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De bestuurlijke ontwikkeling van het 
water beheer en de participatiecultuur 
in Delfl and in de zestiende eeuw

In Delfl and nam in de zestiende eeuw de wateroverlast fl ink toe als gevolg 

van landschappelijke veranderingen en zware stormen. De regionale be-

stuurders, de hoogheemraden, meenden dat bestuurlijke centralisatie een 

belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering van het waterbe-

heer. De lokale ambachtsbestuurders zagen hun eeuwenoude autonomie in 

gevaar komen en waren het hier totaal niet mee eens. Dit leidde tot talloze 

confl icten over het waterbeheer, waarbij ook andere spelers als dijkgraven en 

ambachtsheren betrokken raakten. 

Opvallend is dat de omvang en de inhoud van de diverse vormen van 

verzet tegen de hoogheemraden sterk verschilden per ambacht. In deze be-

stuurlijke geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Delfl and laat Carla 

de Wilt zien, dat naast de landschappelijke en waterstaatkundige verschei-

denheid, de participatiecultuur op lokaal niveau een verrassende verklaring 

biedt voor dit verschil.
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91.1 onderwerp

Inleiding

1.1 Onderwerp

In de zestiende eeuw schouwden de hoogheemraden van Delfland twee keer 
per jaar de Maasdijk, op 12 juni, St. Odulphusdag, en op 25 juli, St. Jacobs-
dag.1 Tijdens de schouw in 1531 was Cornelis Jansz., alias ’t Kint, aanwezig op 
de dijk, zoals dat door de hoogheemraden van Delfland was voorgeschreven. 
Daar trof hij hoogheemraad Vranck Pietersz. van der Meer, die constateerde 
dat het dijkvak van Jansz. nog steeds niet op orde was. Van der Meer legde hem 
uit ‘mit minlicke woerden’ hoe hij de dijk diende te maken. Tot onthutsing van 
de hoogheemraad zei Jansz.: ‘Ick en wil den dijck niet anders maken. Ick en 
hebbe met u niet te doen, doet daer toe dat ghij wilt. Is ’t dat ghij den dijck an-
ders gemaect wilt hebben, maect oft doet hem selff anders maken’.2 In 1548 
was er weer zo’n incident. Bij het schouwen van de buitendijkse werken beet 
de ambachtsbewaarder van Maasland, Willem Jansz. Thoen, de hoogheemra-
den toe: ‘Gij komt alhier schouwen en eet het gemeene land op, en al quaamt 
gijlieden hier niet, men soud ’t wel sonder uluijden alhier maaken’.3

Deze situaties zijn exemplarisch voor de gespannen verhouding tussen de 
ingelanden en de hoogheemraden van Delfland in de zestiende eeuw.4 Het 
leidde vaak tot conflicten die zo hoog konden oplopen dat ze uitgevochten 
werden in langlopende en kostbare processen voor gerechtshoven, zoals het 
Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen. In de rechtszaken traden de 
dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland op tegenover diverse partijen, 
die meestal werden gevormd door een of meer ambachten. De ambachten wa-
ren lokale rechtseenheden die verantwoordelijk waren voor onder andere de 
aanleg en het onderhoud van lokale waterwerken. De hoogheemraden vorm-

1 Hoogheemraadschap van Delfland (HvD), Oud Archief Delfland (OAD), inv.nr. 333/5bis.
2 HvD, OAD, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 105. Citaat vertaald: ‘Ik wil die dijk niet anders maken. 
Ik heb niets met u te maken. Wat doet het ertoe wat u wilt. Als u de dijk anders gemaakt wilt heb-
ben, doe het dan zelf.’
3 Gemeentearchief Vlaardingen (GAV), Archief Ambachtsheerlijkheid Vlaardingen (AHV) inv.
nr. 70, f. 15v. Citaat vertaald: ‘U komt hier schouwen en maakt al het geld van de ingelanden op. 
Ook al zou u hier niet komen, dan zouden de werken toch wel gemaakt worden.’
4 Een ingeland is een landeigenaar of pachter met land binnen een waterstaatkundige eenheid.

▶  
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10 1 inleiding

den het bestuur van het hoogheemraadschap, dat dezelfde taken had voor de 
regionale waterwerken. Maar ook individuele ingelanden konden de tegen-
partij zijn. Ingelanden is de traditionele term voor de landeigenaren en -pach-
ters binnen een waterbeheersgebied. Ambachten en ingelanden vormden het 
vaakst de tegenpartij. Daarnaast kwamen ook conflicten voor met de dijkgraaf 
van Delfland en de stad Delft, al dan niet in combinatie met de ambachten. 
De dijkgraaf had binnen het college van hoogheemraden vooral een juridi-
sche functie. Hij fungeerde als eiser tijdens processen wanneer het college als 
rechtbank optrad.

De opmerkelijke frequentie en de felheid van de conflicten van de hoog-
heemraden van Delfland met diverse partijen is de aanleiding voor deze stu-
die. Ervan uitgaande dat de conflicten voortkwamen uit de bestuurlijke si-
tuatie en van invloed konden zijn op bestuurlijke veranderingen, zijn in dit 
onderzoek de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie van het zestiende-
eeuwse waterbeheer in Delfland en de onderlinge relaties tussen de toenma-
lige waterbeheerders als onderwerp gekozen. Getracht wordt om beide via de 
geografische, sociaaleconomische en politieke invalshoek te verklaren. In deze 
inleiding wordt eerst de voorgeschiedenis van het waterbeheer in de middel-
eeuwen behandeld. Vervolgens komt de historiografie van mijn onderwerp 
aan de orde, waarna achtereenvolgens de vraagstelling, de onderzoeksmetho-
de, de bespreking van de voornaamste bronnen en de opbouw van dit boek aan 
de orde zullen komen.

De voorgeschiedenis van het onderwerp van mijn onderzoek gaat terug naar 
de tijd van de grootschalige ontginningen rond het jaar 1000. De ontginnings-
beweging werd bevorderd door de graven van Holland. Het droogleggen van 
de veenmoerassen en het verbeteren van de kwaliteit van de grond ten behoe-
ve van de landbouw was een strategie om hun gezag in hun rechtsgebied te 
verstevigen. Een volgende stap was de verbetering van de overheidsadminis-
tratie om hun verworvenheden te bestendigen. Dit kreeg in de dertiende eeuw 
steeds duidelijker gestalte door uitbreiding en professionalisering van het be-
stuursapparaat. De overstap van Floris V van Engelse naar Franse bondgeno-
ten aan het eind van de dertiende eeuw zou verregaande invloed hebben op de 
organisatie en administratie van het landsheerlijk bestuur. Bij de aanvang van 
de veertiende eeuw werd dit zichtbaar in de verbeteringen in de baljuwrecht-
spraak en het financieel beheer, en ook in de uitbreiding van de administratie 
en de opschriftstelling van het overheidshandelen.5

De ontwikkeling van sommige bewoningsconcentraties tot economisch en 
politiek machtige centra noopte de graven tot verzekering van extra bescher-
ming door verlening van stadsrechten.6 De toenemende afhankelijkheidsposi-
tie van de graaf ten opzichte van de steden werd ook in Delft merkbaar nadat 
de stad in 1246 stadsrechten had gekregen. De groei van de steden kwam voort 
uit een aanmerkelijke bevolkingsgroei. Volgens W. Blockmans en P. Hoppen-
brouwers lag hieraan een aantal veranderingen in gebruikelijke consumptie- 
en productiepatronen ten grondslag, vooral de omschakeling van de consump-

5 De Boer, Boone en Hessing, Nederlands verleden I, 153-154 en 200-210.
6 Tracy, Habsburg rule, 11.
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111.1 onderwerp

tie van dierlijke producten naar graan, de uitbreiding van de landbouwgronden 
door ontginning en de verbetering van de kwaliteit van de bodem door inzet 
van landbouwwerktuigen, zoals de ploeg. Door een arbeidsoverschot op het 
platteland kwam de trek naar de steden op gang. De bevolkingsgroei in de ste-
den, waar inwoners afhankelijk waren van de voedselproductie op het platte-
land, stimuleerde de landbouwproductiviteit, wat weer een gunstig effect had 
op de bevolkingsgroei en kapitaalvorming op het platteland.7

De ontginningen en uitbreiding van de bevolking had daar verstrekkende 
gevolgen voor de waterhuishouding en de bestuursinrichting. De permanen-
te bewoning, de bewerking van de bodem en de landschappelijke ingrepen 
leidden ertoe dat de bodem steeds meer ontwaterd werd en de grond sterk in-
klonk.8 De hieruit voortkomende problemen met de waterbeheersing en ver-
natting van de bodem waren aanvankelijk lokaal op te lossen door de lokale 
bestuurlijke eenheden, de ambachten. Het beleid was gericht op het beter ge-
leiden van het water via bestaande waterlopen, het afdammen van waterlopen 
en het weren van het buitenwater door aanleg van waterkeringen. In de loop 
van de dertiende eeuw werden regionaal gecoördineerde maatregelen onver-
mijdelijk. 

Het eerste bekende organisatorische verband binnen Delfland was dat van 
een aantal ambachten in de omgeving van Delft met de benaming Zeven Am-
bachten. De oudste vermelding van deze organisatievorm stamt uit 1281.9 In 
een oorkonde van graaf Floris V over een bedijking in Schieland wordt deze 
met naam genoemd. Hierin staat vermeld dat er raad (‘consilio’) was gevraagd 
aan de zeven heemraden (‘hemeradorum septem’) en aan diverse edelen die 
niet betrokken waren bij deze kwestie (‘quos causa non tetigit’).10 In deze oor-
konde was vastgelegd dat aanleg, onderhoud en verbetering voor rekening wa-
ren van de belanghebbenden van de dijk, zoals dat toen gebruikelijk was. De 
tweede vermelding is uit 1290 en betreft een oorkonde waarin Floris V vastleg-
de dat de waterhuishouding en het bestuur van Rodenrijs (met Berkel) vanaf 
dat moment deel zou gaan uitmaken van het baljuwschap Hof van Delft, later 
Delfland genoemd. Rodenrijs kreeg daarmee dezelfde rechten en plichten als 
die van de ‘Zeven Ambochte’.11 De Zeven Ambachten behelsde dus het baljuw-
schap Hof van Delft. De schoutambachten waren Maasland, Vlaardingeram-
bacht, Kethel, Schipluiden, Vrijenban, Hof van Delft en Pijnacker. Onduidelijk 
is of deze organisatievorm het initiatief was van de gezamenlijke ambachten 
of van de graaf, die de noodzaak inzag het land waarover hij belasting kon hef-
fen te beschermen tegen het water. Duidelijk is wel dat de expertise en de be-

7  Blockmans en Hoppenbrouwers, Eeuwen, 151-157 en 264-267.
8  Van der Linden, ‘Overheidsinstelling’, 76; Kaijser, ‘System building’, 521, 524-526.
9  Kruisheer, Oorkondenboek IV, nr. 1981, p. 181; A.A.J. Meylink, Bewijsstukken, nr. 121, p. 117-118; 
Dolk, Delfland, 8.
10  De oorspronkelijke aanduiding heemraad heeft betrekking op de persoon die belast was met 
de zorg voor allerlei zaken met betrekking tot het heem, ofwel de woonplaats (Beekman, Dijk- en 
waterschapsrecht, 755). Het is niet waarschijnlijk dat het woord hemeradorum hier de betekenis 
heeft van heemraadschap als bestuursorganisatie.
11  Dolk, Delfland, 8-9; Meylink, Bewijsstukken, 125. De benaming ‘Hof van Delft’ is in 1317 vervan-
gen door ‘Hof ende ambacht van Delfland’.
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12 1 inleiding

slissingsbevoegdheid van deze organisatie erkend en ondersteund werd door 
de graaf.12

Vanwege hun bevoegdheden over regionale waterwerken worden de Zeven 
Ambachten beschouwd als voorloper van het Hoogheemraadschap van Delf-
land.13 Het is echter niet uitgesloten dat de organisatie gevormd was uit de am-
bachten zonder dat er sprake was van formele institutionalisering. De opvol-
gers, de hoogheemraden, kregen beslissingsbevoegdheid, het toezicht en in 
het verlengde daarvan de rechtsprekende bevoegdheid over de grote regionale 
waterwerken, de zogenoemde gemeenlandswaterwerken. De bestuurlijke or-
ganisatie van het regionale waterbeheer werd pas door de landsheer geforma-
liseerd toen de hoogheemraden bevoegdheden toegewezen kregen. In Rijn-
land, Schieland en Delfland gebeurde dat vanaf eind dertiende eeuw uit een 
besef dat de door ontginning moeizaam gewonnen gebieden behouden moes-
ten blijven om er de (belasting)vruchten van te kunnen plukken. Het waterbe-
heer was onderdeel geworden van de landsheerlijke politiek van de graaf. Door 
de hoogheemraden van Delfland dezelfde rechten te verlenen als die in Rijn-
land, trad uniformering op aan de basis van de bestuurlijke organisatie van het 
regionale waterbeheer.

De ambachtsbesturen binnen Delfland bleven volledig verantwoordelijk 
voor het beheer van de lokale waterwerken binnen hun eigen ambacht. Daar-
naast zorgden ze voor de uitvoering van de regionale waterwerken, de eer-
dergenoemde gemeenlandswaterwerken, en het financieel beheer ervan. De 
uitvoering behelsde zowel de aanleg als het onderhoud van de werken. Wat be-
treft de gemeenlandswerken was er dus sprake van een waterbeheer verdeeld 
over twee instanties, de regionale hoogheemraden, die het beleid bepaalden 
en toezicht hielden, en de lokale ambachten, die zorg droegen voor de door 
de hoogheemraden opgedragen uitvoering van de waterwerken. Dit ging vaak 
goed, maar kon ook een bron van conflicten worden, zoals zou blijken in de 
zestiende eeuw.

Hiervoor is al aangestipt, dat het waterbeheer ontstond in een tijd waarin 
nauwelijks iets op schrift gesteld werd. In de late middeleeuwen groeide de 
behoefte aan codificering van de belangrijkste afspraken, opdrachten en rech-
ten, vaak naar aanleiding van actuele problemen en conflicten. Tegelijk kwa-
men nieuwe overheidsinstituties op grafelijk niveau tot stand. Mede als gevolg 
daarvan werden de taken van de bestaande instellingen uitgebreid, verfijnd 
en waar nodig nader op elkaar afgestemd. Dit wordt ook wel beschreven als 
het staatsvormingsproces. Er wordt dan hierin onderscheid gemaakt tussen de 
krachten van bovenaf, vanuit de centrale overheid, en van onderaf, vanuit lo-
kale instituties. De krachten van bovenaf bestonden uit bestuurshandelingen 
van de centrale overheid, in de vorm van landsheerlijke besluiten en gerech-
telijke uitspraken van de centrale gerechtshoven. Tot de krachten van onderaf 
behoorden acties van de ambachten, waaronder allerlei vormen van verzet, zo-
als het aanspannen van rechtszaken.

12  Van der Gouw, Landscheidingen, 19.
13  Dolk, Delfland, 11 en 12.
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131.1 onderwerp

Nadat de graven in de veertiende eeuw de hoogheemraden diverse privileges 
hadden verleend, was in de vijftiende eeuw de gang naar de gerechtshoven (het 
Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen) de meest gebruikelijke route 
voor verdergaande verschriftelijking en codificering (afb. 1.1). Ingelanden en 
ambachtsbestuurders deden een beroep op deze gerechtshoven om meer ze-
kerheid te krijgen over bestuurlijke bevoegdheden. De juristen waren univer-
sitair geschoold of zelfs doctor in zowel het Romeinse recht als het kerkrecht.14 
Onder de raadsheren ontstonden specialismen, vooral onder onbezoldigde 
raadsheren, zoals blijkt uit de carrière van Andries van Bronkhorst, die tus-
sen 1519 en 1546 veelal opdrachten kreeg om de waterwerken binnen Holland 
te inspecteren.15 Zij bepaalden met hun vonnissen de juridische kaders waar-
binnen de organisatie van het waterbeheer gaandeweg vorm kreeg. Anders ge-
zegd: met hun gerechtelijke uitspraken werden bestaande bevoegdheden ge-
formaliseerd dan wel aangepast aan de toenmalige inzichten van juristen.

Wat betekende de versterking van de landsheerlijke positie voor het gebied 
van Delfland concreet? Willem III bevestigde en formaliseerde de bestuur-
lijke organisatie van het regionale waterbeheer met een akte in 1319. Daar-
in kregen de heemraden van Delfland ‘datselve recht dat die heemraders van 

14  Damen, Staat van dienst, 204; De Koninck, Glossarium, 138.
15  Ter Braake, Rekenschap, 53, 61 en 371-372. Een onbezoldigd raadsheer was minder aan Den 
Haag gebonden en oefende taken uit ten behoeve van het Hof (Ter Braake, Rekenschap, 61).

 ▸ 1.1 Enkele oorkonden met privileges voor de hoogheemraden uit de veertiende eeuw.
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14 1 inleiding

Sparendamme hebben ghehadt ende noch hebben van ons ende van onsen 
vorvorders, in allen manieren alse sii ’t vormaels hebben ghehadt ende noch 
hebben’.16 Of dat tevens het jaar was waarin heemraden voor het eerst door de 
graaf werden aangesteld, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe de over-
gang van de organisatie van de Zeven Ambachten naar het regionale waterbe-
heer van de hoogheemraden is verlopen. Wat vaststaat is dat de oorkonde van 
1319, de oudste originele akte van Delfland, die verdere institutionalisering be-
tekende van het regionaal waterbeheer in Delfland, verbazend kort van stof is. 
Het is een mysterie waarom de oorkonde zo vaag is in de toekenning van de 
rechten aan de hoogheemraden. Om te weten wat die rechten waren, moet het 
Rijnlandse privilege uit 1286 geraadpleegd worden. Kort samengevat wordt 
hierin de hoogheemraden rechtsprekende-, keur- en schouwbevoegdheid over 
de gemeenlandswaterwerken toegekend en het coöptatierecht.17 Met coöptatie-
recht wordt bedoeld dat bij terugtreden of overlijden van een collega de hoog-
heemraden zelf in de vacature konden voorzien, zonder verkiezingen door in-
gelanden en zonder tussenkomst van de landsheer.18 Het coöptatierecht heeft 
tot 1516 bestaan. Daarna benoemde de landsheer een hoogheemraad op voor-
dracht van de zittende hoogheemraden. Op deze wijze was het voor de lands-
heer mogelijk meer invloed uit te oefenen op de benoeming.19 

De reden van uitvaardiging van de grafelijke oorkonde uit 1319 is niet be-
kend, maar geplaatst tegen de achtergrond van het waterbeheer en het staats-
vormingsproces door de graven van Holland is het wel verklaarbaar. De wa-
terhuishouding in het gebied was aan het verslechteren. Vanaf eind dertiende 
eeuw werden waterlopen gegraven om het water beter af te voeren. Een om-
vangrijk project was het graven van de Poldervaart in 1280, voorzien van vijf 
uitwateringssluizen om het water vanuit de Schie op de Maas te lozen.20 Een 
ander groot project in die tijd was het graven van de Noordvliet en de Middel-
vliet omstreeks 1330.21 Dergelijke grote investeringen ten behoeve van de wa-
terhuishouding waren mede mogelijk en economisch interessant door de eer-
der genoemde groei van de steden die kapitaal genereerde op het platteland. 
De noodzaak om dergelijke omvangrijke waterwerken tot stand te brengen 
voor het fysieke behoud van het territorium van de graaf, kan de instelling van 
een toezichthoudend orgaan urgent hebben gemaakt. De institutionalisering 
van het regionale waterbeheer past in deze context. Het is denkbaar dat voor 
het initiëren van dergelijke omvangrijke projecten bestuur nodig was met re-
gionale bevoegdheden. 

De hoogheemraden stonden in het bestuurlijke spectrum op hetzelfde ni-
veau als de baljuw. Zij vormden de middelste bestuurslaag tussen de centrale 
overheid en de ambachtsbesturen. De functie van baljuw was in de dertiende 

16  HvD, OAD, inv.nr. 279. Citaat vertaald: ‘hetzelfde recht als de heemraden van Spaarndam 
[= Rijnland] hebben gekregen en nog hebben van onze voorvaders op dezelfde wijze zoals zij heb-
ben gehad en nog hebben’.
17  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 47-48; Kruisheer, Oorkondenboek IV, 529.
18  Fockema Andreae, Rijnland, 37, 40, 119-120.
19  Streefkerk, Proefschrift Adriaen van der Goes, 13.
20  Hoek, ‘Poldervaart’, 21-23. 
21  Bult, ‘Ontginning en bewoning’, 125.
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eeuw ingevoerd voor het algemene bestuur als plaatsvervanger van de graaf. 
Zijn belangrijkste taak was ordehandhaving, en het was daarom dat de graaf 
hem en zijn dienaars toestond wapens te dragen. Hij was de rechtsvorderaar, 
terwijl een college van welgeboren mannen het vonnis bepaalde.22 In de Delf-
landse privileges wordt de baljuw voor het eerst in 1386 genoemd, maar hij had 
al eerder een waterstaatsfunctie. Het schouwen van de gemeenlandswaterwer-
ken was daar een belangrijk onderdeel van. De uitvaardiging van de oorkonde 
in 1386, waarin hertog Albrecht van Beieren de hoogheemraden beval om sa-
men met de baljuw van Delfland of de plaatsvervangende dijkgraaf te schou-
wen, toont echter aan dat dit in de praktijk nog niet goed functioneerde.23

De bevoegdheden die de hoogheemraden in 1319 toegekend kregen hadden 
uitsluitend betrekking op de gemeenlandswaterwerken. Dit waren de water-
werken die van belang waren voor alle ingelanden. De hoogheemraden bepaal-
den welke werken gedaan moesten worden, en de ambachten zorgden voor 
de uitvoering en de financiering. De gemeenlandswaterwerken waren onder 
andere uitwateringssluizen, boezemwatergangen, landscheidingen, havens en 
de Maasdijk (afb. 1.2 en 1.3 op p. 34). De waterwerken buiten de Maasdijk wa-
ren geen gemeenlandswaterwerken, maar vielen eveneens onder de rechts-
macht van de hoogheemraden.24 De regionale waterbestuurders werden vanaf 
de tweede helft van de veertiende eeuw bijgestaan door een klerk, knechten, 
boden en veeschutters.25 Deze in privileges omschreven functionarissen wa-
ren door de hoogheemraden aangesteld voor bepaalde taken. De klerk was 
belast met verslaglegging en andere secretariële werkzaamheden, de boden 
voor taken met een juridische lading, zoals de aanzegging van dagvaardingen, 
het afkondigen van bijvoorbeeld de schouw, het toezicht houden op de nale-
ving van de keuren en inbeslagname van goederen. De veeschutters haalden 
in opdracht van de hoogheemraden vee van de waterkeringen en de knechten 
stonden de hoogheemraden bij in allerlei klusjes. De toevoeging van derge-
lijke functies betekende een uitbreiding van de organisatie van het regionale 
waterbeheer.

De voortgaande institutionalisering van het centrale bestuur uitte zich in de 
schriftelijke vastlegging van de basale rechten en plichten van de hoogheem-
raden. Hoewel de privileges niet verklaard worden, kan uit de inhoud toch op-
gemaakt worden wat de reden was voor de uitvaardiging. Uit de grafelijke oor-
konde van 1348, waarin de hoogheemraden de opdracht krijgen te schouwen 
en de overtreders van hun keur te berechten, komt naar voren dat de hoog-
heemraden de keur-, schouw- en rechtsprekende taken nog niet serieus genoeg 
namen. Ze kregen de waarschuwing dat ‘waer dat zake dat ghi dit niet ane en 
vinghet ende onse lant niet en bewaert als ghi sculdich sijt te doene ende onse 
ende onsen lande voirscreven daerof scade quame, dat soude ons dencken dat 
ons overmits u toequame ende souden dat houden an u lijf ende an U goet’.26 

22  Van den Arend, Baljuwschappen, 22, 95 en 99; De Monté ver Loren en Spruit, Hoofdlijnen, 180.
23  Dolk, Delfland, 35 en 37; Janse, ‘Verdeeld rijk’, 79-80. 
24  Dolk, Delfland, 48 en 82.
25  HvD, OAD inv.nr. 282 en inv.nr. 284.
26  Ibidem, inv.nr. 280. Citaat vertaald: indien u hiermee niet begint en ons land niet beschermt 
zoals u verplicht bent te doen, en daaruit schade aan het land ontstaat, dan wordt dat lijfelijk en 
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Tot aan 1379 waren de summiere oorkonden van 1319 en 1348 de enige twee 
formele documenten die tekst bevatten over de rechten en plichten van de 
hoogheemraden. Onder hertog Albrecht van Beieren kwamen nadere regelin-
gen tot stand. Zo beval hij in 1379 dat de hoogheemraden in steden wapens 
mochten dragen. Tot dan toe was dat alleen voorbehouden aan de schout en 
baljuw.27 In een oorkonde uit 1386 worden twee zaken bevolen door Albrecht. 
De eerste is het coöptatierecht bij het overlijden van een hoogheemraad en in 
het geval een hoogheemraad een jaar lang buiten het beheersgebied woonde. 
De tweede is opnieuw het schouwen. Dit keer kregen de hoogheemraden op-
dracht dit samen met de baljuw van Delfland of de plaatsvervangende dijk-
graaf uit te voeren.28 Albrecht stelde in 1391 een nieuwe oorkonde op naar 
aanleiding van klachten van ‘onse goede lude van Delfland’ over een ‘groot ge-
brec in onser hiemraetscip’.29 Met deze uitgebreide bestuursinstructie van de 
hertog werd de bestuurlijke positie van de hoogheemraden nog sterker bena-
drukt. Opnieuw werd het coöptatierecht bevestigd. De hoogheemraden bleven 
hun leven lang in functie, zonder de mogelijkheid om afgezet te worden. Een 
gekozene die de functie weigerde, kreeg van de hoogheemraden een boete op-
gelegd. Voor het eerst werden er voorwaarden verbonden aan de functie van 
de hoogheemraden. Zij moesten minstens vijftig morgen land bezitten bin-
nen Delfland en ook binnen het gebied wonen. Ook voor het eerst werd vast-
gelegd dat de hoogheemraden bevoegd waren een klerk, bode en veeschutters 
aan te stellen en hen de eed af te nemen. Tevens werd de hoogheemraden op-
gedragen de baljuw op te roepen om te schouwen en recht te spreken. Als hij 
verstek liet gaan konden de hoogheemraden iemand uit hun midden als dijk-
graaf aanwijzen.30

Tot 1581 viel het westlijke deel van Delfland, de zogenoemde geestambach-
ten Monster, Naaldwijk, ’s-Gravenzande, Rijswijk, Voorburg en Wateringen, 
voor wat betreft de algemene rechtspraak onder de baljuw van Rijnland.31 Bin-
nen deze ambachten had de baljuw van Delfland zeggenschap over de regio-
nale waterstaatszaken. Voor zover bekend heeft dit nooit tot verwarring of pro-
blemen geleid tussen de twee baljuws omdat de afbakening van bevoegdheden 
in algemene rechtspraak en waterstaatsrechtspraak duidelijk was. 

Deze voorbeelden uit 1379, 1386 en 1391 laten goed zien hoe de instituti-
onalisering van de middelste bestuurslaag deel uitmaakte van het staatsvor-
mingsproces dat eind veertiende eeuw door de centralisatiepolitiek van hertog 
Albrecht sterk bevorderd werd. Maar de bestuurlijke ontwikkelingen stonden 
niet op zichzelf. De toenemende problemen met de waterhuishouding vroe-
gen om een goed functionerende bestuurlijke organisatie van het regionale 
waterbeheer. De tot zover geformaliseerde bestuurlijke organisatie maakte het 
mogelijk om grote projecten aan te vatten. Een daarvan was de realisatie van 

materieel bestraft (bijvoorbeeld met gevangenisstraf of geldboete).
27  Glaudemans, Om die wrake wille, 112- 113; HvD, OAD, inv.nr. 282.
28  HvD, OAD, inv.nr. 283.
29  Ibidem, inv.nr. 284. Citaat vertaald: ‘onze betrouwbare lieden van Delfland over een grote 
tekortkoming in het heemraadschap’.
30  Ibidem. Een morgen is een oppervlaktemaat die gelijk staat aan 0,85 ha.
31  Postma, Delfland, 34-35. 
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de Boonervliet in 1380 met drie uitwateringsssluizen om de afwateringsroute 
naar de Maas te bekorten (afb. 1.4, 1.5 en 1.6 op p. 35 en 36). De uitwatering via 
Hutjeshoek in Vlaardingen kwam daarmee te vervallen. Het is denkbaar dat in 
deze omstandigheden de behoefte ontstond aan beter omschreven bevoegdhe-
den van de hoogheemraden, niet alleen bij de landsheer, maar ook bij de inge-
landen en natuurlijk bij de ambachten.

De ambachten vervulden een belangrijke rol in het waterbeheer. Er waren 
echter verschillende aanduidingen voor een ambacht, al naar gelang de func-
tie ervan in relatie tot het algemeen bestuur of het waterbestuur. Het schout-
ambacht was een bestuursrechterlijke eenheid voor het algemene bestuur, ver-
gelijkbaar met de huidige gemeente. De basis van het bestuur bestond uit een 
schout en vijf of zeven schepenen die samen zowel wetgevende, uitvoerende 
en rechtsprekende bevoegdheden hadden. Ten behoeve van het regionale wa-
terbeheer waren er binnen Delfland in totaal dertien ambachten aangewezen 
als hoofdambacht voor de uitvoering van de regionale waterwerken en de hef-
fing van de omslag voor lokale en regionale waterwerken. De ambachtsbe-
waarder van het hoofdambacht had daarin de belangrijkste taak. Aan ieder 
hoofdambacht waren een of meerdere lidmaatambachten toegevoegd die voor-
al tot taak hadden de omslag te innen. Het hoofdambacht en de daartoe beho-
rende lidmaatambachten werden samen sluisambacht genoemd vanwege de 
onderhoudsverdeling van de uitwateringssluizen. Een waterscheiding verdeel-
de Delfland in twee delen, bestaande uit vijf (hoofd)oostambachten en acht 
(hoofd)westambachten (afb. 1.7 op p. 18). De laatstgenoemden droegen twee 
derde deel van de kosten, de oostambachten een derde deel.32    

De ambachtsbewaarders van alle ambachten binnen Delfland hadden de 
taak om tijdig het sluisgeld of, beter gezegd, het gemeenlandsgeld in hun am-
bacht te innen en af te dragen aan de ambachtsbewaarders van de hoofdam-
bachten. Het gemeenlandsgeld was bedoeld voor de aanleg en instandhouding 
van de gemeenlandswaterwerken. Het werd in de vorm van omslag geheven 
over een vastgesteld aantal morgens per sluisambacht, te betalen door de land-
gebruikers naargelang de omvang van hun landbezit. Hoe en wanneer dit sys-
teem tot stand is gekomen, is niet bekend. Waarschijnlijk heeft de graaf hier 
een hand in gehad, omdat een dergelijk systeem ook in Rijnland en West-
Friesland voorkwam. Mogelijk bestond het al ten tijde van de Zeven Ambach-
ten ten behoeve van het onderhoud van de Maasdijk en de aanleg van de Pol-
dervaart met uitwateringssluizen. Sinds de aanstelling van de hoogheemraden 
werd er meer gedocumenteerd en is de indeling in dertien sluisambachten 
zichtbaar geworden als onderhouds- en financieringssysteem voor de gemeen-
landswaterwerken.

De steden maakten geen deel uit van dit systeem. Zij droegen dan ook niet 
bij in het gemeenlandsgeld. De waterstaatkundige bevoegdheden van de hoog-
heemraden strekten zich echter wel uit binnen de stadsgrenzen. In de veer-
tiende eeuw waren nog geen tekenen van spanningen tussen de hoogheemra-
den en de stadsbestuurders, ondanks de groeiende economische en politieke 
macht die de stad inmiddels verworven had met zelfs een stem in de Staten-

32  Dolk, Delfland, 51, 55, 56.
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vergadering.33 Dat de toenemende macht van met name Delft niet botste met 
de rechtsmacht van de hoogheemraden is toe te schrijven aan de beperkte be-
stuursactiviteiten van de hoogheemraden en het ontbreken van een algemeen 
toegankelijk rechtssysteem waar partijen een beroep op konden doen. 

De belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot het bestuur en het wa-
terbeheer zijn hiervoor geschetst, beginnend bij de ambachten als lokale wa-
terbeheerders, via de regionale waterbeheerders binnen het baljuwschap Hof 
van Delft naar de hoogheemraden van Delfland. Helaas blijft een groot deel 

33  De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 187.

Poldervaart
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uitwateringssluizen
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oostambacht

vijf uitwateringssluizen 
van de westambachten

drie uitwateringssluizen 
van de westambachten
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Pijnacker

 ▸ 1.7 De dertien hoofdambachten van Delfland, verdeeld in oostambachten en westambach-
ten, met uitwaterkeringssluizen, boezemwatergangen en de belangrijkste waterkeringen.
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van de voorgeschiedenis van het hoogheemraadschap in dichte nevelen ge-
huld. Gezien de toenmalige algemene bestuurlijke organisatie en de spaarza-
me gegevens uit de laatste decennia van de dertiende eeuw is het aannemelijk 
dat de heemraden van de Zeven Ambachten aanvankelijk benoemd werden 
door de ambachten. Doordat de graaf in 1319 coöptatierecht verleende konden 
ze losgeweekt worden van de ambachten. De verlening van privileges aan de 
regionale waterbestuurders hield verband met de toenemende behoefte aan 
formalisering, voortkomend uit het staatsvormingsproces. De totstandkoming 
van grote waterwerken maakte het noodzakelijk de verantwoordelijkheid voor 
grote waterwerken toe te wijzen aan regionale waterbestuurders met zekere 
autoriteit. De hogere bestuurlijke status werd benadrukt door te rekruteren uit 
de hogere maatschappelijke lagen van edellieden en welgeborenen. Door de 
baljuw aan het college toe te voegen ontstond er bovendien een institutionele 
binding met de grafelijkheid.

1.2 Historiografisch overzicht

In dit historiografisch overzicht ligt het accent op de bestuurlijke organisatie 
van het waterbeheer en op de interactie tussen besturen en ingelanden in de 
zestiende eeuw. Wat hebben onderzoekers hierover gemeld, zowel onderzoe-
kers die zich richtten op Delfland als op vergelijkbare waterschappen? De rele-
vante publicaties zijn gegroepeerd naar onderzoekthema’s en vraagstellingen 
zoals die zich in de loop der tijd ontwikkeld hebben. Na een aantal algemene 
geografische, economische en politieke thema’s, komen specifiek bestuurlijke 
onderwerpen aan bod.

Het eerste thema is de fysieke geografische omgeving als factor bij de ont-
wikkeling van de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer. Historisch geo-
grafen hebben vanaf eind negentiende eeuw op dit terrein belangrijk werk 
verricht. A.A. Beekman bekeek de ontwikkeling van het waterbeheer vanuit 
geografisch en hydrografisch oogpunt. Zijn werken zijn vooral feitenverzame-
lingen uit historische bronnen. Hierdoor zijn ze bijzonder bruikbaar als na-
slagwerken, ook voor de bestuursgeschiedenis.34 In de geografische studies 
uit de laatste decennia van de twintigste eeuw ligt de nadruk op de geografi-
sche gesteldheid van het gebied, de problemen met de waterhuishouding en 
de totstandkoming van doelcorporaties om het waterbeheer bestuurlijk vorm 
te geven. C. de Bont beschouwt de geografische situatie als bepalende factor 
voor de totstandkoming van waterwerken en waterbesturen.35 Al eerder con-
stateerde C. Dekker dat in gebieden met weinig waterbeheerproblemen, lo-
kale en regionale waterbesturen niet goed tot ontwikkeling kwamen.36 R.H.A. 
Cools voegt daaraan toe dat de uitbreiding van het landbouwareaal en de ex-
pansie van de steden in de middeleeuwen steeds hogere eisen stelden aan het 

34  Beekman, Polderland.
35  De Bont, Delfts water, 55-62.
36  Dekker, Kromme Rijngebied, 586.
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waterbeheer en de bestuurlijke organisatie ervan.37 Deze drie auteurs zien dus 
de waterhuishouding als belangrijkste factor bij het ontstaan en ontwikkeling 
van waterbesturen. De historisch geograaf G.J. Borger ziet daarbij ook een ver-
band tussen de organisatie van het waterbeheer in afzonderlijke besturen en 
de opkomst van de geldeconomie en daarmee samenhangend de opkomst van 
de burgerij. Tevens ontstonden binnen de samenleving nieuwe ideeën over 
openbaar bestuur, al bestond die term toen nog niet omdat de sferen van het 
privaatrecht en het bestuursrecht, en de bijbehorende scheiding tussen pu-
blieke en private sector nog niet zo uitgekristalliseerd waren. De nieuwe idee-
en betroffen de positie van de landsheer, de bevoegdheden van de overheid en 
conflictbeslechting. Door een andere visie op bestuurlijke verhoudingen tus-
sen publiekrechtelijke instellingen ontstond volgens Borger acceptatie van de 
hoogheemraadschappen als doelcorporatie in de dertiende eeuw. De versterk-
te positie van de landsheer zou de reden zijn dat de hoogheemraadschappen 
goed konden functioneren in de zestiende eeuw, ondanks alle conflicten.38

Door rechtshistorici is veel onderzoek gedaan naar allerlei bestuurlijke as-
pecten van de waterschappen. S.J. Fockema Andreae en H. van der Linden 
hebben elk een eigen visie. Fockema Andreae heeft meer oog voor de ont-
wikkelingen van bovenaf in het staatsvormingsproces, terwijl Van der Linden 
meer naar de invloeden van onderaf kijkt. Wat betreft de bijdrage van de con-
flicten tussen de hoogheemraden en ambachten en ingelanden in Rijnland 
en Delfland aan de formalisering en codificering van het waterbeheer, wijken 
hun standpunten ook uiteen. Volgens Fockema Andreae hadden de vonnis-
sen nauwelijks impact op de bestuurlijke ontwikkeling van Delfland en Rijn-
land vanwege de ambivalente houding van het Hof van Holland en de terug-
houdendheid met betrekking tot definitieve maatregelen.39 Van der Linden 
meent juist dat door de geschillenbeslechting het waterrecht werd losgeweekt 
van het gewoonterecht. Volgens deze rechtshistoricus hadden de uitspraken 
van gerechtelijke colleges verstrekkende gevolgen voor het waterrecht en daar-
mee zelfs voor het toekomstige administratieve recht.40 In de visie van Dekker 
speelde de machtspositie van de landsheer een belangrijke rol bij het functio-
neren van waterbesturen. In tegenstelling tot Borger is hij echter van mening 
dat een sterke machtspositie juist belemmerend werkte. Hij constateert dit zo-
wel in het Kromme Rijngebied in Utrecht als op Zuid-Beveland. In Zuid-Beve-
land leidde het tot herhaalde conflicten tussen de graaf en de ambachtsheren, 
die de macht van de landsheer probeerden terug te dringen.41 Deze situatie 
lijkt vergelijkbaar met die in West-Friesland, waar de elite zich bleef verzetten 
tegen de onderwerping door de graaf van Holland.42

De acceptatie van waterschappen als doelcorporatie waar Borger het in zijn 
boek over heeft en het staatsvormingsproces zoals dat tot uitdrukking kwam 
in de waterbesturen, was ook onderwerp van historisch-bestuurskundig on-

37  Cools, Strijd om den grond, 36-37 en 57-59.
38  Borger, ‘Strijd om water’, 143-144.
39  Fockema Andreae, Rijnland, 173-174 en 183.
40  Van der Linden, ‘Zeventuig’, 32; ibidem, ‘Waterstaatsbestuur’, 543 en 547-549.
41  Dekker, Kromme Rijngebied, 24 en 628-629; ibidem, Zuid-Beveland, 521 en 533.
42  Hoppenbrouwers, ‘Rebels’, 445-448.
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derzoek in de jaren negentig. Een aantal onderzoekers stelde de vraag wat de 
reden was van het ontstaan en voortbestaan van deze instelling, om daarmee 
meer inzicht te krijgen in het succes en falen ervan. J.C.N. Raadschelders, 
Th.A.J. Toonen en B. Dolfing werkten aan een onderzoeksproject dat voor 
de laatstgenoemde resulteerde in een dissertatie.43 Dolfing bestudeerde de be-
stuurlijke geschiedenis van de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland 
in de zeventiende en achttiende eeuw in vergelijkend perspectief. Zij toets-
te die geschiedenissen aan het door de Amerikaanse politicologe E. Ostrom 
ontwikkelde verklaringsmodel voor het voortbestaan van doelcorporaties. Het 
voortbestaan van een instelling is volgens Ostrom synoniem aan succes. Om 
van succes verzekerd te zijn moest het voldoen aan een aantal voorwaarden 
op het gebied van regelgeving, rechtszekerheid, bestuursstructuur, medezeg-
genschap en erkenning van het instituut.44 De voornaamste conclusie van 
Dolfing was dat het waterschap door de eeuwen heen gevormd werd door de 
normen en waarden van de samenleving. Het belangrijkste aspect daarvan 
was het wederzijdse verantwoordelijkheidsgevoel van de gebruikers van de col-
lectieve goederen. Bij de vorming van het waterschap gaven de leden van de 
gemeenschap enkele vooraanstaande inwoners het mandaat om het gebruik 
van gemeenschappelijke goederen organisatorisch vorm te geven. De inwo-
ners achtten zich tegelijkertijd verplicht om de regels van de door hen aange-
wezen personen na te leven. Interessant aan dit onderzoek is het onderscheid 
tussen krachten van bovenaf en van onderaf die de bestuurlijke ontwikkelin-
gen vormgaven. Tegelijk ligt hier ook de nadruk op het verantwoordelijkheids-
gevoel van betrokken partijen. Voor mijn onderzoek is deze visie een interes-
sante invalshoek in verband met de wijze waarop de bestuurlijke organisatie 
voorziet in waarborging van de belangen van de inwoners in een complexer 
wordende samenleving.

Een geheel andere benadering is die van de sociaaleconomische historici, die 
vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw opgeld doet in de Nederland-
se waterschapsgeschiedenis. Een van de interessante discussies die voor mijn 
onderzoek van belang is, heeft betrekking op de vraag hoe de verschillen in 
ontwikkelingspatronen in plattelandseconomieën, die zich aan het begin van 
de vroegmoderne tijd begonnen af te tekenen, verklaard kunnen worden. De 
historicus J. de Vries richtte zijn onderzoek in de jaren zeventig op Nederland, 
terwijl R.B. Brenner in dezelfde periode voor Frankrijk en Engeland koos.45 
Enkele decennia later volgden de onderzoeken van de mediëvist P. Hoppen-
brouwers en sociaaleconomisch historicus B. van Bavel. Beide onderzochten 
de ontwikkeling in de bezitsverhoudingen en de relatie met de transformatie 
van de plattelandseconomie. Hoppenbrouwers legde de focus op Holland, Van 
Bavel op de gebieden langs de grote rivieren in Gelderland. Hoppenbrouwers 
relativeerde de rol die Brenner toekende aan geconcentreerd landeigendom in 
de ontwikkeling naar agrarisch kapitalisme. Hij kende vooral veel gewicht toe 
aan de economische en politieke machtspositie van de steden bij de ontwikke-

43  Raadschelders en Toonen (red.), Waterschappen.
44  Dolfing, Waterbeheer geregeld?, 494-509.
45  Brenner, ‘Agrarian class structure’, 30-75.
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ling van de plattelandseconomie.46 Van Bavel was het wel met Brenner eens 
dat de concentratie van het landbezit van wezenlijk belang was voor de ontwik-
keling naar agrarisch kapitalisme, wat blijkt uit zijn aandacht voor de opkomst 
van de markt. De verschillen in landschap, bodemgesteldheid en de ontgin-
ningsgeschiedenis per gebied waren factoren die volgens Van Bavel verklaar-
den waarom de transitie van zelfvoorzienende naar kapitalistische agrarische 
economie zich in de diverse gebieden op verschillende tijdstippen en in ver-
schillend tempo voordeed.47

De combinatie landpacht en landeigendom verschilde sterk in omvang per 
regio. Onderzoekers legden hierin een verband met de occupatie. Het land 
kwam in handen van grootgrondbezitters, die het land lieten exploiteren door 
anderen.48 De later in gebruik genomen grond kwam toe aan de lokale be-
volking.49 Bouwland zou voor een groot gedeelte in eigendom gekomen zijn 
van boeren, de gebruikers, terwijl zij het weiland pachtten. De beste kwaliteit 
grond fungeerde als beleggingsobject van edellieden, geestelijken en stedelin-
gen.50 

De sociaaleconomische historici P.J.E.M. van Dam en M. van Tielhof zien in 
deze onderzoeken een toegevoegde waarde voor de waterstaatsgeschiedenis. 
De organisatie van het waterbeheer hing namelijk nauw samen met economi-
sche patronen van bodemgebruik, landbezit en de mate van marktontwikke-
ling, naast politieke en diverse andere ontwikkelingen. In 2006 publiceerden 
ze een gezamenlijk werk over de geschiedenis van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland.51 Hierin proberen zij de verworvenheden en inzichten van de in-
stitutionele geschiedenis, de historische geografie en de sociaaleconomische 
geschiedenis te integreren.

Deze benaderingswijze is ook door T. Soens toegepast in zijn onderzoek 
naar de waterhuishouding en de bestuurlijke organisatie van het waterbe-
heer in het kustgebied van Vlaanderen. Hij bestudeerde vooral de landeigen-
domsstructuren, exploitatiemethoden van bedrijven, rendabiliteit van de land-
bouw, economische beleid van landbezitters en boeren, en de machtspolitieke 
verhoudingen tussen boeren, kerken, steden, adel en vorst. Zijn belangrijk-
ste conclusie is dat de eigendoms- en bedrijfsconcentratie vooral negatieve ef-
fecten sorteerden, zoals organisatorische coördinatieproblemen, toenemende 
overstromingsrisico’s en de schijnbare onmacht van het waterschapsbestel. 
Een belangrijke oorzaak van die negatieve spiraal was de inrichting van dat be-
stel. Vanaf de dertiende eeuw werd het waterbeleid namelijk in toenemende 
mate bepaald door de omslagbetalende grote landeigenaren, die zelf niet in 
het gebied woonden. De lokale belanghebbenden in het Vlaamse kustgebied 
waren uitgesloten van medezeggenschap. Doordat de beleidsmakers zelf geen 
direct belang hadden bij een goed functionerend waterbeheer, stelden zij in-
vesteringen in waterwerken zo lang mogelijk uit. De vele overstromingen en 

46  Hoppenbrouwers, ‘Unexplored field’, 60-61.
47  Van Bavel, Transitie, 672.
48  Idem, Goederenverwerving, 408-411. 
49  Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving, 296-297.
50  Van der Woude, Noorderkwartier, 522-526.
51  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland.
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dijkdoorbraken hadden catastrofale gevolgen voor de plattelandseconomie.52 
Het werk van Soens inspireert mij om diepgaand de bezitsverhoudingen in 
Delfland te onderzoeken om te zien in hoeverre die van invloed waren op het 
lokale en regionale bestuursbeleid. 

In dit historiografisch overzicht zijn tal van onderwerpen aan bod gekomen 
die raakvlakken hebben met de bestuurlijke organisatie van het regionale wa-
terbeheer. Hierna komen thema’s aan de orde die specifiek van belang zijn 
voor de bestuurlijke ontwikkelingen: de rol van de landsheer en centralisatie-
processen, de rol van de gewestelijke bestuurlijke elite, de verhouding tussen 
hoogheemraden en ingelanden en de regionale verschillen daarin, de politieke 
onrust en rebellie op het platteland, de toename van de complexiteit van de sa-
menleving en de belanghebbenden bij het waterbeheer, alsook de mate waarin 
ingelanden inspraak hadden in het waterschapsbestuur. 

Over de invloed van de landsheer op de bestuurlijke organisatie hebben vele 
historici interessante uitspraken gedaan. Sommigen zien in de institutionali-
sering van het waterbeheer pogingen van de landsheer om zijn positie te vesti-
gen of te versterken.53 Dat dit een langdurig proces was, schrijven S.J. Fockema 
Andreae en mediëvist W.P. Blockmans toe aan de status van het gewoonte-
recht en de macht van de hoogheemraden. Fockema Andreae is van mening 
dat de landsheer zelfs geen enkele inbreng had in de vastlegging van de be-
stuurlijke inrichting van Rijnland in 1595.54 De beperkte rol van de landsheer 
wordt door deze waterschapsdeskundige nog eens extra benadrukt in zijn be-
toog over de verhouding van de hoogheemraden tot de landsheer waarin al-
leen de adviserende rol van de hoogheemraden aan het Hof van Holland aan 
de orde kwam.55 Ook W.P. Blockmans ziet slechts een beperkte rol van de graaf 
vanwege de ‘onveranderlijke regionale dimensies van de werkelijke machtsuit-
oefening’.56 Dit komt overeen met de opvatting van rechtshistorici dat gewoon-
terecht de vorst wel de mogelijkheid bood om in te grijpen als de redelijkheid 
ervan in het geding was, maar in dergelijke gevallen op serieus verzet kon stui-
ten bij de gevestigde besturen.57 Er zijn veel onderzoekers die deze visie delen. 
Ze zien de inbreng van de landsheer alleen in het bestuurlijk ingrijpen als de 
hoogheemraden tekortschoten in de uitoefening van hun waterstaatstaken.58 

Het ingrijpen van de landsheer wordt door een aantal onderzoekers in ver-
band gebracht met het centralisatiestreven van de Bourgondische en Habs-
burgse vorsten. Volgens D. Aten was dit politieke motief herkenbaar in het 
Noorderkwartier en West-Friesland, waar het deel uitmaakte van het streven 
van de landsheer om zijn positie te versterken. In Kennemerland was de graaf 

52  Soens, Spade, 5, 257 en 277-278.
53  Met institutionalisering wordt in dit onderzoek bedoeld de schriftelijke vastlegging van orga-
nisatorische onderdelen, regels, instructies en bevoegdheden.
54  Fockema Andreae, Rijnland, 173-174.
55  Ibidem, 116.
56  Blockmans, Karel V, 28.
57  Van den Berg, Codificatie, 11; Lokin en Zwalve, Codificatiegeschiedenis, 273-278.
58  Lokin en Zwalve, Codificatiegeschiedenis, 125-135; Dolk, Delfland, 432-433; Van de Ven, Leefbaar 
laagland, 112-119; Van der Linden, ‘Waterstaatsbestuur’, 19; idem, ‘Waterstaatsorganisatie’, 548; 
Cools, Strijd om den grond, 59. 
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wat dat betreft minder actief, omdat hij daar zijn positie als landsheer al ste-
vig gevestigd had. Hier greep de landsheer alleen in na catastrofale overstro-
mingen. Het verzet dat het ingrijpen van de landsheer opriep bij de bevolking, 
hield volgens Aten vooral verband met de financiën en de waterhuishouding, 
namelijk de hoge kosten van de aanleg van sluizen en de onenigheid over het 
openen en sluiten van de sluizen.59 

Borger constateert dat in het Noorderkwartier, waaronder Kennemerland en 
West-Friesland, veel weerstand was tegen het centrale gezag. De pogingen van 
de graaf om het waterbestuur te reorganiseren hadden hier geen succes, zodat 
de beoogde verbeteringen uitbleven. In het zuidelijke deel van Holland had de 
landsheer meer inbreng. Hij zou er zelfs in geslaagd zijn om met bemiddeling 
en conflictbeslechting de tegengestelde belangen bij de hoogheemraadschap-
pen op ‘redelijk harmonieuze wijze’ op elkaar af te stemmen. Hierdoor kon-
den deze streekwaterschappen volgens Borger efficiënt opereren, ondanks de 
vaak zeer grote problemen waarvoor zij zich gesteld zagen.60 

De onderzoekers J.M. Bos en M. Baelde brengen het optreden van de lands-
heer met betrekking tot het waterbeheer in verband met economische motie-
ven. Zo zou de landsheer volgens Bos vooral de stimulering van de landbouw 
op het oog gehad hebben, volgens Baelde de bedeheffing.61 In beide gevallen 
zou de schatkist het hoofdmotief geweest zijn voor de landsheer om in te grij-
pen als er waterbeheerproblemen waren.

Hoewel de landsheer steeds meer uit beeld raakte in het staatsvormings-
proces, wist hij zijn greep op de regionale waterbeheerders te behouden door 
middel van benoemingsstrategieën. Volgens Van Dam waren die erop gericht 
in Rijnland hoogheemraden te benoemen die de landsheer steunden. De voor-
keur ging uit naar kandidaten die zich afzijdig hielden van lokale partijschap-
pen en bereid waren algemene rechtsregels en procedures toe te passen, ten 
koste van lokale regelsystemen. Het doel was te komen tot bestuurlijke uni-
formering en efficiëntie binnen de landsheerlijkheid. Deze overwegingen ge-
richt op centralisatie, die bij de Bourgondiërs al waarneembaar waren, werden 
door de Habsburgers in versterkte mate toegepast. In deze context past ook de 
vervanging van het gehele college van hoogheemraden in Rijnland begin zes-
tiende eeuw. De overheidsbemoeienis was in de zestiende eeuw zelfs zo groot 
dat dit waterschap hard op weg was een afdeling te worden van het Habsburg-
se staatsapparaat, samen met bijvoorbeeld het Hof van Holland en de Reken-
kamer. 

