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266 samenvatting en  slotbeschouwing  

Samenvatting en  
slotbeschouwing  

8.1 Inleiding

De hoofdvraag van dit onderzoek is hoe de bestuurlijke organisatie van het wa-
terbeheer in Delfland zich ontwikkelde in de zestiende eeuw, zowel lokaal als 
regionaal, en welke verklaringen gegeven kunnen worden voor de institutione-
le veranderingen. Het onderzoek naar de ontwikkeling van de bestuurlijke or-
ganisatie van het waterbeheer in Delfland in de zestiende eeuw heeft een aan-
tal conclusies opgeleverd over de bestuurlijke verhoudingen tussen het lokale 
en regionale waterbeheer en beheerders, over de economische achtergrond 
van de ambachtsfunctionarissen en over de participatie van de inwoners bij 
het besluitvormingsproces. Deze bevindingen zijn verklaard vanuit de bodem-
gesteldheid, de inrichting van de waterhuishouding, de verdeling van het land 
over landgebruikers, de inrichting van de besturen die verantwoordelijk wa-
ren voor het waterbeheer, de economische achtergrond van de ambachtsfunc-
tionarissen en de participatie van de inwoners bij de besluitvorming. De con-
flicten tussen de ambachten en de hoogheemraden nemen in dit onderzoek 
een belangrijke plaats in omdat deze meer inzicht geven in het in de praktijk 
functioneren van de waterbeheerders en in de aard van de verhouding tussen 
de partijen.

Naast de geografische omstandigheden die een georganiseerd waterbeheer 
noodzakelijk maakten, had ook het optreden van ingelanden veel invloed op de 
ontwikkelingen. Daarbij speelden de verdeling tussen landeigendom en pacht 
en de omvang van het landbezit (landeigendom en pacht) een belangrijke rol 
in de houding tegenover de hoogheemraden. Ook de bestuursinrichting en de 
participatiecultuur waren hierbij van belang. Doordat het regionale waterbe-
heer verdeeld was over twee bestuurslagen, namelijk het beleid op regionaal 
niveau en de uitvoering op lokaal niveau, konden de ingelanden een substan-
tiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het regionale bestuursniveau 
van de dijkgraaf en de hoogheemraden. De aan elkaar gerelateerde factoren 
die daarop van invloed waren, zijn onder te verdelen in geografische, econo-
mische en bestuurlijke factoren. De afzonderlijke factoren worden hieronder 
nader bekeken in hun relatie tot de bestuurlijke ontwikkeling van het regiona-
le waterbeheer in Delfland.

▶  
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8.2 De bestuurlijke gevolgen van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding

De bodemdaling was het gevolg van natuurlijke processen en menselijk in-
grijpen. De vernatting van de bodem, bespoedigd door turfafgraving en toe-
nemende bemalingscapaciteit, daagde de bewoners op veel plaatsen uit hun 
productiemethode aan te passen. Dit kwam in een groot deel van Delfland 
neer op een omschakeling van graanverbouw naar veeteelt. Tegelijkertijd sti-
muleerde de vraag vanuit de steden naar luxe agrarische producten de specia-
lisatie van bedrijven en de ontwikkeling van zuivelproducten zoals boter en la-
ter ook kaas. De verslechterde geografische omstandigheden bracht welstand 
door adequaat te reageren op de veranderende vraag van rijke stedelingen. 

De vernatting van de veenbodem noopte tot allerlei ingrepen, zelfs in die 
mate dat vanaf eind dertiende eeuw de ambachten hun bestuurlijke krachten 
moesten bundelen om regionale waterwerken tot stand te brengen. Een be-
langrijke taak hierin was weggelegd voor de ambachtsbewaarder. Deze functio-
naris maakte in de meeste ambachten geen deel uit van het algemene bestuur, 
maar handelde er in opdracht van. Behalve het beheer van de lokale waterwer-
ken had deze functionaris ook de taak zorg te dragen voor de uitvoering van de 
gemeenlandswaterwerken en de financiën. Deze institutionele relatie tussen 
lokale en regionale waterbeheerders zorgde voor wrijvingen en spanningen 
vanwege de onderlinge verschillen in opvatting over decentraal en gecentrali-
seerd waterbeheer.

De toenemende complexiteit van het waterbeheer leidde tot een bepaalde 
vorm van centralisering van het financiële beheer aan het eind van de vijftien-
de eeuw door de instelling van het ontvangersambt door de hoogheemraden. 
Als antwoord daarop stelden de ambachten de functie van smaldeler in om 
het financiële beheer terug bij de ambachten te brengen. Later ontstond er een 
nieuwe balans tussen de lokale en regionale waterbeheerders door de smal-
deler de eed af te laten leggen tegenover de hoogheemraden. Deze construc-
tie bleek niet werkbaar, zodat de functie weer geheel bij de ambachten kwam.

Een ander gevolg van de toegenomen complexiteit van het waterbeheer was 
de instelling van de functie van molenmeester. Mijn onderzoek toont aan dat 
de eerste molenmeesters waren aangesteld naar aanleiding van de situatie met 
betrekking tot het waterbeheer in polders die vrijwel geheel binnen een enkel 
ambacht lagen. Andere argumenten die eerdere studies weerspreken, zijn het 
trage verloop van de aanstelling van molenmeesters en van de verlening van 
schouwcommissies naar aanleiding van incidenten. De meeste introducties 
van molenmeesters voor een bepaalde molen vonden plaats in de eerste helft 
van de zestiende eeuw, terwijl de meeste schouwcommissies verleend wer-
den in de tweede helft van de eeuw. Beide institutionele ingrepen, het ontvan-
gersambt en het molenmeesterschap, maakten deel uit van het streven van de 
hoogheemraden naar uniformiteit en centralisering.

Bij bestudering van de casestudies kwamen verschillen naar voren in het 
moment van ontginning en oplossing van waterstaatkundige problemen. De 
hooggelegen standwallen en duinen bestaand uit duinzand en geestgrond van 
Monsterambacht waren al vanaf de zevende eeuw permanent bewoond, maar 
de systematische ontginning vond er plaats vanaf de elfde eeuw. De vroegste 
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waterstaatkundige ingrepen bestonden voornamelijk uit het kanaliseren van 
waterlopen, hoewel het belangrijkste probleem niet het buitenwater was, maar 
de zandverstuivingen. Slechts een derde deel van het ambacht, het lager gele-
gen gedeelte, werd ingepolderd en bemaald door poldermolens. Mede door het 
ontbreken van structurele waterproblemen is er geen wijziging opgetreden in 
het bodemgebruik in de loop van de zestiende eeuw. Naast veeteelt bleef ook 
volop landbouw mogelijk. In Ter Heijde was en bleef visserij de belangrijkste 
economische activiteit. 

De veen- en kleibodem van Maasland werd vanaf de tiende eeuw ontgonnen. 
De toenemende vernatting door inklinking maakte vanaf de twaalfde eeuw wa-
terstaatkundige aanpassingen noodzakelijk. Deze aanpassingen bestonden uit 
het in delen aanleggen van bedijking, de latere Maasdijk, het graven van afwa-
teringskanalen en bekading. Het resultaat was een verregaande compartimen-
tering in de vorm van bemalingspolders. De vernatting van de bodem en de 
aanvoer van goedkoop graan waren aanleiding voor de agrariërs om graanteelt 
te vervangen door veehouderij in de loop van de vijftiende eeuw. De vraag van-
uit de steden naar zuivelproducten stimuleerde de specialisatie in de veehou-
derij. Het aantal boerenbedrijven nam steeds verder af in de zestiende eeuw 
vanwege de overgang naar arbeidsextensieve veeteelt. 

