per roede (conventie 1697 met Amsterdam) 

Kosten na 1735 4.456 bijlage 2 

Lagere lasten 15.616

Investering 550.000 (400.000 door provincie +155.000 door dijkplichtige landen) 

Jaarlijks rendement 2.8%  

912  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 11. “Het beloopt echter ook thans nog vrij 
wel 2000 el van eene geheel lengte van ruim 9000 Ellen; terwijl daarenboven nog ruim 900 El staan ten laste van de 
oorspronkelijk alleen waalpligtige landen.”

913  Bijlage 2 geeft een jaarlijks overzicht van de kosten per jaar per park. 
914  Het contract met de aannemer van Joacob Leeuw, verantwoordelijk voor bijna 16 roeden dijk, geeft aan dat de aarden 

dijk voor vijf gulden per roede kon worden onderhouden. Dat had hij in de tien jaar voor 1732 gedaan en had geen 
problemen het contract te verlengen. SA Adam, archief 88, inv. nr. 1012. 
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Omstreeks 1784 zette de opzichter uiteen dat de geldende administratieve regels de 

dijkplichtigen onnodig hoge lasten bezorgden. Inkomsten uit het verpachten van het 

snijden van gras en riet werd niet ten gunste gebracht van de eigenaren van de 

dijkvakken (de dijkplichtigen). Als dat wel gebeurde zou het de lasten van de 

dijkplichtigen met 3.000 gulden per jaar verlagen, een vermindering van 65% ofwel een 

gulden per hectare.915 De berekeningen leidden overigens niet tot maatregelen. De 

voorgestelde maatregelen zouden tot een stijging van de omslag voor de waalplichtigen 

leidden (met ongeveer 20 cent per hectare) en dus waren de Utrechtse hoogheemraden. 

Zij hadden tot taak de omslag tot het minimum te beperken.  

7.4.3 De omslag 

In principe moesten de waalplichtigen alleen de algemene kosten, zoals traktementen en 

verteringen van de dijkgraaf, hoogheemraden en andere betrokkenen betalen. Deze 

bestuurskosten bedroegen normaliter enkele duizenden guldens per jaar. Verdeeld over 

meer dan 20.000 morgen bedroeg de omslag dus enkele stuivers per morgen. In de 

praktijk werden ook sommige dijkverbeteringen uit de algemene kas betaald, hoewel 

daar geen vaste regeling voor was. Rond 1600 bijvoorbeeld, werd op kosten van het 

hoogheemraadschap een aantal roeden zeedijk versterkt met palen. In 1740 werd een 

deel van de dijkvernieuwing ten laste gebracht van het hoogheemraadschap. Deze 

gevallen waren echter meer uitzondering dan regel. In de vorige hoofdstukken bleek dat 

een steeds groter deel van de kosten voor de waalplichtigen werd veroorzaakt door de 

spadegestoken landen. In de periode 1700-1720 was de omslag daardoor gestegen tot 

meer dan een gulden per morgen per jaar. 

Zoals eerder bleek, werd in de periode 1740-1750 belangrijke investeringen gedaan 

ten laste van zowel dijkplichtigen als waalplichtigen. Tijdens de vernieuwing van de dijk 

werd de verwachting geuit dat de kosten van het gewone dijkonderhoud zouden gaan 

dalen. Volgens een analyse uit 1844 daalden de dijklasten inderdaad na het tijdvak 

1753-1762. Ook in de periode na 1844 zouden de kosten niet meer boven het niveau 

komen van de periode 1753-1762. Na grote stormen, zoals in 1808 en 1825 waren de 

kosten wel tijdelijk hoger, ondanks dat het feit dat het grootste deel van die kosten werd 

gedragen door de dijkplichtigen.916

De uitgaven over tienjaarlijkse perioden geven een goed beeld van de lasten voor 

waalplichtigen. Voor inzicht in de lastenontwikkeling worden de lasten van een aantal 

geselecteerde jaren gespecificeerd. Tabel 7.7 geeft deze specificatie voor 1754, 1795, 

1821 en 1840. Dit zijn allen ‘gewone’ jaren. De eerste twee jaren zijn voor en na de 

verkoop van een deel van de geabandonneerde landen. De overige jaren zijn gekozen 

met een interval van dertig jaar. 

Tabel 7.7: Specificatie inkomsten en kosten geselecteerde jaren, 1744-1864
1754 1795 1821 1840

Dijkonderhoud  8.954 6.560 9.160 

Kosten gemeen land 2.078 894 1.104 

Algemene kosten hoogheemraadschap 5.609 

8.430 

4.461 4.414 

Totale lasten 16.641 8.430 11.915 14.678 

Bijdrage dijkplichtigen -2.457 3.235 3.830 

Inkomsten uit pacht en huur -10.837 3.430 2.768 

Inkomsten uit rente - 

4.269 

890 1.40 

Totale inkomsten 13.294 4.269 7.555 7.638 

Totaal om te slaan  3.347 4.161 4.360 7.040 

Werkelijk omgeslagen 18.000 4.500 4.500 8.100 

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 519-526. 

915  AGV, AZD, inv. nr. 248. 
916  AGV, AZD, inv. nr. 896. 
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Na 1750 daalden de lasten als gevolg van lagere onderhoudskosten. Hierboven is al 

vastgesteld dat de aanleg van de stenen dijk een goede investering was.917 In 1754 werd 

bijna 11.000 gulden ontvangen aan huren en pachten van geabandonneerde landen (en 

daarop staande huizen), waarmee 60% van de netto lasten kon worden gedekt. Door de 

verbeterde opbrengsten in de landbouw kon het hoogheemraadschap hogere huren en 

pachten realiseren. De hoge inkomsten waren slechts van korte duur. De verkoop van de 

landen bracht grote veranderingen. De landen onder Diemen leverden een bedrag op van 

20.255 gulden, de landen onder Muiden in 1757 13.500 gulden en in 1758 nog 13.670 

gulden. In totaal leverden de veilingen 46.925 gulden op. Met de verkoop van een groot 

deel van het geabandonneerd land verminderde het aantal roeden dijk in onderhoud bij 

het hoogheemraadschap van 40% tot 18%. Hierdoor daalden echter ook de inkomsten 

uit verhuur en pacht van land.  

Tabel 7.8: Landbezit van het 

hoogheemraadschap, 1750-1770. 
1750 1770Stad/gerecht 

morgen morgen

Muiden 383 100 

Weesp 30 0 

Weesperkarspel 137 29 

Diemen 17 61 

Overdiemen 334 29 

Totaal 901 219

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 519

De verkoop van de landen was op de korte termijn financieel nadelig voor het 

hoogheemraadschap. De gelden uit de verkoop van de geabandonneerde landen (1755-

1758) werden geïnvesteerd in obligaties van de Verenigde Oostindische Compagnie. De 

rente op de obligaties was aanzienlijk lager dan de inkomsten uit pachten en huren, in 

1760 niet meer dan 1.000 gulden per jaar.918 Met de verkoop van de landerijen werd wel 

het financiële risico voor de toekomst aanzienlijk verminderd. In het geval van hogere 

zeedijkslasten en lager inkomsten uit de landbouw zou het hoogheemraadschap niet 

opnieuw in gevaar komen zoals dat het geval was vóór 1730.  

In 1783 werden de obligaties in onderpand gebracht bij de Wisselbank voor een 

lening van 24.500 gulden. De koers van de VOC obligaties daalden na de revolutie van 

1795 echter sterk in waarde.919 De obligaties werden toen omgezet in nationale schuld. 

Na 1814 volgde tiërcering van het kapitaal. Het totale kapitaal van 40.000 bracht toen 

nog maar 1.000 rente per jaar op. Intussen was de verpachting van gras en rietgewas de 

grootste inkomstenbron geworden. Deze verpachtingen brachten jaarlijks ongeveer 

3.000 gulden op.920

In 1848 achtte dijkgraaf en de provinciale waterstaat dijkverzwaring noodzakelijk, 

waarschijnlijk geschrokken van de hoogwaterstanden drie jaar eerder. De kosten 

hiervan, geschat op 30.000 gulden, werden gefinancierd door middel van het aangaan 

van leningen.921

7.4.4 De vermindering van belastingen (‘subsidies’) 

In de periode 1735-39 stelde door de provincie Holland 400.000 gulden beschikbaar 

gesteld voor de vernieuwing van de Diemerdijk gesteld. Tussen 1740 en 1864 was het 

niet nodig dat de provincie grote herstelwerkzaamheden financierde. Uiteraard is dat 

deels te verklaren door het uitblijven van rampen, maar dat is niet de gehele verklaring. 

917  Generale rekeningen 1753-1760, in: AGV, AZD, inv. nr. 527. 
918  Generale rekeningen 1753-1760, in: AGV, AZD, inv. nr. 527. 
919  Nog in hetzelfde jaar eiste de Wisselbank, waarvan een groot bedrag was geleend, een additioneel onderpand van 10.000 

gulden aan obligaties. Later in het jaar 1796 werd met overeengekomen dat 2.200 gulden werd afgelost en de uitstaande 
rente over 1795 en 1796 werd betaald. AGV, AZD, inv. nr. 896.  

920  Generale rekeningen 1820, 1825-1829 en 1841, in: AGV, AZD, inv. nr. 523 en 529. 
921  AZD, inv. nr. 902, correspondentie tussen Hoogheemraadschap en Provinciale Waterstaat. 
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De sterk verbeterde financiële situatie van de ingelanden was eveneens van grote 

invloed. In de periode 1739-1752 werden de dijkverbeteringen betaald door dijk- en 

waalplichtigen. De verbeterde rendementen in de landbouw hebben daardoor belangrijk 

bijgedragen aan de afronden van de dijkvernieuwing. Zonder de hogere inkomsten zou 

een groot deel van de ingelanden niet in staat zijn geweest de hoge lasten te dragen.922

In de vorige paragraaf bleek dat de lasten voor de waalplichtigen geen probleem 

opleverden. Voor de dijkplichtigen was het veel moeilijker te voldoen aan de 

verplichtingen. 

Een veelvuldig toegepaste methode om lastenverlichting te krijgen was het verzoek 

aan de provincie tot belastingvermindering (remissie).923 De geabonneerde landen die 

niet verpacht konden worden, bijvoorbeeld door afgraving, konden hiervoor in 

aanmerking komen. Hierdoor daalden de lasten van het hoogheemraadschap. In 1721 

werd remissie op de verpondingen gegeven voor deze landen. De remissie werd verlengd 

in 1736, 1762, 1771 en nogmaals in 1793.924

Na 1795 nam de provinciale overheid wel het toezicht op de dijken op zich, maar geen 

financiële verantwoordelijkheid. Omdat grote problemen uitbleven bleek dat in het geval 

van de Diemerdijk niet nodig. 

De Dijkwet van 1810 bepaalde dat waterschappen recht hadden op vergoeding bij 

zeer hoge lasten, maar ook dat ingelanden van het gehele ringgebied een bijdrage 

moesten leveren. De ring waarvan de Diemerdijk deel uitmaakte omvatte het gebied van 

Holland en Utrecht tussen IJ en Zuiderzee in het noorden, de grote rivieren in het zuiden 

en de hoge gronden van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug in het oosten.925 In juni 

1812 werd het hoogheemraadschap aangeschreven voor 1.149 gulden, te betalen in 

veertien dagen. Op 6 december 1812 werd de tabel van taxatie ter inzage gelegd. Op 1 

mei 1813 werd bepaald dat het hoogheemraadschap 366 gulden moest betalen. Nadat er 

klachten van Rijnland, Woerden, Amstelland en Diemerdijk besloot koning Willem I dat 

de opgelegde aanslag niet werd ingetrokken, maar de Diemerdijk mocht wel over twee 

jaar betalen en eventueel de omslag middelen met Amstelland (gelijke aanslag naar 

grootte van de polder). Over 1813 moest 3.644 gulden betaald worden.926 De werkelijke 

betaling heeft nooit plaatsgevonden. 

7.4.5 Conclusies: Dijklasten in perspectief 

In vorige perioden bleek dat vooral de zware lasten voor individuele dijkplichtigen de dijk 

in gevaar brachten. Met het verdelen van de lasten over vijf parken werd een belangrijke 

risicospreiding bewerkstelligd. Na 1750 daalden de lasten omdat de nieuwe dijk minder 

onderhoud vereiste. Door de gunstige lastenontwikkeling, maar ook door stijgende 

landbouwopbrengsten, kon een groot deel van de geabonneerde landen worden verkocht. 

De opbrengst werd belegd in rentegevende obligaties. Voor het hoogheemraadschap was 

dat niet voordelig. Op dat moment (1755-1756) waren de gerealiseerde pachten hoger 

dan de mogelijke renteopbrengsten. Dat men toch besloot de landen te verkopen, kwam 

voort uit de wens verlost te worden van het financiële risico dat de dijkplicht op verlaten 

landen met zich meebracht. Dit was vooral van belang voor de provincie Utrecht. 

922  12 gulden per roede dijk x 3268 roede/ aantal morgen dijkplichtig land. Gemiddeld: zie bijlage dijklasten. 
923  Dergelijke remissies werden incidenteel gegeven tot 1680 toen de Staten zo om geld verlegen zat dat verzoeken veel 

minder snel werden ingewilligd. 
924  Het ging hier over verlaten landen.1736:  Res. SvH, 10 maart 1734 en bijlagen no. 1-11 en. Res. SvH, 15 september 

1736. 1762: NA, archief Gecommitteerde Raden, inv. nr. 3922. 1771: NA, archief gedeputeerden Dordrecht, inv. nr. 10, 
7 september 1771. 1793: SA Adam, archief 5024, inv. nr. 79, 4 september 1793. 

925  Van de Ven,‘Lodewijk Napleon en de waterstaat’, p. 143-145. 
926  Oktober 1813. Totaal was 68,582. waarvan Diemerdijk 7,651 francs, Betuwe 11.020 francs, Dief en Linge 14.500 fancs, 

Krimpen en lopikerwaard 9.120 francs, en Waal en Merwede 27.220 francs. 15 januari 1814. In mei een circulaire dat er 
geen uitstel werd verleend en dat betaling moest geschieden voor 30 juni 1814. Eind december 1814 klaagde 
Bloemendaalderpolder dat de berekening onjuist was. AGV, AZD, inv. nr. 363, Na de komst van Willem verviel wel de 
inspectie, maar niet de financiering. Er waren geen gronden, zo werd gesteld, oude besluiten terug te draaien. AGV, 
AZD, inv. nr. 362. 
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De regeling van 1811 om binnen de ringcommissie de financiële risico’s te verdelen 

was vanuit een waterstaatkundig opzicht een interessante suggestie. Door de veelvuldige 

politieke wisselingen kwam echter weinig terecht van de uitvoering. Daarna was er op 

financieel terrein weinig beweging. Door het uitblijven van waterstaatkundige 

crisissituaties was er geen politieke aanleiding om actie te ondernemen. Deze zou pas 

komen nadat in 1850 besloten was de reglementen van alle waterschappen te herzien. 

Bij het reglement van 1864 werd de dijk financieel gemeen gemaakt. Voortaan was er 

geen sprake meer van dijk- of waalplichtigen, maar van schuldplichtigen.  

7.5 TERUGBLIK OP DE PERIODE 1744-1864

In de jaren 1735-1744 werd de Diemerdijk van een stenen glooiing voorzien. Hierdoor 

was individueel dijkbeheer niet langer mogelijk. De stenen bleven alleen goed op hun 

plaats liggen als ze ineengeschoven waren. Daarom werd ook na de afronding van het 

project in 1744 de dijk onderhouden door het hoogheemraadschap. Op verzoek van 

dijkplichtigen werd getracht dit te formaliseren, maar door tegenstand vanuit Utrecht 

ging dat niet door. Formalisering van deze technische gemeenmaking kwam pas tot 

stand met het reglement van 1864.  

De kosten van het dijkbeheer werden omgeslagen onder groepen van dijkplichtigen 

van eenzelfde park. Deze regeling was een compromis. Holland had liever gezien dat de 

kosten onder alle dijk- en waalplichtigen werden omgeslagen. De kosten per eenheid 

land zouden relatief laag zijn. Nu werd de dijk ‘verdeeld’ in vijf parken. Het onderhoud 

van elk park werd omgeslagen over alle dijkplichtigen in dat park. Utrecht was juist 

tevreden met de nieuwe regeling. Hiermee werd voorkomen dat de waalplichtigen (in 

meerderheid Utrechters) extra belast werden. Het voorkomen van een beetje extra 

belasting van Utrechters woog zwaarder dan het verdelen van de zware last van 

Hollandse dijkplichtigen. 

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden verwachtte in 1735 dat de nieuwe dijk 

veel beter bestand zou zijn tegen zware stormen. Na 1735 is de dijk niet meer 

doorgebroken. De stormen van 1775, 1808 en 1825 werden zonder grote problemen 

doorstaan. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de dijk in de periode 1744-

1864 niet echt in gevaar kwam. 

Ook een andere verwachting werd bewaarheid. De nieuwe dijk vereiste minder 

onderhoud. Tussen 1760 en 1780 waren de totale kosten lager dan tussen 1710 en 1730.  

De gunstige financiële ontwikkeling had belangrijke gevolgen. Na 1745 was er geen 

sprake meer van spadesteken. Tussen 1750 en 1770 kon dankzij lagere lasten en 

verbeterde opbrengsten in de landbouw het grootste deel van het grondbezit van het 

hoogheemraadschap verkocht worden aan particulieren. De dijkplicht was niet langer een 

belemmerende factor.  

Tot 1795 grepen de provincies Holland en Utrecht alleen in als er problemen waren. 

Na 1795 zou dat veranderen. In de Franse Tijd werden wel veel maatregelen 

doorgevoerd, maar deze leidden niet tot grote wijzigingen in het dagelijks beheer. Na 

1815 werden herhaaldelijk nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze betekenden vooral 

een verzwaring van de administratieve lasten. In het geval van de Diemerdijk zijn er 

geen gevallen bekend dat de provincie Holland daadwerkelijk ingreep in het beheer.  
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8. DE REALISERING VAN DE GEMEENMAKING, 1851-1864 

In 1851 gaf de provincie Noord-Holland aan het hoogheemraadschap de opdracht om een 

concept-reglement op te stellen. Na de oplevering van het concept in 1853 boog een 

commissie uit de Provinciale Staten van Noord-Holland en Utrecht zich hierover. 

Uiteindelijk werd na jaren werk op 18 augustus 1864 het nieuwe reglement van de 

Diemerdijk bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het nieuwe reglement trad op 1 maart 

1865 in werking.927 Dit eerste volledige reglement van het hoogheemraadschap verving 

alle voorgaande privileges en reglementeringen. De invoering betekende een groot aantal 

veranderingen in de benoeming van het bestuur, het beheer van de dijk en de 

financiering. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe men tot de uiteindelijke keuzes is 

gekomen. Tot slot wordt enige aandacht gegeven aan de periode na 1864.  

8.1 PROCESGANG NAAR EEN NIEUW REGLEMENT 

De politieke omwenteling van 1795 bracht de wens tot centralisatie van 

waterstaatsbeheer mee. Uitvoering van de ideeën liet lange tijd op zich wachten. De 

voortdurende politieke instabiliteit maakte uitvoering van de grootse plannen onmogelijk 

zoals aangegeven in het vorige hoofdstuk. De Dijkwet van 1810 vormde in 

staatsrechtelijk opzicht een doorbraak, maar was in de praktijk weinig effectief. Een 

groot deel van de Diemerdijk werd al niet meer in natura onderhouden en de onderlinge 

financiering, die niet van de grond was gekomen en op grote bezwaren van 

waterschappen botste, werd door de Soeverein (later koning) in 1814 al afgeschaft.928

De grondwetten van 1814 en 1815 kenden de provincie het recht toe om toezicht te 

houden op de waterschappen. De provincie Holland intensiveerde het toezicht, maar 

veelal ad-hoc. Vanaf 1827 moesten alle waterschappen vooraf de begroting en de lijst 

met te ondernemen werkzaamheden laten goedkeuren. Achteraf werd de rekening door 

Gedeputeerde Staten geaccordeerd. Hiermee kreeg de provincie de bevoegdheid in te 

grijpen in het beheer van de Diemerdijk. Er zijn echter geen gevallen bekend dat de 

provincie een begroting van het hoogheemraadschap afkeurde of besloot tot grote 

aanvullende werken.

Ook het feit dat de koning het recht op benoeming van besturen van waterschappen 

naar zich toe trok had weinig praktische betekenis. De nominatie bleef in handen van de 

historisch rechthebbenden.929 Het reglement van bestuur van 1842 was niet meer dan 

een vaststelling van geldende afspraken over dit recht van nominatie en benoeming. 

Veel meer effect had de wet van 1841, waarbij de waterschappen de rechtspraak 

werd ontnomen. Deze wet bracht grote onzekerheid voor de besturen met zich mee en 

werd een voedingsbodem voor geschillen tussen waterschappen en ingelanden. Deze 

bleven dan ook niet lang uit.930 Deze verandering leidde onder de waterschappen tot 

onduidelijkheid omtrent rechterlijke processen, ook in het geval van de Diemerdijk zoals 

bleek in hoofdstuk 7. 

In 1846 vonniste de Hoge Raad dat waterschappen sinds 1815 geen recht meer 

hadden keuren met straf uit te vaardigen. Aangezien vrijwel alle keuren een sanctie 

hadden op het niet navolgen van de verordeningen, werden alle keuren van na 1815 

hierdoor rechtsongeldig. Alleen de keuren van vóór 1815 bleven rechtsgeldig.931 Uiteraard 

was deze situatie voor de waterschappen en ingelanden curieus. Voor de Diemerdijk was 

dit vonnis echter voorlopig geen directe bedreiging omdat de belangrijkste keuren 

dateerden van vóór 1815. 

927  Staatsblad 1864, no. 220 en 258. 
928  Voor een gedetailleerd overzicht van wetten en verordeningen na 1810, zie: Steur, Aantekeningen, p. 217 e.v. 
929  Staatsblad, 29 maart 1822, nr. 7. Later werd gesteld alle bestuurders ongeacht voorheen benoemd door een publieke 

macht. Alle medewerkers welke voorheen door een publieke macht werden benoemd nu door de Koning. Staatsblad, 7 
september 1822, nr. 42. 

930  Boogaard, Waterstaat in Nederland, p. 430. Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland, p. 293-295. 
931  Giebels,’Droom, daad en wetten’, p. 86. 
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De echte hervormingen kwamen naar aanleiding van de grondwetsherziening van 

1848 en de daaraan verbonden Kieswet (1850) en Provinciewet (1850).932 De grondwet 

vereiste een algemene wet voor waterschappen (artikel 192).933 Zoals gesteld kwam 

deze pas in 1900 tot stand. Volgens Van de Ven was het destijds moeilijk de 

ingewikkelde situatie waarin de waterschapsbesturen zich bevond te vatten in een 

algemene Waterstaatswet.934

Volgens Boissevain betekende artikel 138 van de Provinciewet, dat bepaalde dat de 

provincie het recht had om reglement vast te stellen en te veranderen, dat daarmee ‘de 

langdurige strijd over het beginsel der autonomie van de waterschappen’ beslist was.935

Dit hield ook in dat waterschappen geen privaatrechtelijk,maar een publiek karakter 

hadden. Niet iedereen was overtuigd van het publieke karakter van waterschappen en 

daarmee de volledige onderwerping van deze organen aan het openbaar bestuur. Groen 

van Prinsterer en anderen benadrukten de autonomie van waterschappen.936 Wel was er 

overeenstemming dat provinciale reglementering noodzakelijk was.  

De minister van Binnenlandse Zaken Thorbecke trachtte in 1852-1853 een wet door 

het parlement te loodsen welke de onmiddellijke problemen zou oplossen met betrekking 

tot de rechtelijke macht van waterschappen en de relaties tussen provincie en 

waterschap. De wet had drie paragrafen. De eerste paragraaf handelde over de 

wenselijkheid van het bestraffen door hoogheemraadschappen. Er was vrij algemene 

overeenstemming dat zij dit recht moesten hebben om adequaat te kunnen handelen. 

Door deze wet konden waterschappen boetes tot een bepaald bedrag zelfstandig 

opleggen en afhandelen, maar er was geen terugkeer tot de ‘ongeregelde macht’. De 

tweede paragraaf handelde over de mogelijkheid van provincie of Rijk om ‘verzuimende’ 

waterschappen te verplichten bepaalde werken te laten uitvoeren, waarna het 

waterschap de rekening kreeg gepresenteerd. Zelf uitvoeren door het Rijk was nu nog 

niet mogelijk omdat men dan de kosten juridisch niet kon verhalen. De waterschappen 

kregen nu opnieuw het recht keuren uit te vaardigen, behalvein gevallen waar al werd 

voorzien door gemeente of provincie.937 Deze laatste paragraaf genereerde veel 

tegenstand. De Minister en de Tweede Kamer waren het er over eens dat Waterstaat 

tucht en eenheid eiste. De vraag was of de nieuwe wet waarborgen bood tegen 

ongewenste centralisatie. Een aantal kamerleden waren –in mindere of meerdere mate- 

bezorgd over de zelfstandigheid van de waterschappen. Het grootste probleem, volgens 

de tegenstanders, was dat op basis van artikel 7 van de voorgestelde wet ingelanden van 

waterschappen lasten opgelegd konden worden die zijzelf niet wensten en waar zij 

misschien niet eens baat bij hadden. Bovendien was de vraag of deze paragraaf nodig 

was. De grondwetten van 1814 en 1815 hadden eerder al de provincies verstrekkende 

bevoegdheden gegeven.938 Een aantal kamerleden was van mening dat gewacht kon 

worden tot de (door allen gewenste) algemene wet op de waterstaat welke de gewenste 

waarborgen tegen – hun inziens - ongebreidelde centralisatie zou kunnen bieden. Een 

partiële wet werd door een groot aantal gezien als een slechte wet, omdat het 

onzekerheid zou brengen.939 Inderdaad was er grote rechtsonzekerheid. Op het terrein 

932  Provincie wet: Staatsblad, 6 juli 1850, nr. 39. toezicht (137), inrichting en reglementen van nieuwe en bestaande 
reglementen vaststellen (138), ontwerpen reglementen waterschappen (157) en goedkeuring keuren waterschappen 
(158). Kieswet: Staatsblad, 4 juli 1850, nr. 37. 

933  Handelingen TK, 1852-53, 8 maart 1853  
934  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 223. Er waren destijds ruim 2000 waterschappen van allerlei aard in alle delen van 

het land. 
935  Boissevain, J.H.G, Staatsregt van Nederland, 153-156. Het betrof arresten van 21 april 1846 en 19 oktober 1847 (zie D. 

Leon, Regtspraak van den Hoogen Raad, p. 87-96, ook van de Honert,‘gemengde zaken’, deel IV, p. 163-177 resp. p. 
401-411).

936  Thorbecke was hier van wel overtuigd, maar anderen waaronder Groen van Prinsterer niet. Handelingen TK, 1852-53, 9 
maart 1853. Zie Giebels,‘Droom, daad en wetten’, p. 85. 

937  Handelingen TK, 1852-53, p. 75 en 104. de bepaling over de keuren leidde tot nieuwe problemen. Een keur van de 
Diemerdijk was dan wel in de een gemeente van kracht, maar mogelijk niet in alle gemeenten. De keuren hadden alleen 
betrekking op de dijk zelf. De dijk lag toen in drie gemeenten: Amsterdam, Diemen en Muiden. Er zijn overigens geen 
gevallen hiervan bekend. In het geval van bijvoorbeeld Rijnland lag dit waarschijnlijk veel problematischer. 

938  Handelingen TK, 1851-52, voorlopig verslag commissie der rapporteurs, p. 738-743. 
939  Handelingen TK, 1852-53, 9 maart 1853 (Lynden). 
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van de rechtsmacht was de wet helder, maar niet erg praktisch. De algemene regel dat 

provincies waterstaatswerken op kon leggen aan waterschappen waarvan de kosten 

verhaald konden worden op de ingelanden zou de onzekerheid eerder vergroten dan 

verkleinen. Bovendien zou, volgens de tegenstanders van het ingediende wetsontwerp, 

het opleggen van lasten zonder invloed tegen de tijdsgeest zijn.940

Al in de Tweede Kamer ontmoette het wetsontwerp veel tegenstand, vooral omdat er, 

zoals gesteld, de tegenstanders van mening waren dat er weinig wettelijke waarborgen 

waren tegen het opleggen van lasten aan ingelanden.941 Voorgesteld werd een bepaling 

op te nemen om benoemingen voor het leven niet toe te staan.942 Ondanks de vele 

tegenstand ging de meerderheid akkoord met de lezing van de minister en stemde 

voor.943 Later zou de minister zijn wet in de Eerste Kamer alsnog intrekken.944 Om 

soelaas te bieden aan de toenemende onzekerheid werd een ‘noodwetje’ ingevoerd, 

waarbij de meest noodzakelijke kwesties werden geregeld. In 1855 werd een nieuwe wet 

van kracht, waarbij de waterschappen het recht werd toegekend voor het maken van 

keuren en boeten te innen tot 25 gulden. Ook werd de provincie de macht gegeven om 

‘onwillige waterschappen’ te dwingen tot noodzakelijk geachte werkzaamheden.945

Een algemene wet bleef dus voorlopig uit, maar dat was geen reden om ‘de geest des 

tijds’ ook bij waterschappen niet toe te passen waarbij gedoeld werd op het kiezen van 

het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dat betekende in de praktijk dat de 

reglementen van waterschappen moesten worden herzien op een drietal punten: het 

kiezen van bestuurders door de ingelanden (Kieswet), beroepsmogelijkheden tegen 

college van dijkgraaf en heemraden en toezicht door provincie en rijk ten behoeve van 

het algemeen belang (Provinciewet). In veel gevallen waren er ook nog andere 

(praktische) aanpassingen nodig, zoals het gebruik van het kadaster als grondslag voor 

de omslag. 

De onoverzichtelijke situatie op het gebied van de waterstaat waren voor het 

parlement reden om de regering te wijzen op de noodzaak om de provincies te bewegen 

tot algehele herziening van de reglementen van alle waterschappen.946 Overigens had 

Thorbecke al laten weten dat het ontbreken van een algemene wet voor de provincies 

geen reden was om artikel 138 niet uit te voeren, dat de reglementering van 

waterschappen behelsde.947

In 1851 begon de provincie Noord-Holland aan een uitgebreid onderzoek om 

gegevens te verzamelen over alle waterstaatsreglementen in haar provincie.948 In eerste 

instantie was het aanpassen van de reglementering omtrent de bestuurders het 

belangrijkste doel. Al snel bleek dat niet voldoende, en werd er gekozen voor algehele 

reglementering. Om dit proces te versnellen werd door provincies een algemeen 

reglement opgesteld dat de basis vormde voor de reglementen van individuele 

waterschappen. Elke provincie stelde een eigen algemeen reglement op. In het geval van 

de Diemerdijk was het feit dat de algemene reglementen van Noord-Holland en Utrecht 

verschilde, een complicerende factor.949

Terwijl de provincie gegevens verzamelde over de benoeming van bestuurders en de 

omslag, was het hoogheemraadschap bezig met het opstellen van een nieuw reglement, 

nogmaals daartoe gevraagd in april 1853. Het hoogheemraadschap verzocht de provincie 

om uitstel omdat de nieuwe algemene wet nog niet van kracht was. Dat zou immers een 

940  Handelingen TK, 1852-53, 9 maart 1853 (Kamerlid Wintgens). 
941  Handelingen TK, 1851-51, memorie van toelichting, p. 734-737. 
942  Handelingen TK, 1852-53, p. 376/ 
943  Handelingen TK, 1852-53, 9-10 maart 1853. 
944  Handelingen EK, 1852-53. 
945  Giebels, Wet van 1855, p. 86. 
946  Handelingen TK, 1852-53, 9 maart 1853 (Kamerlid Dommer van Poldersveldt). 
947  Handelingen TK, 1852-1853, 7 oktober 1852 (MvT). 
948  Brief Ministerie van  Binnenlandse Zaken, verzoek om kopie van reglementen, 23 okt 1851. NHA, PB 1851-1943, inv. 

nr. 3678. 
949  Loosjes, Waterschapsreglementen, p.7-14. 
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goede leidraad zijn voor een reglement. Het verzoek werd geweigerd.950 In mei 1853 

stuurde het hoogheemraadschap een eerste versie.951

In april 1857 zonden dijkgraaf en heemraden een aangepaste versie naar 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, onder kopie naar die van Utrecht.952 Noord-

Holland gaf aan dat ze weliswaar commentaar hadden op een aantal artikelen, maar dat 

het concept een goede basis was voor verdere bespreking. De provincie hoopte op een 

snelle afronding om aan een eind te maken aan de ‘onregelmatigheden’ in de heffing van 

de zeedijkslasten.953

Op basis van het ontwerpreglement van het hoogheemraadschap begonnen de beide 

provincies hun werk. Hun eerste stap was het benoemen (door de Koning) van een 

commissie uit de beide provinciën. Op 11 mei 1857 kwam de commissie voor het eerst 

bijeen, in Haarlem.954 Ongetwijfeld was G. de Vries Azn het belangrijkste lid van de 

commissie. Hij was de deskundige bij uitstek in de Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland. In juni 1858 moest hij deze taak echter neerleggen toen hij benoemd werd tot 

griffier.955 Het is zeker niet ondenkbaar dat hij nauw betrokken bleef bij het werk van de 

commissie. Uiteraard bleef hij in zijn functie als griffier goed op de hoogte van de 

ontwikkelingen.  

Tijdens deze eerste vergadering werd het conceptreglement doorgenomen. Het was 

niet bekend hoe de artikelen zich verhouden tot de historisch gegroeide reglementering. 

Nu wreekte zich het feit dat de Diemerdijk geen vastgesteld pakket aan privileges, 

reglementeringen en verordeningen kende. Het hoogheemraadschap werd dan ook 

gevraagd naar een opsomming van historische gebeurtenissen. Later zou men besluiten 

dat de onduidelijke situatie en gebrekkige kennis van de historische ontwikkelingen een 

uitgebreide memorie van toelichting noodzakelijk maakten.  