Tevens waren de nauwe contacten tussen Rijnland en de centrale overheid 
door middel van gecombineerde functies en connecties van invloed op de be-
stuurlijke aanpassingen in Rijnland in de zestiende eeuw. In dit hoogheem-
raadschap was sinds de laatste decennia van de vijftiende eeuw een lands-
heerlijk streven waarneembaar om personen tot hoogheemraad benoemd te 

59  Aten, ‘Waterstaat en waterschappen’, 29-37. De vervanging van hoogheemraden begin zes-
tiende eeuw ziet Van Dam eveneens als een uiting van centralisatiepolitiek (Van Tielhof en Van 
Dam, Stedenland, 92-93).
60  Borger, ‘Strijd om water’, 143-144.
61  Bos, ‘Landschap en politiek’, 85-86; Baelde, Collaterale Raden, 160.
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krijgen die bestuurlijke ervaring hadden in centrale overheidsinstellingen en 
materiële belangen hadden buiten Rijnland. De veronderstelling was dat zij 
oog zouden hebben voor de belangen van Rijnland en tevens buiten de gren-
zen van Rijnland wat konden betekenen voor de waterstaatszorg.62 

Het belang van gecombineerde functies op regionaal en centraal niveau in 
de bestuurlijke organisatie van het regionale waterbeheer wordt ook onder-
streept door Hoppenbrouwers en Van der Linden. Begin zestiende eeuw had-
den nog vrij veel edellieden zitting in het Hof van Holland en de Grote Raad 
van Mechelen. Hoppenbrouwers ziet hierin de mogelijkheid voor de adellijke 
ambachtsheren om als raadsman en als bestuurslid van het hoogheemraad-
schap hun belangen te verdedigen tegen de opkomende steden. Van der Lin-
den wijst tevens op de mogelijkheid dat zij als raadsman in de gelegenheid 
waren invloed uit te oefenen op de verdere institutionalisering van de bestuur-
lijke organisatie van het waterbeheer.63 

De benoemingsstrategieën komen ook naar voren in de prosopografische 
analyses van M.J.M. Damen en S. ter Braake. Damen constateert hierin dat in 
de vijftiende eeuw connecties met de landsheer en partijpolitiek een belang-
rijke rol speelden bij de aanstelling van functionarissen door de landsheer. 
Welke consequenties dit had voor de besluitvorming, is volgens hem niet goed 
na te gaan. Wel speelde de strijd tussen de Hoeken en Kabeljauwen een rol in 
de rechtspraak op lokaal en regionaal niveau. Ook bleek dat schenkingen van 
enkele steden van invloed waren op de hoogte van de bede.64 In het verlengde 
van de studie van Damen signaleert Ter Braake dat in de eerste helft van de 
zestiende eeuw leden van regentenfamilies uit Den Haag steeds vaker zitting 
namen in het Hof van Holland, waardoor het persoonlijk contact en daarmee 
de connecties tussen regionale en centrale bestuurders steeds minder werd.65 

Het centralisatieproces dat de landsheer entameerde en het ontstaan van een 
supra-regionale, aan de landsheer gebonden bestuurlijke elite in de vijftiende 
en zestiende eeuw, is een fenomeen beschreven in voorgaande studies, dat ik 
meeneem als factor in mijn onderzoek. De vraag is in hoeverre dit ook in Delf-
land is waar te nemen en hoe dit al dan niet de bestuurlijke ontwikkelingen 
mede kan verklaren.

De bestuurspraktijk van lokale en regionale waterbesturen kreeg niet alleen 
gestalte door de reglementering, maar ook door de bestuurlijke verhoudingen 
tussen de verschillende bestuurslagen, zoals die bepaald werden door de taak-
verdeling en de verdeling van de bevoegdheden tussen lokale en regionale be-
stuurders. Volgens Fockema Andreae was er in de standenmaatschappij zo-
als in Rijnland vrijwel geen sprake van interactie vanwege de onoverbrugbare 
kloof tussen enerzijds de dijkgraaf, hoogheemraden en hoofdingelanden en 
anderzijds de lagere bestuurders en ingelanden.66 In het Kromme Rijngebied 
zou dat volgens Dekker veel minder het geval geweest zijn. Daar schroomden 

62  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 92-93, 107, 316-317.
63  Hoppenbrouwers, ‘Waterland’, 148; Van der Linden, ‘Waterstaatsbestuur’, 28.
64  Damen, Staat van dienst, 199, 269-332 en 391-418.
65  Ter Braake, Recht en rekenschap, 340.
66  Fockema Andreae, Rijnland, 182.
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de ingelanden niet de bestuurders te bestoken met klachten om zo invloed uit 
te oefenen op het waterbeleid.67 De bestuurlijke verschillen tussen streekwa-
terschappen zoekt G. van de Ven op bestuurlijk niveau. Hij is van mening dat 
de regionale verschillen te relateren waren aan de bestuurlijke verhoudingen, 
zoals de daadkracht van de ambachtsheer of de lokale besturen.68 

Hoe verschillend de waterschapsbesturen waren, blijkt wel uit de hiervoor 
aangehaalde voorbeelden van Rijnland, het Kromme Rijngebied en Delfland. 
In Rijnland was in de zestiende eeuw de rol van de ambachtsbesturen gemar-
ginaliseerd tot het lokale waterbeheer, de inning van de omslag en de admi-
nistratie van het landbezit.69 In het Kromme Rijngebied was het waterbeheer 
volledig in handen van lokale besturen. Toezichthoudende regionale water-
schappen ontbraken. In Delfland bestond een mengvorm. Daar waren de lo-
kale bestuurders nauw betrokken bij de uitvoering van de regionale waterwer-
ken en het financiële beheer ervan, terwijl de dijkgraaf en de hoogheemraden 
vooral toezichthoudende en rechtsprekende taken hadden en het regionale wa-
terbeleid bepaalden.70 Studies waarin de bestuurlijke ontwikkeling van water-
schappen met elkaar worden vergeleken, zijn echter schaars. Th.F.J.A. Dolk en 
H. van der Linden wezen al op deze lacune.71 Fockema Andrea noemt in zijn 
studie wel een aantal overeenkomsten in het ontstaan van waterschappen en 
de ontwikkeling van het waterschapsrecht, zoals de indeling van het toezicht 
op regionaal niveau en de uitvoering van het waterbeheer op lokaal niveau, de 
formering van de waterstaatszorg van onderaf en in een later stadium de in-
stitutionalisering door de graaf van bovenaf, de inbedding van de waterstaats-
organisatie in de algemene lokale rechts- en bestuursinstellingen en de gelei-
delijke losmaking van de waterstaatscolleges van het algemene bestuur.72 Van 
Tielhof wijst ten slotte op het belang van vergelijkingen tussen waterschappen 
om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling die het Hoogheemraadschap 
van Rijnland doormaakte van rechtbank naar bestuursorganisatie.73 

De onderwerpen van mijn onderzoek hebben veel raakvlakken met de hier 
besproken studies van andere waterschappen, vooral die van Rijnland en de 
Vlaamse kustvlakte. De bevindingen uit deze studies zullen dan ook vergele-
ken worden met de resultaten van mijn onderzoek en daarmee een wezenlijke 
bijdrage kunnen leveren aan het inzicht in de bestuurlijke ontwikkelingen van 
waterstaatsinstellingen in een ruimer verband.

Enkele onderzoekers hebben zich wat meer verdiept in de achtergronden 
van de conflicten tussen verschillende bestuurslagen. Hoppenbrouwers ziet 
in de rebellerende boeren in West-Friesland in de late middeleeuwen een re-
actie op de centralisatiepolitiek van de landsheer. In dezelfde periode vonden 
belangrijke ontwikkelingen plaats met betrekking tot de staatsvorming en de 
sociaaleconomische situatie. Hoewel hij niet expliciet een relatie legt tussen de 

67  Dekker, Kromme Rijngebied, 585-639.
68  Van de Ven, Leefbaar laagland, 112-119.
69  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 318.
70  Dekker, Kromme Rijngebied, 159-161; De Wilt, ‘Maaslandse kampen’, 78-101.
71  Van der Linden, ‘Waterstaatsorganisatie’, 549 en Dolk, Delfland, xx.
72  Fockema Andreae, Waterschapsgeschiedenis VIII, 3-5.
73  Van Dam en Van Tielhof, ‘Repliek’, 110.
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rebellie en deze ontwikkelingen, erkent hij wel dat er een verband was tussen 
enerzijds rebellie en anderzijds politieke, economische en sociale factoren. De 
rebellie onder de boeren zou volgens hem verklaard kunnen worden uit de re-
gionale culturele identiteit.74 Deze verklaring is mogelijk door te trekken naar 
het niveau van de ambachten, die zich bedreigd voelden in hun lokale autono-
mie door de toenemende rechtsmacht van de regionale waterbeheerders. 

In Rijnland kwamen in de zestiende eeuw eveneens veel conflicten voor tus-
sen hoogheemraden en de ambachten. Fockema Andreae brengt dit in ver-
band met de toenemende bestuurstaken, de toenemende wateroverlast en het 
daarmee gepaard gaand kapitaalverlies, het stijgende belang van waterkwa-
liteit, alsook het groeiende aantal groepen belanghebbenden als gevolg van 
economische ontwikkelingen. De machtstoename van relatief nieuwe maat-
schappelijke groepen, vooral stedelijke, bracht met zich mee dat meer druk 
uitgeoefend werd op bestuurders. Het gevolg van een en ander was dat er 
steeds meer conflicterende belangen ontstonden tussen bestuursinstellingen. 
De uitkomst van die conflicten schrijft Fockema Andreae volledig toe aan het 
ingrijpen van de landsheer door al dan niet de wet- en regelgeving aan te pas-
sen aan de behoeften van de samenleving, of aan de landsheerlijke rechterlijke 
colleges die eerbiediging van de privileges voorstonden.75 De rechtshistoricus 
beschouwt daarmee de centrale gerechtshoven als een conservatief instituut, 
terwijl er van de landsheer aanpassing aan de veranderingen in de samenle-
ving te verwachten was. Overigens is uit de eerder besproken studies geble-
ken dat er geen sprake was van een tweestrijd tussen de stad en het platteland, 
maar tussen verschillende groepen uit de samenleving, zoals bestuurlijke eli-
tes op lokaal en regionaal niveau, en landbezitters uit de stad en van het plat-
teland, die opkwamen voor hun bestuurlijke en economische belangen. W. 
Prevenier en M. Boone schetsen mechanismen van sociale controle die in de 
middeleeuwen een belangrijke rol speelden bij het scheppen van orde in de sa-
menleving, waarbij de elite een belangrijke rol speelde.76

De rol van verschillende groepen binnen de plattelandssamenleving en hun 
conflicterende belangen in het waterbeheer worden ook besproken in de dis-
sertatie van S. Zeischka. Vooral de stedelijke ingelanden en plattelandsinge-
landen stonden op gespannen voet met elkaar. Vandaar dat Zeischka aan de 
invloed van de economische factor groot belang toekent voor de verklaring van 
de conflicten. De groei van het aantal conflicten vanaf de zeventiende eeuw 
schrijft hij toe aan de toenemende complexiteit van de waterhuishouding. Veel 
van de besluiten op waterbeheertechnisch gebied kwamen voort uit deze con-
flicten. Het hoogheemraadschap bemoeide zich er alleen mee als de eigen po-
sitie in het geding was. 77 

De neiging bestaat om ervan uit te gaan dat het vooral degenen met voldoen-
de financiële ruimte waren die processen aanspanden tegen de hoogheemra-

74  Hoppenbrouwers, ‘Rebels’, 445-446 en 482.
75  Fockema Andreae, Rijnland, 121-123.
76  Prevenier en Boone, ‘Mechanismen’, 268-293.
77  Zeischka, Minerva, 196-197.
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den.78 De rechtshistorica M.-Ch. Le Bailly is echter tot de ontdekking gekomen 
dat het veelal personen uit lagere sociale groepen waren die optraden als eisen-
de partij bij het Hof van Holland in de vijftiende eeuw. In hoeverre hierbij een 
rol speelde dat in 1462 was bepaald dat de advocaat-fiscaal de zaken van armen 
pro deo moest behandelen, is voor haar niet duidelijk.79 

De medezeggenschap van de ingelanden is beroemd en geroemd onder de 
noemer ‘poldermodel’. Toch zijn er weinig studies waarin nader is onderzocht 
in hoeverre dit fenomeen deel uitmaakte van de waterschapstraditie. Van der 
Linden denkt in dit verband meer in termen van democratie. Het democra-
tisch principe was niet herkenbaar in de relatie tussen ingelanden en hoog-
heemraadschap; wel in de relatie tussen ingelanden en polderbesturen, omdat 
in de polders alle landeigenaren en landgebruikers actief en passief kiesrecht 
hadden.80 Binnen de burenvergadering hadden alle ingelanden stemrecht, dat 
in de praktijk vorm kreeg door mandatering en consensus.81 De betrekkelijk-
heid van het stem- en kiesrecht van de ingelanden blijkt uit de studies van 
Soens voor de middeleeuwen en Zeischka voor de zeventiende en achttiende 
eeuw. Zowel in het Vlaamse kustgebied als in Rijnland waren het in de praktijk 
meestal de grote ingelanden die een doorslaggevende stem hadden en verko-
zen werden in bestuursfuncties.82 Van Dam stelt dat dit mogelijk verband hield 
met een verandering in de bezitsverhoudingen, zoals concentratie van landbe-
zit, en de stijgende kosten van het waterbeheer waardoor kleinere ingelanden 
buitenspel kwamen te staan.83 Om de reikwijdte van de medezeggenschap te 
kunnen omvatten, geef ik de voorkeur aan de term ‘participatiecultuur’. De 
term heeft vooral betrekking op de toegankelijkheid van de ambachtsfuncties 
en de wijze waarop inwoners deel konden hebben in het besluitvormingspro-
ces. Ook Van Tielhof pleit voor het gebruik van deze term.84 Momenteel loopt 
er een omvangrijk onderzoeksproject onder leiding van Van Tielhof. Het on-
derzoek richt zich op de vraag wat waar is van de veronderstelling dat het Ne-
derlandse poldermodel teruggaat op het waterbeheer in de middeleeuwen en 
de vroegmoderne tijd door de participatie van belanghebbenden bij het water-
beheer in kaart te brengen. M. Prak en J.L. van Zanden gaan eveneens in op 
het poldermodel in de Nederlandse bestuurlijke traditie. Zij signaleren dit fe-
nomeen in het organisatiemodel dat zich in de loop van de zestiende eeuw ont-
wikkelde in de Lage Landen. De besluitvormers hadden de steun van de brede 
basis, er was sprake van een hoge participatiegraad en er was een groot aantal 
fora aanwezig waar maatschappelijke compromissen tot stand konden komen. 
Als voorbeelden noemen zij de overlegstructuren van de Gewestelijke Staten 
en de functie van raadspensionaris, die de verschillende opvattingen en belan-

78  Van Dam, Vissen in veenmeren, 169 en 188.
79  Le Bailly, Recht voor de raad, 222-226 en 285.
80  Een polder is een gebied dat met waterwerken is afgescheiden van het omliggende gebied en 
waarbinnen de waterstand kunstmatig geregeld wordt (Beekman, Waterschapsrecht II, 1309).
81  Van der Linden, Zeventuig, 34-39.
82  Zeischka, Minerva, 156-182; Soens, ‘Poldermodel’, 11-14. 
83  Van Dam en Van Tielhof, ‘Repliek’, 110.
84  Van Tielhof, ‘Op zoek naar het poldermodel’, 150.
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gen met elkaar moest zien te verenigen.85 M. ’t Hart brengt medezeggenschap 
in relatie tot de belastingheffing. Het opleggen van hoge belastingen kon het 
democratiseringsproces versterken doordat belastingbetalers eisen stelden 
aan het overheidsbeleid om rekening te houden met hun belangen.86 Binnen 
de organisatie van het waterbeheer is dit in de recentere geschiedenis tot prin-
cipe verheven onder de aanduiding belang-betaling-zeggenschap.87

Tot slot van dit historiografisch overzicht worden hier de studies besproken 
over het Hoogheemraadschap van Delfland in het bijzonder. Vanaf de negen-
tiende eeuw is er een aantal publicaties verschenen over dit hoogheemraad-
schap, waarin de geschiedenis van de middeleeuwen en de zestiende eeuw 
wordt behandeld. De oudste is het proefschrift van A. van der Goes, dat in 
1988 in de Nederlandse vertaling is uitgegeven. Zijn verhandeling over het 
hoogheemraadschap beperkt zich tot de bestuurlijke functies van de dijkgraaf 
en de hoogheemraden en de juridische basis van het hoogheemraadschap.88 In 
datzelfde jaar verscheen het proefschrift van N.P.H.J. Roorda van Eysinga over 
het ontstaan van het hoogheemraadschap vanuit de geografische benadering. 
Deze studie gaat in op de vorming van de bodem in het gebied van het late-
re Hoogheemraadschap van Delfland, de bewoningsgeschiedenis, ontginning 
en overstroming en de geografische consequenties daarvan in de verschillen-
de regio’s van het hoogheemraadschap in het midden van de twaalfde eeuw.89

Th. Dolk voltooide in 1939 het omvangrijke overzicht over de Delflandse be-
stuursgeschiedenis. Hij onderzocht de geschiedenis vanuit zijn juridische ex-
pertise aan de hand van de beschikbare schriftelijke neerslag vanaf het midden 
van de dertiende eeuw waarin melding wordt gemaakt van de eerste waterwer-
ken in het gebied tot aan 1857, het jaar van het provinciale reglement waarin de 
ambachtsbesturen werden opgeheven.90

De studie naar de Zeven Ambachten van de voormalige dijkgraaf van Delf-
land, J.P. Winsemius, gaat voornamelijk over de geografische situatie. Door 
zijn poging het ontstaan van het boezemstelsel van Delfland te reconstrueren, 
hoopt Winsemius meer inzicht te krijgen in de vorming van het hoogheem-
raadschap.91 Zijn onderzoek geeft meer duidelijkheid over de situatie van de 
waterhuishouding in Delfland in de middeleeuwen en over de indeling in be-
heerseenheden, zoals de Zeven Ambachten, de oostambachten en de westam-
bachten. Hoewel de titel anders doet vermoeden, geeft deze studie geen in-
zicht in de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer vóór 1319.

C. Postma beschrijft in zijn studie uitgebreid de geschiedenis van het hoog-
heemraadschap in de middeleeuwen als een nadere uitwerking van de publi-
catie van Dolk. Alle facetten van het hoogheemraadschap komen hierin uit-
voerig aan bod, geïllustreerd met allerlei praktijkvoorbeelden uit Delflands 

85  Prak en Van Zanden, Poldermodel, 101-102 en 137-138.
86  ’t Hart, Belastingen, 14.
87  Havekes, ‘Waterschapsrecht’, 160.
88  Van der Goes, Disputatio academica.
89  Roorda van Eysinga, Geboorte Delfland.
90  Dolk, Delfland, 397.
91  Winsemius, Zeven Ambachten, 10.
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archieven.92 Terwijl de publicatie van Postma alle aspecten van het hoogheem-
raadschap tussen 1289 en 1589 belicht, ligt het zwaartepunt van mijn onder-
zoek op de zestiende eeuw, met een aanloop vanaf de vijftiende eeuw, en richt 
het zich op de verklaringen van de gebeurtenissen en bestuurlijke ontwikke-
lingen die door Postma uitvoerig zijn beschreven. 

Ten slotte nog een vermelding van de sociaaleconomische studie over Maas-
land van J. Noordam, hoewel het accent van zijn studie ligt op de achttiende 
eeuw, omdat het een zeer diepgaande studie is over het dorp Maasland, dat een 
van de centrale casestudies is in mijn boek. Maasland vertoonde toen kenmer-
ken van een hoogontwikkelde economische structuur, waaronder een markt-
gerichte gespecialiseerde landbouw, gericht op de vraag van stedelingen naar 
landbouwproducten. Tegelijkertijd waren de Maaslanders welvarend genoeg 
om goederen en diensten af te nemen van de stad Delft. Er was een substanti-
ele wederzijdse afhankelijkheid ontstaan. De economische recessie die vanaf 
midden zeventiende eeuw heerste in West-Europa, was nauwelijks merkbaar 
in Maasland omdat de prijs van zuivelproducten minder daalde dan die van 
graan. Duidelijker waarneembaar was de economische groei vanaf 1750, on-
der andere in de stijging van de voedselprijzen, waarvan de agrarische bevol-
king kon profiteren. De middengroep verdween en de kloof tussen arm en rijk 
werd daarmee groter. Polarisering binnen de samenleving was het gevolg. In 
de grootte van de bedrijven veranderde in de achttiende eeuw niets. Wel nam 
het landeigendom onder de boeren belangrijk toe. In 1740 was 30% van het 
land in eigendom van de landgebruiker, in 1800 was dat 55%.93

In het voorgaande is aangestipt welke vragen uit eerdere studies tot voor-
beeld hebben gediend voor mijn onderzoek en zijn enkele lacunes aangege-
ven. Duidelijk is dat er veel bruikbare aanknopingspunten zijn, maar dat er 
nog geen systematisch onderzoek beschikbaar is naar de ontwikkelingen en 
de achtergronden van de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer op het 
regionale en lokale bestuursniveau zoals die zich in Delfland manifesteerde. 

1.3 Vraagstelling

In dit onderzoek staat een groot en eeuwenoud regionaal waterschap centraal, 
het Hoogheemraadschap van Delfland. De hoofdvraag van dit onderzoek is: 
hoe ontwikkelde zich de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer in Delf-
land in de zestiende eeuw, in het bijzonder: hoe was de organisatie formeel ge-
regeld en hoe functioneerde deze in de praktijk, zowel lokaal als regionaal, en 
hoe kunnen de ontwikkelingen worden verklaard?

De verklaringen worden gezocht in de combinatie van geografische, econo-
mische en bestuurlijke factoren die van invloed waren op de bestuurlijke or-
ganisatie van het waterbeheer in Delfland. De bestuurlijke organisatie en de 
dynamiek tussen de bestuursinstellingen staan daarbij centraal. Van belang 
hierbij is de interactie tussen het regionale niveau van de hoogheemraden en 

92  Postma, Delfland in de Middeleeuwen.
93  Noordam, Maasland 31-33, 56, 88 en 211-212.
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het lokale niveau van de ambachten, zowel van de ingelanden in het algemeen 
als de bestuurders in het bijzonder. Vandaar dat de participatie binnen het am-
bacht speciale aandacht krijgt. De variabelen die verder aan bod komen zijn de 
bodemsoort, de ontginning, de bewoningsgeschiedenis, het bodemgebruik, de 
waterhuishouding, de economische situatie van de ingelanden, de verdeling 
van het landbezit, de bestuursinrichting, de politieke ambities van de lands-
heer, de politieke positie van de ambachtsheer, de bestuursfuncties en de ver-
houding tussen de ambachten en de hoogheemraden.

Het schema (afb. 1.8) geeft aan welke verbanden er te leggen zijn tussen de 
verschillende elementen die de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer be-
paalden. De geografische, economische en bestuurlijke factoren waren niet al-
leen van invloed op de bestuurlijke organisatie en het functioneren ervan, maar 
er was zeker ook sprake van wederzijdse beïnvloeding onderling en op het wa-
terbeheer. Bovendien konden het waterbeleid en de uitvoering van het waterbe-
heer evengoed gevolgen hebben voor bepaalde geografische, economische en 
bestuurlijke factoren. Binnen de drie categorieën factoren is een onderverdeling 
gemaakt in kortetermijnveranderingen, die van korte duur waren, en langeter-
mijnveranderingen, die een blijvend karakter hadden. De laatstgenoemde cate-
gorie zal dan ook een zwaarder gewicht toegekend worden voor het verklaren 
van grote veranderingen in de bestuurlijke ontwikkeling van het waterbeheer.

de ontwikkeling van de 
bestuurlijke organisatie 

van het waterbeheer

kortetermijn-
veranderingen

langetermijn-
veranderingen

geografische
factoren

bodemgebruik bodemgesteldheid

waterwerken klimaat

kortetermijn-
veranderingen

langetermijn-
veranderingen

bestuurlijke
factoren

participatiecultuur privileges

takenverdeling 
waterbeheer

verantwoordelijk-
heidstelling

politiek landsheer gewoonterecht

bevoegdheden-
attributie

economische achter-
grond bestuurders

kortetermijn-
veranderingen

langetermijn-
veranderingen

economische
factoren

verdeling landbezit beroepsdifferentiatie

belangen ingelanden afzetmarkt

 ▸ 1.8 Schematische weergave van de te onderzoeken invloed van geografische, economische 
en bestuurlijke factoren op het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie 
van het lokale en regionale waterbeheer in de vijftiende en zestiende eeuw.
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1.4 Onderzoeksmethode en afbakening

Het onderzoek naar de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer binnen 
Delfland concentreert zich op de zestiende eeuw. Voor deze eeuw is gekozen 
vanwege de vele conflicten, vooral tussen hoogheemraden en lokale bestuur-
ders, en hoogheemraden en individuele ingelanden. De bestudering daarvan 
kan onthullen wat de achtergrond was van de bestuurlijke ver- en ontwikke-
lingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van drie casestudies en 
vier steekproeven.

In het eerste deel van het boek worden drie casestudies onderzocht en vergele-
ken. Het onderzoek omvat de bodem, bewoning en waterbeheersing, de agrari-
sche bevolking en de verdeling van het landbezit, alsook de bestuurlijke inrich-
ting, de organisatorische aspecten van het waterbeheer en de participatiecultuur 
op lokaal en regionaal bestuursniveau. Hierin wordt ondermeer gebruikge-
maakt van materiaal uit processen tussen de ambachten en de hoogheemraden 
die voor het Hof van Holland en de Grote Raad van Mechelen gebracht waren. 
Dit betreft vooral voorbeelden die in belangrijke mate bepalend waren voor de 
institutionalisering van het regionale waterbeheer, of die dienen om de ver-
houding tussen de ambachten en de hoogheemraden te illustreren, of beide. 

Als casestudies is gekozen voor de schoutambachten Maasland, Monsteram-
bacht en Berkel (afb. 1.9). Bij de keuze is gelet op een aantal kenmerken zoals 
de grondsoort, en daarmee samenhangend het bodemgebruik en de afstand 
tot de steden. Deze elementen waren van invloed op de bezitsverhoudingen en 
op de relatie met de markt. Belangrijk was ook de beschikbaarheid van bron-
nenmateriaal uit de zestiende eeuw. Vooral de bronnen met kwantitatieve data 
over de verdeling van het landbezit, bijvoorbeeld belastingkohieren, zijn van 
groot belang bij dit onderzoek. De data zeggen veel over de economische posi-
tie van degenen die belang hadden bij het waterbeheer. Om deze reden wordt 
er dan ook voor dit onderzoek een essentieel verschil gemaakt tussen landei-
genaren die het land verpachtten en landeigenaren die het land zelf gebruikten 
en hun landbezit eventueel aanvulden met pacht. Om dat onderscheid te be-
nadrukken wordt deze laatstgenoemde groep aangeduid als ‘landgebruikers’.    

Door analysering van de bezitsgegevens kan bovendien nagegaan worden 
wie de personen waren die de bestuurs- en waterstaatsfuncties bekleedden. 
Ook zijn hiermee de eisers en gedaagden bij de berechting door de hoogheem-
raden te identificeren. Behalve kwantitatieve data zijn voor de analyse van 
de bestuurlijke situatie voldoende kwalitatieve gegevens nodig, zoals uit be-
stuurs- en procesdossiers, die inzicht geven in de relatie tussen ambachten en 
inwoners enerzijds en de hoogheemraden anderzijds.

Wat betreft het onderzoek naar de economische situatie moeten enkele kant-
tekeningen worden geplaatst. De verdeling van het landbezit heeft zich be-
perkt tot het betreffende ambacht, terwijl de landbezitter mogelijk in meerdere 
ambachten land had. Hiervoor is gekozen omdat het vooral ging om de eco-
nomische belangen binnen het ambacht, niet daarbuiten. Een uitbreiding van 
het onderzoek naar omliggende ambachten stuit bovendien op het praktische 
probleem dat patroniemen overeen konden komen, terwijl het over meerdere 
personen ging. Binnen hetzelfde ambacht werd dit destijds voorkomen door 
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een persoon een nadere aanduiding te geven, zoals de naam of locatie van de 
woning of een treffend persoonlijk kenmerk, bijvoorbeeld ‘up de vliet’ of ‘de 
onnozele’. De indruk bestaat dat binnen hetzelfde kohier de namen op conse-
quente wijze werden weergegeven. Helemaal zeker is dit echter niet. Vooral de 
naam Adriaen had nogal wat variatiemogelijkheden, zoals Arien, Arijs, Arris, 
Arent. Ook is het niet uitgesloten dat soms een alias is weggelaten. Overigens 
komt dit soort problemen slechts enkele keren voor per kohier. Het heeft daar-
om geen invloed op de hoofdlijnen van de analyse.

Het tweede deel van het boek bestaat vooral uit een analyse van rechtszaken. 
Voor dit onderzoek ben ik ervan uitgegaan dat er een samenhang bestaat tus-
sen conflicten en overtredingen van de heemraadskeur. De overtredingen van 
de heemraadskeur interpreteer ik (mede) als vorm van verzet tegen de maat-
regelen van de hoogheemraden. Door middel van een kwantitatieve methode 

ambachtsgrens beheergrens Delfland anno 2015 polders anno 2015

Den Haag

Delft

Vlaardingen

Monsterambacht

Maasland

Berkel

 ▸ 1.9 De locatie van Maasland, Monsterambacht en Berkel in het gebied van het Hoogheem-
raadschap van Delfland.
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 ▸ 1.2 De Maasdijk met buitendijks gebied en de boezemwatergangen in de omgeving van 
Maasland (Oostgaag, Westgaag en Vlaardingervaart), tevens hoefslaggebied van de Maas-
dijk, anoniem, 1576. Kopie van de kaart van Jan Jansz. Potter.

 ▸ 1.3 De Delflandsedijk bij Schiedam genaamd de Westfrankelandsedijk in 2008. De dijk 
is als onderdeel van de Deltawerken aangelegd. Er is geen buitendijks gebied meer. De aanleg 
van de Delflandsedijk langs de Nieuwe Waterweg, voorheen de Maas, tussen Rotterdam en 
Hoek van Holland, was begin jaren negentig van de twintigste eeuw voltooid. De Maasdijk 
kreeg hierdoor de functie van slaperdijk. Sinds eind 2014 is de Maasdijk formeel geen water-
kering meer. 
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 ▸ 1.4 De Boonervliet met de drie uitwateringssluizen en windassen ten behoeve van de 
scheepvaart, Jan Jansz. Potter, 1590.

 ▸ 1.5 Dieselgemaal mr. dr. C.P. Zaaijer in Maassluis, 2006.
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 ▸ 1.6 Het dieselgemaal mr. dr. C.P. Zaaijer in werking, 2011.
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wordt getracht inzicht te krijgen in de hoeveelheid aangebrachte zaken, het 
soort zaken en de identiteit van de gedaagden en van de eisers, en dan vooral 
de economische aspecten daarvan. De veronderstelling is dat de rechtspraak 
een afspiegeling is van (onder andere) de verhouding tussen de hoogheemra-
den en de ambachten, en de hoogheemraden en de individuele ingelanden. 
De dingboeken van de hoogheemraden zijn het meest geschikt voor een der-
gelijke analyse. In deze registers werd tijdens de rechtszitting genoteerd wie 
de eiser en gedaagde was en wat de beschuldiging of klacht inhield. De ding-
boeken zijn echter niet volledig wat rechtszaken betreft. Soms werden zaken 
afzonderlijk behandeld, dus niet op de vastgestelde rechtdag, waardoor deze 
in de resolutieboeken terecht gekomen zijn. Ook kwam het voor dat ambach-
ten of ingelanden hun zaak in eerste instantie al bij de centrale gerechtshoven 
aanbrachten. Wat betreft individuele ingelanden gaat het om een gering aan-
tal, waarvan een deel bovendien niet binnen de onderzochte perioden viel. Ook 
werden sommige zaken in eerste instantie wel voor de vierschaar van de hoog-
heemraden gebracht en pas daarna voor het Hof van Holland (afb. 1.10). Deze 
zaken zijn meegenomen in de analyse. Al met al betekent dit dat de keuze van 
zaken uit de dingboeken voldoende representatief zijn.     

 ▸ 1.10 Het Hof van Holland in zitting, Francois van Bleyswijck, ca. 1700. De vier banken 
waren opsteld in carrévorm, vandaar de benaming vierschaar voor een rechtszitting.
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In het onderzoek naar de rechtszaken voor de waterschapsrechtbank wordt 
onderzocht welke zaken er voor de vierschaar van de hoogheemraden gebracht 
werden, door wie, om hoeveel zaken het ging, wat de economische achter-
grond van de gedaagden was en hoe de verschillen per ambacht verklaard 
kunnen worden. Om een beeld te krijgen van eventuele verschuivingen in de 
zestiende eeuw zijn de aangebrachte zaken uit een viertal perioden, gelijk ver-
spreid over de eeuw, onderzocht. Door de beschikbaarheid van de dingboeken 
kwam dit uit op vier steekproeven van zes jaren, namelijk, 1505-1510, 1530-1535, 
1555-1560 en 1580-1585.

1.5 Bronnenmateriaal

Voor deze studie is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het 
kwalitatief onderzoek bestaat uit de verwerking van gegevens over bevoegd-
heden, bestuurshandelingen, conflicten, waterstaatsfunctionarissen en hoog-
heemraden uit privileges, resolutieboeken, dingboeken en procesdossiers uit 
het archief van Delfland (OAD). Notulen en bestuursreglementen werden nog 
niet opgemaakt in de zestiende eeuw. De bronnen uit de ambachtsarchieven 
zijn minder divers. Hiervan zijn voornamelijk de rekeningen en belastingko-
hieren van belang. Ook op lokaal niveau ontbreken de uit later tijd wel beken-
de series van vergadernotulen en reglementen. 

Het kwantitatief onderzoek betreft de verwerking van data over landbezit, 
zowel eigendom als pacht. Deze data zijn voornamelijk afkomstig uit belas-
tingkohieren en uit de hoefslagboeken voor het onderhoud op de Maasdijk. 
Verderop in deze paragraaf worden de begrippen hoefslag, hoefslaggebied en 
hoefslagboeken uitgelegd. Voor ieder ambacht is een aantal peiljaren tussen 
1539 en 1663 onderzocht. Van ieder ambacht is de belastinggegevens uit 1544, 
1554/55 en 1561/62 beschikbaar. Alleen voor Maasland is ervoor gekozen de 
hoefslagboeken te gebruiken, met uitzondering van het jaar 1561. Bovendien 
zijn voor dit ambacht niet vijf maar vier peiljaren onderzocht, omdat hiervoor 
eigendomsgegevens voorhanden zijn uit 1539, terwijl bij de andere twee am-
bachten deze pas vanaf 1555 bekend zijn. Behalve de genoemde jaren zijn ook 
de data verwerkt uit een peiljaar in de laatste decennia van de zestiende eeuw 
voor een zo groot mogelijke spreiding in tijd binnen de zestiende eeuw. Een 
peiljaar in de zeventiende eeuw is eraan toegevoegd om daarmee een beter 
beeld te krijgen van de richting waarin de bezitsverhoudingen zich eind zes-
tiende eeuw ontwikkelden.

De landsheerlijke belasting diende grotendeels ter dekking van de kosten 
van de oorlogsvoering. Vanaf 1427 was voor iedere stad en ieder dorp een quo-
tum vastgesteld als bijdrage in de schildtalen, ofwel het aantal schilden (pen-
ningen) dat een dorp of stad moest afdragen. Bij de invoering van het pond als 
betaalmiddel kreeg de belasting vervolgens de naam ‘verponding’. De adel en 
geestelijkheid waren vrijgesteld van betaling, alsook zevenendertig dorpen en 
zes kleine steden. R. Fruin heeft berekend dat hierdoor een zevende deel van 
het totale grondoppervlak niet belast was. De kloosters waren ook vrijgesteld 
van de landsheerlijke belasting. Toch werd hen incidenteel belasting opgelegd 
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door de landsheer, waaraan ze op vrijwillige basis konden voldoen. De mees-
ten betaalden niet of weinig, volgens eigen zeggen wegens gebrek aan finan-
ciële middelen. In 1518 kwam een eind aan de uitzonderingspositie van de 
kloosters. Voortaan moesten ze belasting afdragen over het aantal morgens dat 
ze in gebruik hadden. De abdis van Loosduinen, Anna van Egmond, trachtte 
medio zestiende eeuw bij de Grote Raad van Mechelen onder de wettelijke be-
paling uit te komen omdat de abdij te weinig geld had. De commissarissen van 
het Hof van Holland erkenden dat de abdij weinig financiële middelen had, 
maar konden om niet nader genoemde redenen het verzoek niet honoreren.94

Hier volgt een toelichting op de belangrijkste administratieve bronnen, voor-
al die van kwantitatieve aard. Twee bronnen uit het begin van de zestiende 
eeuw wijken qua inhoud sterk af van de andere belastingkohieren. Het zijn 
de Enqueste van 1494 en de Informacie van 1514. Beide zijn registraties van het 
aantal inwoners en hun beroep, het landeigendom en de lokale belastinghef-
fing ten behoeve van de herziening van de landsheerlijke belasting in Holland 
en West-Friesland. Tot 1514 werden dorpen en steden belast aan de hand van 
vastgestelde quota. In de loop der tijd was hierin scheefgroei ontstaan, onder 
andere door de verlening van vrijstellingen voor bepaalde steden, dorpen, be-
volkingsgroepen en instellingen. Voor de Habsburgse politiek van oorlogsvoe-
ring, bestuurlijke centralisatie en uitbouw van het overheidsapparaat was veel 
geld nodig. Door uniformering van de belastingheffing kon de belastingop-
brengst vergroot worden.95 De gevraagde gegevens hadden betrekking op het 
aantal huishoudens, het aantal belastingplichtigen, het soort beroepen en het 
aandeel van de beroepsgroepen in de belastingen. Tevens moest er opgave ge-
daan worden van de oppervlakte van het land met het aantal morgens dat in 
eigendom was van de bewoners, de waarde van het land en de opgave van de 
waterstaatslasten.

Aangenomen wordt dat niet alle opgaven overeenkomen met de werkelijke 
situatie. De conclusie van J.C. Naber in 1885 dat de gegevens uit de Informacie 
over het algemeen betrouwbaar waren, is sindsdien door diverse historici aan 
de hand van vergelijkend bronnenmateriaal weerlegd.96 J. de Vries wijst erop 
dat er niet altijd opzet in het spel hoefde te zijn bij het verstrekken van onjuiste 
informatie. Het kan ook zijn dat de administratieve gegevens in die tijd verre 
van up-to-date waren.97 Bovendien bestond de mogelijkheid dat de inwoners 
niet bereid waren accurate opgaven te doen of zelf ook niet precies wisten om 
hoeveel land het ging. Vooral aan de juistheid betreffende het lokale landeigen-
dom dient getwijfeld te worden.

Een andere belangrijke bron is het morgenboek. Ieder ambacht hoorde van-
af begin zestiende eeuw een register bij te houden ten behoeve van de inning 
van de verpondingen. Hierin werd het landbezit van landgebruikers geno-
teerd. De oppervlakte was maatgevend voor de hoogte van de belastinghef-

94  Bos-Rops, ‘Kohieren tiende penning’, 347; Den Hertog, Abdij Loosduinen, 196, 295-299; Natio-
naal Archief (NA), archief Staten van Holland (SvH-I), inv.nr. 1343.
95  Fruin, Enqueste, xv-xx.
96  Naber, Informatie van 1514, 5; Kaptein, Textielnijverheid, 85-109; Van Zanden, Holland’s eco-
nomy, 121; Boschma-Aarnoudse, Edam en de zeevang, 206-208.
97  De Vries, Dutch rural economy, 23.
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fing. Hoewel er in Delfland vrijwel geen enkel morgenboek bewaard is geble-
ven, wordt deze bron toch behandeld omdat deze ook gegevens over landbezit 
bevat. Het ambacht kreeg het bedrag opgelegd dat aan belasting afgedragen 
moest worden. Het quotum was ontleend aan het aantal morgens waarvoor 
het ambacht te boek stond. De belasting werd geïnd door de ambachtsbewaar-
ders of speciaal daarvoor aangestelde gaarders.98 In Delfland was het al ver 
voor 1535 gebruik om een morgenboek bij te houden. Dit blijkt uit het ver-
zoek dat de inwoners van Voorburg dat jaar aan de hoogheemraden richtten 
om het ambacht te bevelen een dergelijk register aan te leggen. De klacht was 
dat de ambachtsbewaarders daar de omslag oplegden ‘bij memorie ende bij-
der herten soe zij best conden. Ende alsoe de ambochsbewaerders zeer clach-
tich zijn dat zij de morgentalen niet vinden en connen overmits dat veel van-
den huijrluijden haere eijgens ende grote van hoere bruijckwaer niet seggen 
en willen, sulcx dat nijemandt garen ambochsbewaerder wesen en wil tenzij 
datter een bouck ofte regijster gemaect ware als ’t behoert, gelijck in anderen 
dorpen ende ambochten zijnde’.99 De hoogheemraden vonden het verzoek te-
recht en zij bevalen dat iedereen binnen veertien dagen bij de schepenbank 
van Voorburg opgave moest doen van de omvang van het land dat zij gebruik-
ten om een morgenboek aan te kunnen leggen.100 Hoewel de landgebruikers 
zelf moesten opgeven hoe groot de omvang van hun land was, blijkt uit onder-
zoek van Van Amstel-Horák over Rijnland dat de opgave tamelijk nauwkeurig 
was.101 In Delfland werd, in tegenstelling tot Rijnland, in de zestiende eeuw 
geen initiatief genomen tot het hermeten van de landen.102 Onenigheid over 
de juistheid van de opgave van de oppervlaktematen werd altijd door het am-
bacht zelf opgelost. In sommige gevallen, zoals het voorbeeld van Voorburg, 
werd tussenkomst van de hoogheemraden gevraagd.

Terwijl een morgenboek werd opgemaakt als een vorm van basisadministra-
tie voor en door het ambacht, was het kohier van de tiende penning opgemaakt 
door het ambacht voor de centrale overheid, speciaal voor de heffing van 10% 
belasting over de inkomsten uit onroerend goed en renten. De oorlog tegen 
Gelre van 1502 tot 1543 was de aanleiding om deze vorm van belasting in te 
voeren. Er waren nu weinig of geen vrijstellingen mogelijk. De belasting werd 
geheven in de jaren 1543, 1544, 1553, 1556, 1561 en 1564. De pachters betaalden 
een derde deel van de tiende penning, de landeigenaren de rest. Aanvankelijk 
werd in de kohieren nog geen onderscheid gemaakt tussen landeigendom en 
pacht. Vanaf 1555 werden zowel de eigenaren als de pachters en de gebruikers 

98   Hoe een en ander in Rijnland in zijn werk ging is te lezen in Van Amstel-Horák, ‘Morgen-
boeken’, 244-245. Er zijn geen aanwijzingen dat er in de Delflandse ambachten landmeters aan te 
pas kwamen om het gebied stelselmatig op te meten. Dit gebeurde alleen in sommige gevallen bij 
onenigheid over de oppervlaktemaat van een perceel, meestal in eigendomskwesties.
99   HvD, OAD, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 32. Citaat vertaald: ‘naar beste eer en geweten’. De 
ambachtsbewaarders klaagden dat zij niet te weten konden komen hoe het land verdeeld was 
omdat veel pachters hun landeigendom en de omvang van het land dat zij in gebruik hadden niet 
wilden opgeven, zodat niemand graag ambachtsbewaarder wil zijn, tenzij er een register is aange-
legd, zoals dat hoort en zoals in andere dorpen en ambachten het geval is.
100  Ibidem.
101  Van Amstel-Horák, ‘Morgenboeken’, 261.
102  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 106-111.
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van de percelen genoteerd. De landeigenaren moesten namelijk twee derde 
deel van de heffing betalen en de pachters een derde deel.103 

Weer een ander type bron zijn hoefslagboeken van de Maasdijk. Een hoef-
slag had betrekking op de onderhoudsplicht van de dijk. ‘Slag’ betekent verde-
len en ‘hoef’ verwijst naar de hoeven waar oorspronkelijk de onderhoudsplicht 
aan was toegewezen. In de zestiende eeuw had voor wat betreft de Maasdijk 
hoefslag de betekenis van dijkvak dat onderhouden werd door landgebruikers 
van de percelen land in de directe omgeving van de Maasdijk. Dat was het ge-
bied tussen de Maas, Vlaardingervaart, Oostgaag en Westgaag, het zogenoem-
de hoefslaggebied (zie afb. 1.2). De eigenaren en pachters van het land werden 
in het hoefslagboek genoteerd door de hoogheemraden. De landeigenaren wa-
ren onderhoudsplichtig, maar de uitvoering van het onderhoud was de verant-
woordelijkheid van de landgebruikers.104 

Een hoefslagboek bevat dezelfde data als een morgenboek. Hierin werden 
per hoefslag en per bijbehorende percelen de onderhoudsplichtige landei-
genaren vermeld met de hoeveelheid land en de eventuele pachter. De wij-
zigingen werden aangebracht in het bestaande register, totdat het zo onover-
zichtelijk werd dat er een nieuw hoefslagboek kwam. Aanvankelijk gingen de 
hoogheemraden, de klerk, de landmeter en de bodes de hele dijk langs om 
alle namen te noteren. De onderhoudsplichtigen moesten tijdens de schouw 
op hun dijkvak verschijnen om de hoogheemraden de benodigde gegevens te 
verstrekken. Vanaf 1549 waren de landeigenaren verplicht om wijzigingen bij 
de hoogheemraden te melden. Wie onjuiste informatie verstrekte, kreeg een 
boete.105 Vanwege de aard van de bron is er voldoende reden om aan te nemen 
dat de gegevens in de hoefslagboeken nauwkeurig zijn, zodat hieruit een be-
trouwbaar beeld gevormd kan worden van de bezitsverhoudingen. Eventuele 
onnauwkeurigheden kunnen te wijten zijn aan het niet of pas veel later door-
geven van landtransacties of onjuiste metingen. Deze bron bevat echter alleen 
gegevens over een bepaald gedeelte van het schoutambacht Maasland.

Vanwege de gelijksoortige informatie kunnen de hoefslagboeken als basis ge-
diend hebben voor de kohieren van de tiende penning. Dat maakte het opgeven 
van verkeerde informatie voor de belastingheffing een stuk lastiger. Taxateurs 
werden aangesteld om frauderen met betrekking tot de tiende penning zoveel 
mogelijk tegen te gaan.106 De eventuele onnauwkeurigheden zijn overigens wel 
te verklaren. Bij vergelijking van de totale hoeveelheid morgens per ambacht 
blijkt dat er enkele honderden morgens verschil konden zijn per kohier. W.J. 
Diepeveen heeft geconstateerd dat de oppervlakten van eenzelfde ambacht in 
de kohieren van de tiende penning in de loop der tijd steeds groter werden. Dit 
kwam volgens hem door nauwkeuriger meting, met name dankzij betere meet-
technieken en dankzij aansporing van commissarissen die belast waren met 
het controleren van de rekeningen om de aangifte zo correct mogelijk te doen. 

103  Bos-Rops, ‘Kohieren tiende penning’, 347, 354-355; NA, SvH-I, inv.nr. 1343.
104  Beekman, Waterschapsrecht I, 819 en Van der Krogt, ‘Hoefslagen Maasdijk’, 56-57. Landge-
bruikers konden zowel pachters als landeigenaren zijn.
105  Idem, 73.
106  Bos-Rops, ‘Kohieren tiende penning’, 354-355.
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Ook werden aanvankelijk landerijen die weinig waard waren, huizen en erven 
en bepaalde opbrengsten, bijvoorbeeld tienden, niet opgegeven. 107 Vooral in de 
eerste kohieren van de tiende penning komen deze tekortkomingen veelvul-
dig voor. Dit is toe te schrijven aan het feit dat bij landeigendom verschillen be-
stonden in schatting van de oppervlakte van de percelen.108 Bij pachtgoed was 
het lastiger om te frauderen, omdat, volgens Diepeveen, pachters als bewijs het 
pachtcontract moesten overleggen, terwijl van het land dat niet verpacht werd, 
de eigenaar onder ede moest opgeven wat de geschatte opbrengst was.109 In 
1542 maakten vertegenwoordigers van de Staten van Holland afzonderlijk ko-
hieren op waarin de onnauwkeurigheden van een belastingopgave van een am-
bacht werden aangetekend. Een van die ambachten was Monsterambacht. Hier 
was in totaal 64 morgen verzwegen en van 16 percelen was de waarde te laag 
opgegeven.110 Het kohier meldt niet waardoor de verschillen waren ontstaan. 
Mogelijk was er sprake van onjuiste meting, zoals ook het geval was bij de me-
ting begin zeventiende eeuw in opdracht van de Staten van Holland naar aanlei-
ding van de verkoop van land van religieuze instellingen in Monsterambacht.111

Ondanks de onvolkomenheden van de kohieren van de tiende penning is 
deze bron voor dit type onderzoek toch bruikbaar, omdat de resultaten uit-
gedrukt worden in percentages. De foutieve metingen of opgaven betreffen 
bovendien bijna alle landbezitters. De eventuele afwijkingen per landbezitter 
zullen niet wezenlijk afbreuk doen aan het beeld dat hieruit ontstaat van de 
procentuele verdeling van het landbezit binnen het ambacht. 

Ten slotte moet hier nog vermeld worden dat van Monsterambacht en Ber-
kel enkele zeldzame bronnen bestaan met data over landbezit. Die van Mon-
sterambacht betreft het Register van metinge uit 1378.112 Dit document bevat 
eveneens de gegevens over het individuele landeigendom en de individuele 
pacht, die op dezelfde wijze zijn geregistreerd als de hier al eerder besproken 
kohieren. Het document is afkomstig uit 1612 en is een afschrift van een af-
schrift uit 1525, dat weer een afschrift is van het originele register uit 1378, dat 
berustte bij de abdij van Loosduinen. Het zijn gecollationeerde afschriften. Dit 
betekent dat ze door een daartoe bevoegde gerechtelijke instantie zijn vergele-
ken met het origineel en in orde bevonden. A. Janse heeft enige reserve voor 
wat betreft de betrouwbaarheid van de bron, omdat de gegevens nog niet ver-
geleken zijn met andere bronnen.113 Er zijn echter geen bronnen uit die tijd 
voor vergelijking beschikbaar. Dit wil niet zeggen dat de bron niet bruikbaar is 
voor onderzoek naar de bezitsverhoudingen. Het feit dat het gaat om gecolla-
tioneerde afschriften biedt enige zekerheid dat het afschrift overeenkomt met 
het origineel. Dit zegt overigens niets over de betrouwbaarheid van de gege-
vens in het origineel. Aannemelijk is dat bij deze bron dezelfde kanttekenin-
gen geplaatst kunnen worden als bij de eerder beschreven bronnen. 

107  Diepeveen, Vervening, 52-53.
108  Bos-Rops, ‘Kohieren gewestelijke belastingen’, 28-29; Diepeveen, Vervening, 52-53.
109  Diepeveen, Vervening, 64.
110  NA, SvH-I, inv.nr. 302.
111   Historisch Archief Westland (HAW), Ambachtsarchief Monster (AAM), inv.nr. 1529.
112   Emmens, ‘Monster 1378’,186-227.
113   Janse, Ridderschap, 137-139.
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Een andere zeldzame bron is het kervenboek van Berkel uit 1604.114 Dit re-
gister diende om de verdeelsleutel voor de belastingheffing te bepalen. Berkel 
moest een bepaald bedrag aan belasting afdragen aan de Staten van Holland. 
Dat bedrag werd verdeeld over de 220 kerven die waren gekoppeld aan de 
2200 morgen land. Dit was op enkele morgen na gelijk aan de omvang die was 
vastgesteld voor de onderhoudsplicht van de Berkelsche sluis. Een kerf stond 
voor tien morgen, ongeacht de kwaliteit van het land. De individuele belasting-
betaler werd aangeslagen naar grootte van diens landbezit in verhouding met 
het aantal kerven.115 

Bij de bespreking van bronnen met kwantitatieve data is herhaaldelijk gewe-
zen op de mogelijkheid dat de gegevens, vooral de oppervlaktematen, mogelijk 
niet overeenkwamen met de feitelijke situatie. Ook bronnen met kwalitatieve 
gegevens kunnen onjuistheden bevatten. Het gaat dan vooral om normatie-
ve bronnen. Hierin staat beschreven hoe het eraan toe hoort te gaan, niet dat 
het werkelijk zo gebeurde. Dit geldt in het bijzonder voor wet- en regelgeving, 
maar ook voor bijvoorbeeld getuigenverklaringen.

De kwalitatieve bronnen zijn gebruikt om de institutionalisering van de or-
ganisatie van het waterbeheer te onderzoeken. Ook zijn ze gebruikt voor het 
achterhalen van de namen van lokale bestuurders en functionarissen. Helaas 
was het in de zestiende eeuw geen gewoonte om de naam van comparanten 
met bestuursfunctie te vermelden in akten. Ook werden er zelden naamlijs-
ten bijgehouden. Hierdoor is er geen compleet overzicht van de personen die 
een bestuurlijke functie hebben bekleed. Toch zijn er voldoende data voorhan-
den om relevante conclusies te trekken over de personele invulling van deze 
functies.