De veenbodem van Berkel is als laatste ontgonnen, namelijk in de dertien-
de eeuw. Als gevolg van de late ontginning werd het aasdom als rechts- en 
bestuurssysteem ingevoerd door de ontginners, de Friezen. De bodemda-
ling leidde niet direct tot de waterstaatkundige ingrepen zoals in Maasland en 
Monsterambacht. De aandacht van waterstaatsfunctionarissen was vooral ge-
richt op de landscheiding tussen Delfland en Schieland. De grafelijke ordon-
nanties tot behoud van de waterkerende landscheiding vanaf het begin van de 
veertiende eeuw werden aan het eind van de eeuw gevolgd door heemraads-
keuren. Tussen eind vijftiende en midden zestiende eeuw werd Berkel door 
polderkaden afgesloten van de omliggende ambachten en met eigen polder-
molens bemalen. Net als in Maasland nam de graanteelt daar steeds verder af 
ten gunste van de veeteelt. Turfafgraving kwam in de veertiende eeuw al voor. 
Tegen eind vijftiende eeuw was de turflaag grotendeels afgegraven tot aan de 
grondwaterspiegel. Van grootschalige afgraving en plasvorming was pas in de 
zeventiende eeuw sprake. De turfafgravingen lijken in de zestiende eeuw nau-
welijks landschappelijke, waterstaatstechnische, sociale en economische im-
plicaties te hebben gehad in Berkel. Er was echter wel sprake van toenemende 
vernatting van de bodem. De inklinking die al was ingezet door de ontginning, 
werd bevorderd door de bemaling.

De gevolgen van de geografische gesteldheid voor de verhouding tussen de 
ambachten en de hoogheemraden hadden voornamelijk te maken met de toe-
name van de belangrijkheid van de gemeenlandswaterwerken en vooral met 
de onderhoudsplicht ervan. De verslechterde waterstaatkundige omstandighe-
den waren aanleiding voor de hoogheemraden om het toezicht op de werken 
te verscherpen. Dit werd vooral gevoeld bij de ingelanden die individueel de 
onderhoudsplicht hadden van dijkvakken op de Maasdijk. De waterkerende 
functie van de landscheiding en de zeewering gaven in de zestiende eeuw min-
der aanleiding tot verschept toezicht. Bovendien werden deze waterkeringen 
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collectief onderhouden, zodat de ingelanden niet geconfronteerd werden met 
de hoogheemraden als toezichthouders.

8.3 De bijdragen van bovenaf en onderaf aan de institutionalisering van het 
regionale waterbeheer

Door de verslechterde geografische omstandigheden waren naast de water-
staatkundige aanpassingen bestuursvormen nodig om de waterwerken te be-
heren. De vorming en ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie van het 
waterbeheer waren aan allerlei invloeden onderhevig. Mijn onderzoek naar de 
bestuurlijke organisatie van het regionale waterbeheer richtte zich op de in-
stitutionalisering en de bestuurlijke veranderingen daarin. De verklaring voor 
die veranderingen zijn gezocht in het samenspel van reacties van onderaf door 
de ambachten, en van bovenaf door de centrale overheid, op het handelen van 
de hoogheemraden. In de reacties is een drietal strategieën herkend. 

De eerste strategie bestond uit procesvoering. Deze strategie had midden 
vijftiende eeuw een verstrekkende betekenis. Als reactie op de eerste heem-
raadskeur, die uitging van een gecentraliseerd waterbeheer, kwam de Zespun-
tensententie tot stand, waarin de bevoegdheden van de ambachten waren vast-
gelegd. Dit document formaliseerde de bestaande organisatie van decentraal 
waterbeheer en diende de daaropvolgende eeuwen als basis voor de bestuur-
lijke organisatie van het waterbeheer. De institutionalisering van het waterbe-
stuur in de vorm van sententies van centrale gerechtshoven, hield formalise-
ring in van het gewoonterecht met inachtneming van privileges. De directe 
inbreng van de landsheer in het institutionaliseringproces raakte door de in-
stelling van centrale gerechtshoven op de achtergrond.

De tweede strategie was regelgeving. Beide partijen maakten gebruik van de 
mogelijkheid het waterbeheer in reglementen vast te leggen, zonder dat daar 
echter onderling overleg over was. Dit had dan ook voor beide partijen niet het 
gewenste resultaat. 

De derde strategie, het aangaan van overeenkomsten tussen de hoogheem-
raden en de dijkgraaf, had tot resultaat dat de positie van de dijkgraaf verbe-
terde. 

In de tweede helft van de zestiende eeuw was procesvoering opnieuw de be-
langrijkste strategie. De elite ging hierin een belangrijke rol spelen, zowel op 
lokaal als centraal niveau. De inzet waren de ambachtsheerlijke rechten en be-
stuurlijke efficiëntie, met als doel de positie van de ambachtsheer en die van 
het ambachtsbestuur te versterken. Tegelijkertijd kreeg het centralisatiestre-
ven van de hoogheemraden steun van de elite op regionale en centrale func-
ties. De decentrale tendensen vanuit de ambachten leidden uiteindelijk tot de 
grootste institutionele verandering van de eeuw: de instelling van het college 
van hoofdingelanden. Ook hierin kregen elitegroepen een belangrijke taak: als 
verkoren hoofdingeland moesten zij toezien op de handhaving van de decen-
trale bestuurlijke organisatie van het waterbeheer.

Uit voorgaande blijkt dat de institutionalisering van het regionale waterbe-
heer onderhevig was aan krachten van boven- en van onderaf. De inbreng van 
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bovenaf werd bepaald door de visie van de landsheer en later van de centrale 
gerechtshoven. De ambivalent aandoende houding vertoonde een zekere ont-
wikkeling van decentraal waterbeheer uitgaand van het gewoonterecht naar 
centraal waterbeheer in lijn met de centralisatiepolitiek van de landsheer. De 
positie van de landsheer speelde daarin geen rol meer. Het voortbestaan van de 
bestuurlijke organisatie van het waterbeheer werd niet bedreigd door de con-
flicten, maar deze fungeerden als tegenwicht en richtingaanduiding voor het 
centraliserende tendensen in de hogere bestuurslagen.

8.4 De bezitsverhoudingen

In verband met de krachten van onderaf bij de ontwikkeling van de bestuur-
lijke organisatie van het regionale waterbeheer dringt zich de vraag op welke 
rol de economische positie van de ingelanden daarbij speelde en hoe de ont-
wikkelingspatronen in plattelandseconomieën, die zich aan het begin van de 
vroegmoderne tijd begonnen af te tekenen, verklaard kunnen worden. Mijn 
onderzoek naar de bezitsverhoudingen in Delfland leverde veel verschillen op 
per ambacht. Het ging daarbij om de verdeling van het land onder landeigena-
ren en pachters. Er is een onderscheid gemaakt tussen alle landeigenaren en 
landgebruikers die land in eigendom hadden, eventueel aangevuld met pacht, 
of enkel pacht. Het landbezit kon zowel landeigendom als pacht inhouden. 

In Maasland bestond een sterke middengroep onder landgebruikers. Het 
aantal en de omvang van het groot landbezit nam in de loop van de zestiende 
eeuw af ten gunste van het klein en middelgroot landbezit. Aanvankelijk had-
den de landgebruikers veel pacht, maar die daalde met meer dan de helft in het 
midden van de zeventiende eeuw.

In Monsterambacht overheerste groot landbezit onder landgebruikers. In 
de loop van de tweede helft van de eeuw verschoof het accent naar middel-
groot landbezit. Het was de enige omvangscategorie die in omvang toenam. 
Het overgrote deel van hun landbezit was pachtgoed. Behalve de vroege occu-
patie van Monsterambacht waardoor veel land in eigendom was gekomen van 
kloosters en edellieden, kan hiervoor het bodemgebruik als verklaring worden 
gegeven. In een groot deel van het ambacht bleef landbouw mogelijk. Juist 
voor deze categorie was flexibiliteit een belangrijk onderdeel van de bedrijfs-
voering. Bij een veranderde marktvraag of in tijden van recessie konden agra-
riërs daar hun teelt op aanpassen door gewassen te telen die het meeste ren-
dement opleverden.