In maart 1858 kwam men opnieuw bijeen. Als agendastukken werden aangeduid: het 

conceptreglement van 1857 opgesteld door het hoogheemraadschap, een geschiedenis 

van het hoogheemraadschap, de brieven van 4 juni en 21 augustus 1856 en de notulen 

van de eerste bijeenkomst. Al gauw tekenden zich de twee knelpunten af, waarop de 

besprekingen zich concentreerden. Ten eerste moest vastgesteld moest worden wie 

moest betalen. Het tweede onderwerp van belang was de verkiezing, benoeming en 

aanstelling van dijkgraaf, heemraden en personeel. De rol van Amsterdam was hierin het 

belangrijkste punt van geschil.956 Deze punten worden in de volgende paragrafen 

behandeld. 

De besprekingen over de verschillende zaken werd bemoeilijkt doordat Noord-Holland 

en Utrecht volstrekte overeenstemming moesten zien bereiken. Alleen al het feit dat de 

Staten hun commissieleden verschillende taakopdrachten gaven is veelbetekenend voor 

de wijze waarop men te werk ging. Was Noord-Holland de toezichthouder of was er toch 

ook een leidende rol weggelegd voor Utrecht? Op deze vraag was het antwoord: er 

bestond een gedeelde verantwoordelijkheid. Met deze gedeelde verantwoordelijkheid 

ging men aan de slag om de problemen op te lossen. 

950  NHA, PB 1851-1943, 3678, 28 april 1853 e.v. De provincie was het recht gegeven reglementen op te stellen en te 
formaliseren, maar moest wel de inbreng vragen aan het betrokken waterschap. In de loop van 1855 werden reglement 
opgevraagd en andere stukken ‘betreffende de historie’ tussen 1440 en 1720. Blijkbaar was men over de periode daarna 
goed geïnformeerd. 

951  Het hoogheemraadschap was traag in het beantwoorden van de brieven en het aanleveren van de gewenste gegevens. In 
1857 moest het HHR antwoorden dat een aantal stukken niet te vinden was.NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 31 mei 
1853, 17 februari 1857 en 4 november 1858. De correspondentie over de grenzen en over het belasten van water zette 
zoch voort gedurende de jaren 1859 en 1860  

952  AGV, AZD, inv. nr. 26. Zie ook: NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 9 februari 1859.  
953  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678. Gedoeld werd op artikelen 1, 2 (over bestuursleden), 15, 73, 76, 80, 81 (laatste twee 

over dijk- en waalplichtige landen). Geopperd werd de twee sluizen onder te brengen bij het hoogheemraadschap 
Amstelland.

954  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 16 april 1657 (brief 9 februari 1859). 
955  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 16 april 1857 en juni 1858.  

Biografie: www.parlement.com. Veel later zou hij voorzitter worden van de Staatscommissie over het plan tot indijken, 
droogmaken en in cultuur brengen van het zuidelijk deel der Zuiderzee (1870-72) en voorzitter van de Staatscommissie 
voor de Waterstaatswetgeving (1892-98). Hieruit vloeide de eerste algemene Waterstaatswet (1900) voort. 

956  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 20 mei 1657. 



8. De realisering van de gemeenmaking, 1851-1864 

227

De problemen die in het geval van de Diemerdijk naar boven kwamen verschilden in 

essentie niet van die van andere hoogheemraadschappen. Sommigen waren al eerder 

overgegaan tot registratie van schuldplichtigen op basis van het kadaster, maar vele nog 

niet. Ook de gevolgen van de wet van 1841 waren verre van uniek. Dit gold ook in geval 

van hoogheemraadschappen zoals Rijnland of Schieland. Het feit dat de 

hoogheemraadschappen met zowel waterkerende als een waterlozende functies beter 

georganiseerd waren, betekende niet dat deze problemen minder waren. In 1857 hadden 

zowel Schieland als Rijnland een nieuw reglement gekregen.957 De Diemerdijk was nog 

niet zover. Om twee belangrijke redenen was dit minder urgent. In het geval van de 

Diemerdijk was er geen relatie met ambachtsbesturen, dus was de Gemeentewet van 

geringe invloed. Ook was de omvang van de taken veel beperkter. Een beheersbaar risico 

zou men het kunnen noemen. Het feit dat er minder urgentie was betekende natuurlijk 

niet dat de kwestie op zijn beloop werd gelaten. 

In april 1860 was men gereed voor een volgende conferentie. In mei kwam de 

commissie tot een concept reglement, dat vervolgens werd doorgestuurd voor bespreking 

in de beide Gedeputeerde Staten.958 Alleen het punt over de precieze grenzen was nog 

niet beslist. Hierover liep nog correspondentie met het hoogheemraadschap.959 Eind 1860 

kwam de commissie weer bijeen en bereikte men hierover overeenstemming.960

De commissie rondde in juni 1861 de opstelling van het reglement af, waarna het 

ter inzage werd gelegd in alle betrokken gemeenten voor alle ingelanden van het 

hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap was verantwoordelijk dat de inzage en de 

mogelijke indiening van bezwaren naar behoren gebeurde.961 Op basis van de ingediende 

bezwaarschriften stelde de commissie een toelichting op en stuurde het pakket naar 

beide Gedeputeerde Staten.962 Begin 1862 was de memorie van toelichting rond en werd 

deze verstuurd aan beide Gedeputeerde Staten.963 Intussen was ook met het 

hoogheemraadschap de laatste versie van het ontwerp formeel besproken.964

957  Schieland: hoge dijken, diepe gronden, p. 137-144 en 165-167. Rijnland: Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in 
stedenland, p. 293-295. 

958  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 9 mei 1860; NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491, april-mei 1860. 
959  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491, 1860 -1861. 
960  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 14 december 1860. 
961  Res. ZD, 27 juni 1861. In de volgende vergadering van het college werd vastgesteld dat het ontwerpreglement in alle 

gemeentehuizen was neergelegd en dat de advertenties in de Amsterdamse en Utrechtse kranten en de publicaties 
inderdaad geplaatst waren. Res. ZD, 9 augustus 1861. 

962  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 9 en 12 juni 1861, correspondentie tussen Noord-Holland en Utrecht. Idem, rapport 
op het ontwerpreglement van bestuur, 24 mei 1862, p. 2. Voor deze gezamenlijke commissie was na elke vergadering en 
nieuwe machtiging nodig van de Koning. Oktober 1861 krijgt de commissie nogmaals verlenging. Die bestond toen uit 
Cordes, De Vries, Van Reede tot der Aa en Van Linschoten (Utrecht) en Gadenaar, Best, Schimmel, Musschert en 
Berkhout (Noord-Holland). 

963  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491, 20 januari 1862. Noord-Holland accepteerde de nota van wijzigingen om het snel 
naar de drukkerij te krijgen. 

964  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie. De ontmoeting vond plaats op 10 april 1862. Intussen had de 
commissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verlenging gekregen voor hun werkzaamheden (Kon Besluit). 
Overigens was er veelvuldig contact tussen de commissie en het hoogheemraadschap. Veelal betrof dit het verzoek tot 
inlichtingen, maar dat gaf het hoogheemraadschap ook de gelegenheid hun opvattingen te ventileren. Zover de notulen 
en correspondentie aangeven, was hierbij geen sprake van belangrijke verschillen van mening. Het allerbelangrijkste 
discussiepunt betrof de schuldplichtigheid. AGV, AZD, inv. nr. 26. 
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Afbeelding 8.1: publicatie van het ter inzage leggen van het concept reglement. 

Archief van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, archief polder Bijlmermeer, inv. nr. 272.  

In de julivergadering van 1862 werd het conceptreglement voor het eerst door de 

Provinciale Staten van Utrecht behandeld. Er werd besloten tot artikelsgewijze stemming. 

De stemming werd al na het verwerpen van artikel 2, dat de schuldplichtige ring 

omschreef, afgebroken.965 Daarop werd ook de behandeling in Noord-Holland 

verdaagd.966 Op 11 november 1862 werd het nieuwe ontwerp opnieuw besproken. In de 

965  Het artikel werd met 21 tegen 10 stemmen verworpen (6 leden hadden de vergadering verlaten). Not. PSU, 2 juli 1862. 
Ook de 13 ingediende bezwaarschriften waren voornamelijk gericht op verdeling van de financiële lasten:  Not. PSU, 5 
november 1861. 

966  Not. PSU, 2 juli 1862, p. 478. De commissie, die slechts bestaansrecht had tot deze laatste vergadering, kreeg (opnieuw) 
verlenging om haar werk af te ronden. Not. PSU, 4 november 1862. KB 11 augustus 1862. Overigens is het opmerkelijk, 
maar geheel passend in het hierboven beschreven, dat op dat moment bleek dat de commissieleden uit de beide 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht werd het gewijzigde ontwerp -met een aantal 

amendementen- aangenomen met 19 tegen 12 stemmen, waarbij ook enkele 

commissieleden tegen stemden.967 Noord-Holland aanvaarde daarna het amendement op 

artikel 2 en stelde het reglement met 41 tegen 4 stemmen vast.968 Daarmee was de zaak 

nog niet rond. De Minister van Binnenlandse Zaken stelde eind 1863 een aantal 

wijzigingen voor. Sommige waren van procedurele aard, zoals het beroep bij de Koning. 

Een principiële kwestie was de schuldplichtigheid van water, waarover straks meer Het 

nieuw voorstel werd door de Minister aanvaard.969 De voorstellen werden in juli 1864 in 

beide provinciale staten aanvaard zonder hoofdelijke stemming. Op 18 augustus 1864 

werd het nieuwe reglement van bestuur bij Koninklijk Besluit gepubliceerd.970

Na de vaststelling van het reglement moesten nog tal van zaken geregeld werden om 

de invoering goed te laten verlopen. De schuldplichtigheid bleek toch nog niet afdoende 

vast te stellen (zie paragraaf 8.3). Het hoogheemraadschap kreeg een nieuw 

begrotingsmodel opgelegd. Ook moest men de inrichting van de districten nader bepalen. 

Tenslotte werden afspraken gemaakt tussen de twee provincies over de behandeling van 

de correspondentie met het hoogheemraadschap. Noord-Holland zou daarbij het 

voortouw nemen in het geven van een reactie. Dat zou ook het geval zijn bij formele 

besluitvorming, zoals de begroting en de rekening. Utrecht zou van alle correspondentie 

gelijktijdig kopie verstrekt worden.971 Helemaal foutloos verliep het proces niet. Al kort 

na de invoering bleek het noodzakelijk enkele artikelen aan te passen, zoals artikel 1, 

zodat politieverordeningen konden worden uitgeschreven tot 100 meter ten zuiden van 

de dijk.972

Overigens was eerder, naar aanleiding van een bezwaarschrift, overwogen de 

hoogheemraadschappen Amstelland en de Diemerdijk samen te voegen. De commissie 

beargumenteerde dat dit onterecht zou zijn, omdat de landen beoosten de Vecht wel 

baat hebben bij de zeedijk, maar niet bij uitwateren op de boezem van Amstelland. Het 

zou dus onterecht zijn de ingelanden aan de oostzijde mee te laten betalen.973

8.2 HET HOOGHEEMRAADSCHAP EN DE RELATIE TOT PROVINCIE EN AMSTERDAM

Een belangrijke vernieuwing met de Grondwet van 1848 waren de verkiezingen van 

bestuurders door ingezetenen, in 1850 vastgelegd in de Kieswet. In het geval van de 

Diemerdijk betekende dit dat de bestuursleden van de waterschappen niet langer zouden 

worden aangewezen door de stadsbesturen of de eigenaren van de heerlijkheden, maar 

gekozen zouden worden door de ingelanden. In sommige hoogheemraadschappen was dit 

overigens al in meerdere of mindere mate ingevoerd. Nu werd het de algemene regel voor 

alle waterschappen.  

Begin 1851 werden het hoogheemraadschap en de betrokken Noord-Hollandse 

gemeenten gevraagd naar hun historische rechten tot het benoemen van de heemraden. 

Amsterdam stelde dat, anders dan alle andere heemraden, Amsterdam geen landerijen 

vertegenwoordigde, maar optrad als één persoon. Zij had ook belangen bij goed 

Provinciale Staten verschillende opdrachten hadden gekregen Notulen van de Provinciale Staten van Noord-Holland, 23 
oktober 1862. 

967  Artikel 3 werd met 13 tegen 12 aangenomen. Artikel 60 werd verworpen en artikel 88 en 116 geamendeerd. Overige 
artikelen worden zonder meer aangenomen. Het gehele reglement werd met 19 tegen 6 stemmen aangenomen. UA, 
PSU, notulen 12 november 1862, p. 116-125. 

968  NHA, PB 1851-1943, 3679, 10 juli 1863, p. 105. 
969  NHA, PB 1851-1943, 3679, 2 maart 1864. De schuldplichtigheid komt verder ter sprake in verder paragraaf 8.3. 
970  Not. PSU, 5 en 12 juli 1864, p.97-10; Not, PSNH, 7 juli 1864. In november kon worden gemeld dat het nieuwe 

reglement bij Koninklijk Besluit was goedgekeurd: Not. PSU, 1 november 1864. Op 20 aug 1866 brengt de eigenares 
van de Horstermeer in herinnering dat de MvT van 2 en 11 maart 1864 sprak over ‘oorspronkelijke meeren’, waaronder 
de Horstermeer. AGV, Horstermeer, inv. nr. 115. De Horstermeer werd inderdaad vrijgesteld. 

 Dossier gedrukte memorie van toelichting(en) NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3593; dossier discussies over reglement 
NHA, PB 1851-1943, inv. 3578 en 3579; Goedkeuring staatsblad: NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3599. 

971  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491, januari 1865-oktober 1865; idem, inv. nr. 3679, december 1864. 
972  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, 15 december 1869. 
973  NHA, PB, 1851-1943, inv. nr. 3679, Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 2. Overigens zou dit in 1970 alsnog 

gebeuren. 
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dijkbeheer en diende daarom ook in de toekomst vertegenwoordigd te zijn. Weesp, 

Weesperkarspel, en Muiden gaven aan dat hun recht niet gebaseerd was op heerlijke 

rechten, maar als ‘instelling van belanghebbenden’. De wijze van verkiezing was 

veranderd, volgens de Weespers, maar niet het recht.974

Het college van dijkgraaf en heemraden wees op noodzaak van herkiesbaarheid, want 

er waren in 1678 goede redenen voor de toen ingevoerde benoeming ad vitam. Op een 

bestuur dat vasthield aan ‘wijselijk beraamde beginselen’ konden dijk- en waalplichtigen 

vertrouwen, zo verkondigde het college aan de Gedeputeerde Staten. Periodieke 

aftreding was niet wenselijk ‘zoo min uit een wetenschappelijk en practicaal als finantieel 

oogpunt’.975 In september 1860 voerde de commissie lange discussies over Amsterdam. 

De aanwezigheid van een Amsterdamse hoogheemraad werd gezien als strijdig met 

verkiezingen, terwijl het belang van de stad ook duidelijk was.976 In juli 1861 kwam het 

onderwerp opnieuw in de commissie ter sprake. Nu werd op voorstel van Utrecht 

Amsterdam geheel uit het reglement geschrapt.977 Pas in 1862 gaf het college van 

burgemeester en wethouders te kennen af te zien van hun recht tot benoeming van een 

hoogheemraad.978 Na een onderhoud tussen Noord-Holland en Utrecht werd dit formeel 

vastgelegd, evenals de overdracht van het onderhoud van de dijk volgens de conventie 

van 1697, waarbij Amsterdam 130 roede dijk tegen betaling in onderhoud overnam van 

de dijkplichtigen. In 1863 werd nog gedacht aan een nieuw onderhoudscontract voor dit 

stuk dijk. Er werd echter besloten het onderhoud van de dijk aan het 

hoogheemraadschap over te dragen.979 Dit was het einde van de formele rol van 

Amsterdam in het hoogheemraadschap.980 Overigens bleef Amsterdam in de praktijk wel 

nauw betrokken bij de Diemerdijk omdat een deel van de dijk zich binnen de 

Amsterdamse stadsgrenzen bevond.  

Het bestuur van het hoogheemraadschap zou voortaan bestaan uit een dijkgraaf en 

vier hoogheemraden als college van dagelijks bestuur, en negen waarslieden als gekozen 

vertegenwoordigers van de nu negen districten. Dijkgraaf, hoogheemraden en waarslieden 

vormden met elkaar de algemene vergadering. De dijkgraaf was voorzitter van het 

bestuur. Deze vergadering droeg een drietal personen voor, waaruit de provincie de 

dijkgraaf of een hoogheemraad benoemde. Hun benoeming gold voor acht jaar.  

De waarsman werd voor zes jaar gekozen door de stemgerechtigde ingelanden van 

zijn district. Stemgerechtigd waren zij die op de legger van het district bekend staan als 

eigenaren of erfpachters van tenminste één bunder land in de omslag aangeslagen. 

Afhankelijk van de grootte van het grondbezit kreeg een ingeland twee tot zes stemmen. 

De negen districten werden: Diemen, Weesp, Kortenhoef, Abcoude, Vreeland, Loenen, 

Loosdrecht, Breukelen en Ruwiel. Het aantal districten was op negen bepaald om 

historische redenen. Omdat de districten alleen nog kiesdistrict werden was er geen 

aanleiding om de oude grenzen te handhaven.981 De districten werden nu zodanig 

gekozen dat ze evenveel land vertegenwoordigden en dat ze zoveel mogelijk 

overeenkwamen met de gemeentegrenzen. Dit maakte bijvoorbeeld verkiezingen 

aanzienlijk eenvoudiger. Overigens werden deze grenzen niet vastgelegd in het 

reglement, maar werd dit recht gegeven aan de algemene vergadering van ingelanden. 

Zoals al bij algemene wet was bepaald werden in het reglement de formele 

bevoegdheden van de Gedeputeerde (Provinciale) Staten vastgelegd. Belangrijke 

elementen daarin waren: benoeming van dijkgraaf en hoogheemraden, het goedkeuren 

974  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie mei-juni 1851. 
975  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 4 juni 1851. 
976  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 19 september 1860. De commissie sprak van de wens ‘meest behouden’. 
977  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 9 juni en 30 juli 1861. Ook andere districten niet meer gelijk als voorheen, maar nu 

verkiezingsdistricten. 
978  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 27 maart 1862. B&W aan GS Noord-Holland.  
979  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 3 mei aan GS Utrecht aan GS Noord-Holland en 6 mei 1862 aan 

GS Noord-Holland aan GS Utrecht. Overdracht van het onderhoud: AGV, AZD, inv. nr. 878 (28/11/1863: B&W willen 
niet de kosten dragen van het dijkonderhoud). 

980  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 27 maart 1862 en 7 mei 1862. res. ZD, 27 maart 1862. Amsterdam 
drong aan op een goede afwikkeling van de conventie van 1697 (zie paragraaf 8.3). 

981  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 8 maart 1858. 
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van de jaarlijkse begroting en de vaststelling van de financiële verantwoording 

(rekening), maar ook op lager niveau het goedkeuren van politiële verordeningen 

(keuren), het voeren van rechtszaken en het aangaan van ‘overeenkomsten van 

blijvende aard’ (onroerend goed, Nationale Schuld obligaties, etc.). In het geval van de 

Diemerdijk moesten beide Provinciale Staten de vereiste goedkeuring verlenen. In de 

praktijk bleken de afstemmingsproblemen mee te vallen. Noord-Holland werd de rol van 

eerst verantwoordelijke provincie toebedeeld en deze provincie handelde hier ook naar. 

Utrecht werd goed geïnformeerd, maar trad weinig actief op. Reacties op begrotingen en 

rekeningen, de belangrijkste bron van reguliere informatie, werden eerst tussen de twee 

provincies besproken alvorens een reactie te sturen naar het hoogheemraadschap. 

Inconsistent handelen tussen de provincies bleef daarmee uit. Door het scheppen van 

duidelijkheid over de bestuurlijke verhoudingen, kon de aandacht van het 

hoogheemraadschap zich richten op het beheer van de dijk. 

8.3 NAAR BEHEER IN ÉÉN HAND

In 1745 werd door de dijkplichtigen bij het hoogheemraadschap een verzoek ingediend 

om het onderhoud in handen te houden van het hoogheemraadschap. Dat verzoek werd 

ingewilligd. Alleen de landdijk bij de Diemerbuitendijkerpolder bleef hiervan 

uitgezonderd; deze dijk bleef tot begin negentiende eeuw in eigen onderhoud van de 

landeigenaren. In de discussie over het nieuwe reglement was het beheer in één hand 

geen onderwerp van discussie. Het hoogheemraadschap was onder provinciaal toezicht 

het uitvoerend orgaan.  

De Dijkwet van 31 januari 1810 verbood het dijkonderhoud door persoonlijke 

diensten. In 1814 schreef de commissaris voor het district Amsterdam dat de Gouverneur 

gegevens wilde hebben over het beheer (door gehoefslaagden zelf of door het 

hoogheemraadschap) en of de wet van 31 januari 1808 betreffende de subsidie binnen 

de ring ‘gepast, billijk als dewijl van omslag beter geregeld was’.982 In 1834 werd de 

waterschappen gevraagd in welke mate men de wet naleefde. Daarop antwoordde de 

dijkgraaf dat in 1810 slechts één stuk dijk nog in particulier onderhoud bij de boeren was 

en daarom de Boerendijk werd genoemd. Dit stuk dijk dat niet van een stenen glooiing 

was voorzien, de Diemerbuitendijkerpolder, kreeg na 1818, toen het dijkonderhoud 

overging naar het hoogheemraadschap, de naam Schellinkjesdijk omdat de boeren vanaf 

toen een schelling per roede betaalden.983

Met het nieuwe reglement in 1864 werd de gehele Diemerdijk vanaf de Oosterdokdijk 

aan de stadsgrens van Amsterdam tot Muiden onder beheer geplaatst van het 

hoogheemraadschap, dus ook het deel dat sinds 1697 in onderhoud was bij de stad 

Amsterdam. In 1863 kwamen het hoogheemraadschap en Amsterdam overeen dat het 

gedeelte binnen de stadsgrenzen van Amsterdam door de stad zouden worden 

onderhouden en de dijk vanaf de stadsgrenzen door het hoogheemraadschap.984

Al vanaf 1827 moest een lijst van uit te voeren werkzaamheden met begroting 

worden ingediend bij de provincie. Achteraf werd de rekening ter goedkeuring 

voorgelegd. Formeel veranderde hierin niet veel na de Provinciewet van 1850. De 

Provinciale Staten kon de begroting aanpassen of nader onderzoek laten doen. Een 

goedgekeurde begroting was vervolgens leidraad voor de uitvoering van het 

hoogheemraadschap. Met het indienen van de jaarlijkse rekening werd ook rekenschap 

afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden. In de rekening werd een vergelijking 

gemaakt met de begroting. Ook elke keur of politieverordening diende vooraf 

goedgekeurd te worden door de provincie. Daarmee had de provincie veel invloed op het 

982  AGV, AZD, inv. nr. 735. 
983  Op de vraag of de wet goed uitwerkte in de praktijk zei men geen antwoord te kunnen geven omdat het 

hoogheemraadschap niet de uitvoerder van de wet was. In 1811, 1812 en 1813 inspectie uitgevoerd door de 
ringcommissie. In 1812 voorschot betaald aan ringcommssie (bezwaren geaccepteerd). Door de veranderingen in 1814 
werd de uiteindelijke betaling opgeschorst. AGV, AZD, inv. nr. 739. Zie ook NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679,  
Memorie van Toelichting, januari 1862, p. 9. 

984  Res. ZD, 24 juli 1863. (Raadbesluit Amsterdam 1 juli 1863). 
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beheer van de dijk ook al was de uitvoering niet in hun hand. In het reglement was geen 

rol weggelegd voor Rijkswaterstaat. 

De provincie kon dus tot op detail niveau hoogheemraadschappen aansturen. In de 

praktijk echter was de provinciale invloed veel minder. De ingediende begroting werd 

zeer zelden aangepast en er werden nauwelijks vragen over gesteld. Formeel kon de 

provincie onderzoek laten doen naar de toestand van de dijk. Deze jaarlijkse controle had 

weinig praktische gevolgen. De relatief kleine aanpassingen die voorgesteld werden, 

werden daarop door het bestuur in hun programma voor het volgende jaar 

opgenomen.985 De rekeningen werden zonder uitzonderingen door beide provincies 

probleemloos geaccepteerd. De goedkeuring vond overigens plaats nadat de omslag al 

was uitgezet. Men ging er blijkbaar vanuit dat het goedkeuringsproces geen grote 

wijzigingen in de omslag met zich mee zou brengen. In de periode 1870-1915 is dit ook 

nooit gebeurd.986

8.4 FINANCIËLE GEMEENMAKING

Het belangrijkste discussiepunt in het proces naar een nieuw reglement vormde de 

financiën. Zoals gesteld wilde de provincie snel een reglement om een eind aan te maken 

aan de financiële ‘onregelmatigheden’.  

In hoofdstuk 7 bleek dat er verschillende problemen waren met de inning. Sinds 1841 

was het ‘recht halen’ voor de waalplichtigen veel eenvoudiger geworden en werd dus ook 

vaker toegepast. Niet langer het hoogheemraadschap besliste, maar de burgerlijke 

rechter. Verder werd het aloude recht van de hoogheemraad om eigenmachtig een 

gaarder te benoemen betwist. Ook de basis waarop de hoogheemraad de omslag oplegde 

zorgde voor geschillen. Vaak waren de jaarlijkse leggers simpel overgeschreven van oude 

leggers, zodat naar verloop van tijd niet meer bekend was waarom iemand een bepaald 

bedrag werd opgelegd. In een gemeente als Ankeveen leidde op een gegeven moment de 

inning voor vier districten tot chaotische taferelen. Kortom alles ging goed totdat er 

iemand opstond om zijn of haar recht te halen. De aangesproken hoogheemraad had dan 

vaak geen overtuigend antwoord. Herhaaldelijk bleek dat de rechter niet onder de indruk 

was ‘oude costumen’ en ‘privileges’. Ook in het geval dat het hoogheemraadschap 

uiteindelijk in het gelijk werd gesteld, ondermijnde de rechtelijke processen het 

vertrouwen in het college van dijkgraaf en hoogheemraden. Dit vertrouwen was altijd de 

basis geweest voor een goed financieel beheer van de Diemerdijk. 

Deze financiële kwesties versterkten de wens tot een nieuw alomvattend reglement 

voor de Diemerdijk. In dat proces passeerden tal van kwesties de revue. Al snel bleek 

echter dat het bepalen wie hoeveel moest bijdragen het belangrijkste punt van discussie 

zou worden. In de eerste vergadering van de commissie werden daarover een aantal 

vragen opgesteld: 

- Welk deel moesten de dijkplichtigen betalen, welk deel de waalplichtigen? 

- Opnemen van vrijgestelden zoals de Diemermeer (Watergraafsmeer) 

- Geven de huidige leggers de juiste grootte aan van de percelen? 

- Is het bezwaarlijk ook de dijkplichtige lasten bundersgelijk te belasten? 

Het bleek dat allereerst informatie nodig was omtrent de grenzen en de grootte van de 

polders, gemeenten en districten.987

De commissie uit de beide provincies besteedde uitgebreide aandacht aan de grenzen 

van het hoogheemraadschap. De commissie kwam met drie alternatieven: de historische 

lijn, de belanghebbende lijn en als derde alternatief een soort combinatie. Jarenlang 

werden principiële argumenten en incidentele bezwaren uitgewisseld tussen de 

verschillende partijen (provincie Noord-Holland, de provincie Utrecht, het 

hoogheemraadschap en de ingelanden).  

985  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491.  
986  De bron bevat een gedetailleerde lijst met opmerkingen over de periode 1870-1915. NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491. 
987  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 20 mei 1857. De provinciale Hoofdingenieur werd verzocht een kaart van het 

hoogheemraadschap te maken met alle grenzen. 
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De eerste stap was het bepalen van de buitengrens van 1851. Dat bleek een groot 

probleem, want al gauw liep men tegen bestuurlijk-administratieve barrières. want dan 

moest men eerst weten welke percelen op dat moment belast werden. Het 

hoogheemraadschap had hierover geen volledige informatie, want er was geen directe 

(financiële) relatie tussen hoogheemraadschap en ingelanden. Districten of 

hoogheemraden waren echter geen burgerlijke bestuursorganen en konden dus geen 

gegevens opvragen. Men was daarvoor afhankelijk van gemeenten, welk weer weinig 

inzicht hadden in de financiële handel en wandel van de districten. Veel van de informatie 

was in handen van de individuele hoogheemraden en niet ondergebracht bij de 

gemeenten. Bovendien hadden de districten wel leggers van betalende landeigenaren, 

maar was er geen informatie voorhanden over de gerelateerde kadastrale gegevens. De 

leggers gaven meestal alleen namen aan met een aantal morgen, maar geen specifieke 

locatie. Het bleek niet of nauwelijks mogelijk de legger met het kadaster af te 

stemmen.988 Door verkoop van delen van percelen was er bovendien verwarring ontstaan 

wie moet betalen.989 Pas in de loop van 1859 kregen de provincies de grootte per sectie 

per gemeente. Nu wist men wat de basis was voor de schuldplicht. De vraag was nu of 

alle landen binnen de buitengrenzen belast zouden moeten worden. 

Daarop stuurde de provincie een circulaire naar alle betrokken gemeenten met de 

vraag welke percelen op dat moment schuldplichtig waren. Na verloop van tijd werden 

lijsten ingestuurd met namen van landeigenaren en hun kadastrale gegevens. Bij het 

opmaken van het rapport in januari 1860 bleek dat er een aantal gegevens niet 

beschikbaar waren of onjuist. De gemeenten werd gevraagd de opgaven te herzien. Het 

zou nog enige maanden duren voordat alle gemeenten aan het verzoek hadden 

voldaan.990 Het bleek heel moeilijk te zijn om een aansluiting te maken tussen de oude 

leggers en het kadaster. In maart 1860 werden de staten van percelen met land en 

water ontvangen.991 Terwijl de commissie discussies voerde over alternatieve 

beschrijvingen van grenzen en schuldplichtigheid ging de correspondentie over het al dan 

niet schuldplichtig zijn door. De situatie bleek zo gecompliceerd dat de commissie in 1861 

concludeerde dat er geen eindoordeel hierover viel te vellen.992

De term schuldplicht had intussen de oudere termen dijkplicht en waalplicht 

vervangen.In eerste instantie waren de Gedeputeerde Staten van Utrecht van mening 

dat de oude dijkplichtigen extra zouden moeten betalen, in principe op basis van de 

bijdrage welke ook voorheen door hen betaald werd. Door het hoogheemraadschap werd 

deze bijdrage in de jaren 1830-1850 berekend op 865 gulden per jaar. Volgens Utrecht 

moest dat echter hoger zijn.993 In de voorbije jaren waren de dijkplichtige lasten 

inderdaad relatief laag geweest. Over de periode 1839-1859 betaalden de dijkplichtigen 

22.250 gulden en de waalplichtigen 202.050 gulden.994 Er was dus minder dan voorheen 

een financiële reden om dit onderscheid te blijven maken. De provincie Noord-Holland 

wilde juist af van het verschil tussen dijk- en waalplichtigen. In juni 1859 werd door 

Noord-Holland al gesproken over ‘proportioneel aandeel van alle kosten’.995 Dit geschil 

werd snel irrelevant omdat Utrecht alsnog instemde om geen verschil te maken tussen 

verschillende schuldplichtigen Er bleef alleen een bijzondere bepaling dat de 

landeigenaren boven de Weespertrekvaart (ongeveer de oude dijkplichtigen) verplicht 

konden worden tot het doen van persoonlijke diensten in geval van nood (dijkleger). 

988  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, augustus 1857, augustus 1859, maart 1860 en september 1860. 
Hypotheekbewaarders gaven te kennen dit ook niet te kunnen doen: april 1859. 

989  UA, PSU, inv. nr. 118, 1 juli 1862, p. 224. 
990  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 2491, maart 1859-januari 1860. 
991  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 28 maart 1860. 
992  Uit gaarderlijsten van de districten zou dit toch mogelijk moeten zijn. Zie rekeningen van gemeenten en polders en 

NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3491. 
993  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 3 mei aan GS Utrecht aan Noord-Holland en 6 mei 1862 aan GS 

Noord-Holland aan Utrecht.  
994  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, brief ZD aan GSNH, 12 april 1849. 
995  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, ontwerp mei 1859. 
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Hoewel het dus ondoenlijk was de precieze historische grens vast te stellen, kon men dat 

wel ongeveer. Er was echter een belangrijke reden om de historische lijn niet als 

uitgangspunt te nemen. Omdat nu de grenzen opnieuw moesten worden vastgesteld was 

dit het ideale moment om belanghebbende, maar nog niet opgenomen, landen 

schuldplichtig te maken (volgens het aloude adagium ‘wien water deert, dien water 

keert’). Dat zou betekenen de ‘belanghebbende lijn’. Het zou onmogelijk zijn, volgens de 

commissie, om dit uit te voeren. Delen van naburige hoogheemraadschappen waren ook 

belanghebbend in de Diemerdijk. Een ander oud principe, namelijk bijdrage aan slechts 

één hoogheemraadschap, stond dat in de weg. In het ontwerpreglement dat in 1861 ter 

inzage werd gelegd op de gemeentehuizen werd een andere keuze gemaakt. Gekozen 

werd voor een soort historische lijn, maar langs gemeentegrenzen mits niet behorend tot 

een ander hoogheemraadschap en beperkt tot Noord-Holland en Utrecht. Hierdoor 

werden enkele polders schuldplichtig welke tevoren nooit schuldplichtig waren. 