Voor het kwantitatief onderzoek naar de berechting van aangebrachte zaken 
door de hoogheemraden is gebruikgemaakt van de dingboeken in het Oud Ar-
chief Delfland. Ook de gegevens van processen die gevoerd zijn voor het Hof 
van Holland zijn grotendeels uit dit archief afkomstig. Hierin zijn de stukken 
opgenomen van zowel de eisers als de gedaagden en daardoor zijn ze goed in 
hun onderlinge verband te bestuderen. Het onderzoek naar aanvullende gege-
vens in het achief van het Hof van Holland leverde soms bruikbare aanvullen-
de informatie op. Voor de processen die gevoerd zijn voor de Grote Raad van 
Mechelen is als uitgangspunt genomen de selectie van zaken in de studie van 
P.C.M. Schölvinck, namelijk over de processen gevoerd door mensen uit Delft 
en uit Delfland.116

1.6 Opbouw van het boek

Het boek is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel, bestaande uit hoofd-
stuk 2 en 3, behandelt de algemene aspecten van het waterbeheer op regionaal 
en lokaal niveau. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van het geleidelijke proces 

114   Stadsarchief Rotterdam (SAR), Ambachtsarchief Berkel (AAB), inv.nr. 587.
115   Informacie, 357.
116  Schölvinck, Grote Raad.
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van institutionalisering van de bestuurlijke organisatie van het regionale wa-
terbeheer vanaf de twaalfde eeuw tot aan het eind van de zestiende eeuw en de 
factoren die van invloed waren op de institutionalisering. Dit ontwikkelings-
proces is onderverdeeld in een vijftal perioden waarvan de indeling bepaald 
is door de wijze van totstandkoming van de institutionalisering. Hoofdstuk 
3 dient als introductie voor de casestudies van afzonderlijke ambachten. Er 
worden onderwerpen behandeld die van toepassing zijn op het gehele platte-
land in Delfland, zoals de geografische omstandigheden, de economische ge-
schiedenis, de lokale bestuursvormen en functionarissen, en de mogelijkhe-
den voor de ingelanden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Dan volgt het tweede deel van het boek, de casestudies van de ambachten 
Maasland, Monsterambacht en Berkel in hoofdstuk 4 tot en met 6. Ieder hoofd-
stuk is hetzelfde opgebouwd. In de inleiding komen enkele eigenheden van het 
ambacht aan de orde, gevolgd door paragrafen over geografische omstandighe-
den, de economische verhoudingen en de bestuurlijke situatie. De geografische 
omstandigheden betreffen de bodemsoort, ontginning, bewoningsgeschiede-
nis, waterhuishouding en waterwerken. De economische verhoudingen heb-
ben vooral betrekking op de ontwikkeling van de bezitsverhoudingen, ofwel de 
verdeling van het land onder de landeigenaren en pachters. De focus ligt op de 
omvang van het landbezit onder de landgebruikers en op de omvang van het 
landeigendom onder de verschillende groepen eigenaren. De bestuurlijke situ-
atie van het ambacht wordt belicht aan de hand van twee aspecten. Het eerste 
is de formele bestuursinrichting, het tweede de personele invulling van de be-
stuurs- en waterstaatsfuncties met daaraan gekoppeld de ontwikkeling in de 
betrokkenheid van de ingelanden bij het bestuursbeleid. Een aantal aspecten 
die de deelname aan het besluitvormingsproces bepalen, wordt samengebracht 
om aan de hand daarvan het type participatiecultuur te definiëren. 

Het derde deel van het boek draait om de rechtspraak. Het betreft een on-
derzoek naar omvang en soort aangebrachte zaken voor de vierschaar van de 
hoogheemraden. De resultaten hiervan zijn ondergebracht in hoofdstuk 7. De 
bevindingen uit de voorafgaande hoofdstukken worden gebruikt om de patro-
nen te verklaren die naar voren komen in de zaken die door de hoogheemra-
den behandeld werden. In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksresultaten sa-
mengebracht in relatie tot de hoofdvraag van dit boek.
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452.1 inleiding45 ▶  

Het regionale waterbeheer

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de 
bestuurlijke geschiedenis van het hoogheemraadschap in de vijftiende en zes-
tiende eeuw. De zestiende eeuw is de eigenlijke periode van onderzoek, maar 
de daaraan voorafgaande eeuw dient hier besproken te worden omdat de zes-
tiende-eeuwse geschiedenis deels een voorzetting was van de eerder in gang 
gezette ontwikkelingen.

In de inleiding is al aangestipt dat het institutionaliseringsproces van het re-
gionale waterbeheer onder andere gezien wordt in het licht van het staatsvor-
mingsproces. De invloeden vanuit het centrale bestuursniveau vermengden 
zich met de invloeden vanuit het lokale bestuursniveau. De conflicten tussen 
de regionale en lokale waterbeheerders speelden hierin een belangrijke rol. 
Voor het inzicht in de bestuurlijke vorming van het hoogheemraadschap is het 
dan ook essentieel de krachten van bovenaf en van onderaf te onderscheiden. 

De bestuurlijke vorming van het regionale waterbeheer wordt onderzocht 
aan de hand van de volgende vragen: hoe verliep de institutionalisering? Welke 
bestuurlijke veranderingen kwamen tot stand, zowel via de formele als de in-
formele weg? Hoe was de taakverdeling tussen de dijkgraaf en de hoogheemra-
den, en tussen hen en de ambachten? Hoe veranderde het een en ander en hoe 
kan dat verklaard worden uit het samenspel van reacties van onderaf (vooral van 
de ambachten) en van bovenaf (van de centrale overheid) op het handelen van 
de hoogheemraden? De onderzochte periode van 1400 tot 1600 is opgesplitst 
in drie delen. Iedere periode onderscheidt zich door reacties van de partijen op 
de vonniswijzing door de centrale rechtbanken. Kenmerkende reacties zijn een 
afwachtende of actieve houding van een van de partijen en een bestuurlijke of 
juridische reactie. De daarbij behorende termen zijn ‘centraal’ en ‘decentraal’, 
‘lokaal’ en ‘regionaal’, ‘actief ’ en ‘passief’, ‘harmoniserend’ en ‘conflicterend’. 
Globaal is de periodisering als volgt: 1) de vijftiende eeuw, afwachtend, 2) de 
eerste helft van de zestiende eeuw, actief en bestuurlijk en 3) de tweede helft 
van de zestiende eeuw, actief en juridisch. Iedere periode begint met een uit-
eenzetting over de bestuursinstellingen en de politiek van de landsheer. De eer-
ste periode, de vijftiende eeuw, is de periode waarin de hoogheemraden hun 

▶  
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eerste keuren uitvaardigden en het Hof van Holland met de Zespuntensenten-
tie bepaalde hoe de privileges en het gewoonterecht geïnterpreteerd dienden te 
worden. De tweede periode, de eerste helft van de zestiende eeuw, is de perio-
de waarin de ambachten met succes processen voerden tegen de hoogheemra-
den, terwijl er van beide zijden tevens serieuze pogingen werden gedaan om tot 
een goede regeling van het waterbeheer te komen. De derde periode, de twee-
de helft van de zestiende eeuw, is de periode waarin het Hof van Holland de 
bakens van het waterbestuur verzette door de dijkgraaf en de hoogheemraden 
meer bevoegdheden toe te kennen dan de Zespuntensententie voorschreef. 

2.2 Formalisering van decentraal waterbeheer midden vijftiende eeuw

In het inleidende hoofdstuk is uiteengezet dat er in de dertiende en veertien-
de eeuw belangrijke stappen gezet zijn voor de vorming van een regionaal 
waterbestuur in Delfland. In de dertiende eeuw werd voor het eerst zichtbaar 
dat ambachten zich aaneengesloten hadden voor het beheer van regionale wa-
terwerken onder de naam ‘Zeven Ambachten’. In de veertiende eeuw werd 
het bestaan van de regionale bestuurslaag bevestigd in landsheerlijke privile-
ges. De aanleg van grote waterwerken op diverse plaatsen in Delfland noopte 
tot verdergaande formalisering. In perioden van sterker centraal gezag zijn 
deze dan ook tot stand gekomen in de vorm van privileges voor de hoogheem-
raden. Waterstaatkundig ontstond een verdeling in acht westambachten en 
vijf oostambachten, waarvan de waterhuishouding strikt van elkaar geschei-
den was. De indeling in dertien hoofdambachten vormde de hoofdstructuur 
van het regionale waterbeheer. Deze zogenoemde sluisambachten waren ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van de regionale waterwerken, waaronder de 
uitwateringssluizen (afb. 2.1 en 2.2 op p. 61). De hoogheemraden waren ver-
antwoordelijk voor het toezicht. De stad Delft maakte geen deel uit van deze 
organisatiestructuur. De stadsbestuurders deden pas vanaf midden vijftiende 
eeuw van zich spreken in hun verzet tegen de regionale waterbeheerders.

Nadat Filips de Goede als landsheer aantrad, feitelijk in 1428, formeel in 
1433, heeft hij diverse gerechtelijke en administratieve instellingen tot stand 
gebracht die belangrijke bijdragen leverden aan de staatsvorming van het 
Bourgondische rijk. Om het landsheerlijke gebied bestuurbaar en beheers-
baar te houden, kreeg ieder gewest een stadhouder, de plaatsvervanger van de 
landsheer. Een belangrijke landsheerlijke instelling voor Holland was de Raad 
van Negenen, ofwel de Raad van Holland.1 De raad was in 1428 ingesteld als 
bestuursinstelling, maar gaandeweg de vijftiende eeuw werd het steeds meer 
een rechtscollege. De institutionele veranderingen sinds 1445 leidden ertoe 
dat de nadruk van de raad verschoof van bestuurlijke naar de justitiële taken. 
Deze taken werden toen ook administratief van elkaar gescheiden. Omstreeks 
die tijd kwam de aanduiding ‘hof’ voor deze instelling in gebruik. Het Hof van 
Holland behandelde zaken in eerste aanleg, dus zaken die rechtstreeks aange-
bracht werden. Ook was het mogelijk er beroepszaken tegen vonnissen van la-

1 Stein, Hertog, 143 en 146.
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gere rechtbanken, zoals die van de schepenbanken en van de hoogheemraden, 
in te stellen.2 Voor het financieel beheer kwamen in de vijftiende eeuw diverse 
instellingen tot stand ter verbetering van het toezicht op de financiën. De eer-
ste colleges waren steeds tijdelijk van aard. Sinds 1477 was er sprake van een 
permanente Rekenkamer die sinds 1498 in Den Haag gevestigd was.3 

Karel de Stoute, de zoon van Filips de Goede, die zijn vader in 1467 opvolg-
de, streefde naar verdergaande centralisatie van de bestuursinstellingen.4 Door 
zijn vroege dood in 1477 op het slagveld bij Nancy werd dit niet voortgezet. Er 
volgde een periode van een weinig daadkrachtige centrale overheid. Er ont-
stond onrust toen de Nederlanden onderdeel werden van het Habsburgse Rijk 
door het huwelijk van Karels dochter Maria van Bourgondië met Maximiliaan 
van Oostenrijk. Die onrust verergerde toen zij kort daarop overleed. De staat 
bleek echter op gewestelijk niveau voldoende solide en de instellingen van Fi-
lips de Goede bleven functioneren.

In dezelfde periode dat op centraal niveau de landsheer ernaar streefde de 
macht over zijn gebied te consolideren door de uitbouw van gerechtelijke en 
administratieve instellingen, waren er binnen Delfland vergelijkbare ontwik-
kelingen gaande voortkomend uit de veranderende omstandigheden met be-
trekking tot het waterbeheer. Door de daling van de veenbodem waren de geo-
grafische omstandigheden in Delfland van dien aard geworden dat er een 
nieuw, meer doeltreffend hulpmiddel gezocht werd om de gevolgen van de 
vernatting tegen te gaan. Hertog Willem VI van Beieren beval de hoogheem-
raden van Delfland in 1408 om naar Leiden te gaan om er ‘een ondersoec te 
doen van den water dat heer Florijs van Alcmade ende Jan Grietensoen mitter 
moelen utgeworpen hadden’.5 De nieuwe technische uitvinding, de poldermo-
len, bleek geschikt voor het uitslaan van grote hoeveelheden water op het ho-
ger gelegen boezemwater. Er was voldoende particulier kapitaal en bereidheid 
om de molens te plaatsen, zodat in de loop van de vijftiende eeuw steeds meer 
molens in het landschap verschenen.6

De komst van de poldermolen maakte het waterbeheer en de bestuurlijke orga-
nisatie ervan aanzienlijk complexer. Het betekende een uitbreiding en toename 
van de bestuurshandelingen van de hoogheemraden, onder andere door vergun-
ningverlening voor de plaatsing van molens en daartoe behorende waterwerken. 
De toestemming van de hoogheemraden was nodig omdat het polderwater in 
grote hoeveelheden werd uitgeslagen op Delflands boezem. Met het complexer 
worden van de waterhuishouding, was reglementering voor het beheer van water-

2 Le Bailly, Procesgids Hof van Holland, 11 en 13; Brokken et al., 150 Jaar Noord-Holland en Zuid-
Holland, 17; Ter Braake, Rekenschap, 94.
3 Van de Pas, ‘Rekenkamer’, 633-635.
4 De Boer, Boone en Hessing, Nederlands verleden I, 205-206.
5 Dolk, Delfland, 76; NA, Archief Graven van Holland (GvH), inv.nr. 1261, f. 184v. Transcriptie in 
Meylink, Bewijsstukken, nr. 103, p. 104. Citaat vertaald: ‘onderzoek doen naar het water dat Florijs 
van Alcmade ende Jan Grietensoen met een molen hadden uitgeslagen’.
6 Bicker Caarten, Watermolens, 102-105. Mogelijk was het principe van de poldermolen in het 
zuiden van Holland of in Vlaanderen al eerder bekend, maar waren er obstakels voor de verbrei-
ding. De terminologie blijft voor verwarring zorgen: Denewet, ‘Bakermat’, 170-190; Van Dam, 
‘Beuken balken’, 21.
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werken onvermijdelijk. Het resulteerde in 1440 in de eerste algemene heemraads-
keur als een geformaliseerde vorm van toezicht. De bepalingen in de keur over 
het onderhoud van lokale waterwerken en de verkiezing van ambachtsbewaarders 
overschreden echter de regionale bestuursbevoegdheden.7 Het was het begin van 
een repeterend fenomeen dat een bron van ongenoegen was voor de ambachten. 
Tot de reglementering behoorde tevens de handhaving van de keurbepalingen 
en daarmee uitbreiding van de bestuurshandelingen van de hoogheemraden. 
Door deze ingrepen in de waterhuishouding en bestuurlijke regulering kregen 
de ingelanden steeds meer te maken met inmenging door de regionale waterbe-
stuurders in ogenschijnlijk lokale aangelegenheden. Met de komst van de pol-
dermolen vervaagden kortom de grenzen tussen lokaal en regionaal waterbeheer.

Een ander aspect van de toenemende bestuursactiviteit was de verlening 
van schouwcommissies. Hoewel in 1348 in privileges was vastgelegd dat de 
hoogheemraden moesten schouwen, was de reikwijdte ervan niet nader om-
schreven.8 Op grond van de oorkonde uit 1319 kon aangenomen worden dat de 
bevoegdheden van de hoogheemraden enkel betrekking hadden op de gemeen-
landswaterwerken en dat de ambachtsbesturen als vanouds de schouw hielden 
over de lokale waterwerken binnen het ambacht.9 In de praktijk schouwden de 
hoogheemraden zelf twee keer per jaar alle gemeentelandswaterwerken: de St. 
Jansschouw rond 24 juni, en de St. Gillisschouw rond 1 september.10 De laatst-
genoemde schouw is eind vijftiende, begin zestiende eeuw vervangen door de 
St. Jacobsschouw rond 25 juli.11 Het ontbreken van duidelijk omschreven taken 
en bevoegdheden bood de regionale waterbeheerders ruimte daar zelf invulling 
aan te geven. Zij stuitten daarbij echter op het gewoonterecht dat alleen voor-
zag in de inrichting van het lokale waterbeheer en de ambachten die hun zeg-
genschap over de lokale waterwerken wensten te behouden. 

De schouwbevoegdheid voor de lokale waterwerken berustte van oorsprong 
bij de schout en schepenen. De hoogheemraden meenden op grond van hun 
privileges recht te hebben op de naschouw van deze waterwerken.12 Dit hield 
in dat zij zouden mogen ingrijpen als de schout in gebreke bleef door onzorg-
vuldig, of helemaal niet schouwen.13 Vanuit dit uitgangspunt verleenden ze 
vanaf 1440 tal van schouwcommissies aan de schout of aan een molenmees-
ter, soms tegelijkertijd met de plaatsing van een molen, maar vaker nog naar 
aanleiding van klachten van ingelanden. Tegenover de gerechtshoven verde-
digden de hoogheemraden later hun ingrijpen in de lokale waterstaat door te 
beweren dat de ambachtsbestuurders de schouw uitvoerden namens de hoog-
heemraden op grond van de door hen toegekende schouwcommissies. On-
danks de procesvoering deden de gerechtshoven hierover geen duidelijke uit-
spraak, zodat de schouwcommissie voor de hoogheemraden een doeltreffend 
middel bleef in hun bestuurlijke betrokkenheid bij het waterbeheer. 

7  HvD, OAD, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 6v-9.
8  Ibidem, inv.nr. 280.
9  Ibidem, inv.nr. 333/1, art. 47.
10  Postma, Delfland, 91 en 106.
11  HvD, OAD, inv.nr. 1563/1, f. 8v en ibidem 24, resolutieboek, f. 1.
12  Lokale waterwerken zijn waterwerken die in beheer waren bij het ambachtsbestuur.
13  Ibidem, inv.nr. 2, privilegeboek, f. 47v-48.
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Met de totstandkoming van de eerste algemene keur in 1440 hadden de hoog-
heemraden een bestuurlijk instrument in handen om naleving af te dwingen. 
Wat betekende dat in de praktijk? In de beleving van de ambachtsbewaarder 
van Vlaardingerambacht, Pieter Sijmonsz., was de door de hoogheemraden 
opgestelde regelgeving geen verbetering. In zijn klacht tegen de regionale wa-
terbeheerders uit 1515 verklaarde hij dat de hoogheemraden ijverig waren als 
het ging om het opleggen van bekeuringen, terwijl ze hun andere taken lieten 
versloffen. Vooral de arme ingelanden zouden de hoge boetes niet kunnen op-
brengen. Het dijkrecht voorzag wel in de mogelijkheid dat de dijkgraaf de boe-
te voorschoot à raison van twee schat aan geld of vier schat aan panden.14 Dit 
hield in tweemaal de waarde in geld of viermaal in goederen. Door deze vorm 
van terugbetaling zouden volgens Sijmonsz. de ingelanden het laatste wat zij 
aan goederen bezaten, zoals potten, kannen, schotels en dergelijke, kwijtra-
ken. Ze hadden dan niets meer om uit te eten ‘ende dit anders nijet dan om 
huer giericheijt te stoppen, of hoirder grooter pomperie te onderhouden’.15 Te-
genover deze bewering zijn er ook bewijzen dat de hoogheemraden wel dege-
lijk clementie hadden met een gedaagde die arm was. Een voorbeeld hiervan is 
Harmen Pietersz. Hij moest in 1457 voor de hoogheemraden verschijnen om-
dat hij te dicht bij de landscheiding gegraven had. Hij werd vrijgesproken om-
dat hij een ‘arm scamel man’ was.16 Een eeuw later kwam dat nog steeds voor, 
getuige de vermelding dat de hoogheemraden Jan Jorisz. geen boete oplegden 
wegens zijn armoede. Arm betekende in dit geval te weinig goederen om het 
voorgeschoten bedrag terug te betalen.

De belangrijkste formalisering van de bestuurlijke organisatie van het water-
beheer kwam in 1454 tot stand. Dit was het gevolg van de spanningen tussen 
de lokale en regionale waterbeheerders, die in 1450 leidden tot een jarenlange 
procesgang bij de vernieuwde landsheerlijke raad, het Hof van Holland. Het 
was voor het eerst dat deze partijen in een serieus conflict verzeild raakten dat 
voor een centraal gerechtshof gebracht werd. De directe aanleiding was de wei-
gering van de Delftse stadsbestuurders de hoogheemraden toe te laten in de 
toren van de Oude Kerk, destijds de Hippolytuskerk genoemd. Een van de per-
kamenten privileges die in de toren bewaard werden hadden de hoogheemra-
den nodig in een proces tegen de hoogheemraden van Schieland. Het voorval 
mondde uit in een conflict, dat in 1454 resulteerde in een vonnis van de raad, 
de zogenoemde Zespuntensententie. Hoewel deze sententie aanvankelijk al-
leen gold voor de westambachten, zou het uitgroeien tot het belangrijkste be-
stuurlijke document voor de organisatie van het regionale waterbeheer. Hierin 
was namelijk de verhouding tussen de hoogheemraden en de ambachten vast-
gelegd door een nadere regeling op de uitvoering en financiering van de regi-
onale waterwerken. Tot aan de opheffing van de ambachten op 10 november 
1857 zou deze sententie van kracht blijven.17

14  Ibidem, inv.nr. 1620, dingboek, f. 53v.
15  Ibidem, inv.nr. 333/1, art. 90. Citaat vertaald: ‘en dit alleen om een eind te maken aan hun 
gierigheid of uit praalzucht’.
16  Ibidem, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 94. Citaat vertaald: ‘armoedig persoon’.
17  Dolk, Delfland, 384.
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Was de rechtszaak opzettelijk uitgelokt door de stadsbestuurders en zo ja, 
wat was daarvan de reden? Geen enkele contemporaine bron geeft hierover 
duidelijkheid. Wat er speelde kan echter afgeleid worden uit de Zespuntensen-
tentie zelf. Het conflict draaide vooral om de positie van de ambachtsbewaar-
ders, de uitvoering van de gemeenlandswaterwerken en de organisatie van de 
gemeenlandsfinanciën.18 Het eerste punt van de sententie gaat over de am-
bachtsbewaarder en is het meest uitvoerig beschreven. Er staat dat deze func-
tionaris verbonden was aan het ambacht en door de ingelanden van het desbe-
treffende ambacht was gekozen. De ambachtsbewaarder was aanwezig bij het 
opstellen van de keuren voor de gemeenlandswaterwerken door de dijkgraaf 
en de hoogheemraden, waarna deze een exemplaar van de keur kreeg om in 
de kerk openbaar te maken voor aanbesteding. De kosten van de uit te voeren 
werken sloeg iedere ambachtsbewaarder binnen zijn ambacht om over de in-
gelanden. Uit de opbrengst kregen de arbeiders betaald. Jaarlijks stelde de am-
bachtsbewaarder een rekening op die ter goedkeuring voorgelegd werd aan de 
schout, schepenen, ingelanden en de rijke lieden binnen het ambacht. 

De ambachtsbewaarders hadden dus een uitvoerende en financiële taak met 
betrekking tot de gemeenlandswaterwerken. Ze legden financieel verantwoor-
ding af binnen het ambacht. Tevens was vastgelegd dat de ambachten twee 
penning per morgen (oppervlaktemaat) afdroegen aan de hoogheemraden. Dit 
was een vorm van vaste onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. Daar-
naast mochten de hoogheemraden 27 stuivers declareren per keer dat ze opge-
roepen waren door de ambachtsbewaarders om hen bijvoorbeeld te adviseren 
over de verdeling van onderhoudsplicht tussen ambachten. De hoogste boete 
die de hoogheemraden mochten opleggen was tien schellingen per overtre-
ding. Als slotbepaling werd benadrukt dat het de hoogheemraden niet was toe-
gestaan werken aan te besteden, geld te innen en nieuwigheden in te voeren.19 

De lokale bestuurders hadden dus vooral behoefte aan duidelijkheid over de 
positie van de ambachtsbewaarders tegenover de hoogheemraden. De toene-
mende verwevenheid van het lokale en regionale waterbeheer zal hieraan ze-
ker ten grondslag hebben gelegen, evenals de pogingen van de hoogheemra-
den de rol van de ambachtsbewaarders met betrekking tot de uitvoering van 
de gemeenlandswaterwerken en het financieel beheer terug te dringen. De 
sententie bevat geen bepalingen over de uitvoering van de schouw en ook niet 
over de positie van de dijkgraaf. Deze onderwerpen waren op dat moment 
klaarblijkelijk geen punten van onenigheid.

Het laat zich raden dat de hoogheemraden niet blij waren met de Zespun-
tensententie. Hun punt van kritiek in 1523 was dat de sententie teveel ruim-
te bood voor interpretatie door de ‘lantman […] die maer pachters en zijn, tot 
groote scade van ons ende den ingelanden’.20 Interessant aan dit citaat is de ge-
ringschattende uitlating over de landlieden in relatie tot het waterbeheer. Van 

18  Ibidem, 38-43. Transcriptie in: Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 78-81. De sententie was een 
ampliatie ofwel uitwerking van de sententie van 6 mei 1453.
19  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 79-80.
20  Ibidem, 96. Citaat vertaald: ‘agrariërs die maar pachters zijn tot groot nadeel van ons en de 
ingelanden’.
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belang is vooral dat zij gekwalificeerd worden als pachter. De pachter was een 
nieuw element in de bezitsverhoudingen op het platteland en eigenlijk, vanuit 
een economisch perspectief gezien, de belangrijkste vernieuwing sinds groot-
schalige ontginningen in de elfde eeuw. Het citaat laat zien dat achter de be-
stuurlijke conflicten sociaaleconomische verhoudingen ook een rol speelden, 
namelijk die tussen de gevestigde maatschappelijke elite en de landlieden. De 
opmerking van de hoogheemraden is dan ook een goede reden om naast de 
bestuurlijke, ook de sociaaleconomische verhoudingen te onderzoeken, zoals 
in latere hoofdstukken zal gebeuren. 

De ruimte die de Zespuntensententie bood voor de ambachten in relatie tot 
de hoogheemraden, zat vooral in de verdeling van de taken en bevoegdheden. 
Het bood de ambachten de mogelijkheid om zich tegen de hoogheemraden te 
verzetten door bijvoorbeeld de afkondiging, aanbesteding, uitvoering en beta-
ling van werken te weigeren, of door te weigeren de omslag te heffen. De Zes-
puntensententie weerhield de hoogheemraden er niet van om door te gaan 
met intensivering van het toezicht op de polderwaterwerken en de centralise-
ring van het financieel beheer. Zij rekten hun bevoegdheden op door keuren 
uit te vaardigen die betrekking hadden op de lokale waterwerken. De keur op 
het doorsteken van dammen uit 1462 en de keur op het herstel van bruggen, 
heulen en duikers uit 1479 zijn hiervan enkele voorbeelden.21 Ook de keur 
uit 1468 waarin stond dat de ambachtsbewaarders en de molenmeesters de 
jaarrekening in tweevoud moesten laten opmaken door de klerk van de hoog-
heemraden, waarvan een exemplaar bestemd was voor de hoogheemraden, be-
hoorde niet tot hun terrein van bevoegdheden.22 Tien jaar later verplichtten ze 
de ambachtsbewaarders en molenmeesters de rekening voor mei aan de hoog-
heemraden te overhandigen, op straffe van tien pond.23 Omstreeks die tijd gin-
gen ze nog een stapje verder door een institutionele vernieuwing in te voeren 
met de instelling van de functie van ontvanger (afb. 2.3 op p. 52). De ambachts-
bewaarders kregen de opdracht de omslag van de gemeenlandswaterwerken af 
te dragen aan de ontvanger. Bovendien stelde de ontvanger de hoogte van de 
omslag vast, besteedde de gemeenlandswaterwerken aan en betaalde de arbei-
ders.24 Jaarlijks legde hij rekening en verantwoording af aan de hoogheemra-
den, de stad Delft, de ambachtsbewaarders en alle ingelanden. De ambachts-
bewaarders kregen een boete van tien pond als ze niet kwamen opdagen bij die 
gelegenheid.25 Op deze manier vergrootten de hoogheemraden hun invloed 
op het financieel beheer. Hoewel deze vorm van centralisering ten koste ging 
van de autonomie van de ambachten was hier in de vijftiende eeuw geen ver-
zet tegen. Het lijkt erop dat de ingelanden tevreden waren met deze gang van 
zaken. Een mogelijke reden hiervoor kan zijn dat de bestuurlijke nieuwigheid 

21  HvD, OAD, inv.nr. 343/20.
22  Ibidem, inv.nr. 1059.
23  Ibidem, inv.nr. 22, resolutieboek, f. 44.
24  Ibidem, inv.nr. 548 en NA, Handschriften Derde Afdeling (HDA), inv.nr. 1336, collectie akten, 
f. 147 en 152v. De aannemers verklaarden bij hun getuigenis in 1531 dat de ontvanger hen betaalde 
‘sonder eenige cost ofte moeijte’, terwijl zij na afschaffing van het ontvangersambt de ambachtsbe-
waarders ‘achter aen loopen’ om het verschuldigde geld te krijgen.
25  Dolk, Delfland, 69-72.
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bijdroeg tot een beter financieel beheer dat aansloot bij het welbegrepen eigen-
belang van de ambachten, bijvoorbeeld vanwege een grotere transparantie van 
de financiële verantwoording.    

De Zespuntensententie regelde een aantal belangrijke praktische zaken van 
de uitvoering van het regionale waterbeheer, maar ze was, zoals eerder ge-
zegd, alleen van toepassing voor de westambachten, omdat de oostambachten 
geen partij waren in het conflict. In 1522 vond landvoogdes Margaretha van 
Oostenrijk dat het in het belang van de landsheerlijkheid was dat de Zespun-
tensententie ook van toepassing werd op de oostambachten.26 Voor die tijd be-
riepen de oostambachten zich incidenteel op de sententie, zoals in 1487, om-
dat de hoogheemraden hogere boetes oplegden dan tien schellingen.27 Een 
voorbeeld van de eigen beleidskoers van de oostambachten was een voorval in 
1459. De oostambachten wisten een verklaring van de Delflandse hoogheem-
raden op schrift te krijgen dat als er een geschil was met de hoogheemraden 
van Schieland, de hoogheemraden eerst de ambachten zouden raadplegen ‘om 
hoer sins te seggen’ voordat zij een proces aanspanden.28 Zij moesten de oos-
tambachten uitdrukkelijk vragen of ze bereid waren de proceskosten en de on-

26  HvD, OAD, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 39v.
27  Schölvinck, Grote Raad, 201.
28  Citaat vertaald: ‘om hun zegje te doen’.

 ▸ 2.3 De belastingontvanger met 
een deurwaarder, anoniem, naar 
voorbeeld van Marinus van Rey-
merswaele uit de eerste helft van 
de zestiende eeuw.
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kosten te vergoeden.29 De oostambachten waren hiermee hun tijd ver vooruit, 
want dit punt werd pas aan het eind van de zestiende eeuw geformaliseerd 
voor heel Delfland door het college van hoofdingelanden. De consequenties 
van het niet nakomen van deze toezegging werden ruim dertig jaar later dui-
delijk naar aanleiding van het besluit van de hoogheemraden om op verzoek 
van de westambachten de dam bij Dijkshoorn te verwijderen. De dam was een 
belangrijk onderdeel van de waterscheiding tussen de oost- en de westambach-
ten. Toen de juridische weg geen soelaas bood, herstelden de inwoners van de 
oostambachten eigenhandig de dam en stelden er bewapende bewakers op. 
Ter verdediging voerden ze voor de Grote Raad van Mechelen aan dat de hoog-
heemraden hen niet hadden geraadpleegd en dat zij niet het algemeen belang 
voor ogen hadden gehad, maar vooral het belang van de twee hoogheemraden 
Cornelis van Dorp en Otto van Egmond, die last van de dam ondervonden voor 
het bereiken van hun ‘maisons de plaisance’.30

Dat het midden vijftiende eeuw tot een bestuurlijk conflict kwam waarbij 
ook de stadsbestuurders van Delft betrokken waren, is mede te verklaren van-
uit de nieuwe sociaaleconomische positie van de Delftse elite. Velen hadden 
rijkdom vergaard als bierbrouwer.31 Delft had een stem in de Statenvergade-
ring en dat vergrootte het aanzien van de elite. Zij werden midden vijftiende 
eeuw binnen hun stadsgrenzen geconfronteerd met de jurisdictie van adel-
lijke heemraden, zoals Gijsbert van IJsselsteijn, Johan van Wassenaar, Floris 
van Alkemade, Jan Vos van der Woert, Johan van Hodenpijl en Johan van Ma-
thenesse.32 Als edellieden hoorden ze tot een andere stand, waarover de stad 
geen rechtsmacht kon uitoefenen. De houding van de stadsbestuurders tegen 
de hoogheemraden kan dan ook gezien worden als een manifestatie van hun 
versterkte sociaal-politieke positie. 

Behalve de sociaaleconomische verklaring is er een bestuurlijke uitleg te 
geven aan de betrokkenheid van Delft in de conflicten. De stadsbestuurders 
moesten de zeggenschap van de hoogheemraden over de boezemwatergangen 
binnen hun rechtsgebied toestaan, terwijl de stad geen deel uitmaakte van de 
organisatiestructuur van het regionale waterbeheer. Voor hen was procesvoe-
ring de enige mogelijkheid om verzet te bieden tegen de hoogheemraden. Van 
Dam legde een verband tussen het verzet van de stadsbestuurders tegen de 
hoogheemraden als een onderdeel van het proces van losmaking van de steden 
uit de staatsrechtelijke structuur van het platteland.33 Dit verband geldt echter 
niet voor Delfland, omdat Delft verenigd bleef met het platteland in hun con-
flicten met de hoogheemraden. 

Een van de belangrijkste bevoegdheden van de hoogheemraden is voor de 
periode van de vijftiende eeuw nog onbesproken gebleven, namelijk de recht-
sprekende bevoegdheid. De rol van de hoogheemraden als vonniswijzers lag 
in het verlengde van de keur- en schouwbevoegdheid, maar het werkterrein 

29  HvD, OAD, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 44.
30  Schölvinck, Grote Raad, 32. Een maisons de plaisance is een buitenverblijf.
31  De Boer, Graaf en grafiek, 278.
32  Dolk, Delfland, 709; Nagtegaal, Wapenboek, 44, 46, 67 en 68.
33  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 38.
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was breder. Het beperkte zich niet tot berechting van overtreders tijdens de 
schouw en overtreders die door de dijkgraaf waren aangebracht, maar de vier-
schaar van de hoogheemraden kon tevens dienen als beroepsinstantie voor in-
woners naar aanleiding van uitspraken van lagere overheden, zoals schepen-
rechtbanken. De inwoners van Delfland hadden bovendien de mogelijkheid 
om bij geschillen met andere inwoners of lokale bestuurders de hoogheemra-
den te vragen een uitspraak te doen. Hetzelfde gold voor geschillen tussen la-
gere overheden. Bij deze zogenoemde hofvaart beloofden beide partijen de uit-
spraak van de hoogheemraden te accepteren. Deze vorm van procederen was 
medio dertiende eeuw al in gebruik. Terwijl ‘hofvaart’ de term is die destijds 
ook daarvoor gebruikt werd, geeft Le Bailly de voorkeur aan de term ‘hoofd-
vaart’, afgeleid van het ‘te hoofde gaan’. Het was de aanduiding voor de pro-
cedure waarbij een lokale rechtbank in moeilijke rechtskwesties een andere 
rechtbank die beschouwd werd als hoofd, advies vroeg voor een vonnis. Het 
oordeel van het hoofd was bindend. Zo kon een dorpsvierschaar ervoor kiezen 
bij een stadschepenbank om advies te vragen. De oudste vermelding van Hol-
landse plattelandsbestuurders die ter hofvaart gingen, stamt uit 1435. Het wa-
ren de schout en schepenen van Maasland die het Hof van Holland om een 
uitspraak vroegen in een nalatenschapskwestie.34

Aanvankelijk hoefde niet betaald te worden voor geschillenbeslechting, 
maar in de loop van de vijftiende eeuw vroegen de hoogheemraden tien gul-
den voor een proces. De ambachtsbewaarder van Vlaardingerambacht, Pieter 
Sijmonsz., bespeurde hierin rechtsongelijkheid. Door geld voor een proces te 
vragen waren armen verstoken van hun recht. Bovendien bestond de moge-
lijkheid dat er een proces tegen hen werd aangespannen terwijl zij onschuldig 
waren en dat zij door de hoogheemraden gedwongen werden een schikking te 
treffen om erger te voorkomen.35

De rechtszaken voor de vierschaar konden nogal chaotisch verlopen, getuige 
de heemraadskeur uit 1461. Hierin is te lezen dat er soms ‘kijffelike, onrede-
like of onbescheijdelike woerden’ geuit werden.36 Waren de plattelanders mon-
diger geworden, was hun respect voor de hoogheemraden afgenomen, of wa-
ren de hoogheemraden strenger geworden of wellicht een combinatie hiervan? 
Het is lastig hierover een uitspraak te doen. De hoogheemraden bestraften 
dergelijk gedrag met een boete van drie pond en arbitrale correctie. Deze cor-
rectie was een aanvullende, door de rechter vast te stellen strafmaat. Het kon 
bestaan uit het vergiffenis smeken aan de hoogheemraden, ter bedevaart gaan, 
of zelfs verbanning uit Delfland. Om de rust te bevorderen en de proceskos-
ten te beheersen mochten er sinds 1461 niet meer dan vijf personen per par-
tij voor de vierschaar verschijnen. Als het nodig was dat er meer personen bij 
aanwezig waren, moesten de hoogheemraden daarvoor toestemming geven. 
Een gedaagde die niet verscheen, werd bij verstek veroordeeld tot de eis, met 

34  Le Bailly, Recht voor de Raad, 67-77.
35  HvD, OAD, inv.nr. 333/1, art. 13 t/m 15.
36  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 29v. Citaat vertaald: ‘iets op een ruziënde, dwaze of opdrin-
gerige manier zeggen’.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   54 18-03-15   08:45



552.3 nadere regelingen voor decentraal waterbeheer

daar bovenop een boete van tien pond.37 De rechtszittingen waren openbaar, 
hoewel Pieter Sijmonsz. beweerde dat de hoogheemraden de rechtszittingen 
achter gesloten deuren hielden.38

Wat was de positie van de baljuw bij het regionale waterbeheer in de vijf-
tiende eeuw? In het conflict tussen Delft en de hoogheemraden werd de bal-
juw annex dijkgraaf niet genoemd. Uit de Zespuntensententie blijkt echter dat 
hij wel degelijk een rol te vervullen had, niet alleen bij de schouw, maar ook 
bij het opstellen van de keuren op de gemeenlandswaterwerken. Er werd ove-
rigens sinds de Zespuntensententie niet meer gesproken van ‘baljuw’ maar 
consequent van ‘dijkgraaf.’39 Of hij daadwerkelijk bij vergaderingen en bij het 
keuren aanwezig was, is niet bekend. Bij het schouwen niet, beweerde Pie-
ter Sijmonsz. Het grote bezwaar daarvan was volgens Sijmonsz. dat de hoog-
heemraden bij die gelegenheid optraden als strafeiser én als vonniswijzer.40 
Het lijkt erop dat er wat dat betreft niet veel veranderd was sinds de oorkonden 
van Albrecht van Beieren uit 1386 en 1391, waarin de hoogheemraden het be-
vel hadden gekregen voortaan samen met de baljuw te schouwen.41 Als eiser 
zal hij wel aanwezig zijn geweest tijdens de rechtszittingen van de hoogheem-
raden. In die hoedanigheid werd zijn betrokkenheid bij het regionale waterbe-
heer wel steeds groter.  

Sinds 1386 was het de baljuw annex dijkgraaf formeel toegestaan om ie-
mand in zijn plaats te stellen bij het schouwen van de gemeenlandswaterwer-
ken.42 Vanaf midden vijftiende eeuw kwam het herhaalde malen voor dat de 
baljuw zijn functie deels onderverpachtte, volgens Postma vanwege de hoge 
pachtsom van de functie. Een voorbeeld van gedeeltelijke verpachting betreft 
Jan van Egmond, die in 1461 de functie van baljuw voor vijf jaar verpachtte aan 
Gerijt Bertout van Heemskerck. Van Egmond oefende nog wel de functie van 
dijkgraaf uit. Tussen 1484 en 1500 pachtte Delft de functie van baljuw en ook 
die van dijkgraaf, uitgevoerd door de oudste burgemeester. In 1515 pachtte Jan 
van Utrecht voor drie jaar de functie van baljuw van Jan de Heuyter. De Heuy-
ter behield zelf de functie van dijkgraaf.43

2.3 Nadere regelingen voor decentraal waterbeheer in de eerste helft van de 
zestiende eeuw

De formalisering van het waterbeheer en het waterbestuur in de vijftiende 
eeuw bracht geen bestuurlijke rust en stabiliteit in Delfland. In de eerste helft 
van de zestiende eeuw waren de diverse pogingen tot bestuurlijke hervorming 
gericht op zowel centralisering als decentralisatie van het waterbeheer. Met 
centralisering wordt bedoeld dat alle waterbeheerstaken en bevoegdheden ver-

37  Ibidem, f. 29v.
38  Ibidem, inv.nr. 333/1, art. 80.
39  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 79.
40  HvD, OAD, inv.nr. 333/1, art. 71.
41  Ibidem, inv.nr. 283; ibidem, inv.nr. 284.
42  Ibidem, inv.nr. 283. 
43  Postma, Delfland, 39-40, 81 en 413.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   55 18-03-15   08:45



56 2 het regionale waterbeheer

enigd waren onder een bestuur, terwijl die bij decentralisatie verdeeld waren 
over meerdere besturen op verschillende bestuursniveaus. De vraag is: wel-
ke vormen van conflicterende of harmoniserende strategieën volgden partijen 
om hun doel te bereiken en welke institutionele veranderingen werden daar-
mee gerealiseerd? Om de bestuurlijke context te definiëren wordt hier eerst in-
gegaan op de ontwikkelingen op het niveau van de centrale overheid. Daarna 
worden de gevolgde strategieën en resultaten besproken.

De krachtige centralisatiepolitiek van Karel de Stoute, die op veel weerstand 
was gestuit, werd na zijn dood in 1477 losgelaten, al poogden de opvolgende 
landsheren in wisselend tempo de centralisatie wel verder door te voeren. De 
centralisatiepolitiek van de Habsburgers resulteerde begin zestiende eeuw in 
meer onpersoonlijk bureaucratisch bestuur. De landvoogdes was begin zes-
tiende eeuw door de landsheer aangesteld om namens hem de Nederlanden 
te besturen. De belangrijkste centrale instellingen naast de al bestaande Grote 
Raad van Mechelen als hoogste gerechtshof voor de Nederlanden waren de in 
1531 opgerichte adviserende en toezichthoudende collaterale raden. De eerste 
was de Geheime Raad van Mechelen voor het dagelijks bestuur en het opstel-
len van wetgeving. Volgens D. Tracy zou de Grote Raad van Mechelen meer 
geneigd geweest zijn om bestaande privileges te eerbiedigen dan de Geheime 
Raad, omdat de laatstgenoemde het beleid afstemde op de wensen van de land-
voogdes.44 De tweede was de Raad van Financiën. De derde, de Raad van State, 
bestond uit zes leden van de hoogste adel en werd op ongeregelde tijden door 
de landvoogdes bijeengeroepen om haar van advies te dienen.45 

Hoe hebben historici de uitwerking van de centralisatiepolitiek op de diverse 
bestuursniveaus beoordeeld? Voor lokale besturen werden volgens Fruin in de 
loop van de zestiende eeuw de gevolgen van de centralisatie merkbaar door-
dat de centrale overheid het toezicht op lagere overheden uitbreidde, vooral op 
financieel gebied.46 Wat de gevolgen waren voor de steden en de adel, wordt 
toegelicht door Tracy. Sommige steden, zoals Delft, hadden voordeel bij cen-
tralisatie dankzij hun stem in de Staten van Holland. Zij waren daarmee in 
de gelegenheid hun economische belangen te verdedigen op landsheerlijk ni-
veau. Vanwege hun substantiële bijdrage aan de overheidskas werden ze in 
staat gesteld om eisen te stellen met betrekking tot financiële aangelegenhe-
den, zoals bedeheffing en oorlogsvoering. De geografische nabijheid ten op-
zichte van Den Haag maakte het voor de afgevaardigden uit Delft mogelijk in-
tensief ruggespraak te houden met de stedelijke elite, die zich daardoor goed 
vertegenwoordigd wist in de Staten. De hoge adel had aanvankelijk nog de mo-
gelijkheid politieke invloed uit te oefenen via een zetel in de Grote Raad van 
Mechelen, het Hof van Holland en de Staten van Holland. In de loop van de 
zestiende eeuw kwam de adel steeds meer buitenspel te staan, onder andere 
doordat de plaats van de adel in de gerechtshoven werd ingenomen door hoog-
opgeleide juristen.47 

44  Tracy, Habsburg rule, 49.
45  Groenveld en Schutte, Nederlands verleden II, 67, 70 en 71.
46  Fruin, Staatsinstellingen, 72.
47  Tracy, Habsburg rule, 37-39, 41-50 en 61-62. 
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Het begrip ‘centralisatie’ in relatie tot de institutionele geschiedenis gaat 
over een bestuurlijk ontwikkelingsproces waarbij de balans van de krachten 
die bijdroegen aan het staatsvormingsproces, doorsloeg in de richting van een 
concentratie van macht bij de centrale overheid. Een wezenlijk aspect hiervan 
is de instelling van krachtige centrale organen zoals de genoemde raden. Op 
het regionale niveau van het waterbeheer speelden zich vergelijkbare proces-
sen af, maar niet noodzakelijk met dezelfde afloop. Van Dam heeft geconsta-
teerd dat in Rijnland conflicten ontstonden tussen de ambachten en de hoog-
heemraden in het midden van de vijftiende eeuw.48 Zij interpreteert die als 
weerstand tegen het streven naar centralisering van de hoogheemraden. De 
ingezette koers van de Rijnlandse hoogheemraden is vanaf begin vijftiende 
eeuw traceerbaar, maar nam begin zestiende eeuw nieuwe vormen aan. Het 
streven naar centralisering uitte zich daar toen vooral in pogingen meer greep 
te krijgen op de inkomsten. Een middel daartoe was de kennisbasis van de om-
slagheffing te hervormen door hermeting van heel Rijnland. De kennis over 
de hoeveelheid belastbare grond die tot dan toe bij de ambachten lag, kwam 
zo in handen van de hoogheemraden, of beter gezegd, van hun secretaris-rent-
meester, die uitgroeide tot de belangrijkste functionaris. In Rijnland hadden 
de hoogheemraden bovendien het financiële toezicht op de ambachten, die 
jaarlijks hun rekeningen inleverden. In de rekening werden zowel de zaken 
voor de gemeenlandswaterwerken verantwoord, als die van de lokale water-
werken. Ook waren er in Rijnland al vanaf eind vijftiende eeuw in de uitvoe-
ring van het onderhoud van de diverse gemeenlandswaterwerken verschuivin-
gen zichtbaar van de ambachten naar de hoogheemraden.49

Van Dam ziet in de Rijnlandse gebeurtenissen afspiegelingen van de ont-
wikkelingen bij de centrale overheid. Het toezicht op de ambachtsrekeningen 
werd geformaliseerd in de jaren dat Filips de Goede een nieuwe Rekenkamer 
voor Holland oprichtte. De hermeting werd uitgevoerd nadat de centrale over-
heid haar belastinginkomsten herzag, wat onder andere leidde tot het opstel-
len van de Informacie in 1514 en uiteindelijk tot de instelling van nieuwe be-
lastingen in de jaren 1540. Dat de meer bureaucratische en gecentraliseerde 
aanpak van het waterbestuur synchroon liep met die van de centrale overheid, 
is volgens Van Dam verklaarbaar doordat de hoogheemraden en functionaris-
sen steeds vaker uit dezelfde kringen afkomstig waren als de raadgevers en 
functionarissen van de centrale overheid. Genoemde onderzoekers geven een 
sociaal-politieke historische verklaring aan de vernieuwingen op regionaal ni-
veau door te kijken naar welke groepen daarbij een belangrijke rol speelden en 
hoe bepaalde personen konden uitgroeien tot belangrijke figuren in het staats-
vormingsproces door het combineren van functies in de diverse instellingen.50 

Een element dat mogelijk een rol speelde in de houding van lokale bestuur-
ders tegenover de regionale waterbestuurders, is de opvatting dat de lokale 
overheden alle functies dienden uit te oefenen die de landsheer niet bij zich-
zelf hield of uitdrukkelijk aan andere instellingen had opgedragen; zo ook de 

48  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 88-95; Van Tielhof, ‘Betrokken bij de waterstaat’, 78-80.
49  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 99, 103-105.
50  Ibidem, 106-107.
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zorg voor de waterwerken. In een dergelijk model was voor een regionaal wa-
terschap zoals dat van de hoogheemraden geen plaats, een goede reden dus 
voor de ambachten om pogingen tot centralisatie tegen te werken.51 

Hoe verliepen in Delfland pogingen van de hoogheemraden om te komen 
tot centralisering van het waterbeheer en hoe reageerden de ambachten hier-
op? Zoals eerder gezegd maakten conflicten een belangrijk deel uit van de re-
latie tussen de ambachten en de hoogheemraden, en hadden een belangrijke 
invloed op de institutionalisering van het regionale waterbeheer. Maar daar-
naast waren er ook pogingen van de lokale en regionale waterbeheerders af-
zonderlijk om tot een betere regeling van het waterbeheer te komen. In deze 
paragraaf worden achtereenvolgens een aantal clusters van de belangrijkste 
conflicten en de pogingen tot harmonisering van de bestaande wet- en regel-
geving beschreven, evenals de uitkomsten daarvan in termen van institutiona-
lisering, in centrale of decentrale richting, en ook de personen die daarbij van 
betekenis waren. Eerst komen de conflicten aan de orde waarbij uitsluitend de 
westambachten betrokken waren, daarna volgen er enkele waarin afzonderlij-
ke oostambachten een rol speelden. 

Het eerste cluster conflicten (over de periode 1512-1523) stond in het teken 
van de strijd tegen de centraliserende tendensen van de regionale waterbe-
heerders. Het begon met pogingen van de hoogheemraden om de buitenge-
wone lasten van de Maasdijk om te slaan over een grotere groep ingelanden 
dan gebruikelijk, en het sloot af met de sententie van de Geheime Raad van 
1523, die ten gunste was van decentrale tendensen. In 1512 had een storm de 
Maasdijk ter hoogte van Maasland zwaar beschadigd. Het onderhoud van de 
dijk was geregeld door middel van verhoefslaging. Dit hield in dat de dijk was 
verdeeld in vakken die correspondeerden met de aan de dijk gelegen landerij-
en. De gebruikers van de grond waren verplicht de betreffende dijkvakken te 
onderhouden overeenkomstig de eisen die waren vastgelegd in de heemraads-
keur. De hoogheemraden waren van mening dat de hoge buitengewone her-
stelkosten verdeeld moesten worden over alle ingelanden binnen Delfland, 
omdat niet alleen de aangelanden maar heel Delfland gebaat was bij een water-
kerende rivierdijk.52 De ambachtsbewaarders binnen Delfland weigerden mee 
te werken aan deze nieuwe regeling. Ze waren niet bereid de benodigde pen-
ningen te innen, zodat er geen geld was om het werk uit te laten voeren. Deze 
tegenwerking noopte de hoogheemraden hulp te vragen aan de landvoogdes 
Margaretha van Oostenrijk. Uitgaande van het landsheerlijke belang van een 
verstevigde rivierwaterkering beval ze de ambachtsbewaarders meteen met de 
herstelwerkzaamheden te beginnen. Het financieel beheer van het werk droeg 
ze op aan enkele commissarissen van het Hof van Holland. Door het doortas-
tende ingrijpen van de landvoogdes kon het werk op kortetermijn gerealiseerd 
worden. Hoewel er in deze tijd veel interventies waren van de landsheerlijk-
heid, zal het de hoogheemraden gesterkt hebben in hun vertrouwen dat ze 
konden rekenen op steun van de centrale overheid. De ambachtsbewaarders 
van hun kant ontdekten door deze kwestie dat de hoogheemraden zelf geen 

51  Fockema Andreae, Rijnland, 156-157.
52  Aangelanden zijn degenen die het land bezitten dat grenst aan het waterwerk.
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afdoende bestuurlijke instrumenten bezaten om in te grijpen bij onwil, terwijl 
het tevens duidelijk was dat hun schijnbaar sterke positie tegenover de hoog-
heemraden evengoed gelimiteerd was. 

De bestuurlijke onrust kreeg in 1515 een vervolg in de klacht die Pieter Sij-
monsz., ambachtsbewaarder van Vlaardingerambacht, indiende bij het Hof 
van Holland tegen de hoogheemraden. Naar eigen zeggen trad hij op namens 
alle westambachten. De klacht had betrekking op de handelwijzen van de 
hoogheemraden. De meeste klachten van Pieter Sijmonsz. kwamen hier al 
eerder aan de orde, zoals het zelf aanbesteden van de gemeenlandswaterwer-
ken, het innen van de omslag, te hoge declaraties en boetes.53 Het Hof nam 
de zaak niet in behandeling, maar de geest was uit de fles. Het klachtschrift 
was het begin van een reeks acties van lokale bestuurders tegen de hoogheem-
raden, variërend van individuele tegenwerking tot collectieve juridische pro-
cedures waarbij steeds dezelfde klachten terugkeerden.54 Ook de hoogheem-
raden waren consequent in hun argumentering als zij het Hof van Holland 
probeerden te overtuigen dat het waterbeheer en de financiën bij hen in be-
tere handen waren dan bij de lokale waterbeheerders. Zij brachten naar voren 
dat de schouten te hoge boetes oplegden, de werken niet schouwden en teveel 
kosten in rekening brachten waardoor vooral arme ingelanden in de financiële 
problemen kwamen.55 Beide partijen zochten dus naar verbetering van de be-
stuurlijke kwaliteit van het waterbeheer, maar over de weg daartoe verschilden 
zij van mening. De inzet van de hoogheemraden was centralisering en daar-
mee uitbreiding van hun bevoegdheden. De inzet van de lokale bestuurders 
was continuering van het decentrale waterbeheer en daarmee behoud van hun 
lokale zeggenschap. 