Het landbezit in Berkel week af van de andere twee ambachten door de gro-
te toename in het aantal landgebruikers waardoor er een verschuiving plaats-
vond van groot naar klein landbezit. De categorie ‘middelgrote landgebruikers’ 
vormde steeds de op een na grootste groep, maar zij hadden als groep niet veel 
land in bezit, zodat zij een minder sterke economische macht vormden dan 
die in Maasland. Een verklaring voor de sterke toename van het aantal land-
gebruikers is dat het land waarschijnlijk voldoende mogelijkheden bood voor 
niet-agrariërs om hun inkomsten aan te vullen, vooral met turfwinning. Er 
was overigens geen relatie tussen de omvang van het landbezit en de omvang 
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van de turfafgraving: alle categorieën landbezitter waren hierin actief. Een an-
der groot verschil is dat in Berkel de landgebruikers een groot percentage van 
het landbezit in eigendom hadden. Dat percentage nam steeds verder toe, ook 
in de zeventiende eeuw. De verklaring hiervoor is evenals bij Monsterambacht 
het bodemgebruik. In pachtvoorwaarden werd soms expliciet vastgelegd dat 
het verboden was het land af te graven. Meestal waren er voorwaarden in op-
genomen betreffende behoud van de kwaliteit van het land. Bij een hoog per-
centage pacht waren de mogelijkheden voor turfwinning bij landgebruikers 
om deze reden beperkt.

Over het algemeen kan op grond van de onderzochte ambachten gesteld 
worden dat er onder het landbezit van landgebruikers een ontwikkeling was 
richting middelgroot en zelfs klein landbezit. In de vroegst geoccupeerde am-
bachten maakte pacht aanvankelijk een groot deel uit van het landbezit, maar 
dat nam af in de loop van de zestiende eeuw. In later ontgonnen gebied was 
het percentage landeigendom onder landgebruikers hoog. Bovendien is er een 
relatie tussen de verdeling pacht en eigendom binnen afzonderlijke bedrij-
ven en het bodemgebruik, waarmee het deel uitmaakte van de bedrijfsvoering. 
De onderzochte ambachten laten geen ontwikkeling zien richting grote pacht-
boerderijen. De transformatie van zelfvoorzienende naar marktgerichte land-
bouwbedrijven in relatie tot de expansie van de steden ligt voor de plattelands-
economie van Delfland meer voor de hand.

De verdeling van het landeigendom verschilde eveneens per ambacht. In 
Maasland waren plattelanders en stedelingen de grootste groepen landeige-
naar. Het stedelijk landeigendom nam aanvankelijk toe, maar in de zeventien-
de eeuw was er een afname te zien. De kleine en middelgrote landeigenaren 
profiteerden het meest van de verkoop van geconfisceerde goederen van reli-
gieuze instellingen. In Monsterambacht waren plattelanders in aantal in de 
meerderheid, gevolgd door religieuze instellingen. Laatstgenoemden hadden 
het meeste land in eigendom, vooral die op het platteland gevestigd waren, de 
abdijen. De stedelingen profiteerden het meest van de vrijgekomen geconfis-
ceerde landerijen. Zij breidden er hun landeigendom aanzienlijk uit vanaf eind 
zestiende eeuw. De substantiële toename in aantal en omvang van het stedelijk 
landeigendom is in verband gebracht met het buitenleven dat onderdeel werd 
van de cultuur van de Haagse elite. In Berkel domineerden de plattelanders 
het landeigendom. Het aandeel van het landeigendom onder stedelingen nam 
geleidelijk aan af. Religieuze instellingen hadden er altijd al weinig land in ei-
gendom. De verdeling van het landeigendom over groepen landeigenaar was 
vooral van invloed op de verhouding tussen pacht en eigendom bij landgebrui-
kers. De religieuze instellingen verpachtten vrijwel al het land, terwijl de plat-
telanders het land dat zij in eigendom hadden zelf gebruikten. Al eerder is in 
deze paragraaf gewezen op de relatie tussen occupatie, landeigendom en pacht.

8.5 De gevolgen van de bestuurlijke inrichting voor de participatiecultuur

In Delfland was het lokale waterbeheer de taak van het ambachtsbestuur en 
waren de ambachtsbestuurders veelal landgebruikers. De nauwe verbonden-
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heid van de waterbeheerders met het land zorgde ervoor dat de uitvoering van 
de waterstaatstaak in de zestiende eeuw nooit serieus in het gedrang kwam. 
De inrichting van de ambachtsbesturen kwam grotendeels met elkaar overeen. 
De eigenaar van de ambachtsheerlijke rechten, de ambachtsheer, delegeerde 
de uitvoering en handhaving van die rechten aan de schout en schepenen dan 
wel gezworenen. Zij hadden de keurbevoegdheid en rechtsprekende bevoegd-
heid. Er waren tussen de ambachten wel grote verschillen in toegevoegde col-
leges, verkiezing en wijze van besluitvorming.

Een belangrijke impact op de bestuurlijke verhoudingen binnen Maasland 
had de aanstelling van diverse molenmeesters. Zij waren ieder verbonden aan 
een bepaalde molen. Een aantal van hen kreeg vooral in de loop van de zes-
tiende eeuw de schouwbevoegdheid van de hoogheemraden, die aanvankelijk 
de ambachtsbestuurders toebehoorde. De schepenen en waterstaatsfunctiona-
rissen waren, voor zover bekend, grote landgebruikers. De roulatiefrequentie 
was vrij hoog, met uitzondering van enkele decennia in de tweede helft van de 
zestiende eeuw, toen door de vele substituties de roulatiefrequentie beduidend 
lager was dan daarvoor en daarna. Dit belemmerde tijdelijk de toegankelijk-
heid van de functies. 

In het midden van de zestiende eeuw ontstond in het ambachtsbestuur een 
vernieuwingsbeweging die erop gericht was de kring van besluitvormers te 
minimaliseren door de burenraadpleging af te schaffen. De aanvankelijke af-
wijzende houding tegen dit verzoek door de regionale en centrale elite kwam 
voort uit de vrees dat Maasland zich zou willen onttrekken aan het centralise-
ringsproces. In dezelfde tijd kwamen veel substituties voor onder waterstaats-
functionarissen. De monopolisering van de ambachtsfuncties door een bre-
de groep van onder andere kleine landgebruikers en niet-landgebruikers sluit 
aan bij het streven naar minimalisering van de kring van besluitvormers. De 
gekozenen werden namelijk in veel gevallen vervangen door vaak dezelfde in-
woners, waardoor sommige personen jaren achtereen in hetzelfde ambacht 
of polder in functie waren. Het bood mogelijkheden om bestuurlijke invloed 
uit te oefenen en ervaring in te zetten op zowel lokaal als regionaal niveau. De 
vernieuwingsbeweging was mogelijk ingegeven door voormalige stedelingen 
die tradities en kennis hadden meegenomen uit de stad, waar meer ingewik-
kelde bestuursvormen met indirecte participatie al langer gebruikelijk waren. 

De pogingen om een kleine politieke elite te vormen, is gestuit door krach-
ten van bovenaf en door de economische situatie binnen het ambacht. Een 
brede groep landgebruikers moest door de omvang van het landbezit een aan-
zienlijke bijdrage leveren aan de belastingen en had een grote last te dragen 
wat betreft het onderhoud van de omvangrijke lokale en regionale waterwer-
ken. Dit impliceert dat zij hechtten aan medezeggenschap en die voor zich op-
eisten. Minimalisering van de kring van besluitvormers en elitarisering van 
een kleine groep had er daarom geen kans van slagen in de zestiende eeuw. De 
participatiecultuur in Maasland vertoont een stabiel beeld, ondanks de tijdelij-
ke monopolisering van waterstaatsfuncties door substituanten. Het ambacht 
bleef toch gekenmerkt door een brede participatiecultuur.