Anderzijds bleven echter belanghebbende gebieden onbelast. Gekozen werd voor de 

gulden middenweg, die voor beide partijen weinig bevredigend was. In het algemeen 

werd ongeveer de historische lijn aangehouden, maar op sommige plaatsen werden delen 

van polders bijgevoegd, op andere plaatsen juist afgevoerd. In enkele gevallen werden 

gehele polders toegevoegd, zoals in het zuidoosten van Holland (nabij Zevenhoven). Een 

minderheid in de commissie wilde tot op het laatste moment vasthouden aan de 

historische lijn.996

Binnen de grenzen waren er ook verschillende vraagstukken. Moesten 

droogmakerijen, die altijd onbelast waren gebleven, onbelast blijven? Moesten percelen 

die blijkbaar op een of andere manier vrijdom hadden verworven, opnieuw belast 

worden? Moesten uitgeveende plassen juist van hun last ontheven worden, immers water 

heeft geen bescherming tegen water nodig? De commissie kwam met verschillende 

voorstellen, maar over geen van hen bereikte men overeenstemming.997

Het ontwerpreglement van 1861 ontmoette veel weerstand, vooral op het punt van 

de schuldplichtigheid.998 In sommige gevallen werd zelfs door polderbesturen, die formeel 

buiten deze kwestie stonden, opgetreden zoals in het geval van de Bijlmermeer en de 

Overdiemerpolder.999 Daarom werd het ontwerpreglement niet in de Provinciale Staten 

van Noord-Holland besproken. Evenmin volgde een duidelijke taakomschrijving voor het 

vervolg van de werkzaamheden van de gezamenlijke commissie.1000 De verdeeldheid 

binnen de commissie over de beginselen leidde ertoe dat men aan de Provinciale Staten 

het oude voorstel handhaafde.1001 In haar novembervergadering van 1862 stelde 

Provinciale Staten van Utrecht vast dat in principe alle belanghebbenden moesten 

bijdragen, ook bij verzet van de ingelanden. Daarbij werd duidelijk gesteld dat 

historische redenen niet relevant zijn. Belangrijker, zo werd gesteld, hoe het behoorde te 

zijn.1002 Het ging hierbij vooral over de opname van beschermde gebieden aan de 

westzijde (dus in Noord-Holland gelegen). Er volgden enkele aanpassingen, maar het 

uiteindelijke resultaat was meer praktisch dan rechtvaardig. Grote delen van de 

gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel, Nieuwer-Amstel, Wilnis en Mijdrecht bleven onbelast 

beschermd. Abcoude-Aasdom werd nu belast, terwijl het eerder nooit had 

bijgedragen.1003

996  Waarbij dan Amstelland niet gerekend werd, want daarmee was een belangrijke overlapping. Res.PSU, 4 november 
1862.

997  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, memorie van toelichting 1861. deze memorie geeft onder andere enkele 
minderheidstandpunten aan. 

998  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, nota der bedenkingen (met individuele bezwaarschriften), 
augustus 1861. 

999  In de Overdiemerpolder werd onderzocht welke stukken land vrijgesteld zouden moeten worden van zeedijkslasten 
AGV, archief Overdiemerpolder, inv. nr. 9 en 10. De Bijlmermeer komt verder in deze paragraaf behandeld. 

1000  UA, PSU, 2 juli 1862, p. x. 
1001  NHA, PSNH, notulen 8 juli 1862, p. 56 (55 tegen 5 stemmen); NHA, PSNH, tweede rapport, 23 oktober 1862, p. 2. 
1002  UA, PSU, 4 november 1862, p. 30-42. In het geval van de Diemerdijk speelden de historische redenen juist een grote 

rol.
1003  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, correspondentie, 12 maart 1862. 
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Binnen het gebied waren er twee belangrijke droogmakerijen: de Diemermeer of 

Watergraafsmeer en de Bijlmermeer. Beiden waren na drooglegging altijd lastenvrij 

gebleven. De Watergraafsmeer werd in het nieuwe reglement belast zonder veel 

tegenwerking. De Bijlmermeer was een bijzonder geval. In 1861 was eerst overwogen de 

Bijlmermeer vrij te stellen, omdat het –op uitdrukkelijk verzoek van de provincie 

verklaard- de polder nooit belast was geweest.1004 In 1864 werd de polder eerst 

schuldplichtig verklaard, maar in 1868 alsnog door de Koning vrijgesteld.1005

De provincies stoorden zich niet aan landeigenaren die meenden vrijgesteld te 

moeten zijn. Daarmee zouden onrechtmatigheden in het verleden beloond worden, stelde 

men. Wel werd een ander oud adagium in overweging genomen, namelijk dat water niet 

tegen water beschermd behoefde te worden. Daarbij waren in het gebied van de 

Diemerdijk vier varianten van belang: a) water dat altijd water is geweest; b) water dat 

drooggemaakt is; c) land dat met toestemming uitgeveend is (gewaarborgd water); en 

d) land dat zonder toestemming uitgeveend is (ongewaarborgd water). Zolang er gepraat 

werd over principes zou men het eens hebben kunnen worden. Variant a zou onbelast 

moeten blijven en variant b juist zonder meer belast. Variant c neigde naar onbelast, 

terwijl variant d juist weer belast zou moeten zijn. Maar principes vermengden zich 

steeds met praktische kwesties. Hoe wist men of een plas altijd water was geweest? Hoe 

kon men onderscheid maken tussen gewaarborgd en ongewaarborgd water? Moest het 

rechtelijke vrijdom van de droogmakerij Bijlmermeer opgeheven worden ook al zou dat 

de eigenaren mogelijk ruineren?1006

In eerste instantie werd bepaald dat gewaarborgd water vrijgesteld zou zijn.1007

Nadat dit leidde tot een reeks van bezwaarschriften werd besloten geen verschil te 

maken tussen gewaarborgd en ongewaarborgd water. Het was niet uit te maken welke 

gebieden toestemming hadden gekregen voor het uitvenen. Besloten werd dat 

gewaarborgd water een beroep kon doen voor de waarborgfondsen welke door de 

veenders was opgebouwd. Ook deze regeling haalde de eindstreep niet. Uiteindelijk werd 

overeengekomen dat al het water en land binnen de schuldplichtige lijn werd belast. 

Alleen indien er een rechtmatig bewijs was van een bevoegde instantie kon de algemene 

vergadering toestemming geven tot vrijstelling. Intussen was er veel discussie geweest 

welke gebieden uitgezonderd zouden moeten worden. 

De kwestie-Horstermeer geeft de problemen aan waarmee de commissie kampten. 

Van Winter bestreed de schuldplichtigheid van haar bezit. De Horstermeer was volgens 

de eigenares barones Van Winter nooit belast geweest, dus voldeed aan artikel 112 van 

het ontwerp-reglement dat stelde dat landen die voorheen onbelast waren geweest 

‘nadrukkelijk van plicht van omslag met erkenning van het historisch beginsel’. 

Bovendien gaf artikel 138 van de Provinciewet de provincie niet het recht de grenzen van 

de een waterschap te wijzigen. Ze gaf verder aan dat het feit dat de Staten van Utrecht 

de Horstermeer in 1682 niet als ‘verveende landen’ aanmerkte, een bewijs dat het meer 

nooit land was geweest. De commissie bepaalde in oktober 1862 dat er geen goede 

1004  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 9 en 17 januari 1861. De Groot-Duivendrechtse polder was ook nooit belast 
geweest. 

1005  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, 10 februari 1862 (beslissing om te belasten). De provincies en het 
hoogheemraadschap hadden ongunstig advies gegeven, maar het ministerie besloot anders. Eerder was al een verzoek 
van de eigenares van de Horstermeer dat ze te laat was met haar klacht tegen de legger. NHA, PB 1851-1943, inv.,nr. 
3491, 23 mei 1867, 12 december 1867, 10 juli 1868. De Bijlmermeer was vrijgesteld van belastingen omdat de 
polderlasten (15 gulden per morgen) erg hoog waren. Eigenlijk moet dus geconstateerd worden dat de polder 
onrendabel was. AGV, Archief Heemraadschap Bijlmermeer (501), inv. nr. 272. Zie ook: AGV, archief 
Oostbijlmerpolder, inv. nr. 31. 

1006  Het polderbestuur zou later naar voren brengen dat de ter inzage gelegde versie vrijdom voor de Bijlmermeer bevatte, 
en dat daarmee de kous af was. Nu was men verrast dat in een nieuwe versie (die men niet had bestudeerd omdat ‘het 
toch niet relevant was’, de polder wel belast werd. In 1866 werd een brief aan de Koning geschreven, maar na de 
gevraagde herziening veranderde de provincie niet van mening. AGV, archief Bijlmermeer, inv. nr. 272. Ook in 
Overdiemen waren er nog in 1868 vragen of sommige stukken land niet vrij van zeedijkslasten zouden moeten zijn. 
AGV, archief Overdiemerpolder, inv. nr. 10. Deze verzoeken werden allen verworpen. 

1007  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3678, 20 januari 1862. Bijlmermeer was een bijzonder geval. Wordt al wel in een stuk 
van 1307 genoemd maar dat is niet de polder Bijlmermeer zoals we deze later kende. Gewaarborgd water moet betalen 
uit waarborgfonds. 



8. De realisering van de gemeenmaking, 1851-1864 

236

gronden waren voor uitzondering, want de opbrengsten van het meer waren voldoende 

om de zeedijkslasten te betalen.1008 Nadat ook bij de Provinciale Staten geen resultaat 

was bereikt, schreef ze de Koning aan. Het ministerie stelde vervolgens in een brief dat 

water geen belang heeft bij waterkering. Het reglement zou wel onderscheid moeten 

maken tussen gewaarborgd en ongewaarborgd water, inclusief van gewaarborgde 

wateren. Als een specifieke lijst gemaakt werd was het mogelijk om per geval bezwaar te 

maken. In een ontwerp-reactie aan Utrecht stelde Noord-Holland dat in een eerdere 

versie gewaarborgd water belast werd en ongewaarborgd water vrij was. De 

zeedijkslasten voor de gewaarborgde landen konden betaald worden uit de 

waarborgfondsen. De ingelanden maakten daarop bezwaar en stelden dat veel water was 

ontstaan door ongeoorloofde vervening. De provincie stelde dat vroegere 

onrechtmatigheden niet mocht leiden tot vrijstelling. De commissie had laten weten dat 

het verschil niet houdbaar was, waarna het uit het reglement verdween. Voorts werd 

gesteld dat het verzoek om een lijst te maken onuitvoerbaar was omdat de gemeenten 

niet konden aangeven welke percelen gewaarborgd waren. Daarom was in principe alles 

schuldplichtig. Voorgesteld werd op te nemen ‘Alle wateren in de legger en alleen bij 

goede gronden niet schuldplichtig’. Dan zouden alleen de Horstermeer en het Abcoude-

Meer vrij zijn want op de oudste kaarten getekend als water in hun tegenwoordige 

omvang.1009 De talrijke plassen (Kortenhoef, Vinkeveen, Ankeveen, Loosdrecht, enz.) 

werden belast, tenzij bewezen kon worden dat er een rechtelijke basis voor vrijstelling. 

Hoewel er geen bewijs was, werd aangenomen dat veel van deze plassen zonder 

toestemming waren uitgeveend.1010

Tenslotte was er het probleem van de vele kleine percelen binnen de bebouwde kom. 

Volgens de commissie was het niet de bedoeling deze te belasten. Daarom werden alle 

percelen kleiner dan 10 roede vrijgesteld.1011 Nadat land dat gebruikt werd voor publieke 

dienst -zoals wegen- vrijgesteld werd, aanvaardde Thorbecke in maart 1864 het nieuwe 

voorstel voor de schuldplichtigheid, waarna het reglement in de provinciale Staten werd 

goedgekeurd.1012

Na 1864 werd de omslag omgeslagen naar hectare. De nieuwe gaarderslijsten werden 

gebaseerd op het kadaster. In de voorgaande hoofdstukken is herhaaldelijk benadrukt 

dat de kosten voor de dijkplichtigen onevenredig hoog waren. Geconstateerd is ook dat 

de kosten in de periode vóór 1750 aanzienlijk hoger waren dan in de periode daarvoor. 

In de periode 1865-1899 bedroegen de lasten tussen 25 en 50 cent per hectare.1013

Omdat de lasten in de periode 1830-1864 ook niet erg hoog waren de gevolgen beperkt. 

De totale onderhoudskosten waren intussen zodanig gedaald dat de kleine stijging in de 

omslag weinig gevolgen had. Belangrijk was echter de grotere zekerheid voor de 

financiering. Niet langer vormde een daling in de landbouwinkomsten een groot risico. De 

Utrechtse angst voor grote lastenstijgingen bleek ongegrond. De grootste wijziging betrof 

de inning van de omslag. Vóór 1865 werd deze door de acht districten geïnd, zonder 

tussenkomst van het hoogheemraadschap. Na 1865 werd de inning gecentraliseerd. 

8.5 ONTWIKKELINGEN NA 1864 

Onmiddellijk nadat het reglement was goedgekeurd, bleek dat niet alle problemen waren 

opgelost. Het was bekend dat de grenzen van de negen districten nader vastgesteld 

1008  AGV, AZD, inv. nr. 106, rapport 23 oktober 1862; NHA, PB, 3679, 6 juli 1863. 
1009  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, 29 maart 1862, 6 juli 1863, 19 augustus 1863, 11 september 1863. Zie ook: PSU, 

inv. nr. 118, 1 juli 1862, p. 382. NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, ongedateerde aantekening Staten van Utrecht. PSU, 
inv. nr. 120, 5 juli 1864, p 99 e.v. Instemming Thorbecke: NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3479 (brief 24 februari 1862). 
Zie ook res. ZD, vanaf 20 december 1865 over de begrenzing van de Horstermeer. 

1010  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679. 
1011  Not. PSU, 1 juli 1861, p. 383. (inv. nr. 118).  
1012  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3679, 2 maart 1864. 
1013  AGV, AZD, inv. nr. 520-522, generale rekeningen 1865-1899. 
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dienden te worden.1014 In 1865 kon echter geen omslag worden opgelegd omdat de 

leggers niet gereed waren (dat zou pas februari 1866 het geval zijn).1015 In 1868 werd, 

zoals gezegd, een amendement goedgekeurd waarbij de Bijlmermeer werd 

vrijgesteld.1016 In hetzelfde jaar werd een wijziging in het dijkleger goedgekeurd.1017

Deze problemen zijn te beschouwen als aanloopproblemen. 

Na 1870 bleven grote problemen uit. Een belangrijke oorzaak van de rust was de 

relatief lage omslag. Het normale onderhoud werd nu verdeeld over bijna 20.000 hectare 

land. Rond 1900 betaalde men ongeveer 25 cent per hectare per jaar. De landbouwcrisis 

eind negentiende eeuw zou de oude dijkplichtigen mogelijk grote problemen hebben 

opgeleverd; nu bleven grote betalingsproblemen uit. Er waren geen zware stormen 

waardoor er geen grootschalige werken nodig waren. Na 1900 namen de inkomens uit de 

landbouw snel toe en daarmee verbeterde ook de betaalbaarheid van de lasten. 

Het provinciale toezicht op de rekening was wel gedetailleerd, maar niet 

opzienbarend. De kritiek betrof vooral kleine onduidelijke of onterechte posten 

(bijvoorbeeld geen vereiste toestemming vooraf). Elke opmerking werd eerst besproken 

met Utrecht voordat men overging tot correspondentie met het hoogheemraadschap.1018

De correspondentie leidde wel tot veel werk, maar had nooit grote gevolgen voor het 

niveau van de omslag.  

In 1900 stelde de toenmalige dijkgraaf Backer dat met de komst van de Afsluitdijk in 

zicht de taak van het hoogheemraadschap spoedig was volbracht.1019 Dit was inderdaad 

te verwachten. In 1867 had het bestuur al rapporten opgestuurd gekregen voor de 

gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.1020 Het bleek wel voorbarig. De dijk lag er 

nog niet. In de aanloop van een reglement -dat in 1912 van kracht zou worden- werd 

door de commissie van Noord-Holland opgemerkt dat zij bij verschil van mening tussen 

Noord-Holland en Utrecht waar mogelijk voorrang gaf aan de geldende algemene regels 

voor waterschappen in Utrecht omdat het grootste deel van het waterschap in Utrecht 

gelegen is.1021

In 1916 was het voor de laatste keer spannend. Het water sloeg wel over de dijk, 

maar van een doorbraak was geen sprake. Desondanks werden enkele dijkverbeteringen 

tot stand gebracht.1022 Deze ramp betekende de definitieve keuze voor afsluiting van de 

Zuiderzee en daarmee een belangrijke verandering in de rol van de zeedijk.  

Na het voltooien van de Afsluitdijk in 1932 werd de Diemerdijk een binnendijk, deel 

van de ringdijk van Amstelland.1023 In de praktijk betekende dit dat de eisen aan het 

onderhoud werden verlaagd. Terecht werd door de dijkgraaf opgemerkt dat er geen 

bestaansrecht meer was voor een apart hoogheemraadschap. In 1970 werd besloten het 

hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk samen te voegen met het 

hoogheemraadschap Amstelland. Het nieuwe hoogheemraadschap. In 1990 volgde een 

nieuwe logische stap: de gemeenmaking met de Zeedijk beoosten Muiden. In 1997 ging 

het hoogheemraadschap samen met alle inliggende polders tot het nieuwe 

hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 

1014  De grenzen van de negen districten besproken op basis van het concept besluit van 16 oktober 1861. Definitieve 
vaststelling door Gedepueteerde Staten op basis van voorstel van het hoogheemraadschap van 13 december 1864. NHA, 
1851-1943, inv. nr. 3679, 28 december 1864 en 4 januari 1865. Zie ook: AGV, AZD, inv. nr. 252. 

1015  Res. ZD, 6 februari 1866. 
1016  In Utrecht afgekeurd 9 julli 1867. In versie die ter inzage las was het meer nog onbelast. Later werd dit gewijzigd. 

Beroep op Koning. GS van Utrecht vinden belastbaar. UA, archief PB 1850-1920, inv. nr. 124. 
1017  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 4135. 
1018  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 4067. 
1019  Backer, Eenige losse aantekeningen, p. 26 
1020  Res. ZD, 12 maart 1867. 
1021  NHA, PB 1851-1943, inv. nr. 3582. In dit geval ging het om actief en passief kiesrecht voor vrouwen dat wel in Utrecht 

werd toegepast en (blijkbaar) niet in Noord-Holland. Nota 13 december 1910, bijl. NN2.  
1022  Verslag van den Stormvloed van 13/14 januari 1916, Gebr. J&H van Langenhuysen, ’s-Gravenhage, 1916, pag. 49-51. 
1023  Backer, Eenige losse aantekeningen, p. 26 
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8.6 CONCLUSIES

De staatsrechtelijke revolutie van 1848 resulteerde niet in algemene wetgeving op het 

gebied van de waterstaat. De nieuwe grondwet en de belangrijkste organieke wetten 

(Kieswet, Provinciewet, Gemeentewet) waren wel reden om, zoals bij vele 

waterschappen, de reglementering van de Diemerdijk drastisch te herzien. Het reglement 

moest voorzien in het kiezen van de bestuurders door de ingelanden. Dat gaf wel enige 

discussie maar was geen erg groot probleem. De steden in Holland wilden graag 

vasthouden aan hun invloed, met name Amsterdam. Het formaliseren van de technische 

gemeenmaking stuitte eveneens op weinig bezwaren; het veranderde weinig aan de 

praktijk. Wel een groot probleem was de aanpassing in de financiering van de dijk. Het 

feit dat zowel Holland als Utrecht vertegenwoordigd waren in het bestuur van de 

Diemerdijk, waardoor beide provincies betrokken waren, vertraagde de totstandkoming 

van een nieuw reglement. In 1864 werd het nieuwe reglement van kracht waarbij een 

einde kwam aan de rechtsgeldigheid van de ‘oude costumen’ en privileges.  

Het kostte enige tijd om negen districten van gelijke grootte samen te stellen rondom 

een aanvaardbare hoofdplaats. Besloten werd dit even uit te stellen; pas in 1865 werden 

de grenzen definitief vastgesteld. Historische gevoelens speelden hierbij een belangrijke 

rol. Om dezelfde reden kostte het veel moeite om de stad Amsterdam het feit te doen 

aanvaarden dat er voor de stad geen plaats meer was in het bestuur van het 

hoogheemraadschap. Vertegenwoordiging van de betalende ingelanden werd terecht 

boven het belang geplaatst van de stad Amsterdam. De Hollandse dorpen en stadjes 

legden zich zonder veel morren bij neer.1024 De Utrechtse heren waren door het opheffen 

van de heerlijkheden al eerder ‘beroofd’ van hun rechten. Door benoeming van 

heemraden voor een periode van acht jaar werden benoemd kwam men tegemoet aan de 

eis van ‘bekwaamheid en ervaring’ boven enkel vertegenwoordiging. 

De totstandkoming van het nieuwe reglement was vooral moeizaam door de 

problemen rondom het bepalen van de schuldplichtige ring. Er waren twee relevante 

alternatieven: de historische grens of de grens van de belanghebbenden. Beide 

alternatieven bleken onhoudbaar. De grens van de belanghebbenden liep over de 

grenzen van de aangrenzende hoogheemraadschappen.1025 Belanghebbende ingelanden 

van Rijnland en Woerden kregen de bescherming van de Diemerdijk gratis. Een veel 

gebruikte methode om de grens van een hoogheemraadschap te bepalen, was het 

trekken van een lijn langs de grenzen van de aanpalende hoogheemraadschappen. In dit 

geval was dat politiek niet mogelijk. Een groot gebied in Holland ten westen van de 

Amstel en het zuidwesten van Utrecht (rondom Mijdrecht) bleef onbelast. Ook binnen de 

grenzen waren er problemen. Het bleek onmogelijk precies te bepalen welke percelen 

voor 1864 waalplichtig waren. In principe werden alle landen belast, zonder onderscheid 

van de grondkwaliteit. De droogmakerijen zouden daardoor ook belast moeten worden. 

In het geval van de Bijlmermeer bleek dat niet haalbaar. Met betrekking tot het water 

werd juist besloten gewaarborgd water te belasten door gebruik te maken van de 

waarborgfondsen. Illegale verveningen moesten dus gewoon betalen, want deze waren 

niet gewaarborgd. De grote ‘winnaars’ waren de dijkplichtigen. Hun last werd verlicht. 

1024  Dit was ook het geval in andere hoogheemraadschappen, zoals in Rijnland. Giebels,’Droom, daad en wetten’, p. 97. 
1025  Woerden was formeel geen hoogheemraadschap, maar een Groot-Waterschap. Desalniettemin werd het wel als 

hoogheemraadschap behandeld en dus werden de noordelijke grenzen van Woerden gezien als de uiterste zuidoostelijke 
grenzen van de Diemerdijk gezien.  
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9. CONCLUSIES 

De Diemerdijk was een relatief korte zeewerende dijk met een gering aantal dijkplichtige 

ingelanden die echter een groot doel diende, namelijk een economisch en politiek 

belangrijk gebied te beschermen tegen overstroming door de Zuiderzee. De bescherming 

legde zware lasten op aan de dijkplichtigen. Centraal in deze studie staat de 

ontwikkelingen in de financiering van de Diemerdijk en de verklaringen voor deze 

ontwikkelingen. De centrale vraagstelling van deze studie luidde: ‘Hoe ontwikkelde zich de 

financiering van de Diemerdijk in de periode 1591-1864 en hoe kan deze ontwikkeling 

worden verklaard? Daarbij is gebruik gemaakt van een model dat de volgende vier 

elementen omvat: milieufactoren (zoals klimaat, weer en landschap), techniek, bestuur en 

financiering. Deze elementen tezamen geven in de context van ontwikkelingen in economie 

en staatsvorming verklaringen over de kwaliteit van de dijk en daarmee aan de geboden 

bescherming aan de ingelanden. Het onderzoek naar de financiering van de Diemerdijk in 

de periode 1591-1864 heeft een aantal interessante conclusies opgeleverd, die in deze 

slotbeschouwing worden besproken. Maar eerst een korte samenvatting van de 

ontwikkelingen in de periode tot 1864.

Ergens tussen 1100 en 1300 werd langs de zuidkant van de Zuiderzee een kade 

opgeworpen tegen de uitbreidende Zuiderzee. Rond 1300 had deze kade het karakter van 

een zeedijk. De Zuiderzee had toen haar grootste omvang bereikt en werd omringd met 

zeewerende dijken waar nodig. De verwoestende St.-Elisabethsvloed van 1421 bedreigde 

het behoud van het gebied tussen Amsterdam en het hoger gelegen Gooi. Onder andere 

ontstond er een meer (Nieuwe Diep) achter de dijk wat de bestuurders voor een groot 

probleem stelde. In plaats van de dijk verder het binnenland in te verplaatsen werd 

besloten tot drastische maatregelen die het karakter van de Diemerdijk zouden bepalen. 

Op de plekken zonder voorland werd een bolwerk van hout en ijzer aangelegd. Voor de 

dijkplichtigen zou het onderhoud hiervan toen waarschijnlijk een onoverkomelijke 

financiële last betekend hebben. In ieder geval werd besloten het normale onderhoud van 

de palendijk niet langer in beheer te laten bij particulieren maar over te dragen aan de 

omliggende dorpen, stadjes, gerechten en ambachten. De rest van de dijk bleef in 

onderhoud bij de individuele dijkplichtigen. 

Het normale onderhoud werd verricht door dijkplichtigen in natura; daar kwam geen 

geld aan te pas. Het bijzonder onderhoud en de algemene kosten werden omgeslagen over 

een achttal districten, waarschijnlijk op basis van het relatieve belang dat elk district had 

bij goed onderhoud van de dijk. Naast het gewone toezicht door Diemen en Muiden (elk in 

hun eigen rechtsgebied) hadden dijkgraaf en heemraden recht op het directe toezicht op 

de palendijk en een controlerende rol over de gehele dijk. Het belanghebbende 

Amsterdam, veruit de grootste stad in het gebied, kreeg een invloedrijke rol toebedeeld in 

het bestuur. Daarmee was een vrij ingewikkeld systeem van beheer en financiering 

geschapen, waarmee een effectief beheer mogelijk was. 

Aan het eind van de zestiende eeuw brak een nieuwe periode van veelvuldige stormen 

aan, met als hoogtepunt de Allerheiligenvloed van 1570. Als gevolg van de kort daarvoor 

uitgebroken Opstand tegen het Spaanse gezag en de daarmee samenhangende 

bestuurlijke chaos bleven maatregelen lange tijd uit. Rond 1590 werd besloten tot 

drastische uitbreiding van de palendijk en na de stormen van 1609-1616 opnieuw. In de 

periode 1590-1616 werd ook gezocht naar mogelijkheden voor het leggen van een sluis 

in Muiden. Volgens de Staten van Holland zou het verleggen van de Hinderdam nabij het 

huidige Nederhorst ten Berg naar de monding van de Vecht bij Muiden een belangrijke 

structurele verbetering brengen. Hiermee zou zowel de zeedijk aanzienlijk verkort 

worden en het zou de mogelijkheden tot inundatie verbeteren in geval van militaire 

operaties. Na de militaire strijd aan de Vecht in 1629 volgden nieuwe vergeefse pogingen 

om Utrecht te overtuigen van de voordelen van het verleggen van de Hinderdam. De 

nieuwe sluis kon pas in 1673 worden gerealiseerd toen het door de Franse legers bezette 

Utrecht geen tegenstand kon bieden. Hiermee kwam een eind aan een decennialang 

geschil. Ook het geschil over gemeenmaking kwam bij elke oprisping van de zee ter 

sprake maar deze werd pas in 1864 gerealiseerd. Na de aanleg van de sluis bij Muiden 

werd de dijk ten oosten van Muiden een zeedijk welke ook het gebied beschermde dat 
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onder de dijk bewesten Muiden lag. Het samengaan van de twee waterschappen lag 

daarom voor de hand. Het bleek niet mogelijk een voor alle partijen aantrekkelijk plan op 

tafel te krijgen.  

De overstroming van 1675 luidde een nieuwe periode in van stormachtig weer. De 

dijk werd belangrijk verhoogd om tegenwicht te bieden aan de steeds hogere 

vloedgolven in de Zuiderzee. Hierdoor stegen de kosten voor dijkplichtigen aanzienlijk. 

Vooral na 1700 echter daalden de economische opbrengsten in de landbouw. Als gevolg 

van deze ontwikkelingen, stijgende kosten en dalende inkomsten, moesten tal van 

ingelanden hun land verlaten (spadesteken) omdat ze niet langer de dijklasten konden 

dragen. Omstreeks 1730 was hierdoor 40% van de dijk overgedragen aan het 

hoogheemraadschap; in 1675 was dat nog vrijwel nihil. De angst in de Utrechtse Staten 

voor verder spadesteken, en daarmee de overdracht van de plicht tot dijkonderhoud aan 

het hoogheemraadschap, was zeer groot. Hierdoor kwam namelijk de last van 

dijkonderhoud meer te rusten op de schouders van de (vooral Utrechtse) districten. 

Utrecht wendde alle rechtsmiddelen aan om verder spadesteken te voorkomen. 

Tussen de vijftiende en de achttiende eeuw werd het beschermde gebied groter door 

veeninklinking, terwijl het overstromingsgevaar vanuit de Zuiderzee toenam. Deze 

ontwikkelingen maakten het noodzakelijk belangrijke maatregelen te nemen op het gebied 

van dijkbouw en dijkherstel. De noodzaak werd versterkt door het toenemend economisch 

belang van de regio, vooral van het snel groeiende Amsterdam. De straten en kelders in de 

stad zouden overlopen bij een doorbraak van de dijk. Tenslotte speelde de Diemerdijk een 

belangrijke rol in de verdediging van Holland. Reden genoeg voor een goed toezicht en 

waar nodig structurele technische en beheertechnische verbeteringen. Verandering in de 

afspraken van de financiering van de benodigde werken was alleen mogelijk door een 

overeenkomst tussen de provincies Holland en Utrecht. Utrecht was hiertoe niet bereid. 

Omstreeks 1730 stelde de ontdekking van de paalworm de bestuurders voor een 

groot probleem. Na mislukte pogingen om het zeediertje te bestrijden werd uiteindelijk 

besloten tot een zeer drastische en kostbare maatregel. In de periode 1735-1744 werd 

de gehele palendijk vervangen door een stenen dijk. Alleen daar waar voldoende 

voorland aanwezig was werd volstaan met een sterk verbeterde aarden dijk. Achteraf 

bleek dit een doeltreffende maatregel. Sindsdien was er bij storm wel sprake van (grote) 

schade, maar doorbraken zouden tot het verleden behoren. Men concludeerde dat 

individueel beheer niet langer mogelijk was. Omdat formele gemeenmaking niet 

bespreekbaar was met Utrecht werd dijkplichtigen jaarlijks om toestemming gevraagd 

voor dijkonderhoud door het hoogheemraadschap. De kosten werden verhaald op 

groepen van dijkplichtigen met een vergelijkbaar stuk dijk tot last. Hiermee werden met 

instemming van de betrokken ingelanden de lasten iets beter verdeeld en werden twee 

van de drie aspecten van gemeenmaking gerealiseerd. Het derde aspect (omslag van de 

kosten over alle belanghebbenden) bleef uit, maar het onderhoud kwam in een hand en 

het werd verricht door aannemers zodat onderhoud in natura niet meer voorkwam. Na 

1750 zou landverlating niet meer voorkomen. Integendeel, het hoogheemraadschap 

veilde met succes een groot deel van het land in haar bezit. Daarmee ging de dijklast in 

particuliere handen over. 

Na 1795 werden de bestuurlijke problemen groter. De middeleeuwse privileges en de 

latere informele maatregelen waren onvoldoende voor de nieuwe bestuurlijke relaties, 

onder andere door de toenemende rol van de provincie op het terrein van de waterstaat 

en de juridische status van waterschappen. Na de inwerkingtreding van de Provinciewet 

van 1850 werd voor het hoogheemraadschap, net als vrijwel alle andere 

hoogheemraadschappen, een geheel nieuw reglement opgesteld. De belangrijkste 

vernieuwing was de gemeenmaking, de formele eenheid in beheer en financiering.  

De al veel eerder beoogde samenvoeging van de Diemerdijk en de Zeedijk beoosten 

Muiden werd niet gerealiseerd. Pas veel later, in 1970, werd het hoogheemraadschap 

samengevoegd met het hoogheemraadschap Amstelland en nog weer later, in 1991, met 

de Zeedijk beoosten Muiden. 

De analyse van de financiering van de Diemerdijk op basis van het model van paragraaf 

1.2 heeft een zevental belangrijke conclusies opgeleverd. Deze zeven conclusies worden 
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hieronder nader toegelicht. Een conclusie heeft betrekking op ‘techniek’, vier conclusies 

zijn gerelateerd aan ‘bestuur’ en twee conclusies zijn ‘financieel’ van aard. In de laatste 

paragraaf worden de conclusies tot een algemene stellingname in het historisch debat 

verwoord.

9.1 DIJKDOORBRAKEN WAREN NIET HET GEVOLG VAN EEN GEBREK AAN KENNIS.

In de periode tot 1750 nam de kans op hoogwater toe. De oorzaken waren bekend: 

opstuwing van water bij aanhoudende noordwesterstorm door steeds groter wordende 

zeegaten tussen de Waddeneilanden. Die ontwikkeling was al in de middeleeuwen 

ingezet. Aan het eind van de zeventiende eeuw werden (met enig succes) activiteiten 

ondernomen om de afkalving van de stranden van de Waddeneilanden te stoppen. Ook is 

het mogelijk dat de frequentie van noodwesterstormen daalde. De metingen van het 

Amsterdamse Stadswaterkantoor laten in ieder geval zien dat na 1750 de kans op 

hoogwater verminderde.  

De kennis over hoogwaterstanden werd gebruikt voor het vaststellen van de 

gewenste dijkhoogte. Uit het bovenstaande blijkt dat de hoogte van de dijk al in 1590 

hoger was dan het tot dan hoogst gemeten vloedpeil. Het vaststellen van een dijkhoogte 

in 1676 van 90 duim boven AP was een afweging van een laag overstromingsrisico en de 

hogere kosten. Op dat moment was voor de technici Witsen en Hudde, beiden 

burgemeester van Amsterdam, een laag risico belangrijker dan de kosten. De ramp van 

1675 gaf de mogelijkheid de dijk aanzienlijk te versterken.1026 In Delfland en Schieland 

werd in de zestiende eeuw op basis van metingen de dijk aanzienlijk verhoogd. Daarna 

hebben er geen dijkdoorbraken plaatsgehad, ook niet tijdens de rampzalige 

Allerheiligenvloed van 1570.1027 Het op de gewenste hoogte en sterkte brengen van de 

dijken werd ook hier niet beperkt door de stand van de techniek. 

Van de Ven stelt dat het aanbrengen van paalwerken volgens de huidige 

waterbouwkundige inzichten onjuist is en dat het beter is een glooiing aan te brengen.1028

In het geval van de Diemerdijk werd alleen daar waar geen voorland was paalwerk 

aangebracht. Door de sterkere stromingen in de Zuiderzee spoelde steeds meer voorland 

weg. Het ‘opschuiven’ van een aarden dijk met glooiing naar achteren zou weinig soelaas 

bieden. Het slappe voorland zou snel wegspoelen. Het gevolg hiervan zou zijn dat 

langzamerhand het gebied tussen Amsterdam, Naarden en Abcoude (dat deels uit meren 

bestond) in zee zou verdwijnen. Bovendien was het zeer moeilijk een nieuwe vaste 

dijkvoet te leggen; de ondergrond was hiervoor te slap. Het (enige) alternatief voor een 

palendijk was het gebruik van zeer grote hoeveelheden steen. Dat was in de vijftiende en 

zestiende eeuw waarschijnlijk geen reële optie.1029

De technische kennis binnen het college van dijkgraaf en hoogheemraden zelf was 

beperkt. Hoewel in 1591 en weer in 1678 technische kennis wel werd genoemd als een 

noodzakelijke kwalificatie voor benoeming, was dat in de praktijk niet relevant. 