De klachten ingediend in 1515 kregen een kordaat vervolg toen de westam-
bachten onder leiding van Pieter Sijmonsz. de door de hoogheemraden inge-
stelde ontvanger datzelfde jaar terzijde schoven.56 Door de gemeenlandsom-
slag niet meer af te dragen aan deze functionaris, kwam het gehele financiële 
beheer weer bij de ambachtsbewaarders. Naar het voorbeeld van de ontvanger 
stelden de westambachten een gezamenlijke smaldeler aan om de kosten van 
de gemeenlandswaterwerken te verdelen over de ambachten. Tevens assisteer-
de deze nieuwe functionaris de ambachtsbewaarders bij de aanbesteding van 
die werken. De eerste smaldeler van de westambachten was Pieter Sijmonsz. 
Met de aanstelling van de smaldeler braken de westambachten ook met de 
heemraadskeur uit 1510, waarin was vastgelegd dat de gemeenlandsrekening 
ter goedkeuring moest worden voorgelegd aan de dijkgraaf en de hoogheem-
raden, de stadbestuurders van Delft en aan de grootste ingelanden. Door de 
ampliatie van 1518 op de keizerlijke sententie uit 1516 kwam een eind aan deze 
aangewezen financiële toezichthouders. De ambachten waren alleen nog ge-
houden de rekening te verantwoorden tegenover de ingelanden.57 De opdracht 

53  HvD, OAD, inv.nr. 333/1.
54  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 89-102; HvD, OAD, inv.nr. 333/20.
55  HvD, OAD, inv.nr. 335/24. 
56  Dolk, Delfland, 97-98; Postma, Delfland, 130.
57  Dolk, Delfland, 112; HvD, OAD 2, privilegeboek, f. 19.
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van de landvoogdes, na verzoek van de hoogheemraden, om rekening en ver-
antwoording af te leggen tegenover het Hof van Holland, zoals dat in Rijnland 
al gebeurde, negeerde smaldeler Pieter Sijmonsz.58 Bij het controleren van de 
gemeenlandsrekening waren wel hoogheemraden aanwezig, vermoedelijk in 
hoedanigheid van ingeland. Tijdens een van die gelegenheden ontstond onder 
de ingelanden discussie over de rekening. De hoogheemraden wilden daarvan 
een aantekening maken op de rekening, waarop Pieter Sijmonsz. reageerde: 
‘Neen, neen, ick wil op mijn reeckeninge niet gescreven hebben. Wilt ghij wat 
scrijven, scrijft u op andere papieren’.59 De kwestie was dat hij eerst de uitga-
ven had vermeld in de rekening en daarna pas de ontvangsten. Toen de hoog-
heemraden opmerkten dat dit niet correct was, antwoordde Pieter Sijmonsz.: 
‘Es die reeckeninge nu averechts, keertse om, soe es die recht’.60

In het hier beschreven eerste cluster vonden diverse schermutselingen 
plaats die elk tot interessante institutionele ontwikkelingen leidden. Voor de 
grote lijn verdient het conflict dat in 1521 oplaaide tussen enerzijds de westam-
bachten en de dijkgraaf Jan van Utrecht en anderzijds de hoogheemraden, de 
meeste aandacht omdat het resulteerde in een sententie van de Geheime Raad 
van Mechelen in 1523. Daarin waren voor het eerst de bevoegdheden van de 
ambachten en de hoogheemraden uitgebreid beschreven. De directe aanlei-
ding voor het conflict was de heemraadskeur uit 1521, waarin de ambachtsbe-
waarders onder andere de opdracht kregen de rekening van de lokale water-
werken ter controle te overleggen aan de hoogheemraden. De smaldeler Pieter 
Sijmonsz. spande namens de westambachten een proces aan voor het Hof 
van Holland. Hierbij voegde zich de dijkgraaf Jan van Utrecht. De dijkgraaf 
verweet de hoogheemraden dat zij niet de reguliere rechtdagen en keurdagen 
hielden, zodat hij de opbrengst van de boetes misliep.61 Zijn belangrijkste punt 
van ongenoegen was echter dat de hoogheemraden hem in de functie van dijk-
graaf zoveel mogelijk buitensloten, zelfs bij zijn kerntaak, het aanbrengen van 
overtredingen. De hoogheemraden wilden dit juridisch ondervangen door de 
keizer toestemming te vragen om uit het college van hoogheemraden een ver-
vanger van de dijkgraaf te benoemen. Dit was overigens in strijd met de keizer-
lijke sententie van 1518, waarin was vastgelegd dat de functie van hoogheem-
raad incompatibel was met die van dijkgraaf, om reden dat dan vonnis  eisen 
en vonnis wijzen verenigd waren in een persoon.62 Een voorbeeld van het doel-
bewust buitensluiten van de dijkgraaf had kort daarvoor plaatsgevonden. Jan 
de Heuyter weigerde Jan van Utrecht toe te laten tot de schouw ‘overmidts 

58  Dolk, Delfland, 98.
59  NA, HDA, 1336, collectie akten, f. 152. Citaat vertaald: ‘nee, ik wil niet dat er op mijn rekening 
geschreven wordt. Als u wilt schrijven doet u dat op andere documenten’.
60  Ibidem. Citaat vertaald: ‘als de rekening verkeerd is opgemaakt, draai het dan om dan is het 
correct’.
61  De hoogheemraden legden begin zestiende eeuw in een keur vast dat er voortaan vier re-
guliere rechtdagen gehouden werden: een na de eerste keurdag, een daags nadat de ontvanger 
rekening en verantwoording had gedaan, een na de St.-Jansschouw en een na de St.-Gillisschouw 
(HvD, OAD, inv.nr. 2, privilegeboek, f. 16). De St.-Jansschouw werd eind juni-begin juli gehouden 
en de St.-Gillisschouw begin september.
62  Dolk, Delfland, 100-105; HvD, OAD, inv.nr. 333/15.
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 ▸ 2.1 Ontwerptekening van de 
Rijswijksche- of Schipluiden-
sche sluis in Vlaardingen, Ger-
rit Gerritz. Bras, 1566.

 ▸ 2.2 De Vlaardinger Drieslui- 
zen tussen de Vlaardingervaart 
en de Oude Haven in Vlaar-
dingen in 2010, op de plaats 
van de Rijswijksche- of Schip-
luidensche sluis.
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 ▸ 3.1 De verspreiding van poldermolens over Delfland, Mathijs de Been van Wena, 1606.
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 ▸ 3.2 De Vlaardingervaart met de Zwetmolen in de Zouteveense polder, anoniem, vóór 1871.

 ▸ 3.3 Gemaal van de Holierhoekse en Zouteveense polder met sedumbeplanting op het dak, 
2009.
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 ▸ 3.4 Een schematische weergave van de vislift bij het gemaal van de Holierhoekse en Zoute-
veense polder. Deze constructie (2012) maakt vismigratie mogelijk, ondanks het hoogteverschil 
tussen boezemwater en polderwater.
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zekere merckelicke ongeluck ende breken van zijne arme’. Van Utrecht wees 
mr. Huijch van Eijnde aan als zijn plaatsvervanger, maar ook hij werd door De 
Heuyter en de andere hoogheemraden niet toegelaten, omdat hij ‘gheen ver-
stant en heeft vanden dijckaedze’.63 

Uit de eis van dijkgraaf Jan van Utrecht en smaldeler Pieter Sijmonsz. in 
1521 blijkt dat ze vooral gekant waren tegen het doen en laten van Jan de 
Heuyter. Van Utrecht zette zijn pleidooi kracht bij door te stellen dat in zijn 
hoedanigheid van baljuw annex dijkgraaf hij de belangenbehartiger van de 
landsheer was. Als hij belemmerd werd in de uitoefening van zijn functie, 
betekende dat tevens ondermijning van de rechtspositie van de landsheer. 

Wat was het resultaat? In de sententie van de Geheime Raad van Meche-
len op 9 maart 1523 waren vooral de taken van de ambachtsbewaarders, de 
hoogheemraden en de dijkgraaf in relatie tot de keur- en schouwbevoegdheid 
nader omschreven. De hoogheemraden hadden keurbevoegdheid over de ge-
meenlandswaterwerken, maar moesten de dijkgraaf en de ambachtsbewaar-
ders uitdrukkelijk daarbij betrekken door hen op te roepen om daarbij aanwe-
zig te zijn. De keurdag werd belegd door de dijkgraaf en de hoogheemraden 
gezamenlijk. De dijkgraaf had bij het opstellen van keuren een even zwaar-
wegende stem als de hoogheemraden. De positie van de dijkgraaf was hier-
mee versterkt. In de heemraadskeur mochten geen bepalingen worden op-
genomen over lokale waterwerken. Alleen bij nieuwe waterwerken waren de 
hoogheemraden bevoegd daar de eerste keur op te stellen. Verder waren ze 
alleen bevoegd in te grijpen in het lokale waterbeheer als de lokale bestuur-
ders in gebreke bleven. Ze waren in dat geval gerechtigd om te keuren en te 
schouwen, het nalatig onderhoud te beboeten en de werken eventueel aan 
te besteden. De hoogte van de boete moest in verhouding staan tot het ver-
onachtzaamde werk. Voor het eerst was duidelijk vastgelegd dat de schouw-
bevoegdheid van de hoogheemraden beperkt was tot de gemeenlandswater-
werken. Ze moesten deze samen met de dijkgraaf schouwen. Het moment 
waarop de hoogheemraden rechtdagen belegden om overtreders van de 
heemraadskeur te berechten, was niet meer vrijblijvend. Voortaan moesten 
deze gehouden worden op drie vastgestelde dagen. Ze mochten zelfs niet uit-
gesteld worden. Het aantal dagen per rechtszitting was afhankelijk van het 
aantal zaken dat was aangebracht.

Het financieel beheer van de gemeenlandswaterwerken bleef bij de am-
bachtsbewaarders. Dit gold zowel voor de omslagheffing als voor de betaling 
van de arbeiders en de hoogheemraden. In het geval de ambachtsbewaarders 
verzuimden de aannemers te betalen, schoot in eerste instantie de dijkgraaf het 
bedrag voor, in tweede instantie de hoogheemraden. De raadsheren in Meche-
len vonden het daarom niet nodig inkomenseisen te stellen aan de ambachts-
bewaarders. De vergoeding voor de hoogheemraden voor de keur-, schouw- en 
rechtdagen bleef twee penning per morgen. In geval de hoogheemraden wer-
den opgeroepen door de ambachtsbewaarders, konden ze daarvoor maximaal 
27 schellingen per keer in rekening brengen.

63  Ibidem, inv.nr. 333/20, art. 10, eerste katern; ibidem, art. 58, tweede katern. dijckaedze = dijk-
age, ofwel dijkwerken, in het spraakgebruik de benaming voor waterwerken.
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Het heikele punt van het afleggen van rekening en verantwoording aan de 
dijkgraaf en de hoogheemraden werd in de sententie minder helder geregeld. 
In de gemeenlandsrekening moesten de ambachtsbewaarders de kosten van 
de gemeenlandswaterwerken specificeren met een overzicht van de verdeling 
van de omslag over de ingelanden. De ingelanden zouden de rekening moe-
ten controleren. De hoogheemraden kregen een kopie van de jaarrekening 
zonder dat daaraan controlebevoegdheid was gekoppeld.64 De taakverdeling 
was dus als volgt: de hoogheemraden waren verantwoordelijk voor het beleid 
met betrekking tot de gemeenlandswaterwerken en nieuwe lokale waterwer-
ken, alsook voor het opstellen en handhaven van de heemraadskeuren; en de 
ambachtsbewaarders beheerden de financiën en voerden de waterwerken uit.

Deze sententie was een uitwerking van de Zespuntensententie uit 1454. In 
feite was er dus niets veranderd aan de bevoegdhedenverdeling. De sententie 
kan dan ook gezien worden als een juridisch statement van het hoogste be-
stuursorgaan ten gunste van de plattelandsbestuurders. De uitkomst van dit 
cluster van conflicten laat zien dat de invloed van het centrale niveau, in casu 
de Geheime Raad, niet per se tot verdere centralisering leidde op regionaal ni-
veau, in casu het hoogheemraadschap. 

Nu het eerste cluster van conflicten en hun uitkomsten voor het instituti-
onaliseringsproces beschreven zijn over de periode 1512-1523, is het goed de 
aandacht te richten op de personen die actief betrokken waren bij de conflic-
ten. Wie drukten in de eerste decennia van de zestiende eeuw hun stempel 
op de gebeurtenissen die van invloed waren op de formalisering van het re-
gionale waterbeheer? Welke sociale achtergrond hadden zij? Welke belangen 
dienden zij, die van de stad of van het platteland? Dit kan mogelijk duidelijk-
heid verschaffen over de onderliggende motieven voor de handelwijze van de 
betrokkenen. Dijkgraaf en hoogheemraad Jan de Heuyter, afkomstig uit een 
regentenfamilie, zou grote rijkdom vergaard hebben als pachter van het hop-
geld. Met de vele florerende bierbrouwerijen in Delft, die grote hoeveelheden 
hop importeerden, was dit een lucratieve aangelegenheid. Zijn rijkdom was af 
te lezen aan het statige woonhuis aan de Oude Delft dat hij begin zestiende 
eeuw kocht.65 Van 1500 tot 1507 en van 1510 tot 1518 was De Heuyter baljuw 
annex dijkgraaf, en vanaf 1510 ook nog hoogheemraad. In 1533 trad hij af ten 
gunste van zijn zoon Jan. Tevens was hij schout van Delft van 1504 tot aan zijn 
dood in 1541 en schout van Strijen en van Vlaardingen. Door zijn bedevaart 
naar Jeruzalem mocht hij sinds 1520 de niet-adellijke titel ‘Ridder van Jeruza-
lem’ voeren.66

Zoals hiervoor al aangegeven is, was Jan de Heuyter in 1523 het mikpunt van 
het verzet van de dijkgraaf Jan van Utrecht en van Pieter Sijmonsz. Het moet 
voor laatstgenoemde een deceptie geweest zijn dat het pachtcontract voor de 
functie van dijkgraaf dat gepacht werd door De Heuyter, juist in 1518 afliep. 
In dat jaar bepaalde de keizer, op verzoek van de ambachtsbewaarders van de 

64  Fockema Andrea, Rechtsbronnen, 104-106.
65  NA, Archief De Heuyter-De Voocht van Rijnevelt, inv.nr. 1. Het pand is sinds 1645 eigendom 
van het hoogheemraadschap en in gebruik als gemeenlandshuis (Dolk, Gemeenlandshuis, 75).
66  Dolk, Gemeenlandshuis, 23.
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westambachten, dat de functies van dijkgraaf en hoogheemraad niet compati-
bel waren. Door het aflopen van zijn pachtcontract kon De Heuyter niet afge-
zet worden als hoogheemraad. Ook de stadsbestuurders van Delft trachtten De 
Heuyter via juridische weg aan te pakken. In 1522 dienden de burgemeesters 
en schepenen van Delft een klacht in tegen hun schout bij de keizer omdat hij 
de stadskeuren niet zou handhaven.67 

Jan Jacobsz. van Utrecht was ook een markant figuur in de conflicten. In 
1515 had hij op 35-jarige leeftijd het baljuwschap gepacht van Jan de Heuyter. 
Van 1518 tot 1536 pachtte hij de functie van baljuw annex dijkgraaf rechtstreeks 
van de landsheer. Zijn rijkdom had hij mogelijk verkregen als jurist in dienst 
bij de centrale overheid. Hij kocht vanaf 1512 goederen van de verarmde adel. 
Een groot deel daarvan was afkomstig van de familie Van Kralingen uit Rotter-
dam. Hij was ambachtsheer van de hoge heerlijkheid De Tempel, gelegen bij 
Berkel en Rodenrijs.68 Na zijn periode als dijkgraaf was hij werkzaam als pro-
cureur van de ambachtsbewaarders bij de Grote Raad van Mechelen.69 In deze 
hoedanigheid vertegenwoordigde hij de ambachtsbewaarders en droeg zorg 
voor de vereiste proceshandelingen en processtukken.70

De Heuyter en Van Utrecht waren exponenten van de regionale elite die in 
Delfland in de zestiende eeuw de boventoon voerde. Tekenend is dat zij naast 
hun regionale bestuurlijke functies ook aanzienlijke lokale en centrale func-
ties bekleedden en vanwege hun rijkdom diverse lokale stedelijke en platte-
landsbelangen hadden. Beiden waren bovendien ambitieuze carrièremakers. 
Ze slaagden erin zowel kapitaal te accumuleren als zich te associëren met de 
lage adel door titels te vergaren zoals ridder en ambachtsheer. Nieuw voor die 
tijd was dat zij gebruikmaakten van de bestaande mogelijkheden door een car-
rière op te bouwen via overheidsfuncties die waren ontstaan uit het staats-
vormingsproces. Het voordeel was overigens wederzijds. Tegelijk leverden ze 
namelijk steun aan de landsheer via de financiële transacties van de gepach-
te functies. De functie van baljuw annex dijkgraaf werd gepacht voor meer-
dere jaren en tegen grote sommen geld. Om uit de functie toch voordeel te 
halen, moest het op een bijzondere, haast commerciële manier beheerd, om 
niet te zeggen geëxploiteerd worden.71 De ruzies met de hoogheemraden om 
de reiskosten en de verdeling van de opbrengst van de boetes dienen ook van-
uit dit perspectief bekeken te worden. De dijkgraaf nieuwe stijl – de dijkgraaf 
die eisen stelde ter uitvoering van zijn functie – betekende dus een interes-
sante dynamische factor in het staatsvormingsproces, temeer omdat zijn stijl 
weerstand opriep bij de gevestigde orde van regenten en edellieden waartoe de 
hoogheemraden behoorden, die niet gewend waren aan carrièremakers. Over 
de achtergrond van de derde belangrijke figuur, Pieter Sijmonsz., is helaas 
weinig bekend, enkel dat hij ambachtsbewaarder was van Vlaardingerambacht 
en smaldeler van de Westambachten. 

67  Ibidem, Delfland, 99-101; Gemeentearchief Delft, Oud-rechterlijk archief, inv.nr. 24.
68  Den Tex, Oldenbarnevelt I, 98-101; Kersbergen, ‘De Tempel’, 133.
69  HvD, OAD, inv.nr. 2753/3.
70  Le Bailly, Procesgids Hof van Holland, 152.
71  Van Nierop, Ridders tot regenten, 101-102.
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Het tweede cluster conflicten (over de periode 1523-1535) had een meer har-
moniserend karakter. Het stond in het teken van pogingen van de hoogheem-
raden en ambachten om door hen opgestelde regelingen met betrekking tot de 
bestuurlijke organisatie van het waterbeheer goedgekeurd te krijgen door het 
Hof van Holland. Daaraan voorafgaand was al duidelijk dat de hoogheemra-
den het centralisatiebeleid voortzetten. Aanvankelijk handelden ze nog in de 
geest van de twee sententies, maar vanaf 1525 was het duidelijk dat zij hun ei-
gen koers bepaalden. Waarschijnlijk in opvolging van de uitspraak van de Ge-
heime Raad van 1523 brachten de hoogheemraden nog hetzelfde jaar een keur 
tot stand die geheel in overeenstemming was met de sententie. Decennia na 
de uitspraak van de Geheime Raad was er veel te doen om de erkenning van 
die sententie. Dit kan ertoe bijgedragen hebben dat de hoogheemraden hun 
houding veranderden en toch weer een centraliserend beleid inzetten. In 1525 
kwamen ze met een keur, naar eigen zeggen naar aanleiding van vele klachten 
over de schouten die nalatige onderhoudsplichtigen hoge boetes oplegden.72 
Geheel in strijd met de nieuwe sententie van 1523 en die uit 1454 stelden zij 
een keur op voor het schouwen van lokale waterwerken en het aanbesteden 
en beboeten van nalatig onderhoud van die werken. Deze schouwordonnantie 
werd anderhalf jaar later gevolgd door de aanvullende bepaling dat de schout 
jaarlijks vijf welgeboren mannen uit het ambacht moest kiezen die minimaal 
25 morgen land in gebruik hadden binnen het ambacht om dat jaar met hem 
te schouwen, in plaats van de gebruikelijke schepenen of gezworenen.73

In 1531 zetten de hoogheemraden een andere strategie in om centralisering 
van het regionale waterbeheer te realiseren. Zij legden het Hof van Holland 
het voorstel voor om hun meer toezicht toe te staan op de lokale waterwerken, 
de omslagheffingen en het financieel beheer. Ze wensten herstel van de func-
tie van ontvanger en toekenning van een aandeel in de opbrengst van de boe-
tes.74 Dit was een heel andere strategie dan de confrontatie met de ambachten 
en het centrale bestuur voor de gerechtshoven. Ze leken nu serieuze pogingen 
te ondernemen om te komen tot harmonisering. De ambachten volgden hun 
voorbeeld met een regeling die gebaseerd was op de Zespuntensententie. 

Er lijkt een relatie te bestaan tussen deze actie van de hoogheemraden en 
de schade die de zware stormen in de daaraan voorafgaande jaren hadden te-
weeggebracht aan de Maasdijk en de duinen bij Scheveningen.75 Dit is op te 
maken uit het verzoekschrift behorend bij het voorstel. De dijkgraaf en de 
hoogheemraden maakten melding van ‘groten verderflicke ende onverwinlic-
ke scaeden [...] duer innundacie ende inbrekinge van dijcken’ in Holland, Zee-
land en Vriesland in de laatste vier jaren.76 Dit schreven ze voornamelijk toe 
aan de wil van God en ook aan het mankerende toezicht en andere misstanden 
onder lokale bestuurders. Bovendien was naar hun zeggen de dreiging van 

72  HvD, OAD, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 1.
73  NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 119. Voor uitleg over welgeborenen zie paragraaf 
5.4.1.
74  Dolk, Delfland, 146; HvD, OAD, inv.nr. 286.
75  Dolk, Delfland, 145. 
76  HvD, OAD, inv.nr. 286. Citaat vertaald: ‘rampzalige en onoverwinnelijke schade als gevolg 
van inundatie en het doorbreken van de dijken’.
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overstroming toegenomen door het vaak voorkomend noodweer.77 De storm-
schade was dus de aanleiding tot actie, maar de behoefte aan centralisering 
van het waterbeheer bestond al langer bij de hoogheemraden, zoals uit de hier-
voor beschreven handelwijzen blijkt . De storm grepen ze aan om bij het Hof 
van Holland aan te dringen op een nadere regeling van het waterbeheer waar-
in de hoogheemraden een prominente rol was toebedeeld. De klimatologische 
omstandigheden kunnen dan ook als een soort katalysator beschouwd worden 
van eerder in gang gezette ontwikkelingen.78 

Naar aanleiding van het voorstel van de hoogheemraden uit 1531 vroeg het 
Hof advies aan de ambachtsbewaarders van Voorburg, Den Haag en Haagam-
bacht, de stadbestuurders van Delft en aan bodes en aannemers. Verrassend 
genoeg getuigden de ambachtsbewaarders ten gunste van de hoogheemraden. 
Ze verklaarden dat in de tijd dat een ontvanger in Delfland de gemeenlandswa-
terwerken aanbesteedde, de omslag vaststelde en de aannemers betaalde, de 
kosten beduidend lager waren dan sinds 1515, toen de ambachtsbewaarders de 
functie van ontvanger hadden afgeschaft. Volgens hen zou het beter zijn voor 
Delfland dat er opnieuw een ontvanger aangesteld werd en dat de dijkgraaf 
en de hoogheemraden toezicht hielden op de lokale waterwerken.79 Deze am-
bachten vonden dus centralisering een goedkoper alternatief dan handhaving 
van het decentrale waterbeheer; een stukje eigenbelang, waarvoor men kenne-
lijk bereid was een stuk autonomie in te leveren. 

De geraadpleegde stadsbestuurders van Delft benaderden het voorstel van 
de hoogheemraden tot centralisering van het waterbeheer vanuit juridisch 
oogpunt. Zij erkenden dat ze enkele misstanden bij de ambachtsbewaarders 
geconstateerd hadden ‘mits dat deselve weesende landtluijden ’t geheele regi-
ment hebben van ’t heemraetschip van Delflandt’.80 Toch wezen ze de voorstel-
len van de hoogheemraden af op grond van de Zespuntensententie. Ze waren 
wel voorstander van financiële controle door de hoogheemraden en stelden 
voor dat een inwoner van Delft aanwezig was bij het schouwen van de gemeen-
landswaterwerken door de hoogheemraden.81 Hoewel het Hof van Holland het 
verzoek van de hoogheemraden in behandeling had genomen, volgde er geen 
uitspraak.

In 1536 gooiden de hoogheemraden het over een andere boeg. Een keur be-
staande uit zestien artikelen legden zij ter goedkeuring voor aan het Hof van 
Holland. Via deze weg probeerden ze de keur meer juridische draagkracht te 
geven en ondertussen de uitbreiding van hun bevoegdheden een juridische 
basis te geven. De behandeling van de keur door het Hof geeft een interessant 
inkijkje in de toenmalige bestuurlijke verhoudingen en opvattingen. Tegen-
over het Hof deden de hoogheemraden het voorkomen of de ambachten de 
keur zouden moeten goedkeuren door de bewering dat deze nog niet was geëf-
fectueerd ‘overmits d’onwillicheijt van d’amboechtsbewaerders vande dorpen 

77  Ibidem, inv.nr. 286.
78  NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 453.
79  Ibidem, f. 153v-154v.
80  Ibidem, f. 155. Citaat vertaald: ‘omdat zij agrariërs zijn die zeggenschap hebben over heel Delf-
land’.
81  Ibidem.
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ende polders gelegen in Delflant, die teveel seggens ende auctoriteijts tot noch 
toe toegelaeten es geweest, tot groet perijcle, scaede ende interrest vande ge-
meene geërfde’.82 De nood voor een aangepaste regeling was volgens de hoog-
heemraden hoog, want ‘zijluijden bemerckende dat die tempeesten ende vloe-
den van jaere tot jaere meerder worden dan die plagen ende dat mitsdien die 
keuren ende ordonnanciën upte dijcken groeter ende zwaerder moeten val-
len’.83 Ondertussen werden de hoogheemraden naar hun zeggen in hun taak-
uitoefening beperkt door de vele civiele processen die gevoerd werden tussen 
de verschillende besturen en waarvan de kosten werden verhaald op de inge-
landen, ‘hoewel men den dijck met geen processen en mach houden’.84 De 
hoogheemraden zagen de door hen opgestelde heemraadskeur als oplossing 
voor deze situatie. Door een nadere formalisering van het waterbeheer kon in 
hun ogen verdere procesvoering worden voorkomen. 

In de keur stelden de hoogheemraden regels aan de rechtspraak, de aanbe-
steding van werken, het schouwen, de toekenning van onkostenvergoedingen, 
het controleren van de gemeenlandsrekening, het overhandigen van de am-
bachtsrekening, de bepaling van de omslag, het ingrijpen bij nalatig onder-
houd van lokale waterwerken en het omslaan van de proceskosten. Ieder punt 
stond in het teken van centralisering doordat er een leidende rol in het water-
beheer aan henzelf toegekend werd.85 De ambachtsbewaarders van de westam-
bachten reageerden op deze keur met praktijkvoorbeelden om aan te tonen 
hoe het toenmalige decentrale beheer uitgevoerd werd en hoe de Zespunten-
sententie toegepast diende te worden.86

Interessant is te zien hoe diverse notabelen die om advies waren gevraagd 
door het Hof op de keur reageerden. De hoogheemraden van Schieland en van 
Rijnland konden niet anders dan constateren dat de meeste artikelen overeen-
kwamen met het gebruik binnen hun eigen rechtsgebied.87 Een aantal grote 
ingelanden, waaronder de graaf van Arenberg en diverse kloosters, sprak zich 
uit tegen de keur omdat deze in strijd was met ieder artikel van de Zespunten-
sententie.88 Gerrit van Assendelft, president van het Hof van Holland, zag het 
anders. Hij was van mening dat de ambachtsbewaarders erop uit waren pro-
fijt te trekken uit hun functie. De hoogheemraden zouden daarom meer in-
breng moeten hebben bij de werkzaamheden van de ambachtsbewaarders en 
hen moeten controleren. Dat de keur in strijd was met de Zespuntensententie 
was volgens hem niet relevant, want aangaande het waterbeheer kon namelijk 
geen enkele sententie onherroepelijk zijn, omdat besluiten aangepast moes-

82  Ibidem, f. 189. Citaat vertaald: ‘de keur was nog niet van kracht door de tegenwerking van de 
ambachtsbewaarders, die tot nog toe te veel zeggenschap en bevoegdheden is toegestaan, tot groot 
nadeel van de ingelanden’.
83  Ibidem. Citaat vertaald: ‘de hoogheemraden hebben geconstateerd dat steeds vaker noodweer 
en overstromingen voorkomen, waardoor strengere eisen aan waterkeringen gesteld moeten wor-
den in de keur’.
84  Ibidem, f. 189v. Citaat vertaald: ‘hoewel een dijk niet in stand kan worden gehouden met pro-
cesvoering’.
85  Ibidem, f. 185-188.
86  Ibidem, f. 124-134.
87  Ibidem, f. 201; ibidem, f. 204.
88  Ibidem, f. 191-196.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   70 18-03-15   08:45



712.3 nadere regelingen voor decentraal waterbeheer

ten worden aan de veranderde geografische omstandigheden. De president 
van het Hof toonde zich hierin een duidelijk voorstander van een meer gecen-
traliseerd waterbestuur met meer bevoegdheden voor de hoogheemraden. De 
graaf van Egmond, ambachtsheer van onder andere Berkel, was de enige die 
de visie van Van Assendelft deelde.89 Ondanks alle inzet van voor- en tegen-
standers van de keur kwam het Hof van Holland niet tot een uitspraak en bleef 
de Zespuntensententie formeel onverminderd van kracht. 

Uit deze twee beschreven clusters conflicten tussen de westambachten en 
de hoogheemraden blijkt dat er in de eerste helft van de zestiende eeuw spra-
ke was van ernstige bestuurlijke problemen bij het waterbeheer. Wederzijds 
waren er klachten over te hoge kosten: de hoogheemraden met hun te hoge 
dag- en reisdeclaraties, de dijkgraaf en schouten inden te hoge boetes. Tegelijk 
waren er ook klachten over incompetentie: een substituut-dijkgraaf die niets 
van dijkzaken zou weten en klachten over slechte uitoefening van functies, 
bijvoorbeeld de hoogheemraden die zich niet aan de reguliere zittingsdagen 
hielden, schouten die niet of onzorgvuldig schouwden en ambachtsfunctio-
narissen die hun werkzaamheden niet naar behoren uitvoerden. Inhoudelijk 
boog het Hof van Holland mee in beide richtingen, zowel met centraliseren-
de tendensen als met de handhaving van het decentrale beheer, maar formeel 
bleef de vijftiende-eeuwse situatie gehandhaafd. Dit betekende in wezen dat 
bestuurlijke hervorming formeel uitbleef. Tegelijk echter is geconstateerd dat 
er gewoonten ontstonden en in de praktijk afspraken gemaakt werden die wel 
in de richting gingen van bestuurlijke hervorming, al was het maar voor korte 
perioden. Een voorbeeld hiervan is de tijdelijke invloed van een groep grote in-
gelanden en de stad Delft bij het controleren van de gemeenlandsrekening.90 
De aanwezigen waren dan in de gelegenheid hun zegje te doen over water-
staatsaangelegenheden.

De bovengenoemde conflicten speelden zich af tussen de hoogheemraden 
en de ambachtsbewaarders van de gezamenlijke westambachten. Tegelijkertijd 
waren de hoogheemraden ook in conflict met afzonderlijke oostambachten. 
Een cluster conflicten speelde tussen 1535 en 1537. Het betrof een langslepend 
conflict tussen de ambachtsbewaarders van Berkel en Schieveen enerzijds en 
de hoogheemraden anderzijds over het vernieuwen van de Berkelsche sluis. 
Wat was er aan de hand? De hoogheemraden hadden in 1535 twee keuren opge-
steld voor een nieuwe uitwateringssluis. De werken van de eerste keur hadden 
de ambachtsbewaarders op hun eigen naam aanbesteed door de hoogheemra-
den niet te vermelden op het aanbestedingsaffiche. De ambachtsbewaarders 
beweerden dat de hoogheemraden uit ongenoegen hierover alle affiches had-
den laten verwijderen, zodat niet alle timmerlieden op de hoogte waren van de 
aanbesteding. Hierdoor was het werk mogelijk niet tegen de laagste prijs aanbe-
steed. Het bezwaar van de hoogheemraden was volgens de ambachtsbewaarders 
dat ze hun daggeld waren misgelopen, hoewel in de Zespuntensententie was 
vastgelegd dat de hoogheemraden hiervoor geen daggeld mochten ontvangen.91

89  Ibidem, f. 208-210.
90  Dolk, Delfland, 69-72.
91  HvD, OAD, inv.nr. 2753/2a.
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Het bleef niet bij het verwijderen van de affiches. De hoogheemraden kwa-
men met een tweede keur met hogere eisen voor de afmetingen van diezelfde 
sluis terwijl die al was aanbesteed. In deze keur werd de ambachtsbewaarders 
opgedragen de sluis te verlengen en de aangrenzende Maasdijk te verhogen. 
De argumentatie van de hoogheemraden was dat dit noodzakelijk was ter be-
scherming van het land. 

De ambachtsbewaarders legden de kwestie voor aan het Hof van Holland, 
wijzend op de hoge kosten die de hoogheemraden door de tweede keur te-
weegbrachten en de onredelijkheid van de gestelde eisen. Twee van de vijf slui-
zen waren namelijk onlangs vernieuwd zonder verlengd te zijn, zodat ook die 
aangepast zouden moeten worden.92 De uitspraak van het Hof viel ongunstig 
uit voor de ambachtsbewaarders: de Berkelsche sluis moest verlengd worden 
zoals omschreven in de tweede keur. De beroepszaak bij de Grote Raad van 
Mechelen viel ook al niet gunstig voor hen uit: de raad beval het vonnis van het 
Hof van Holland uit te voeren ter voorkoming van grote schade aan het land.93 
Door nieuwe feiten in te brengen bij de Grote Raad hadden de ambachtsbe-
waarders dan eindelijk toch succes. Nu luidde de uitspraak dat de werken uit-
gevoerd moesten worden zoals beschreven in de eerste heemraadskeur. De 
hoogheemraden werden niet helemaal buitenspel gezet. Zij kregen een advi-
serende taak met betrekking tot de versterking van de Maasdijk ter hoogte van 
de sluizen en voor het eventueel verlengen van de vijf sluizen.94 Het was een 
constructie die ruimte bood voor nieuwe conflicten. 

Door toedoen van de hoogheemraden volgde een tweede, definitieve uit-
spraak van de Grote Raad in 1537. De Berkelsche en de Kethelsche sluis moes-
ten binnen een half jaar vernieuwd, verlengd en verhoogd worden ‘indien ’t 
doenlick es’.95 De voorwaarden waaraan het werk moest voldoen, werden in het 
vonnis uitvoerig beschreven. De twee sluizen die kort daarvoor vernieuwd wa-
ren (de Vrijenbansche sluis en Hof van Delftsche sluis) moesten op dezelfde 
wijze aangepast worden als die weer aan vernieuwing toe waren. In hoeverre 
de Pijnackersche sluis verbouwd moest worden, zou volgens het vonnis blij-
ken als de andere vier sluizen in werking waren.96

We zien in deze kwestie de verbeten pogingen van de ambachtsbewaar-
ders om de uitvoering van de gemeenlandswaterwerken en de kosten ervan 
beheersbaar te houden. De centrale gerechtshoven stelden dan weer de am-
bachtsbewaarders en dan weer de hoogheemraden in het gelijk zonder dat 
daar juridische gronden voor leken te zijn. De indruk is dat de hoogheemra-
den bij dit proces in het voordeel waren omdat zij het algemene belang van het 
gemeenland voorstonden. Een gecentraliseerd waterbeheer paste dan ook niet 
alleen in het gedachtegoed van gerechtsheren, maar ook in hun taak het land 
en de rechten van de landsheer te behouden. Een goed waterbeheer was daar-
bij van wezenlijk belang.

92  Ibidem.
93  Ibidem, inv.nr. 2753/1.
94  Ibidem, inv.nr. 2753/1a; ibidem, inv.nr. 2753/2.
95  Citaat vertaald: ‘als dat realiseerbaar is’.
96  Ibidem, inv.nr. 2754.
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Welke personen waren de hoofdrolspelers in dit conflict? Ten tijde van het 
uitvaardigen van de heemraadskeur, eind februari 1535, waren Adriaen Maer-
tensz. en Claes Cornelisz. ambachtsbewaarders van Berkel. Alleen van de 
eerstgenoemde is iets bekend, namelijk dat hij in 1544 39 morgen land bezat. 
Een van de meest markante betrokkenen was de al eerder besproken Jan Ja-
cobsz. van Utrecht. Vanaf 1537 zette hij zich als procureur voor de ambachts-
bewaarders bij de Grote Raad van Mechelen in voor de Berkelse zaak.97 Bo-
vendien nam hij deel als ingeland. Zo was hij aanwezig bij de inspectie van de 
sluis en de dijk door commissarissen van de Grote Raad. Na afloop nam hij 
namens de ambachtsbewaarders en de ingelanden deel aan het overleg, samen 
met Dirck Willemsz.98

Dirck Willemsz. verscheen al in 1536 ten tonele toen hij de aannemer van de 
ambachtsbewaarders, Claes Willemsz., het werken aan de dijk belette. Dirck 
Willemsz. was aannemer van de sluis namens de dijkgraaf en de hoogheem-
raden.99 Een maand na het voorval was hij te vinden voor de vierschaar van 
Delfland als woordvoerder van de ambachtsbewaarders in een proces tegen 
timmerman Arent Arentsz. Moijekindt, die geld eiste van de ambachtsbewaar-
ders voor het werk dat hij aan de sluis had verricht.100 Later, in het proces voor 
de Grote Raad van Mechelen, was hij aanwezig bij de inspectie van de sluis en 
de dijk. Na afloop nam hij samen met Jan van Utrecht deel aan het overleg.101 
Dirck Willemsz was behalve schout van Pijnacker ook ambachtsbewaarder en 
smaldeler van de oostambachten tussen 1523 en 1586.102 Zelf zei hij dat hij da-
gelijks voor de vierschaar van de hoogheemraden verscheen als woordvoerder 
van de ambachten.103 

Onder diegenen die het opnamen voor de hoogheemraden waren bestuur-
ders, raadsheren en enkele grote ingelanden. Een van de voornaamste lieden 
was Joost Sasbout. Hij behoorde tot de bestuurselite op centraal niveau, met 
familiebanden met diverse hoogheemraden. Zijn carrière startte als doctor utri-
usque iuris, ofwel doctor in beide rechten (Romeins en canoniek) aan het Hof 
van Holland tussen 1514 en 1545. Hij trad terug als raadsheer vanwege zijn 
werkzaamheden voor het Hof van Gelre. Naast zijn werkzaamheden voor het 
Hof van Holland was hij betrokken bij de totstandkoming van de gewestelijke 
hoven in Utrecht, Friesland en Gelre. Hij onderhield daardoor nauwe contac-
ten met het centrale bestuur in Mechelen.104 Sasbout werd in 1535 door het Hof 
van Holland aangewezen om de lokale situatie bij de Berkelsche sluis te in-
specteren. Het lukte hem niet de partijen tot overeenstemming te laten komen 
en bracht rapport uit aan het Hof.105 Bij die inspectie was tevens zijn zwager 
Vranck Pietersz. present in de hoedanigheid van hoogheemraad. Sasbout had 

97   Ibidem, inv.nr. 2753/3.
98   Ibidem, inv.nr. 2753/4.
99   Ibidem, inv.nr. 1642, sententieboek, f. 24v-25.
100  Ibidem, f. 29.
101  Ibidem, inv.nr. 2753/4.
102  Dolk, Delfland, 180; Postma, Delfland, 129.
103  HvD, OAD, inv.nr. 390/1.
104  Ter Braake, Rekenschap, 160, 161 en 405.
105  HvD, OAD, inv.nr. 2753/2a.
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nog meer familiebanden met de hoogheemraden van Delfland. Zijn zoon Ar-
noud was getrouwd met Petronella de Heuyter, dochter van voormalige hoog-
heemraad Jan de Heuyter en zus van de toenmalige hoogheemraad Johan de 
Heuyter. Hoewel over de inhoud van zijn rapport over de vernieuwing van de 
Berkelsche sluis niets bekend is, kan uit de uitspraak van de Grote Raad afge-
leid worden dat het een pleidooi moet zijn geweest voor een gecentraliseerd 
waterbeheer door de hoogheemraden.

Een andere prominente figuur was hoogheemraad Andries van Bronkhorst. 
Behalve hoogheemraad tussen 1522 en 1548 was hij tevens baljuw van het Land 
van Voorne, Brielle en Goedereede tussen 1504 en 1541 en onbezoldigd raads-
heer bij het Hof van Holland tussen 1519 en 1546. Bij het laatste kreeg hij voor-
al opdrachten om de waterwerken binnen Holland te inspecteren.106 Tijdens 
het tweede proces voor de Grote Raad van Mechelen in 1537 was hij aanwezig. 
Hij trad op namens alle hoogheemraden en enkele niet bij naam genoemde 
grote ingelanden.

Een derde persoon ten slotte is Jan van Almonde. Hij was hoogheemraad 
van 1537 tot 1555.107 Bij het proces voor de Grote Raad van Mechelen was ook 
hij aanwezig namens ‘een merckelick getael’ ingelanden die voorstander wa-
ren van meer zeggenschap van de hoogheemraden.108 Ook was hij aanwezig 
bij de inspectie van de Berkelsche sluis door een commissaris van de Grote 
Raad van Mechelen.109. 

Dit overzicht van de belangrijkste woordvoerders en actieve personages leidt 
tot de volgende constatering: van de ambachtsbewaarders en smaldelers is er 
onvoldoende achtergrondinformatie voor een profilering. Ze waren in ieder 
geval zeker niet van adel. Vermoedelijk maakten ze deel uit van de lokale be-
stuurlijke elite. De overige betrokkenen hadden duidelijk een hogere status. 
De al eerder besproken procureur en voormalig baljuw annex dijkgraaf Jan Ja-
cobsz. van Utrecht behoorde tot de regionale elite. Door deze functies te be-
kleden kan hij als schakel gefungeerd hebben tussen centraal en regionaal 
bestuur. De hoogheemraden Van Bronkhorst en Van Almonde stonden ver-
moedelijk op vergelijkbaar sociaal niveau en kunnen eveneens als zodanig be-
schouwd worden. Van Bronkhorst was van adel. Naast de regionale bestuurs-
functies (hoogheemraad en baljuw) was hij onbezoldigd raadsheer bij het Hof 
van Holland, in welke hoedanigheid hij boven de partijen diende te staan. Sas-
bout was een man van een groter kaliber. Volgens Ter Braake speelde hij met 
nog enkele zeer prominente personen een belangrijke rol door de stadhou-
der Anton van Lalaing bij te staan in de onderhandelingen met de Staten.110 
Vermeldenswaardig is ook dat Joost Sasbout goed bevriend was met Erasmus 
en dat Andries van Bronkhorst als mecenas en beschermheer optrad van de 

106  Ter Braake, Rekenschap, 53, 61 en 371-372.
107  Dolk, Delfland, 710. Hij was waarschijnlijk verwant met mr. Jacob van Almonde, heer van 
Weena, Blommersdijk en Beukelsdijk, die van 1502 tot 1505 hoogheemraad was van Delfland en 
Schieland. Hij begon zijn carrière als advocaat van Leiden en Den Briel (Ter Braake, Rekenschap, 
361).
108  HvD, OAD, inv.nr. 2753/3; ibidem, inv.nr. 2753/6, art. 19.
109  Ibidem, inv.nr. 2753/4.
110  Ter Braake, Rekenschap, 192-193 en 341-342.
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Haagse humanist Jacobus Volcardus, die op zijn beurt leermeester was van 
Everaerts en Viglius van Aytta.111 

Hoewel het moeilijk te bepalen is wie er gelijk had in de conflicten, is het in 
het kader van mijn onderzoek vooral van belang te constateren dat de centralis-
tische visie van de hoogheemraden gedeeld en gesteund werd door enkele van 
de meest aanzienlijke bestuurders in dienst van de centrale overheid en door 
enkele van de meest prominente vertegenwoordigers van de regionale elite. 

De afzonderlijke pogingen van de westambachten en de hoogheemraden 
om tot harmonisering van regelgeving te komen, hadden tot nog toe geen con-
creet resultaat opgeleverd, zoals blijkt uit de hiervoor beschreven conflicten. 
Tussen de dijkgraaf en de hoogheemraden kwam wel een vorm van harmoni-
sering tot stand. Als oplossing voor de in hun ogen onduidelijke en ongewens-
te verdeling van rechten en plichten sloten de hoogheemraden tussen 1537 en 
1575 overeenkomsten met de aantredende dijkgraaf. Bij het aftreden van Jan 
van Utrecht als dijkgraaf in 1536 en het overlijden van Pieter Sijmonsz. enkele 
jaren daarna, was er bestuurlijk een andere situatie ontstaan. De hoogheemra-
den grepen dit aan door enkele zaken beter te regelen.112

In de overeenkomst met de dijkgraaf waren vooral financiële aangelegen-
heden geregeld. Met Frans Duyst van Voorhout werd in 1536 overeengeko-
men dat de helft van de opbrengst van de boetes weer aan de hoogheemraden 
toekwam. De kosten van wagenhuur en dergelijke die tijdens schouw-, keur- 
en rechtdagen gemaakt werden, kwamen voor een derde deel voor rekening 
van de dijkgraaf en voor twee derde deel voor die van de hoogheemraden. 
Het was de dijkgraaf aanvankelijk niet meer toegestaan om op eigen initiatief 
schikkingen te treffen met de overtreder, het zogenaamde composeren.113 Dit 
was een oud gebruik. Schikkingen zijn tot op heden gebruikelijk in de recht-
spraak, maar het composeren door de dijkgraaf leidde nog wel eens tot onge-
wenste situaties in de beleving van tijdgenoten. In 1532 verklaarde bijvoorbeeld 
een ingeland dat het gebruik tot misbruik leidde doordat de dijkgraaf boetes 
kwijtschold in ruil voor een paling of een ander geschenk ‘soedat daer wei-
nich obidië[ntie] es upte dijck’.114 Een ander oud gebruik was de verplichting 
van de dijkgraaf om de boetes voor te schieten als de overtreder niet kon beta-
len tegen 200% rente of het vierdubbele aan waarde van goederen. Dat bleef 
gehandhaafd. De dijkgraaf betaalde presentiegeld en reisonkostenvergoedin-
gen. In ruil daarvoor beloofden de hoogheemraden geen keuren vast te stellen 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de dijkgraaf.115 De betrokkenheid van 
de dijkgraaf bij het waterbeleid werd hiermee aanmerkelijk vergroot, omdat 
tot dan toe de hoogheemraden zonder medeweten van de dijkgraaf de keuren 
vaststelden. Dit was een belangrijke stap in de richting van professionalisering 
van de bestuurlijke organisatie van het regionale waterbeheer. Met professio-
nalisering wordt hier bedoeld een ontwikkeling naar een bestuursvorm waarin 

111  Ibidem, 372 en 405.
112  Dolk, Delfland, 149-150.
113  Bijvoorbeeld het afkopen van een straf (Vrolijk, Recht door gratie, 98-100).
114  NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 154. Citaat vertaald: ‘zodat er weinig gehoorzaamheid 
is op de dijk’. Vrij vertaald: ‘iedereen doet maar wat’.
115  HvD, OAD, inv.nr. 287/1.
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sprake is van een nauwgezette verslaglegging van bestuurshandelingen, strik-
te handhaving van de regels, vastgestelde bestuurlijke procedures en bestuur-
lijke continuïteit met de inzet van kennis en ervaring. 

Het sluiten van een overeenkomst tussen de hoogheemraden en de dijkgraaf 
was ook een stap dichter bij de mogelijke realisatie van gecentraliseerd water-
beheer, vanwege de institutionele link van de baljuw annex dijkgraaf met de 
landsheer. Dit roept natuurlijk de vraag op of dergelijke afspraken met de dijk-
graaf weloverwogen strategische keuzen van de hoogheemraden zijn geweest. 
Een bijkomend gunstig aspect van de overeenkomsten was dat door de dijk-
graaf formeel aan zich te binden, de hoogheemraden konden voorkomen dat 
een dijkgraaf opnieuw samen met de ambachten de juridische strijd tegen hen 
aanbond. De positie van de dijkgraaf werd in 1550 verder versterkt door mid-
del van een hernieuwde overeenkomst waarin de dijkgraaf voortaan ook goed-
keuring moest verlenen aan wijzigingen van de keur. Het was hem weer toege-
staan om boetes bij overtredingen te composeren zonder de hoogheemraden 
daarin te kennen, terwijl de hoogheemraden afstand deden van hun recht op 
de helft van de boetes. De dijkgraaf betaalde in ruil daarvoor de bestuurs- en 
personeelsonkosten.116 In latere overeenkomsten werd ook nog de bepaling 
opgenomen dat de hoogheemraden medezeggenschap hadden over het aan-
spannen van processen door de dijkgraaf.117 

Deze gebeurtenissen maken duidelijk dat de hoogheemraden in de eerste 
helft van de zestiende eeuw langs juridische en bestuurlijke weg opereerden, 
en daarbij een drietal strategieën inzetten: het voeren van processen, het uit-
vaardigen van keuren en het afsluiten van contracten. Bij de procesvoering 
gingen de hoogheemraden de directe confrontatie aan met de ambachten. De 
bestuurlijke weg van regelingen en overeenkomsten had een meer harmoni-
serend karakter. Met de keuren probeerden ze formalisering van het water-
beheer te forceren, namelijk door de keur te laten goedkeuren door het Hof, 
maar dat mislukte. Door het sluiten van overeenkomsten werden formele ban-
den aangegaan met de dijkgraaf, waarmee de relatie tussen de dijkgraaf en 
de hoogheemraden verbeterde. De procesvoering viel in het voordeel uit van 
de ambachten, de overeenkomsten in het voordeel van zowel de dijkgraaf als 
de hoogheemraden. Alleen de regelingen die op eigen initiatief van de hoog-
heemraden en de ambachten tot stand gebracht waren, sorteerden geen enkel 
effect.

2.4 Begunstiging van centraal waterbeheer en decentralisering in de tweede 
helft van de zestiende eeuw

Op landsheerlijk niveau zette de centralisering zich voort, totdat onder Filips II 
vanaf 1555 steeds meer verwijdering ontstond tussen de landsheer en de Ne-
derlanden. Het buitenspel zetten van de hoge adel als adviseurs van de lands-
heer was een van de grieven van de edellieden die leidden tot het afzweren van 

116  Ibidem, inv.nr. 287/2.
117   Ibidem, inv.nr. 287/3; ibidem, inv.nr. 287/4; ibidem, inv.nr. 287/5. 
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de landsheerlijke rechtsorde en tot de vorming van de Republiek der Neder-
landen.118 Ook speelde een rol dat Filips de landvoogden te weinig volmachten 
gaf. Maar er waren meer problemen, in het bijzonder de intolerante houding 
van de landsheer ten aanzien van het opkomende protestantisme. De vraag is 
hoe de bestuurlijke veranderingen op centraal niveau doorwerkten op de be-
stuurlijke verhoudingen op regionaal en lokaal niveau. In deze paragraaf staan 
de institutionele verwikkelingen en ontwikkelingen in Delfland in de tweede 
helft van de zestiende eeuw centraal. De belangrijkste clusters van conflicten 
betreffen de hoogheemraden versus de ambachtsheren en de hoogheemraden 
versus de ambachtsbestuurders. De conflicten die hier besproken worden von-
den plaats in de periode 1560 tot 1589.