In de relatie tussen de ambachtsbestuurders en de hoogheemraden is in 
de zestiende eeuw een duidelijke ontwikkeling waarneembaar, die vooral ver-
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band hield met de bestuursopvatting van de Maaslandse bestuurders. De eer-
ste decennia van die eeuw werden gekenmerkt door een passieve houding in 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Dit uitte zich in laksheid met betrekking 
tot de schouw van de waterwerken en ook in de gelaten houding tegenover de 
bestuurlijke ingrepen van de hoogheemraden, waaronder de toekenning van 
schouwbevoegdheid aan de molenmeesters. In de jaren zestig namen de am-
bachtsbestuurders een tegenovergestelde houding aan. Zij voerden een actief 
beleid in relatie tot bestuurlijk-institutionele vraagstukken, met als concreet 
resultaat het verzoek aan de koning om achtemannen in te stellen en tegelij-
kertijd de burenraadpleging af te schaffen. Zoals hiervoor uiteengezet is, moet 
dit gezien worden in de context van een sterke beweging van bestuurlijke eli-
tarisering in Maasland vanaf midden zestiende eeuw, die geen kans van slagen 
had door de aanwezigheid van een grote, economisch sterke groep van mid-
delgrote landgebruikers.

In Monsterambacht bereikte de vernieuwingsbeweging onder ambachtsbe-
stuurders wel het beoogde resultaat. Daaraan gingen andere belangrijke insti-
tutionele veranderingen vooraf wat betreft jurisdictie, formalisering en partici-
patie in de besluitvorming. Door toedoen van Maurits van Nassau verkreeg het 
ambachtsbestuurder hoge jurisdictie. Met de komst van Maurits als ambachts-
heer kon een ontwikkeling doorgezet worden die al eerder begonnen was met 
de uitbreiding van het aantal colleges van twee naar vier. Nieuw was het colle-
ge van negen mannen, dat later transformeerde in het college van welgeboren 
mannen. Eveneens nieuw was het college bestaande uit zes mannen. De uit-
breiding van het aantal bestuursfuncties was de opmaat naar afschaffing van 
de burenraadpleging. Voortaan zouden bestuursbeslissingen genomen wor-
den door de 25 ambachtsfunctionarissen. Ook stelden de ambachtsbestuur-
ders het college van zeven zetters in, al maakte dat geen deel uit van het am-
bachtsbestuur. Voor Ter Heijde werd een decentrale bestuursvorm ingesteld, 
bestaande uit vier voogden.

Het succes van de ambachtsbestuurders van Monsterambacht kan toege-
schreven worden aan de elitarisering binnen het ambacht. Het elitariserings-
proces kon tot ontwikkeling komen doordat een kleine groep grote landge-
bruikers de bestuurlijke functies bekleedde met uitsluiting van de grote groep 
kleine en middelgrote landbezitters die weinig land bezat en daardoor geen 
sterke economische positie innam binnen het ambacht. De middengroep droeg 
door de geringe omvang van het landbezit relatief weinig bij in de omslag en 
had er geen grote individuele onderhoudsverplichtingen. De roep om mede-
zeggenschap was daardoor minder groot dan in Maasland. De centralisatiege-
dachte van de toenmalige bestuurders van Monsterambacht vond gehoor bij de 
centrale elite in de Staten van Holland en bij ambachtsheer Maurits van Oran-
je, zodat de bestuurshervormingen succesvol doorgevoerd konden worden.

De elitarisering werd bevorderd doordat de zittende ambachtsbestuurders 
een voordracht deden aan de ambachtsheer voor de verkiezing van nieuwe 
ambachtsbestuurders. Het elitaire karakter werd in Monsterambacht nog eens 
versterkt doordat de schouten veelal Haagse regenten waren. De overgrote 
meerderheid van de schepenen, ruim driekwart, had groot landeigendom of 
pacht, al nam dat aantal in de loop van de zestiende eeuw af. Het schepenambt 
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werd toegankelijker voor een bredere groep inwoners. Voor niet-agrarische in-
woners kwam er de mogelijkheid deel uit te maken van de lokale politieke eli-
te, die gecreëerd werd door een lage roulatiefrequentie, zodat vaak dezelfde 
personen voor een functie gekozen werden. De beperkte roulatiefrequentie 
kwam ook voor bij het college van welgeboren mannen. Doordat onder am-
bachtsbestuurders de roulatiefrequentie afnam was er bij het algemene be-
stuur een verschuiving ontstaan van open naar brede participatiecultuur.

Een andere belangrijke wijziging in het bestuur van Monsterambacht was 
dat de ambachtsbewaarder sinds het eind van de eeuw formeel deel uitmaakte 
van het ambachtsbestuur, zodat ook deze functionaris rechtstreeks betrokken 
was bij het besluitvormingsproces. De molenmeesters bleven in de zestiende 
eeuw op de achtergrond doordat er geen ernstige waterbeheersproblemen wa-
ren en ook geen klachten over de schouw, die uitgevoerd werd door schout en 
schepenen. Er was daarom voor de hoogheemraden geen reden om in te grij-
pen en de schouwbevoegdheid over te dragen aan de molenmeesters, zoals in 
Maasland. De functie van molenmeester bleef dan ook beperkt tot de meest 
basale taak: het beheer van de poldermolen en de bijbehorende waterwerken 
en financiën.

De ambachtsbewaarders waren vaak grote landgebruikers. Dat nam in de 
tweede helft van de zestiende eeuw nog verder toe, zodat de functie in de twee-
de helft van de eeuw nog minder toegankelijk was. De roulatiefrequentie, die 
al vrij hoog was, nam eveneens toe. Bij de waterstaatsfunctionarissen was er 
dan ook sprake van een ontwikkeling van een brede naar een elitaire partici-
patiecultuur.

De verklaring dat er onder de algemene bestuurders van Monsterambacht 
wel veel kleine landgebruikers waren, is vooral bestuurlijk van aard. Het am-
bachtsbestuur ontwikkelde zich er in de loop van de zestiende eeuw naar een 
meer professioneel bestuur waarin door de toenemende beroepsdifferentiatie 
landbezit geen rol speelde. Ook hier kan de stedelijke invloed van belang ge-
weest zijn bij de vernieuwingsbeweging die tot de bestuurlijke hervorming 
leidde waarmee de grote groep stemgerechtigde buren uitgesloten werd van 
het besluitvormingsproces. De keuze voor grote landgebruikers in waterstaats-
functies is te verklaren uit de toegenomen kosten van het waterbeheer en de 
problemen met omslaginning tijdens de Opstand. Een functionaris met veel 
landbezit had mogelijk voldoende financiële ruimte om geld voor te schieten 
voor de uitvoering van werken die niet uitgesteld konden worden.

In Berkel heerste geregeld bestuurlijke onrust vanwege onduidelijkheid over 
de status van het ambacht. Voordat Berkel en Rodenrijs tot een ambacht wer-
den samengevoegd, had Rodenrijs hoge jurisdictie verkregen, terwijl Berkel 
lage en middelbare jurisdictie had. Dit zorgde eeuwenlang voor juridisch ge-
touwtrek. Ook de rol van de ambachtsheer tijdens de Opstand en na de tot-
standkoming van de Republiek bracht veel beroering in het ambacht en leidde 
herhaalde malen tot confiscatie van de ambachtsheerlijkheid en enkele keren 
zelfs tot executie van de ambachtsheer.