Benoemingen waren politieke beslissingen. Tot in de zeventiende eeuw werd 

herhaaldelijk technische hulp ingeroepen van Rijnland, Schieland en Delfland. Na 1670 

gebeurde dat nog slechts één keer, in 1735. Toen was door het aanstellen van een 

gekwalificeerde opzichter de interne kennis aanzienlijk verbeterd. Door de 

gemeenmaking van het onderhoud nam het kennisniveau verder toe. In de negentiende 

eeuw was er voor de provincie geen aanleiding het hoogheemraadschap technisch te 

ondersteunen.

Het voorgaande geeft aan dat de redenen voor de dijkdoorbraken in de Diemerdijk 

niet voornamelijk gezocht moet worden in het gebrek aan technische kennis over 

1026  Vaker moest er een ramp plaatsvinden om de geest te rijpen voor technische vernieuwing. Van de Ven, Leefbaar 
Laagland, p. 144-145. 

1027  Fockema Andreae,‘Stormvloeden’, p. 337-340. Fockema Andreae geeft aan dat bij een centralistisch beheer en 
economisch draagkrachtige dijkplichtigen men makkelijker overging tot een hogere veiligheidsmarge. 

1028  Van de Ven, Leefbaar Laagland, p. 135-136. 
1029  In de periode 1676-1678, toen grote investeringen werden gerealiseerd, was misschien het moment om steen toe te 

passen. De sluis van Muiden was een technisch kunstwerk, waarvoor kosten noch moeite waren gespaard. Ook de 
dijken werden sterk verbeterd. Kosten speelde toen een minder grote rol dan anders. Zover bekend is toen het gebruik 
van steen niet overwogen. 
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dijkbouw en dijkonderhoud. Vrijwel steeds speelden drie factoren een belangrijke rol: 

een slechte economische situatie waardoor dijkplichtigen niet in staat waren te voldoen 

aan hun verplichtingen (1702, 1714), sociale en politieke onrust waardoor toezicht 

tijdelijk minder was (1570, 1651, 1675) en uitzonderlijke meteorologische 

omstandigheden (alle genoemde doorbraken en 1625). Het begin van de Opstand en de 

jaren na het Rampjaar waren periodes van politieke onrust en economische tegenwind. 

Na 1580 breekt een periode van sterke economische groei aan. De periode 1670-1680 

was een rampzalige periode. De oorlog veroorzaakte hoge kosten terwijl de opbrengsten 

van de landbouw vrijwel nihil waren door de inundaties. Na 1680 komt de hoge 

economische groei niet meer terug; vooral na 1700 is er duidelijk sprake van een crisis in 

de landbouw. Pas na 1740 wordt de situatie in de landbouwsector geleidelijk beter. Het 

was dus te verwachten dat vooral in de periode 1670-1740 grote problemen ontstonden 

met betrekking tot het dijkonderhoud. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de kans op 

een stormvloed uit het noordwesten voor 1740 duidelijk groter was dan in de periode 

erna. Deze combinatie van factoren verhoogde tussen 1670 en 1740 de kans op een 

dijkdoorbraak. Het toevallig samenvallen van ongunstige meteorologische condities en 

gebrekkige discipline als gevolg van onrust en economische tegenslag leidde 

herhaaldelijk tot schade en soms tot een doorbraak. 

9.2 GEMEENMAKING WAS EEN GELEIDELIJK PROCES 

Gemeenmaking werd al in de zestiende eeuw gezien als een structurele verbetering 

van het beheer van de dijken langs de Zuiderzee. Ook andere hoogheemraadschappen 

kampten met de problemen van toenemende lasten en inklinking van het veen. Was 

aanpassing van de oude financiële afspraken elders wel mogelijk? De gemeenmaking van 

de Spaarndammerdijk in de zestiende eeuw is een voorbeeld van succesvolle aanpassing. 

Na een lange strijd werden in 1650 ook de zeedijken in West-Friesland gemeen 

gemaakt.1030 De Lekdijk-Benedendams en Lekdijk- Bovendams werden overigens pas in 

de negentiende eeuw formeel gemeen gemaakt, net als de Diemerdijk.1031

Hierbij ging niet alleen de aandacht uit naar het in één hand brengen van het 

dijkonderhoud, maar ook naar een andere vorm van financiering. De samenvoeging van 

de Zeedijk bewesten en beoosten Muiden met kostenverdeling over alle 

belanghebbenden werd door Holland beschouwd als de beste oplossing. Allen die in de 

nieuwe situatie meer zouden moeten betalen waren hier tegen, waarbij de Utrechtse 

Staten in staat bleken het Hollandse voorstel tegen te houden. De voortdurende discussie 

over de financiële herschikking stond in de praktijk ook de technische gemeenmaking in 

de weg. 

Aangetoond is dat tot omstreeks 1680 het hoogheemraadschap van de Diemerdijk 

niet in staat was grootschalige werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het 

hoogheemraadschap was vooral een gerechtelijk instituut. Na 1680 namen de taken van 

het hoogheemraadschap toe, vooral door de noodzaak een steeds groter deel van de dijk 

in eigen onderhoud te nemen als gevolg van het massale spadesteken. De 

hoogheemraadschappen met bredere taken zoals Rijnland, Schieland en Delfland, hadden 

al sinds de late middeleeuwen grote bestuurlijke controle over de waterstaatkundige 

taken van de ambachten. De ambachten waren vooral betrokken bij de afwatering. Door 

deze bestuurlijke competenties in de afwatering waren zij ook beter in staat hun 

waterkerende taken te vervullen. De Diemerdijk en mogelijk ook de andere zogenaamde 

‘zuivere dijkcollegien’ (Beekman) ontbeerde het noodzakelijke bestuurlijke vermogen. De 

situatie werd nog versterkt door het feit dat in drie van de vier colleges zowel Holland als 

Utrecht waren betrokken. In geen van de gevallen was bestuurlijke vernieuwing 

mogelijk. In het geval van de Lekdijk-Bovendams en Lekdijk-Benedendams werd 

1030  Spaarndammerdijk: Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland; West-Friesland: Aten en De Bruin, Een 
gemene dijk. Overig: Stol,‘De Leeuw en zijn longen’. 

1031  Het is niet onbekend of er informele regelingen werden getroffen zoals het geval is bij de Diemerdijk. De omvang van 
het spadesteken kan dienen als een indicator om vast te stellen of de lasten te zwaar waren. Voor de beide Lekdijken 
zijn echter geen cijfers beschikbaar. Ook is niet bekend of er vormen van informele gemeenmaking plaatsvond. Wel 
is bekend dat Holland tenminste twee keer financiële bijstand verleende om grote problemen te voorkomen (1765, 
1828). Van Vliet, Lekdijk Bovendams, p. 50-54. 
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gemeenmaking ook pas met de invoering van een nieuw reglement omstreeks 1860 

gerealiseerd.1032 De meeste waterkerende dijken van Rijnland, Schieland en Delfland 

voerden de gemeenmaking veel eerder door, hoewel in Schieland en Delfland tot in de 

negentiende eeuw gedeelten van dijken door dijkplichtigen werden onderhouden. Heel 

anders was de ontwikkeling van de waterkerende waterschappen in het Noorderkwartier 

Deze hoogheemraadschappen hadden geen last van onderlinge geschillen tussen 

provincies. Mede hierdoor kon in de zeventiende eeuw gemeenmaking en provinciaal 

toezicht van boven worden opgelegd.1033

Na de paalwormramp werd door het hoogheemraadschap en op kosten van de 

provincie Holland een dijk aangelegd met stenen buitenglooiing. Tijdelijk werd het 

individueel onderhoud opgeschort. Dit beviel zo goed, dat de dijkplichtigen het 

hoogheemraadschap verzochten dit te blijven doen en de kosten om te slaan. De dijk 

werd hiertoe opgedeeld in vijf zogenaamde parken. Alle dijkplichtigen betaalden binnen 

hetzelfde park evenveel per roede dijk. Dit kon niet formeel worden geregeld en dus 

werd jaarlijks toestemming gevraagd aan de betreffende dijkplichtigen. Deze informele 

beheertechnische gemeenmaking betekende een iets betere spreiding van financiële 

risico’s, maar stond ver af van financiële gemeenmaking. Het systeem werd 

gecontinueerd tot 1864, toen bepaald werd de totale kosten van onderhoud om te slaan 

over alle voormalige dijk- en waalplichtigen. Met deze formele gemeenmaking werd 

bereikt wat eerder politiek onmogelijk bleek.  

Het blijkt dat er een groot verschil is in de ontwikkeling van hoogheemraadschappen 

met een waterkerende én wateruitboezemende taak en die met uitsluitend waterkerende 

taken. De wateruitboezemende taken vereisten goede afstemming met talrijke 

polderbesturen en het regelen van ingewikkelde grondwaterniveaus. Hierdoor ontwikkelden 

zich deze hoogheemraadschappen bestuurlijk tot een veel hoger niveau dan de zuiver 

waterkerende hoogheemraadschappen. Dit hogere niveau, ontstaan vanuit de 

wateruitboezemende rol, werd ook met succes in gezet voor de waterkerende taken. Een 

tweede belangrijk element was de ligging van het hoogheemraadschap. Anders dan de 

hoogheemraadschappen in het Noorderkwartier kampte de Diemerdijk met het probleem 

dat het beschermde gebied gelegen was (en is) in twee provincies. De Lekdijk-Bovendams 

en Lekdijk-Benedendams, die gelegen waren in Utrecht maar die een deel van Holland 

beschermden, werden ook pas in de negentiende eeuw gemeen gemaakt. 

Uit het voorgaande blijkt dat gemeenmaking een proces is waarbij stap voor stap 

werkzaamheden en lastenverdeling op grotere schaal werden georganiseerd. Feitelijk is 

dit proces nog steeds aan de gang, onder andere door de toenemende samenvoeging van 

waterschappen. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst daarbij ook nationale grenzen 

worden overschreden. Immers, net als in de Republiek stoort het water zich niet aan 

deze soevereine staten.

Voor een goed begrip van het proces van gemeenmaking is het van belang niet alleen 

de formele afspraken in ogenschouw te nemen, maar ook onderlinge afspraken. Nadere 

bestudering van dit onderwerp voor de andere hoogheemraadschappen kan tot verdere 

verfijning van het inzicht komen over de rol van gemeenmaking in de fysieke kwaliteit 

van de dijken. 

9.3 VAN RECHTBANK NAAR BESTUUR

Het hoogheemraadschap van de Diemerdijk was van oudsher georganiseerd als een 

lokale rechtbank. De rollen van dijkgraaf en hoogheemraden kwamen oorspronkelijk min 

of meer overeen met die van schout en schepenen. Het hoogheemraadschap vaardigde 

keuren uit, deed controles, legde straffen op, voerde de straffen uit en legde een omslag 

op ter dekking van gemaakte kosten.  

Vanaf 1737 voerde het hoogheemraadschap de werkzaamheden aan de dijk zelf uit; 

alleen een landdijk bij Diemen bleef tot 1810 bij particuliere dijkplichtigen. In de praktijk 

echter was dit proces van toenemende werkzaamheden in eigen beheer al omstreeks 

1032  Zie paragraaf 1.3 over de vier ‘zuivere dijkcollegien’: Diemerdijk, Zeedijk beoosten Muiden, Lekdijk Benedendams 
en Lekdijk Bovendams. Geen van deze vier waren betrokken bij afwatering. 

1033  Aten en De Bruin, Een gemene dijk.
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1680 aan de gang. De enorme kostenstijging bij gelijkblijvende en later neergaande 

economische conjunctuur had een grote toename in spadesteken tot gevolg. Het 

onderhoud van deze dijkvakken kwam in beheer bij het hoogheemraadschap. Het 

hoogheemraadschap werd dus meer en meer gedwongen zijn organisatie hierop aan te 

passen. De technische maar vooral administratieve en financiële taken van het personeel 

namen toe om de steeds talrijker aanbestedingen in goede banen te leiden. Zo groeide 

het hoogheemraadschap tussen 1680 en 1740 uit van een vooral rechterlijke naar een 

meer bestuurlijke organisatie. Bij de uitvoering van de grootschalige werkzaamheden in 

1735-1744 bleek dat de organisatie hiervoor veel beter toegerust was dan in 1676-1678. 

In de jaren 1775, 1809 en 1825, toen het water tot grote hoogte rees, gebeurden er 

geen rampen. Dat was deels toeval, maar het snelle optreden zal ongetwijfeld mede een 

rol gespeeld hebben.  

Een tweede ontwikkeling is de toenemende bureaucratisering na 1795. Vanuit de 

centrale overheid en meer nog van de provincie kwamen eerst herhaaldelijke verzoeken 

om informatie. Met de Dijkwet van 1810 kwamen de schouwen onder toezicht van de 

ringcommissies. Dit leidde voor zover bekend niet tot betere resultaten, maar in ieder 

geval wel tot veel meer werk om de verschillende partijen goed op elkaar af te stemmen. 

Later kwamen daar de aanlevering en goedkeuring van de begroting, een opgave van 

werkzaamheden en de rekening bij. Na 1827 werd dit steeds beter georganiseerd. Ook 

hier gold dat het extra werk niet leidde tot betere dijkbescherming. Niet alleen secretaris, 

penningmeester en dijkgraaf kregen hierdoor extra werk, ook de vergaderingen van het 

volledige college van dijkgraaf en hoogheemraden werden meer gedomineerd door 

instructies en verzoeken vanuit de provincie dan door het oplossen van lokale problemen. 

De administratieve provinciale regelingen hadden geen rechtstreeks gevolg voor de 

fysieke kwaliteit van de dijk. Wel werd daardoor de overgang van rechterlijke functies 

naar bestuurlijke functies versterkt, en daarmee groeide het bestuurlijk vermogen 

structureel beter in te spelen op de problemen waar het hoogheemraadschap voor kwam 

te staan. In dat opzicht leidde de provinciale aandacht voor de waterstaat tot het 

gewenste doel. 1034

9.4 GEEN VERTEGENWOORDIGING VAN INGELANDEN

Vaak wordt een beeld opgeroepen dat de waterschappen de bakermat zijn van de 

democratie in Holland.1035 De afspraken over waterbeheersing werden immers niet 

afgedwongen door een vorst of landsheer, maar kwamen tot stand door onderlinge 

samenwerking. Hoe stond het met het democratisch gehalte van de Diemerdijk? Het 

antwoord op deze vraag moet luiden: niet best. Er was namelijk helemaal geen sprake 

van vertegenwoordiging, noch van enige geregelde inspraak of medezeggenschap van 

ingelanden, zoals er in veel andere waterschappen was in de vorm van colleges van 

hoofdingelanden. Betekende dit dan ook dat de ingelanden geen invloed hadden? Ook 

hier is het antwoord ontkennend. Zij hadden wel degelijk invloed. Misschien de 

belangrijkste stem was met de voeten. Uit het onderzoek blijkt dat bestuurders bevreesd 

waren voor het spadesteken, waarbij de dijkplichtigen de dijk letterlijk in de steek lieten. 

En er was meer. 

Binnen het bestel van de Republiek en de wijze waarop de Republiek functioneerde 

waren de regenten tot op zekere hoogte ontvankelijk voor de noden van de bevolking. 

Niet de individuele arme deed de regent zwichten, wel de ontwrichting van de lokale 

economie. Er waren grenzen aan de lasten die men kon opleggen. Dat gold niet specifiek 

voor de waterstaat, maar ook voor stedelingen. In het geval van de Diemerdijk bleek het 

opkomen door de Staten van Utrecht voor de eigen ingezetenen juist de belemmering 

voor een grotere spreiding van de lasten. De regenten wogen de verschillende belangen 

tegen elkaar af en het gevolg was dat de minderheid de rekening kreeg. De werkelijke 

1034  Hiermee kreeg de provincie dus meer greep op de waterschappen, waaronder de Diemerdijk. Van Dam en Van 
Tielhof,‘Repliek’, 109-111. 

1035  Ook wordt gesproken over het poldermodel. Hierbij wordt verondersteld dat de polders al zeer lang instellingen zijn 
waar beslissingen door alle belanghebbenden gezamenlijk werd genomen. Dit fenomeen werd recentelijk besproken 
in: Van Dam en Van Tielhof,’Repliek’, 108-109. 
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slachtoffers, de dijkplichtigen, waren in de minderheid. Zelfs het feit dat er zich 

vooraanstaande Amsterdamse families onder de dijkplichtigen bevonden kon daar niets 

aan veranderen. Velen verlieten de streek, waaronder de vooraanstaande 

Amsterdammers. Zij konden hun vermogen ook elders beleggen. Met de verbeterde 

winstgevendheid na 1750 kwamen sommige voormalige landeigenaren terug; de 

meesten bleven weg.  

De revolutie van 1795 en de overgang in 1815 veranderde niets in de praktijk van de 

dijkplichtige of waalplichtige. De provincie had wel bevoegdheden, maar blijkbaar geen 

macht om hier iets in te veranderen. Zelfs na 1848, toen vertegenwoordiging verplicht 

werd en op ieders lippen lag, veranderde hierin voorlopig weinig. Het duurde nog tot 

1864 voordat vertegenwoordiging van kracht werd. Uit de bronnen blijkt dat 

vertegenwoordiging geen onderwerp van discussie was. De werkelijke discussie toen ging 

over wie hoeveel moest betalen.  

9.5 DE PROVINCIE HOLLAND EN DE STAD AMSTERDAM TRADEN OP ALS HET NODIG WAS.

Provinciale tegenstellingen hadden overwonnen kunnen worden door een krachtig 

hoogheemraadschap. Anno 1670 was het instituut daartoe echter niet uitgerust. Tot die 

tijd bleef de focus van de organisatie op haar rechterlijke taken (schouw) en de omslag. 

Belangrijke herstelwerken werden wel onder leiding van Amsterdam uitgevoerd. Na 1700 

veranderde dit langzaam. Vooral door het massale spadesteken moest het 

hoogheemraadschap een steeds groter deel van de dijk onderhouden. Een groei in de 

vaste staf was het gevolg. Daarnaast nam de financiële verantwoordelijkheid belangrijk 

toe. Deze verbetering in het bestuurlijke vermogen is goed te zien bij de aanleg van de 

stenen dijk. De gehele vernieuwing in de periode 1732-1744 werd min of meer op eigen 

kracht en zonder veel problemen uitgevoerd. Zover was het nog niet in 1670. 

In 1670 was zowel het bestuurlijke vermogen van het hoogheemraadschap als het 

(eventueel compenserende) provinciale toezicht gering. In Holland was geen sprake van 

algemeen provinciaal financieel toezicht, bijvoorbeeld door het afhoren van de 

rekening.1036 Alleen in het Noorderkwartier was na 1675 sprake van een commissoriaal 

toezicht. In Utrecht bestond veel eerder provinciaal toezicht dan in Holland, 

waarschijnlijk omdat Utrecht geen ‘stedenland’ was zoals Holland. In Utrecht werden 

heemraden door de provincie benoemd en werden rekeningen van de Lekdijken door de 

Staten afgehoord.1037 De Staten van Holland hadden alleen een rol in het benoemen van 

de baljuw van Amstelland en tevens dijkgraaf van de Diemerdijk, maar lieten de invulling 

van de waterstaatstaak grotendeels over aan de meest belanghebbende stad, 

Amsterdam.

Waar anderen -ingelanden, heemraden en Staten- niet in staat bleken de problemen 

te lijf te gaan sprong de stad Amsterdam in met bestuurlijke en technische kennis, geld 

en vooral invloed. Al in 1651 had Amsterdam een plan opgesteld om orde op zaken te 

stellen op het terrein van water, waaronder zoet water toevoer en dijkbescherming. In de 

decennia daarna trachtte de stad op de verschillende punten van het plan op goedkope 

wijze te verwezenlijken. Daarvoor gebruikte de stad haar invloed in de Staten van 

Holland en in de regio. Zoals gesteld had in Holland de stad Amsterdam een 

overheersende rol in de benoeming van de dijkgraaf en de vijf Hollandse 

hoogheemraden. Amsterdamse voorstellen in het college van dijkgraaf en 

hoogheemraden werden vrijwel zonder uitzondering aanvaard. De Utrechtse 

hoogheemraden hadden opdracht gekregen belangrijke beslissingen eerst voor te leggen 

aan de Utrechtse Staten. Voorstellen die geen geld vereisten van de Utrechtse 

ingelanden werden aanvaard. Voorstellen die wel een zwaardere Utrechtse last 

betekenden, werden afgewezen. Dat laatste gebeurde ook met voorstellen die een 

mogelijke belemmering vormde voor de vaart op Utrecht, die voor deze stad van belang 

was.

1036  Van alle grote hoogheemraadschappen zijn alleen de rekeningen van Rijnland aanwezig in het archief van de 
Rekenkamer. 

1037  Van Vliet, Lekdijk Bovendams, p. 134-136.; Van Hengst, Lekdijk Benedendams, deel 1, p. 42 e.v. 
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In geval van nood riep Amsterdam de hulp in van de Staten van Holland om 

herstelwerkzaamheden aan de dijk te laten uitvoeren. De financiering van herstelwerk 

was geen probleem, want Amsterdam kon altijd geld voorschieten. Ook kon Stadswerken 

van Amsterdam ruim voorzien in de benodigde technische expertise. Amsterdam schoot 

echter alleen geld voor als de Staten een garantie afgaven voor het geval dat de 

ingelanden niet op tijd konden terugbetalen. Gevolg hiervan was dat Holland enkele 

keren een crisissituatie oploste en uiteindelijk met de rekening bleef opgezadeld. Dit was 

geen beleid, maar gevolg van omstandigheden. Na 1590 heeft de provincie Utrecht geen 

financiële bijdrage geleverd. Utrecht verwachtte (terecht) dat Holland de rekening toch 

wel zou betalen omdat de laatste het meest belang had. 

In 1731 kocht Amsterdam het ambacht van Diemen, waarmee ook het recht van 

schouw op de aarden dijk werd verworven. Er zouden geen belangrijke beslissingen 

genomen worden door het college zonder Amsterdamse instemming. Amsterdam was 

daardoor gebaat bij een onafhankelijke status van het hoogheemraadschap. De oude 

privileges werden hartstochtelijk verdedigd. 

De zeer grote Amsterdamse invloed op het college van dijkgraaf en heemraden en 

het toegenomen bestuurlijk vermogen verklaren het feit dat de directe bemoeienis van 

het Amsterdamse stadsbestuur na omstreeks 1750 sterk verminderde. 

De relatie tussen stadsbestuur en het hoogheemraadschap was niet uniek. De 

betrokkenheid van de stad Amsterdam bij het omringende platteland was een normaal 

verschijnsel in Holland. Het is bekend dat Amsterdam, net als Leiden en Gouda, 

heerlijkheden aankocht om de invloed op het omringende platteland te vergroten. Ook is 

bekend dat in polderbesturen zetels waren gereserveerd voor stedelijke magistraten. Ook 

met Rijnland onderhield Amsterdam nauwe relaties evenals met de waterschappen in 

Waterland.1038 Het hoogheemraadschap Schieland werd in belangrijke mate beïnvloed door 

de stad Rotterdam. De stad had het recht op voordracht van de baljuw en de benoeming 

van twee heemraden. Grote beslissingen waren onmogelijk zonder nadrukkelijke 

Rotterdamse instemming.1039 De stad Utrecht had waarschijnlijk soortgelijke invloed op het 

beheer van de beide Lekdijken. ‘Het platteland maakte deel uit van de stad’.1040

Amsterdam was beter dan elke ander stad in staat ondersteuning te verlenen, indien 

nodig. 

Door de sterke toename van het aantal belanghebbenden kreeg ook het 

hoogheemraadschap, net als andere waterschappen, steeds meer een publiek karakter. 

De invoering van het formele toezicht door Provinciale Staten in 1795 was een logische 

ontwikkeling. Overigens duurde het enkele decennia voordat er daadwerkelijk sprake was 

van effectief toezicht. Door de relatief lage financiële lasten van het onderhoud van de 

Diemerdijk was ingrijpen niet nodig. Vanaf 1827 kregen provincies meer invloed op de 

financiering van waterschappen. Deze laatste werden verplicht tot goedkeuring vooraf 

van begroting en werkplan en de rekening achteraf. Deze toename in provinciale taken 

naast de oude middeleeuwse privileges en gegroeide informele regelingen veroorzaakte 

een toename in het aantal gerechtelijke geschillen. Meer en meer werd de juridische 

situatie een belemmering voor goede uitoefening van taken. Na de goedkeuring van de 

Provinciewet van 1850, waarbij provincies beter omlijnde taken kregen, werd overal de 

broodnodige aanpassing van de reglementen doorgevoerd, ook bij de Diemerdijk. 

De discussies over het nieuw vast te stellen reglement voor het hoogheemraadschap 

Zeeburg en Diemerdijk waren alomvattend en langdurig. Vele artikelen vereisten veel 

overleg voordat men kwam tot een uiteindelijke formulering. Voor een aantal 

onderwerpen, zoals de grenzen van de kiesdistricten, de wijze van verkiezing en taken 

van dijkgraaf en hoogheemraden, ging het daarbij meer om de beste juridische 

formulering dan een inhoudelijk verschil van mening. Ook met betrekking tot de 

noodzakelijke aanpassingen in de relatie met de provincies was dat het geval. 

Waterstaatkundig veranderde er weinig. De Diemerdijk voldeed aan de vereisten. Het 

belangrijkste punt was de financiering. Na enkele jaren werd overeengekomen dat alle 

1038  In Rijnland had Amsterdam ook het recht tot benoeming van heemraad. Amsterdam verstrekte in 1675 een voorschot 
aan Rijnland. Zie o.a. Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in Stedenland.

1039  Van der Ham, Hoge dijken, diepe gronden.
1040  ’t Hart,‘De Nederlandse Republiek en de betekenis van steden’, p. 57-59. 
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schuldplichtigen eenzelfde bedrag zouden betalen. Na tien jaar praten werd in 1862 

tussen Holland en Utrecht overeenstemming bereikt over wie in welke mate als 

schuldplichtig moest worden aangemerkt. 

9.6 HET INSTITUTIONELE VERMOGEN VAN DE REPUBLIEK WAS GROTER DAN VERWACHT

In de inleiding van dit boek is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het veronderstelde 

institutioneel onvermogen van de Republiek.1041 Tot 1588 werden tegenstellingen met 

betrekking tot de Diemerdijk opgelost door een beslissing van de landsheer. Na 1588 kon 

de stadhouder hooguit de rol van intermediair vervullen met een geaccepteerde 

doorslaggevende stem, zoals in 1683 gebeurde. Deze intermediaire functie vervulde de 

prins echter zelden; de provincies moesten het doorgaans zelf oplossen. Direct na 1588 

al bleek het zeer moeilijk de provincies Holland en Utrecht op één lijn te krijgen. Holland 

en Utrecht namen in twee belangrijke kwesties (de Vecht en gemeenmaking) posities in 

waaraan men zeer lange tijd zou vasthouden. Utrecht wilde geen aanpassing van de 

oude privileges, terwijl Holland dat juist wel wilde. In beide kwesties was de winst vooral 

aan Holland. Een sluis bij Muiden zou de verzilting van Hollandse bodem tegengaan en 

het Hollandse grondgebied beter verdedigbaar maken. Voor Amsterdam zouden de 

kosten van het halen van zoet water dalen. Voor Utrecht waren er meer nadelen: angst 

voor belemmering van de vaart op Utrecht en het verlies van de tol. De gemeenmaking 

zou hoe dan ook leiden tot hogere kosten voor de Utrechtse ingelanden en lagere kosten 

voor de Hollandse ingelanden. Een dijkdoorbraak was zeker erg vervelend voor Utrecht, 

maar dramatisch voor Holland. Utrechts verzet tegen verandering was geen ideologisch 

getinte actie, maar het resultaat van kille berekeningen. 

Geconstateerd werd dat vooral in de periode 1670-1740 de Hollands-Utrechtse 

tegenstellingen tot grote problemen leidden. Op het niveau van de dijkplichtigen leidde 

dat tot massaal spadesteken. De tegenstellingen tussen Holland en Utrecht openbaarden 

zich ook binnen het hoogheemraadschap. Door de toenemende financiële druk, maakten 

de Utrechtse Staten zich grote zorgen. Vooral na 1680 stonden de Utrechtse heemraden 

vrijwel onder curatele van de Utrechtse Staten. Zij mochten geen enkele belangrijke 

beslissing van het hoogheemraadschap aanvaarden zonder goedkeuring van de Staten 

van Utrecht. In de praktijk werd hierdoor formele vernieuwingen in de financiering 

tegengegaan. Dit stond praktische verbeteringen echter niet in de weg. Na de aanleg van 

een stenen dijk werd duidelijk dat teruggaan naar individueel onderhoud ineffectief was. 

Utrecht bleek zonder meer bereid informele beheertechnische gemeenmaking te 

aanvaarden. Utrecht was hiertoe bereid omdat deze regeling wel het beheer verbeterde, 

maar niet zou leiden tot een hogere omslag over de waalplichtigen. Wel kwam hiermee 

een (belangrijke) andere kostenverdeling onder de dijkplichtigen tot stand, waarover 

straks meer. 

Het uitvoeren van omvangrijke waterstaatswerken vereiste grote sommen geld 

ineens. De ingelanden waren niet in staat deze grote bedragen direct op tafel te leggen. 

De werken diende voorgefinancierd te worden. Uit deze studie blijkt duidelijk dat de 

voorfinanciering geen enkel probleem vormde indien de provincie Holland een garantie 

van terugbetaling gaf. Zowel in 1676-78 als in 1735-39 werden honderdduizenden 

guldens voorgeschoten. De sluis in Muiden werd in 1673-74 aangelegd zonder dat aan de 

verleende garantie een maximum was gesteld. Amsterdam stelde alles bij elkaar meer 

dan 400.000 gulden beschikbaar, zonder enig probleem. Amsterdam was hiertoe in staat 

doordat de provinciale belastingen, die de stad inde, functioneerden als een soort 

betaalcentrum voor de provincie. Deze vorm van financiering maakte het mogelijk snel 

op te treden. Opvallend is dat een beslissing voor het verlenen van provinciale steun 

door het wachten op de last vanuit de steden soms wel voor vertraging zorgde (zoals in 

1735), maar niet problematisch was.1042 Ook de provinciale steun aan de Diemerdijk 

1041  Hovy,‘Institutioneel onvermogen in de achttiende eeuw’, p. 136-138 
1042  Dekker geeft aan dat oplossingen moeilijk te vinden waren. In deze studie blijkt dat de steden de belissing veelal over 

lieten aan de gedeputeerden. In het geval van de Diemerdijk kwamen beslissingen die geen provinciale gelden 
vereisten daardoor vrij gemakkelijk tot stand. Ook het feit dat zaken commissoriaal werden gemaakt, leidde in het 
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verliep vrij gemakkelijk. Talloze uitgaven werden door Amsterdam namens de provincie 

betaald, die de stad vervolgens zelf kon inhouden. Dat was ook het geval met de 

werkzaamheden aan de Diemerdijk. Het feit dat de stad zelf het geld (met de 

afgesproken rente) kon inhouden gaf voldoende zekerheid. Zonder dit financieel 

instrument zouden er grote problemen zijn opgetreden. Dit bevestigt de grote financiële 

mogelijkheden van Holland om doeltreffend beleid te voeren. Dit gebeurde niet alleen op 

militair terrein, maar ook in de waterstaat. De enorme bedragen die hierdoor beschikbaar 

kwamen bleken echter niet door de dijk- en waalplichtigen op te brengen, waardoor de 

provincie alsnog –tegen de uitdrukkelijke wens in van de Staten- met de schulden bleef 

zitten. 

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het institutionele vermogen 

tijdens de Republiek in de praktijk groter was dan verwacht. Formele onderhandelingen 

verliepen inderdaad zeer moeizaam en leidden niet vaak tot succes. Gemeenmaking en 

daarmee betere kostenverdeling was dus niet gemakkelijk. Het uitblijven van formele 

gemeenmaking stond een goed beheer van de dijk echter niet in de weg. Het formele 

beheer van de dijk lag uiteraard bij het hoogheemraadschap, maar dat werd in ruime 

mate ondersteund door de provincie Holland en vrijwel permanent door de stad 

Amsterdam. De besluitvorming in de Staten van Holland was deels afhankelijk van de 

last van de steden. In hoofdstuk 5 bleek hoe moeilijk het was in de Staten van Holland 

tot een finale beslissing te komen over het verlenen van remissies. Het is echter ook 

gebleken dat voor veel beslissingen geen last nodig was. Op basis van een ‘ingezonden 

brief’ van Amsterdam of het hoogheemraadschap en het diplomatieke werk van de 

gedeputeerden (die hierin een grote eigen macht hadden) kregen gecommitteerden uit 

de Hollandse Staten of de stad Amsterdam opdrachten tot inspecties of andere 

werkzaamheden aan de dijk. Het optreden van de stad Amsterdam vormde een goede 

‘rugdekking’ in het geval het college van dijkgraaf en hoogheemraden niet in staat waren 

adequaat op te treden. Van groot belang was de financiële kracht van Amsterdam. Indien 

nodig kon de stad op zeer korte termijn honderdduizenden guldens beschikbaar stellen 

voor het uitvoeren van werkzaamheden. Deze decentrale wijze van financiering 

vergemakkelijkte de besluitvorming en de uitvoering. Ook de reguliere financiering 

(omslag), die in verregaande mate gedecentraliseerd was, verliep zonder problemen. De 

gedentraliseerde inning maakte toezicht van boven onmogelijk, waarvan individuele 

gaarders misbruik zouden hebben kunnen maken. Grootschalige financiële schandalen 

zijn niet bekend. In ieder geval heeft de gecentraliseerde inning de kwaliteit van de dijk 

niet in gevaar gebracht. De invoering van algemene wetten op staatsniveau, strijdig met 

de oude privileges, maakte een gehele vernieuwing van de financiering noodzakelijk. 