Het eerste cluster conflicten (over de periode 1562-1585) bestond uit pogin-
gen tot verdere formalisering van het gedecentraliseerde waterbeheer. Het 
eerste grote conflict binnen dit cluster was op gang gebracht door ambachts-
heer Jean de Ligne, graaf van Arenberg, en de dijkgraaf en de hoogheemra-
den. Arenberg behoorde tot een hoogadellijk Henegouws geslacht (afb. 2.4). 
Door zijn huwelijk met Margaretha van der Marck van Arenberg kreeg hij veel 
bezittingen in de Nederlanden en de titel ‘graaf van Arenberg’. Hij was een 

118   Soen, Vredehandel, 29-30, 41 en 54; Duerloo, ‘Arenberg’, 68.

 ▸ 2.4 Jan van Ligne, graaf van 
Arenberg. Arenberg trachtte door 
middel van langdurige procesvoe-
ring zijn ambachtsheerlijke rech-
ten van Naaldwijk en Waterin-
gen te behouden en uit te breiden, 
Pieter Nagel, 1570.
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van de grootste en aanzienlijkste ingelanden in Delfland. Tevens bezat hij de 
ambachtsheerlijke rechten van een vijftal westambachten: Naaldwijk, Wate-
ringen, Vlaardingerambacht, Honselersdijk en Honderdland. Buiten Delfland 
had hij nog zes heerlijkheden.119 Als Ridder van het Gulden Vlies, sinds 1546, 
was hij de spreekbuis van de hoge adel bij de vorst. Door Filips II werd hij in 
die hoedanigheid terzijde geschoven, maar Arenberg bleef de Spaanse vorst 
trouw. In 1549 werd hij benoemd tot stadhouder van Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel, waar hij in 1568 om het leven kwam tijdens de slag bij 
Heiligerlee. Hij was toen ongeveer veertig jaar.120    

In de jaren zestig was de graaf van Arenberg verwikkeld in een aantal proces-
sen voor het Hof van Holland tegen de hoogheemraden die naar zijn mening 
inbreuk hadden gepleegd op zijn ambachtsrechten. Dit gebeurde naar aanlei-
ding van de dagvaarding van een aantal ingelanden door dijkgraaf Jan Fran-
çois van Bodegem wegens het inlaten van boezemwater in de polder zonder 
toestemming van de hoogheemraden, het niet bloten van een kade en het ont-
breken van een omgang of overklim bij de poldermolen.121 De hoogheemraden 
hadden de ingelanden daarvoor ieder afzonderlijk een boete opgelegd wegens 
overtreding van de heemraadskeur. Dit soort overtredingen behoorde vanouds 
tot de competentie van de hoogheemraden, al beweerde Arenberg dat het Hof 
eerder in soortgelijke zaken uitspraak gedaan had ten gunste van de ambachts-
heer. Hij verzocht het Hof om terugbetaling van alle boetes die de hoogheem-
raden voor deze overtredingen hadden opgelegd. Tevens wilde hij bevestiging 
van zijn hoge jurisdictie in Naaldwijk en van zijn lage jurisdictie in Waterin-
gen. Een onderdeel daarvan was volgens Arenberg de schouw- en rechtspre-
kende bevoegdheid over de wegen, watergangen, kaden, molens, heulen, dam-
men met alle toebehoren binnen zijn ambachten. Een andere zaak waarbij 
Arenberg betrokken was diende tegelijkertijd bij het Hof van Holland. Deze 
zaak had betrekking op de wijziging van een ambachtskeur door een molen-
meester en enkele ingelanden van de Holierhoekse polder. Hoewel de eerste 
versie van de keur destijds goedgekeurd was door de ambachtsheer, was dit 
keer de goedkeuring gevraagd van de hoogheemraden.122 Het is duidelijk dat 
Arenberg zich op een aantal punten aangetast voelde in zijn positie als am-
bachtsheer.

Wat waren de tegenargumenten van de dijkgraaf? Zoals gebruikelijk in dit 
soort zaken legde de dijkgraaf de raadsheren uit dat hij met de hoogheemra-
den alle bevoegdheden over alle waterwerken had gekregen van de graven van 
Holland, zowel in de steden als in de dorpen binnen Delfland. Voor de in-
standhouding van deze waterwerken hadden de hoogheemraden de schout of 
de molenmeester opdracht gegeven toe te zien op de naleving van de heem-
raadskeur. Voor de inlaat van water en de aanleg van de daartoe benodigde wa-

119  Van Nierop, Ridders tot regenten, 159 en 161.
120  Duerloo, ‘Arenberg’, 68 en 75.
121  Het bloten van een kade is het ontdoen van ruigte. Een overklim is een voorziening die het 
voor de hoogheemraden mogelijk maakte om over het hek te klimmen bij het schouwen van de 
kade.
122  HvD, OAD, inv.nr. 342/117.
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terwerken was toestemming nodig van de hoogheemraden. Dit recht hadden 
zij volgens de dijkgraaf al sinds mensenheugenis, zodat er geen sprake van 
was dat de ambachtsheer in zijn recht was geschonden. Om zijn argumenten 
juridisch kracht bij te zetten, verklaarde de dijkgraaf dat de Grote Raad van Me-
chelen erkend had dat de sententie van 1523 geen rechtskracht bezat omdat die 
het resultaat was geweest van een individuele actie door Pieter Sijmonsz. en 
Jan van Utrecht. Voorbijgaand aan de Zespuntensententie uit 1454 was de dijk-
graaf van mening dat de hoogheemraden in hun oude rechten gehandhaafd 
dienden te blijven.123 

Het Hof van Holland oordeelde in 1566 dat niet de ambachtsheer maar de 
dijkgraaf en de hoogheemraden de bevoegdheid hadden om keuren te maken 
en boetes op te leggen op overtredingen die betrekking hadden op alle water-
werken binnen Naaldwijk en Wateringen.124 De ambachtsheer en daarmee ook 
de ambachtsbestuurders werd zo hun bevoegdheid ontzegd om te keuren en 
recht te spreken over waterstaatszaken binnen hun eigen ambacht.125 Aren-
berg ging tegen deze uitspraken in beroep bij de Grote Raad van Mechelen. 
Door interne aangelegenheden bij de Grote Raad en door het uitbreken van 
de Opstand tegen de Spaanse soeverein kwam het niet tot een behandeling. 
Het jaar nadat de Staten-Generaal in 1581 de Spaanse koning als heerser over 
de Noordelijke Nederlanden hadden afgezworen, werd de Hoge Raad van Hol-
land, Zeeland en West-Friesland ingesteld als hoogste rechtsorgaan van deze 
gebieden. De zaken die nog bij de Grote Raad van Mechelen lagen, werden nu 
weer opgepakt. Op 8 juni 1585 verklaarde de Hoge Raad het beroep van Aren-
berg ongegrond.126 

Wat kan de reden geweest zijn dat Arenberg alle juridische middelen in-
zette tegen de legitieme bekeuringen van de hoogheemraden? Het antwoord 
hierop moet gezocht worden in de maatschappelijke positie van de hoge adel 
in de zestiende eeuw zoals die werd geschetst door Van Nierop. Voor de adel 
was het bezit van heerlijkheden een inkomstenbron en vooral ook een kwestie 
van prestige. De rechten van de ambachtsheer waren oorspronkelijk beleend 
door de landsheer. De leenband verloor zijn oorspronkelijke betekenis, waar-
door de ambachtsheren steeds meer optraden als eigenaars van de heerlijk-
heid. Binnen het ambacht bezat de ambachtsheer de meeste zeggenschap. De 
ambachtsbestuurders oefenden de ambachtsheerlijke rechten uit. Vooral in de 
ambachtsheerlijkheden waar ze zelf woonden, hielden de ambachtsheren zich 
actief bezig met het bestuur van het ambacht. Ze onderhielden er goede con-
tacten met de inwoners. De militaire functie in dienst van de landsheer nam 
aan betekenis af, terwijl, aldus Van Nierop, de rol van ambachtsheer goed aan-
sloot bij het ethos van de adel. 

In het begin van de zestiende eeuw hadden edellieden nog wel interesse in 
juridische functies bij hogere overheidsinstellingen. Hoewel hiervoor juridi-
sche scholing vereist was, hadden de functies nog veel weg van erebaantjes. 

123   Ibidem, inv.nr. 342/28.
124  Ibidem.
125   Ibidem; OAD 342/115.
126  Ibidem, inv.nr. 342/35.
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Door de toenemende centralisatie en professionalisering van overheidsinstel-
lingen sinds 1530 was rechtskundige expertise steeds meer een vereiste. Daar-
mee nam het aantal adellijke juristen steeds verder af.127 Op centraal niveau be-
hielden de hoge edellieden als lid van de ridderschap in de Staten en als lid van 
de Raad van State, nog wel invloed op het beleid van de landsheer, omdat zij 
toestemming moesten verlenen aan belastingheffing. Ook hielden zij toezicht 
op misbruik van de landsheerlijke positie en miskenning van lokale privile-
ges.128 Over het geheel verminderde de invloed van de edellieden dus en mede 
daarom werd hun positie als ambachtsheer voor hen relatief belangrijker. In 
deze context is het verzet van Arenberg tegen de rechtsmacht van de hoog-
heemraden te plaatsen. Hij wilde deze nadrukkelijk geformaliseerd hebben, 
het liefst inclusief de bevoegdheden van de dijkgraaf en de hoogheemraden.

Naast de genoemde sociaal-politieke verklaring past deze houding tegenover 
de hoogheemraden bij de al eerder besproken opvatting die in de zestiende 
eeuw opgeld deed als onderdeel van het nieuwe denken over de overheid. Het 
idee was dat alle functies bij het algemeen bestuur thuishoorden en dat er dus 
geen plaats was voor regionale waterbeheerders die geen deel uitmaakten van 
de ambachtsorganisatie. Door middel van procesvoering probeerde Arenberg 
hierover een juridische uitspraak te krijgen en daarmee zijn ambachtsheerlij-
ke rechten veilig te stellen. 

De uitspraak van het Hof van Holland van 1566 ten gunste van de hoog-
heemraden past in de lijn van de centralisatiepolitiek van de Habsburgers. 
Met het oog op de professionalisering van het centrale bestuursapparaat lag 
het voor de hand dat het Hof van Holland, de Grote Raad van Mechelen en de 
Hoge Raad behoefte hadden aan uniformiteit en gecentraliseerd bestuur op 
regionaal niveau, ten koste van de diversiteit aan bevoegdheden op lokaal ni-
veau. Naast deze institutionele verklaring is nog een aanvullende interpretatie 
mogelijk, geïllustreerd aan de hand van de persoon van de president van het 
Hof van Holland, Cornelis Suys. Deze jurist was afkomstig uit een Haagse re-
gentenfamilie en had in Leuven en Frankrijk gestudeerd. In 1535, ongeveer 25 
jaar oud, trad hij als raadsheer in dienst bij het Hof van Holland. Vanaf 1539 
was hij hoogheemraad in Delfland. In april 1560 vroeg hij voor die functie ont-
slag aan bij stadhouder Willem van Oranje, omdat deze niet verenigbaar was 
met die van president van het Hof van Holland waartoe hij het jaar daarvoor 
gekozen was.129 Suys maakte deel uit van de bestuurlijke elite op landsheerlijk 
niveau. Hij had persoonlijke binding met de regionale waterbeheerders en was 
daardoor op zijn minst bereid en in de positie om gecentraliseerd waterbeheer 
te realiseren. 

In de jaren zestig van de zestiende eeuw speelde in Maasland eveneens een 
kwestie tussen de hoogheemraden en het ambacht. Centraal in het conflict 
stonden de uitbreiding van het ambachtsbestuur en de toekenning van de 

127  Van Nierop, Ridders tot regenten, 156-177. Filips de Goede maakte de verheffing van de adel 
tot onderdeel van zijn centralisatiepolitiek, onder andere door de instelling van de Orde van het 
Gulden Vlies in 1430, door toekenning van jaargelden en andere financiële voorrechten en door 
de schenking van lenen en heerlijkheden (Cools, Mannen met macht, 26).
128  Duerloo, ‘Arenberg’, 58-68.
129  HvD, OAD, inv.nr. 30, resolutieboek, f. 134.
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schouw- en keurbevoegdheid over de lokale waterwerken. Het ging hier uit-
sluitend om lokale bevoegdheden, in tegenstelling tot Arenberg die ook de 
bevoegdheden van de hoogheemraden betwistte. Het conflict leidde tot een 
proces dat duurde van 1563 tot 1567. Het is een mooi voorbeeld van de doorwer-
king van de centralisatiepolitiek op lokaal niveau. Waar ging de kwestie om? 
Het ambachtsbestuur had via een procedure bij het Hof van Holland de lands-
heer toestemming gevraagd om jaarlijks acht of negen van de ‘treffelicste ende 
bequaempste’ personen uit het ambacht tot achteman te kiezen, om met hen 
in ambachtszaken ‘in communicatiën te treden ende resolveren sonder ije-
mant anders’.130 Concreet wilde het ambachtsbestuur hiermee uitbreiding van 
het bestuur en afschaffing van de stem van inwoners tijdens ambachtsvergade-
ringen bewerkstelligen, om daarmee de bestuurlijke efficiëntie te bevorderen. 
Tegelijkertijd vroeg het ambachtsbestuur de schouwbevoegdheid terug die het 
in de eerste helft van de zestiende eeuw door toedoen van de hoogheemraden 
had moeten afstaan aan molenmeesters en ook een bevestiging van de keur-
bevoegdheid. De hoogheemraden, die door het Hof om advies gevraagd wa-
ren, beschouwden het verzoek als een poging om onder het toezicht van de 
hoogheemraden uit te komen. De regionale waterbeheerders dachten sterk te 
staan met het argument dat ze een halve eeuw daarvoor de schouwbevoegd-
heid van de schout van Maasland hadden overgedragen aan de molenmeesters 
en dat daartegen nooit bezwaar was gemaakt. Voor de ambachtsbestuurders 
van Maasland was een belangrijk argument dat de schouw- en keurbevoegd-
heid tot de ambachtsheerlijke rechten behoorde. Het getuigde volgens hen 
van een ‘pervers verstant’ dat hun verzoek om het bestuur aan te vullen met 
achte mannen als poging werd gezien om onder het toezicht van een hogere 
instantie uit te komen, want Rodenrijs en Pijnacker hadden ooit ditzelfde recht 
gekregen van de graaf.131 Het proces tussen Maasland en de hoogheemraden 
kwam niet tot een juridische uitspraak van het Hof of de Grote Raad.

De poging van het ambachtsbestuur van Maasland om het bestuur uit te 
breiden ten koste van de inspraak van de inwoners vertoont overeenkomsten 
met de centralisatiepolitiek van de Habsburgers. In een complexer wordende 
samenleving was er meer behoefte aan een krachtdadig bestuur waarbij de 
besluitvorming zich beperkte tot een kleine groep gerechtigden. Doordat de 
dijkgraaf en de hoogheemraden vanwege hun connecties in de bovenste be-
stuurslaag gesteund werden door het centrale bestuur, had het verzoek van 
Maasland om achtemannen in te stellen weinig kans op inwilliging. Opval-
lend is dat in deze tijd geen gezamenlijke acties van de westambachten voor-
kwamen. Een reden hiervoor kan zijn dat er geen personen waren die de an-
dere ambachten bij een rechtszaak betrokken, maar vooral dat het steeds ging 
om kwesties van specifiek lokaal belang, waarvan de andere ambachten zich 
afzijdig hielden.

130  Ibidem, inv.nr. 343/90. De aanduiding ‘achteman’ verwijst naar de oorspronkelijke inhoud 
van de functie, namelijk het achten, ofwel het letten op de ambachtsbewaarder. Citaat vertaald: 
‘de meest bekwame personen om te overleggen en besluiten te nemen zonder anderen daarbij te 
betrekken’.
131  Ibidem. Citaat vertaald: ‘aparte manier van denken’.
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De Opstand bood geen gelegenheid tot verdere hervormingen. Overleven 
was het parool. De economische consequenties van de Tachtigjarige Oorlog 
zijn onderzocht door ’t Hart. Op het Hollandse platteland had de oorlog een 
desastreuze impact, niet alleen door de plunderingen en inundaties, maar ook 
door dodelijke ziekten zoals de pest, die door de soldaten verspreid werden. 
Door inundaties waren verbindingswegen onbegaanbaar en het land jarenlang 
onbruikbaar (afb. 2.5). De lokale handel en landbouwproductie vielen uit. De 
pacht bracht vrijwel niets op. Het duurde ongeveer zes jaar voor het land en de 
infrastructuur hersteld waren, onder andere omdat het lang duurde voordat de 
Staten van Holland over de brug kwamen met vergoedingen. De stedelingen 
profiteerden van de inundaties door vee te kopen en voor een hoge prijs door 
te verkopen aan militairen. Doordat plattelanders hun toevlucht zochten in 
steden, stegen de huurprijzen van woningen enorm. De nadelige gevolgen van 
de oorlog waren vooral op het platteland merkbaar. Veel kleine boeren konden 
hun bedrijf niet standhouden, waardoor het landbezit onder middengrote en 
grote landbezitters toenam. Er trad zo een verschuiving op in de bezitsverhou-
dingen na 1580. Ook hier konden de stedelingen van profiteren door aankoop 
van land en door input van stedelijk kapitaal om bestaande boerenbedrijven te 
herstellen.132 

132  ’t Hart, Dutch wars, 102-107.

 ▸ 2.5 Inundatie ten behoeve van het ontzet van Leiden in 1574, anoniem, ca. 1625. Delft ligt 
in het midden van de kaart, Den Haag onderaan.
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Wat betekende de politieke onrust voor de waterbesturen? Ook Delfland had 
in de jaren 1572-1574 zwaar te lijden onder de aanwezigheid van Spaanse troe-
pen, de geuzen, de belegering van steden en de militaire inundaties. Hierdoor 
was het niet altijd mogelijk om een rechtszitting te houden of de waterwerken 
te schouwen. Het college van hoogheemraden viel uit elkaar als gevolg van 
de gedwongen partijkeuze tussen de Spaanse koning of de prins van Oranje. 
Drie van de vijf hoogheemraden die Spaansgezind waren, Jan de Heuyter, Pie-
ter van Bronkhorst en Cornelis de Jonge, voelden zich in 1572 genoodzaakt de 
wijk te nemen naar Utrecht. Dit gold ook voor de secretaris van de hoogheem-
raden, Willem van der Meer van Berendrecht, die sinds 1552 tevens secretaris 
bij het Hof van Holland was. De hoogheemraden meenden vanuit Utrecht hun 
functie te kunnen voortzetten. De eveneens naar Utrecht gevluchte leden van 
het Hof van Holland benoemden er zelfs een dijkgraaf en twee hoogheemra-
den in plaats van de prinsgezinde hoogheemraden. De twee in Delfland ge-
bleven hoogheemraden, Abraham van Almonde en Otto van Egmond, zetten 
ondertussen samen met baljuw annex dijkgraaf Pieter van der Goes de werk-
zaamheden voort. 

Terwijl het platteland al zwaar getroffen was door plunderingen, kwam Wil-
lem van Oranje eind 1572 met het bevel dat alle mannen tussen de achttien en 
zestig jaar oud afkomstig uit Delfland, Rijnland, Schieland en Zuidholland 
zich binnen drie dagen moesten melden om te strijden tegen de Spaanse troe-
pen, die onder leiding van Alva Haarlem trachtten te veroveren.133 Toen deze 
beproeving achter de rug was, werden de plattelanders in 1574 geconfronteerd 
met de gevolgen van de voor het land desastreuze inundaties ten behoeve van 
het ontzet van Leiden. De gevolgen van de inundaties voor de waterwerken wa-
ren zo ingrijpend dat de in Utrecht verblijvende hoogheemraden van Delfland, 
Rijnland en Schieland vreesden dat het water de waterkeringen weg zou spoe-
len, waardoor Holland voor altijd verloren zou zijn. Om erger te voorkomen 
verzochten zij de koning om af te zien van nog meer geweld.134

In Delfland had voor de hoogheemraden en de ambachtsbestuurders herstel 
van de schade prioriteit. De ambachtsbewaarders kregen opdracht de verniel-
de waterwerken te herstellen om de wegen en watergangen weer begaanbaar 
te maken. De molens die door de Spaanse soldaten in brand gestoken wa-
ren om te voorkomen dat ze gebruikt werden als uitkijkpost, moesten zo snel 
mogelijk worden herbouwd. De ingelanden die ook al zwaar getroffen waren 
door de inundatie van hun landerijen konden de hoge herstelkosten niet op-
brengen. De hoogheemraden droegen daarom de landeigenaren op de kosten 
te betalen. Het herstel van de dijken en sluizen kwam voor rekening van het 
gewest Holland omdat de Staten opdracht hadden gegeven tot de inundatie. 
Het duurde enkele jaren voordat alle werken hersteld waren. De achtergeble-
ven hoogheemraden stonden niet toe dat de gevluchte hoogheemraden in hun 

133   Koninklijk Huisarchief Den Haag, inv.nr. A 11/XIV I/8, nr. 150 6912. 
134   Dolk, Delfland, 171-177; Postma, Delfland, 389-392; HvD, OAD, inv.nr. 1536/1, f. 2 en 5v-7v. 
Groenveld heeft met vele voorbeelden aangetoond wat de geografische, economische, bestuurlijke 
en maatschappelijke gevolgen waren van de aanwezigheid van Spaanse en Staatse soldaten op het 
Delflandse platteland in de publicatie ‘Van vyanden und vrienden bedroevet’, 14-22.
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functie terugkeerden. Ook Van Berendrecht niet, ondanks zijn deskundigheid 
en bekendheid met het Hof van Holland. De drie vacante zetels die waren ont-
staan met het vertrek van de koningsgezinde hoogheemraden waren in 1573 al 
opgevuld.135 

Nadat de rust was hersteld, ontstond er weer ruimte voor bestuurlijke dy-
namiek. Wat betreft de bestuurshandelingen van de hoogheemraden ging het 
op de gebruikelijke voet voort, dat wil zeggen ook vonniswijzing over zaken 
die volgens de Zespuntensententie niet tot hun competentie behoorden. Soms 
gingen de gedaagden hiertegen in beroep bij het Hof van Holland. In de jaren 
tachtig van de zestiende eeuw was er weer veel aandacht voor competenties. 
De Hoge Raad deed in 1585 uitspraak in de zaken die door de graaf van Aren-
berg in de jaren zestig waren aangespannen. Deze viel positief uit voor de dijk-
graaf en hoogheemraden. Het vonnis van de Hoge Raad betekende erkenning 
van de zeggenschap van de dijkgraaf en de hoogheemraden over zowel de re-
gionale als de lokale waterwerken. Dit deed het vuur ontvlammen bij de am-
bachten. De daaropvolgende jaren dienden de ambachtsbestuurders de ene na 
de andere klacht in bij het Hof van Holland en de Hoge Raad naar aanleiding 
van bevoegdheidsoverschrijdingen door de hoogheemraden. Ter illustratie van 
het verzet van de ambachten worden hier de meest hardnekkige conflicten uit 
die tijd nader uitgewerkt. Zoals de meeste conflicten toen betrof het de keurbe-
voegdheid over bepaalde waterwerken en de verdeling van de kosten.

Dit tweede cluster (over de periode 1586-1589) bestond uit conflicten die 
voortkwamen uit vermeende bevoegdhedenoverschrijdingen door de dijkgraaf 
en de hoogheemraden. Het meest was te doen rond de aanbesteding van de el-
zendam in de Maas bij Vettenoord, Vlaardingen. In 1586 hadden de dijkgraaf 
en de hoogheemraden gekeurd dat de dam verbeterd moest worden. De am-
bachtsbewaarders van de westambachten weigerden het werk aan te besteden 
omdat het geen gemeenlandswaterwerk was. De dam lag buitendijks en dien-
de volgens de ambachtsbewaarders vooral voor landaanwas bij Vettenoord. 
Voordat zij gezamenlijk in actie konden komen, besteedden de hoogheem-
raden de dam aan voor 672 gulden. Het verzoek van de ambachtsbewaarders 
aan de hoogheemraden om de keur te wijzigen en de aanbesteding ongedaan 
te maken werd niet ingewilligd. Bij een volgende gelegenheid weigerden de 
ambachtsbewaarders van de westambachten opnieuw de keur op de elzendam 
aan te besteden, dit keer omdat Vettenoord niet mee wilde betalen aan de kos-
ten omdat het buiten de Maasdijk lag en daardoor geen deel uitmaakte van de 
sluisambachten. De dijkgraaf klaagde de ambachtsbewaarders van de westam-
bachten aan. De eis voor iedere ambachtsbewaarder was niet mals: ontheffing 
uit de functie en verbanning uit Delfland met confiscatie van hun goederen. 
De ambachtsbewaarders, die hierover ‘seer verslaegen’ waren, dienden een 
klacht in bij het Hof van Holland.136 Voordat het tot een vonnis kwam, stelden 
de hoogheemraden opnieuw een keur op. Dit keer moest de elzendam niet al-
leen verbeterd worden, maar ook nog verlengd. Terwijl bij de vorige keur de 
hoogheemraden bepaald hadden dat Vettenoord de helft van de kosten moest 

135   Dolk, Delfland, 177-178; Postma, Delfland, 396.
136  HvD, OAD, inv.nr. 354/1. Citaat vertaald: ‘perplex stonden’.
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betalen, moesten nu de westambachten alle kosten dragen. De ambachtsbe-
waarders vroegen het Hof van Holland om opschorting van de keur, terwijl de 
dijkgraaf een aanklacht tegen de ambachtsbewaarders van de westambachten 
indienden bij hetzelfde Hof omdat zij de dam niet hadden aanbesteed.137 Tot 
een vonnis is het niet gekomen.

Een ander conflict ging over het vergoeden van de onkosten van de dijk-
graaf en de hoogheemraden voor processen die zij voerden tegen de ambach-
ten. De ambachtsbewaarders van alle dertien sluisambachten waren niet van 
plan deze kosten om te slaan over de ingelanden, omdat die processen gericht 
waren op de ‘verdruckinge vande gerechticheijt des lants’.138 Daarnaast deden 
zich incidenten voor betreffende bevoegdhedenoverschrijding door de hoog-
heemraden bij de verkiezing van een ambachtsbewaarder, het opstellen van 
een heemraadskeur voor perceelsloten, en ook de aanbesteding van helmbe-
planting en rietschuttingen in de duinen.139 In deze en nog andere gevallen 
spanden de ambachten en particulieren processen aan bij het Hof van Holland 
en de Hoge Raad, waarbij ze zich beriepen op de Zespuntensententie uit 1454 
en de sententie van de Geheime Raad uit 1523. 

Verder vonden er in die tijd twee voorvallen plaats die van cruciaal belang 
waren voor de verdere ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie van het 
regionale waterbeheer. Het eerste was het verzoek van Willem van Dorp in 
1588 om de overeenkomst die hij in 1575 bij zijn aantreden als dijkgraaf met de 
hoogheemraden had gesloten, open te breken. Hij wilde een andere verdeling 
van de boetes.140 De reden daarvoor zou zijn dat de boetes te weinig opbrach-
ten, volgens de regionale waterbestuurders als gevolg van de aanwas buiten de 
Maasdijk, terwijl de kosten van de keur- en schouwdagen enorm waren geste-
gen. Het tweede was dat juist in dat jaar de twee nieuw benoemde smaldelers 
voor de westambachten in aanwezigheid van de ambachtsbewaarders voor het 
eerst de eed aflegden tegenover de hoogheemraden.141

De hiervoor beschreven verschuiving van decentraal naar centraal beheer 
in de tweede helft van de zestiende eeuw kreeg aan het eind van de eeuw een 
wending richting decentralisatie met de instelling van een college van hoofd-
ingelanden. De gangmaker van deze wending was Huijbrecht Willemsz. Ro-
denburch. Sinds 1575 was hij samen met mr. Pieter Verharen smaldeler van de 
westambachten. Hij had een herberg, de Gulden Bosboom, aan de Binnenwa-
tersloot in Delft.142 De eedaflegging tegenover de hoogheemraden bracht hem 
in een dilemma, omdat hij daarmee ook gehoorzaamheid verschuldigd was 
aan de hoogheemraden. Dit kwam ten volle aan de oppervlakte toen de hoog-
heemraden de smaldeler opdroegen de verminderde opbrengst van de boetes 
te compenseren met een verhoging van de omslag over de ingelanden. Voor 
Rodenburch was dat onaanvaardbaar.143 In zijn verzet tegen de hoogheemra-

137   Ibidem.
138   Ibidem. Citaat vertaald: ‘aantasting van het landrecht’.
139   Ibidem; ibidem, inv.nr. 352/93, art.95.
140  Ibidem, inv.nr. 287/6.
141   Dolk, Delfland, 179 en 188.
142  Postma, Delfland, 133; Verhoeven, Eerste kohier, xvi. 
143  Dolk, Delfland, 188-189.
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den kon hij rekenen op de steun van de stad Delft en alle ambachtsbewaar-
ders. De eerste stap was de vervanging van de smaldelers door penningmees-
ters, die waren aangesteld door de ambachten zonder betrokkenheid van de 
hoogheemraden. De ambachtsbewaarders benoemden Rodenburch in 1589 
tot penningmeester van de westambachten.144

Vanaf 1523 was de inhoud van de sententie van de Geheime Raad heel be-
langrijk geweest in de diverse processen. Het betrof vooral het argument van 
de ambachten dat de bevoegdheden van de hoogheemraden niet verder reikten 
dan de gemeenlandswaterwerken. Helaas kon niemand de rechtbank het ori-
ginele document uit 1523 of een afschrift overleggen. Dit bracht Rodenburch 
ertoe contact op te nemen met Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat 
had een authentiek afschrift van de sententie in zijn bezit gekregen door zijn 
huwelijk met Maria van Utrecht. Zij was de kleindochter van Jan van Utrecht, 
die als dijkgraaf samen met Pieter Sijmonsz. een hoofdrol gespeeld had bij de 
totstandkoming van die sententie. Van Utrecht had het document nooit willen 
afstaan, omdat de ambachtsbewaarders niet bereid waren geweest de proces-
kosten te betalen. Door vererving was het in Maria’s bezit gekomen. 

Voor een bedrag van 1600 gulden was Van Oldenbarnevelt bereid het do-
cument af te staan. Hij zegde bovendien toe ervoor te zorgen dat het ontwerp 
voor de oprichting van het toezichthoudend college dat de ambachtsbewaar-
ders zouden indienen bij de Staten van Holland, goedgekeurd zou worden.145 
Het was destijds een geaccepteerd gebruik dat voor een belangrijke dienst veel 
geld neergeteld moest worden.146 Het nieuwe college had vooral tot taak toe te 
zien op de naleving van de sententies van 1454 en 1523 door toezicht te hou-
den op de bestuurshandelingen en de uitgaven van de hoogheemraden. Voort-
aan moest het college toestemming verlenen voor alle grote uitgaven, zoals het 
aanspannen van processen, de vergoedingen aan de hoogheemraden, de om-
slagheffing en de heemraadskeuren betreffende kostbare werken. 

De voorbereidingen om te komen tot een toezichthoudend college vonden 
plaats in 1589. Dit gebeurde in het diepste geheim, om de hoogheemraden 
geen gelegenheid te geven zich voor te bereiden op verzet tegen de invoering 
van een dergelijk college. Op het laatste moment werden de hoogheemraden in 
de gelegenheid gesteld om de Staten van Holland van advies te dienen over het 
plan een toezichthoudend college in te stellen. De goedkeuring van de Staten 
kwam drie weken daarna, nadat 212 ingelanden uit de westambachten enkele 
dagen daarvoor hun goedkeuring hadden gegeven aan de oprichting. Op deze 
wijze kwam nog in hetzelfde jaar het college van hoofdingelanden tot stand. 

Het merkwaardige is dat hoewel deze nieuwe instelling het resultaat lijkt te 
zijn van een beweging vanuit de ambachten, er hierin toch voor de ambachten 
en de gezamenlijke ingelanden geen plaats was. Een belangrijke reden zal zijn 
geweest dat het in een standenmaatschappij ondenkbaar was dat hoogheemra-
den onder toezicht stonden van de ambachtsbewaarders, van wie de meesten 
een lagere sociale status hadden. Bovendien is de vraag in hoeverre er sprake 

144  HvD, OAD, inv.nr. 551.
145  Dolk, Delfland, 191-205.
146  Blockmans, ‘Corruptie’, 238.
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is geweest van medewerking en medeweten vanuit de ambachten. Zeker is wel 
dat Rodenburch een Delftenaar was en de stadsbestuurders van Delft door mid-
del van overleg wel nauw betrokken waren bij de uitvoering van zijn plannen. 

Het elitaire karakter van het nieuwe college werd gewaarborgd doordat de 
leden (tot aan 1795) gekozen werden door leden van de Staten van Holland, 
Rekenkamer, ridderschap, Hoge Raad, Hof van Holland, Schiedam, Delft, re-
ligieuze instellingen van Delft en door de stadhouder.147 De adel en de niet-
adellijke regentenfamilies kozen dus mensen uit hun eigen omgeving, de re-
gionale elite, dezelfde kring waaruit ook de dijkgraaf en de hoogheemraden 
afkomstig waren.148 De benaming ‘college van hoofdingelanden’ is dan ook 
misleidend, omdat de omvang van landbezit geen enkele rol speelde bij de ver-
kiezing van collegeleden. 

Het college van hoofdingelanden voldeed aan de opdracht door op 12 januari 
1591 een resolutie vast te stellen die volledig in de geest lag van de Zespunten-
sententie en de sententie van 1523, waarmee de belangen van de ambachten 
gewaarborgd zouden zijn.149 Net als in de sententie van 1523 was in de resolutie 
van 1591 vastgelegd dat de dijkgraaf en de hoogheemraden keur-, schouw- en 
rechtsprekende bevoegdheid hadden over de gemeenlandswaterwerken. Deze 
bevoegdheden hadden ze ook bij de aanleg van lokale waterwerken. Nadat de 
nieuw geplaatste waterwerken geschouwd waren, namen de ambachten deze 
bevoegdheden over. De schout of de molenmeester was verantwoordelijk voor 
de schouw. Als zij daarbij in gebreke bleven, moesten de dijkgraaf en de hoog-
heemraden hen manen en de ambachtsbewaarder sommeren de werken aan 
te besteden. Wat betreft de gemeenlandswaterwerken schoten de dijkgraaf of 
de hoogheemraden zo nodig het geld voor om de aanbestede waterwerken uit 
te doen voeren. Het omslaan en innen van de omslag voor de gemeenlands-
waterwerken waar in de zestiende eeuw zoveel om te doen was geweest, bleef 
de taak van de ambachtsbewaarder. De penningmeesters van de west- en de 
oostambachten beheerden de financiële administratie en droegen zorg voor 
de inkomsten en uitgaven. Zij maakten de gemeenlandsrekening op, die ver-
volgens door de ambachtsbewaarder ter verantwoording voorgelegd werd aan 
de ingelanden binnen het ambacht. Daarna legde de penningmeester de ge-
meenlandsrekening ter goedkeuring voor aan het college van hoofdingelan-
den. Deze vorm van financieel toezicht had al eens eerder kort bestaan op initi-
atief van de hoogheemraden, namelijk tussen 1510 en 1518. De heemraadskeur 
schreef toen voor dat de gemeenlandsrekening ter goedkeuring moest worden 
voorgelegd aan de dijkgraaf en de hoogheemraden, de stadbestuurders van 
Delft en aan de grootste ingelanden. Door een keizerlijke ampliatie op een 
sententie uit 1516 kwam hier een eind aan. Tot slot was in de resolutie van 1591 
ter verzekering van de naleving van de Zespuntensententie en de sententie uit 
1523 bepaald dat alleen díe privileges van de dijkgraaf en de hoogheemraden 
van kracht bleven die niet in strijd waren met deze sententies.150 

147  Dolk, Delfland, 191-192, 206, 210-211, 716-717; NA, SvH-II, inv.nr. 1590*, f. 67.
148  Postma, Delfland, 406; Knevel, ‘Kwestie’, 220. 
149  Dolk, Delfland, 220-222; Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 148-154. 
150  NA, HDA, inv.nr. 1367, sententieboek, f. 34-40.
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Het was de bedoeling dat het college van negen hoofdingelanden slechts en-
kele jaren zou bestaan om orde op zaken te stellen, zodat er geen processen 
meer gevoerd hoefden te worden. Geen van beide werd gerealiseerd. Het col-
lege van hoofdingelanden bestaat tot op de dag van vandaag. Ook de conflic-
ten tussen de dijkgraaf en de hoogheemraden en de ambachten gingen nog 
eeuwenlang door, met het verschil dat mét het college van hoofdingelanden er 
voor de hoogheemraden nog een opponent was bijgekomen.

Het lijdt geen twijfel dat Johan van Oldenbarnevelt een doorslaggevende rol 
heeft gespeeld in de totstandkoming van het college van hoofdingelanden. Hij 
had als landsadvocaat een zeer invloedrijke positie binnen de Staten van Hol-
land. Bovendien was hij een aanzienlijk ingeland met vele belangen. In de tijd 
van de oprichting van het college van hoofdingelanden bezat hij binnen Delf-
land 208 morgen land en drie heerlijkheden. De heerlijkheid Groeneveld bij 
Delft en De Tempel bij Rodenrijs waren daarvan de belangrijkste.151 Zijn huis 
waar hij de meeste werktijd doorbracht, stond in de Spuistraat in Den Haag.

Het is de vraag waarom Van Oldenbarnevelt zich voor deze zaak inzette. 
Wellicht speelden persoonlijke motivaties die te maken hadden met zijn heer-
lijkheden in Delfland. Maar het ligt meer voor de hand dat politieke overwe-
gingen de boventoon voerden, zoals controle op de financiën en ook unifor-
mering en centralisering van het staatsbestel waren logische wensen van een 
staatsman. De bestuurlijke efficiëntie van het waterbestuur maakte daar deel 
van uit. Bij de instelling van het college van hoofdingelanden zal hij geïnspi-
reerd zijn geweest door eerdere experimenten met adviserende of toezicht-
houdende colleges.152 In Rijnland kwamen dergelijke experimenten al sinds 
1511 voor. Het college werd daar in 1591 geformaliseerd.153 In Schieland vond 
formalisering plaats in 1580, maar daar was het college pas sinds 1654 opera-
tioneel.154 Ook Delfland kende dergelijke experimenten, waarvan er een stamt 
uit 1510. 

In welke context is de oprichting van het college van hoofdingelanden te 
plaatsen? De Nederlandse gewesten bevonden zich destijds in een situatie 
waarin ze hun vorst hadden afgezworen door ondertekening van de Akte van 
Verlatinghe in 1581, terwijl er geen geschikte alternatieve staatsvorm voorhan-
den was. De Staten van Holland fungeerden sindsdien als landsheer voor dit 
gewest. Van Oldenbarnevelt had heel wat voorwerk verricht om de Staten-Ge-
neraal in 1588 te doen besluiten te kiezen voor een republikeinse staatsvorm, 
maar hij had geen vertrouwen in een door het volk geregeerde staat. Hij koes-
terde de aristocratie.155 In Delfland had hij te maken met het feit dat het water-

151   Den Tex, Oldenbarnevelt IV, 48-57 en 524-528.
152   Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 98-99. Van Dam wees me erop dat het in dit boek 
vermelde jaar 1595 als oprichtingsdatum van het college van hoofdingelanden, onjuist is.
153   M. van Tielhof, artikel over de colleges van hoofdingelanden in Rijnland en Schieland, te 
verschijnen in BMGN – Low Countries Historical Review.
154   Ibidem; Hoogheemraadschap van Schieland, Oud-Archief Schieland, inv.nr. 496. In de in-
ventaris van dit archief zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat bedoeld ‘octrooi’ van Filips II 
geëffectueerd is.
155   Den Tex, Oldenbarnevelt I, 284 en 357; Knapen, Johan van Oldenbarnevelt, 88-89; Van Deur-
sen, Republiek der Verenigde Nederlanden, 34.
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beheer er nooit het exclusieve terrein was geweest van de grootste ingelanden. 
Hoewel hij de traditie in ere hield dat de ambachten het overwicht hadden in 
het waterbeheer, voerde hij een elitair college in om over die traditie te wa-
ken.156

In 1593 werd Van Oldenbarnevelt in opdracht van Maurits van Nassau en 
de Staten van Holland benoemd tot hoogheemraad. Over de reden hiervan is 
niets bekend. Van Oldenbarnevelt had hiertegen ernstige bezwaren omdat hij 
in beslag genomen werd door andere werkzaamheden, maar Maurits droeg 
hem desondanks die functie op. Het duurde ruim anderhalf jaar voordat Van 
Oldenbarnevelt voor het eerst daadwerkelijk zitting nam. Ondertussen bleef 
hij tot 1597 wel deel uitmaken van het college van hoofdingelanden.157 Deze 
schijnbaar merkwaardige combinatie van functies is verklaarbaar uit de con-
flictueuze omstandigheden van die tijd, die met de instelling van het college 
niet opgelost waren. Door Oldenbarnevelt in beide colleges te benoemen zou 
hij als verbindende schakel verdere procesvoering kunnen voorkomen en de 
samenwerking tussen beide colleges kunnen bevorderen. 

2.5 Samenvatting en conclusie

De vragen bij dit hoofdstuk waren: hoe verliep de institutionalisering van het 
regionale waterbeheer? Welke bestuurlijke veranderingen kwamen tot stand? 
Hoe kunnen zij verklaard worden uit het samenspel van reacties van onderaf, 
vooral vanuit de ambachten, en van bovenaf, vanuit de centrale overheid? De 
beantwoording van de vragen per periode ging in op de gevolgde strategie, de 
institutionele verandering die daaruit voortkwam en de verklaring daarvoor. 

In de eerste periode, de vijftiende eeuw, spanden de lokale bestuurders voor 
het eerst gezamenlijk een juridisch proces aan tegen de hoogheemraden, die 
tegen het midden van de eeuw hun bestuursactiviteiten intensiveerden vanwe-
ge de toenemende zorg over de situatie van de waterhuishouding. De actie van 
de lokale bestuurders was erop gericht duidelijkheid te krijgen over de positie 
van de ambachtsbewaarders tegenover de hoogheemraden. Het resulteerde in 
de Zespuntensententie, die het decentrale waterbeheer formaliseerde. De toe-
nemende bestuursactiviteit van de hoogheemraden kwam tot uiting in de eer-
ste algemene heemraadskeur en de instelling van de functie van ontvanger. 
Beide initiatieven hadden tot doel een efficiënter beheer en administratie te 
voeren, naar het voorbeeld van de centrale overheid. 

De gebeurtenissen in de tweede periode, de eerste helft van de zestiende 
eeuw, maakten duidelijk dat de hoogheemraden langs juridische en bestuur-
lijke weg opereerden om te komen tot centralisatie van het waterbeheer. Er 
werd daarbij een drietal strategieën ingezet: het voeren van processen tegen de 
ambachten, het uitvaardigen van reglementen voor een gecentraliseerd water-
beheer en het afsluiten van overeenkomsten met de dijkgraaf. De procesvoe-
ring begon op initiatief van de ambachten. Het dwong de hoogheemraden de 

156  Vgl. Den Tex, Oldenbarnevelt II, 508-509.
157   Postma, Delfland, 73; Dolk, Delfland, 236 en 237.
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directe confrontatie aan te gaan met de ambachten. De krachten van onderaf 
op het institutionaliseringsproces van het regionale waterbeheer werden door 
de procesvoering geïntensiveerd. 

De bestuurlijke weg had een meer harmoniserend karakter. Op lokaal en 
regionaal bestuursniveau werden regelingen opgesteld, maar zonder succes, 
wat kwam door het ontbreken van overleg met andere bestuurders. Door het 
sluiten van contracten werden formele banden aangegaan met de dijkgraaf, 
waarmee de relatie tussen de dijkgraaf en de hoogheemraden verbeterde. De 
belangrijkste resultaten van deze acties waren de verbetering van de positie 
van de dijkgraaf en een toenemende tendens naar centralisatie van het water-
beheer door de directe betrokkenheid van de economische en politieke, regio-
nale en centrale elite bij de conflicten. 

In de derde periode, de tweede helft van de zestiende eeuw, trad de lokale 
elite op de voorgrond in een poging de ambachtsheerlijke rechten te behou-
den en uit te breiden en de bestuurlijke efficiëntie te vergroten. Doel was de 
positie van de ambachtsheer en die van het ambachtsbestuur te versterken. 
De beproefde methode van procesvoering was een van de strategieën om dit 
te verwezenlijken. Een andere strategie was het voorleggen van een petitie aan 
de koning. Het centralisatiestreven van de hoogheemraden kreeg nu daadwer-
kelijk vorm in de gerechtelijke uitspraak van het centrale gerechtshof door 
toedoen van de politieke elite die de regionale en centrale functies bezette en 
het centralisatiestreven steunde. De strijd tussen gecentraliseerd en decentraal 
waterbeer leidde tot de grootste institutionele verandering van de eeuw: de in-
stelling van het college van hoofdingelanden, waarin een aantal elitegroepen 
de taak kreeg toe te zien op de handhaving van de decentrale bestuurlijke orga-
nisatie van het regionale waterbeheer.
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Het lokale waterbeheer

3.1 Inleiding

De vroegste organisatie van het waterbeheer ligt bij de ambachten. Op welke 
wijze de lokale omstandigheden hebben bijgedragen aan de bestuurlijke ont-
wikkeling van het waterbeheer in de late middeleeuwen en de zestiende eeuw 
wordt in dit hoofdstuk besproken. De factoren die nader onderzocht worden 
zijn geografisch, economisch en bestuurlijk van aard. Dit hoofdstuk is bedoeld 
als inleiding op de drie casestudies die hierna volgen. Van ieder van de drie 
schoutambachten wordt onderzocht hoe de specifieke lokale omstandigheden 
van invloed waren op de bestuurlijke inrichting van het betreffende ambacht 
en hoe de organisatie van het waterbeheer functioneerde. In dit hoofdstuk zal 
tevens aan de orde komen welke vraagstukken bij de casestudies nader uitge-
werkt worden. Eerst wordt ingegaan op de bodemgesteldheid, de ontginning, 
de vroege bewoningsgeschiedenis, het bodemgebruik en de aanpassing van 
de waterhuishouding. Daarna volgt de bestuurlijke inrichting van de ambach-
ten. Deze wordt beschreven aan de hand van de verschillende functionarissen, 
zowel die van het algemene bestuur van het ambacht als van de afzonderlijke 
waterstaat. 

In dit onderzoek wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de termen ‘ambacht’ 
en ‘polder’. De term ‘ambacht’ heeft hier de betekenis van lokale rechtskring, 
enigszins vergelijkbaar met die van de huidige gemeente. Met de term ‘pol-
der’ wordt hier uitsluitend een gebied bedoeld waarbinnen de waterstand ge-
regeld wordt en dat met waterwerken afgesloten is van het water buiten de pol-
der.1 Van een polder in de betekenis van een bestuurlijke waterstaatkundige 
eenheid waar het waterbeheer in handen was van een polderbestuur, was in 
de zestiende eeuw in Delfland nog geen sprake. Bij de opheffing van de am-
bachtsbesturen per 1 juli 1858 werd het beheer van de lokale waterwerken op-
gedragen aan polderbesturen.2

1 Beekman vermoedt dat de term ‘polder’ ontstaan is vanuit het Angelsaksische, Friese woord 
‘pol’ of ‘polle’ wat de betekenis heeft van iets hoger dan de omgeving gelegen land omringd door 
water (Beekman, Waterschapsrecht II, 1309).
2 Dolk, Delfland, 397-400.

▶  
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3.2 Land, bewoning en waterbeheersing 

De geografische omstandigheden bepaalden in sterke mate de situatie van de 
waterhuishouding. De vraag is hier wat de kenmerkende geografische om-
standigheden waren binnen Delfland, hoe die veranderden en welke conse-
quenties een en ander had voor de waterhuishouding en het bodemgebruik. 
Delfland, het gebied waar de dijkgraaf en de hoogheemraden regionale wa-
terstaatsbevoegdheden hadden, was wat bodemsamenstelling betreft in te de-
len in drie hoofdcategorieën, verdeeld over drie regio’s. In de kuststrook was 
dit zand, in het centrale gedeelte klei-op-veen en het oostelijke gedeelte veen.3 
Veen kwam overal in Delfland in meer of mindere mate voor, ontstaan door 
problemen met de afwatering en de stijgende grondwaterspiegel in een dyna-
misch waddengebied, duizenden jaren voor onze jaartelling. In deze vochtige 
omstandigheden groeide de veenbodem steeds verder aan, tot begin tiende 
eeuw.4 Overstromingen van de laaggelegen veengebieden met zee- en rivierwa-
ter kwamen voor tot ver in de middeleeuwen. De laatste overstromingen von-
den plaats medio twaalfde eeuw, in 1134 en 1163.5

Het hoogveen in het oostelijke deel van Delfland lag aanvankelijk ver bo-
ven de grondwaterspiegel. Het was oligotroof (voedselarm) veen, ontstaan op 
plekken waar de vegetatie alleen door neerslag werd gevoed en waar geen con-
tact was met rivier- of zeewater en het vruchtbare slib.6 Het klei-op-veen in het 
centrale deel van Delfland was het resultaat van een groot aantal overstromin-
gen waarbij zand, zavel en klei in lagen werden afgezet. In de perioden dat het 
zeewater terugtrok, werd veen gevormd.7 De bovenste laag klei was het gevolg 
van de twee laatste grote overstromingen midden twaalfde eeuw. Het geolo-
gisch profiel dat toen ontstond, werd aanvankelijk aangeduid met de brede 
term ‘Westlandformatie’. De aanduiding was van toepassing op westelijk en 
noordelijk Nederland.8 De laatste jaren worden meer specifieke begrippen ge-
bruikt, zoals het ‘Zandvoort Laagpakket’ voor de bodem in het westelijke deel 
van Delfland.9 

De zandgronden in het westelijke deel van Delfland bestonden uit strandwal-
len, de duinen en het strand. De zandgrond van de strandwallen die vermengd 
was met klei, wordt geestgrond genoemd en ontstond door opstuwing van het 
zeewater. Door het geringe kleigehalte wordt het water beter vastgehouden dan 
wanneer de bodem uit enkel zandgrond zou bestaan. Het is volgens Van Liere 
om die reden ideaal als tuinbouwgrond.10 Geologen onderscheiden de duinen 

3 Berendsen, Landschappelijk Nederland, 123, 126 en 135.
4 Kerkhof, Lansingerland, 24-26.
5 Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 48.
6 Diepeveen, Vervening, 1-4; Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 49; Berendsen, Vorming, 225; 
De Bont, Vergeten land, 92-93.
7 HvD, Registratuurarchief Delfland, inv.nr. 10482.
8 Roorda van Eysinga, Geboorte Delfland, 41; Groenewegen, Westland, 29.
9 Geologen maken hierbinnen onderscheid tussen het Zandvoort Laagpakket, dat kalkrijke 
grond is en gesitueerd wordt ten zuiden van Bergen, en het Schoorl Laagpakket, dat kalkarm is en 
ten noorden van Bergen is ontstaan (Berendsen, Landschappelijk Nederland, 216-217).
10  Van Liere, Bodemgesteldheid, 25; Berendsen, Landschap, 238.
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in het kustgebied in Oude en Jonge duinen. De Jonge duinen zijn ontstaan 
door verstuiving. De Oude duinen raakten hierdoor al vanaf de twaalfde eeuw 
deels bedekt.11 De grote zandverstuivingen die ook daarna nog voorkwamen, 
gaven vorm aan de hedendaagse zeewering, bestaande uit strand en duinen.12 

Twee belangrijke aan elkaar gerelateerde geografische fenomenen bij de 
landschapsvorming in veengebieden kunnen hier niet onbesproken blijven, 
namelijk de bodemdaling en bodemvernatting. Met de bodemdaling steeg de 
grondwaterspiegel waardoor vernatting van de bodem toenam. Het proces 
van bodemdaling trad op door zowel natuurlijke als menselijke oorzaken. Een 
natuurlijke oorzaak is het oxideren van het veen. Dit gebeurt zodra de afwa-
tering verbetert, waardoor het veen verdroogt. De afwatering kan verbeteren 
door natuurlijke invloeden, zoals stormen, waardoor zeegaten verder uitslij-
ten, en door menselijk ingrijpen, door bijvoorbeeld ontginning en drainering 
van de bodem. Het gaat dan om een daling van circa een meter per honderd 
jaar over zeer grote gebieden. Een andere vorm van menselijk ingrijpen was 
de afgraving van het veen voor turfwinning. Op plaatsen waar dat gebeurde, 
kon de bodemdaling al gauw een paar meter binnen enkele jaren bedragen, 
met grote gevolgen, zoals vernatting van de bodem en zelfs het ontstaan van 
veenplassen.13

In iedere fase van de bewoningsgeschiedenis zoals wij die hierna beschrij-
ven, komt het fenomeen vernatting weer terug. Aanvankelijk reageerde de 
mens op de waterproblemen door uit het gebied weg te trekken. Later, vooral 
vanaf 1000, dachten de bewoners in meer structurele oplossingen, zodat ze 
zich er permanent konden vestigen. Het begon met het graven van watergan-
gen en het aanleggen van lokale kunstwerken om daarmee de waterstand te re-
guleren. Een gevolg was wel dat het veenland door de voortdurende en steeds 
intensievere drainage bleef dalen. In tijden dat er onvoldoende geïnvesteerd 
kon worden in de waterstaat, leidde dit tijdelijk tot grote vernatting, met alle 
gevolgen voor het bodemgebruik van dien.