Het ambachtsbestuur van Berkel was oorspronkelijk ingericht naar het aas-
domsrecht. Bij de omschakeling naar het schependom, al voor de zestiende 
eeuw, lijkt het ambacht gekozen te hebben voor een elite op de bestuursfunc-
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ties, met uitsluiting van de stem van de buren in de ambachtsvergadering. 
Het ambachtsbestuur bestond al voor de zestiende eeuw uit een tweetal colle-
ges. De zeven gezworenen hadden voornamelijk een rechtsprekende taak. De 
twee ambachtsbewaarders, die geassisteerd werden door acht achtemannen, 
waren verantwoordelijk voor de andere ambachtszaken, zoals waterstaat, turf-
winning en de inning van de landsheerlijke belasting. De ambachtsbewaar-
der had tevens de functie van molenmeester. Er was weinig interventie van de 
hoogheemraden. De contacten waren meestal op verzoek van de ambachtsbe-
stuurders om hen te adviseren of om te bemiddelen.

Binnen Berkel was het vervullen van een bestuursfunctie de enige mogelijk-
heid om deel te hebben aan de besluitvorming. Van medezeggenschap of me-
debeslissingsrecht van de inwoners was in de zestiende eeuw geen sprake. De 
participatiecultuur in Berkel werd dan ook vooral gekenmerkt door de deelna-
me aan bestuursfuncties. Alle bestuurders van Berkel werden op voordracht 
gekozen door de ambachtsheer, behalve de schout, die het ambt van de am-
bachtsheer pachtte en door hem werd benoemd. De schouten van Berkel wa-
ren veelal grote landgebruikers. Zij woonden binnen dit ambacht en hadden 
er eerder verscheidene ambachtsfuncties vervuld. Zowel de gezworenen als 
de ambachtsbewaarders waren veelal landgebruikers met groot tot zeer groot 
landbezit. Tegen het eind van de zestiende eeuw werden ook kleinere landbe-
zitters benoemd in de functie van ambachtsbewaarder, waarmee de functie 
iets toegankelijker was geworden.

Ondanks de toenemende roulatiefrequentie bleef de participatiecultuur breed 
voor zover het de algemene bestuurders betrof, terwijl die onder de water-
staatsfunctionarissen elitair bleef. Het lage percentage kleine landbezitters 
was hierbij van doorslaggevende betekenis. 

De bestuurlijke inrichting droeg voor een belangrijk deel bij aan de parti-
cipatiecultuur. Bij lokale rechtskringen die waren ingericht naar het aasdom, 
was er in de zestiende eeuw geen sprake van burenberaadslaging. Bij lokale 
rechtskringen die waren ingericht naar schependom, speelde de politieke eli-
te een doorslaggevende rol bij de totstandkoming van bestuurshervormingen. 
Van een politieke elite was sprake als de roulatiefrequentie van lokale bestuur-
ders laag was. De afschaffing van de burenraadpleging verliep in Berkel suc-
cesvol, in tegenstelling tot lokale rechtskringen, waar een sterke groep mid-
delgrote landbezitters bestond die hun stem in de burenvergadering langer in 
stand wist te houden.

8.6 De invloed van de geografische omstandigheden, bezitsverhoudingen en 
participatiecultuur op rechtszaken

In de partijen in de waterschapsrechtspraak trad in de loop van de zestien-
de eeuw verandering op. Steeds vaker begonnen ambachten civiele procedu-
res voor de vierschaar van de hoogheemraden en verschoof de verantwoorde-
lijkheidsstelling van collectief naar individueel. Maasland en Monsterambacht 
vertonen overeenkomsten wat betreft de toename van het totale aantal aange-
brachte zaken en wat betreft het aantal zaken aangebracht door de ambachten 
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tegen ingelanden. Deze aantallen namen bij beide ambachten af in de laatste 
twee decennia van de eeuw. Verder waren er veel verschillen tussen de am-
bachten. Berkel week het meest af door het geringe aantal aangebrachte za-
ken en doordat het ambacht in vrijwel alle gevallen zaken aanbracht tegen an-
dere ambachten en ook de dijkgraaf het ambacht als geheel verantwoordelijk 
stelde in plaats van de individuele ingelanden. Het aantal aangebrachte zaken 
tegen Maaslanders was een veelvoud van dat van de andere twee ambachten. 
In Maasland was er een duidelijke relatie tussen omvang van het landbezit en 
de hoeveelheid aangebrachte zaken, terwijl dat bij Monsterambacht duidelijk 
niet zo was.

Ook in de soorten overtredingen zijn zowel overeenkomsten te constateren. 
De belangrijkste overeenkomst is dat zaken die aangebracht waren door het 
ambacht meestal betrekking hadden op betalingen. De dijkgraafszaken betrof-
fen vooral overtredingen met betrekking tot de waterstaat. Zaken betreffende 
de uitoefening van het bestuur kwamen weinig voor. De ingelanden uit Maas-
land werden meestal aangebracht wegens nalatig onderhoud aan de Maasdijk, 
de ingelanden van Monsterambacht wegens beschadiging van de zeewering 
door diefstal van doorn. In Berkel was de hoofdmoot van de overtredingen het 
nalatig onderhoud aan diverse waterwerken. 

Een verklaring voor het aantal en soort aangebrachte zaken zijn de bezits-
verhoudingen. In geval van een economisch sterke middengroep van landbe-
zitters of een grote omvang van landeigendom onder landgebruikers was er 
meer reden en meer potentie om in verzet te komen tegen bestuurders, vooral 
als aan de rechtmatigheid van bestuurshandelingen getwijfeld werd. De aan-
wezigheid van een lokale politieke elite kon dit verzet tegengaan. Het ging dan 
over een bepaalde groep met maatschappelijk aanzien die vaak in bestuurs-
functies te vinden waren. De beteugeling van het verzet werd nog versterkt 
als waterstaatsfunctionarissen deel uitmaakten van het bestuur. Dit was vooral 
van toepassing op Berkel, wat het geringe aantal aangebrachte zaken daar ver-
klaart. Voor Monsterambacht was dit minder het geval, waartegen dan ook wat 
meer zaken waren aangebracht naar aanleiding van overtreding van de heem-
raadskeur.

Een andere belangrijke verklaring is meer geografisch bepaald en heeft te 
maken met de verdeling van de onderhoudsplicht over individuen of het col-
lectief en met het belang van het waterwerk. De verdeling van de onderhouds-
plicht was te relateren aan het tijdstip van ontstaan van het waterwerk en het 
belang ervan in verband met de geografische ligging. De Maasdijk was het 
vroegst en het meest van waterstaatkundig belang. Het kende een nauwkeurig 
opgezet onderhoudssysteem met individuele onderhoudsplichtigen. Vanwege 
het waterstaatkundige belang van de dijk werd er verscherpt toezicht op ge-
houden, met als gevolg veelvuldige berechting van nalatigen.