9.7 DE LASTEN WAREN NIET HEEL HOOG, MAAR ONEVENREDIG VERDEELD.

Als de dijklasten te hoog zijn voor de draagkracht van de ingelanden is het te verwachten 

dat dijkonderhoud veel te wensen overlaat. Op basis van betrouwbare schattingen kan 

geconcludeerd worden dat in de periode 1591-1864 de gemiddelde kosten per 

beschermde morgen meestal niet veel hoger waren dan elders. Bij gelijke verdeling 

waren deze lasten onder normale omstandigheden zonder grote problemen op te 

brengen. De verdeling was echter niet gelijk. Velen hoefden niet te betalen en anderen 

slechts heel weinig. Berekend is dat 11% van het beschermde gebied tweederde van alle 

kosten betaalde.1043 Pas in 1864 werd besloten de kosten gelijkmatig over alle ingelanden 

binnen de grenzen van het hoogheemraadschap te verdelen. 

Het geleidelijk voortschrijdende proces van veeninklinking leidde ertoe dat een steeds 

groter achterland er belang bij had dat het gewone onderhoud goed gebeurde. De 

verdeling tussen dijkplichtig gebied (verantwoordelijk voor gewoon onderhoud) en 

waalplichtig gebied (verantwoordelijk voor bestuurskosten en buitengewone lasten zoals 

bij doorbraken) werd echter niet aangepast. De verdeling was als het ware bevroren 

terwijl de landschappelijke ontwikkeling dynamisch was. Dit leidde tot een steeds grotere 

geval van de Diemerdijk niet tot afstel. De Bruin, Verraad, p. 151-158. Overigens is de literatuur over het werkelijke 
functioneren van de Staten van Holland vooralsnog beperkt. 

1043  Zie bijlage 4: last per morgen. 
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onevenredigheid in de lastenverdeling. In 1590, in 1702, in 1714 en in 1861 werd 

overwogen de grenzen van het belanghebbende gebied opnieuw te bepalen, maar door 

tegenstand van de ingelanden en de Utrechtse Staten veranderde er niets. 

Amsterdam, de stadskernen van Muiden en Weesp en, in mindere mate, de Utrechtse 

dorpskernen hadden wel groot belang bij het voorkomen van een overstroming, maar 

betaalden niet mee. Er is weleens geopperd dat dit ontrecht was, maar het heeft nooit 

geresulteerd in een serieus voorstel tot verandering.1044 De ingezetenen van steden en 

dorpen die grond bezaten in het hoogheemraadschap betaalden natuurlijk wel mee aan 

de omslag. Omdat er in de periode van de vijftiende tot en met de achttiende eeuw veel 

stedelijk grondbezit was, was de positie van steden in waterschappen verdedigbaar: zij 

vertegenwoordigden een grote groep omslagbetalers. Na het midden van de achttiende 

eeuw werd het minder vanzelfsprekend omdat het stedelijk landbezit toen snel terugliep. 

Bij slechte conjuncturele omstandigheden had de toenemende lastendruk op de 

schouders van weinigen grote gevolgen. In het midden van de zeventiende eeuw was er 

nog nauwelijks sprake van spadesteken ofwel het verlaten van land vanwege 

achterstallige betalingen. Een eeuw later was 40% van het dijkplichtige gebied 

overgedragen aan het hoogheemraadschap. De Utrechtse angst voor volledige 

overdracht was niet denkbeeldig. Enerzijds namen de lasten toe en anderzijds daalden de 

landbouwopbrengsten. Holland trachtte hier wel iets aan te doen onder andere door 

verminderingen van de belastingen. Door de lagere lasten zouden de ingelanden beter 

kunnen voldoen aan hun verplichtingen. De verminderingen waren daarvoor echter veel te 

laag. De Hollandse Staten wilden de dijkplichtigen niet verder tegemoetkomen omdat de 

provincie zelf in grote financiële moeilijkheden verkeerde en trachtte de omvangrijke 

belastingverminderingen te beperken. 

Na de aanleg van de stenen dijk werd de dijk onderhouden door het 

hoogheemraadschap. De lasten werden omgeslagen over vijf parken. Alle dijkplichtigen 

betaalden binnen hetzelfde park evenveel per roede dijk. Hiermee werd het risico voor de 

individuele dijkplichtige aanzienlijk verlaagd. Opvallend is dat de kosten van het jaarlijks 

onderhoud na 1760 daalden. De lagere waterstanden waren hier debet aan, maar 

blijkbaar hadden de hoge investeringen in de periode 1735-1752 een minder 

onderhoudsgevoelige dijk gecreëerd. 

9.8 TEN SLOTTE

Het beschikbare materiaal biedt een aantal aanknopingspunten om de Diemerdijk in het 

algemeen historisch debat over financiering van waterstaatswerken te plaatsen. Het 

gebruikte model (afbeelding 1.6) dat in dit boek is toegepast bleek uitstekend bruikbaar 

voor het verkrijgen van een beter inzicht in de financiering van de Diemerdijk en de 

verklaringen van deze ontwikkeling.  

Uit eerdere onderzoeken bleek dat de ogenschijnlijk inefficiënte Republikeinse 

lappendeken onder de oppervlakte beter functioneerde dan lange tijd was aangenomen 

en niet minder efficiënt was dan de meer centraal bestuurde mogendheden.1045 Dit 

onderzoek bevestigt het beeld dat het aanpassen van oude formele overeenkomsten in 

de Republiek een uiterst moeizame zaak was. Wat eenmaal in de late Middeleeuwen was 

vastgelegd bleek nauwelijks weg te poetsen. Ook wanneer de situatie sterk was 

veranderd en de oude regelingen duidelijk niet meer toereikend bleken, bleef tenminste 

één van de partijen vasthouden aan de historische privileges. De oude privileges waren 

echter niet zonder meer duidelijk. Als gevolg hiervan ontstonden herhaaldelijk eindeloze 

discussies, welke meestal ogenschijnlijk op niets uitliepen.  

Onder deze formele deken schuilde echter een werkelijkheid waarin mogelijkheden 

werden gezocht en gevonden voor verbeterd beheer en financiering. Elke publieke 

institutie was beducht voor extra financiële lasten. In het geval van de Diemerdijk werd 

steeds bepaald dat de ‘belanghebbenden van de Diemerdijk’ de lasten zouden moeten 

dragen. De provincie Holland doelde daarmee op alle belanghebbenden, terwijl de 

1044  Pas sinds 1994 betalen zogenaamde bebouwde kommen mee in de dijklasten. 
1045  Bestuurlijk: Zie van Deursen, Hartslag van ons leven, p. 18 e.v. Over financiën: Fritschy,‘Taxation in Holland’ 

(www.lowcountries.nl). 
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provincie Utrecht hiermee alleen de dijkplichtigen voor ogen had. De lastenverdeling was 

problematisch, maar dat gold niet voor de financiering van de noodzakelijke 

waterstaatswerken. De Hollandse Staten en de stad Amsterdam speelden een cruciale rol 

bij grote waterstaatswerken. Door garantiestelling van de Staten was men in staat in 

korte tijd zeer grote sommen Amsterdams geld bijeen te brengen voor het uitvoeren van 

waterstaatswerken. De inning van de provinciale belastingen op stedelijk niveau bleek 

hiermee een belangrijke vorm van krediet voor de provincie in tijden van nood. De 

zekerheid van terugbetaling maakte het mogelijk adequaat te reageren op noodsituaties. 

Dat betrof de Diemerdijk, maar ongetwijfeld ook andere vormen van infrastructurele 

werken en van de financiering van de legerlasten.  

De dijkdoorbraken zijn niet voornamelijk te wijten aan het gebrek aan technische 

kennis. Er was sprake van effectieve uitwisseling van kennis, waardoor na politieke 

besluitvorming noodzakelijke verbeteringen snel konden worden uitgevoerd. Soms werd 

kennis uitgewisseld onder deskundigen onderling of via de drukpers, soms nadrukkelijk 

georganiseerd door Provinciale Staten. Uitvoering van werken was vooral een kwestie 

van geld.  

Gemeenmaking wordt verondersteld een belangrijke factor te zijn in de fysieke 

kwaliteit van de dijk. De beschikbare stukken geven echter niet aan dat er in het geval 

van de Diemerdijk structureel achterstallig onderhoud was of dat de lasten buitengewoon 

hoog waren. Wel is gebleken dat het moeilijk was alle dijkplichtigen gedisciplineerd te 

houden. In tijden van onrust en economische tegenslag kwam verval van de dijk 

herhaaldelijk voor. De technische gemeenmaking maakte wel verschil, maar was 

uiteraard geen garantie voor vrijwaring van dijkdoorbraken. In 1675 bijvoorbeeld braken 

ook gemene dijken door, zoals de Spaarndammerdijk en de Westfriese zeedijken. Ook in 

geval van technische gemeenmaking moesten er voldoende financiële middelen 

beschikbaar zijn. Een goede lastenverdeling was daartoe onontbeerlijk. De gedeeltelijke 

financiële gemeenmaking van de jaren veertig in de achttiende eeuw vormde een 

duidelijke verbetering. In 1864 volgde een verdere verbetering, maar deze omvatte ook 

toen niet alle belanghebbenden. Uit deze studie blijkt (nogmaals) dat gemeenmaking een 

proces was en is van beheer en lastenverdeling op steeds grotere schaal. Het is een nog 

steeds voortschrijdend fenomeen. Pas sinds het eind van de twintigste eeuw betalen ook 

inwoners van de bebouwde kommen mee aan de strijd tegen het water dat ook hun 

belang is. 

Het hoogheemraadschap Diemerdijk was slechts een klein instituut met zeer geringe 

politieke en financiële macht, maar het diende een groot doel. Dit betekende in de 

praktijk dat tijdens de Republiek de stedelijke macht zich sterk liet voelen. Amsterdam 

was bestuurlijk maar vooral financieel in staat op te treden en deed dat op gepaste wijze, 

ook al was vooral tussen 1670 en 1730 de situatie precair. In normale omstandigheden 

was de infrastructuur en het onderhoud ervan op voldoende niveau, maar niet veel meer 

dan dat. Investeringen moesten zwaar bevochten worden. Een samenvallen van een 

slechte economische situatie, sociale onrust, militaire activiteit en aanhoudende 

noordwesterstorm vormden de ingrediënten voor een dijkdoorbraak. Zonder tussenkomst 

van Amsterdam zou de waterstaatssituatie ongetwijfeld veel slechter zijn geweest.



Bijlage 1 

251

BIJLAGEN

In deze bijlagen worden gedetailleerde gegevens gepresenteerd overde financiering van 

de Diemerdijk.

Het bestuur bestaande dijkgraaf en tien hoogheemraden (bijlage 1) zagen toe op beheer 

en financiering. Over de periode vòòr 1678 is slechts incidentele informatie beschikbaar.

Na 1737 werd het individuele onderhoud vervangen door een systeem van informele 

gemeenmaking: het hoogheemraadschap onderhield de dijk en belastte de dijkplichtigen 

met een omslag over vijf dijkvakken (bijlage 2). 

Het hoogheemraadschap maakte verder kosten voor bestuur en bijzondere 

herstelkosten. De kosten van het hoogheemraadschap werden gedragen door de 

waalplichtigen, bestaande uit acht districten. De financiering was eenvoudig in opzet, 

maar zeer complex in haar uitwerking. (bijlage 3 en 4) 

In 1598 en 1676 werden nieuwe normen vastgesteld voor de Diemerdijk (bijlage 6 en 7).  

Bijlage 1  Namen van de bestuurders van de Diemerdijk, 1678-1865 

Bijlage 2  Jaarlijkse kosten van onderhoud dijkvakken, 1740-1865  

Bijlage 3  Hoogte van de jaarlijkse omslag, 1566-1865  

Bijlage 4  De omslag naar districten per morgen    

Bijlage 5  Bestek dijkwerken, 1598     

Bijlage 6  Generale keuren, 1590-1670 

Bijlage 7  Bestek dijkwerken 1676-1677  
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BIJLAGE 1: BESTUURDERS VAN DE DIEMERDIJK

Sinds het midden van de vijftiende eeuw bestond het bestuur van de Diemerdijk uit een 

dijkgraaf en tien heemraden. De dijkgraaf was, zoals gewoonlijk in Holland, de lokale 

baljuw. In het geval van de Diemerdijk was dat de baljuw van Amstelland. Bij de 

omwenteling van 1795 verdween het ambt van baljuw. Vanaf toen werd een dijkgraaf 

benoemd door de centrale regering en later de koning. 

De benoeming van de heemraden vond decentraal plaats. Vóór 1678 waren er geen 

formele eisen gesteld. Vanaf 1678 moest een hoogheemraad ingeland zijn met tenminste 

20 morgen land of minstens 10.000 gulden bezitten. De Amsterdamse hoogheemraad 

hoefde hieraan niet te voldoen. Na lokale benoeming, volgde in het college formele 

installatie. Als de hoogheemraad voldeed aan de formele eisen, was het niet mogelijk 

iemand te weigeren. Zover bekend is dat nooit gebeurd. In alle andere districten vond 

installatie alleen plaats na de aanwijzing van een nieuwe hoogheemraad. Tussen 1678 en 

1864 was het een ambt voor het leven. Na 1843 werden de leden benoemd door de 

koning uit een voordracht. De hoogheemraden droegen een drietal personen voor, voor 

Amsterdam uit een voordracht uit Burgemeesters en Wethouders, voor de steden uit het 

gemeentebestuur en voor de ambachten een voordracht door dijkgraaf en 

hoogheemraden.1046 Na 1864 werd men voor zes jaar gekozen, met mogelijke 

herverkiezing.

Deze bijlage is deels gebaseerd op het werk van Jan Blom en Hans van der Voorn, 

respectievelijk archivaris en onderzoeksvrijwilliger bij het hoogheemraadschap AGV. 

Dijkgraaf (Baljuw van Amstelland), 1590-1864 

Dirk Rodenburg 1591-1619  

Jacob Symonsz Low 1619-  

Reynier Paul        -1654  

Diederik Vlaming van Oudshoorn 1654-1671  

Jacob van Haringkerspel 1675-1712  

Jonas Witsen 1712-1715  

Jacob van der Dussen 1715-1735  

Pieter van der Poll 1735-1766  

Abraham Calkoen 1766-1774 Heer van Kortenhoef; hoofdschout van Amsterdam 

Jan Geelvinck 1774-1787  

Pieter Elias 1787-1795  

In 1795 is het ambt van baljuw vervallen. Daarna alleen dijkgraaf. 

Adris van Poos van Amstel 1795-1817  

Gerbrand Faas Elias 1817-1864  

Heemraad Amsterdam en plaatsvervangend dijkgraaf, 1590-1864 

De jongste burgmeester in leeftijd werd formeel hoogheemraad. In de praktijk woonde hij zeer zelden 

vergaderingen bij; hij werd normaliter vertegenwoordigd door een stadssecretaris. Tussen 1795 en 1864 werd 

een wethouder van Amsterdam benoemd als hoogheemraad. 

Heemraad Muiden (stad, Holland) 

Franken Harmen L oos 1675-1678 Bezat geen 20 morgen of 10.000 gulden? 

Martinus Foneteyn 1678-1691  

Hendrik Hooft de Jonge 1691-1717 Zoon van drost van Muiden? 

Pieter van Lingen 1717-1734  

Frans Heshuijzen 1734-1742  

Andries Heshuijzen 1742-1748  

Jan Haan 1748-1777  

Joh. Justus Weyher 1777-1795  

Joan van Howingen 1795-1803  

Abraham Hobers 1803-1819  

Abraham Brodius 1819-1864  

Heemraad Weesp (stad, Holland) 

Willem van Wyll 1675-1691  

Johannes van Noy 1691-1694  

1046  Koninklijk Besluit van 28 April 1843 No 42. Zie 1861. 
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Heemraad Weesp (stad, Holland) 

Cornelis Verniers (geb. 1652) 1694-1715 Diverse keren burgemeester, thesaurier, schepen. 

Pieter Verniers (geb. 1677) 1715-1720 Zoon van Cornelis Veniers. Stadssecretaris. 

Cornelis Verniers 1721-1724  

Jan van Marken 1724-1732  

Cornelis van Marken 1732-1775  

Dirk van der Horst 1775-1796  

Hendrik van der Horst 1796-1808  

Barent Peelen 1808-1832  

Jan Schimmel 1832-1848  

Jan Schimmel (jr) 1848-1864  

Heemraad Weespercarspel (heerlijkheid, Holland) 

Albert Cornelisz Rentenaer 1676-1677  

Cornelis Geelvinck 1677-1695 Burgemeester van Amsterdam. 

Gerrit Hooft 1695-1718 Burgemeester van Amsterdam. 

Daniel Hooft 1718-1740 Burgemeester van Amsterdam. Zoon trouwt zuster van 

dijkgraaf Jacob van der Dussen. 

Gerrit Hooft Danielszoon 1740-1751 Zoon van Daniel Hooft, burgemeester van Amsterdam. 

Aangesteld door Drost and Hoofdofficier, Bernd Bicker 

(Res. ZD, dd. 13 mei 1740). 

Andries Bicker 1751-1770  

Abraham D’arrest 1770-1786  

Abraham D’arrest 1786-1791  

Hinkes Carel Boers 1791-1796  

Anthony Meynis 1796-  

Johannes van Blarcum        -1832 Burgemeester van Ankeveen (1768-1832). 

H.W.C. Ritterhausen 1832-1864  

Heemraad Loosdrecht (heerlijkheid, Holland) 

Arend Lymert Dolleman 1675-1683  

Eduard Emtinck 1683-1691  

Paulus Emtinck 1691-1728 Zoon van Eduard. 

Joan de Backer 1728-1743  

Joan de Backer jr. 1743-1768 Namens de nieuwe eigenaar Zacheria Alewyn.  

Zacheria Alewyn 1768-1770  

Gillis Alewyn 1770-1779  

Jacob Alewyn 1779-1790  

Martinus Alewyn 1790-1797  

Jacob Sas 1797-1807  

Gerbrand Faas Elias 1807-1819 Wordt in 1819 dijkgraaf 

Joan Huydekoper van 

Maarsseveen

1819-1837  

A.A.W. Schuyt 1837-1846  

Marlin Frederik Alewyn 1846-1864  

Heemraad Loenen (Heerlijkheid, Holland) 

Herman Ringelsberg 1675-1702  

Roelof Schouten 1702-1711  

Adriaan van Leeuwen 1711-1720  

Dom.Franc. Kamminga 1720-1728  

Hendrik Grave van Moens 1728-1753  

Gerbrand Grave van Moens 1753-1754 In 1754 verkoopt de familie Moens de heerlijkheid. 

Adriaan Hoogeveen 1754-1777  

Cornelis Hoogeveen 1778-1791  

Kryn Hoogeveen 1791-1800  

Daniel van Burgh 1800-1825  

Abraham van Boix 1825-1838  

Joan Willem van Reenen  1838-  

Gerlach Cornelis van Reenen   

Bernardus Hagedoorn   

Heemraad Kortenhoef (heerlijkheid, Utrecht) 

Pieter Elbertsz Mooy 1675-1698 Zoon van Elbert Moij. Schout. 

Ryk Louvre 1698-1705  

Barend Udo 1705-1706  

Jan Adolf Winkler 1706-1717  

Elbert Moij 1717-1731 Zoon van Pieter Moij. Schout.  
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Heemraad Kortenhoef (heerlijkheid, Utrecht) 

Gerard Aernout Hasselaer 1731-1740  

Hendrik Kerrinck 1740-1755 waarnemend hoogheemraad (res. ZD, 13 mei 1740) 

Thomas van Son 1755-1774  

Nicolaas Calkoen 1774-1806 Zoon van nieuwe eigenaar. Biografie: www.parlement.com 

Erfde in 1791-196 minstens 650.000 gulden. 

Jan Willem Calkoen 1806-1814  

Abraham Calkoen 1814-1832 In 1816 verheven tot jonkheer en lin 1828 tot baron. 

Jan Coeroed Duuring 1832-1835  

Johannes Sanderson 1835-1847  

Jan van den Andel 1847-1857  

M.C. van Pellekom 1857-1864  

Heemraad Breukelen (heerlijkheid, Utrecht) 

Cornelis Ryk 1675-1688  

Otto Ryksen Casteleyn 1688-1707  

Rijk Otto Casteleijn 1707-1753 Nagelaten vermogen: 220.000 guldens. 

Ryk Casteleyn 1753-1766  

Joan Orrt 1766-1785  

Joan Orrt 1785-1814  

Hendrik Orrt 1814-1829  

Abraham van den Bergh 1829-1842  

Tuyll van Serooskerken 1842-1850  

T.G. graaf Van Limburg Stirum 1850-1864  

Heemraad Nigtevecht (heerlijkheid, Utrecht) 

Cornelis Adamsz. 1676-1678 Had geen 20 morgen of 10.000 gulden? 

Johannes van Soestdyk 1678-1720  

Hendrik van Soestdyk 1720-1733 Zoon van Johannes van Soestdyk. 

Meeuwis van Leeuwen 1733-1760  

Jan Elias Huydekoper 1760-1761  

Pieter Rendorp 1761-1763  

Willem Huydecoper 1763-1796  

Nicolaas Buddingh 1796-1803  

Jan Elias Huydekoper 1803-1846  

Jhr. Pieter Clifford 1846-1864  

Heemraad Abcoude (heerlijkheid, Utrecht) 

Hednrik Kossen op Marken 1675-1678 Had geen 20 morgen of 10.000 gulden? 

Gysbert Pieters Schouten 1678-1721  

Johan Gousset 1721-1733  

Johannes Boeleman 1733-1739  

Hermanus Wenkink 1739-1745  

Hendrik van Soestdyk 1745-1790 Familie van hoogheemraad van Nichtevecht? 

J.A. Taets van Amerongen 1790-1799  

G.G. Taets van Amerongen 1799-1810  

Willem Methorst 1810-1846  

Joan Huydekoper 1846-1849  

J.P.C. Reede Totter 1849-1864  

Baljuw van Gooiland, 1591-1864, vanaf 1678 dijkgraaf van de Zeedijk beoosten Muiden. 

(geen hoogheemraad van de Diemerdijk, grote invloed op benoeming van de Hollandse 

heemraden) 

Paulus van Loo       ?-1579 Ontslagen wegens onvoldoende loyaliteit aan de Opstand. 

Willem van Zylen Nijevelt 1579-1607 Vertrouweling van Willem van Oranje. 

Pieter Cornelisz. Hooft 1609-1647 Zoon van de Adam burgemeester Cornelis Pietersz Hooft. 

Gerrit Bicker 1649-1665 Zoon van de Adam burgemeester Andries Bicker. 

Martinus Fontaine 1665-1691 Schoonzoon van Adam burgemeester Gillis Valckenier. 

Hendrik Hooft 1691-1707 Famile van de Adam burgemeester. 

Jeronimus Velters 1707-1709  

Hendrik Hooft de jongste 1709-1717 Zoon van Hendrik Hooft (hierboven). 

Piter Anthony Huybert 1717-1739  

Jan Bernd Bicker 1739-1751  

Graaf Gronsveld-Diepenbrouck 1751-1773  

Dirk van Boetzelaer 1773-1782  

Nicolaas Anthonisz Warin 1782-1787  

Gerrit Corver Hooft 1787-1795 Familie van Hendrik Hooft (hierboven). 
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BIJLAGE 2: KOSTEN VOOR DIJKPLICHTIGE DIJKVAKKEN, 1740-1864 

Na de aanleg van de stenen dijk in 1735-1740 werd het beheer van de nieuwe dijk in 

handen gesteld van het hoogheemraadschap. De landdijk bleef in handen van de 

individuele dijkplichtigen. De nieuwe dijk werd opgesplitst in verschillende bonnen.  

De verdeling van de bonnen zag er als volgt uit: 

Onderhoudsverplichtingen Diemerdijk, 1770. 

Waalplichtige omslag totaal Dijkplichtige 

particulieren Dijkplichtig

e districten 

Verlaten landen 

Muiden – Diemerdam,  828 2 282 25% 1.112 

Diemerdammer Sluis – Mullem 12 224 10 4% 246 

Ipensloot 53 151 54 21% 258 

Landdijk aan de Nes 197 15 55 20% 267 

Ackerswade 0 6 28 85% 33 

Onderhoud HHR in 1770 1.090 398 428 22% 1.916 

Niet gemeen tot na 1810* 672    672 

1.762    2.588 

Onderhoud door Amsterdam (30) (650)   680 

Total 3.268

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 520-522 (generale rekeningen). HHR=hoogheemraadschap. 

* = zogenaamde schellinkjesdijk. 

De kosten werden per bon omgeslagen over de dijkplichtigen in deze bon. Met de 

inwerktreding van het nieuwe reglement in 1864 verviel deze regeling. De jaarlijkse 

kosten staan weergegeven in onderstaande tabel. 

Kosten per roede per dijkvak onderhouden door het hoogheemraadschap, 1740-1865 (in gld). 

Muiden-

Diemerdam 

Diemerdam-

Mullem

Ipensloot Nes Mullem

Jaar 1112 roede 246 roede 258 roede 267 roede 33 roede

1740 12-00-00 30-00-00 24-00-00 n.b. n.b.

1741 12-00-00 30-00-00 18-00-00 2-19-00 n.b.

1742 12-00-00 n.b. 18-00-00 n.b. n.b.

1743 12-00-00 25-14-00 18-00-00 1-04-00 n.b.

1744 12-00-00 3-17-00 18-00-00 1-05-00 n.b.

1745 12-00-00 3-15-08 18-00-00 n.b. n.b.

1746 12-00-00 In 5 parken 18-00-00 n.b. n.b.

1747 12-00-00 0-08-00 18-00-00 n.b. n.b.

1748 12-00-00 1-08-08 7-14-09 n.b. n.b.

1749 12-00-00 1-07-00 0-16-00 n.b. n.b.

1750 12-00-00 6-00-00 5-04-00 n.b. n.b.

1751 12-00-00 1-00-00 0-19-00 n.b. n.b.

1752 12-00-00 2-07-00 0-06-08 n.b. n.b.

1753 4-12-12 1-03-08 0-16-00 n.b. n.b.

1754 2-04-00 4-00-00 0-09-00 n.b. n.b.

1755 6-06-00 1-02-00 0-19-00 n.b. n.b.

1756 1-06-06 6-05-03 5-04-00 n.b. n.b.

1757 2-15-00 4-03-00 2-15-00 n.b. n.b.

1758 0-15-00 1-15-00 1-05-00 n.b. n.b.

1759 1-03-00 2-02-00 2-09-08 0-10-00 PM 

1760 1-00-00 2-09-08 0-12-00 PM 4-08-04 

1761 1-18-08 1-06-14 17-10-00 0-18-12 1-18-02 

1762 1-11-00 0-14-00 0-09-12 PM 1-16-10 

1763 0-17-00 0-16-00 0-09-08 0-12-00 0-13-06 

1764 1-11-00 1-05-00 0-17-00 0-09-00 1-15-00 

1765 1-05-00 1-04-00 0-09-12 PM 1-10-00 

1766 1-00-00 0-16-00 3-18-00 0-09-00 0-15-00 

1767 0-18-00 1-02-00 0-15-00 0-16-08 1-05-00 

1768 1-02-00 1-00-00 0-17-00 PM 1-05-00 

1769 0-18-00 2-08-00 1-14-00 1-06-00 2-03-00 

1770 0-17-08 2-11-00 1-12-00 PM 1-00-00

1771 0-18-00 0-15-00 0-17-00 0-08-00 PM

1772 0-18-00 1-10-08 0-18-00 0-05-00 0-16-00 
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Kosten per roede per dijkvak onderhouden door het hoogheemraadschap, 1740-1865 (in gld). 

Muiden-

Diemerdam 

Diemerdam-

Mullem

Ipensloot Nes Mullem

Jaar 1112 roede 246 roede 258 roede 267 roede 33 roede

1773 0-17-00 1-16-00 0-17-00 PM 0-13-00 

1774 1-02-00 1-14-00 1-03-00 0-06-00 3-07-04 

1775 1-05-00 2-02-00 1-10-08 PM 0-18-00 

1776 1-02-00 1-14-00 1-13-00 PM 1-03-08 

1777 1-02-08 1-14-00 0-19-00 PM PM

1778 1-05-08 1-06-00 0-14-00 PM PM

1779 2-00-00 4-07-08 0-14-00 PM PM

1780 0-15-08 1-08-00 0-12-08 0-03-04 PM

1781 0-12-08 0-17-00 0-10-08 PM PM

1782 0-16-00 0-18-00 0-18-00 0-05-08 PM

1783 0-16-04 1-08-00 1-02-00 PM PM

1784 0-11-12 1-02-00 0-19-08 0-04-12 PM

1785 1-02-08 1-02-08 1-04-00 PM PM

1786 0-13-04 1-02-00 0-18-00 0-05-08 PM

1787 1-00-00 1-02-00 0-15-00 PM PM

1788 0-16-04 2-14-00 0-15-08 0-04-08 PM

1789 1-04-08 0-15-00 1-18-00 PM PM

1790 0-10-04 0-14-08 0-14-08 0-13-00 2-06-00 

1791 1-07-08 2-16-00 1-05-00 PM PM

1792 1-00-00 0-17-00 0-17-00 0-06-08 PM

1793 1-02-08 1-00-00 1-05-00 PM PM

1794 0-13-04 0-20-08 0-19-08 0-09-08 PM

1795 0-10-04 0-12-00 2-06-08 PM 1-09-00 

1796 0-12-00 1-10-00 2-03-00 0-06-00 PM 

1797 0-10-04 1-02-08 1-10-00 0-14-00 5-00-00 

1798 0-12-00 1-12-00 1-00-00 0-09-12 4-05-00 

1799 0-17-08 2-00-00 1-05-00 0-06-00 3-10-00 

1800 0-15-00 1-12-00 1-02-00 0-16-00 3-00-00 

1801 0-15-00 1-10-00 1-05-00 0-13-00 3-00-00 

1802 1-00-00 2-02-00 1-16-00 0-16-00 2-15-00 

1803 0-10-04 2-05-00 1-02-00 0-10-00 2-08-00 

1804 0-10-00 2-04-00 0-18-00 0-09-00 2-17-10 

1805 0-09-00 2-03-08 1-01-00 0-09-08 3-03-00 

1806 0-13-3,75 2-16-00 0-19-05 0-12-04 2-02-02 

1807 1-11-00 12-02-00 5-02-00 0-14-04 5-03-04 

1808 6-19-10 21-14-10 3-02-04 0-08-06 6-13-00 

1809 4-08-00 20-15-00 1-19-08 0-08-00 5-19-14 

1810 1-12-06 5-03-6,5 1-16-06 0-16-00 3-00-00 

1811 1-12-06 5-03-6,5 1-16-00 0-16-00 2-15-00 

1812 1-10-00 4-10-00 1-05-00 0-13-00 3-03-00 

1813 1-12-00 5-10-00 1-16-00 0-12-00 2-06-12 

1814 1-04-00 3-12-00 1-10-00 0-08-00 3-11-10 

1815 1-16-00 3-18-00 1-16-00 0-09-00 3-16-02 

1816 1-13-00 4-16-00 2-10-10 0-09-04 3-10-00 

1817 1-12-00 5-17-00 2-17-00 0-15-00 4-08-00 

1818 0-12-00 2-01-00 0-15-00 0-04-08 2-03-07 

1819 0-16-00 2-18-00 0-17-04 0-05-01 2-03-03 

1820 1-16-00 5-08-00 1-04-00 0-05-01 3-00-00 

Noot: n.a. = niet beschikbaar; PM = geen omslag. In de jaren 1740-1750 werd in verschillende tijden voor 

de omslag van de dijkvernieuwing aanzienlijke omslagen opgelegd over betreffende delen van 

bovengenoemde parken.  

Bron: AGV, Archief Diemerdijk, inv. nr. 521-524. Lasten Ipensloot 1740 voor periode 1735-1740: AZD, inv. 

nr. 17, dd 1 nov. 1740. Lasten Ipensloot 1740 voor periode 1735-1740: AZD, inv. nr. 17, dd 1 nov. 1740. 
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Muiden-

Diemerdam 

Diemerdam-

Mullem

Ipensloot Nes Mullem

3980 el 883 el 923 el 955 el 119 el

Cent Cent Cent Cent cent

1821 120 300 60 20 220½ 

1822 180 420 100 30 48½ 

1823 40½ 85(3/5) 21 6 (11/16) 80 

1824 25 75 15 5 50 

1825 70 90 50 6 88 

1826 64 (1/4) 83½ 16½ 4½ 88¾ 

1827 66 264½ 62 7½ 135 

1828 60 239 82 6 105 

1829 40 114 50 10 180 

1830 21 83½ 39½ 9 164 

1831 19 59½ 40 6½ 97½ 

1832 17 50 28 6 88½ 

1833 16 40½ 35½ 6½ 95 

1834 18 46 24½ 7 98 

1835 19 55 34 7½ 103½ 

1836 46½ 524½ 96 30 247 

1837 36½ 299½ 103½ 20 123½ 

1838 23 322½ 43 10½ 167 

1839 21½ 384 30 7½ 120 

1840 17½ 365 42½ 6½ 93½ 

1841 19 319 43½ 8 107 

1842 16,5 336,5 30 6,5 81 

1843 15½ 25 48 8 85 

1844 19½ 54½ 48 7½ 79 

1845 17½ 53 17½ 8 84½ 

1846 18 58 19 10 106 

1847 13½ 44 56 6½ 76½ 

1848 16½ 56 115 9 92½ 

1849 15 57 32 8 86½ 

1850 24 60½ 28 10 68 

1851 17 41 25 5 87½ 

1852 19 53 37 5 81 

1853 24 37 29½ 5 47 

1854 18 52 15 10½ 56 

1855 18½ 58½ 20½ 15 56 

1856 14 50 15 11 47 

1857 15 56 16 10 56 

1858 14 52 15½ 10 47½ 

1859 15 47½ 18 12 56 

1860 14½ 47½ 20 11 56 

1861 15 54 20½ 12½ 56 

1862 14 52 23 15 56 

1863 14 46 19 11½ 56 

1864 17 49 19 10½ 56 

1865 14 40 14 8 39 

Bron: AGV, Archief Diemerdijk, inv. nr. 521-524.  
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BIJLAGE 3: DE OMSLAG PER JAAR

Vanaf omstreeks 1450 werden de kosten van het hoogheemraadschap omgeslagen over 

acht districten. Elk district was verantwoordelijk voor de eigen inning, zonder inmenging 

van het hoogheemraadschap (zie bijlage 2). 