De oudste bewoningssporen in Delfland dateren van ca. 5000 v.C. Voor ves-
tiging kwamen de hooggelegen Oude duinen en kreekruggen het eerst in aan-
merking. Van recenter datum zijn de bewoningssporen in het veen. Van circa 
800 tot 300 v.C. was er langdurige bewoning mogelijk, vooral in de omge-
ving van Maasland, dankzij verbeterde afwatering. De oudste vondsten van 
kunstwerken om het water te reguleren zijn afkomstig uit de Romeinse tijd. 
Aanvankelijk bestonden die uit weldoordachte constructies, samengesteld uit 
meterslange paalschermen van hout, riet en aarde. Al naar gelang de functie 
– ontwatering of waterkering – was de constructie voorzien van een houten 
duiker. Deze werken zijn aangetroffen in getijdengeulen van kweldergebie-
den, zoals bij Vlaardingen. Meer noordelijk, in de omgeving van Maasland, 
Schipluiden, Rijswijk en Den Haag ontstond in de tweede eeuw een vorm van 

11  Bult et al., Archeologische monumentenzorg, 11.
12  Jelgersma, ‘Coastal dunes’, 93-167; Stuurman, ‘Archeologisch drama’, 39; Kooistra, ‘Land-
schap’, 47 en 69.
13  Bult et al., Archeologische monumentenzorg, 11; Stuurman, ‘Archeologisch drama’, 39; Kooistra, 
‘Landschap’, 47 en 69.
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verkaveling door het graven van greppels en sloten om de waterhuishouding 
van de nederzettingen met elkaar te verbinden. De bewoners gebruikten de 
bodem voor akkerbouw en veeteelt. Volgens archeoloog T. de Ridder was dit 
onderdeel van een actieve ontginningspolitiek van de Romeinen vanuit Forum 
Hadriani, op de plaats van het huidige Voorburg.14 

Tussen 300 en 1000 was de bevolking grotendeels weggetrokken uit het ge-
bied van Delfland. Behalve vernatting kan de volksverhuizing als gevolg van 
het wegvallen van de Romeinse grens een rol hebben gespeeld. Er zijn aan-
wijzingen dat op de hoger gelegen duingronden in de omgeving van Poeldijk, 
Loosduinen, Naaldwijk en Rijswijk en aan de oevers van de Maas bewoners 
achtergebleven zijn.15

Rond het jaar 1000 werd het gebied voor permanente bewoning geschikt 
gemaakt. Het was het begin van de grootschalige ontginningen. Waarom juist 
toen? Zowel een droger klimaat als een verbeterde afwatering worden door 
diverse internationale onderzoekers als oorzaken genoemd. Zij constateren 
een veranderend klimaat op het Europese continent in de periode tussen 900 
en 1300, ook wel de Middeleeuwse Warme Periode genoemd. Historisch geo-
grafen als Borger stellen dat de klimaatverandering niet gezien moet worden 
als directe oorzaak. Er zijn geen aanwijzingen dat hierdoor de veenbodem in 
Nederland verdroogde, waardoor ontginning vergemakkelijkt werd. Zij stellen 
dat de verdroging van het veen het gevolg was van een verbeterde afwatering 
door de vergroting van de zeegaten. Deze veranderde omstandigheden waren 
het resultaat van de zeespiegelstijging, mogelijk als langetermijngevolg van de 
klimaatverandering.16 De verbeterde afwatering wordt ook genoemd door ar-
cheologische onderzoekers die hun studie vooral richten op de situatie in Delf-
land. Zij vermoeden wel een verband met een droger klimaat en het ontstaan 
van geultjes in de veenbodem.17 

De bewoning breidde zich uit, een tendens die in heel Europa waarneembaar 
is in die tijd.18 Vanaf de oevers van de Maas verspreidde de bevolking zich ver-
der landinwaarts binnen Delfland en vestigde zich bij bestaande waterlopen, 
zoals de Gantel, Lee en Vlaarding. Van daaruit werd het westelijke deel van 
Delfland ontgonnen. Van grootschalige ontginningen in het gebied was echter 
pas sprake in de elfde eeuw. Om het achterland te ontginnen diepten bewoners 
bestaande kreken uit en groeven zij vaarten en sloten voor een versnelde afwa-
tering. Vanuit de afwateringskanalen werden ontginningsblokken uitgezet. De 
aanleg van kaden moest bescherming bieden tegen het overvloedige water.19 

De Hollandse graven en de kloosters hebben een belangrijk aandeel gehad 
in de stimulering van de ontginningen.20 Uit geschreven bronnen blijkt dat 
er op regionaal en zelfs centraal niveau nagedacht werd over het bewoonbaar 
maken van het gebied door veranderingen aan te brengen in de waterhuishou-

14  De Ridder, ‘Watermanagement Romeinse tijd’, 18-20 en 22.
15  Stuurman, ‘Archeologisch drama’, 39; Kooistra, ‘Landschap’, 47 en 69.
16  Borger, ‘Ontwatering’, 346; Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 30.
17  Kerkhof, Bult en Penning, Midden-Dellfand, 43.
18  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 31.
19  Dijkstra, Mondingen, 94-95.
20  Van Liere, Bodemgesteldheid, 17-18.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   94 18-03-15   08:45



953.2 land, bewoning en waterbeheersing 

ding. Een van de aspecten waarin de centrale coördinatie bij de grootschalige 
ontginningen zichtbaar is, betreft de gestandaardiseerde maatvoering die ge-
hanteerd werd tijdens de ontginningen.21 

Delfland maakte deel uit van het gebied tussen de Lier en de IJssel dat graaf 
Dirk II in 985 in eigendom had gekregen van de Duitse keizer. De ontginning 
werd onderdeel van zijn politiek om zijn landsheerlijke positie te versterken. 
De hoven van waaruit de ontginningen werden ondernomen stonden in Vlaar-
dingen, Hof van Delft, Rodenrijs en Pijnacker. De Hollandse graven schakel-
den edelen in en gaven hen ontgonnen grond in leen, in ruil voor diensten. 
Deze gronden, die aanvankelijk tot het grafelijk domein behoorden, werden la-
ter door de leenheren verpacht of verkocht.22 De kloosters stichtten zogenoem-
de uithoven in Maasland, De Lier, Wateringen, Poeldijk en Loosduinen om van 
daaruit ontginningen ter hand te nemen.23 

Ten oosten van Delft kwam de ontginning van het veengebied wat later op 
gang dan ten westen van Delft. Dit gebeurde pas toen de Maasmonding zui-
delijker was komen te liggen en daardoor de afwateringsmogelijkheden verbe-
terden. De ontginningen vonden plaats vanuit Pijnacker, vermoedelijk in de 
elfde eeuw. De achtergrens lag aan de rand van de latere polder Berkel.24 Dit 
gebied werd pas in de twaalfde eeuw intensief ontgonnen vanuit het riviertje 
de Leede. Volgens I.H. Gosses waren het expansieve Friese immigranten die 
de ontginningen uitvoerden. Hij leidt dat af uit de heffing van de Friese hui-
zenbelasting, de vronescout, in Rodenrijs.25 

De aanpassing van de waterhuishouding was een belangrijk onderdeel van de 
ontginningen. Terwijl voorheen de wateroverlast voor de bewoners reden was 
om uit het gebied te vertrekken, werden tijdens de grootschalige ontginningen 
lokaal allerlei middelen bedacht en ingezet om het water te beheersen. De eer-
ste grote ingreep van regionale betekenis was het graven van de Poldervaart 
tussen de Schie en de Maas, ten westen van de Schie. Het project was in 1280 
gereed (zie afb. 1.7 op p. 18).26 Aan het uiteinde van de vaart werden vijf uitwa-
teringssluizen geplaatst. In de loop der tijd kwam binnen Delfland een stelsel 
van hoofdwatergangen tot stand. Dit vormde het begin van de latere boezem, 
de aanduiding voor het regionale waterreservoir en afvoersysteem. De uitwa-
tering vond plaats op de Maas.27 De oudste vermelding van een sluis sinds 
de grootschalige ontginningen betreft een geografische aanduiding uit 1238.28

21  Van der Linden, ‘Koningsroede’, 23-24.
22  Kerkhof et al., Midden-Delfland, 44 en 46; Van der Woude, Leven met geschiedenis, 319. De graaf 
behield het recht op tienden die op de grond rustte. De landeigenaren moesten de graaf erkennen 
als landsheer en waren een jaarlijkse bede aan hem verschuldigd. 
23  Dijkstra, Mondingen, 285; Van Liere, Bodemgesteldheid, 17-18. Een uithof (praedium) is een bui-
ten de ommuring van een klooster gelegen hofstede of boerenhoeve die bij een bepaald klooster 
hoort.
24  Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 51 en 53; Dolk, Delfland, 3-4.
25  Gosses, ‘Graafschap Holland’, 313; Kerkhof, Lansingerland, 28 en 36; Velthuyse, Berkel en Ro-
denrijs, 5-6; Bos-Rops, Graven, 24; Van der Linden, Cope, 117.
26  Hoek, ‘Poldervaart’, 23.
27  Kerkhof, Lansingerland, 36-38 en 44; De Bont, Delfts water, 71; Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk 
Delfland’, 57.
28  Dolk, Delfland, 529; Kruisheer, Oorkondenboek II, nr. 589, p. 189.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   95 18-03-15   08:45



96 3 het lokale waterbeheer

De kaden moesten het gebied beschermen tegen het buitenwater. De eerste 
waterkeringen van regionale betekenis waren de Maasdijk, ter bescherming 
van het rivierwater, en de landscheidingen, ter kering van het water vanuit 
Rijnland en Schieland. De gedeelten Maasdijk zijn midden dertiende eeuw 
aaneengesloten. De duinen en strandwallen vormden een natuurlijke barrière 
tegen het zeewater. Door de lage ligging van het westelijke deel van Delfland 
ten opzichte van het oostelijke deel werd het noodzakelijk een kering op te 
werpen dwars door Delfland. De waterscheiding was eveneens in 1280 gerea-
liseerd (zie afb. 1.7 op p. 18).29 

Het onderhoud van de waterwerken was op diverse manieren geregeld. Alle 
onderhoudsregelingen kwamen ad hoc tot stand bij het realiseren van de wa-
terwerken, zodat er geen uniformering in die regelingen bestond. De meest 
gebruikelijke regeling was de onderhoudsplicht van de aangelanden. Binnen 
Delfland waren dat voor kleine waterwerken, zoals sloten, de aanpalende land-
gebruikers, en voor de landscheidingen en polderkaden de aangrenzende am-
bachten. Een ander onderhoudssysteem voor grote waterwerken, zowel water-
keringen en watergangen als wegen, was de zogenoemde verhoefslaging. Het 
waterwerk was dan onderverdeeld in kleine onderhoudsvakken waaraan een 
aantal percelen land verbonden was waar de onderhoudsplicht op rustte. De 
gebruikers van die percelen waren verplicht het vak te onderhouden. 

Het onderhoud aan de zeewering bestond nog lang uit enkel de instand-
houding van de helmbeplanting en de plaatsing van rietschuttingen om zand-
verstuiving tegen te gaan. De dorpen hadden een verplichting om dit onder-
houd uit te voeren voor de nabijgelegen duinen. De duinmeiers die er percelen 
pachtten van de landsheer hadden hierin ook een taak. 

Met het dalen van de bodem moesten vanaf het eind van de middeleeuwen 
werktuigen ingezet worden om het water op te voeren naar de hoger gelegen 
boezem. Voor de komst van de poldermolens die op windkracht draaiden, wa-
ren er waarschijnlijk al particuliere bemalingwerktuigen in het gebied die aan-
gedreven werden met paardenkracht. Mogelijk kan de watermolen in Brielle, 
waar in 1394 over gesproken werd in een schenkingsakte van Albrecht van 
Beieren, ook daartoe gerekend worden.30 Algemeen wordt aangenomen dat de 
molen in Alkmaar waar de hoogheemraden van Delfland in 1408 naar gingen 
kijken de eerste poldermolen in Holland was.31 

De eerste poldermolen binnen Delfland stond in Schipluiden. In een grafe-
lijke oorkonde wordt melding gemaakt van een molen ‘die bove den water uit 
den lande werpt’, die daar eind 1413 stond.32 De eigenaar van de molen, Phi-
lips de Blote, kreeg met deze oorkonde het recht om op de watermolen graan 
te malen. Er zijn wat merkwaardigheden aan deze vermelding. Ten eerste dat 
een dergelijk groot werktuig particulier eigendom zou zijn. Ten tweede dat er 
tevens graan mee gemalen kon worden. En ten derde de formulering ‘so heb-

29  Hoek, ‘Poldervaart’, 20.
30  Van Alkemade en Van der Schelling, Brielle I, 72 en II, 21 en 49.
31  Zeischka, Minerva, 59. Dit kan ook de molen van Floris van Alkemade bij Leiden zijn geweest, 
zoals hiervoor besproken in paragraaf 2.2 (Van der Vlist, Cronesteyn, 28-31).
32  De Baar, ‘Floris van Alcmade’, 27. Citaat vertaald: ‘die het water uitslaat op het hoger gelegen 
water’.
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ben wij om menigen trouwen dienst wille die ons onze getruwe voirnoemt 
tot veel tiden gedaen heeft [...]’.33 Hoewel dit in die tijd een veel voorkomende 
formulering was, komt het wat merkwaardig over omdat Philips beschouwd 
werd als een van de hoofddaders van de dubbele moord op de maîtresse van 
hertog Albrecht van Beieren, Aleid van Poelgeest, en een hoffunctionaris van 
Albrecht, Willem Cuser, in 1392. Hoe het ook zij, Philips de Blote was in 1407 
baljuw annex dijkgraaf van Delfland en in die hoedanigheid zal hij meteen op 
de hoogte zijn geweest van de nieuwe vinding in Alkmaar.34 Het is denkbaar 
dat de gefortuneerde Philips met deze nieuwe vinding wilde experimenteren 
en daarom zelf een dergelijk werktuig liet bouwen. 

De eerstvolgende molens werden geplaatst aan de Schie ter bemaling van 
de ambachten Berkel, Pijnacker, Hof van Delft en Vrijenban, die toen nog een 
grote bemalingseenheid vormden. Het betrof vijf molens die vermoedelijk niet 
ver voor 1440 geplaatst waren.35 Hoewel het oostelijke deel van Delfland als 
laatste ontgonnen was, vereiste deze regio als eerste zware technische hulp-
middelen om de waterstand te beheersen om de landerijen blijvend te laten 
renderen. De bodemdaling was hier snel gegaan doordat de bodem hoofdza-
kelijk uit veen bestond. De opeenvolgende plaatsing van poldermolens, het 
eerst in het oosten en daarna steeds meer in westelijke richting, zegt iets over 
het verloop van de vernatting van de bodem. In het gebied rond Maasland ver-
scheen in de jaren veertig van de vijftiende eeuw de ene na de andere molen.36 
In het kustgebied van Den Haag werd pas aan het eind van de vijftiende eeuw 
de eerste molen geplaatst (tabel 3.1).    

De plaatsing van poldermolens kwam niet alleen voort uit de geografisch 
bepaalde wenselijkheid om de waterstand te beheersen, maar ook uit econo-
mische mogelijkheden. Lokaal moesten namelijk de bereidheid en de midde-
len aanwezig zijn om een dergelijk kostbaar waterwerk tot stand te brengen. 
De verspreiding van de poldermolens laat zien wanneer aan beide condities in 
de diverse deelgebieden van Delfland werd voldaan (afb. 3.1 op. p. 62). Dat de 
plaatsing van molens juist in het veengebied begon, terwijl het erop lijkt dat 
daar de condities voor winstgevende landbouw niet ideaal waren, heeft B. Ibe-
lings doen veronderstellen dat daar de molens zijn ingezet voor de turfwin-
ning.37 Bekend is dat de exploitanten van veenland vaak ondernemers uit de 
steden waren, zoals bierbrouwers.38 Of dat ook voor Delfland traceerbaar is, 
komt aan de orde bij de casestudie Berkel. De stedelingen waren niet alleen be-
trokken bij de graafactiviteiten, maar zij leverden ook een bijdrage aan de wa-
terbeheersing op het platteland, door als landeigenaar kapitaal in te zetten voor 
de financiering van poldermolens. Dit is een van de vier financieringsvormen 
voor poldermolens die Ibelings onderscheidt. Een tweede door hem genoem-
de vorm is het afsluiten van leningen. Het is denkbaar dat ook via deze weg ste-

33  Ibidem. Citaat vertaald: ‘vanwege veelvuldige trouwe dienst’.
34  Bicker Caarten, Watermolens, 54.
35  HvD, OAD, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 10v.
36  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 10v, 15, 24, 24v en 43.
37  Ibelings, ‘Financiering’, geen paginanummering.
38  Diepeveen, Vervening, 61-63; De Vries, Rural economy; Van Dam, Vissen in veenmeren, 73; Van 
Bavel, Transitie, 512 en 514.
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delijk kapitaal werd ingezet. De overige twee vormen zijn restitutie van tiend-
pachten (o.a. door de graaf en kloosters) en een lokale heffing van omslag.39

In Delfland probeerden de hoogheemraden de financiering sinds 1440 te 
reglementeren door een kostenverdeling over landeigenaren en pachters. Aan-
vankelijk regelden de belanghebbenden zelf de betaling van de molen. Dat dit 
tot problemen kon leiden is op te maken uit de eerste regeling betreffende de te-
rugbetaling van de kosten van de zo-even genoemde vijf molens langs de Schie 
door de landgebruikers aan de landeigenaren. In de heemraadskeur legden de 
hoogheemraden vast dat de kosten voortaan moesten worden omgeslagen over 
het aantal morgens binnen het bemalinggebied. Over een termijn van tien jaar 
moesten de pachters ieder jaar een tiende deel van de kosten per morgen aan 
hen terugbetalen.40 Deze regeling was van toepassing op alle molens binnen 
Delfland. De hoogheemraden pasten in 1447 de regeling voor de landpachters 
in Naaldwijk en Vlaardingen enigszins aan, omdat ‘sij op dese tijt aengesien 

39  Ibelings, ‘Financiering’, geen paginanummering.
40  HvD, OAD, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 10v.

 ▸ 3.5 Afbeelding van de bescherming van de windvang van de poldermolen die sinds 1572 
was vastgelegd in de heemraadskeur, Pieter Florisz. van der Sallem, 1663. Kopie van een kaart 
uit 1631. Voor een optimale windvang was het verboden om binnen de eerste cirkel op 188 m 
afstand van de poldermolen bomen te planten. Binnen de tweede cirkel op 376 m afstand was 
het verboden bomen te planten die hoger werden dan 1,5 m. De hier afgebeelde molen is de 
Overslagmolen in de Zuidpolder van Delfgauw.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   98 18-03-15   08:45



993.2 land, bewoning en waterbeheersing 

hebben die armoede die nu ter tijt in ’t lant is’.41 Vanaf 1457 waren het niet meer 
de landeigenaren maar de landgebruikers (de landeigenaren die het land zelf 
in gebruik hadden en landpachters) die van de hoogheemraden het geld moes-
ten opbrengen om een molen te plaatsen.42 Blijkbaar voldeed deze regeling 
niet, want in 1462 bepaalden de hoogheemraden dat de pachters in vijf jaar tijd 
twee derde deel van de kosten betaalden en de landeigenaren een derde deel.43 

Ten slotte nog iets over de soorten poldermolens die in de vijftiende eeuw 
in het landschap van Delfland verschenen (afb. 3.2, 3.3 en 3.4 op p. 63 en 64). 
De grootte van de poldermolen is een aanwijzing voor de mate van ontwate-
ring en de gevolgen voor de bodemgesteldheid. In dit kader is het interessant 
te weten sinds wanneer de bemaling intensiveerde doordat de molens op de 
wind gezet konden worden. De inzichten over de datering van de introductie 
van de achtkante poldermolen met draaibare kap in het Hollandse landschap 
lopen uiteen van begin vijftiende eeuw tot 1562.44 Over de ontwikkeling van de 
poldermolen zeiden de hoogheemraden in 1630 het volgende. Aanvankelijk 
stonden er in Delfland wipmolens, die niet op de wind gezet konden worden. 
Deze werden geleidelijk aan vervangen door achtkante molens met een vas-
te kap. De molens stonden in noordelijke en noordwestelijke richting omdat 
deze windrichtingen het meest voorkwamen. De hoogheemraden beweerden 
dat de achtkante molen ‘die omme draeijden […] noch niet seer langer geleden 
eerst geïnventeert’ was.45 De eerste technische vermelding van een bovenkrui-
er komt echter al eerder voor, namelijk in een bestek van de polder Papsou uit 
1561. Onderdeel van de werkzaamheden was het plaatsen van ‘ blockeels in de 
molen, daer die cap up gewrocht sal wesen’ en een ‘windaes boven in de molen 
om die molen daermede cruyen’.46 Door de introductie van deze zogenoemde 
bovenkruiers, waarvan de wieken op de wind gezet konden worden, ontstond 
de noodzaak om nieuwe keuren uit te vaardigen. Voor een optimale windvang 
werd het verboden om op een afstand van vijftig roeden, ofwel 188 m van de 
molen bomen te planten (afb. 3.5).47 De oudste heemraadskeur op het planten 
in de nabijheid van bomen zou uit 1572 dateren.48 Uit deze gegevens is af te lei-
den dat in Delfland pas in de loop van de tweede helft van de zestiende eeuw er 
technische middelen waren om onder alle omstandigheden te malen, omdat ze 
niet meer afhankelijk waren van de windrichting. Door intensievere bemaling 
werd de bodem meer ontwaterd, wat de daling van de veenbodem bespoedigde.

41  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 9v. Citaat vertaald: ‘omdat zij gezien hebben dat er mo-
menteel armoede is’.
42  Ibidem, inv.nr. 343/19.
43  Ibidem, inv.nr. 4, privilegeboek, f. 51.
44  Zeischka, Minerva, 61, Kaptein en Schotsman, ‘Alkmaar’, 200-201. P. van Dam ontdekte in 
een rekening van polder Oud-Reijerwaard van 1438 dat de techniek bestond om de kap of romp 
van de molen te draaien (Van Dam, ‘Beuken balken’, 21-22).
45  HvD, OAD, inv.nr. 4292/28. Citaat vertaald: ‘de molen die om kon draaien was nog niet zo 
lang geleden uitgevonden’.
46  Ibidem, inv.nr. 30, resolutieboek, f. 170v. blockeels = houtblokken; gewrocht = geplaatst; windaes 
= hef- of hijswerktuig.
47  De Rijnlandse roede die in Delfland ook gehanteerd werd als lengtemaat is 3,767 m.
48  Ibidem. In de keur staat namelijk dat de keurbepalingen niet van toepassing waren op bomen 
die er voor dat jaar stonden.
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Wat betekenden de veranderingen in de bodem en in de waterhuishouding 
voor het bodemgebruik? Voorafgaand aan de zestiende eeuw bestond het agra-
risch bedrijf in Delfland vooral uit veeteelt en graanteelt. In de veertiende 
eeuw trad een belangrijke verandering in Holland op. Door vernatting nam 
vooral op de laaggelegen landerijen de mogelijkheid tot verbouwen van pro-
ducten af. Door de grote demografische crisis van de veertiende eeuw, onder-
meer door de pest en door de lage graanprijzen, lijkt het niet rendabel geweest 
te zijn om te investeren in allerlei middelen die de waterstand konden verbete-
ren om daarmee de graanbouw in stand te houden. Vanaf de tweede helft van 
de vijftiende eeuw werd steeds meer graan ingevoerd, vooral vanuit de Zuide-
lijke Nederlanden en Frankrijk. Delft fungeerde als belangrijke doorvoerha-
ven naar andere Hollandse steden.49 Het wegvallen van de noodzaak om graan 
te verbouwen bevorderde de specialisatie in de melkveehouderij, vooral in de 
klei-op-veengebieden.50 Daarnaast ging men zich toeleggen op diverse niet-
agrarische activiteiten zoals turfgraven, rietteelt en vogelvangst. De meeste ac-
tiviteiten waren gericht op de markt. In Delfland was landbewerking tegen 
dagloon een veelgebruikte mogelijkheid tot bijverdienste. De turfwinning had 
begin zestiende eeuw al merkbare gevolgen voor het bodemgebruik in Voor-
burg en Kethel. In deze ambachten werden in 1514 de landbouw en veeteelt 
niet meer genoemd als economische activiteit.51

De veehouderijbedrijven waren aan het begin van de zestiende eeuw nog be-
scheiden van omvang. Bieleman berekende dat in Holland de allergrootsten 
hooguit tien of twaalf koeien hadden. Het gemiddelde lag op vier tot zes stuks 
vee. Daarna nam het aantal steeds verder toe. Hetzelfde gold voor de hoeveel-
heid melk die de koeien produceerden.52 Gestimuleerd door de vraag vanuit 
steden legden de veehouderijen in het gebied van Delfland en Rijnland zich 
toe op de productie van boter en magere kaas. Tegen het midden van de ze-
ventiende eeuw hadden deze producten grote faam verworven in het buiten-
land. De expansie van de agrarische economie in de Nederlandse kustprovin-
cies sinds de jaren tachtig van die eeuw schrijft Bieleman toe aan de opportune 
wijziging in het bodemgebruik, geholpen door de sterke bevolkingstoename, 
de grote prijsstijging van agrarische producten en de groei van de steden in de 
zestiende eeuw. Door de gunstige economische situatie werd het financieel in-
teressant om te investeren in allerlei waterstaatkundige projecten, met als ge-
volg intensivering van de drainage en vergroting van de agrarische productie.53

In de zestiende eeuw kwam ten oosten van Delft naast veehouderij ook turf-
winning voor, gestimuleerd door een toenemende vraag naar brandstof, voor-
al van de stedelijke industrie. In Delft ging het aanvankelijk hoofdzakelijk om 
bierbrouwerijen. De vijftiende eeuw was voor de Delftse bierbrouwerijen een 
toptijd, maar ook in de tweede helft van de zestiende eeuw ging het goed in 
deze nijverheidstak. In de zeventiende eeuw nam het aantal brouwerijen aan-

49  Van Tielhof, Hollandse graanhandel, 15-24.
50  Bieleman, ‘Dutch agriculture’, 162.
51  Informacie, 244-361.
52  Bieleman, Landbouw, 58, 60, 61 en 65; De Vries, Rural economy, 75. De productie is af te leiden 
uit betaling in natura, bijvoorbeeld in pachtcontracten van kloosters.
53  Ibidem, Farming, 60 en 160-166; ibidem, ‘Ossen’, 93 en 95.
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zienlijk af, van 82 kleine brouwerijen in 1600 naar 15 grote in 1667, als gevolg 
van onder andere de opkomst van bierbrouwerijen in Rotterdam. De terug-
gang van de bierbrouwerij in Delft werd opgevangen door de opkomst van de 
textielindustrie en vooral de aardewerkindustrie.54 

Behalve de marktvraag voor turf is interessant wie het veen afgroeven en 
verhandelden. Aanvankelijk zouden het vooral bierbrouwers uit Delft geweest 
zijn die een belangrijk aandeel hadden in de turfwinning.55 Daarna volgden de 
landeigenaren, die door stijging van de turfprijs een mogelijkheid zagen hun 
inkomen aan te vullen. Dit werd aantrekkelijker naarmate het land door toene-
mende wateroverlast steeds minder geschikt werd voor graan- en veeteelt, zo-
als hierboven al beschreven is. Dankzij de grote vraag kon de lokale bevolking 
in korte tijd goed geld verdienen in de turfhandel, met de turf uit eigen land of 
door het veenland te verkopen voor dat doel.56 

Naast de geografische en economische omstandigheden waren er ook demo-
grafische condities die de wijdverbreide turfwinning in de hand werkten. On-
derzoek van Van Tielhof naar turfwinning in de Rijnlandse veengebieden wijst 
uit dat de versnippering van het land hierin een belangrijke rol speelde. In de 
tweede helft van de zestiende eeuw en in de zeventiende eeuw nam het aantal 
kleine landeigenaren dat minder dan vijf morgen landeigendom bezat enorm 
toe. Als een van de oorzaken van de versnippering noemt Van Tielhof de ver-
deling van het land over de vele erfgenamen. De agrarische opbrengst van het 
kleine stukje land was te gering om een gezin van te onderhouden, zodat toe-
vlucht gezocht werd in niet-agrarische productie, in het bijzonder de turfwin-
ning. De inzet van alle gezinsleden bij de afgraving van turf en de goede prijs 
voor turf betekenden een verruiming van de inkomsten en bestaansmogelijk-
heden voor agrarische bedrijven in de veengebieden. Op de lange duur leidde 
dit tot bodemvernietiging.57 

In tegenstelling tot Rijnland zijn er voor Delfland geen aanwijzingen dat 
er in de zestiende eeuw op grote schaal turfwinning plaatsvond (afb. 3.6 op 
p. 102). Er werd toen nog steeds veel veeteelt en ook nog akkerbouw bedre-
ven, zodat er geen sprake was van een fundamentele wijziging in het bodem-
gebruik. Uit de zeventiende eeuw zijn er wel concrete aanwijzingen voor het 
op grote schaal afgraven van turf. In die eeuw ondervond Delft steeds meer de 
nadelige gevolgen van de afgravingen. De hoogheemraden stelden daarom in 
1662 een verbod in op turfwinning binnen een straal van drie kilometer van 
de stad. Er waren daar toen al veenplassen, getuige de klachten van de stads-
bestuurders over onvoldoende doorstroming van het grachtenwater als gevolg 
van de aanwezigheid van die plassen waardoor het water daar werd opgevan-
gen. Als structurele oplossing werd water voortaan ingelaten vanuit Delfsha-
ven.58       

54  Wijsenbeek-Olthuis, Gevels Delft, 56-60.
55  Diepeveen, Vervening, 14; De Bont, Delfts water, 59-60.
56  Borger, ‘Ontwatering’, 351. 
57  Van Tielhof, ‘Turfwinning’, 106-118.
58  Bont, Delfts water, 63-64 en 83-84.
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3.3 Bestuurlijke inrichting

3.3.1 Algemeen bestuur

De institutionele onderwerpen die in deze paragraaf worden behandeld zijn 
voor alle drie casestudies van belang. De vragen daarbij zijn: hoe werden am-
bachten bestuurd en welke taken hadden de ambachtsfunctionarissen? Het 
gaat hierbij om de formele aspecten, zoals de verkiezings- en benoemingspro-
cedures, bevoegdheden en taken. Tevens wordt gekeken naar de positie van 
de belangrijkste ambachtsfunctionarissen tegenover de ambachtsheer en de 
hoogheemraden. Als eerste worden de functies van het algemene ambachts-
bestuur behandeld, te weten de ambachtsheer, de schout en de schepenen of 
gezworenen. Vervolgens komen de waterstaatsfuncties aan bod, namelijk de 
ambachtsbewaarder, de smaldeler en de molenmeester. Bij een aantal van deze 
functies passeren hedendaagse geschiedkundige vraagstukken en discussies 
over deze onderwerpen de revue, waarbij vooral aandacht is voor de interac-
tie tussen de op het regionale niveau opererende hoogheemraden en de am-
bachtsbestuurders op het lokale niveau.

Al eerder is ter sprake gekomen dat in Delfland de ambachten oorspronke-
lijk verantwoordelijk waren voor het waterbeheer. Volgens de uitleg van Van 

 ▸ 3.6 Drie stadia van turfwinning naar droogmaking: bewerking van het veen tot turf, veen-
plassen en weiland, Cornelis de Graat, 1776.
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der Linden gaat het ontstaan van het ambacht terug tot de tijd van de buur-
schappen. Deze samenlevingskernen werden in het gebied van het huidige 
Zuid-Holland en Zeeland ambachten genoemd. De kernen stonden onder lei-
ding van een ambachtsbewaarder, die de belangen behartigde van de gemeen-
schap, waaronder de waterwerken. De nadruk lag volgens Beekman op het 
financieel beheer. Voor de schouw van de werken werden tijdelijk functiona-
rissen aangesteld die dan aangeduid werden als ‘heemraden’. Beekman vond 
de herkomst van deze aanduiding in dezelfde samenlevingskernen waar het 
de betekenis had van raadsman die belast was met de zorg voor allerlei za-
ken met betrekking tot het heem. Het heem is synoniem voor woonplaats. 
In een deel van Delfland kregen de heemraden omstreeks 1290 de aandui-
ding ‘schepenen’, die de dagelijks bestuurders werden van het ambacht. Zij 
waren volgens Beekman de heemraden van de Zeven Ambachten. De bena-
ming ‘heemraden’ bleef daarna bestaan in de aanduidingen ‘slijkheemraden’ 
en ‘kroosheemraden’. Dat waren schepenen of gezworenen in de hoedanig-
heid van schouwer van de dijken en watergangen.59 De ambachtsbewaarder 
vervulde sindsdien de waterstaatkundige functie. Hierdoor hebben er volgens 
Dolk en Winsemius dan ook nooit afzonderlijke waterstaatsambachten in 
Delfland bestaan.60 

De ambachten waren ambachtsheerlijkheden waarvan de heerlijke rechten 
ooit waren uitgegeven of verkocht door de graven van Holland om gunstelin-
gen aan zich te binden of inkomsten te genereren.61 Veel heerlijkheden waren 
in de eerste decennia van de vijftiende eeuw om die redenen vervreemd. De 
begunstigde of koper werd heer van het ambacht of van een conglomeraat van 
ambachten.62 De rechtspraak was het belangrijkste ambachtsheerlijke recht. 
Hieraan ontleende de ambachtsheer status en inkomsten. Bij een lage recht-
sprekende bevoegdheid kon het lokale gerecht burgerlijke en criminele zaken 
berechten waarop een boete van maximaal tien pond stond. Zwaardere vergrij-
pen werden berecht door het baljuwgerecht, bestaande uit de baljuw en wel-
geboren mannen. Bij een hoge jurisdictie was het lokale gerecht wel bevoegd 
om hoge boetes en zelfs de doodstraf op te leggen.63 De hoge rechtspreken-
de bevoegdheid leverde behalve status dan ook meer inkomsten op voor de 
ambachtsheer. Indien er alleen sprake was van een lage jurisdictie, werd het 
een ambachtsheerlijkheid genoemd; in het geval van een hoge rechtspreken-
de bevoegdheid een hoge heerlijkheid. De ambachtsheer voerde dan de titel 
van heer.64 De middelbare jurisdictie onderscheidde zich niet wezenlijk van de 
lage jurisdictie.65 Andere inkomstenbronnen dan boetes waren onder andere 
het tiendrecht, maalrecht, veerrecht en patronaatsrecht.66 De inhoud van de 
rechten verschilde per ambacht. 

59  Van der Linden, ‘Waterstaatsbestuur’, 9-10; Beekman, Waterschapsrecht I, 71 en 755-756.
60  Dolk, Delfland, 88-89; Winsemius, Zeven ambachten, 100-101.
61  Van Bockel, Gevormde kaders, 35.
62  Janse, Ridderschap, 146, 160-165; Hoppenbrouwers, ‘Unexplored field’, 42.
63  De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 176-177.
64  Janse, Ridderschap, 153-154.
65  Noordam, Maasland, 71; Van Boven, ‘Bestuur’, 115 en 117.
66  Janse, Ridderschap, 146-148.
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De ambachtsbestuurders oefenden de rechtspraak uit namens de ambachts-
heer. Bij een lage en middelbare rechtsprekende bevoegdheid werd hij verte-
genwoordigd door een schout, bij hoge rechtsprekende bevoegdheid door de 
baljuw van het ambacht. De ambachtsbestuurders behartigden de belangen 
van de ambachtsheer en waakten over diens rechten. Om die reden waren de 
ambachtsbestuurders dan ook door de ambachtsheer aangesteld en niet door 
de stemgerechtigde buren gekozen. 

Hoe waren de ambachtsbesturen ingericht? Hoewel er onderlinge verschil-
len waren, die in de casestudies worden behandeld, zijn er toch ook overeen-
komsten. De kern van het ambachtsbestuur werd gevormd door de schout 
en een aantal schepenen of gezworenen. De schout pachtte zijn functie van 
de ambachtsheer. Hij stond aan het hoofd van diverse bestuurlijke colleges 
binnen het ambacht. Samen met andere collegeleden had hij verordeningbe-
voegdheid over alle zaken, waaronder de waterstaat, binnen zijn rechtsgebied. 
De gebods- en verbodsbepalingen werden vastgelegd in de ambachtskeur, bij-
voorbeeld aan welke eisen de waterwerken binnen het ambacht moesten vol-
doen. Jaarlijks schouwden de schout met de schepenen of gezworenen de 
lokale waterwerken. Dit waren alle watergangen, waterkeringen, wegen en 
kunstwerken, zoals duikers, heulen, sluisjes en bruggen, die alleen van loka-
le betekenis waren. Tijdens het schouwen van de watergangen en de bijbeho-
rende kunstwerken werden de schepenen aangeduid als ‘kroosheemraden’. Bij 
het schouwen van de waterkeringen en wegen werden zij slik- of slijkheem-
raden genoemd.67 Op juridisch vlak was de schout een soort openbaar aankla-
ger, belast met de rechtsvordering.68 De schepenen of gezworenen bepaalden 
het vonnis. Hun taak lijkt dan ook op die van moderne rechters.69 De schout 
zorgde ook voor de uitvoering van de vonnissen, zoals inning van de boetes.

Er was enig verschil tussen de functie van schepen en gezworene. Dit is terug 
te voeren op twee typen rechtssystemen die in de middeleeuwen naast elkaar 
tot ontwikkeling waren gekomen, het schependomsrecht en het aasdomsrecht. 
De historicus D.P. Blok deed uitgebreid onderzoek naar beide rechtssystemen. 
Zijn bevindingen zullen nu kort worden samengevat. Het schependom kwam 
voor in het zuidelijke deel van Delfland en in de kuststrook. Maasland en Mon-
sterambacht, twee van de casestudies, hadden hierdoor schepenen als lokale 
bestuurders en rechters.70 De Friese ontginners brachten het aasdomsrecht 
naar het overgrote deel van het graafschap Holland, waaronder het oostelijke 
deel van Delfland.71 Het ambacht Berkel, de derde casestudie, kreeg daardoor 
gezworenen in plaats van schepenen. Het essentiële verschil in rechtspraak 
was dat bij het aasdom oorspronkelijk een persoon, de azing of asega, recht-
sprak. De buren, meestal landbezitters en rijke lieden, bekrachtigden het von-

67  HvD, OAD, inv.nr. 343/34; SAR, Archief Ambachtsheerlijkheid Berkel (AHB) inv.nr. 6, f. 40v.
68  Van der Linden, Waterschapsschouw, 26; De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 100-101.
69  De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 108 en 145-147.
70  Blok, ‘Aasdom’, 246 en 256. Dijkstra voegt eraan toe dat het schependomsrecht was ingevoerd 
door kolonisten uit het rivierengebied van midden-Nederland en of de Brabantse regio in de ne-
gende en tiende eeuw (Dijkstra, Mondingen, 89).
71  Velthuyse, Berkel en Rodenrijs, 5-6.
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nis.72 Bij het schependom bepaalden de schepenen het vonnis. De azing was 
geen rechtsgeleerde, maar wel iemand die binnen een regio was aangesteld 
door de schout of de baljuw en voor een aantal jaren in functie was. Om die re-
den had hij volgens Blok meer ervaring met rechtspraak dan de buren. Vanaf 
het laatste kwart van de dertiende eeuw gingen de meeste ambachten in het 
noordelijke deel van Holland over tot het schependom. Binnen Delfland ge-
beurde dat op veel plaatsen in de loop van de veertiende eeuw. In Rodenrijs (la-
ter deel uitmakend van het schoutambacht Berkel) was die overgang gemaakt 
in 1303. Daar werd de burenrechtspraak van het aasdom vervangen door recht-
spraak door schepenen, die overigens nog wel gezworenen genoemd werden. 
Volgens Blok zijn er geen aanwijzingen dat in Delfland ooit een azing is aan-
gesteld. Dat was volgens hem een mogelijke reden dat hier al veel eerder dan 
in Rijnland is overgegaan op een college van schepenen.73

3.3.2 Waterstaatsfuncties

Nu de algemene functionarissen van het ambachtsbestuur besproken zijn, ko-
men de waterstaatsfuncties aan bod. Welke speciale waterstaatsfunctionaris-
sen waren er binnen de ambachten? Wat waren de taken en bevoegdheden 
Wat was de institutionele relatie met de lokale en regionale bestuurders, en 
hoe werkte die in de praktijk? Eerst worden de formele aspecten van het am-
bachtsbewaarderschap behandeld. Daarna wordt aan de hand van conflicten 
thematisch nagegaan wat de hoogheemraden als minder praktische elemen-
ten uit de wet- en regelgeving ervoeren en hoe dit al dan niet werd opgelost. Op 
dezelfde wijze worden daarna de smaldeler en de molenmeester besproken.

De ambachtsbewaarder had de belangrijkste waterstaatsfunctie binnen het 
ambacht. De institutionele positie van deze functionaris verschilde per am-
bacht: hij maakte deel uit van het ambachtsbestuur of hij voerde enkel de op-
drachten uit van de ambachtsbestuurders en van de regionale waterbeheer-
ders. Als ze deel uitmaakten van het ambachtsbestuur droegen ze bestuurlijke 
verantwoordelijkheid die meer omvatte dan waterstaatszaken alleen. Ieder jaar 
werden een of twee personen voor de functie gekozen. De verkiezingsproce-
dure was niet geformaliseerd en kon per ambacht verschillen. In sommige 
ambachten was het gebruikelijk om een volger te kiezen die gedurende een 
jaar de ambachtsbewaarder terzijde stond en het jaar daarop het ambachtsbe-
waarderschap op zich nam. De gekozene mocht niet weigeren, maar kon sinds 
1509 wel na goedkeuring van de dijkgraaf en de hoogheemraden een ander in 
zijn plaats stellen.74 Hoewel deze vorm van formalisering door de regionale 
waterbeheerders anders doet vermoeden, was de verkiezing van een ambachts-
bewaarder wel degelijk een lokale aangelegenheid, zoals ondubbelzinnig was 

72  De buren waren ingelanden en andere stemgerechtigde inwoners. In de bronnen komt be-
halve de aanduiding ‘buren’ ook ‘gemene buren’ voor, waarmee alle inwoners werden bedoeld (zie 
ook Hoppenbrouwers, Middeleeuwse samenleving, 509-510). Het is echter niet zeker of dit onder-
scheid in de bronnen consequent is toegepast. Hier wordt de aanduiding ‘buren’ gebruikt in de 
betekenis van stemgerechtigde landbezitters en inwoners.
73  Blok, ‘Aasdom’ 268 en 269.
74  GAV, AHV, inv.nr. 70, f. 4.
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vastgelegd in het eerste artikel van de Zespuntensententie van 1454. Hierin 
stond dat ‘elc ambocht in den westambochte van Delfflant zijn ambochtsbe-
warers hebben, nemen ende kiesen zullen dair zij mede bewairt zijn […] gelijc 
dat vanoudts gehantiert geweest heeft’.75

Wat waren formeel de taken van een ambachtsbewaarder? Deze zijn vrij uit-
voerig beschreven in de Zespuntensententie. Hierin is het bestaande gebruik 
verwoord dat de ambachtsbewaarder aanwezig was bij het keuren van de lo-
kale waterwerken en van de gemeenlandswaterwerken. Tevens was hij verant-
woordelijk voor de door de hoogheemraden bevolen uitvoering van werken. 
De kosten van de werken sloeg de ambachtsbewaarder om over de landgebrui-
kers binnen het ambacht. Hij betaalde daarvan de werklieden en deed jaar-
lijks rekening en verantwoording voor schout, schepenen, ingelanden en rijke 
inwoners.76 De heffing van de omslag was dan ook een belangrijke taak van 
de ambachtsbewaarder. De omslagen die hij oplegde aan de ingelanden be-
stond uit het morgengeld voor het onderhoud van de lokale waterwerken en 
het sluisgeld voor het onderhoud van de gemeenlandswaterwerken.77 Met de 
plaatsing van poldermolens kwam daar nog het molengeld bij, bestemd voor 
het onderhoud van de molen en de bijbehorende waterwerken, zoals de mo-
lenwaterloop, kaden en kunstwerken. In polders waar een molenmeester was 
aangesteld, was deze verantwoordelijk voor de vaststelling en inning van het 
molengeld. In andere gevallen was dat de taak van de ambachtsbewaarder.78 
Alle genoemde heffingen waren gebaseerd op het omslagstelsel. Dat hield in 
dat de hoogte van de heffing bepaald werd door de gemaakte kosten. Tevens 
inde de ambachtsbewaarder jaarlijks de heemraadspenning, twee penning 
per morgen land, als vaste vergoeding voor de hoogheemraden.79 De landge-
bruikers betaalden alle heffingen, of, zoals de hoogheemraden het formuleer-
den, dat de omslagen ‘gedragen moeten werden bijden bruijckers ende pach-
ters van denselven landen alsoe alle die landen voors. onder ’t heemraetschip 
van Delflant gelegen verhuijrt werden omme vrijgelt van alle ongelden, gheen 
uuijtgesondert’.80 Om vrijgeld verpachten betekende dat de eigenaar die het 
land verpachtte was vrijgesteld van alle lasten. 

Het benodigde bedrag werd omgeslagen over de ambachten via een verdeel-
sleutel, uitgedrukt in een vastgesteld aantal morgens per ambacht. Dat aantal 
was vastgesteld in de tijd van de indeling van de sluisambachten in hoofd- en 
lidmaatambachten, vermoedelijk begin veertiende eeuw.81 Dit zijn fiscale mor-
gens te noemen, om daarmee aan te geven dat ze niet hetzelfde hoefden te zijn 

75  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 79-80. Citaat vertaald: ‘elk ambacht van de westambachten 
van Delfland zal een ambachtsbewaarder hebben en kiezen, zoals dat van oudsher gebruikelijk is’.
76  Ibidem.
77  De Blécourt, Ambachten, 7 en 8.
78  Dolk, Delfland, 73.
79  Postma, Delfland, 387. Twee penning was ruim anderhalve cent.
80  Van der Gouw, ‘Oudste oorkonden’, 159 en HvD, OAD, inv.nr. 1072. Vertaling citaat: ‘opge-
bracht moeten worden door de landgebruikers omdat al het land in Delfland verpacht wordt om 
vrijgeld van alle belastingen’.
81  De indeling in hoofd- en lidmaatambachten diende als grondslag voor de omslagheffing voor 
onderhoud van de gemeenlandswaterwerken.
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als de reële morgens die de werkelijke oppervlakte uitmaakten. De fiscale mor-
gen was een manier om rekening te houden met productiviteitsverschillen 
voortkomend uit grondkwaliteit en de lokale toestand van de waterhuishou-
ding. Het verschil in fiscale en reële morgens schrijft Dolk deels toe aan on-
nauwkeurigheden in de meetmethode. Daarnaast noemt hij de geografische 
omstandigheid dat in de tijd van de eerste metingen Delfland voor een deel 
nog uit wildernis bestond. Dat deel kwam niet voor heffingen in aanmerking. 
De verdeling van de omslag over fiscale morgens en de heffing over de reële 
morgens hadden als consequentie dat er meer geld werd geïnd dan afgedragen 
hoefde te worden aan de hoogheemraden. De opbrengst van de zogenoemde 
overschietende morgentalen hield de ambachtsbewaarder zelf.82 Uit verklarin-
gen van ingelanden en ambachtsbestuurders blijkt dat het innen over de reële 
morgens een geaccepteerd gebruik was en dat de overschietende morgentalen 
als salaris of emolument beschouwd werden. Volgens de verdedigers van dit 
gebruik was de ambachtsbewaarder in ‘immemoriale possessie’ van dit recht 
zonder dat hier ooit bezwaar tegen was gemaakt.83 Op grond van het gewoon-
terecht was het dan ook volkomen legitiem om over alle morgens de omslag 
te heffen zonder dat te verantwoorden in de rekening. In de zeventiende eeuw 
spanden enkele ingelanden processen aan om dit gebruik te reglementeren, 
zodat de ingelanden niet meer omslag hoefden te betalen dan noodzakelijk 
was voor het onderhoud aan de waterwerken.84

Aansluitend op deze formele aspecten van het ambachtsbewaarderschap 
wordt hier ingegaan op de vraag hoe de institutionele verhouding tussen deze 
lokale waterstaatsfunctionaris en de regionale waterbeheerders in de praktijk 
zichtbaar werd. Dit wordt bekeken aan de hand van een aantal conflicten met 
betrekking tot het ambachtsbewaarderschap, te beginnen met het toezicht op 
de jaarrekening. In de Zespuntensententie stond het voorschrift dat de am-
bachtsbewaarder jaarlijks de rekening en verantwoording moest afleggen aan 
de schout, schepenen, ingelanden en rijke inwoners van het ambacht. In de 
laatste decennia van de vijftiende eeuw, in 1479, 1480 en 1486, namen de 
hoogheemraden in de heemraadskeur op dat de ambachtsbewaarder aan hen 
jaarlijks de ambachtsrekening moest overhandigen.85 Het doel hiervan was 
inzicht te krijgen in de financiën van de lokale en regionale waterstaatswer-
ken. Deze bestuurlijke ingreep vertoont overeenkomsten met administratieve 
experimenten op centraal niveau, zoals de totstandkoming van de Rekenka-
mer voor controle op onder andere de baljuwrekeningen. Mogelijk werden de 
hoogheemraden vanuit hun behoefte aan centralisatie van het waterbeheer ge-
inspireerd door centrale functionarissen uit hun kennissenkring.86

82  Dolk, Delfland, 54-55 en 68-69.
83  HvD, OAD, inv.nr. 1227/3. Citaat vertaald: ‘sinds onheuglijke tijden in bezit’.
84  Ibidem, inv.nr. 1265/8. In Rijnland waren soortgelijke processen al in de zestiende eeuw ge-
voerd, mede naar aanleiding van een hermeting van het hele territorium. De discussie onder his-
torici betreft de vraag in hoeverre dit een bestuurlijke hervorming was van oudere praktijken die 
niet langer functioneerden of toch het rechtzetten van misstanden was (Van Tielhof en Van Dam, 
Stedenland, 106-111).
85  HvD, OAD, inv.nr. 22, resolutieboek, f. 44, 48 en 76.
86  Van de Pas, Centraal en lokaal gezag, 85-86; Ter Braake, Rekenschap, 84. 
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Hoewel de ambachtsbewaarders formeel niet verplicht waren de rekening 
ter controle over te leggen aan de hoogheemraden, kwam het in de praktijk 
voor dat een hoogheemraad door het ambacht gevraagd werd om bij het con-
troleren van een rekening present te zijn als er eerder bij die gelegenheid pro-
blemen waren geweest. Dat dit eveneens tot spanningen kon leiden, blijkt uit 
een voorval in Papsou in 1569. De ingeland Pieter Sasbout vroeg aan Abraham 
van Almonde of hij daar was als hoogheemraad of als ingeland. Toen deze ant-
woordde ‘ick come hier als versocht zijnde als heemraedt vande molenmees-
ters volgende zekere ordonnantie’, trok Sasbout hem de rekening uit handen.87 
Hij gaf hem te verstaan dat hij alleen aanwezig hoefde te zijn als er een conflict 
was over de rekening. Daarop liet Van Almonde zijn paard halen en ging naar 
huis, vermoedelijk om escalatie te voorkomen.