De verklaring voor het feit dat de ambachten de hoogheemraden om een ge-
rechterlijke uitspraak vroegen, heeft te maken met het besef dat in sommige 
zaken behandeling op gelijke voet belangrijk was, zoals bij terug- of invorde-
ring van betalingen. Dat deze zaken aan het eind van de eeuw afnamen, kan 
verband houden met de stortvloed aan processen die door de ambachten tegen 
de hoogheemraden gevoerd werden. 
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8.7 Eindconclusie

In deze studie staat de vraag centraal hoe de bestuurlijke organisatie van het 
waterbeheer in Delfland zich ontwikkelde in de zestiende eeuw en welke ver-
klaringen daarvoor gegeven kunnen worden. Het onderzoek richtte zich voor-
al op de intensieve onderlinge beïnvloeding tussen de drie bestuursniveaus: 
de centrale overheid, de regionale waterbeheerders en de ambachten. Het in-
stitutionaliseringsproces is het onderwerp van de langetermijn. Hierbij heb ik 
met name onderzocht hoe de bestuurlijke verhoudingen tussen het lokale en 
regionale waterbeheer zich ontwikkelden. Behalve de formele aspecten van 
de diverse besturen heb ik de veelal diepgaande conflicten en de talrijke over-
tredingen die voor de vierschaar van de hoogheemraden gebracht werden be-
studeerd. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen de conflicten en de over-
tredingen. Vaak zijn beide te interpreteren als vormen van verzet van onderaf 
tegen centraliserende tendensen van bovenaf. De bestuurlijke ontwikkelingen 
en de diverse vormen van verzet heb ik geanalyseerd aan de hand van de geo-
grafische, economische en bestuurlijke aspecten. Enkele economische en be-
stuurlijke variabelen zijn samengebracht in een model voor de analyse van de 
participatiecultuur, dat wil zeggen de mate van medezeggenschap in de am-
bachten. Voor de analyse zijn de burenraadpleging, de roulatiefrequentie van 
de ambachtsfuncties en de omvang van het landbezit (zowel landeigendom als 
pacht) onder de ambachtsfunctionarissen bepalend. 

De geografische ontwikkelingen zijn tijdens het onderzoek als constanten 
beschouwd die steeds op de achtergrond aanwezig waren. Ze uitten zich in 
de voortdurende vernatting van de bodem en de dreiging van het buitenwater. 
Deze waterdreigingen speelden vaak een belangrijke rol bij de beslissingen en 
droegen daardoor bij aan ontwikkelingen richting een meer geavanceerd wa-
terbeheer en een toenemende professionalisering van het waterbestuur. De 
vernatting van de bodem was vooral het gevolg van een inklinkingsproces ver-
oorzaakt door oxidatie en menselijk ingrijpen. Het stelde de waterbeheerders 
voor grote problemen, waarvoor niet alleen waterstaatkundige, maar ook be-
stuurlijke oplossingen gevonden dienden te worden.

Uit mijn onderzoek is naar voren gekomen dat het institutionaliseringspro-
ces in het waterbeheer voortdurend invloeden ondervond van krachten die van 
bovenaf en van onderaf werkzaam waren op de diverse bestuursniveaus. In 
eerdere publicaties van onder andere Fockema Andreae, Van der Linden, Hop-
penbrouwers en Van Dam is hier ook al ruim aandacht aan besteed.1 De on-
derzoekers verschillen echter wel van mening over de effecten van de beïnvloe-
ding van bovenaf, omdat in de zestiende eeuw structurele oplossingen voor de 
conflicten tussen de lokale en regionale waterbeheerders uitbleven en het ge-
woonterecht de overhand bleef houden.2 Enkele onderzoekers zijn het erover 
eens dat de bestuurlijke vernieuwingen die werden doorgevoerd op lokaal en 

1 Fockema Andreae, Rijnland, 173-174 en 121-123; Van der Linden, ‘Zeventuig’, ibidem, ‘Water-
staatsorganisatie’, 543 en 547-549; Hoppenbrouwers, ‘Waterland’, 148; Van Tielhof en Van Dam, 
Stedenland, 92-93, 107, 316-317, 
2 Van den Berg, Codificatie, 11; Lokin en Zwalve, Codificatiegeschiedenis, 125-135 en 273-278.
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regionaal bestuursniveau, onmiskenbaar geïnspireerd waren door de ontwik-
kelingen in de centrale administratie die deel uitmaakten van het staatsvor-
mingsproces. 

De invloed van bovenaf op het institutionaliseringsproces in het Delfland-
se waterbeheer stond vooral in het teken van het centralisatiestreven van de 
landsheer. Tot aan 1500 speelde de landsheer daarin zelf een directe rol, daar-
na namen de centrale gerechtshoven die rol over. Onder invloed van de raads-
heren was er in de zestiende eeuw een verschuiving zichtbaar van de zuivere 
toepassing van het gewoonterecht naar een nieuwe gecentraliseerde bestuur-
lijke organisatie van het waterbeheer. Dit alles had een duidelijke weerslag op 
het functioneren van de waterbestuurders en de onderlinge verhoudingen.

Andere belangrijke elementen van beïnvloeding van bovenaf op het regiona-
le waterbestuur waren verschriftelijking, verscherpt toezicht op de meest vitale 
waterwerken en centralisering van het financieel beheer. Het resultaat was for-
malisering, uitbouw en professionalisering van de bestuurlijke organisatie van 
het regionale waterbeheer. 

De invloed van onderaf kwam voort uit een streven naar juridische beves-
tiging en versterking van de rechten van de lokale bestuurlijke eenheden, de 
ambachten. De inzet was het behoud van de ambachtsheerlijke rechten en het 
bevorderen van de bestuurlijke efficiëntie. Een belangrijk doel was de positie 
van de ambachtsheer en die van het ambachtsbestuur te versterken. Proces-
voering was de belangrijkste strategie. De lokale en regionale elite kreeg een 
steeds nadrukkelijker rol als eiser, verweerder en vonniswijzer. 

Hoe was de balans tussen de tegenstrevende krachten? De naar centralise-
ring strevende hoogheemraden wonnen aanvankelijk terrein, gesteund door 
de elite werkzaam in regionale en centrale functies. Maar het gewoonterecht 
bleek uiteindelijk het krachtigste tegenargument. De trend richting centralise-
ring werd uiteindelijk omgebogen ten gunste van decentraal waterbeheer. Het 
leidde tot de grootste institutionele verandering van de eeuw: de instelling van 
het college van hoofdingelanden. Het college moest toezien op de handhaving 
van de bestuurlijke constellatie en kreeg als speciale opdracht de stroom aan 
procesvoering in te dammen. De regionale elite was overigens hiermee niet 
uitgeschakeld; de bestuurlijke elite kwam in aanmerking voor de functie van 
hoofdingeland, waarin zij moest toezien op de handhaving van de decentrale 
bestuurlijke organisatie van het waterbeheer. Zo werd een nieuw evenwicht 
bereikt in de krachten van bovenaf en van onderaf die van invloed waren op 
het institutionaliseringsproces van het waterbeheer.

Op lokaal bestuursniveau traden eveneens vernieuwingen op die aan te dui-
den zijn als aspecten van het institutionaliseringsproces, zich manifesterend 
in formalisering en uitbouw van de bestuurlijke organisatie vanaf het midden 
van de zestiende eeuw. Voorbeelden hiervan zijn de diverse bestuursregelin-
gen en de toename van het aantal bestuursfuncties. De professionalisering van 
het ambachtsbestuur kreeg een impuls door de toename in de verschriftelij-
king en door de minimalisering van de kring van besluitvormers. 

Een bijzonder aspect van de institutionalisering op ambachtsniveau was de 
gang van zaken rondom de molenmeester. De these uit de bestaande litera-
tuur waarin de instelling van molenmeesters toegeschreven wordt aan het 
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streven van de hoogheemraden om greep te krijgen op het lokale waterbeheer, 
bleek niet houdbaar. Ook de veronderstelling dat het overlappen van (nieuwe) 
poldergrenzen en (oude) ambachtsgrenzen de reden zou zijn, is aantoonbaar 
onjuist.3 Mijn conclusie is dat het molenmeesterschap een op zichzelf staan-
de functie was, die vanwege de aard nauw verbonden was aan de ambach-
ten en als doel had de complexe waterstaatkundige situatie die voortkwam uit 
de plaatsing van poldermolens, te beheersen. De instelling van het molen-
meesterschap in de vijftiende eeuw hield aanvankelijk geen verband met het 
centraliseringstreven van de hoogheemraden, maar ging daarin pas als speer-
punt functioneren in de zestiende eeuw, toen behoefte aan uniformering van 
schouwregelingen ontstond.