In het archief van het hoogheemraadschap zijn de rekeningen vrijwel compleet 

beschikbaar vanaf 1590. Voor de periode 1544-1590 zijn rekeningen beschikbaar voor een 

aantal jaren, de oudste rekening dateert van 1544. Voor 1590 waren de rekeningen weinig 

consistent. Daarom is voor de jaren 1566-1590 gebruik gemaakt van een lijst van 

jaarlijkse omslagen uit het archief Kronenburg. Weliswaar biedt dit geen zekerheid over de 

totale omslag, maar is wel een goede schatting. 

De oorspronkelijke rekeningen zijn geen zuivere opstellingen van inkomsten en lasten en 

ook geen zuivere kasstroom. Uitstaande kasmiddelen werden als inkomsten opgevoerd. 

Eventuele niet geïnde ‘inkomsten’ werden opgevoerd als ‘negatieve inkomsten’, hetgeen 

juist is een zuivere baten-lasten systeem. In onderstaande tabel zijn de inkomsten en 

uitgaven gecorrigeerd voor ‘oneigenlijke’ elementen. De omslag was zeer lange tijd gelijk 

aan het verschil tussen inkomsten en uitgaven. In 1702 werd besloten meer om te slaan 

dan strikt nodig was in verband met te verwachte uitgaven. Nadien gebeurde dit vaker. 

Meestal was er alleen sprake van een afronding. Er vond geen reservevorming plaats. 

Daarmee is de jaarlijkse omslag niet voor alle jaren een precieze weergave van de kosten 

van dat jaar. Wel geeft het een goede benadering. 
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jaar Omslag

stuiver/

morgen 

1566 4.308 4 

1567 3.456 3 

1568 3.264 3 

1569 3.015 3 

1570 5.570 5 

1571 4.671 4 

1572 2.781 3 

1573 6.552 6 

1574 4.578 4 

1575 6.596 6 

1576 7.136 7 

1577 8.448 8 

1578 5.112 5 

1579 5.013 5 

1580 4.924 5 

1581 4.678 4 

1582 6.228 6 

1583 6.291 6 

1584 5.310 5 

1585 4.656 4 

1586 4.598 4 

1587 5.024 5 

1588 6.733 6 

1589 6.743 6 

1590 13.163 12 

1591 Niet bekend

1592 6.050 6 

1593 6.300 6 

1594 11.754 11 

1595 9.073 9 

1596 2.720 3 

1597 2.250 2 

1598 1.866 2 

1599 1.715 2 

1600 1.575 1 

1601 2.868 3 

1602 2.700 3 

1603 3.300 3 

1604 2.945 3 

1605 1.766 2 

1606 1.007 1 

1607 1.998 2 

1608 3.647 3 

1609 7.009 7 

1610 6.000 6

1611 2.700 3

1612 Niet bekend

1613 1.800 2

1614 Niet bekend

jaar Omslag

stuiver/

morgen 

1615 Niet bekend

1616 Niet bekend

1617 Niet bekend

1618 Niet bekend

1619 Niet bekend

1620 2.700 3 

1621 3.006 3 

1622 3.826 4 

1623 2.700 3 

1624 4.145 4 

1625 10.189 10 

1626 8.591 8 

1627 4.105 4 

1628 3.491 3 

1629 4.252 4 

1630 3.483 3 

1631 4.260 4 

1632 10.495 10 

1633 6.733 6 

1634 4.628 4 

1635 6.519 6 

1636 9.855 9 

1637 6.667 6 

1638 7.795 7 

1639 4.102 4 

1640 4.188 4 

1641 4.778 5 

1642 5.633 5 

1643 5.992 6 

1644 6.796 6 

1645 5.621 5 

1646 8.345 8 

1647 5.317 5 

1648 5.127 5 

1649 4.962 5 

1650 5.642 5 

1651 25.012 24 

1652 4.704 4 

1653 4.851 5 

1654 4.447 4 

1655 3.388 3 

1656 4.333 4 

1657 3.051 3 

1658 4.367 4 

1659 2.055 2 

1660 4.052 4 

1661 1.899 2 

1662 2.204 2 

1663 1.898 2 

jaar Omslag

stuiver/

morgen 

1664 2.881 3 

1665 2.259 2 

1666 4.360 4 

1667 2.522 2 

1668 2.740 3 

1669 4.304 4 

1670 2.799 3 

1671 1.973 2 

1672 1.468 1 

1673 1.147 1 

1674 2.262 2 

1675 2.262 2 

1676 44.764 42 

1677 39.054 37 

1678 5.655 5 

1679 31.778 30 

1680 24.018 23 

1681 9.185 9 

1682 6.372 6 

1683 20.849 20 

1684 16.967 16 

1685 5.823 5 

1686 5.696 5 

1687 4.394 4 

1688 8.345 8 

1689 7.447 7 

1690 6.300 6 

1691 7.108 7 

1692 11.151 11 

1693 13.118 12 

1694 13.904 13 

1695 11.550 11 

1696 9.973 9 

1697 10.557 10 

1698 11.936 11 

1699 15.332 14 

1700 17.227 16 

1701 9.202 9 

1702 72.000 68 

1703 36.000 34 

1704 36.000 34 

1705 27.000 25 

1706 27.000 25 

1707 27.000 25 

1708 40.500 38 

1709 40.500 38 

1710 40.500 38 

1711 40.500 38 

1712 27.000 25 



Bijlage 3 

260

jaar Omslag

stuiver/

morgen 

1713 27.000 25 

1714 27.000 25 

1715 27.000 25 

1716 27.000 25 

1717 27.000 25 

1718 18.000 17 

1719 22.500 21 

1720 18.000 17 

1721 13.500 13 

1722 9.000 8 

1723 13.500 13 

1724 13.500 13 

1725 18.000 17 

1726 27.000 25 

1727 22.500 21 

1728 22.500 21 

1729 18.000 17 

1730 13.500 13 

1731 18.000 17 

1732 31.500 30 

1733 18.000 17 

1734 31.500 30 

1735 27.000 25 

1736 27.000 25 

1737 27.000 25 

1738 27.000 25 

1739 27.000 25 

1740 18.000 17 

1741 18.000 17 

1742 27.000 25 

1743 31.500 30 

1744 22.500 21 

1745 18.000 17 

1746 13.500 13 

1747 9.000 8 

1748 22.500 21 

1749 22.500 21 

1750 Niet bekend 

1751 Niet bekend 

1752 Niet bekend 

1753 9.000 8 

1754 18.000 16 

1755 13.500 12 

1756 9.000 8 

1757 9.000 8 

1758 9.000 8 

1759 9.000 8 

1760 9.000 8 

1761 9.000 8 

1762 9.000 8 

jaar Omslag

stuiver/

morgen 

1763 9.000 8 

1764 4.500 4 

1765 4.500 4 

1766 4.500 4 

1767 4.500 4 

1768 4.500 4 

1769 4.500 4 

1770 4.500 4 

1771 4.500 4 

1772 4.500 4 

1773 4.500 4 

1774 4.500 4 

1775 4.500 4 

1776 4.500 4 

1777 4.500 4 

1778 4.500 4 

1779 4.500 4 

1780 4.500 4 

1781 4.500 4 

1782 4.500 4 

1783 4.500 4 

1784 4.500 4 

1785 4.500 4 

1786 4.500 4 

1787 4.500 4 

1788 4.500 4 

1789 4.500 4 

1790 4.500 4 

1791 4.500 4 

1792 4.500 4 

1793 4.500 4 

1794 4.500 6 

1795  6.750 6 

1796  6.750 6 

1797  6.750 6 

1798  6.750 6 

1799  6.750 6 

1800  6.750 6 

1801  6.750 6 

1802  6.750 6 

1803  6.750 6 

1804  6.750 6 

1805  6.750 6 

1806  6.750 6 

1807  13.500 12 

1808 13.500 12 

1809  13.500 12 

1810  13.500 12 

1811  13.500 12 

1812  9.000 8 

jaar Omslag

stuiver/

morgen 

1813  9.000 8 

1814  9.000 8 

1815  9.000 8 

1816 6.750 6 

1817 6.750 6 

1818 4.500 4 

1819 4.500 4 

1820 4.500 4 

1821 0 0 

1822 0 0 

1823 6.750 6 

1824 6.750 6 

1825 6.750 6 

1826 4.500 4 

1827 4.500 4 

1828 4.500 4 

1829 6.750 6 

1830 6.750 6 

1831 6.750 6 

1832 6.750 6 

1833 6.750 6 

1834 6.750 6 

1835 6.750 6 

1836 6.750 6 

1837 7.875 7 

1838 12.375 11 

1839 10.800 10 

1840 10.800 10 

1841 8.100 7 

1842 8.100 7 

1843 8.100 7 

1844 4.950 4 

1845 8.100 7 

1846 9.000 8 

1847 10.800 10 

1848 8.100 7 

1849 9.000 8 

1850 9.900 9 

1851 9.900 9 

1852 12.600 11 

1853 12.600 11 

1854 12.600 11 

1855 8.100 7 

1856 10.800 10 

1857 16.200 15 

1858 13.500 12 

1859 14.400  13 

1860  7.200 7 
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BIJLAGE 4: DE ZEEDIJKSLASTEN PER MORGEN (OMSLAG)

De jaarlijkse omslag (bijlage 3) werd over acht districten omgeslagen. Het 

hoogheemraadschap was niet betrokken bij de omslag binnen het district; de 

hoogheemraad deed de omslag op districtsniveau geheel op eigen verantwoording. Hij 

was niet altijd betrokken bij de omslag op lagere niveaus (hier ‘subdistricten’ genoemd). 

De districten en subdistricten waren geen zelfstandige organisaties en dus zijn 

documenten incidenteel bewaard gebleven. Rekeningen zijn deels bewaard gebleven door 

archivering door het betrokken bestuur van stad of ambacht (als dat geval was) of in het 

huisarchief van de hoogheemraad. Een volledige analyse tot op het laagste niveau valt 

dus niet  te geven. Wel is het mogelijk een algemeen beeld te schetsen, dat bij bijdraagt 

in het inzicht in de relatieve last van dijk- en waalplichtigen van de Diemerdijk. De 

overgeleverde rekeningen dateren vooral van na 1700. Aangezien de rekening gebaseerd 

waren op oude privileges zal de situatie voor de zeventiende eeuw en eerder niet heel 

veel anders zijn geweest. 

Inleiding: verdeling over 3 derdendelen, 8 districten en vele subdistricten 

In 1440 werd vastgesteld dat de zogenaamde waalplichtigen verantwoordelijk waren 

voor het dragen van de gemeenschappelijke kosten. De directe onderhoudskosten bleven 

aan de dijkplichtigen en blijven hier buiten beschouwing. De omslag per morgen 

verschilde sterk van gebied tot gebied. In deze bijlage wordt uiteengezet hoe de omslag 

van het hoogste tot het laagste niveau plaatsvond en hoe groot de relatieve last was. 

De gemeenschappelijke kosten werden jaarlijks omgeslagen over acht districten. Het 

is niet bekend hoe de districtsindeling tot stand is gekomen, maar het is waarschijnlijk 

dat bij het ontstaan in het midden van de vijftiende eeuw rekening werd gehouden met 

het relatieve belang dat het district had bij de instandhouding van de dijk.  

Jaarlijks werd op de eerste dinsdag van de maand november werd de omvang van de 

omslag vastgesteld. De eerste dinsdag van februari werd de betaaldag gehouden. Op 

dezelfde dag de zogenaamde repartitie vastgesteld, waarbij de betalingen aan 

crediteuren warden verdeeld over de districten. Voor kleine uitgaven werd geld geleend 

van de dijkgraaf of anderen; anderen kregen pas maanden na het leveren van hun 

prestatie betaald. Later werd het steeds meer gewoon dat de bijdrage in baar geld –

voldaan in Amsterdam in de eerste week van februari of zoveel eerder als gewenst- werd 

betaald aan de penningmeester die voor betaling aan crediteuren zorg droeg. Op de 

betaaldag werd vastgesteld of iedereen zich had gehouden aan de financiële afspraken. 

Op deze dag werd aan de heemraden de formele vraag voorgelegd of deze ‘restanten’ 

hadden aan te bieden. In dat geval zou volgens dijkrecht de dijkgraaf het recht hebben 

deze op dubbel gewin te innen, eventueel met executoriale verkoop zonder tussenkomst 

van de rechter. Dijkgraaf en hoogheemraden bepaalden dat driekwart van de omslag 

betaald werd door de eigenaren en eenkwart door de gebruikers. 

Verdeling van de omslag over 3 derdendelen en 8 districten 

A. Hollands derdendeel 

i. Muiden/Weesp 

ii. Weespercarspel

iii. Diemen

B. Overvechts derdendeel 

i. Loosdrecht

ii. Nichtevecht

iii. Kortenhoef 

C. Utrechts derdendeel 

i. Breukelen

ii. Abcoude
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Verdeling over acht districten 

De verdeling bleef onveranderd tot 1864 en zag er als volgt uit: 

Tabel: De relatieve contributie per morgen per district, Diemerdijk 1440-1864 

Grootte 

in 

morgen 

% van 

totale 

areaal 

Aandeel 

in 

omslag 

% van 

omslag 

Relatieve last 

(gem. =100) 

      

Hollands derdendeel 3.722 17.6% 3/9 33.3% 189 

Muiden/Weesp 1.545 7.3% 1/9 11.1% 152 

Weespercarspel 1.200 5.7% 1/9 11.1% 197 

Diemen  977 4.6% 1/9 11.1% 241 

Het dijkplichtige gebied lag geheel in het hollands derdendeel. De dijkplichtige kosten, welke (veel) hoger 

waren dan de waalplichtige kosten, zijn niet verrekend in dit overzicht. 

      

Overvecht derdendeel 8.386 39.6% 3/9 33.3% 84 

Loosdrecht/Hollands Loenen 2.650 12.5% 1/9 11.1% 89 

Nichtevecht 2.025 9.6% 1/9 11.1% 116 

Kortenhoef 3.711 17.5% 1/9 11.1% 63 

      

Utrechts derdendeel 9.077 42.8% 3/9 33.3% 78 

Breukelen/Stichts Loenen 4.762 22.5% 1/6 16.6% 74 

Abcoude 4.315 20.4% 1/6 16.6% 81 

      

21. 185 100% 9/9 100% 100 

De omslag voor het district werd vastgesteld door de hoogheemraad. De omslag moest 

worden gedaan eind november, begin december. De eerste week van november werd de 

generale rekening vastgesteld; de algemene inning was de eerste week van februari 

daaropvolgend. In de tussentijd moest op verschillende lagere niveaus de omslag en 

inning plaatsvinden. 

De Staten van Utrecht introduceerden in de loop van tijd verschillende maatregelen die 

de omslag regelden. De belangrijkste maatregel was de inning die bij resolutie van 2 

oktober 1715 werd vastgesteld. Rekeningen op alle niveau’s binnen de provincie Utrecht 

moesten door de Staten van Utrecht (achteraf) worden goedgekeurd.1047

De omslag binnen de districten

Binnen elk district was bepaald hoe de lasten zouden worden omgeslagen. Ieder district 

kende een eigen wijze, eigen termen en eigen administratie. Zover bekend is in geen van 

de districten tussen 1600 en 1864 enige aanpassing gemaakt in deze verdeling. 

Waarschijnlijk dateerde de verdeling uit het midden van de vijftiende eeuw, maar dit valt 

niet met zekerheid vast te stellen. Door het gebrek aan een centrale administratie is het 

nu zeer moeilijk precies vast te stellen wie hoeveel betaalde. Al in de zeventiende eeuw 

werd er herhaaldelijk geklaagd dat de originele stukken betreffende de lastenverdeling 

niet meer waren te achterhalen. Men schreef eenvoudig de rekening over van het jaar 

tevoren.

De basis voor de berekening van de omslag in het district was de algemene omslag. 

Daarbij werd geteld eventuele verplichtingen voor dijkonderhoud en voor het betalen van 

tractementen van lokale functionarissen en gaarderkosten. Tenslotte was er in veel 

subdistricten de gewoonte de omslag naar boven af te ronden en het overschot te 

gebruiken voor vertering. Op lagerniveau (subdistrict) gebeurde hetzelfde. Ook op dit 

niveau was er eerst een berekening van de omslag van bovenaf en daarna de bijtelling 

van lokale kosten (dijkonderhoud en lokale tractementen).  

1047  RHC Vecht en Venen, archief voormalige gemeente Loenersloot, inv. nr. 651. 
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Samenvattend overzicht van de last per morgen 

Aantal morgen Morgen

in % 

Index

Hollands derdendeel Hoeven index 3.722 17.6% 189

Muider polder   164     

Aart jans polder   91     

Sinnigvelder polder   210     

Muiden    498     

Bloemendaal   184     

Binnen aerts   342     

Over aerts   331     

Smal weesp   183     

Muiden/Weesp   1.545  7.3%  152 

Bijlmer 2/5 deel  500     

Gein 2/5 deel  500     

Boternes 

32 morgen/hoef  86    

Gaasp

22.5 morgen/hoef  100  0.4%  

Lageweijde

15 morgen/hoef  15    

Gaasp 1/5 deel  200     

Weespercarspel   1.200  5.7%  197 

        

Boven Rijkersloot  1/5 deel  290     

Beneden Rijkersloot 1/5 deel  168     

Overdiemen 3/5 deel  519     

Diemen    977  4.6%  241 

        

Overvecht derdendeel 8.386 39.6% 84

        

Ouwkerk   2000     

Loendraden   650     

Loosdrecht/Hollands 

Loenen 

  2.650  12.5%  89 

Breukelerveen 26  864     

Breukelen proosdij 12  250     

Nichtevecht 16  611     

Mijnden 13  300     

Nichtevecht 67  2.025  9.6%  116 

Hollands eind 1/11 deel     

Stichts eind 13 ½ 

 750 

    

Dorstwaard  136      

Meerdijk  100      

Bleijkpolder  150      

Spiegelpolder  250      

Berger polder  225      

Heijntjes  100      

Nessen spijker  170      

Broekdijk  130      

Horsterwaard 16 ½       

Dorssewaard 8       

Kortenhoef 37  1700     

Kortenhoef 75  3.711  17.5%  63 
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Samenvattend overzicht van de last per morgen 

Aantal morgen Morgen

in % 

Index

        

Utrechts derdendeel 9.077 42.8% 78

        

Loenen 53  1403     

Breukelerwaard  100     

Gieltjespolder etc.  100     

Oukoop  680     

Kortrjk  530     

Otters  625     

Oud ra  727     

Kleijn ondren  180     

Portengen  297     

Breukelen 113  3359     

Breukelen/Stichts 

Loenen 

168  4.762  22.5%  74 

Demmerik/Oosthuizen 7  1.600     

Vinkeveen 4 1/3  1.000     

Ankeveen 2       

Staten gerecht 1.065     

Baambrugge 
50 1/6 

650     

Abcoude 63 ½  4.315  20.4%  81 

       

totaal 21. 185 100% 100 
        

ONBELASTE BELANGHEBBENDE LANDEN (IN 1714) 
GEBIED MORGEN

Over amstel   257     

Groot duijvendrecht   885     

Kleijn duijvendrecht   532     

Bulwijk   23     

Holenwijk   419     

   2.223     

8 rondenroep   155     

Holendrecht   284     

Waverveen en vinkeveen   1.600     

Mijdrecht   2.089     

Wilnis   1.286     

Westveen   125     

Noordpolder   330     

Zevenhoven   1.160     

   8.424     

Blokland en nieuwerveen   1.600     

Uijthoorn   1.100     

Yycamen   300     

Bovenkerk   1.962     

Middelpolder   1.229     

Zuijderwater   1.660     

   7.851     

18.498

       

Bron: SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645. 

Na vaststelling van de lasten per subdistrict moest bepaald wie hoeveel moest betalen. 

Deze lastenverdeling werd vastgelegd in een legger. In sommige subdistricten werden de 

leggers jaarlijks opnieuw vastgesteld; in andere werden dit veel minder vaak gedaan. 

Bekend zijn de verhalen dat landeigenaren delen van hun bezit verkochten zonder 

zeedijkslasten. Zij bleven hun oude omslag gewoon betalen, terwijl de nieuwe eigenaar 

vrijdom genoot. Na verloop van tijd waren dus overal ‘vrijdommen’ ontstaan zonder 

juridische onderbouwing. 
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A. HOLLANDSE DERDENDEEL

Het Hollands derdeel bestond uit de districten Muiden/Weesp, Weespercarspel en 

Diemen. Het derdendeel had 16 roede en 4 voet zeedijk in onderhoud Nabij Ipensloot 

werd een bon onderhouden van 7 roede. In 1751 bedroegen de kosten hiervan 15 gulden 

en 11 stuivers. Bij de afloop van Diemen werd 9 roede en 4 voet zeedijk onderhouden. In 

1751 bedroegen de kosten onderhoudsverplichtingen voor 16 roede en 4 voet dijk 112 

gulden. Verder werd een tractement betaald voor de secretaris van 6 gulden.1048 Deze 

kosten werden omgeslagen over de drie districten in het derdendeel: Muiden/Weesp, 

Diemen en Weespercarspel, elk voor 1/3 deel. 

Het Hollandse derdendeel, groot 3.722 morgen of 18% van het totale waalplichtige 

gebied, betaalde gemiddelde bijna twee keer de gemiddelde last per morgen en (veel) 

meer dan twee keer zoveel als de verder weggelegen gebieden. De ingelanden van dit 

derdendeel waren bovendien belast met de dijkplichtige lasten die niet in de navolgende 

staten zijn verwerkt.1049

A.i District Muiden en Weesp (1/9) 

Voor het district Muiden en Weesp beschikken we over financiële gegevens vanaf 

1744.1050 Het district Muiden en Weesp betaalde 1/9 deel van de omslag. Het district 

moest 35 roede en 1 voet dijk in eigen dijkonderhoud. Sinds 1697 betaalde het district 

voor een dijkvak 8 roede en 8 voet een vast bedrag 86 gulden, 13 stuivers en 6 

penningen aan de stad Amsterdam voor onderhoud. Het betaalde na 1750 ongeveer 80 

gulden per jaar voor het Hollands derdendeel. Tenslotte betaalde het district jaarlijks 190 

gulden aan bestuurs-en gaarderkosten, waarvan het ‘gelag’ op rekendag 75 gulden 

bedroeg. Deze lasten werden op basis van hoeven als volgt verdeeld: 

De omslag van het district Weesp en Muiden 

naam gerecht omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Aert Jans Polder 1.5 hoef 95 

Polder aan de vaart 5.5 hoef 164 

Sinnigvelder 2 hoef 240 

Muiden 9 hoeven 498  

Ankeveen 4 hoeven  

Karspel Weesp 1 hoef  

Diemen en Overdiemen 1 hoef  

Outersdorp 2 hoeven  

Nichtevecht 3 riethoeven  

Weesp zelve 30 hoeven  

Weesp 41 hoeven 1.047  

Weesp en Muiden 50 hoeven 1.545 35-1

Per gebied verschilde het aantal morgen per hoef. In Muiden was een hoef 55 morgen 

groot en was de omslag dus relatief laag (Sinnigvelder zelfs 120 morgen per hoef). 

Waarom Muiden, het dichtst aan zee gelegen, relatief weinig bijdroeg is niet bekend. 

1048  AGV, AZD, inv. nr. 613. (1680-1760), maar niet compleet. (of soms geen kosten?). 
1049  RHC Vecht en Venen, archief voormalige gemeente Loenersloot, inv. nr. 653. 
1050  GA Weesp, OA Weesp, inv. nr. C 21. 
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De lasten voor het gerecht Ankeveen (4/50 deel van het totale district) werden 

omgeslagen tezamen met omslagen uit drie andere districten:1051

De omslag van het gerecht Ankeveen 

naam polder Omslag

hoef

Omvang

morgen

Dijkverplichtingen

roede

Abcoude  2 hoeven  

Loenen 3 hoeven  

Kortenhoef 6 hoeven  

Muiden en weesp 4 hoeven  

Ankeveen 15 hoeven

De bijdragen van ‘Diemen en Overdiemen’ en van Nigtevecht werden verrekend met de 

omslag uit respectievelijk het district Diemen en Nigtevecht. 

De lasten van ‘Weesp zelve’ en ‘Karspel Weesp’ werden op basis van hoeven verdeeld 

over de volgende ‘sub-districten’:1052

naam polder  

(aantal morgen per hoef) 

Omslag

hoef

Omvang

morgen

Dijkverplichtingen

roede

Bloemendaal (36 m) 5.5 hoef 184 

Buiten 9 hoef 338 

Overaertsveld 5 hoef 181 

Elberen hooft 1 hoef 11 

Weesperhout 3 hoef 115 

Small weesp westzijde (24) 7 hoef 176 

Boternes (32) 1 hoef 32 

Weesp 31 hoeven

A.ii District Weespercarspel (1/9) 

Weespercarspel droeg 1/9 deel bij in de algemene omslag. Het district onderhield 18 

roede en 8 voet zeedijk. In 1697 werd een groot deel van haar directe dijkverplichtingen 

(bijna 15 roeden) overgedragen aan Amsterdam, waarvoor het 148 gulden en 10 stuivers 

betaalde. Na 1750 werd het onderhoud uitgevoerd door het hoogheemraadschap en het 

district belast met de kosten per roede voor dat dijkvak. Het district droeg een klein deel 

van het Hollands derdedeel bij (10 tot 20 gulden per jaar). 

Tegelijkertijd met de inning van de zeedijkslasten werd ook de omslag voor het 

onderhoud van de Diemerdammersluis (150 tot 300 gulden per jaar) geïnd. De kosten 

voor de hoogheemraad, lokale bestuurders en gaarders bedroegen 100 tot 150 gulden 

per jaar. 

Deze lasten werden op basis van hoeven verdeeld over de volgende ‘sub-districten’: 
Naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Bijlmer 2/5 deel  500 31-07-0 

Gein 2/5 deel  500 19-05-6 

Gaasp 1/5 deel 10.5 hoef 200 8-09-0 

5/5 deel 1.200 18-06-0

De kolom dijkverplichtingen geeft aan dat het district als zodanig 18 roede en 6 voet 

zeedijk onderhield en dat daarnaast de individuele subdistricten aanzienlijke lengten 

zeedijk in onderhoud hadden. In de Bijlmer was dat ruim 31 roede, het subdistrict Gein 

ruim 19 roede en het subdistrict Gaasp bijna 9 roede zeedijk. 

1051  AGV, AZD, inv. nr. 128 
1052  AGV, AZD, inv. nr. 128 
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Het sub-district Gaasp bestond uit drie sub-sub districten: 
naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Boternes 

32 morgen/hoef 5.5 hoeven 86 

Gaasp

22.5 morgen/hoef 4.5 hoeven 100 

Lageweijde

15 morgen/hoef 0.5 hoef 16 

10.5 hoeven 102 8-09-0

Naast de kosten voor het onderhoud van 8 roeden 9 voeten dijk in het dijkvak Mullen 

betaalde menongeveer 20 gulden voor de ‘onderwaarsman’ bedroegen ongeveer 20 

gulden per jaar en 10 gulden voor vergaderloon. 

A.iii District Diemen en Overdiemen (1/9) 

Van het district Diemen zijn geen financiële gegevens aangetroffen.1053 Van het district is 

bekend dat het 1/9 deel van de aanslag betaalde. Het district bestond uit Bovenkerk, 

Buitenkerk en Overdiemen. Overdiemen was groot 539 morgen ofwel 29.5 hoef (1 hoef 

=18 morgen).1054

naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Bovenkerk 2/5 deel 197 25-30-12 

Overdiemen 3/5 deel 539 

District Diemen 5/5 deel 927 35-54-12

De rekening werd voor de helft omgeslagen over Boven Rijkersloot en voor de andere 

helft Beneden Rijkersloot. De omslag in Bovenrijkersloot was gewoonlijk ongeveer een of 

twee stuivers hoger dan in Benedenrijkersloot vanwege hogere gaarderkosten. 

naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Boven Rijkersloot ½ deel 190 

Beneden Rijkersloot ½ deel 197 

2/2 deel 387 14-9-0

B. OVERVECHTSE DERDENDEEL

Het Overvechtse derdendeel bestond uit de districten Loosdrecht, Kortenhoef en 

Nichtevecht. Jaarlijks werd door de gaardermeester van het hoogheemraadschap ook de 

rekening opgemaakt van dit derdendeel. In tegenstelling tot de andere twee derdendeel 

waren de lasten van dit derdendeel aanzienlijk. Overvecht onderhield 124 roede en 3 

voet zeedijk, waarvan in 1697 een lengte van 27 roede en 3 voet zeedijk overging naar 

Amsterdam.

B.i District Loosdrecht 

De kosten van het district Loosdrecht werden omgeslagen op basis van morgen-morgen 

gelijk.1055 De kosten bestonden uit 1/9 deel van de algemene omslag en 1/3 deel van het 

derdendeel Overvecht. Daarnaast onderhield het district Loosdrecht 1 roede en 6 voet 

zeedijk.

1053  Mogelijk wel bewaard want veel materiaal is nog niet geïnventariseerd. 
1054  Gebaseerd op: AGV,  AZD, inv. nr. 288. 
1055  SA Adam, archief 5028, inv. nr. 645. 
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De omslag van het district Loosdrecht 

naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

District Loosdrecht geheel 2650 1-6-0 

B.ii District Kortenhoef 

Het district Kortehoef betaalde 1/9 van de omslag, een derde deel van de kosten van 

Overvecht (apart rekening van het hoogheemraadschap) en 3.5 roe in de dijk tussen 

Diemerdammersluis en Mullem. Verder werd jaarlijks 50-70 gulden uitgegeven aan 

bestuurders en gaarderlonen. Aan verteringen werd 20-30 gulden uitgegeven. Van alle 

kosten betaalde Hollands Ankeveen 1/11 deel. Kortenhoef onderhield 6-10-0 roede dijk. 

De omslag van het district Kortenhoef 

naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Hollands end van Ankeveen 1/11 deel  

Kortenhoef  10/11 deel  

11/11 deel 6-10-0

Het 10/11 deel werd als volgt omgeslagen:1056

De omslag van het district Kortenhoef: 10/11 deel 

naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Horsterwaard (Nederhorst) 16.5 hoeven  

Stichts einde Ankeveen 13.5 hoeven  

Drossewaard 8 hoeven  

Kortehoef 37 hoeven  

10/11 deel 75 hoeven

B.iii District Nichtevecht 

Het district Nichtevecht betaalde 1/9 deel van de algemene omslag en 1/3 van het 

derdendeel Overvecht. Volgens de conventie van 23 oktober 1652 betaalde Nichtevecht 7 

gld en 5 stuivers aan Amsterdam voor dijkonderhoud van een dijkvak. Tractement van 

de hoogheemraad was in 1700 vijftig gulden per jaar. 

Deze lasten werden als volgt omgeslagen: 
De omslag van het District Nichtevecht 

naam gerecht Omslag Morgen Dijkverplichtingen

roede

Breukelerveen 26 riemen 864 0-11-0 

Breukelen Proostdij (St Pieter) 12 riemen  

Nigtevecht 16 riemen 533 1-6-0 

Mijnden 13 riemen  

67 riemen

Het subdistrict Breukelerveen betaalde 26 riemen en was 864 morgen groot, verdeeld in 

3 blokken (Buitenweg, Binnenweg en Oostzijde) resp. in verhouding 2, 1.8 en 1. De 

zeedijksgelden bedroegen in deze ;subsubdistricten’ acht tot twaalf stuivers of meer per 

morgen.1057

1056  SAGV, archief Kortenhoef, inv. nr. 58.7 
1057  AGV, archief Tienhoven, inv. nr. 29. 
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Het subdistrict Breukelen Proostdij (ofwel Breukelen St Pieter) betaalde 12 riemen. Er 

werd ruim 50 gulden gedeclareerd voor reisgeld, tractementen en gaardergeld. In 1824 

werd dit omgeslagen over bijna 403 bunder (later gecorrigeerd tot bijna 400 bunder).1058

Het subdistrict Nichtevecht betaalden 16/67 deel van de districtsomslag. Er werd 

ongeveer 50 gulden aan diverse kosten betaald waaronder een stuk dijk (34 gulden) en 

een vat bier van 8 gulden. Deze kosten werden omgeslagen over 9 hoeven. De inning 

onder de negen hoeven (van 70 gld) werden jaarlijks geveild voor ruim 3 gulden. 

C. UTRECHTSE DERDENDEEL

C. i District Loenen en Breukelen (1/6) 

Het district Loenen en Breukelen betaalde 1/6 van de omslag. Het district had in totaal 

20 roede dijk in dijkplichtig onderhoud.1059 Vanaf 1697 betaalde het jaarlijks ruim 130 

gulden Amsterdam voor het onderhoud van 13 roede dijk. Het district droeg verder 

jaarlijks de kosten van 5 roeden landdijk en 2 roeden paaldijk bij de Diemerdammersluis 

en Ipensloot. Ongeveer 300 gulden per jaar werd uitgegeven aan de inning en 

administratieve kosten, waarvan sinds 1697 een bedrag van 96 gulden voor de 

hoogheemraad.1060

Van de omslag van dit district betaalde Loenen 53/168 deel (31%) en kwam 115/168 

deel (69%) ten laste van Breukelen. 

De omslag van het district Loenen/Breukelen 

naam gerecht Omslag (riemen) morgen Dijkverplichtingen

roede

Loenen 53  0-22-0 

Breukelen 115  4-08-0 

Totaal 168 52-52-0

De omslag van Loenen kwam ten laste Van Hollands eind van Ankeveen (3 riemen), 

Vreeland (3 riemen), Dorssen (3 riemen), Stichts Loenen (22 riemen) en Hollands 

Loenen (22 riemen). 

naam gerecht Omslag 

Riemen

Omvang

morgen

Dijkverplichtingen

roede

Hollands end Ankeveen 3  

Vreeland 3  

Dorssen 3  

Stichts-Loenen 22 622 4-6-0 

Sub-totaal 31

Hollands-Loenen 22 538 

Totaal 53

Stichts Loenen onderhield 1 roede 10 voet tussen diemerdammersluis en de 3.5 roede bij 

de Mullem. Ongeveer 30 gulden werd betaald aan bestuurskosten en gaarderkosten. De 

22 riemen werden omgeslagen over 622 morgen. 