Ook de vaststelling van de hoogte van de omslag door de ambachtsbewaar-
der wilden de hoogheemraden graag op regionaal niveau geregeld zien. De 
president van het Hof van Holland, de al eerder genoemde Gerrit van Assen-
delft, steunde hun voorstel om toestemming te verlenen voor iedere heffing 
van de ambachtsbewaarder. Hiermee was volgens hem veel onenigheid te 
voorkomen, of, zoals hij het zelf verwoordde: ‘loperije, differentie ende twee-
dracht die de naeste twintich jairen aldair meer gevallen zijn dan in andere 
heemraetscippen’.88 Gedurende de zestiende eeuw slaagden de hoogheemra-
den er niet in de zeggenschap te krijgen over de omslagheffing of invloed uit 
te oefenen op de vaststelling van de hoogte van de omslag. Zij wezen dan ook 
iedere verantwoordelijkheid van de hand, zoals in 1569 tegenover de lands-
heer, de graaf van Bossu, die bij de hoogheemraden een klacht indiende naar 
aanleiding van informatie van de hertog van Alva dat de geconfisceerde landen 
veel hoger aangeslagen werden dan de andere percelen. De hoogheemraden 
antwoordden dat zij alleen maar bevoegd waren om te keuren.89 Dat verander-
de niet, ook niet bij de instelling van het college van hoofdingelanden in 1589. 
De toen aangestelde penningmeesters hoefden volgens voorschrift alleen de 
rekening te verantwoorden tegenover de ambachtsbewaarders en ingelanden. 
In de praktijk waren in de meeste westambachten de schout, schepenen, inge-
landen en welgestelde inwoners aanwezig bij het afhoren van de rekening, en 
in de oostambachten de schout en achtemannnen.90

De verkiezing van de ambachtsbewaarder was een ander punt dat de hoog-
heemraden vaak bezighield. Keer op keer stelden zij voorwaarden aan de ver-
kiesbaarheid of grepen in nadat iemand gekozen was, hoewel dat uitsluitend een 
zaak van de ambachten zelf was. De door de hoogheemraden opgestelde regels 
sorteerden dan ook geen enkel effect. Er zijn vele voorbeelden te noemen van 
dergelijke reglementering. Vooral de materiële voorwaarden vonden de hoog-

87  HvD, OAD, inv.nr. 348/25. Pieter Sasbout was bierbrouwer en burgemeester in Delft. Hij was 
de oprichter van het Hofje van Gratie in 1575: zes woningen voor alleenstaande vrouwen. Citaat 
vertaald: ‘ik kom hier als hoogheemraad op verzoek van de molenmeesters vanwege een bepaalde 
afspraak’.
88  NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 209v. Citaat vertaald: ‘gedoe en onenigheid’.
89  HvD, OAD, inv.nr. 1072/2.
90  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 152-153; Dolk, Delfland, 224; HvD, OAD, inv.nr. 1159; ibi-
dem, inv.nr. 1258; ibidem, inv.nr. 1283; ibidem, inv.nr. 1377.
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heemraden van groot belang. In 1440 stelden de hoogheemraden, voor zover be-
kend voor het eerst, vermogenseisen aan de ambachtsbewaarder. De ambachts-
bewaarder van Rijswijk moest tweehonderd pond aan geld bezitten, terwijl in 
andere ambachten geen bedrag werd genoemd, maar wel dat het landbezit mee-
gewogen moest worden bij de keuze, of zoals de hoogheemraden het noemden, 
‘volghende na der morghentael’.91 Het is niet duidelijk of het hier om landeigen-
dom of landbezit, dus ook pacht, ging. Daarna kwamen ze met het voorschrift dat 
een ambachtsbewaarder een betrouwbare borg moest stellen voor het innen van 
de omslag. De borgen konden dan zo nodig financieel bijspringen, want zon-
der borg was de ambachtsbewaarder volgens de hoogheemraden zelf aanspra-
kelijk bij eventuele schade.92 Vanaf 1504 stelden de hoogheemraden hernieuw-
de eisen aan de omvang van de bezittingen om voor verkiezing in aanmerking 
te komen. Er werd niet alleen een geldbedrag genoemd, maar kort daarop zelfs 
ook huiseigendom en een boerenbedrijf met paarden en koeien.93 Een bepaalde 
welstand was volgens hen nodig om bij achterstallige betalingen aan de beta-
lingsplichtingen te kunnen voldoen. De stadsbestuurders van Delft beweerden 
dat de materiële voorwaarden voor de hoogheemraden belangrijk waren omdat 
de waterbestuurders meenden dat ‘dijegheene dije lantneringhe doen hen beter 
des lants saecken gheacht werden te verstaen’.94 De ambachtsbewaarders zelf 
vonden de vermogenseisen niet relevant voor de functie omdat de kosten altijd 
verdeeld werden over de ingelanden. Het was regel dat de uitgaven voor wa-
terwerken betaald werden van de omslag die vooraf werd berekend en geïnd.95

Het belang dat de hoogheemraden hechtten aan het agrarisch bezit van 
een ambachtsbewaarder, doet vermoeden dat in de praktijk de ambachtsbe-
waarders niet altijd (vermogende) landbezitters waren. Bij de opkomende be-
roepsdifferentiatie op het platteland, zoals die beschreven is door De Vries en 
anderen, kan de agrarische achtergrond van de ambachtsbewaarders van toe-
nemend belang geweest zijn voor de hoogheemraden in hun streven naar pro-
fessionalisering en centralisering van de bestuurlijke organisatie van het wa-
terbeheer. In de casestudies wordt dit nader aan de orde gesteld. Het stellen 
van vermogenseisen door de hoogheemraden aan de verkiezing van een am-
bachtsbewaarder was in 1591 reden voor het enkele jaren daarvoor opgerichte 
college van hoofdingelanden om de hoogheemraden nog eens nadrukkelijk te 
verbieden de ambachtsbewaarders ook maar iets te bevelen ‘ofte den amboch-
ten te prescriberen’.96 

De hoogheemraden kwamen in 1462 voor het eerst met een regeling die een 
boete van tien pond voorschreef bij weigering van de functie.97 In 1509 voorza-
gen de hoogheemraden in de mogelijkheid tot substitutie, waarbij wel uitdruk-

91  Ibidem, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 9. Citaat vertaald: ‘overeenkomstig het aantal morgens’.
92  Ibidem, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 66.
93  Dolk, Delfland, 64 en 115-116; HvD, OAD, inv.nr. 1620, dingboek, f. 60; ibidem, inv.nr. 352/93; 
GAV, AHV, inv.nr. 70, f. 4.
94  HvD, OAD, inv.nr. 352/93. Citaat vertaald: ‘agrariërs geacht worden meer kennis te hebben 
van zaken aangaande het land’.
95  Dolk, Delfland, 115-116.
96  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 149. Citaat vertaald: ‘of de ambachten iets voor te schrijven’.
97  Dolk, Delfland, 64; HvD, OAD, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 51.
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kelijk hun goedkeuring was vereist.98 De gekozene kon zelf iemand in zijn 
plaats stellen, maar bleef dan nog wel verantwoordelijk. Dat gebeurde ook als 
een ambachtsbewaarder weigerde de functie uit te oefenen en de hoogheem-
raden zelf een substituut stelden.99 Ook zouden de hoogheemraden zelf ‘een 
goede man’ aanstellen als bij verkiezing de stemmen staakten.100 

De mogelijkheid tot substitutie kwam het klooster van de Reguliere Kanun-
niken van St. Augustinus in ’s-Gravenzande in 1527 goed uit, toen de instelling 
verkozen werd het ambachtsbewaarderschap in dat ambacht uit te voeren. Op 
verzoek van de procurator van het klooster stonden de hoogheemraden toe dat 
de bode van het ambacht, Adriaen Jansz., als substituut zou optreden.101 Door 
substitutie oefenden dus al vrij snel niet-agrariërs de taak van ambachtsbe-
waarder uit. 

Hoe vaak kwamen substituties voor en waar? Een goed overzicht hiervan is 
te verkrijgen dankzij twee registers waarin de substituties tussen 1551 en 1567 
genoteerd staan.102 In deze periode van zestien jaar waren er 104 substituties 
van ambachtsbewaarders. Veruit de meeste kwamen voor in het zuidelijke en 
centrale deel van Delfland, namelijk de omgeving Maasland en Vlaardingen. 
In totaal waren het er 71, terwijl in het westelijke deel, de omgeving van Mon-
ster, Den Haag en Voorburg er 25 vermeldingen waren; in het oostelijke deel, 
de omgeving van Hof van Delft en Berkel, waren het er 8. Afgezet tegen het 
aantal ambachten vermenigvuldigd met 16 jaar komt dat uit op de volgende 
percentages: 40, 12 en 4%.103 De reden van het grote verschil kan zijn: het niet 
bereid zijn (om praktische redenen) om de functie uit te oefenen, de omvang 
en complexiteit van het werk, of zelfs beide. 

In 1547 bepaalden de hoogheemraden dat een ambachtsbewaarder moest 
kunnen lezen en schrijven.104 Soms werd dit door de gekozene opgegeven als 
reden voor substitutie, maar dit werd niet altijd als geldig excuus aanvaard, zo-
als Sijmon Lourisz. in 1549 ervaarde.105 Hij was gekozen als ambachtsbewaar-
der van Maasland-Poelpolder, ondanks zijn verzoek hem op die grond niet te 
kiezen. Zelfs aanvullende argumenten mochten niet baten: hij moest de func-
tie toch uitoefenen.106 Hieruit blijkt dat de regelgeving van de hoogheemraden 
niet door de ambachten werd overgenomen of toegepast.

98   Ibidem, inv.nr. 1620, dingboek, f.60v; GAV, AHV, inv.nr. 70, f. 4. In paragraaf 4.4.2 wordt de 
substitutie uitgebreid besproken.
99   HvD, OAD, inv.nr. 343/58.
100  Dolk, Delfland, 64; HvD, OAD, inv.nr. 3, f. 51. Citaat vertaald: ‘een geschikt persoon’.
101  HvD, OAD, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 86v.  
102  Ibidem, inv.nr. 343/101; ibidem, inv.nr. 343/56.
103  Dolk, Delfland, 52-54. Bij deze berekening is uitgegaan van de hoofdambachten en de lid-
maatambachten. In werkelijkheid waren er meer ambachten waar ambachtsbewaarders aange-
steld waren, maar deze hadden alleen de taak de omslag te innen.
104  HvD, OAD, inv.nr. 27, resolutieboek, f. 11.
105  Ibidem, inv.nr. 343/56 f. 5v.
106  Ibidem, inv.nr. 1644, sententieboek, f. 41v. Aanvullende argumenten waren dat hij in Schip-
luiden woonde waar hij als kerkmeester op zon- en feestdagen in de kerk moest zijn, zodat hij 
niet naar de kerk in Maasland kon gaan ‘omme mitte buijeren van de Poelpolder te spreecken 
’t gemeenlant angaende, gelijck dat de maniere es’. Bovendien zei hij dat hij niet meer dan acht 
morgen land bezat en dat hij van plan was dat jaar op bedevaart naar de Provence te gaan.
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Een ander punt waartegen de hoogheemraden ernstig bezwaar hadden, was 
de verkiezing van een vrouw tot ambachtsbewaarder. Een voorbeeld hiervan is 
de verkiezing van een vrouw in 1546 in Naaldwijk. Als reactie hierop dagvaard-
de de dijkgraaf enkele ingelanden van het ambacht om zich te verantwoorden 
tegenover de hoogheemraden.107 Dit voorval bracht de hoogheemraden ertoe 
in de algemene heemraadkeur uit 1547 de bepaling op te nemen dat het verbo-
den was een vrouw voor die functie te kiezen, op straffe van tien pond.108 Ook 
hier bleek de regelgeving van de hoogheemraden geen effect te sorteren omdat 
de verkiezing een aangelegendheid van het ambacht was. Bij de verkiezing van 
Machtelt Adriaensdochter uit Delft tot ambachtsbewaarder in Poeldijk in 1581 
probeerden de hoogheemraden daarom met argumenten, op haar verzoek, de 
verkiezing ongedaan te maken. Zij voerden aan dat er genoeg bekwame man-
nen voor de functie waren, en dat de vrouw weduwe was en te ver van Poeldijk 
woonde om de functie goed uit te kunnen oefenen. Ze vroegen de ingelanden 
om iemand anders in haar plaats te benoemen, tenzij zij zwaarwegende rede-
nen hadden om de weduwe die functie te laten vervullen.109 

Deze voorbeelden illustreren de behoefte van de hoogheemraden zeggen-
schap uit te oefenen over de verkiezing van ambachtsbewaarders. Volgens de 
stadsbestuurders van Delft grepen de hoogheemraden vooral in als iemand tot 
ambachtsbewaarder gekozen was die hun niet welgevallig was. Dat zou het ge-
val geweest zijn bij personen die kritisch tegenover de hoogheemraden en hun 
visie op het waterbeleid stonden. De stadsbestuurders beweerden dat de hoog-
heemraden liever iemand in die functie hadden die ‘goet slecht ende eenvou-
dich es ende dije Goots waeter over Goots acker laet loopen’.110

Het laatste facet van de functie van ambachtsbewaarder die hier besproken 
wordt, is de verhouding tussen de bewaarders van hoofdambachten en lid-
maatambachten. De eerste reglementering over de bestuurlijke verhouding 
stamt uit 1523. Deze hield in dat de lidmaatambachtsbewaarder ondergeschikt 
was aan de hoofdambachtsbewaarder.111 Toch was er geen sprake van zeggen-
schap van de laatste over de eerste. Dit was duidelijk vastgelegd in een gerech-
telijke uitspraak van de Grote Raad van Mechelen in 1547. Daarin staat dat han-
delingen van een ambachtsbewaarder geen juridische consequenties hadden 
voor het ambacht, dus dan ook zeker niet voor een ander ambacht. Voor een 
gezagsverhouding tussen de hoofdambachten en de lidmaatambachten was 
door deze uitspraak geen enkele juridische basis.112

In een proces in 1588 waarin procureur Simon van Veen de verdediging 
voerde voor de ambachtsbewaarders, verwoordde hij zijn visie over de verhou-
ding tussen hoofd- en lidmaatambachten. Van Veen was het oneens met de 
opvatting van de hoogheemraden dat de hoofdambachtsbewaarders het ge-
meenland niet vertegenwoordigden omdat zij niet overlegden met de lidmaat-
ambachten. In zijn visie waren de hoofdambachtsbewaarders gekozen door 

107  Ibidem, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 86v.
108  Ibidem, inv.nr. 219, f. 11; ibidem inv.nr. 27, resolutieboek, f. 11.
109  Ibidem, inv.nr. 33, resolutieboek, f. 102v.
110  Ibidem, inv.nr. 352/93, art. 26. Citaat vertaald: ‘erg onwetend en onverschillig’.
111   Ibidem, inv.nr. 24, resolutieboek, f. 5a, art. 42.
112   Dolk, Delfland, 134-136.
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zowel de ingelanden van het hoofdambacht als die van de bijbehorende lid-
maatambachten, waardoor hij al deze ingelanden vertegenwoordigde. Vol-
gens Van Veen zou het werkelijk ondoenlijk zijn om alle lidmaatambachten 
te raadplegen vanwege de geografische afstand ten opzichte van het hoofdam-
bacht.113 Dat betekende echter niet dat de hoofdambachtsbewaarders alles op 
eigen houtje deden, want zij waren ‘soe vermetelijck nochte slecht nijet dat-
se ijet sullen doen sonder die saecke geleijt te hebben in communicatie van 
dengeenen dije ’t behoort’.114 Hij doelde daarmee op het overleg dat incidenteel 
plaatsvond tussen de ambachtsbewaarders van de hoofdambachten en inge-
landen van de lidmaatambachten. Maar dat de hoofdambachtsbewaarders in 
alle gevallen eerst moesten overleggen met de lidmaatambachten, was ‘in strijt 
tegens alle goede manieren van doen tot desen daege toe in Delfflant achter-
volcht’.115 Als zij steeds enkele honderden personen zouden moeten oproepen, 
ging dat ten koste van de slagvaardigheid. Er zou dan sprake zijn van een ‘ma-
nifeste democratie, dewelcke eenijegelijck wel weet wat inconveniënten plach 
mit hem te brengen’, aldus de procureur van de ambachtsbewaarders.116 Met 
deze verwijzing naar het inefficiënte besluitvormingsproces doelde hij waar-
schijnlijk op de bestuurlijke traditie van de burenvergaderingen, waar alle in-
gelanden hun zegje mochten doen. Van Veen was als jurist goed op de hoog-
te van de verschillende rechtsvormen. Hij was duidelijk geen voorstander van 
een democratische bestuursvorm. Daarmee zat hij op dezelfde lijn als Johan 
van Oldenbarnevelt. Beiden maakten in de jaren tachtig van de zestiende eeuw 
deel uit van de Staten van Holland.117 Van Veen was eveneens nauw betrokken 
bij de totstandkoming van het college van hoofdingelanden in zijn functie van 
advocaat van de ambachtsbewaarders van de westambachten.118 Zijn carrière 
op centraal bestuursniveau zette hij tussen 1595 en 1607 voort als advocaat-
fiscaal van Holland.119

Uit het genoemde is af te leiden dat er onder de bestuurders verschil van in-
zicht bestond over de vraag hoe de formeel vastgelegde hiërarchische verhou-
ding tussen hoofdambachten en lidmaatambachten in de praktijk uitgevoerd 
diende te worden, hetzij in een grote kring van besluitvormers dan wel in een 
kleine kring. De hier naar voren gebrachte thematiek, namelijk de verkiezing 
van de hoofdambachtsbewaarders door alle ingelanden van zowel de hoofd- als 
lidmaatambachten, en de mate van overleg tussen de ambachtsbewaarders en 
de ingelanden, hangt nauw samen met het grotere vraagstuk van participatie 
en representatie op lokaal niveau, dat binnen de casestudies uitvoeriger wordt 
besproken. 

113   Ibidem, 186-187.
114   HvD, OAD, inv.nr. 352/27, art. 52. Citaat vertaald: ‘zij waren niet zo arrogant en oneerlijk dat 
ze iets zouden doen zonder overleg met de belanghebbenden’.
115   Ibidem, inv.nr. 352/27, art. 55. Citaat vertaald: ‘in strijd met de correcte handelwijzen die tot 
op heden gebruikelijk waren in Delfland’.
116  Ibidem, inv.nr. 352/27, art. 56-58. Citaat vertaald: ‘overduidelijke democratie waarvan bekend 
is welke ongemakken dat met zich meebrengt’.
117   Van der Goes, Resolutiën, 285.
118   Dolk, Delfland, 190-192.
119  Van den Bergh, Oldenbarnevelt, 23.
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De functie van smaldeler is nauw verwant aan die van ambachtsbewaar-
der. Het was de enige gecentraliseerde functie binnen het decentrale water-
beheer. Smaldelen betekent het verdelen, ofwel omslaan, van de kosten vol-
gens een verdeelsleutel. Het waren de westambachten onder aanvoering van 
Pieter Sijmonsz. die de functie van ontvanger afschaften, waarna ze de func-
tie van smaldeler introduceerden. De functie bestond, zoals op p. 59 reeds is 
aangehaald, nog niet toen Pieter Sijmonsz. zijn klachten in 1515 opstelde, ter-
wijl hij in 1519 door de hoogheemraden aangeduid werd ‘als die administra-
cie ende bewindt hebbende vanwegen den ambachtsbewaerders vande achte 
sluijssen’.120 De smaldeler had dezelfde functie als de vroegere ontvanger. Het 
grote verschil was dat de ontvanger door de hoogheemraden, dus van bovenaf, 
was ingesteld, terwijl de smaldeler door de ambachten, dus van onderaf, was 
benoemd. Zowel de functie van smaldeler als die van ontvanger beoogde een 
efficiënter financieel beheer voor de regionale waterwerken. Vooral de aanne-
mer profiteerde van het gecentraliseerde financiële beheer. Deze moest name-
lijk voorheen bij ieder ambacht langsgaan om een deel van de aanneemsom te 
ontvangen. Niet ieder ambacht was even vlot met de betaling, zodat de aanne-
mer soms meerdere keren naar de ambachtsbewaarder terug moest.121 

Naast het verdelen van de gemeenlandskosten over de ambachten en het 
betalen van de aannemers assisteerde de smaldeler de ambachtsbewaarders 
bij de aanbesteding van de gemeenlandswaterwerken. Na het overlijden van 
smaldeler Pieter Sijmonsz., vermoedelijk eind jaren dertig van de zestiende 
eeuw, werden er voor de acht westambachten twee smaldelers benoemd. Ieder 
kreeg vier ambachten toegewezen. Voor de oostambachten was een smaldeler 
voldoende. Daar was in de functievervulling sprake van een zekere mate van 
continuïteit doordat Dirck Willemsz. die post vijftig jaar lang bekleedde, van 
1536 tot 1586, totdat hij op 92-jarige leeftijd overleed.122 Bij de westambachten 
waren de smaldelers vaak tien jaar of langer in functie.123

De smaldeler werd, zoals gezegd, aangesteld door de ambachten. Hij legde 
de eed af tegenover de ambachtsbewaarders en was daardoor aan hen verant-
woording schuldig. De hoogheemraden trachtten controle uit te oefenen op 
deze functionaris door hem op te dragen de rekening van de gemeenlandswa-
terwerken ter goedkeuring voor te leggen aan de dijkgraaf en de hoogheem-
raden, de stadbestuurders van Delft en aan de grootste ingelanden, op straffe 
van vijftig gulden. Hiermee probeerden de hoogheemraden in 1541 een eerder 
initiatief nieuw leven in te blazen.124 Het maakte deel uit van hun streven naar 
een vorm van gecentraliseerd waterbeheer waarbij de lokale elite een belang-
rijke rol kreeg toebedeeld en de grote groep ingelanden buitenspel werd gezet.

Mogelijk was er een verband tussen de instelling van een centrale financiële 

120  HvD, OAD, inv.nr. 1621, dingboek, f. 56v. Vgl. Dolk, Delfland, 98. Citaat vertaald: ‘het beheer 
van publieke zaken namens de ambachtsbewaarders van de acht sluisambachten’ (ofwel hoofdam-
bachten).
121   NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 147-149.
122  Dolk, Delfland, 180. 
123   Ibidem, 180 en 727; HvD, OAD, inv.nr. 1070/1.
124  Ibidem, inv.nr. 543; NA, HDA, inv.nr. 1367, sententieboek, f. 38. Tussen 1510 en 1518 had dit 
al als voorschrift van de hoogheemraden bestaan.
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beheerder door de ambachten en de grote stormen en overstromingen in de 
periode 1510-1515 die overal in Holland zware schade toebrachten aan de dij-
ken. Het vertrouwen in de zittende waterschapsbesturen kwam daardoor sterk 
onder druk te staan. Het leidde zelfs tot ingrijpen door landsheer Karel V, die 
commissarissen naar Holland stuurde om de grote waterkeringen en de wa-
terbesturen te inspecteren en orde op zaken te stellen. Voor Delfland had dit 
overigens geen verstrekkende gevolgen, maar mogelijk versterkte dit de onvre-
de bij de ambachten over de bestaande bestuurlijke situatie, getuige de proces-
voering tegen de hoogheemraden die toen op gang kwam.125 

De smaldeler was tot aan 1575 uitsluitend aan de ambachtsbewaarders ver-
antwoording schuldig, ondanks de pogingen van de hoogheemraden daarin te 
participeren. Vanaf genoemd jaar legde de smaldeler echter de eed af tegen-
over de hoogheemraden. Dit maakte de bestuurlijke verhoudingen gecompli-
ceerd.126 Doordat nu de situatie bestond dat de smaldelers waren aangesteld 
door de ambachten, maar de eed aflegden tegenover de hoogheemraden, ont-
stond er verschil van mening tussen de in 1575 aangestelde smaldelers van 
de westambachten over de vraag aan wie ze nu eigenlijk het meest verant-
woording schuldig waren.127 De ene smaldeler van de westambachten, Huij-
brecht Willemsz. Rodenburch, was van mening dat de ambachten dat recht 
toekwam. Mede-smaldeler Pieter Verharen, was voorstander van meer zeg-
genschap van de hoogheemraden. Door toedoen van Rodenburch, met Johan 
van Oldenbarnevelt als bondgenoot, kwam uit de hieruit ontstane tweespalt in 
1589 het college van hoofdingelanden tot stand.128 De twee smaldelers van de 
westambachten waren daarmee de personificatie geworden van de strijd tus-
sen twee bestuurlijke belangen: die van decentralisatie en die van centralise-
ring. Aan het eind van de zestiende eeuw viel deze in het voordeel uit van de-
centralisatie.

Op initiatief van Rodenburch werden de smaldelers in 1589 vervangen door 
slechts een penningmeester voor de westambachten, in de persoon van hem-
zelf, en een voor de oostambachten, Adam Dircxz. van Kerckhoven.129 Om de 
functie te mogen uitoefenen moesten ze respectievelijk vierduizend en twee-
duizend pond borgstellen. Ze werden gekozen en beëdigd door het college 
van hoofdingelanden, op voordracht van de ambachtsbewaarders. De penning-
meesters hadden dezelfde taken als voorheen de smaldeler en dáárvoor de 
ambachtsbewaarder: ze inden de heemraadspenning en droegen die af aan 
de hoogheemraden samen met andere vergoedingen. Ze inden eveneens de 
omslag om de gemeenlandswaterwerken te betalen, ‘so zij deselve best sul-

125   Postma, Delfland, 156. De dijkgraaf en hoogheemraden kregen bij die gelegenheid het toe-
zicht op de zeewering als taak toebedeeld. Voor de kort daarvoor versterkte Maasdijk waren geen 
maatregelen nodig.
126  Dolk, Delfland, 179. Mogelijk is er een verband met het herstel van de waterwerken als gevolg 
van de militaire inundaties in het najaar van 1574 en de verstoorde bestuurlijke situatie als gevolg 
van de Opstand (Ibidem, 171-176).
127  Ibidem, 190; NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 110.
128  De totstandkoming van het college is beschreven in hoofdstuk 2.
129  Dolk, Delfland, 97-98, 190-191, 203 en 223-224. HvD, OAD, inv.nr. 552/1; NA, HDA, inv.nr. 
1336, collectie akten, f. 148v en 152.
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len weten te gecrijgen’.130 Ook assisteerden de penningmeesters de ambachts-
bewaarders bij de aanbesteding van de gemeenlandswaterwerken. De door 
hen opgestelde jaarrekeningen werden ter verantwoording voorgelegd aan 
het college van hoofdingelanden in het bijzijn van de ambachtsbewaarders en 
de ingelanden.131 Het decentrale karakter van het regionale waterbeheer werd 
hiermee ogenschijnlijk benadrukt. Zo was het getouwtrek over de centrale fi-
nanciële functionaris door regionale krachten van bovenaf en lokale krachten 
van onderaf op een andere constellatie van benoemingsprocedures en taakver-
delingen uitgekomen, die een nieuw gevonden balans in het krachtenveld uit-
drukte. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de nieuwe institutie, 
het college van hoofdingelanden, waarin lokale en regionale belangen verte-
genwoordigd werden door afgevaardigden van specifieke groepen uit de lokale 
en regionale elite.

Een andere lokale waterstaatsfunctie was die van molenmeester. De taken 
van deze functionaris waren nauw verbonden met de molen en de daartoe be-
horende waterwerken. Hoe verhield zich het molenmeesterschap tot de be-
stuursinrichting van het ambacht? Het molenmeesterschap was geen bestuurs-
functie, maar een uitvoerende functie in opdracht van het ambachtsbestuur. 
In sommige ambachten was de ambachtsbewaarder tevens molenmeester en 
kon hij in deze dubbelfunctie wel deel uitmaken van het ambachtsbestuur. 
Geen enkele molenmeester vormde een eigen polderbestuur.132 Dit was in de 
praktijk niet uitvoerbaar omdat het werkgebied van een molenmeester vaak 
beperkt was tot een bepaalde molen en de daartoe behorende waterwerken. 
Het viel dus niet samen met de poldergrenzen. In sommige polders stonden 
meerdere molens met elk een eigen molenmeester.

Wat waren de taken van de molenmeester? In de eerste plaats moest deze 
functionaris ervoor zorgen dat de molen operationeel bleef en de bijbehorende 
waterwerken goed onderhouden werden voor een optimale verwerking van het 
water. Hij besteedde de waterwerken aan, beheerde de financiën, stelde de om-
slag vast en inde de penningen, zoals ook de ambachtsbewaarder deed voor de 
overige waterwerken. Voor de jaarlijkse inspectie van de molenwaterwerken 
stelde hij zelf een aantal ingelanden aan om hem daarbij te assisteren. Bij die 
gelegenheid werden de medeschouwers slijk- of kroosheemraden genoemd, 
naargelang de te schouwen objecten.133 In de loop der tijd kregen sommige 
molenmeesters van de hoogheemraden ook schouwbevoegdheid over andere 
lokale waterwerken.134

De vraag wie de functie van molenmeester heeft ingesteld, wanneer en met 
welk doel is voor het onderzoek interessant omdat het een nieuw en intri-

130  Fockema Andreae, Rechtsbronnen, 152. Citaat vertaald: ‘zoals ze dat zelf het beste weten’.
131   Ibidem, 151-152; NA, HDA, inv.nr. 1367, sententieboek, f. 38.
132   Vgl. Dolk, Delfland, 81 en 321. 
133   Ibidem, 85; HvD, OAD, inv.nr. 30, resolutieboek, f. 91v.
134   Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat de molenmeester in de zestiende eeuw de mo-
lenaar aanstelde. Uit enkele onderzochte polderarchieven blijkt dat in de periode 1750-1850 mo-
lenaars gekozen werden door de molenmeester en ingelanden (HvD, archief Broekpolder (Vlaar-
dingen), inv.nr. 36; ibidem, archief Commandeurspolder, inv.nr. 359; ibidem, archief Duifpolder, 
18; ibidem, archief Nieuwe Broekpolder (Rijswijk), inv.nr. 24).
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gerend aspect werd van het institutionaliseringsproces, in het bijzonder op 
het precaire vlak van de competentieafbakening van hoogheemraden en am-
bachten. Wat betreft de vraag door wie deze functie is ingesteld, houdt Dek-
ker enigszins een slag om de arm door te beweren dat het initiatief vermoe-
delijk afkomstig was van de hoogheemraden.135 Hoewel de functie in 1440 al 
bestond, werd die niet gereglementeerd in de Zespuntensententie van 1454. 
De eerste bepaling met betrekking tot de functie van molenmeester stamt uit 
1462. De hoogheemraden legden toen vast dat als er tweedracht was bij de 
verkiezing van de molenmeester, de hoogheemraden dan ‘een goede man’ 
zouden aanstellen.136 Dit impliceert dat anderen dan de hoogheemraden deze 
functionaris kozen. Onzeker is of dit vóór dat jaar al regel was. Nadien kwam 
het nog enkele keren voor dat een molenmeester benoemd werd door de hoog-
heemraden. Voor Dekker is dit reden om aan te nemen dat er een mengvorm 
in de verkiezing van de molenmeester bleef bestaan, dus zowel door de am-
bachten als door de hoogheemraden.137 

Wat betreft de aanstellingsprocedure voor de molenmeester ontdekte Dek-
ker dat deze in de zeventiende eeuw binnen Delfland in vier verschillende vor-
men plaatsvond, namelijk door middel van verkiezing, loting, benoeming en 
roulering.138 Was dat in de zestiende eeuw ook zo? Door de procesvoering naar 
aanleiding van de kwestie in polder Vrijenban in 1565, toen een gasthuismees-
ter van Delft weigerde de functie te accepteren, is dankzij de getuigenverkla-
ringen van enkele ingelanden bekend dat de dijkgraaf en de hoogheemraden 
bij keur vastgelegd hadden dat de ingelanden van iedere polder jaarlijks ie-
mand tot molenmeester kozen die daartoe bekwaam was en die land in de pol-
der in gebruik had.139 De gekozen molenmeester was verplicht de functie op 
zich te nemen en een jaar lang uit te oefenen. Degene die daartoe niet genegen 
was, kon na goedkeuring van de hoogheemraden een ander in zijn plaats stel-
len: de subsituut. De eerste keur die substitutie toestond voor molenmeesters 
dateert van 1518.140 

Zoals bij de ambachtsbewaarders ook al besproken is, kwamen de hoog-
heemraden vanaf 1468 steeds weer met reglementering betreffende het af-
horen van de rekening. Het beoogde doel was controle uit te oefenen op het 
financieel beheer van de molenmeesters. Evenals de ambachtsbewaarders kre-
gen de molenmeesters steeds de opdracht een exemplaar van de jaarrekening 
te overhandigen aan de hoogheemraden.141 Hoe dat in de praktijk kon uitpak-
ken, verwoordde de al eerder genoemde Pieter Sijmonsz. Het komt erop neer 
dat de hoogheemraden erg kritisch waren over de uitgaven van molenmees-
ters. Er waren bijvoorbeeld teveel spijkers aangeschaft, het hout was te duur 
ingekocht, aan de arbeiders was teveel loon gegeven, buiten Delflands mede-
weten was iets aan de molen gedaan of zij hadden de schout iets geschonken 

135   Dekker, ‘Molenmeesters’, 61.
136  HvD, OAD, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 51. Citaat vertaald: ‘een geschikt persoon’.
137   Dekker, ‘Molenmeesters’, 62.
138   Ibidem, 66-78.
139   HvD, OAD, inv.nr. 342/106a.
140  Ibidem, inv.nr. 343/56; GAV, AHV, inv.nr. 70, f. 4.
141   Ibidem, inv.nr. 1059; ibidem, inv.nr. 22, resolutieboek, f. 44, 48, 76 en 69.
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dat te duur was naar de zin van de hoogheemraden. De molenmeester kreeg 
daarvoor volgens Sijmonsz. een boete opgelegd, of moest een schikking tref-
fen met de dijkgraaf.142

Een bijzondere vorm van reglementering was de schouwcommissie. In een 
document legden de hoogheemraden vast wie verantwoordelijk was voor de 
schouw. Aanvankelijk was dat zonder uitzondering de schout voor het gehe-
le ambacht, maar vooral in de zestiende eeuw was dat steeds vaker de mo-
lenmeester voor een of meer lokale waterwerken. Uit 1446 stamt de eerste 
algemene schouwcommissie voor alle schouten voor het schouwen van de slo-
ten.143 De eerst bekende verlening van schouwbevoegdheid aan een molen-
meester is die uit 1486 in polder Aalkeet (zie tabel 3.1).144 Meestal droegen de 
hoogheemraden de schouwbevoegdheid over naar aanleiding van een klacht 
of verzoek van de ingelanden of ambachtsfunctionarissen vanwege de slechte 
staat van een of meer waterwerken als gevolg van een onvoldoende of niet uit-
gevoerde schouw.145 Zo ontstonden er steeds nieuwe afzonderlijke regelingen, 
die allemaal van elkaar verschilden. In de vijftiende eeuw lieten de hoogheem-
raden de invulling van de schouw nog over aan degenen die voor de schouw 
verantwoordelijk waren, maar in de zestiende eeuw werd ook de uitvoering 
van de schouw nader omschreven in de schouwcommissie. 

De afzonderlijke schouwregelingen werden in de loop van de zestiende eeuw 
steeds uitgebreider. Er ontstond enige mate van uniformiteit door de algeme-
ne schouwordonnantie uit 1525. De aanleiding voor deze ordonnantie waren 
klachten van de ingelanden over de ‘onbehoerlicke boeten’ die de schouten aan 
hen oplegden. Ondertussen klaagden de schouten dat de boetes niet betaald 
werden.146 De schout moest ieder jaar in mei vijf medeschouwers kiezen die 
welgeborenen waren en minstens 25 morgen land hadden. Hiermee wilden de 
hoogheemraden breken met de aloude traditie dat de schout met de schepe-
nen de schouw dreef. Ook de hoogte van de boetes en het innen ervan werden 
uitgebreid beschreven in de ordonnantie. Als de overtreder niet in staat was 
de boete te betalen, schoot de schout het bedrag voor. Volgens bestaand ge-
bruik moest de overtreder het bedrag terugbetalen voor twee schat aan geld of 
vier schat aan goederen. Dit betekende het dubbele bedrag aan geld, dus met 
200% rente, of het vierdubbele aan goederen.147 Opvallend is dat in de schouw-
ordonnantie alleen werd gesproken van de schout als schouwer. Hieruit is af te 
leiden dat de overdracht van de schouwbevoegdheid van de schout naar molen-
meester geen deel uitmaakte van een strategisch plan van de hoogheemraden.

De grote diversiteit aan schouwcommissies die aan de afzonderlijke ambach-
ten en polders waren verleend vormde de aanleiding tot een nieuwe schouw-
ordonnantie in 1559. De molenmeester werd nu wel genoemd. Behalve allerlei 
regels aangaande het onderhoud en schouwen van lokale waterwerken, legden 
de hoogheemraden vast dat de schout of molenmeester jaarlijks, naargelang 

142  Ibidem, inv.nr. 333/1, art. 51.
143  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 10.
144  Ibidem, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 62.
145  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 26; ibidem, inv.nr. 343/29; ibidem, inv.nr. 343/37.
146  Ibidem, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 1-2v. Citaat vertaald: ‘disproportionele boetes’.
147  Ibidem, f. 10-11.
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de grootte van de polder, drie, vijf of zeven landgebruikers koos om gezamen-
lijk te schouwen.148 Deze algemene schouwordonnantie kan uitgelegd worden 
als een poging tot uniformering van de regelgeving, maar daarnaast ook als 
een doelbewust streven van de hoogheemraden om de schouw uit het oude in-
stitutionele verband te halen met als doel die binnen de eigen invloedssfeer te 
krijgen. Beide oogmerken zijn te beschouwen als onderdeel van een streven 
naar centralisering van het waterbeheer. In de praktijk zou het voor de land-
gebruikers betekenen dat zij nóg actiever betrokken zouden worden bij het 
waterbeheer. Zij hadden dan behalve de plicht tot functievervulling ook nog 
schouwplicht, waarmee er sprake zou zijn van een verbreding van de bestuur-
lijke participatie.

Over de instelling en de achtergronden van het molenmeesterschap wordt 
getracht meer duidelijkheid te krijgen met behulp van kwantitatieve data over 
de aanstelling, verkiezing en de verlening van schouwcommissies.149 Wat kan 
de reden geweest zijn van de instelling van deze waterstaatsfunctie? Dekker en 
Dolk geven twee hoofdredenen. Ten eerste zou de nieuwe functie in het leven 
geroepen zijn als oplossing voor die gevallen waarbij de poldergrenzen niet sa-
menvielen met de ambachtsgrenzen. Bij de opdeling in polders werd name-
lijk meestal uitgegaan van natuurlijke begrenzingen, vaak watergangen, waar-
door een polder onder de jurisdictie van meerdere ambachten kon vallen. Om 
onduidelijkheden en onenigheden over verantwoordelijkheden te voorkomen, 
zouden de molenmeesters de schouwtaken van de schout hebben overgeno-
men. Als tweede reden noemen zij het molenmeesterschap als middel voor de 
hoogheemraden om greep te krijgen op het beheer van de lokale waterwerken 
door belangrijke taken, zoals de schouwbevoegdheid, over te dragen aan de 
molenmeester en daarmee de schouten buitenspel te zetten. De plaatsing van 
poldermolens schiep voor de hoogheemraden een mogelijkheid tot bestuur-
lijke aanpassingen, omdat de poldermolen een nieuw waterwerk was waar de 
hoogheemraden zich volgens de Zespuntensententie wel mee bezig mochten 
houden. De molenmeesters zouden daarbij een belangrijke schakel zijn ge-
weest tussen de hoogheemraden en het ambacht.150 In de visie van Dekker was 
het institutionele verband tussen de hoogheemraden en de molenmeester een 
middel om meer greep te krijgen op de lokale waterwerken. Hij noemt een 
drietal argumenten waaruit zou blijken dat de molenmeesters ondergeschikt 
waren aan de hoogheemraden. Ten eerste moesten zij de hoogheemraden toe-

148  NA, HDA, 1336, collectie akten, f. 254-259.
149  De belangrijkste gebruikte bronnen zijn de registers waarin de dijkgraaf en de hoogheem-
raden de keuren, vergunningen, bestuursbesluiten, notulen, vonnissen, bestekken en andere be-
stuurszaken optekenden. De registers zijn opgenomen in het Oud-Archief Delfland (OAD, inv.nrs. 
20-36 over de periode 1440-1599). Gegevens zijn ook afkomstig uit de dingboeken (OAD, inv.nrs. 
1618-1632 over de periode 1461-1632). Dit zijn registers waarin de zaken zijn opgetekend die door 
de vierschaar van de hoogheemraden zijn behandeld. Verder is gebruikgemaakt van de gegevens 
uit procesdossiers. 
150  Dolk, Delfland, 81; Dekker, ‘Molenmeesters’, 51-53 en 56. Volgens Dekker was keurbevoegd-
heid verbonden aan de schouwbevoegdheid (p. 55). Dit klopt niet: de hoogheemraden vonden dat 
de molenmeesters moesten schouwen overeenkomstig de keur van de hoogheemraden. In enkele 
gevallen kregen de molenmeesters ook keurbevoegdheid van de hoogheemraden. Vgl. Dolk, Delf-
land, 83-84.
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stemming vragen om water vanuit de polder uit te slaan op de boezem en 
boezemwater in de polder te laten. Ten tweede moesten ze de molenrekening 
aan de hoogheemraden overleggen. Ten derde hadden de hoogheemraden de 
molenmeesters schouwcommissies verleend. Verder zou het gunstig voor de 
hoogheemraden zijn dat de molenmeesters jaarlijks vervangen werden, want 
hun politieke invloed bleef daardoor beperkt. Een ander gunstig aspect zou 
zijn dat de molenmeesters de waterwerken beter schouwden dan de schout 
omdat ze zelf ingeland waren en daarmee veel belang hadden bij een goede 
schouw. De schout was volgens Dekker meer geïnteresseerd in de boetes die 
de schouw opleverden en in de consumpties tijdens de schouw.151 

Dat de molenmeester door de hoogheemraden gebruikt werd in hun stre-
ven naar centralisering van het waterbeheer, is met behulp van tabel 3.1 te nu-
anceren. Hierin is namelijk overduidelijk te zien dat de eerste molenmeesters 
aangesteld werden in polders die vrijwel geheel binnen een enkel ambacht la-
gen, zoals Tedingerbroek, Naaldwijk, Wateringen en Pijnacker. Daarmee ver-
valt het eerste argument dat molenmeesters aangesteld werden omdat de be-
malingsgebieden niet samenvielen met de ambachtsgrenzen. Een meer voor 
de hand liggende reden om een molenmeester aan te stellen lijkt de tweede: 
dat de hoogheemraden de nieuwe functie van de molenmeester aangrepen 
om meer zeggenschap te krijgen over het lokale waterbeheer. Dit argument is 
echter niet te rijmen met de bewoordingen van de hoogheemraden bij de aan-
stelling van twee molenmeesters in Pijnacker in 1463, dat de zorg over alle lo-
kale waterwerken aan hen was toegewezen omdat zij gezien hadden ‘dattet van 
grooten noode is op dese tijt twee molenmeesters geset te wesen in die polre 
van Pijnaker, alzoe aldair drie watermolens staen’.152 Dit is een duidelijke ver-
wijzing naar de lokale waterhuishouding, niet naar de bestuurlijke complexi-
teit van een bemalingsgebied die onder verschillende schoutambachten zou 
vallen. Uit het overzicht in tabel 3.1 blijkt verder dat het tussen 1440 en 1600 
vier keer voorkwam dat een molenmeester gelijktijdig met de plaatsing van 
een molen werd aangesteld, namelijk twee keer in 1446 en twee keer in 1459. 
Bovendien zijn in de vijftiende eeuw drieëndertig vermeldingen van verschil-
lende molens gevonden, terwijl er slechts vijftien molenmeesters zijn aange-
troffen. Verdeeld over drie perioden van elk een halve eeuw werden er tot aan 
het jaar 1500 in totaal vijftien molenmeesters aangesteld, tot aan 1550 kwamen 
er zesendertig bij, en tot aan 1600 veertien. 

Het bovenstaande leidt tot de vaststelling dat de aanstelling van een molen-
meester aanvankelijk eerder verband hield met een geconstateerd lokaal pro-
bleem, dan met een bestuurlijke strategie van de hoogheemraden. Zij han-
delden in de vijftiende eeuw primair vanuit een probleemoplossend denken 
door een functionaris aan te stellen of de schouwbevoegdheid over te hevelen. 
De sterke toename van het aantal molenmeesters en de toekenning van de 
schouwcommissies door de hoogheemraden in de zestiende eeuw tonen aan 
dat het bestuurlijke motief een steeds grotere rol ging spelen. In de aanstel-

151  Dekker, ‘Molenmeesters’, 54-56.
152  HvD, OAD, inv.nr. 3, f. 60. Citaat vertaald: ‘dat het noodzakelijk is dat er nu twee molenmees-
ters aangesteld worden in de polder omdat er daar drie poldermolens staan’.
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ling van molenmeesters en de verlening van schouwcommissies is de eerder 
geconstateerde trend van toenemende behoefte aan uniformiteit en een meer 
gecentraliseerd bestuur bij de hoogheemraden herkenbaar. 

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat een molenmeester een meer 
ondergeschikte positie zou hebben tegenover de hoogheemraden dan een 
ambachtsbewaarder. Daarvoor waren er namelijk geen institutionele voor-
zieningen. Een molenmeester was ook niet meegaander tegenover de hoog-
heemraden dan een ambachtsbewaarder, zoals blijkt uit tal van voorbeelden. 
Vooral in Aalkeet, waar de molenmeester tevens ambachtsbewaarder was, 
kwamen herhaaldelijk incidenten voor. Zo twijfelde Allaert Claesz. openlijk 
tot twee keer toe of de hoogheemraden wel bevoegd waren om bekeuringen 
op te leggen voor het inlaten van water zonder dat daarvoor toestemming was 
verleend. Hij meende dat dit berecht moest worden door de schout en sche-
penen van Maasland.153 Cornelis Jan Harmensz. legde in de hoedanigheid van 
molenmeester de hoogheemraden zelfs een schriftelijk verbod op om op de 
Aalkeetse kade te komen om die aan te besteden. Hij moest hiervoor de hoog-
heemraden om vergiffenis vragen en een boete van zestien gulden betalen.154 
Een lagere boete was er voor Vranck Pietersz., molenmeester van de polder 
Klein-Vrijenban, die in 1564 weigerde gevolg te geven aan de uitnodiging van 
hoogheemraad Johan de Heuyter om met hem te praten over zaken die het 
hoogheemraadschap aangingen. Hij zei tegen de bode dat hij ‘nijet en begeer-
de te comen’, zonder opgave van redenen. Hij kreeg hiervoor een boete van zes 
pond.155 In enkele gevallen was de molenmeester inzet van de juridische strijd 
tussen de ambachtsheer en de hoogheemraden, zoals de molenmeester van de 
Zouteveense polder in 1564. Samen met de ambachtsheer, de graaf van Aren-
berg, ging hij in beroep bij het Hof van Holland om de keurbevoegdheid van 
de hoogheemraden in de polder te betwisten.156

Collectief verzet van de molenmeesters kwam ook voor. In 1519 sloten ze 
zich aan bij de ambachtsbewaarders die weigerden de omslag te heffen voor 
gemaakte dienstreizen. Zij waren van mening dat de hoogheemraden hun 
toestemming hadden moeten vragen voor die reizen. De hoogheemraden za-
gen dat anders, want als ze steeds anderen moesten betrekken in hun doen 
en laten, dan ‘soude ’t lant gescapen zijn t’eenemale te inunderen’.157 In 1589 
weigerden de molenmeesters van de westambachten gezamenlijk een heem-
raadskeur betreffende de schouw van sloten bekend te maken omdat dat geen 
gemeenlandswaterwerken waren. Zij kregen hiervoor ieder een boete van tien 
pond.158 Het zijn enkele voorbeelden om aan te tonen dat de molenmeesters 
minder volgzaam waren dan Dekker beweert. Ook illustreren ze de afhanke-
lijkheid van de hoogheemraden van de molenmeesters voor de uitvoering van 
werken. 

153   Ibidem, inv.nr. 1642, sententieboek, f. 20 en 32.
154   Ibidem, inv.nr. 343/63.
155   Ibidem, inv.nr. 348/10.
156  Ibidem, inv.nr. 343/115 t/m ibidem, inv.nr. 343/122.
157   NA, archief Hof van Holland (HvH), inv.nr. 493, nr. 80. Citaat vertaald: ‘zou het land ge-
doemd zijn voorgoed te overstromen’.
158   Ibidem, inv.nr. 354/1 en ibidem, inv.nr. 354/2.
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Hoe de aanstelling van de molenmeester in de praktijk tot stand kwam, is 
eveneens af te leiden uit tabel 3.1. Het laat zien dat vóór 1462 vier van de zes mo-
lenmeesters aangesteld waren door de hoogheemraden. Van de overige twee is 
niet bekend of zij verkozen waren door het ambacht of door de hoogheemra-
den. Na het jaar van de heemraadskeur stelden de hoogheemraden nog enke-
le molenmeesters aan, in 1463 in Pijnacker, in 1516 in de Holierhoekse polder 
en in 1569 in de Oude Broekpolder in Rijswijk (afb. 3.7 op p. 122).159 Het ging 
hier waarschijnlijk om gevallen waarbij de ingelanden de hoogheemraden om 
tussenkomst verzochten, bijvoorbeeld wanneer er een geschil was ontstaan bij 
de verkiezing. De tussenkomst werd in 1565 ook verzocht door de ingelanden 
van polder Klein-Vrijenban, omdat een gasthuismeester van Delft weigerde de 
functie te accepteren. De stadsbestuurders van Delft trachtten een gerechte-
lijke uitspraak van de hoogheemraden te voorkomen door de kwestie aanhan-
gig te maken bij het Hof van Holland met de bewering dat de hoogheemra-
den niet gerechtigd waren een poorter van Delft voor hun gerecht te dagen.160         

Uit genoemde concludeer ik dat in de vijftiende eeuw het initiatief tot be-
noeming van een molenmeester vooral bij de ambachten lag. In bijzondere 
gevallen grepen de hoogheemraden in, ofwel op verzoek van onderaf, ofwel 
op eigen initiatief, zoals dat bij alle zaken met betrekking tot het waterbeheer 
destijds gebeurde. Dit houdt dus geen verband met deze specifieke functie. Er 
was dan ook zeker geen mengvorm in de verkiezing van molenmeesters, zoals 
Dekker de betrokkenheid van de hoogheemraden geïnterpreteerd heeft.

Ook voor een molenmeester was het sinds 1519 mogelijk een vervanger aan 
te stellen. Voordien was het wel mogelijk een assistent te benoemen in plaats 
van een substituut, zoals bleek in 1507 toen Dirck Willemsz. uit Nootdorp door 
de hoogheemraden te verstaan was gegeven dat hij de functie van molenmees-
ter moest uitoefenen, maar dat hij ‘nae zijnre belieften’ iemand mocht aanstel-
len om hem te assisteren.161 De vroegst bekende substitutie stamt uit 1531.162 

Hoe kwamen substituties tot stand? Over de procedure tot het verkiezen van 
een substituut is niets bekend. De formulering van de substituties wekt de in-
druk dat de molenmeester op eigen initiatief een vervanger kon aanstellen. 
Er was alleen toestemming nodig van de hoogheemraden, hoewel ook sociale 
druk een rol kon spelen. Dit is op te maken uit een verklaring van een ingeland 
die met de molenmeester was overeengekomen dat hij zou optreden als zijn 
plaatsvervanger in de Dorppolder. De gekozen molenmeester was daar echter 
op teruggekomen, ondanks dat de ingeland al twee borgen had gesteld. De re-
den voor de intrekking was dat de ‘buijeren’ de door hem voorgestelde kandi-
daat niet hadden willen goedkeuren. Verder zijn er geen aanwijzingen voor 
goedkeuring van een substituut door de buren, zodat mijn vermoeden is dat 
het meestal ging om stilzwijgende toestemming. Dat de hoogheemraden de 
kandidaat-substituut in het gelijk stelden, versterkt dit vermoeden.163

159  Ibidem, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 60, ibidem, inv.nr. 3799 en ibidem, inv.nr. 3621.
160  Ibidem, inv.nr. 342/106a.
161  Ibidem, inv.nr. 1620, dingboek, f. 35.
162  Ibidem, inv.nr. 342/101, f. 2.
163  Ibidem, inv.nr. 343/58.
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 ▸ 3.7 Poldermolens aan de Haagsche Vliet tussen Rijswijk en Den Haag in de omgeving van 
kasteel Binckhorst (linksonder), Johannes van Londerseel, 1614. V.l.n.r.: de Broekslootmolen 
en de Laakmolen in de Noordpolder en de Oude Veenmolen in de Veenpolder. Tussen 1460 en 
1480 waren hier al molenmeesters aangesteld.
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Hoe vaak kwamen substituties voor en waar? Dit is na te gaan met dezelfde 
registers waarin de substituties van de ambachtsbewaarders genoteerd staan. 
In een periode van zestien jaar waren er vijfenvijftig substituties van molen-
meesters. Veruit de meeste kwamen voor in het zuidelijke en centrale deel van 
Delfland, de omgeving Maasland en Vlaardingen. In totaal waren het er zesen-
veertig, terwijl er in het westelijke deel, de omgeving van Monster, Den Haag 
en Voorburg, drie vermeldingen waren; in het oostelijke deel, de omgeving 
van Hof van Delft en Berkel, waren het er vijf. Afgezet tegen het aantal molens 
dat op Delflands overzichtskaart uit 1606 is aangegeven, vermenigvuldigd met 
zestien jaar komt dat uit op de volgende percentages: 6,1 en 1%.164 Zoals al eer-
der bij de ambachtsbewaarder ter sprake kwam, kan daarvan de reden zijn: het 
niet bereid zijn (om praktische redenen) om de functie uit te oefenen, of de 
omvang en complexiteit van het werk, of beide. 

Er waren zeker ook voordelen aan het molenmeesterschap. Terwijl Dekker 
ervan uitgaat dat de inkomsten uit de functie een aantrekkelijke factor was, 
noemden de ingelanden zelf het schouwen een gunstig aspect.165 Zij gaven toe 
dat het ‘beter ende profijtelijcker is te schouwen als beschouwt te worden’.166 
Uit de context waarin deze uitspraak werd gedaan, blijkt dat het voor een mo-
lenmeester mogelijk was om bij het schouwen onregelmatigheden van zich-
zelf door de vingers te zien. De inkomsten uit de overschietende morgentalen, 
boetes en vergoedingen wogen volgens hen niet op tegen de moeite.167

Tot slot iets over de schouwcommissies in de praktijk. Welke ontwikkeling 
laten deze regelingen zien en wat voor betekenis kunnen we daaraan toeken-
nen voor het institutionaliseringsproces? Tabel 3.1 toont dat in de tweede helft 
van de vijftiende eeuw de molenmeesters sporadisch de schouwbevoegdheid 
kregen opgedragen, namelijk in vier van de zestien gevallen. In de overige ge-
vallen werd de bevoegdheid toegewezen aan de schout. In de eerste helft van 
de zestiende eeuw gaven de hoogheemraden negen molenmeesters en negen 
schouten schouwbevoegdheid. Het keerpunt lag in de tweede helft van de zes-
tiende eeuw. Toen waren het vijftien molenmeesters tegenover drie schouten 
die schouwbevoegdheid kregen. De schouwbevoegdheid voor molenmeesters 
was dus een ontwikkeling die zich bijzonder langzaam voltrok. Datzelfde gold 
voor de ontwikkeling van de inhoud van de schouwcommissies. In de vijf-
tiende eeuw had de commissie enkel betrekking op een bepaald werk, zoals 
een watergang of een kade. Maasland was een uitzondering. Daar kregen en-
kele molenmeesters al in de vijftiende eeuw schouwbevoegdheid over alle lo-
kale waterwerken. Vanaf 1537 kwam het steeds vaker voor dat de hoogheem-
raden de molenmeester de schouw over alle lokale waterwerken opdroegen. 
Slechts incidenteel werd nog een schouwcommissie verleend voor een enkel 
werk. Wat kan de oorzaak zijn van de verschuiving in omvang van de schouw-
commissie? Het antwoord op deze vraag moet vooral gezocht worden op het 

164  Ibidem, inv.nr. 710. Bij deze berekening is ervan uit gegaan dat er voor iedere molen een 
molenmeester was aangewezen.
165  Dekker, ‘Molenmeesters’, 59-60.
166  NA, HvH, inv.nr. 3540/6. Citaat vertaald: ‘het is gunstiger om te schouwen dan om ge-
schouwd te worden’.
167  Ibidem. 
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bestuurlijke vlak. In de wijze waarop institutionalisering van de schouwbe-
voegdheid plaatsvond, is in de loop van de zestiende eeuw een strategie te her-
kennen richting bestuurlijke uniformiteit. Dit maakte onmiskenbaar deel uit 
van het streven van de hoogheemraden naar een meer gecentraliseerd water-
bestuur. 