Tijdens het onderzoek zijn veel conflicten tussen de regionale en lokale be-
stuursniveaus de revue gepasseerd. Steeds weer bleken het centralisatiestre-
ven van de hoogheemraden en het streven naar behoud, uitbreiding of ver-
sterking van de ambachtsheerlijke rechten de motieven te zijn. De conflicten 
uitten zich op verschillende manieren. Er was sprake van zowel passief als ac-
tief verzet, zowel individueel als collectief, harmoniserend of conflicterend. 
Een veel voorkomende vorm van passief verzet was het negeren van bevelen 
van de hoogheemraden. Dit kwam zowel voor op individueel niveau als op col-
lectief niveau. Voorbeelden hiervan zijn: de weigering om waterwerken uit te 
voeren, omslag te innen, heemraadskeuren bekend te maken en te verschij-
nen na oproeping. De passieve vorm van verzet is veelal terug te zien als over-
treding die beboet werd door de hoogheemraden. Een vorm van actief verzet 
op individueel niveau was het beledigen van de hoogheemraden en fysiek ge-
weld. Ook de procesvoering was een vorm van actief verzet. Dit kwam zowel 
op individueel niveau en vooral op collectief niveau voor, meestal door een of 
meerdere ambachten. De opstelling van regelgeving door bestuurders was een 
harmoniserende vorm van actief verzet. 

De vele conflicten en overtredingen verschilden per ambacht sterk in aantal 
en intensiteit. Dat bleek verklaard te kunnen worden door de waterstaatkun-
dige situatie en de participatiecultuur. Voor de waterstaatkundige situatie was 
de aanwezigheid van regionale waterwerken, het belang ervan en de vorm van 
onderhoudsplicht ten aanzien van die werken van doorslaggevende betekenis. 
Een ambacht met waterwerken van regionaal belang kreeg meer aandacht van 
de hoogheemraden dan een ambacht met alleen waterwerken van lokaal be-
lang. De aandacht werd ook intensiever naargelang het regionale belang van het 
waterwerk groter was. Van groot belang was of het regionale waterwerk onder-
houden werd door individuele ingelanden of door een collectief, bijvoorbeeld 
een of meerdere ambachten. Bij individuele onderhoudsplicht werden inge-
landen rechtstreeks verantwoordelijk gesteld bij onvoldoende uitgevoerd on-
derhoud. De ingelanden werden daardoor vaker geconfronteerd met de recht-
sprekende bevoegdheid van de hoogheemraden, wat van invloed kon zijn op 
de houding van de ingelanden tegenover de hoogheemraden en de dijkgraaf.

Een bepalende factor voor de mate van verzet tegen de regionale waterbe-
heerders was de participatiecultuur van een ambacht. Naarmate deze meer 

3 Dolk, Delfland, 81; Dekker, ‘Molenmeesters’, 51-56.
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elitair was, waren er minder conflicten met het regionale bestuursniveau. Dit 
sluit aan bij bestaand onderzoek, waaruit blijkt dat de elite een belangrijk me-
chanisme van sociale controle was.4 In ambachten waar de elite sterk was, 
waren de conflicten dus beduidend minder in aantal en heftigheid. De inge-
landen hadden door hun passief en actief verzet tegen de regionale waterbe-
heerders en de juridische implicaties daarvan een wezenlijke invloed op de 
vormgeving van de regels voor het omgaan met de waterwerken. Zij hadden 
daarin dus een een dynamische rol en dat gold ook voor hun invloed op de 
mate van succes bij de handhaving van de regels.

De aan- of afwezigheid van burenraadpleging was een belangrijk onderdeel 
van de participatiecultuur vanwege de mogelijkheid om deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces van het ambachtsbestuur. De afschaffing ervan bete-
kende dat de ingelanden niet langer direct betrokken waren bij de lokale be-
sluitvorming. Aan de daaruit voortkomende toewijzing van de besluitvorming 
aan bestuurders en minimalisering van de kring van besluitvormers ging uit-
breiding van het aantal bestuursfuncties vooraf. Door de beperking van het 
aantal besluitvormers ontstond meer ruimte voor de ontwikkeling naar een 
professioneler bestuur. Afschaffing van de burenraadpleging trad overal op, 
maar in verschillend tempo, mede afhankelijk van het vigerend aasdomsrecht 
of schependomsrecht. Na afschaffing van de burenraadpleging waren de inge-
zetenen alleen nog betrokken bij de besluitvorming als zij gekozen werden in 
een ambachtsfunctie. 

De hoogte van de roulatiefrequentie bepaalde mede de toegankelijkheid van 
de ambachtsfuncties. Aan het begin van de zestiende eeuw lag de frequentie 
vaak hoog, maar die nam geleidelijk af door diverse beperkingen. Een bijzon-
dere situatie ontstond door substitutie. Inwoners die gekozen werden, lieten 
zich vervangen door een substituut. Een aantal daarvan was geen landbezitter 
en had vaak een niet-agrarische beroep. Mijn hypothese is dat substituering 
een aanzet kon geven tot de vorming van een nieuwe economische en bestuur-
lijke maatschappelijke elite. De herhaalde terugkeer van dezelfde personen in 
bestuursfuncties droeg ook weer bij aan de ontwikkeling richting bestuurlijke 
professionalisering. 

De roulatiefrequentie was niet de enige factor die van invloed was op de toe-
gankelijkheid van de functies van het ambachtsbestuur. In sommige ambach-
ten werd de toegankelijkheid in hoge mate bepaald door het landbezit. Het 
landbezit heb ik vanuit verschillende perspectieven bekeken, omdat door de 
geraadpleegde literatuur de indruk was ontstaan dat landbezit een zeer belang-
rijk aspect van de bestuurlijke participatie kon zijn.5 Een substantieel deel van 
het landbezit bestond uit pachtgoed in de drie onderzochte ambachten. Met 
pacht was een flexibeler bedrijfsvoering mogelijk. Het bodemgebruik bleek 
een belangrijke factor voor de omvang van het pachtgoed. Over het algemeen 
nam de omvang van de pacht in de drie ambachten iets af gedurende de zes-
tiende eeuw. In die eeuw was de categorie middelgroot landbezit tussen de vijf 
en twintig morgen land aanzienlijk versterkt. Daarnaast nam het aantal kleine 

4 Prevenier en Boone, ‘Mechanismen’, 268-293.
5 Soens, Spade, 257 en 277-278.
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landbezitters toe, ten koste van vooral het zeer groot landbezit van boven de 
veertig morgen. Ondertussen hield deze laatste categorie van zeer grote land-
gebruikers, samen met de grote landgebruikers wel het grootste deel van het 
land binnen de ambachten in bezit. 

De meeste landeigenaren waren individuele plattelanders en stedelingen. 
De plattelanders hadden het meeste land, terwijl de omvang van het stedelijke 
landeigendom een lichte daling te zien gaf. Het landeigendom onder religi-
euze instellingen nam enorm af als gevolg van de verkoop van geconfisceer-
de landerijen door de Staten van Holland. Opvallend is wel dat de afnemende 
trend al voor de confiscaties inzette. Het landeigendom onder de adel was niet 
groot, maar wel stabiel van omvang.

Een essentieel aspect van de bezitsverhoudingen, met bijzondere betekenis 
voor het waterbeheer, was dat binnen Delfland het land vanaf eind vijftien-
de eeuw verpacht werd ‘om vrijgeld’. Dit betekent dat de lokale en landelijke 
belastingen die voor het grootste deel geheven werden naar omvang van het 
landeigendom, voor rekening van de pachter kwamen. Hierdoor waren mede-
zeggenschap en bestuurlijke participatie, en vooral de toenemende behoefte 
daaraan van de ingelanden, er geen zaak van enkel landeigenaren, maar voor-
al van de landgebruikers, van wie velen zowel landeigenaar als pachter waren. 
Voor mijn studie naar bestuurlijke participatie is daarom de verdeling van het 
land over pachters en eigenaren interessanter dan de invloed van stedelingen, 
religieuze instellingen of landeigenaren die niet in het gebied woonden.