Hollands Loenen (ofwel Kronenburg-Loenen) rekende 25 tot 30 gulden bestuurs- en 

gaarderkosten. De 22 riemen werden omgeslagen over 538 morgen.1061

1058 AGV, AZD, inv. nr. 605. 
1059  RAU, archief Kronenburg, inv. nr. 97. 
1060  RHC Vecht en Venen, voormalige gemeente Loenersloot, inv. nr. 650, memorie. 
1061  AGV, AZD, inv. nr. 232. 
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De omslag van Breukelen (groot 115 riemen) kwam ten laste van Breukelen-kerspel (75 

riemen of 65%) en Breukelen-Nijenrode (40 riemen). Breukelen onderhield als geheel 4 

roede en 8 voet zeedijk. Daarbij kwam per jaar ongeveer 100 gulden aan bestuurskosten 

en gaderlonen bij. 

De omslag van Breukelen-kerspel werd omgeslagen als volgt:1062

De omslag van Breukelen-kerspel 

Naam gerecht Omslag 

riemen

Omvang

morgen

Dijkverplichtingen

roede

Ruwiel 27 756 

Portengen lettes gerecht/Dinkelt  4 94 

Gieltjesdorp  6 126 

Zuideinde portengen 11 240 

Vijfhoeven/cortrijk  5 78 

Loenersloot/Ter Aa en Oukoop 22 622 7-0-0 

75 1.916 4-08-0 

In Ruwiel was een riem 22 morgen, in Portengen en Gieltjesdorp 21 morgen en in 

Vijfhoeven nog geen 16 morgen. Het subdistrict Loenersloot telde 22 riem ofwel 28.5 

hoef. Elke hoef was 16 morgen (28 morgen per riem). Inclusief de zes morgen onder 

oukoop was Lonersloot 622 morgen groot. 

C.ii Abcoude (1/6) 
Het district Abcoude betaalde 1/6 van de omslag.

Op basis van het dijkboek weten we dat het district Abcoude de volgende bonnen zeedijk 

onderhield: 
naam gerecht Omslag

(hoeven)

Morgen Dijkverplichtingen

roede

Demrik en Oudhuizen 7  1-10-0 

Vinkeveen 4

Ankeveen 2  

Abkoude gerecht 50 1/6  78-04-0 

4/5 deel 63½

Proostdij gerecht onder het 

Kapittel van St. Pieter 1/5 deel  2-16-0 

5/5 deel 4.315

De gerechten Demrik en Oudhuizen onderhielden samen 1 roede en 10 voet zeedijk. Het 

gerecht Abcoude onderhield maar liefst 78 roede zeedijk (verdeeld over 2800 morgen 

land). 

1062  RHC Vecht en Venen, archief voormalige gemeente Loenersloot, inv. nr. 650, memorie (1707). Vijf gerechten 
onderhouden 5 roede landdijk en 2 roede waterdijk (palendijk). 
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BIJLAGE 5: BESTEK DIEMERDIJK, 1593

Bron: Nationaal Archief, archief Oldenbarneveld, inv. nr. 992. 

Conditien ende voorwaarden volgende de welcke van wegen den heeren Staten van Hollandt ende 

Westfrieslant wil besteden seeckere plaetwercken ofte bolwercken te slaen ofte maken aenden 

Diemerdijck

1. 

Enden eersten salmen slaen ofte heyen op elcke stoede ofte palen soo xxx min ofte meer als mijn heeren ofte 

haere gecommitteerde sulle goetduncken. 

2. 

Dese palen sullen wesen van goet Noorts hout opte langte van Acht negen entwintigh dertigh ende e endertigh 

voeten van soften ellens blacken sonder daer aft te korten. 

3. 

Men zall de paelen nyet mogen cruynen noch te afthouden dan in byesen van toesiender. 

4. 

Dese palen ofte bolwercken zalmen slaen in voegen als d’andere bolwercken bij mijn Ed. heeren uit voorleeden 

Jare doen slaen geslagen zijn. Mits dat den hoofed vande palen sullen blyven bonden van dagelucks water ofte 

vloet omtrent uyt voeten ende nyet hoogher. 

5. 

Alle dese palen salmen slaen dat die sullen hellen naerden Dijck boven water omtrent drie duymen. 

6. 

Als dese palen zijn geheyt dan salmen daer buyten een gordinge aenwercken die breet sullen wesen thien 

duymen ende dick op dat dunste houdt ses duymen ende gordinge sulmen lasthen met een lus lang 

omermulcamederen twee voeten well vast gespyckert als dat behoort ende men sall de gordinge leggen 

beneden de hooffden vande palen omtrent twee voeten. 

7. 

Men sull dese gordinge ende palen well vastmacken met ysere ende houte nagels. Dat is te weten omer de 

andere pael een yseren bout ende wederom pael met een houten nagel alles naerden eysch vant wreck dick 

anderhalff duym lang door de palen ende gordinge well gewerckt alles tot diferentie van mijn heeren ofte haer 

gecommitteerden. 

8. 

Als dit aldus is gegort dan salmen slaen de schoorpalen den langte te palen van sestien ellens balcken ofte 

langher near en grondt sall verwyschen tot den oirbaer vant werck. 

9. 

Men sall de schoorpalen heyen op elcke acht voete een ende men sall dese schoorpalen wercken met een loep 

een voet van dat bouen eyndt . Dat sull sluyten op ende tegens de gordinge ende dese schoorpalen salmen 

sluyten met de voorsz vouts door de gordinge ende palen. 

10. 

Dese voorsz. Schoorpalen salmen soo ter steeck heyden dat die comen die buyten zijden buyten die ander 

palen op dit water dardelve voet. 

11. 

De voorsz. Bolwerck salmen heyden den Dijck ofte soo verder daer ofte als hen gewesen sull warden by den 

heeren die daer toe salll wesen gelast. 

12. 

Ende men sall den aennemer dat hout leveren aenden Dijck met een schip ofte vlot daermen ‘t selve 

bequamenenlichst sall comen losten ofte op arbeijden alsdan soo moch den aennemer te selve voort tot sijnen 

costen op den Dijcke cruygen ende brengen ter plaetse daer by dat wercken sall. 

13. 

Des sall den aennemer mede gelevert werden de ysere bouten met haer zuigen ende speyen ende anders geen 

yserwerck soot voorden yserwerck van spijckers ende deurgelt sall commen tot laste vande aennemer die mede 

gehouden sall sijnte spijckeren ende nagelen tot contentement vande toesiender. 

14. 

Den aennemer sall gehouden weesen int werck treden binnen drie daghen naehet hout ende Dijck gereed ende 

gelevert sall sijn, Des sall aennemer geawwaerschout werden drije daghen te vooren ’t hout aleer aende Dijck 

sall werden gescheept ofte gevlot welck hout den aennemer terstond sall gehouden sijn op te arbeijden ende 

sall ’t hout alvoren aenden Dijck gelevert werden ter eersten gelegentheijd ofte soo haest doende sall sijn. 

15. 

Men sall den aennemer van sijn bedongen loon betaelen den helft soo wanneer ’t ghenen gedaen en 

uijtgesondert ’t ghenen van schoorpalen ende andere helft als ’t werck volmaect ende opgelevert sall sijn. 

16. 

Den aennemer sal gehouden weesen voorde opmeetinge ende opleveringe van zijn werck te stellen 

genoughsame borge genougen vande besteders welcke borge hen ende verbinden sall als princpal ende 

midgaders te buyten gaen benevens van rechten voor de borgen dienend. 

17. 

Den aennemer sall gestadoenck in sijn aengenomen werck moeten blijven als hij hierin getreden sall sonder 

daer uijt te mogen scheijden dan bij somer ofte ontijden voor ende hele werck volbrocht sall sijn noch en sall 

aennemer zijn werck nijemand anders mogen overgemen dan bij voorweten ende consent vande besteders. 

18. 
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Ende indien den aennemer int opmaken ende opleveringe van zijn aengenomen werck ende voldoeningen 

vande voorz voorwaerden gebrecken ofte versuymelen bevonden worde sall ‘t selve met alle schade ende 

interesse daertoe te lyden hem ende hymen borge ende verhaellt werden aenden Dijck hebben ‘t sij dat het 

selve wederom tot laft hul persone vane aennemer sij hemhaer aen nieuwe besteet ofte aenders byden 

besteders gedaen maken ofte ‘t gebreck gebetert zoude mogen worden alles tot goetduncken vande heeren 

gecommitteerden.  

Ende men sull de bolwercken besteden bijde mate vande roetaelen te voeten aerdt hoef daer mede men 

gewoonte is aenden Diemerdijck te meeten. 

Aldus gedaen op Ypesloot int huys genaemt ‘t Radt van Avontuyren den zevenden july 1593 ter putie vande 

gecommitteerden vande heeren Staten hyer onder geschreven. 
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BIJLAGE 6: GENERALE KEUREN 1590-1660

Bron: AGV, AZD, inv. nr. 6-13. 

Item dat men alle Paalwerken, alle palen die uijt de gordingen zijn, wderomme vasy in de grodingen sal 

brengen, ende daar geen gordingen en zijn, gordingen te maken. 

Item dat alle Anker palen ende Schoorpalen nog in wezen zijnde, wederomme in de bouts zal brengen. 

Item dat men alle Anker palen en Schoorpalen geen bouts hebbende, wederomme bouts zal doen hebben. 

Itenm dat alle Ankers die gemist wortden, tot wat plaatsne het zij ankers te maken, ende dit tot discretie van 

den Burgermeester ende gemeene Lands waren. 

Item dat men alle Ankerpalen ende Schoorpalen behoorlijk zal veeren. 

Item dat men  

Alle Scheijtselen van Bolwerken, met houvasten aan malkander vast te maken, soo digt als men mag. 

Item dat men geen palen in Bolwerken sal slaan ofte steecken mogen als Eijken palen, lang wesende agy en 

twintig voeten ofye langer, ende wat palen bevonden worden tusschen de 28 ende 32 voeten lang te zijn, sullen 

niet mogen gekort worden. 

Item dat men alle Eijgenaaren, ofte Huurluijden, ofte iemand van harent wegen, hen op hare dijken sullen laten 

vinden, soo op d’uijtgifte, schouwe, en naschouwe dagen, omme de Heeren Heemraden aanwijzinge te doen, 

van hare dijken en Bolwerken op poenen van vijftien stuijvers te verbuuren, by den Contraventeur. 

Op den 12 Juny 1600, is bij de Heeren Burgermeester ende Gemeene Lands waren geresolveert ende 

gestatueert, dat de boeten, vallende op de nieuwe uijtgegeven werken, voortaan sullen wezen drie gulden, 

ende de boete volgende de Generaele keure voorsz. op de reparatie vande Bolwerken een daelder; ended at 

men vande fauten die ten eersten Schouwdage bevonden warden, maar indien deselve op de naschouw niet 

enb waren geremidieerd ende gemaakt, volgende de uijtgifte en keure, sal den Dissaliant insulke gevalle, 

boven die boeten van de Eersten Schouwdage, als dan dubbelde boeten schuldig sijn, als namentlijk van de 

nieuwe uijtgegeven werken Ses gulden, ende van de reparatie drie guldens, ended at het den Dijkgraaff sal 

besteeden en doen maken op dijkregt. 

Op den 12 Juny 1604 is verstaen, dat soo wanneer verscheijden Eijgenaars in een bon zijn, daar inne diversche 

bevonden warden, elke Eijgenaar boetschuldig zal zijn, over de fauten in zijn dijk bevonden, sonder te mogen 

volstaan met een e boete, over het geheel bon, ten ware verscheijde Eijgenaars eenen Persoon hadden 

uijtgemaakt, omme den geheelen bon te verantwoorden ofte bewaren, ‘t welk zij gehiuden sullen zijn, de 

Waarsluijden, tijdelijk aan te geven, welverstaande dat de Gemeene Erfgenaamen van eenen overleden man of 

vrouw, in den boedel ongedeijld blijvende sitten, met een boete sullen mogen volstaan. 

Op Adolphi 1608 is geresolveerd, dat het articul vande boeten begrepen in de generale keure ende ordonnantie 

van de paalwerk verhoogd sal wezen, te weten dat de boeten van drie gulden aldaar staande verhoogt sullen 

warden op ses gulden, ended at in plaatse van ses gulden aldaar staande, gesteld zal warden op twaalff 

guldens, ende dat van de neuwe werken alleenlijk. 

Anno 1609op Adolpus is geresolveert, mede in de generale keure te sullen zijn begrepen, dat alle ankeren te 

lag leggende geligt, ende die gebroken ankeren vernieuwd, en dubbelden gordingen gemaakt zullen worden. 

Dijkgraaf, Burgermeesteren en Gemeene Lands waren, collegaliter op’t Gemeenelanmds vergadert zijnde, 

hebben eendragtelijk geresolveert, en gestatueerd, dat hem niemand en vorderde, eenige greene balken ofte 

palen op den diemerdijk te brengen, sonder die selve hebbende hare behoorlijke lengte, dikte en breedte 

volgens de Resolutien daar op voor desen gemaakt, op poene dat dezelve Contrarie bevonden wordende, 

verbeurd zullen zijn, t’appliceeren deselve volgens d’andere peenen en boeten in d’ordonnantie van den 

dijkregte begreepen, ofte anders toe discretie van de Gecommitteerdens. 

Op Adolphus 1612, is mede ge-ordonneerd ende geresolveert, dat men de nieuwe bolwerken na desen te 

vernieuwen opgekeurt, sullen mogen geslagen worden, met geode grenen hout lang 28 voeten, sonder minder, 

ende Langer sijnde niet te mogen korten, breedt twaalff en dijk agt duijmen vierkant hout sonder wank, Ende 

sal deeses resolutie stand houden, tot dat daer inne anders bij de voorsz. Collegien zal zijn geordonneert op 

peene in de Generale keure begrepen, gedaan op’t Gemeenelandshuijs op Ipensloot, present ‘t volle Collegie 

dempto Garst Claasz, waarsman van Nigtevegt. 

Op bartholomeus Schouwdag 1613 Dijkgrave en Burgermn en Gemeene Lands Waaren, Collegialiter in’t 

Gemeenlandshuijs op Ipensloot vergaderd zijnde, hebben geresolveerd ende geordonneerd dat hem van nu 

voortaan niemand en sal vorderen, greenige vuuren ofte greene ankeren, op den dijk ofte Zeeburg te leggen, 

no gook eenige vuuren ofte reenen hout ter reparatie van eenige Bolwerk te gebruijken, maar alleen Eijken met 

Eijken, op peene Contrarie doende, dat men ‘t selve Werk wederomme sal opkeuren, en doen hermaken ten 

hare kosten, en vervallen inde boeten, in de generale keure begrepen. 

Den 12 Junij 1615 Dijkgraaff en Gemeene Heemraaden van den diemerdijk op Adolphi uijtgifte, op’t gemeene 

Landshuijs tot Ipensloot Collegialiter vergaderd zijnde, hebben ge-ordonneerd en gestutueerd, ordeonneeren, 

en statueeren bij desen, dat hem niemand hij zij en vervordere eengie greene palen voor den palendijk in te 

slaan, nog doen in slaan, anders als op de lengte van 28 voeten sonder minder, en meerder niet of te korten 

nog voorland zijnde, niet minder al slang sijnde 26 voeten sonder minder, persisteeren niet te min bij de 
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voorgaande keuren, op de breete en dikte voor desen ge-ordonneerd dog alles tot discretie van de 

Gecommitteerdens. 

Is ook ge-ordonneerd, geresolveert en gestatueerd, dat gene Timmerluijden aan den Diemerdijk en zullen 

mogen arbijden, sonder eers en alvoren, met Eede belooft te hebben, dates voor niemand, in bolwerken geen 

palen en sullen slaan, nog bij de haaren doen slaan, anders als volgens de keure en Ordonnantie op de lengte 

dikte en anders gestatueerd. 

Den 12 Junij 1628 is geresolveerd, meede in de generale keure te zullen zijn begrepen, dat van nu voortaan, 

soo op den yuijtgifte als Schouwdage, den ruijgte, tussen ende omtrent de paalwerken wassende, des Jaarslijks 

ter discretie vande Waarsluijden, afgemaayt sal moeten warden, op de verbeurte van vijftien stuijvers, actum 

op’t gemeene landshuijs, present ‘t volle Collegie. 

Den 24 August 1628 is gersolveerd. Mede in de Generale keure te sullen zijn begrepen, dat alle losse palen vast 

gemaakt sullen moeten werdenb, ende ingevalle ten Ersten Schoudage nog eenige losse palen bevonden 

warden sal verbeuren een daelder, ende op de naschouw nog niet gerepareerd, of vast gemaakt wezende, te 

verbeuren drie gulden, Ended at het selve als dan bij den Heere Dijkgraaff sal worden besteed, ne gemaakt op 

zijn gewin volgens dijkregt. 

Den 25 Januarij 1629 is verstaan ende geresolveerd, dat ijder eijgenaar, met een boete in een bon vallende, zal 

mogen volstaan. Gedaan tot Weesp in’t Hof van Holland bij ‘t volle Collegie. 

Ter interpretatie van den Articule, alwaar geseid werd, eenen ygelijk op sijnen dijk te moeten wezen, ofte 

gemagtigde te doen verschijnen, van op den uijtgifte, Schoudage ende naschouwe, omme aanwijzinge van 

hunne dijken te doen, werd verstaan dat op de naschouwe niemand zal verbonden wezen, omme te 

verschijnen, dan alleenlijk de sulke dien op den naschouwe beschouwd sullen wezen, actum denb 25 January 

1629 present ‘t volle Collegie. 

Den 24 Augustij 1638 is mede bij het Collegie verstaan en geresolveerd, dat wanneer de visite en Schouwe van 

den dijk zal doen, d’ankers met geen Zoode aarde of riet zullen zijn beleijd ofte beworpen, op de verbeurte, op 

yder anker dat bevonden zal warden, met zoodde, aarden, ofte riet beleijd ofte beworpen te wezen van Een 

gulden tien stuijvers, of anders tot discretie van de Heeren Heemrtaden. 

Den 24 Augustij 1639 is verstaan, dat het repareeren van ‘t Eijke Bolwerlk met greenen houdt tot nog toe 

gedaan, te houden voor getollereerd, Ende ‘t selve ook voor dezen lopenden Jaare nog toe te staan, maar 

langer niet, of ten zij anders bij ‘t Collegie hierna werd geresolveerd. 

Den 24 Augustij 1644 sijnde Bartholomei Schoudag is bij Dijkgraaff, Burgermeester en Hoogedijk Heemraden 

verstaan, en ge-ordonneerd, dat van nu voortaan geen vuuren nog greenen houd, tot Reparatie van eenige 

Eijke Bolwerken, sal mogen warden gebruijkt, maar Eijken met Eijken, ende datter ook gene andere ankers als 

Eijke Ankers, aan Eeenige Bolwerken, ’t zij greenen vuuren of andere, sullen mogen warden geleijd, op peene 

Contrarie doende, dat men ‘t selve werk wederomme sal opkeuren en doien hermaken, ‘t harder Costen, ende 

vervallen inde boeten, in de generale keure begrepen. 

Den 24 Augustij 1648 zijnde Bartholomei Schoudag is bij de Heeren dijkgraaff, Burgermeester, ende gemeene 

Hooge dijk Heemraden, verstaan ende ge-ordonneerd, dat men van nu voortaan gene bolwerken, palen ofte 

scheijdselen van dien, met eenige deelen, of planken, ‘t sij met Eijken grenen of vuuren, en zal mogen warden 

bekleed of bedekt op peene Contrarie doende, dat men deselve wederomme zal afkeuren, Ende doen 

hermaken, t’haarder kosten, en vervallen inde boete, in de generale keure begrepen, welverstaande dat de 

gene dewelke nu niet afgekeurt en zijn, daar voren zullen mogen blijven, tot dan den eerstkomende uijtgifte 

dag toe, als wanneer alle deselve, mede sullen moeten warden afgehaald, ende de palen ontblood, actum op’t 

Gemeene Landshuijs bij’t volle Collegie. 

1656 den 7 November , bij de Heeren Dijkgraaff ende Heemraden verstaan ende ge-ordonneerd dat van nu 

voortaan, egeene palen voor den Zeeburg en sullen mogen worden geslagen, als de Hoofpalen lang 34 ende 

stopelen een en dertig Voet, en alles 13 duijm breed en agt duijm dik, vierkant hout en sonder Wank, op 

poenen dat het selve werk, wederomme sal worden opgekeurt en hermaakt, ‘t harder kosten, en vervallen inde 

boeten, inde generale keuren begrepen. 

1657 den 24 Augustij sijnde Bartholomei Schoudag is bij de Heeren Dijkgraaff, Burgermeester en gemeene 

Hoogedijk Heemraden verstaan en ge-ordonneert, dat om hoogwigte redenen, het paalwerk van Taat Claasen 

af, tot het nieuwe Bolwerk toe, doorgaans sal warden vernieuwd enb sullen de palen, ten minsten moeten 

2voeten lang zijn, en dit voor de Naschouw, op poene van de boete in de generale keure begrepen.  
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BIJLAGE 7: BESTEK DIEMERDIJK, 1676-77

Bron: NA, archief SvH, inv. nr. 6144. 

a. Aerdendijck by Amsterdam te verhogen 

Besteck ende Conditien, waer naer de Heeren Commissarissen van de Ed. Groot Mog. Heeren Staeten van 

Hollandt en West-Vriesland, willen aenbesteden het verhogen van den Zeedijck tusschen Amsterdam en 

Muyden ’t Perck No. ... langh omtrent ... Roeden. [titel onder a-d vergelijkbaar] 

I

Den Aannemer fal de Kruyn van ’t voornoemde Parck moeten verhogen, tot op twee voet onder de boven kant 

van de Decksteen, van de Muyder-sluys, buyten dijcks aan de Oost-zijde aen de straat, en dat de breedte van 

18 voet uyt de binnen kant van de Kruyn te meeten, en de plaatsen die reedts hooger ofte breeder zijn, sal hy 

laten blijven, sonder die te mogen afgraven. 

II

Den Aannmer sal alvoren de ruygten, of groenten, staande op de Kruyn van den dijck moeten uyttrecken, en 

buyten zijn Werck, op moogen setten, eer by eenige specie daar op sal mogen brengen. 

III

De specie die den Aannemer tot dit werck van nooden hebben sal, sal hy moeten halen tusschen den Dijck, en 

de nieuwe vaart, blyvende vier Roe van den toon van den Dijck, ende negen voet van de nieuwe vaart, ende 

dat’er diepten, soo als in het werck sal aangewesen werden. 

IV

Den Aannemer sal dit Werck moeten maken met sijn gereetschap, als Wagens, Deelen, Schoppen, Spaden, en 

at des meer is; als mede op sijn eyghen dranck, sonder dat de Heeren Besteders daer toe yets sullen hebben te 

contribueren. 

V

Den Aannemer sal zijn werck moeten beginnen, vier dagen naer de Bestee-dagh, en sal moeten gedaan hebben 

voor den eersten November eerst koomende, op de verbeurte van 2 Gulden yder dagh, soo langh het niet 

volkomen is opgemaeckt, gelijck hy 2 Gulden sal genieten vor yder dagh, die hy eerder ghedaan sal hebben, en 

by aldien de E. Heeren Besteders konen te vernemen, dat den Aannemer op de voornoemden tijdt, zijn werck 

niet ghedaan sal konnen hebben, soo sal het vry staan, sonder daar toe consent van eenighe Rechters van 

nooden te hebben, Dagh-bonders daar in te stellen, tot des Aannemers,lasten, en soo meenighmaal als den 

Aannemers bevonden wordt te doen, of gedaen te hebben tegen zijn Besteck, sal hy verbeuren thien Guldens, 

die afgehouden sullen worden van zijn bedonge loon. Oock sullen de Ed. Heereden Besteeders het werck naer 

haer goedt vinden mogen verswaren, of verlichten, mits dat het bedonge loon naar advenant vermeerdert, of 

vermindert sal werden. 

VI  

De betalinge sal geschieden met gereet gelt, en sal den Aennemer, terwijl ’t werck onderhanden is, op sijn 

begeeren komen ontfangen, de helft van ’t geen daar aan effectives verdient; en ’t werck opgenomen zijnde, 

sal voort het resterende mogen ontfangen. 

VII

Den Aannemer sal ghehouden zijn te stellen twee suffistante Borghen, tot ghenoegen van de Heeren besteders, 

voor ’t opmaecken van zijn werck. 

VIII

Dit Werck sal men aanbesteden te maken by de streckende Roede, Rinlandse maat, te meeten in het midden 

op de Kruyn van den Dijck, die eerst Mijnt, sal ’t Werck hebben, en bij aldien dat’er twee of meer te gelijck 

Mijnen, sullen de Heeren Besteders het werck mogen laten die’t haar believen, of andermaal opveylen. 

[26/27 augustus 1676: park 1,3-5] 

b. Aerdendijck te verhogen en met Gloying te maken 

I

Den Aannemer sal den voornoemden Zee-dijck soo ver als zijn aangenoomen Parck streckt, moeten maken de 

gehele breedte van de Kruyn over, ter hooghte van twee voet onder de boven-kant van de Muyder-sluys, 

buyten dijcks aan de Oost-zijde aan de straat, en dat met de bequaamste Sooden, die aldaar in het landt zijn te 

bekoomen, welcke Sooden van onder tot boven de geheele Kruyn over, wel Werckelijck in’t verbandt sullen 

moeten werden geset, en voorts met een Gloyingh aan de buyten kant, van drie voeten, en aen de binnen kant 

van 2 voet op de voet, welcke beyde Gloyingen aan den Dijck hoogh sullen sijn 6 voet onder de voornoemde 

boven kant, gelijck onder de lijn afloopende, en sal de oude Wegsloot mede moeten vullen, ter hooghte van 

een voet boven ’t gemeene Maylant. 

II

Op de plaetse voor eenige braken, daer den onder barm smal soude mogen sijn, om de voornoemde Gloying 

volkomentlijck op te brengen, sal hy de selve Gloyingh maecken van breete als de voornoemde barm, doch tot 

de hooghte als vooren van de Gloyingen is geseyt. 

III

Den Aannemer sal gehouden sijn eer hy de eenige Aarde aan den Dijck brenght, den ouden Dijck op de kruyn, 

en daar beyde de Gloyingen op en teghen sullen komen te legghen, wel om te spitten, of af te graven, ter 

diepte van 6 duym. 

IV

De specie die den Aannemer tot het opmaecken van sijn werck van noden hebben sal, te weten tot de binnen 

Gloying, sal hy moeten halen uyt het Landt, daar binnen voor sijn werck gelegen, soo als met paeltjes 

afgesteken sal werden, ter diepten volgens aanwijzen, en de specie tot de kruyn en buyten Gloying, sal hy 
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moeten halen uyt het buytendijckse Landt, doch niet nader als 7 roede van den ouden Dijck, soodanigh, als 

hem van wegen de E. Heeren Besteders mede sal aangewesen werden. 

V

De operrellen die daer in dit Parck sijn soo buyten als binnendijcks, sal hy moeten opmaken, soodanigh als hem 

van weegen de Heeren Besteders sal aangewesen worden, en sal den Aannemer gehouden sijn soo veel 

Speckdammen in sijn Parck daar hy de specie uyt haalt, te laten legghen, als de Heeren Besteders sullen 

goetvinden.

VI

Den Aannemer sal het werck in’t geheel moeten opleveren volkomelijck volgens dit Besteck, sonder eenige 

Dalen ofte Heuvels, al waer’t schoon dat het quaam te kalven ofte scheuren, en’t werck dus opgemaeckt sijnde, 

sal’t selve ontrent 8 dagen moeten leggen, eer het opgenomen sal mogen worden. 

VII-XI (als IV-VIII onder a.) 

[26/27 augustus 1676: park no 15-21, 26-29, 31-32, 34, 38] 

c. Palendijck te verhogen 

I

Den Aannemer sal de Kruyn van ’t Voorn Parck moeten verhooghen, tot op twee voet onder de boven kant van 

de Decksteen van de Muyder-sluys, buytendijcks aan de Oost-zijde van de straat, welcke verhoginge van de 

Kruyn, hy sal moeten beginnen van de buytenkant van den Dijck, binnen den Anghst, ter breedte van een Roe, 

gloijende wederzijts op de voet een voet, en dat met Riet-sooden, te halen van den Paarden-hoeck, of daer 

ontrent, soo als in ’t wercken sal aangewesen worden, welcke Riet-sooden langh sullen moeten zijn 12 breet en 

dick 8 a 9 duym, en wel Werckelijck in’t verbandt sullen moeten werden opgeset. 

II

Den Aannemer sal zijn werck in ’t geheel moeten opleveren, volgens dit besteck, en ’t selve dus opgemaeckt 

zijnde, sal het omtrent acht dagen moeten leggen eer het opgenomen sal mogen werden. 

III-VIII (als onder IV-VIII onder a.) 

[26/27 augustus 1676: park no. 14, 22-25, 30, 35-37] 

d. Palendijck met Santsleuf te maken 

I

Den Aannemer sal tegen het voor. Perck, aen de Binnen-kant, een sleuf moeten beugelen tot op de vaste Kley 

toe, ter wijte van 36 voet aan den Dijck, en 5 voet aan de ander sijde, onder het peyl, tot dien eynde ontrent 

het werck gheslagen, en dat ghelijck onder de lijn afloopende. 

II

Den Aannemer sal niet meers als 1/3 van de lenghte van de voorsz sleuf te gelijk mogen uytbeugelen, en geen 

Sant daar mogen inbrengen, voor dat de selve voor goet sal opgenomen sijn, en terwijl de eerste 1/3 met Sant 

wert gevult, sal hy met de rest te beugelen niet moghen voort varen, voor dat het hem van wegen de Heeren 

Besteders wert aangeseyt hoe hy Aannemer daar mede voort varen sal, op poene van 25 gulden te verbeuren, 

soo meningmaal hy contrarie komt te doen. 

III

Met de specie die uyt de voorn Sleuf sal komen, sal den Aannemer de kruyn van sijn aangenomen perk moeten 

verhoogen tot op 2 voet onder de boven-kant van de Deck-steen van de Muyder-sluys Buytendijcks, aan de 

oostsijde aen de straat, en noch ...... roeden van het Perck no. ...... en soo daer specie over is, sal hy die 

moeten brengen egael over ’t heele werk: welcke verhooging van de kruyn hy sal moeten beginnen van de 

buytenkant van den Dijck, binnen de Angst, en aldaar opsetten met 3 Sooden achter melkander, en aan de 

binnen-kant op te setten met 2 Sooden, alles wel werckelijck in ’t verbant, welke Sooden hy sal moeten halen 

van de Paerdehoeck of daar ontrent, soo als in’t wercken sal aangewesen worden, en sal voorts het werk in’t 

geheel moeten op-leveren volkomelijck volgens dit Besteck, sonder eenige Dalen ofte Heuvels, al waer’t schoon 

dat het quam te kalven of te scheuren, en ’t werck dus opgemaeckt sijnde, sal’t selve ontrent 8 dagen moeten 

leggen, en het opgenomen sal mogen worden. 

IV

Het Sant in de voornoemde sleuf te vullen, sal hy moeten leveren op sijn eygen kosten, sonder dat de Heeren 

Besteders voor de inkoop, vracht, of wat des meer is yets sullen hebben te betalen. 

V (als III onder c.) 

VI (als IV onder a.) 

VII-X (als onder V-VIII onder a.) (werk gedaan voor 1 december) 

[26/27 augustus 1676: park no 6-13] 

e. Nieu te maken Dijck 

Besteck ende Conditien, waer naer de Heeren Commissarissen van de Ed. Groot Mog. Heeren Staeten van 

Hollandt en West-Vriesland, willen aenbesteden het verhogen van de Kruyn van den Zeedijck tusschen 

Amsterdam en Muyden ’t Perck No. 33 lang ontrent 20 Roe, soodanig als de selve aldaar met Palen 

afgesteecken worden. 

I

Den Aannemer sal den voornoemde Zeedijck moeten maken ter hoogte van een Voet onder de boven-kant van 

de Deck-steen van de Muyder-sluys, Buytendijcks, aan de Oostsijde, aan de straat, breet op de kruyn 28 

voeten, met een Gloying aan de buyten-kant van 3 Voet op de Voet, en aan de binnen-kant van 2 Voet op de 

Voet, en sal voorts aan de binnen-kant een barm moeten maecken, breet 20 voet, en aan de buyten-kant een 

van 6 voet, beyde ter hooghte en ter langhte, soo als het selve aan Baas Otto Juriaensz is besteet geweest, en 

de verdre lengte sal hy een binnen-barm moeten maken 2 Roe breet, hoogh aan den Dijck 2 Voeten, en aan de 

Landtsijde een Voet, boven’t gemeene Maylandt. 

II
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De specie die den Aannemer tot het werk van noden hebben sal, sal hy moeten halen uyt de Polder daar 

ontrent, soo als dat van wegende Heeren Besteders sal aangewesen worden. 

III

Den Aannemer sal mede gehouden sijn de buyten Gloying in’t geheel op te setten met goede Riet-soode, te 

halen uyt het buytendijckse Landt, volgens aanwijsingh, en de binnen Gloying met de beste Nes-soode, die 

daar ontrent daar hy de specie haalt, uyt het Landt werden gegraven, alles wel werckelijck in’t verbant, en dat 

gelijck onder de lijn afloopende welcke Sooden langh sullen moeten sijn 12 breet en dick 8 a 9 duym, en sal 

voorts het werck moeten opleveren volkomelijck volgens dit Besteck, sonder eenige Dalen ofte Heuvels, al’t 

waer ’t schoon dat het quam te kalven ofte scheuren, en’t werck dus opgemaeckt sijnde, sal’t selve ontrent 8 

dagen moeten leggen, eer het opgenomen sal mogen worden. 

IV-VIII (als IV-VIII onder a.) 

[26/27 augustus 1676: park no 33] 



Verklarende woordenlijst 

278

Verklarende woordenlijst 

Deze woordenlijst is voornamelijk gebaseerd op Van de Ven, Leefbaar Laagland (Utrecht 1993); 

Beekman, Het dijk- en waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 (‘sGravenhage 1905-1907) en 

Van Tielhof en Van Dam, Waterstaat in stedenland (Utrecht 2006). 

Ambacht: Lokale rechts- en bestuursvorm in Holland, voorloper van de gemeente. 