Twee aspecten van het landbezit onder ambachtsfunctionarissen zijn van 
bijzonder belang. De ambachtsfunctionarissen hadden meestal flink wat land-
bezit, zowel in eigendom als in pacht, hoewel landbezit geen vereiste was voor 
de functies en het aan het eind van de periode minder belangrijk werd, vooral 
voor ambachtsbestuurders. Dit sluit deels aan bij de studies van ondermeer 
Soens, Zeischka, Van Tielhof en Van Dam over andere regio’s, waaruit bleek 
dat meestal de grote ingelanden verkozen werden in bestuursfuncties.6 Als 
mogelijke verklaring hiervoor gaven zij de stijgende kosten van het waterbe-
heer. Binnen Delfland was er onder ambachtsbewaarders ook een toename 
van landbezit, zowel eigendom als pacht, in de tweede helft van de zestiende 
eeuw. Een verklaring hiervoor is het financiële aspect van het waterbeheer. 
Vooral in de periode van de Opstand hadden waterwerken zwaar te lijden on-
der de aanwezigheid van troepen. Tegelijkertijd waren er grote problemen bij 
de omslaginning vanwege de slechte bereikbaarheid van de verschillende lo-
caties en verarming van de plattelandsbevolking als gevolg van plunderingen 
en inundaties. Een ambachtsbewaarder met een aanzienlijk vermogen was in 
staat om gelden voor te schieten voor de uitvoering van waterwerken op korte-
termijn, op een moment dat de inning nog niet voltooid was.

Voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie in de vroegmoderne tijd 
was volgens Van Bavel concentratie van stedelijk landeigendom in combina-
tie met concentratie van pachtgoed een kenmerkend element.7 Uit mijn stu-

6 Zeischka, Minerva, 156-182; Soens, ‘Poldermodel’, 11-14; Van Dam en Van Tielhof, ‘Repliek’, 
110.
7 Van Bavel, Transitie, 658-659.
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die blijkt dat in de onderzochte ambachten de stedelingen niet overal even 
nadrukkelijk aanwezig waren als landeigenaren. Mijn hypothese is dat naast 
stedelingen met landeigendom er ook stedelingen waren met niet-agrarische 
beroepen en zonder landbezit. Voor het platteland hadden ze vooral betekenis 
in verband met hun vernieuwende invloed op de bestuurlijke hervormingen 
door institutionalisering van de minimalisering van de kring van besluitvor-
mers en de overdracht van het mandaat van de inwoners aan de bestuurders, 
ten koste van het medebeslissingsrecht van de brede laag van de bevolking.

Het karakter van de participatiecultuur verschilde duidelijk per ambacht. In 
Maasland was sprake van de meest brede vorm van participatie, terwijl in Ber-
kel de meest elitaire vorm van participatiecultuur bestond. In Maasland kwam 
de brede participatiecultuur tot uitdrukking in de handhaving van de buren-
raadpleging in de zestiende eeuw, in de gelijkmatige verspreiding van groot 
en klein landbezit onder ambachtsfuncties en in de over het algemeen hoge 
roulatiefrequentie, vooral onder de functionarissen van het algemene bestuur. 
Wel was er een lichte verschuiving van open naar breed, beter gezegd: rond 
1500 was de participatie breder dan rond 1600. 

In Monsterambacht trad in de zestiende eeuw een trend op in de richting 
van een minder open participatiecultuur, waardoor de toegankelijkheid tot be-
stuursfuncties zich beperkte tot een kleine groep. Bij de algemene bestuurders 
was de reden daarvan een zeer lage roulatiefrequentie en bij de waterstaats-
functionarissen de keuze voor hoofdzakelijk grote ingelanden voor de func-
ties. Door afschaffing van de burenraadpleging werd de elitarisering verder 
versterkt. 

Bij Berkel had het proces van elitarisering zich al voor de zestiende eeuw vol-
trokken door afschaffing van de burenraadpleging. Wat betreft het algemene 
bestuur was er sprake van een brede participatiecultuur die sterk neigde naar 
een elitaire participatiecultuur. Bij de waterstaatsfunctionarissen werd het ef-
fect van een hoge roulatiefrequentie teniet gedaan doordat veelal grote landbe-
zitters voor de functie werden gekozen.

Als laatste onderwerp heb ik uitvoerig de rechtspraak door de vierschaar van 
de hoogheemraden bestudeerd. De dijkgraaf en de hoogheemraden functio-
neerden in de voorgaande eeuwen immers behalve als regionaal waterbestuur 
ook als rechtsprekende instantie. Eerder was al geconstateerd dat de conflict-
beslechting voor de centrale gerechtshoven te koppelen was aan de participa-
tiecultuur van een ambacht. Eenzelfde verband bleek ook te bestaan bij de aan-
gebrachte zaken. Het aantal rechtszaken uit de meer elitaire ambachten was 
beduidend lager dan uit de minder elitaire ambachten met een meer open 
participatiecultuur. Voor een belangrijk deel is dit verschil toe te schrijven aan 
de maatschappelijke functie van de elite binnen een ambacht. Bij ambachten 
waar de waterstaatsfunctionaris geheel of gedeeltelijk deel uitmaakte van het 
ambachtsbestuur was het beteugelend effect van elitarisering op het verzet te-
gen de hoogheemraden in versterkte mate van toepassing, vanwege de waarde 
die de hoogheemraden hechtten aan geformaliseerde aspecten van het lokale 
bestuur.

Een ander aspect van de rechtspraak dat in dit onderzoek aan het licht kwam 
was de verschuiving van verantwoordelijkheidsstelling van collectief naar in-
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dividueel. Behalve verklaringen van praktsche aard, zoals verbeterde adminis-
tratie en verslechterde geografische omstandigheden, zijn mogelijk de contac-
ten tussen hoogheemraden en wetenschappers, zoals juristen en humanisten, 
hierbij van betekenis geweest. Of een dergelijke verschuiving in verantwoorde-
lijkheidsstelling zich eveneens voordeed in de algemene rechtspraak is moei-
lijker traceerbaar, omdat het daar gebruikelijk was dat individuen berecht wer-
den voor hun eigen wandaden en lokale overheden niet werden aangesproken 
op het disfunctioneren van de functionarissen.

Hoe verhoudt zich de geschiedenis van de bestuurlijke ontwikkelingen in 
Delfland tot die van andere regionale waterschappen? Dat de onderlinge ver-
houdingen tussen de bestuursniveaus sterk konden verschillen per water-
schap, hebben de studies van Fockema Andreae en Dekker uitgewezen.8 De 
vraag is nu in hoeverre de analyse van de bestuurlijke ontwikkelingen, en in 
het bijzonder mijn beschrijving van de participatiecultuur, waarin landbezit 
een belangrijke factor vormde, in de toekomst ook aangewend kan worden 
voor het onderzoek naar andere waterschappen. Uitgaande van mijn onder-
zoeksresultaten is de hypothese dat daar waar weinig conflicten voorkwamen 
in de zestiende eeuw, althans minder dan in Delfland, en dat de participatie-
cultuur van de lokale besturen meer elitair was dan die in de ambachten in 
Delfland.

Ten slotte, de onophoudelijke pogingen van de hoogheemraden zich te ont-
worstelen aan de landlieden door centralisering van het waterbeheer strand-
den vaak door de sterke decentrale krachten vanuit de ambachten. De talloze 
conflicten brachten belangrijke bestuurlijke veranderingen teweeg, maar de 
basis van het waterbeheer bleef het gedeelde beheer van landlieden en hoog-
heemraden.

8 Fockema Andreae, Rijnland, 182; Dekker, Kromme Rijngebied, 585-639.
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