Ambachtsheer: Bezitter van de ambachtsheerlijkheid. 

Ambachtsheerlijkheid: lage rechtspraak en andere bevoegdheden in een ambacht. 

Anker: verbinding tussen het paalwerk en de dijk.

Baljuw: Ambtenaar door de landsheer met de rechtspraak belast. De baljuw van Amstelland was 

uit hoofde van zijn functie dijkgraaf van de hoogheemraadschappen in zijn gebied (Amstelland,  

Ban: Rechtsgebied van een schout. 

Belanghebbend gebied: gebied dat kan overstromen na een dijkdoorbraak. 

Bon: Aaneengesloten aantal dijkvakken

Buurtschap: Ook buurschap genoemd. Lokale gemeenschap waarbij het bestuur werd 

uitgeoefend door de graaf benoemde schout en de grondgerechtigden, buren genoemd. 

Dijkkruin: Bovenste, vlakke gedeelte van een dijk. 

Dijkplichtigen: Degene die de plicht heeft een deel van de dijk te onderhouden. Dit kan de 

eigenaar zijn van de grond of een bestuur (dorp, stad).

Dijkteen: voet van de dijk.

Dijkvak (park, bon): Gedeelte van de dijk.

Dijkval: Afschuiving of verzakking van een buitentalud van een dijk door de schurende werking 

van het water of verschuivingen in de ondergrond.

Dubbel gewin: Boete van 100% van de kosten van aanbesteding (in geval van nalatige 

dijkplichtige) of van de omslag (nalatige waalplichtigen). 

Gemeenlandshuis: Gebouw waarin het bestuur van een waterschap is gevestigd.

Gemeenmaking: Het dijonderhoud door het stelsel van verhoefslaging (onderhoud in natura door 

dijkplichtigen) vervangen door een algemene omslag en een onderhoudsregeling op algemene 

kosten.

Gerecht: Lokale rechts- en bestuursvorm in Utrecht, voorloper van de gemeente.

Gording: Verbinding tussen de palen (dwarsbalk). 

Hoogheemraad: lid van het bestuur van een streekwaterschap.

Heerlijkheid: rechtspraak en andere bevoegdheden.

Hoef: Boerderij. In de waterstaat is een hoef een stuk land (eigendom van een enkele of meerdere 

personen) dat verbonden is aan een specifieke verplichting aan de dijk. 

Hoefslag: Deel van de dijk dat dijkplichtige moet onderhouden.

Ingelanden: Eigenaren van onroerend goed in een waterschap. 

Inklinking: Volumevermindering van grond als gevolg van bovenbelasting of door oxidatie als 

gevolg van ontwatering. 

Inundatie: Onderwaterzetting of terrein dat onder water is gezet, als hulpmiddel bij verdediging. 

Keur: Verordening. 

Kistdam: Dam bestaande uit twee rijen ingeheide palen met planken daarlangs, waarbij de aldus 

gevormde kist met specie (klei) wordt gevuld). 

Komwerking: Waterberging waar water door ondiepte bij bepaalde windrichting en windsterkte 

niet kan terugstromen en wordt opgestuwd. 

Krib: Damvormig werk om stroming van een dijk af te leiden. 

Kroosheemraad: Heemraad in een polder of een ambacht ter onderscheid van de hoogheemraden 

van een regionaal waterschap. 

Maaiveld: Bovenkant of oppervlak van het terrein. 

Maaivelddaling: Bij ontwatering van veenland zakt het in door oxidatie en inklinking. Het 

maaiveld komt daardoor dichter bij het grondwater te liggen en zakt ten opzichte van de 

zeespiegel. 

Morgen: Oppervlaktemaat. Een Rijnlandse morgen was 0.85 hectare. 

Omslag: Heffing van lasten op basis van grondoppervlakte. 

Paalwerk: Paalrij voorzien van gordingen en van achteren geschoord, aan de voet of op korte 

afstand van de voet van een dijk ingeheid. 

Paalworm: Tot de mosselen behorend weekdier van circa acht millimeter dik en 25 centimeter 

lang dat zich in zachte houtsoorten vreet in de zone tussen de slibhoogte en de laagwaterlijn.

Park: zie dijkvak. 

Remissie: Vermindering van (achterstallige) belastingsschuld.

Rijshout: Hout dat gebruikt wordt bij waterstaastwerken en dat bestaat uit twijgen, staken en 

palen van verschillende houtsoorten.
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Spadesteken: Symbolische handeling ten overstaan van het waterschapsbestuur om te laten 

weten dat men zijn onderhoudsverplichting niet langer kan volhouden en derhalve zijn rechten op 

de grond opgeeft. 

Springtij: Vindt plaats wanneer de getijbewegingen het grootst zijn, ruim twee dagen na volle en 

nieuwe maan, wanneer zon en maan zo staan dat ze elkaars effect versterken. 

Stormvloed: Abnormaal hoge waterstand op zee, als gevolg van opstuwing van het water door 

storm. Dit kwam vooral voor bij noordwesterstorm wanneer water uit de Atlantische Oceaan de 

Noordzee binnen stroomt en daar niet snel genoeg weg kan door het smalle Kanaal van Calais. 

Talud: Hellend vlak of glooiing van een dijk, hier uitgedrukt van in aantal voeten helling op aantal 

dijkvoet.

Uitboezemen: De overdracht van een spadegestoken dijkvak naar de huidige eigenaren van de 

‘boezem’ (landbezit waaruit betreffende land uit voorkomt) van de vorige eigenaar.

Verhoefslaging:De verdeling van het onderhoud van een dijk, kade of dam over verschillende 

hoeven. Mettertijd krijgt dit een algemene betekenis: de waterkering wordt in percelen 

(dijkvakken) ingedeeld die ieder door een dijkplichtige wordt onderhouden.

Verstoeling: Het opdelen van de dijk in dijkvakken, waarbij elk dijkvak wordt toebedeeld aan een 

individuele dijkplichtige (particulier, stad, dorp) om het betreffende dijkvak te onderhouden 

volgens de geldende keuren (verordeningen).

Voorland: Buitendijks land of in zee uitstekend deel van het vasteland. 

Waal of Wiel: Diepe, ovale plas ontstaan bij een dijkdoorbraak. 

Waalplichtigen: Ingelanden die meebetaalden aan de kosten van het hoogheemraadschap, 

uitgezonderd het gewone onderhoud (waarvoor de dijkplichtigen verantwoordelijk waren). 

Oorspronkelijk primair verantwoordelijk voor het dichten van een waal. 

Waterlinie: Een door inundaties gevormde verdediginglinie. 

Wierriem: wierstroken waarmee het buitentalud van de dijk was verstevigd. 

Zeventuig: rechtspraak op basis van zeven getuigenverklaringen. 
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SAMENVATTING

Het Hollands-Utrechtse veengebied werd eeuwenlang door een dijk langs de toenmalige 

Zuiderzee beschermd tegen het buitenwater. Die bescherming was nodig omdat 

overstroming niet alleen zou leiden tot mogelijk verlies van mensenlevens, maar vooral 

tot enorme economische schade. Deze dijk is de Diemerdijk. Een relatief kleine dijk, die 

eeuwenlang tot doel had het achterland van tienduizenden hectare land bescherming te 

bieden tegen het zoute water van de open Zuiderzee. Het was een kleine dijk met een 

groot doel. 

Centraal in deze studie staat een belangrijk, maar tot op heden in de 

waterstaatsgeschiedenis betrekkelijk weinig onderzocht aspect van de dijkbescherming, 

namelijk de financiering van de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de dijk. De 

kernvraag van het boek is: ‘Hoe ontwikkelde zich de financiering van de Diemerdijk in de 

periode 1591-1864 en hoe kan deze ontwikkeling worden verklaard?’ Het onderzoek, op 

basis van een model waarbij in elk tijdvak steeds de aspecten milieu, techniek, bestuur en 

financiering werden bestudeerd, leidde tot het volgende algemene beeld en conclusies. 

Ergens tussen 1100 en 1300 werd langs de zuidkant van de Zuiderzee een kade 

opgeworpen tegen de uitbreidende Zuiderzee. Die dijk vormde echter onvoldoende 

bescherming tegen de verwoestende St.-Elisabethsvloed van 1421. Die vloed bedreigde 

het gebied tussen Amsterdam en het hoger gelegen Gooi, onder andere doordat achter de 

dijk een meer ontstond (Nieuwe Diep). Dat stelde  de bestuurders voor een groot 

probleem. In plaats van de dijk verder het binnenland in te verplaatsen besloten zij tot 

drastische maatregelen die het karakter van de Diemerdijk zouden bepalen. Op de plekken 

zonder voorland werd een bolwerk van hout en ijzer aangelegd: een palendijk. Voor de 

dijkplichtigen, die verantwoordelijk waren geweest voor de oude dijk, zou het onderhouden 

van deze palendijk waarschijnlijk een onoverkomelijke financiële last betekend hebben. 

Vermoedelijk was dat de reden dat het normale onderhoud ervan in handen werd gegeven 

aan de omliggende dorpen, stadjes, gerechten en ambachten. Het onderhouden van de 

rest van de dijk bleef de verantwoordelijkheid van de individuele dijkplichtigen. Zij 

verrichtten het normale onderhoud in natura; er kwam geen geld aan te pas. Het bijzonder 

onderhoud en algemene kosten werden omgeslagen over een achttal districten, 

waarschijnlijk op basis van het relatieve belang dat elk district had bij goed onderhoud van 

de dijk. Naast het gewone toezicht door Diemen en Muiden (elk in hun eigen rechtsgebied) 

hielden een dijkgraaf en heemraden direct toezicht op de palendijk en hadden zij een 

controlerende rol over de gehele dijk. De stad Amsterdam, veruit de grootste stad in het 

gebied, kreeg als belanghebbende een invloedrijke rol in het bestuur. Daarmee was een 

vrij ingewikkeld systeem van beheer en financiering geschapen, waarmee een effectief 

beheer mogelijk was. 

Rond 1590, en opnieuw na de stormen van 1609-1616, werd besloten tot drastische 

uitbreiding van de palendijk. Tussen 1590 en 1616 werd ook gezocht naar mogelijkheden 

voor het leggen van een sluis in Muiden. Volgens de Staten van Holland zou het 

verleggen van de Hinderdam nabij het huidige Nederhorst ten Berg naar de monding van 

de Vecht bij Muiden een belangrijke structurele verbetering brengen. Hiermee zou 

namelijk de zeedijk aanzienlijk verkort worden en zouden de mogelijkheden tot inundatie 

verbeteren in geval van militaire operaties. De Staten van Utrecht weigerden echter hun 

medewerking aan deze vernieuwing. Na een militaire strijd aan de Vecht in 1629 volgden 

nieuwe vergeefse pogingen om Utrecht te overtuigen van de voordelen van het verleggen 

van de Hinderdam. De nieuwe sluis kon pas in 1673 worden gerealiseerd toen het door 

de Franse legers bezette Utrecht geen tegenstand kon bieden. Hiermee kwam een eind 

aan een decennialang geschil. Na de aanleg van de sluis bij Muiden werd de dijk ten 

oosten van Muiden een zeedijk, die ook het gebied beschermde dat onder de dijk 

bewesten Muiden lag. Het samengaan van de twee waterschappen lag daarom voor de 

hand. Ook lag voor de hand om het gehele dijkonderhoud in één hand te brengen en de 

kosten evenredig over alle grondeigenaren in het gebied om te slaan. Deze zogenoemde 

‘gemeenmaking’ kwam ter sprake bij elke oprisping van de zee, Maar het bleek niet 
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mogelijk een voor alle partijen aantrekkelijk plan op tafel te krijgen. Utrecht was 

mordicus tegen, omdat het tot hogere kosten zou leiden voor deze provincie. Als gevolg 

daarvan kon gemeenmaking pas in 1864 gerealiseerd worden.  

De overstroming van 1675 luidde een nieuwe periode in van stormachtig weer. De 

dijk werd belangrijk verhoogd om tegenwicht te bieden aan de steeds hogere 

vloedgolven in de Zuiderzee. Hierdoor stegen de kosten voor dijkplichtigen aanzienlijk. 

Vooral na 1700 echter daalden de economische opbrengsten in de landbouw. Als gevolg 

van deze ontwikkelingen - stijgende kosten en dalende inkomsten -  moesten tal van 

ingelanden hun land verlaten (spadesteken) omdat ze niet langer de dijklasten konden 

dragen. Zij droegen hun land, en daarmee de verantwoordelijkheid voor de dijk, over aan 

het hoogheemraadschap. Omstreeks 1730 was hierdoor 40% van de dijk overgedragen 

aan het hoogheemraadschap; in 1675 was dat nog vrijwel nihil. De angst van de 

Utrechtse Staten voor verder spadesteken, en voor de bijbehorende overdracht van de 

plicht tot dijkonderhoud aan het hoogheemraadschap, was zeer groot. Hierdoor kwam 

namelijk de last van dijkonderhoud meer te rusten op de schouders van de (vooral 

Utrechtse) districten. Utrecht wendde alle rechtsmiddelen aan om verder spadesteken te 

voorkomen.

Omstreeks 1730 stelde de ontdekking van paalworm de bestuurders voor een groot 

probleem. Na mislukte pogingen om het zeediertje te bestrijden werd uiteindelijk 

besloten tot een zeer drastische en kostbare maatregel. In de periode 1735-1744 werd 

de gehele palendijk vervangen door een stenen dijk. Alleen daar waar voldoende 

voorland aanwezig was, werd volstaan met een sterk verbeterde aarden dijk. Achteraf 

bleek dit een doeltreffende maatregel. Sindsdien was er bij storm wel sprake van (grote) 

schade, maar doorbraken zouden tot het verleden behoren. Na de bouw van de stenen 

dijk concludeerde men dat individueel beheer niet langer mogelijk was. Omdat formele 

gemeenmaking niet bespreekbaar was met Utrecht werd dijkplichtigen jaarlijks om 

toestemming gevraagd voor dijkonderhoud door het hoogheemraadschap. De kosten 

werden verhaald op groepen van dijkplichtigen met een vergelijkbaar stuk dijk. Zo 

werden met instemming van de betrokken ingelanden de lasten iets beter verdeeld en 

werden twee van de drie aspecten van gemeenmaking gerealiseerd, namelijk dat het 

onderhoud in één hand kwam en dat het werd verricht door aannemers en niet meer in 

natura. Het derde aspect (omslag van de kosten over alle belanghebbenden) bleef uit. Na 

1750 zou landverlating niet meer voorkomen. Integendeel, het hoogheemraadschap 

veilde met succes een groot deel van het land dat zij in bezit had. Daarmee ging de 

dijklast weer in particuliere handen over. 

Na 1795 werden de bestuurlijke problemen groter. De middeleeuwse privileges en de 

latere informele maatregelen waren onvoldoende basis voor de nieuwe bestuurlijke 

relaties, onder andere door de toenemende rol van de provincie op het terrein van de 

waterstaat en door een gewijzigde juridische status van waterschappen. Na de 

inwerkingtreding van de Provinciewet van 1850 werd voor het hoogheemraadschap van 

de Diemerdijk, net als voor vrijwel alle andere hoogheemraadschappen, een geheel 

nieuw reglement opgesteld. De belangrijkste vernieuwing was de gemeenmaking, de 

formele eenheid in beheer en financiering.  

Na het bestuderen van de historische ontwikkeling van de Diemerdijk op het gebied van 

milieu, techniek, bestuur en financiering kwam deze studie tot zeven conclusies die 

hieronder worden toegelicht. 

1. Gebrek aan kennis was niet verantwoordelijk voor dijkdoorbraken. 

In de literatuur worden dijkdoorbraken in belangrijke mate verklaard door het 

contemporaine gebrek aan kennis. In het geval van de Diemerdijk bleek echter dat het 

hoogheemraadschap door effectieve uitwisseling van kennis met andere waterschappen, 

met de Staten van Holland en met de stad Amsterdam over voldoende technische 

informatie beschikte . De verbeteringen die in de loop der tijd werden aangebracht, zoals 

de palendijk rond 1450, de sluis omstreeks 1673 en de stenen dijk rond 1740, laten zien 

dat kennis geen belemmerende factor was. Dat de Diemerdijk een aantal keren doorbrak, 
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is in belangrijke mate te verklaren door oorlogsgeweld en sociale onrust, wat leidde tot 

verminderd dijkbeheer. Onder normale omstandigheden zou de dijk hebben voldaan. 

2. Gemeenmaking gebeurde niet ineens maar was een proces. 

Gemeenmaking is een zeer belangrijk element in de historische ontwikkeling van het 

dijkbeheer. Deze studie laat zien dat gemeenmaking een langdurig proces was, waarin 

zowel de werkzaamheden als de lastenverdeling steeds grootschaliger werden. In het 

geval van de Diemerdijk werd het proces van gemeenmaking in belangrijke mate 

belemmerd doordat beslissingen hierover afhingen van twee soevereine provincies. De 

provincies Holland en Utrecht hadden uiteenlopende financiële belangen. Utrecht, dat het 

grootste deel van de rekening zou moeten betalen van gemeenmaking, was in staat 

maatregelen te blokkeren. 

3. Het karakter van de Diemerdijk veranderde van rechtbank naar bestuur. 

In de vijftiende eeuw was het heemraadschap op de eerste plaats een rechtbank. In de 

loop van de tijd veranderde het karakter van de organisatie geleidelijk tot een bestuur, 

vooral door het uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer of via aanbesteding. In 

eerste instantie gebeurde dat onbedoeld door veelvuldig spadesteken. Vanaf het midden 

van de achttiende eeuw nam het hoogheemraadschap het beheer van de dijk over, onder 

andere vanwege technische redenen: de nieuwe stenen dijk was niet meer door 

individuen te onderhouden.

4. Er was geen vertegenwoordiging van de ingelanden in het hoogheemraadschap. 

De tien hoogheemraden werden benoemd vanwege een stad of heerlijkheid, later 

gemeenten. Tot 1864 waren ingelanden in het hoogheemraadschap niet  

vertegenwoordigd. In de praktijk overwogen hoogheemraden wel de gevolgen van 

voorgestelde beslissingen voor hun ‘eigen’ district. De benoeming van het college van 

dijkgraaf en hoogheemraden was in belangrijke mate afhankelijk van de stad 

Amsterdam. De baljuw, tevens dijkgraaf, werd door de stad genomineerd. De baljuw 

benoemde indirect de heemraden van Muiden, Weesp en Weespercarspel. De 

heerlijkheden Loosdrecht en Loenen werden opgekocht door Amsterdammers. De 

Utrechtse heerlijkheden Kortenhoef en Nigtevecht waren ook lange tijd in Amsterdamse 

handen, maar volgden de instructies vanuit de Staten van Utrecht. In 1730 werd de 

heerlijkheid Diemen door Amsterdam aangekocht onder andere vanwege het recht van 

schouw op de aarden dijk. Alle hoogheemraden stonden overigens onder druk om de 

beslissingen van hun respectievelijke Staten op te volgen. 

5. De provincie Holland en de stad Amsterdam traden op als het nodig was. 

Het hoogheemraadschap was lange tijd niet in staat zelfstandig grootschalige 

werkzaamheden uit te (laten) voeren. Dit veranderde pas met de aanleg van de stenen 

dijk. Door het veelvuldig spadesteken was toen ruim een derde van de dijk in direct 

beheer bij het hoogheemraadschap. Deze verantwoordelijkheid bracht ervaring met zich 

mee, die bij de aanleg van de dijk van pas kwam. Nog belangrijker dan de technische 

ondersteuning vanuit Holland en Amsterdam was de financiële steun. Het 

hoogheemraadschap had lange tijd geen eigen vermogen en was dus niet in staat 

herstelwerkzaamheden of dijkverbeteringen te financieren. Op basis van provinciale 

garanties was Amsterdam bereid elk gewenst bedrag op tafel te leggen. Hierdoor konden 

in de jaren 1672-1678 en 1735-1740 zeer dure werkzaamheden zonder problemen 

worden uitgevoerd. Holland was niet in staat het geld (gedeeltelijk) terug te vorderen bij 

de ingelanden of de provincie Utrecht. De provincie Holland bleef uiteindelijk met de 

rekening zitten. Holland en Amsterdam traden echter alleen op indien nodig. In normale 

omstandigheden trad het hoogheemraadschap zelfstandig op.  

6. Het institutionele vermogen van de Republiek was groter dan verwacht. 

Gebrekkig institutioneel vermogen werd in de literatuur lange tijd beschouwd als een 

belangrijke reden voor de relatieve achteruitgang van de Republiek. In deze studie blijkt 

dat het institutionele vermogen groter was dan men op basis van de literatuur zou 



Samenvatting

301

verwachten. Zelfs in het rampjaar was men in staat een technisch hoogstandje als de 

sluis in Muiden (financieel) te realiseren. Ook is gebleken dat de besluitvorming binnen 

de Staten van Holland beter was dan verwacht. Op cruciale momenten konden de Staten 

vrij snel beslissen, vooral als besluiten geen financiële gevolgen hadden. Vooral de 

gedeputeerden van de steden, en in het bijzonder die van Amsterdam, hadden hierin een 

grote eigen macht. 

7. De lasten van de dijk waren niet heel hoog, maar onevenredig verdeeld 

In de literatuur worden de lasten van dijken vooral berekend op basis van de omslag. 

Hierdoor blijft een groot deel van de kosten, namelijk het onderhoud in natura, buiten 

beeld. Na analyse van de lasten van de Diemerdijk blijkt dat de totale lasten per 

beschermde morgen of hectare niet heel hoog waren. Deze lasten werden echter in hoge 

mate onevenredig verdeeld. Hierdoor ontstonden herhaaldelijk problemen. Tussen 1680 

en 1730 verliet ruim een derde van de dijkplichtigen hun grond, waardoor die in handen 

kwam van het hoogheemraadschap. Hierdoor ontstond in de praktijk een betere 

spreiding van de lasten. Die ontwikkeling werd versterkt door de informele 

gemeenmaking na 1740, waarbij de financiële risico’s voor groepen van dijkplichtigen 

werd gespreid. Volledige financiële gemeenmaking werd bereikt met de invoering van 

een algemeen reglement in 1864, waarmee de Diemerdijk een nieuwe fase inging. 
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SUMMARY

For centuries, the Holland-Utrecht peat area has been protected by a dike along the 

Zuiderzee against its salty waters. Flooding of the area potentially led to loss of human 

lives, but especially to economic damage. This dike was called the Diemerdijk. This 

relatively small dike protected a hinterland of several tens of thousands of hectares. It 

was a little dike with a big responsibility. 

The main subject of this study is an aspect that received relatively little attention in the 

historiography of water management, namely the financing of the construction, the 

maintenance and the improvement of dike protection. The key question of this study is 

therefore: ‘How did the financing of the Diemerdijk develop and how can this 

development be explained’. In the study is based on a model in which four aspects, 

natural environment, technology, governance and finance, are sudied in each of the 

chronological periods. This has resulted in the following general view and seven specific 

conclusions.

Somewhere between 1000 and 1300, a quay was erected along the banks of the 

Zuiderzee against the intruding waters. Further protection was needed, due to cultivation 

of the peat areas behind the dike causing oxidation and consequently lowering of the 

land, which measured some three metres between 900 and 1450. The damaging St.-

Elisabeth Flood of 1421 threatened the existence of the area between Amsterdam and 

the higher lands in the east (Gooi area). This storm surge resulted indirectly in the 

establishment of the Water Board of the Diemerdijk. The flood caused the formation of 

the deep pool of Nieuwe Diep, which left the governors of the Water Board of the 

Diemerdijk faced with a serious problem. Instead of moving the dike further inland, it 

decided to take drastic measures, which would determine the character of the Diemerdijk 

for centuries. The sections of the dike without any foreshore were strengthened with 

poles. For the so-called dike-duty landowner (dijkplichtige in Dutch), covering some 

3,700 morgen, this probably would have caused unsustainable financial burden. In any 

case, it was then decided by the Count of Holland that those costly sections of the dike 

would be maintained by villages and towns in the surrounding areas, which could tax the 

land owners in their respective jurisdictions. The rest of the dike, made of earth as 

before, remained under the ordinary maintenance of dike duty landowners, all of them 

being citizens of Holland, whereas the ‘waalplichtigen’, covering some 20,000 morgen,

were mostly citizens of the neighboring sovereign province of Utrecht. This usually 

implied manual work and hardly any cash transactions. Any extraordinary maintenance 

(such as after a flood) as well as the expenditure of the Water Board was paid for 

through taxing the so-called waalplichtigen – landowners with property further away, but 

still dependent upon a strong Diemerdijk (divided into eight districts). In the mid 1450’s, 

the respective charges were probably relative to each district’s respective interest. Next 

to the ordinary supervision of the local jurisdictions of Muiden and Diemen (each in their 

own jurisdiction), the dike reeve and governors (heemraden) of the Water Board had 

specific supervisory rights over the maintenance intensive pole dike, as well as overall 

supervision rights, controlling the whole length of the dike. Amsterdam, by far the most 

influential city in the area, was allocated an influential role in the Water Board. Thus was 

created a quite complex system of maintenance and finance, ensuring proper 

maintenance and therefore security for the area’s inhabitants. 

After another serious flooding, the All Saints Flood of 1570), it was decided to extend the 

pole dike drastically and again after the storm surges of 1609-1616. In the same period, 

attempts were also made to reach an agreement between Holland and Utrecht on the 

construction of a sluice near the mouth of the river Vecht at Muiden (and removing the 

one lying some 10 kilometers down the river at the border of Holland and Utrecht). 

According to the States of Holland, moving the existing sluice at Hinderdam to Muiden 

would result in important improvements. It would cause the shortening of the dike length 

considerably and it would increase the possibilities of inundation of the area in face of 
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military threat. At the time the United Provinces were at war with Spain and any 

inundation would protect the province of Holland. The province of Utrecht however was 

against as it would loose the sluice taxes as well as the control over the river. After the 

military battles at the Vecht in 1629, new attempts were made by Holland (in vain) to 

move the sluice. The new sluice was completed as late as 1673, when the province of 

Utrecht was occupied by the French invaders. Consequently Utrecht could no longer 

influence decisions of the now enemy, Holland. This ended a several decade-long conflict.  

 With the construction of the sluice and the lowering of dikes along the Vecht River, 

the dike further east along the shores of the Zuiderzee gained greater importance. 

Whereas before this was merely a quay, now it rose to the importance of a sea dike, 

expensive in maintenance while still maintained by a small number of land owners. This 

dike also protected part of the land behind the Diemerdijk. It seemed logical to combine 

the two Water Boards. It also seemed logical to centralize maintenance in the hands of 

the Water Board and charge the costs evenly among all land owners. This so-called 

‘communalisation’ would become an issue of discussion with every crisis. It proved 

impossible to reach an agreement on this. As this would result in higher charges to the 

citizens of Utrecht, the province refused. After every eruption of the sea Holland would 

reiterate the need for greater financial coverage.  

The storm surge of 1675 marked the beginning of an era of frequent storm surges. 

The dike was heightened considerably to resist the ever increasing water levels of the 

Zuiderzee. This caused costs to the dike duty land owners to increase considerably. 

Especially after the economic crisis of the early 1700’s, the increased dike charges 

resulted in many land owners leaving the area. In accordance with medieval regulations, 

land owners could relieve themselves of their dike duties when handing over their land 

(spadesteken). Around 1730, about 40% of the dike had been handed over to the Water 

Board, whereas in 1675 that had been almost nil. In the States of Utrecht there was 

great concern about continued spadesteken, causing an ever larger part of the dike being 

maintained by the Water Board. This would result in higher charges for the 

waalplichtigen, as mentioned before, mostly citizens of Utrecht. Utrecht applied all 

judicial methods to avoid this. 

Around 1730, the pile worm was discovered in the poles of the Diemerdijk. This posed 

an immediate danger to the dike as the damaged poles would easily break with the next 

storm surge. After several failed attempts to kill the pole worm, it was decided to replace 

the wooden poles by stone ones. This costly decision proved effective. Since then, there 

were several storm surges (causing serious damage) but never any flooding. The new 

dike could technically no longer be maintained by individual dike duty land owners. 

Handing over the task of maintenance to the Water Board would have been an answer to 

the problem, but this was refused by Utrecht for financial reasons, it would imply higher 

charges for its citizens. Therefore, it was decided to equalize the financial burden among 

all dike duty land owners in each of the six dikes stretches (parken). While this was far 

from sharing the cost over the much larger area of waalplichtigen (eight times in size), it 

did decrease individual financial risk and it did result in the desired unified maintenance 

of the dike. After 1750, no land owner was financially forced to leave his land, indicating 

a significant financial burden.  

The revolution of 1795 resulted in increasing difficulties in governance of the dike. 

The medieval regulations were insufficient to meet the new institutional challenges, 

among others the increasing role of central and provincial government. The old 

regulations were based on the premises of independent Water Boards, governed by co-

opted governors. After the introduction of the Province Law and subsequently general 

provincial ‘Water Board Constitutional Regulations’, a constitution for the Diemerdijk was 

drafted. The most significant part of the new constitution was the formal 

communalisation of maintenance and finance, governed by elected representatives of the 

taxed land owners. 
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Having researched the historical development of the Diemerdijk in the areas of 

environment, technology, governance and finance, this study came to the following 

seven conclusions, which are expanded below. 

1. Lack of knowledge was not the cause for dike bursts. 

The literature on water management usually attributes dike bursts largely to 

contemporary lack of knowledge on dike construction and dike maintenance. In the case 

of the Diemerdijk, it appeared that as a result of effective transfer of knowledge with 

other Water Boards, the States of Holland and the city of Amsterdam, sufficient 

knowledge was available to meet the technological challenges. The improvements in 

time, the pole dike around 1450, the sluice of Muiden around 1673 and the stone dike 

around 1740, indicate that technological knowledge was not the limiting factor. The fact 

that the Diemerdijk broke several times can largely be explained by warfare and social 

unrest, which resulted in laxer dike maintenance. Under normal conditions, the dike 

would have withstood the storms surges. 

2. Communalisation did not occur suddenly, but was a process. 

Communalisation was a very important phase in the historical development of dike 

maintenance. This study shows that communalisation was a long-term process, during 

which maintenance works, as well as financial taxation, expanded in volume. In the case 

of the Diemerdijk the process of communalisation was seriously impaired as decision 

making depended on two sovereign provinces. The provinces of Holland and Utrecht had 

configuring financial interests. Utrecht, that would have then carried a larger financial 

burden, managed to block any such decisions. 

3. The character of the Diemerdijk evolved from a court to a governing body. 

In the fifteenth century the Water Board was primarily a court. It supervised the dike and 

charged offenders according to the established regulations. In the course of time, the 

organisation slowly transformed to a governing body, in charge of execution of 

maintenance work directly or through tendering. At first, this occurred unintentionally, as 

a result of the above mentioned process of land abandoning (spadesteken). In the mid 

1700’s, the Water Board assumed direct responsibility for the dike maintenance, among 

others for technical reasons: the stone dike could not be maintained by individuals.   

4. There was no representation of land owners in the Water Board. 

The ten governors (‘hoogheemraden’) were appointed on behalf of a town or rural area, 

later municipalities. Until 1864, the land owners were not represented in the Water 

Board. In reality, the governors did consider the consequences of decisions for the land 

owners in ‘their’ districts. The appointment of the dike reeve and governors depended to 

a significant extend on the city of Amsterdam. The baljuw of Amstelland (also being the 

dike reeve) was nominated by the city (and appointed by the States of Holland or the 

Stadtholder). The baljuw of Gooiland, also nominated by Amsterdam, appointed the 

governors for the districts of Muiden, Weesp and Weespercarspel. The jurisdictions of 

Loosdrecht and Loenen were purchased by citizens of Amsterdam. The Jurisdictions of 

Kortenhoef and Nigtevecht (both in Utrecht) were also for a long time in the hands of 

influential citizens of Amsterdam, but they adhered to instructions from the States of 

Utrecht. In 1730, Amsterdam purchased the jurisdiction of Diemen, among other 

reasons, to obtain the right of first supervision. All governors were under pressure to 

comply with the decisions of their respective States. 

5. The province of Holland and the city of Amsterdam intervened when necessary. 

For a long time, the Water Board was not independently capable to execute large-scale 

works. Large-scale works were executed under management by the States of Holland 

directly or delegated to the city of Amsterdam. This changed with the construction of the 

stone dike in the mid-1700. The frequent land abandonment placed more than one-third 

of the dike under direct maintenance of the Water Board. This responsibility generated 

the necessary experience, which became useful with the dike construction. More 
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important than the technical support of Holland and Amsterdam was the financial 

support. For a long time, the Water Board had no financial reserves and therefore unable 

to pre-finance restoration works or improvements. On the basis of provincial guarantees, 

Amsterdam was willing to pre-finance any amount. As a result of this, extremely 

expensive works were implemented during the periods 1672-1678 and 1735-1740, 

without any problems. Holland was unable to enforce (partial) restitution of the pre-

financed funds from the land owners or from the province of Utrecht. In the end, the 

province of Holland was left with the bill. Holland and Amsterdam however intervened 

only when needed. Under normal circumstances, the Water Board acted independently.

6. The institutional framework of the Republic was more effective than expected. 

Ineffective institutional framework has for many years been pointed out by historians as 

one of the most significant reasons for the relative decline of the Dutch Republic. In this 

study it appeared that the effectiveness was far greater than one would expect based on 

the historiography. Even in the Year of Disaster (1672), a high technological achievement 

was (financially) realized. It also appeared that decision making within the States of 

Holland was better than expected. At crucial moments the States were able to decide 

rather quickly, especially when there were no financial consequences for the province. 

The Deputies of the cities, especially Amsterdam, had significant independent powers, 

which were used to reach the required consensus. 

7. The dike charges were not exceptionally high, but unevenly charged. 

The literature on water management usually bases it financial analyses on the dike 

charges (omslag). As a result, a significant portion of the costs, the costs of manual 

work, were consequently ignored. After analyzing the costs of the Diemerdijk, it 

appeared that the total costs of the Diemerdijk per land unit (morgen) were not 

exceptionally high, but unevenly charged. This caused serious problems. Between 1680 

and 1730 more than one-third of the land was abandoned, leading to a transfer of dike 

duties to the Water Board. This practically meant greater spread of financial risk. This 

development was reinforced after the informal communalisation in the 1740’s, which 

spread the financial risk among groups of dike duty land owners. The complete and 

formal financial communalisation came with the adoption of the constitution in 1864. The 

Diemerdijk entered a new era. 