Er was veelvuldig juridische strijd over de vraag of de hoogheemraden met 
het verlenen van schouwcommissies hun bevoegdheden te buiten gingen. Dit 
is interessant met het oog op de vraag hoe institutionaliseringsprocessen ver-
liepen. De hoogheemraden konden nooit een document overleggen waarin 
die bevoegdheid was vastgelegd. Toch accepteerden de ambachten en inge-
landen hun interventie. Dat is goed verklaarbaar. In de betrokken periode wa-
ren besturen niet of nauwelijks schriftelijk gereglementeerd en ontbrak het 
aan bovenlokaal toezicht. Mogelijk wreekte zich ook de bestuursinrichting in 
die ambachten waar de ambachtsbewaarder geen deel uitmaakte van het am-
bachtsbestuur en daardoor geen bestuurlijke bevoegdheid had om de schout 
te corrigeren. Bij het in gebreke blijven van de ambachtsbestuurders, bijvoor-
beeld bij het schouwen, kon het ingrijpen van een ander erkend bestuur een 
oplossing zijn. De hoogheemraden waren vanwege hun regionale waterbe-
heerstaak acceptabel voor deze rol. Het is een van de vele voorbeelden waar 
van onderaf door het lokale bestuur verregaande bemoeienis of zelfs regulier 
toezicht van bovenaf door de hoogheemraden werd geaccepteerd of zelfs ver-
zocht, met het doel de waterbeheerstaak te verbeteren. Het voorbeeld laat te-
vens zien dat beide partijen voordeel konden hebben van een meer gecentrali-
seerd bestuur, waardoor de nieuw bedachte vorm van blijvende aard was.

Maar er waren in de zestiende eeuw ook ambachten die hun verloren be-
voegdheden trachtten terug te krijgen. Voor juristen was het lastige materie, 
vooral wegens het gewoonterecht dat nog steeds veel gewicht in de schaal leg-
de. Terwijl ambachten zich beriepen op de Zespuntensententie uit 1454, over-
legden de hoogheemraden documenten waaruit bleek dat zij al ruim een eeuw 
schouwcommissies verleenden zonder dat iemand daar bezwaar tegen had ge-
maakt. In het gewoonterecht was dat een zwaarwegend argument. Aanvan-
kelijk werden de ambachten in processen in het gelijk gesteld. In de tweede 
helft van de zestiende eeuw oordeelde de hoven in het voordeel van de hoog-
heemraden. Zoals in het vorige hoofdstuk is betoogd, hield dit mogelijk ver-
band met de centralisatiepolitiek van de Habsburgers en de connecties van de 
hoogheemraden met leden van het Hof van Holland die de centralisatiepoli-
tiek moesten uitvoeren. Uit de vonniswijzing kan opgemaakt worden dat de 
raadsheren in die tijd een gecentraliseerd waterbeheer voorstonden, waarin de 
hoogheemraden de zeggenschap over alle waterwerken werd toegestaan, zo-
wel op regionaal als op lokaal niveau.

Dit onderzoek naar het molenmeesterschap heeft aan de hand van kwanti-
tatieve gegevens laten zien dat het gevestigde geschiedbeeld, dat vooral geba-
seerd is op het werk van Dekker, gewijzigd dient te worden. De instelling van 
de functie, waarvan niet bekend is wie de initiatiefnemers waren, kwam vooral 
voort uit waterbeheertechnische motieven. De hoogheemraden kenden min-
der institutionele waarde aan de functie toe dan tot nog toe is verondersteld. 
Dit is af te leiden uit het late tijdstip van formalisering van het molenmees-
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terschap, uit het aanvankelijk incidentele karakter van de aanstelling van een 
molenmeester, waar de hoogheemraden zich meestal niet in mengden, alsook 
uit het aanvankelijk incidentele karakter van de overheveling van schouwbe-
voegdheden. Het instellen van de functie kent geen verband met de begrenzin-
gen van het ambacht en de polder, omdat bij de eerste polders waar een mo-
lenmeester was aangesteld, de poldergrenzen grotendeels samenvielen met de 
ambachtsgrenzen en de molenmeester meestal verbonden was aan een mo-
len, niet aan een polder. 

Verder is geconstateerd dat de hoogheemraden er niet op uit waren de mo-
lenmeesters aan zich te binden of via hen hun invloed of zeggenschap uit te 
breiden over de lokale waterwerken, of beide. Voor deze opvattingen is een 
tweetal argumenten aan te voeren. Ten eerste stelden de hoogheemraden niet 
meteen een molenmeester aan bij de plaatsing van een molen. Ten tweede ver-
leenden de hoogheemraden een molenmeester pas schouwbevoegdheid als er 
klachten over de schouw binnenkwamen. Zij namen daarin zelf geen initia-
tief. De schouwordonnantie van de hoogheemraden uit 1525 had dan ook be-
trekking op de schouten. De molenmeesters worden er niet in genoemd. Dit 
wijst erop dat de molenmeester nog niet structureel in beeld was als schouwer. 
Pas tegen het midden van de zestiende eeuw droegen de hoogheemraden op 
uitgebreide schaal schouwbevoegdheid over aan de molenmeesters, die in de 
meeste gevallen bovendien schouwbevoegdheid over alle lokale waterwerken 
toegewezen kregen. De verlening van schouwcommissies over enkele water-
werken kwam echter ook nog voor.

Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat het molenmeesterschap een 
op zichzelf staande functie was, die vanwege de aard nauw verbonden was aan 
de ambachten en als doel had de complexe waterhuishouding te beheersen die 
ontstond door de plaatsing van poldermolens. Vanwege de introductie van de 
poldermolen was er voor de hoogheemraden een mogelijkheid ontstaan een 
vernieuwing in te voeren in de vorm van het molenmeesterschap. Dat de hoog-
heemraden geen regels verbonden aan de functie, niet direct op grote schaal 
molenmeesters aanstelden en hun functie pas tegen het midden van de zes-
tiende eeuw uitbreidden met de schouwbevoegdheid over alle lokale waterwer-
ken, maakt het aannemelijk dat de instelling aanvankelijk geen verband hield 
met het centralisatiestreven van de hoogheemraden, maar daar pas later on-
derdeel van werd, uit een behoefte aan uniformering van een geformaliseerd 
molenmeesterschap.

3.4 Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer en de dy-
namiek tussen bestuursinstellingen nader onderzocht en beschouwd. Dit laat-
ste heeft vooral betrekking op de interactie tussen het regionale bestuursni-
veau van de hoogheemraden en het lokale bestuursniveau van de ambachten. 
De onderwerpen die in dat kader onderzocht en besproken zijn, hebben be-
trekking op de landschappelijke gesteldheid en veranderingen daarin, de be-
woning en de aanpassingen van de mens, zowel in bodemgebruik als in de 
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waterhuishouding, de bestuurlijke organisatie en de onderlinge bestuurlijke 
verhoudingen in de late middeleeuwen en de zestiende eeuw. Uit de bestude-
ring van de geografische omstandigheden is gebleken dat er sprake was van 
een onderlinge samenhang van natuurlijke processen en menselijk ingrijpen, 
waarbij de bewoners bereid waren de omgeving zodanig aan te passen dat 
deze voldeed aan de eisen van leefbaarheid. De hieruit voortkomende geogra-
fische en bestuurlijke processen zijn als volgt beschreven. 

In een tijd dat de waterwerken nog vrij eenvoudige constructies waren, was 
er steeds sprake van onderbroken bewoning in Delfland. Dit veranderde door 
een verbeterde afwatering als gevolg van de vorming van geulen en grote zee-
gaten veroorzaakt door de zeespiegelstijging. Door een verbeterde afwatering 
werd het gebied door grootschalige ontginningen vanaf het jaar 1000 geschikt 
gemaakt voor permanente bewoning. De bewoning en bewerking van de bo-
dem bevorderde het natuurlijke proces van veendaling, waardoor vernatting 
van de bodem optrad. Dit proces werd nog eens bespoedigd door het afgraven 
van veen voor de turfproductie. De inzet van bemalingswerktuigen en vanaf 
de vijftiende eeuw de grote poldermolens, kon niet voorkomen dat het bodem-
gebruik aangepast moest worden aan de toenemende vernatting. De import 
van goedkoop graan uit het Oostzeegebied maakte het voor agrariërs eenvou-
dig om over te schakelen op veehouderij. De vraag vanuit de steden naar luxe 
agrarische producten stimuleerde de specialisatie van bedrijven en de ontwik-
keling van zuivelproducten zoals boter en later ook kaas. Hier was dus sprake 
van een ogenschijnlijke paradox dat verslechterde geografische omstandighe-
den leidden tot verbeterde economische omstandigheden door het adequaat 
reageren op de veranderende vraag van de welgestelde stedelingen. Het werd 
daarmee aantrekkelijk om te investeren op het platteland. In de loop van de 
zestiende eeuw kwam kapitaal beschikbaar voor de verbreiding van grote en 
efficiënte poldermolens die op de wind gezet konden worden.

De vernatting van de veenbodem maakte allerlei ingrepen in de waterhuis-
houding noodzakelijk. Aanvankelijk gold dit alleen op lokaal niveau, maar van-
af eind dertiende eeuw moesten de ambachten hun bestuurlijke krachten bun-
delen om regionale waterwerken tot stand te brengen. Een belangrijke taak 
hierin was weggelegd voor een waterstaatsfunctionaris. In veel ambachten 
maakte de ambachtsbewaarder geen deel uit van het algemene bestuur, maar 
handelde deze in opdracht van dat bestuur. Behalve het beheer van de lokale 
waterwerken had deze functionaris ook de taak zorg te dragen voor de uitvoe-
ring van de gemeenlandswaterwerken en de financiën. Deze institutionele re-
latie tussen het lokale en regionale waterbeheer zorgde voor wrijvingen en 
spanningen vanwege de onderlinge verschillen in opvatting over decentraal en 
gecentraliseerd waterbeheer. Deze verschillen kwamen vooral tot uitdrukking 
in de eisen die de hoogheemraden stelden aan de verkiezing van waterstaats-
functionarissen en de verantwoording van de jaarrekening.

De instelling van een gecentraliseerde functie voor een efficiënter financi-
eel beheer, aan het eind van de vijftiende eeuw, was een initiatief van de hoog-
heemraden. Begin zestiende eeuw werd het in iets andere vorm overgenomen 
door de ambachten, totdat de hoogheemraden in 1575 het initiatief deels weer 
naar zich toe wisten te trekken door middel van de instelling van de eedafleg-
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ging. Hiermee was tijdelijk een nieuwe balans ontstaan tussen de lokale en re-
gionale waterbeheerders, die echter door krachten van onderaf in 1589 onge-
daan werd gemaakt. Daarna werd de functie in oude vorm hersteld.

De institutionele relatie tussen de hoogheemraden en de molenmeester was 
iets anders van aard dan die van de hoogheemraden met de ambachtsbewaar-
ders. Dit kwam vooral door de taakinhoud en het latere tijdstip van instel-
ling van de functie. Hierdoor was er ook vaak sprake van een meer zelfstan-
dige positie van de molenmeester ten opzichte van het ambacht. De opvatting 
van onderzoekers dat de functie van molenmeester werd ingesteld vanwege 
de situering van de polder binnen verschillende ambachten en door de hoog-
heemraden werd gebruikt om meer invloed te kunnen uitoefenen op het loka-
le waterbeheer, is door analyse van onder andere kwantitatieve gegevens ach-
terhaald. De eerste molenmeesters werden aangesteld vanwege een bepaalde 
lokale situatie met betrekking tot de waterhuishouding in polders die vrijwel 
geheel binnen een enkel ambacht lagen. De aanstelling van molenmeesters 
had een traag verloop en de schouwcommissies werden verleend naar aanlei-
ding van incidenten. De meeste introducties van molenmeesters voor een be-
paalde molen vonden plaats in de eerste helft van de zestiende eeuw, terwijl de 
meeste schouwcommissies verleend werden in de tweede helft van dezelfde 
eeuw. Beide institutionele ingrepen maakten deel uit van het streven van de 
hoogheemraden naar uniformiteit en centralisatie.
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Maasland 

4.1 Inleiding

Maasland is een van de drie ambachten die als casestudie dienen voor het uit-
werken van de hoofdvraag: hoe ontwikkelde zich de bestuurlijke organisatie 
van het waterbeheer in Delfland in de zestiende eeuw en hoe is dat te ver-
klaren? In de casestudies komt aan de orde hoe de organisatie formeel was 
geregeld voor wat betreft de functies, taken en bevoegdheden, en hoe de or-
ganisatie in de praktijk functioneerde. Dat laatste wordt onder meer onder-
zocht aan de hand van conflicten die tussen de bestuursniveaus ontstonden, 
en de betrokkenen bij de besluitvorming. Naast de ontwikkeling van het lo-
kale waterbestuur wordt nagegaan hoe de relatie van de ingelanden met de 
hoogheemraden zich ontwikkelde en hoe de bestuurlijke verhouding tussen 
lokale en regionale bestuurders veranderde door wijzigingen in de bevoegd-
hedentoedeling. Geografische, economische en bestuurlijke factoren worden 
nader beschouwd ter verklaring van de bestuurlijke ontwikkelingen en ver-
houdingen.

De keuze voor Maasland als casestudie is ingegeven door de aanwezigheid 
van een aantal karakteristieken waarvan de eigenheid mogelijk bij kan dra-
gen aan beantwoording van de hoofdvraag. De belangrijkste karakteristieken 
zijn het grondtype (klei-op-veen), de waterstaatsproblematiek (vernatting), de 
ligging (in de nabijheid van Delft) en de conflicten (veelvuldig voorkomend). 
De aanwezigheid van veel bronnenmateriaal was uiteindelijk doorslaggevend 
voor de keuze. Het onderzoek naar het schoutambacht Maasland concentreert 
zich op het zogenaamde hoefslaggebied van de Maasdijk. Dit is het gebied dat 
belast was met de onderhoudsplicht van de Maasdijk. De onderhoudsplichtige 
percelen waren gelegen in de Dijkpolder, Aalkeet, Commandeurspolder, Duif-
polder, Foppenpolder en Sluispolder. In totaal betrof het een oppervlakte van 
ruim 2600 morgen land. Het hele schoutambacht was eind zestiende eeuw 
3600 morgen groot. De keuze om enkel de bezitsverhoudingen binnen het 
hoefslaggebied te analyseren en niet van het hele schoutambacht heeft te ma-
ken met de aanwezige bronnen. Van de individuele landbezitters (landeigena-
ren en pachters) in het hoefslaggebied zijn namelijk vroegere data bekend over 
de omvang van landeigendom en pacht dan van het gehele ambacht, namelijk 

▶  
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uit 1539. Voor het gehele schoutambacht zijn we, zoals bij de andere ambach-
ten, voor de vroegste zestiende-eeuwse data over dit onderwerp aangewezen 
op de kohieren van de tiende penning van 1554. Bovendien waren de ingelan-
den binnen het hoefslaggebied zwaarder belast met het onderhoud aan de wa-
terwerken dan elders in de regio, onder andere vanwege het cruciale belang 
van de dijk voor de regio.  

Welke onderwerpen komen hier aan de orde? Wat betreft de geografische si-
tuatie gaat het om de bodemsoorten, patronen van bewoning en ontginning, 
de ontwikkeling van de afwatering, de aanleg van waterwerken, het ontstaan 
van de polders en de invoering van de polderbemaling. De economische aspec-
ten hebben vooral betrekking op de landgebruikers. Dat waren de pachters en 
landeigenaren die zelf hun grond exploiteerden. Als betalers van de ambachts- 
en waterstaatslasten en als onderhoudsplichtigen waren zij het meest betrok-
ken bij het waterbeheer. Bij de economische vragen gaat het vooral om de ont-
wikkeling van de bezitsverhoudingen. Vooral de verdeling van landeigendom 
en pacht onder landgebruikers is interessant. Sinds de dertiende eeuw nam 
volgens onderzoekers de pacht toe.1 De vraag is of dat in de zestiende eeuw nog 
sterk veranderde en of dat consequenties had voor de lokale organisatie van 
het waterbeheer en de informele bestuurlijke verhoudingen. De bestuurlijke 
situatie van Maasland wordt besproken aan de hand van een tweetal hoofdon-
derwerpen, namelijk de ambachtsbestuursfuncties voor algemene ambachts-
zaken en de waterstaatsfuncties voor de bijzondere taakuitoefening van het 
ambacht, namelijk het waterbeheer. In relatie tot de hoofdvraag wordt bij elk 
van de functies ingegaan op de bevoegdheden en op de personele invulling. 
Daarbij wordt ook nagegaan hoe toegankelijk de ambachtsfuncties waren voor 
de inwoners en in hoeverre de functionarissen land bezaten. Het doel hiervan 
is te onderzoeken welke ingelanden in de functies participeerden en wat de 
relatie was tussen de politieke en economische macht van de functionarissen. 
Uiteindelijk wil ik hiermee bijdragen tot meer inzicht in de participatie van 
de ingelanden in de besluitvorming over het waterbeheer op lokaal bestuurs-
niveau.

4.2 Land, bewoning en waterbeheersing 

Hoe was de bodemsamenstelling van Maasland? De archeoloog Bult deed veel-
vuldig onderzoek naar de vorming van de bodem en de bewoningsgeschiede-
nis in het gebied dat nu bekend is onder de naam Midden-Delfland. Bult kwam 
tot een driedeling in bodemsoorten. De eerste was een kleibodem. Die bestond 
voor meer dan 50% uit klei en minder dan 5% uit veen. Deze soort kwam voor-
al voor in het gebied van de Dijkpolder, Oude Campspolder, Kralingerpolder, 
Sluispolder en het zuidelijke deel van Aalkeet. De tweede bodemsoort was veen. 
Dit bestond voor meer dan 50% uit veen en minder dan 5% uit klei. Het kwam 
voornamelijk voor in de Duifpolder. De derde grondsoort was klei-op-veen. 
Deze bestond uit een venige ondergrond met een laag klei en lag in de Com-

1 Palmboom, Kapittel, 463; Van Bavel, ‘Rural development’, 174-180.
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klei klei-op-veen veen

Oude Campspolder

Kralingerpolder

Dijkpolder

Commandeurspolder

Duifpolder

Sluispolder

Foppenpolder

polder Aalkeet

polder Aalkeet

 ▸ 4.1 Bodemsoorten in Maasland in de zestiende eeuw.
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mandeurspolder, Foppenpolder en het noordelijke deel van Aalkeet (afb. 4.1).2  
Het gebied van Midden-Delfland was sinds ca. 4000 v.C. bewoond, met 

herhaalde onderbrekingen van enkele opeenvolgende eeuwen. Als gevolg van 
overstromingen door zeewater waren de bewoners gedwongen zich buiten 
het gebied te vestigen. Uit de vierde eeuw v.C. zijn overblijfselen aangetrof-
fen van boerderijen die in groepjes bij elkaar stonden in de latere Foppen-
polder, Aalkeet-Buitenpolder en Duifpolder. Ongeveer een eeuw later was de 
dichtheid van boerderijen er vier tot vijf boerderijen per vierkante kilometer, 
waar volgens archeologen in totaal twintig tot dertig personen op woonden. 
Zij leefden van de veeteelt en graanverbouw, meer nog dan van de jacht en 
visserij. In de tweede en derde eeuw n.C. werden de boerderijen niet meer in 
groepjes geplaatst, maar op afstand van elkaar op de hooggelegen kreekrug-
gen. Gemiddeld stonden de boerderijen op een afstand van vijfhonderd me-
ter van elkaar.3 Na de Romeinse tijd trokken de bewoners weg uit het gebied. 
In de tiende eeuw werd het gebied weer leefbaar. Vanaf toen zijn er groot-
schalige ontginningen ter hand genomen vanuit de Maas in noordelijke rich-
ting, met de grotere waterlopen als uitvalsbasis. Hier vestigden zich de eerste 
bewoners.4

De oudste vermelding van Maasland dateert uit 948, het jaar waarin ‘Ma-
salandae’ voorkwam in een goederenlijst van de St. Maartenskerk te Utrecht. 
Enkele decennia later, in 985, kreeg graaf Dirk II van zijn vader Otto III ‘Ma-
saland’ in eigendom. Het gebied omvatte het huidige Maasland, Schipluiden 
en De Lier.5 In de tweede helft van de tiende eeuw is begonnen met de ont-
ginning van deze regio.6 De graaf stichtte er een kerk. In 1241 verwierf de 
Commanderij van de Ridderlijke Duitsche Orde bij haar vestiging in Maas-
land het patronaatsrecht over de kerk. De commanderij hield zich vooral 
bezig met de verzorging van armen en zieken.7 Dit geeft aan dat er in die 
omgeving voldoende bewoning was om zich er met een dergelijk doel te ves-
tigen. Er zijn geen aanwijzingen dat de commanderij een rol speelde bij de 
ontginningen.

Vanaf medio twaalfde eeuw begon de aanleg van waterkeringen langs grote 
waterlopen om de natuurlijke overstromingen tegen te gaan.8 In deze tijd werd 
de Maasdijk gefragmenteerd aangelegd. Na een paar grote overstromingen in 
het midden van de twaalfde eeuw werden de grootschalige ontginningen aan-
gevat vanuit het koninklijk hof in Maasland.9 Nadat steeds meer stukken land 
in leen waren uitgegeven, verpacht of verkocht, werd ook op particulier initi-
atief, door boeren en kloosters, ontgonnen. Er ontstonden langgerekte perce-
len, haaks op de vaarten, voorzien van sloten voor de afwatering. Via gaten in 
de Maasdijk, de zogenoemde luchten, stroomde het water op natuurlijke wijze 

2 Bult, ‘Ontginning en bewoning’, 127-129; Bult, Midden-Delfland, 45.
3 Van den Broeke en Van Londen, 5000 jaar, 27-29.
4 Kerkhof et al., Midden-Delfland, 43-44.
5 Dijkstra, Mondingen, 16 en 94; Henderikx, ‘Bisschop van Utrecht’, 112-113.
6 Henderikx, ‘Lower delta’, 495-499.
7 Postma, Delfland, 30; Kruisheer, Oorkondenboek II, nr. 608, p. 206.
8 Kerkhof et al., Midden-Delfland, 46.
9 Noordam, Maasland, 19.
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af naar de Maas. Op twee plaatsen in Aalkeet kwamen dergelijke gaten voor, 
lang bekend als de Kleine Lucht en de Grote Lucht.10 

Zoals ook al in het vorige hoofdstuk besproken is, ontstonden er steeds meer 
problemen met de afwatering door inklinking als gevolg van de ontwatering 
van de veenbodem. Er werden vaarten gegraven en uitwateringssluizen aange-
legd om wateroverlast tegen te gaan. De aanleg van kaden moest verhinderen 
dat het water over het lager gelegen land wegstroomde. Met deze aanpassin-
gen in de waterhuishouding ontstonden de polders.11 

De datering van de grote ingrepen in de waterhuishouding is voor Maas-
land bij benadering aan te geven. Volgens Bult was de eerste ingreep in Maas-
land het graven van de Gaag, medio twaalfde eeuw, op de plaats waar voorheen 
een kreek lag (afb. 4.2). Niet ver voor 1334 waren er al twee vlieten evenwij-
dig naast elkaar kaarsrecht vanaf de Vlaardingervaart naar de Maas aangelegd. 
Aan het uiteinde van de Noordvliet lag toen al de Monstersche sluis en aan de 
Middelvliet de Wateringsche sluis, genoemd naar de onderhoudsplichtige am-
bachten.12 Ook de Middelwatering was in 1334 al gegraven tussen de Oostgaag 
en die twee vlieten. De oorpronkelijke afwatering werd met het graven van 
deze vaarten aanmerkelijk verkort.13 In 1380 kwam evenwijdig aan genoemde 
twee vlieten ook nog de Boonervliet tot stand, met daarin drie uitwaterings-
sluizen: de Maaslandsche sluis, de Voorburgsche sluis en de Naaldwijksche 
sluis. Daarmee lagen binnen het schoutambacht Maasland aan het eind van de 
veertiende eeuw vijf uitwateringssluizen in de Maasdijk.14 Met de aanleg van 
vaarten en kaden was tegen het eind van de veertiende eeuw tevens de hoofd-
structuur van de waterhuishouding in Maasland gerealiseerd.

Door het dalen van de bodem werd de Maasdijk als waterkering van steeds 
grotere betekenis voor het achterliggende gebied. Voor het onderhoud van de 
dijk was het systeem van verhoefslaging ingevoerd. De waterkering was ver-
deeld in dijkvakken. De aangrenzende percelen tussen de Westgaag, Oostgaag 
en Vlaardingervaart waren belast met de onderhoudsplicht van het correspon-
derende dijkvak. In beginsel rustte de onderhoudsplicht van een dijkvak op de 
eigenaar van het aangewezen perceel land, maar als deze het land niet zelf in 
gebruik had, droeg hij de verplichting over aan de pachter. Hoe meer land ie-
mand in gebruik had in het hoefslaggebied, hoe groter de onderhoudsplicht. 
Het laat zich raden dat de Maasdijk een zware last legde op de schouders van 
de aangelanden. Voor het noordelijke deel van de dijk, dat het laatst werd aan-
gelegd, waren de hoofd- en lidmaatambachten de onderhoudsplichtigen, waar-
door de last daar over een grotere groep landgebruikers was verdeeld. Dolk 
geeft hiervoor als mogelijke en plausibele verklaring dat dit gedeelte aanvan-
kelijk buiten het beheergebied van de Zeven Ambachten viel en daardoor een 
andere onderhoudsregeling had. Bij de instelling van de hoogheemraden als 
regionale waterbeheerders in Delfland zou voor collectieve onderhoudsplicht 

10  Winsemius, Zeven Ambachten, 66.
11  Bult, ‘Ontginning en bewoning’, 125.
12  Ibidem, 121-122 en 125.
13  De Wilt et al., Delflands kaarten, 79.
14  Dolk, Delfland, 533-535.
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 ▸ 4.2 Het schoutambacht Monsterambacht met de belangrijkste waterwerken in de zestien-
de eeuw.
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gekozen zijn omdat het beter paste in het beheersysteem van de gemeenlands-
waterwerken.15

Aanvankelijk was er in Maasland sprake van een grote polder met de be-
naming Poelpolder. Door het graven van de afwateringskanalen en de aanleg 
van kaden werd dit gebied opgedeeld in vele kleinere polders. De verregaande 
compartimentering is goed te volgen in de tijd tussen 1330 en 1450. De Fop-
penpolder en de Sluispolder waren het resultaat van het graven van de Mid-
delvliet en de Boonervliet rond 1330 en 1380. De Commandeurspolder was 
afgesloten van de Dijkpolder door de Zuidgaag en van de Duifpolder door de 
Middelwatering.16 Aalkeet was van oorsprong het gebied tussen de Maasdijk, 
Boonervliet en de Vlaardingervaart. In 1455 werd hiervan het noordoosten 
afgescheiden door de Rijskade. In de Commandeurspolder vond er in 1446 
een omvangrijk project aangaande bekading van de Zuidgaag en de Noord-
vliet plaats.17 De Oude Campspolder en de Kralingerpolder werden allebei ten 
zuiden begrensd door de Gaag. Alleen de Kralingerpolder had ten noorden 
eveneens een watergang als begrenzing, namelijk de Lierwatering. De ande-
re noordelijke polders waren enkel van het omliggende gebied afgescheiden 
door een polderkade. De oostelijke kade van de Kralingerpolder is in 1446 aan-
gelegd.18 Voor de aanleg van de westelijke kade verleenden de hoogheemraden 
in 1455 toestemming.19

Een kleine zeventig hectare van het schoutambacht tussen de Noordvliet, 
de Boonervliet, de Middelwatering en de Vlaardingervaart is nooit ingepol-
derd, mogelijk omdat de kosten van de bedijking niet opwogen tegen de te 
verwachten opbrengsten van het land. Deze zogenaamde Vlietlanden, die nu 
in eigendom zijn van Natuurmonumenten, maakten geen deel uit van een 
afwateringssysteem, waardoor er hier nauwelijks sprake was van een inklin-
kingproces (afb. 4.3). In de tweede helft van de zestiende eeuw stonden er drie 
boerderijen op opgehoogde plateaus, compleet met hooiberg en boomgaard. 
Vermoedelijk zijn de boerderijen in de beginjaren van de Opstand verlaten, 
toen het platteland geteisterd werd door plunderende soldaten en militaire in-
undatie. Sindsdien is het nooit meer bewoond geweest.20    

Na de bekading brak een volgende fase in de geschiedenis van het waterbe-
heer in het ambacht aan, namelijk die van de plaatsing van poldermolens als 
oplossing voor het toenemend waterbezwaar. Afgaand op de hiervoor bespro-
ken bekading in het midden van de vijftiende eeuw was de beheersing van het 
water een urgent probleem geworden, waarvoor nog meer drastische maatre-
gelen genomen moesten worden. De poldermolen was een doelmatige maal-
inrichting die geleidelijk aan de kleinere, particuliere werktuigen, zoals paar-
denmolens, verving.21

15  Ibidem, 443-444.
16  HvD, OAD, inv.nr. 219, f. 90.
17  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 10, 15v en 24v.
18  Ibidem, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 80v-81; ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 8v-9.
19  Ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 24.
20  Bult, ‘Ontginning en bewoning’, 126; De Wilt et al., Delflands kaarten, 78-79; Van Ooststroom, 
‘Hoijlants’, 23.
21  Meylink, Delfland, 71; Zeischka, Minerva, 81.
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De eerste poldermolens werden in 1446 geplaatst in Aalkeet, de Comman-
deurspolder en in de Dijkpolder. De eerste vermelding van de molen van de 
Dorppolder stamt uit hetzelfde jaar. In het gebied van Aalkeet, waarvan in 1455 
de Broekpolder afgesplitst zou worden, stond in 1447 een tweede molen aan 
de Vlaardingervaart. Een jaar later kreeg de Sluispolder een molen. In 1455 
stond er een molen in het gebied van de latere Oude Campspolder. De Foppen-
polder kreeg in 1457 een poldermolen en de Duifpolder vermoedelijk in 1458.22 
Het is niet bekend wanneer de molen in de Kralingerpolder is geplaatst, maar 
dit moet vóór 1507 zijn geweest, het jaar waarin de molenmeester van die mo-
len voor het eerst werd vermeld. De gespreide plaatsing van poldermolens in 
een kort tijdsbestek betekent dat het waterbezwaar binnen Maasland tegen het 
midden van de vijftiende eeuw een algemeen probleem was geworden.

Wat waren de gevolgen van de vernatting voor het bodemgebruik? Met het 
toenemend waterbezwaar had de bevolking de keuze: wegtrekken uit het ge-
bied of intensievere drainage en eventueel de landbouwproductie aanpassen. 
Een wijziging in het bodemgebruik was een ontwikkeling die overal op het 
Hollandse platteland optrad vanaf midden veertiende eeuw.23 Het zwaartepunt 
van de landbouwproductie kwam in Maasland steeds meer op veeteelt te lig-
gen. In het westelijke gedeelte bleef nog op enkele plaatsen akkerbouw moge-
lijk. Noordam becijferde dat er eind zeventiende eeuw nog steeds voldoende 
tarwe verbouwd werd om ruimschoots zelfvoorzienend te zijn.24 De boerderij-
en die aanvankelijk verspreid stonden op hooggelegen plaatsen, werden ver-
plaatst naar kreekruggen, bijvoorbeeld langs de Gaag, waar de dorpskern rond 
de kerk zich verder uitbreidde.25 

Samengevat kan gesteld worden dat het ambacht Maasland met betrekking 
tot aanpassingen in de waterhuishouding en de inzet van technische hulpmid-
delen is in te delen in twee perioden. De veertiende eeuw was de eeuw van het 

22  Bicker Caarten, Watermolens, 112, 115, 124 en 125 en HvD, OAD, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 81v; 
ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 10v, 15, 24v en 43v.
23  De Boer, Graaf en grafiek, 334-335.
24  Noordam, Maasland, 50-51.
25  Bult, ‘Ontginning en bewoning’, 131.

 ▸ 4.3 De Middelvliet en de Boonervliet en drie boerderijen, Jan Jansz. Potter, 1568.
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graven van afwateringskanalen en het leggen van kaden in het gebied ten zui-
den van de Westgaag en de Oostgaag. De vijftiende eeuw was de periode van 
het plaatsen van poldermolens en de bekading van het noordelijke deel van het 
schoutambacht. De bodem was in die tijd in het gehele ambacht dusdanig in-
geklonken dat in het gehele ambacht ingegrepen moest worden om het water 
te beheersen, met verregaande compartimentering tot gevolg.

4.3 Bevolking en bezitsverhoudingen

In deze paragraaf komt een aantal facetten aan de orde over de bevolking van 
Maasland, met speciale aandacht voor de agrariërs. Vragen die hierbij gesteld 
worden zijn: wat was de omvang van de bevolking? Hoe was de beroepsbevol-
king samengesteld? Hoe groot was de groep agrariërs? Hoe was het vermogen 
verspreid over de inwoners? Hoe waren de bezitsverhoudingen, in het bijzon-
der de verhouding tussen pacht en eigendom, en tussen plattelanders en ste-
delingen? 

Als eerste worden de gegevens behandeld die betrekking hebben op de eco-
nomische situatie rond 1500 uit de Enqueste van 1494 en de Informacie van 
1514. Zoals bekend waren deze bedoeld om de centrale overheid te informeren 
over de welstand op het platteland. Daarom bevatten ze ondermeer informatie 
over de samenstelling van de beroepsbevolking, de omvang van de bevolking 
en globale bezits- en vermogensverhoudingen. Gedetailleerde gegevens over 
de omvang van het individuele landbezit zijn van later datum. Deze zijn af-
komstig uit de hoefslagboeken van de Maasdijk van 1539, 1577 en 1654, en het 
kohier van de tiende penning van 1561. Deze twee bronnen bevatten de namen 
van alle landbezitters met een opsomming van hun landbezit, zowel eigendom 
als pacht.26 In de hoefslagboeken zijn landbezitters binnen het hoefslaggebied, 
gegroepeerd per hoefslag, en in het kohier van de tiende penning binnen het 
gehele schoutambacht per ambacht en polder. Bij iedere onderhoudsplichtige 
staat de grootte van het land in morgens en hont vermeld, of die het in eigen-
dom en gebruik had, en anders de naam van de pachter.27 Zo kan voor iedere 
landbezitter nagegaan worden hoeveel land die persoon in eigendom of pacht 
had.28 Voor de analyse van de verdeling van het landbezit is gekozen voor een 
onderverdeling in vier omvangscategorieën, namelijk klein landbezit: tot aan 
vijf morgen land, middelgroot landbezit: tussen de vijf en twintig morgen, 
groot landbezit: tussen de twintig en veertig morgen, en zeer groot landbezit: 
vanaf veertig morgen.

De meest uitgebreide informatie over de beroepsbevolking van Maasland en 
de verspreiding van het vermogen komt, zoals gezegd, uit de Enqueste en de 
Informacie. Was er in de twintig jaar tijd tussen de twee bronnen een ontwik-
keling waar te nemen in de omvang van de bevolking, de samenstelling van de 
beroepsbevolking, de omvang van de groep agrariërs en de verspreiding van 

26  Zie toelichting op de bronnen in paragraaf 1.5. 
27  Een morgen is zes hont en staat gelijk aan 0,85 ha. 
28  HvD, OAD, inv.nr. 1718.
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het vermogen over de inwoners? Het aantal huishoudens was in de tussen-
liggende periode toegenomen van 250 naar 333. Een van de onderscheide be-
roepsgroepen in 1514 was de groep agrariërs, ‘lantluijden’ genoemd. De twee-
de groep was een niet-agrarische categorie die gevormd werd door ‘visschers, 
wagenaers ende arbeijtsluijden die spitten ende delven, ende voorts tappers 
ende backers’. Tot de derde groep behoorden de bedeelden. De agrariërs, ‘die 
hem redelicken generen’, waren kennelijk in vrij goede doen. Dat blijkt ook uit 
de noteringen voor de belastingheffing. De meeste agrariërs stonden te boek 
voor 100 tot 150 kerven. Eén kerf stond voor een vermogen van 12,5 pond. De 
agrariërs bezaten samen tussen de 1250 en 1875 pond aan waarde van vooral 
onroerende goederen. Voor iedere kerf werd vijf penning aan belasting gehe-
ven.29 Binnen de tweede groep, de niet-agrariërs, stonden de welvarendste be-
lastingbetalers genoteerd voor twee tot vier kerven. Hun bezit aan onroeren-
de goederen vertegenwoordigde een waarde die niet boven de vijftig pond uit 
kwam. De Maaslanders die tot de derde categorie behoorden, de bedeelden, 
hadden geen eigendom naar de maatstaven van de Habsburgse belastingfunc-
tionarissen. Zij leefden van de religieuze armenzorg en hoefden geen belas-
ting te betalen.

In twintig jaar tijd was er een toename van het aantal agrariërs in zowel ab-
solute als relatieve zin. Het aantal bedeelden bleef gelijk, terwijl de agrarische 
en niet-agrarische bevolkingsgroep ieder evenveel toenam met 4% naar res-
pectievelijk 48% en 27% (tabel 4.1). Binnen de niet-agrarische beroepsbevol-
king nam de beroepsdifferentiatie toe, zoals Brünner laat zien op basis van 
dezelfde bronnen voor heel Holland. Tegen 1530 blijken bierbrouwers, wevers 
en scheepstimmerlieden hun bedrijf in Maasland gevestigd te hebben. Deze 
ondernemers zouden Delftenaren en andere stedelingen geweest kunnen zijn 
die de stad ontvlucht waren om onder allerlei verordeningen en accijnzen uit 
te komen.30

Behalve gegevens over samenstelling, omvang en vermogen van de bevol-
king, bevatten de Enqueste en Informacie ook interessante opmerkingen over 
veranderingen in de pachtprijs en de lasten die op de landeigenaren en pachters 
drukten. Vóór 1477 hadden de Maaslanders een derde deel meer ‘rijckdom’. Als 
een van de redenen van de financiële teruggang wordt de stijging van de pacht-
prijzen genoemd en het feit dat het land voortaan verpacht werd voor vrijgeld. 
Dit betekende dat de pachter alle waterstaatsomslagen moest betalen. Voor-
heen namen de landeigenaren dat voor hun rekening. De landeigenaar werd 
nog wel aangeslagen, zodat de omslagen werden verrekend in de pachtprijs, 
of zoals ze het zelf zeiden: ‘moeten de eijgendom off den proprijetarissen vrij 
gelt geven, ende geven nochtans meerder huijre dan zij plagen te geven [...]’.31

Pacht stond in de landbouwsector voor flexibiliteit. In de vroegmoderne tijd 
was het een wezenlijk onderdeel van de marktgerichte plattelandseconomie. 

29  Informacie, 357. Vijf penning had de waarde van bijna een stuiver.
30  Brünner, Buitennering, 153. De order van Karel V op de buitennering uit 1531 was bedoeld om 
deze trek uit de steden een halt toe te roepen.
31  Fruin, Enqueste, 253. Citaat vertaald: ‘[de pachters] moeten de eigenaren vrijgeld geven en 
betalen nu meer pacht dan voorheen’.
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Het voordeel van pacht was namelijk dat de landgebruikers op de betrekkelijk 
kortetermijn van enkele jaren hun land en daarmee het bodemgebruik kon-
den aanpassen aan de markt of aan de gewijzigde economische of landschap-
pelijke situatie door om te schakelen naar producten die meer geld opbrach-
ten of door de omvang van de pacht aan te passen. Een snelle omschakeling 
was vooral relevant bij akkerbouw.32 Van Bavel stelt dat pachtboeren boven-
dien meer gericht waren op het optimaliseren van de landopbrengst ter com-
pensatie van de verschuldigde huurpenningen.33 De stijgende pachtprijzen, de 
instelling van het vrijgeld, samen met de onderhoudsplicht van de Maasdijk, 
‘een van den 5 zwaersten’ uitwateringssluizen en de vele andere waterwerken 
maakten dat de landgebruikers in Maasland ervoeren dat zij in meerdere op-
zichten zwaar belast werden, meer dan die in andere ambachten. Deze zware 
belasting, in geld en natura, zou weleens van invloed geweest kunnen zijn op 
hun ideeën over hun medebeslissingsrecht. Dit is gebaseerd op de stelling van 
’t Hart dat belastingheffing gevolgen kan hebben voor de bestuurlijke inspraak 
van de belastingplichtigen, omdat bij een hoge belastingvoet de belastingbeta-
ler geneigd is medezeggenschap te eisen.34

Ten slotte komen het landbezit en bezitsverhoudingen (de verdeling van het 
land naar eigendom en pacht) rond 1500 ter sprake. Van de 2800 morgen in 
Maasland was volgens de opgave in de Informacie 150 morgen land, ofwel 5%, 
in eigendom van de Maaslanders. De rest behoorde toe aan kloosters en ste-
delingen. Slechts 200 morgen was gepacht door de ‘nabuijren’, de inwoners 
van naburige dorpen. Dit betekent dat 2600 morgen, 93% van het land, in ge-
bruik was bij de Maaslanders. Het gegeven dat 150 morgen land in eigendom 
was van de Maaslanders, betekent dat het overgrote deel van het land, 88%, in 
pacht was bij de Maaslanders. Als deze opgaven kloppen, dan zou dat beteke-
nen dat de agrarische bedrijven in Maasland voornamelijk uit pachtboerderij-
en bestonden. Mogelijk zijn dergelijke verhoudingen terug te zien in de ana-
lyse van de data betreffende individueel landbezit vanaf 1539.

In de periode 1539-1577 waren er tussen de 280 en 295 landbezitters. Dat zijn 
degenen met landeigendom, enkel pacht en met zowel eigendom als pacht (gra-
fiek 4.1). Hun aantal nam iets af in de loop van de zestiende eeuw. Een deel van 
de landeigenaren had het land zelf in gebruik. Het aantal landeigenaren fluc-
tueerde iets, terwijl er onder het aantal agrariërs met enkel pachtgoed een af-
nemende trend waarneembaar is. In het midden van de zeventiende eeuw was 
het aantal landeigenaren flink toegenomen van 221 naar 275. De toename van 
het aantal pachters met enkel pacht was nog groter, namelijk van 59 naar 107. 
Het totale aantal pachters, dus ook de pachters met landeigendom, nam in de 
loop van de zestiende eeuw iets af van 130 naar 114 (grafiek 4.2). Midden zeven-
tiende eeuw was dat aantal toegenomen tot 172. Bij het aantal landgebruikers 
is dezelfde trend te zien: in de zestiende eeuw was er een geleidelijke afname 
van 144 naar 133 en een toename in de zeventiende eeuw naar 229 (grafiek 4.3). 
Bij het totale aantal landbezitters ging dat cijfer in die eeuw van 280 naar 382.

32  Bieleman, ‘Ossen’, 97-98; Van Bavel, Goederenverwerving, 411.
33  Van Bavel, ‘People and land’, 27.
34  ’t Hart, Belastingen, 14.
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Het landbezit onder landgebruikers, vaak agrariërs, wordt hier nu verder ge-
analyseerd naar aantal en omvang. De landgebruikers hadden land in eigen-
dom en gebruik, eventueel aangevuld met pachtgoed. Daarnaast waren er land-
gebruikers met enkel pachtgoed. De meeste landbezitters in Maasland hadden 
klein of groot landbezit (grafiek 4.4). De middelgrote landgebruikers waren 
steeds in de meerderheid. Alleen de categorie zeer groot landbezit bestond uit 
een vrij klein aantal landgebruikers. In de loop van de zestiende eeuw, vooral 
de laatste decennia, steeg het aantal landgebruikers met middelgroot landbe-
zit. Dat zette zich voort in de zeventiende eeuw. Tevens laten de gegevens van 
midden zeventiende eeuw een enorme toename zien van de groep landgebrui-
kers met klein landbezit van minder dan vijf morgen. Het aantal grote land-
gebruikers tussen de twintig en veertig morgen nam iets toe in de zestiende 
eeuw, maar belangrijker is dat in de zeventiende eeuw nog slechts een enke-
ling zeer groot landbezit had van boven de veertig morgen. De oorzaak hier-
van moet vooral gezocht worden bij de aanzienlijke toename van het aantal 
landgebruikers. Opvallend is dus een merkelijke verschuiving in het landbe-
zit bij landgebruikers. Tegenover de getalsmatige vermindering van de catego-
rie zeer groot landbezit stond een flinke toename van het aantal middelgrote 
landgebruikers: hun aantal is bijna verdubbeld. Tegelijk is de groep van kleine 
landgebruikers zelfs verdrievoudigd. De categorie grote landgebruikers veran-
derde nauwelijks. 

De data over de verdeling van de omvang van het landbezit onder landge-
bruikers verscherpen dit beeld (grafiek 4.5). Het landbezit binnen de catego-
rie zeer groot landgebruik liep tussen eind zestiende en midden zeventiende 
eeuw terug van 46% naar 12%. Waar ging dit land naartoe? Degenen die er 
het meest van profiteerden waren de middelgrote landgebruikers. Dit vertaal-
de zich in een toename van 25% in de zestiende eeuw naar een totaal van 40% 
in de zeventiende. De landgebruikers met groot landbezit profiteerden ook 
enigszins van de afname van het zeer grote landbezit, maar niet op een spec-
taculaire manier. Zij herstelden zich min of meer tot het niveau van de eerste 
helft van de zestiende eeuw, tegen de 40%. De in de zeventiende eeuw getals-
matig sterk uitgebreide groep boeren met landbezit kleiner dan vijf morgen 
blijkt toch niet meer dan 10% van het land te bezitten. 

Kort samengevat kan gesteld worden dat tussen 1577 en 1654 een trendbreuk 
plaatsvond in de bezitsverhoudingen onder landgebruikers. De ontwikkeling 
in de richting van sterk geconcentreerd landbezit waarbij steeds meer land in 
bezit kwam van steeds minder zeer grote landgebruikers, werd omgebogen 
naar een nieuwe situatie waarin de zeer grote landgebruikers vrijwel verdwe-
nen waren en het landbezit onder middelgrote landgebruikers sterk in om-
vang toenam, totdat zij zelfs bijna de helft van al het land bezaten en in aantal 
de grootste categorie vormden. Daarnaast nam het aantal kleine landgebrui-
kers aanmerkelijk toe.

Het aantal pachtbedrijven van landgebruikers met enkel pachtgoed, bleef in 
de zestiende eeuw rond de 50%. Na een lichte toename in de loop van de zes-
tiende eeuw is in de zeventiende eeuw een afname te zien (grafiek 4.6). Bij 
de verdeling naar omvang van het pachtgoed en landeigendom onder landge-
bruikers lag de verhouding anders. De omvang van het pachtgoed nam af in 
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de zestiende en ook in de zeventiende eeuw, terwijl het aandeel landeigendom 
onder landgebruikers toenam (grafiek 4.7). De meeste landgebruikers hadden 
niet meer dan twintig morgen land in eigendom (grafiek 4.8). Deze groep was 
midden zeventiende eeuw in aantal met bijna de helft toegenomen, overeen-
komend met de toename van het aantal landgebruikers. Hoe de landgebrui-
kers aan het benodigde kapitaal kwamen om land te kopen, is een vraag die 
buiten het bestek van dit boek valt. Waarschijnlijk konden de Maaslandse boe-
ren geld lenen voor hun landaankopen. De kredietwaardigheid van de agrari-
ers in het hoefslaggebied was mogelijk te danken aan de vruchtbare kleigrond 
en een goede waterhuishouding, zodat de winstverwachting voor de landbouw 
voldoende was.35 

Tot nog toe is hier hoofdzakelijk gesproken over de verhouding tussen land-
eigendom en pacht bij landgebruikers. Hoe was het land verdeeld over de land-
eigenaren die het land verpachten of het zelf in gebruik hielden? Veruit de 
meesten hadden in Maasland minder dan twintig morgen land (grafiek 4.9). 
In de zeventiende eeuw nam hun aantal nog verder toe. Meestal waren de klei-
ne landeigenaren in de meerderheid. Het grootste deel van de landerijen was 
in de eerste helft van de zestiende eeuw eigendom van middelgrote en zeer 
grote landeigenaren (grafiek 4.10). De omvang van het middelgroot landeigen-
dom nam toe vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw, ten koste van het 
zeer grote landeigendom. Aan de verdeling van het land over de kleine landei-
genaren veranderde niet veel in de zestiende eeuw. Medio zeventiende eeuw 
tekent zich duidelijk af welke trend er werkelijk was ingezet, namelijk die van 
toenemend middelgroot en klein landeigendom en afnemend groot en zeer 
groot landeigendom. De verdeling van het land over de vier omvangscatego-
rieën, afgezet tegen het aantal landeigenaren dat onder die categorieën viel, 
leidt tot de conclusie dat in Maasland vooral de groep met middelgroot land-
eigendom aan kracht toenam, terwijl iets meer dan de helft van het land meer 
verspreid was over de andere drie omvangscategorieën. De zeventiende eeuw 
toont meer gelijke spreiding over de verschillende omvangscategorieën.

Om inzicht te krijgen in de verschillende sociale groepen die het land in ei-
gendom hadden, is er een indeling gemaakt in een vijftal categorieën. Doel 
hiervan is een beeld te krijgen van de eigendomsverhoudingen tussen stad en 
platteland en van degenen die in Maasland woonden en daarbuiten. De vijf ca-
tegorieën zijn: individuele plattelanders, religieuze instellingen op het platte-
land, individuele stedelingen, religieuze instellingen in de steden en de adel. 
Individuele plattelanders waren landeigenaren uit Maasland en de directe om-
geving. De individuele stedelingen waren meestal afkomstig uit de nabijge-
legen steden zoals Delft, Den Haag, Rotterdam en Schiedam.36 Een enkeling 

35  Op het Hollandse platteland bestond een kapitaalmarkt, gezien de datering van C. Zuijder-
duijn van de tweede helft dertiende en veertiende eeuw voor noordwest Europa (Zuijderduijn, 
Capital markets, 258, 267-268).
36  Hoewel Den Haag pas begin negentiende eeuw officieel erkend werd als stad, kan het volgens 
H. Renes toch al sinds de middeleeuwen als stad beschouwd worden omdat het aan bepaalde cri-
teria voldeed, zoals de omvang van de bevolking, de dichte bebouwing en het aantal bewoners met 
een niet-agrarisch beroep, in het geval van Den Haag in de handel en bestuursinstellingen (Renes, 
Geschiedenis van het landschap, 79-80).
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woonde in Utrecht, Amsterdam of Breda. De religieuze instellingen op het 
platteland waren veelal abdijen en in het geval van Maasland ook de comman-
derij der Duitsche Orde. Binnen deze categorie vallen ook de kerken en de 
daartoe behorende instellingen zoals de Heilige Geestarmen. Dit was ook het 
geval bij de religieuze instellingen in de stad. Verder vielen daar de vele kloos-
ters onder die in Delft gevestigd waren, zoals St. Aachten, St. Barbara, St. Ur-
sula en St. Agnieten, maar ook de St. Pieterskerk in Leiden. Tot de adel zijn 
degenen gerekend die de titel ‘heer’ droegen.

De kohieren zijn niet altijd duidelijk over de herkomst van de landeigena-
ren. Dit maakt de indeling in categorieën soms lastig. Van een aantal perso-
nen van wie de woonplaats niet bekend was, is die plaats achterhaald met be-
hulp van andere bronnen en opgaven door genealogen. In veel gevallen bleek 
het om functionarissen te gaan die verbonden waren aan het Hof van Holland 
en in Den Haag woonden. De edellieden die in de stad woonden zijn onder 
de categorie ‘stedelingen’ geplaatst. De edellieden die op het platteland woon-
den zijn ondergebracht in de aparte categorie ‘adel’. Veel van hen woonden ver 
van Maasland. Bovendien hadden zij een andere verbondenheid met het land 
dan de eigenaren die het land zelf gebruikten. Door hen onder te brengen in 
de categorie ‘plattelanders’ zou een vertekend beeld ontstaan van deze belan-
gengroep. De landgebruikende landeigenaren van wie geen woonplaats viel te 
achterhalen in andere bronnen, zijn beschouwd als plattelanders uit Maasland 
of de directe omgeving. De landgebruikers die wel terug te vinden waren in an-
dere bronnen, bleken namelijk steeds daaruit afkomstig te zijn. De landeige-
naren die geen landgebruikers waren en van wie de woonplaats niet kon wor-
den achterhaald, zijn ondergebracht in de categorie ‘onbekend’. 

Hoe verhielden de verschillende groepen landeigenaren zich getalsmatig tot 
elkaar? In aantal liepen de plattelanders en stedelingen in de zestiende eeuw 
niet veel uiteen (grafiek 4.11). Alleen in 1561 overtroffen de stedelingen de plat-
telanders ruim, maar hun aantal liep sindsdien steeds verder terug, terwijl dat 
van de plattelanders sterk toenam. De aantallen religieuze instellingen uit de 
stad en van het platteland bleven in de zestiende eeuw ongeveer gelijk, respec-
tievelijk rond de zevenentwintig en tien. In de loop van de zeventiende eeuw 
namen die af naar respectievelijk vijftien en zeven. Het aantal edellieden met 
landeigendom in Maasland bleef de gehele periode nagenoeg hetzelfde.

Hoe was de landverdeling over de verschillende groepen landeigenaren? Het 
totaalbeeld van de vier peiljaren, uitgedrukt in percentages, is te zien in gra-
fiek 4.12. De plattelanders hadden sinds 1539 altijd het meeste land in eigen-
dom, kort daarop gevolgd door de stedelingen en de religieuze instellingen 
in de stad, met dat onderscheid dat de verschillen tussen de categorieën veel 
groter werden ten gunste van de plattelanders. Als de opgave in de Informacie 
klopt, dan was het landeigendom van de Maaslanders in twintig jaar tijd toe-
genomen met 20%. Sindsdien steeg dat percentage af en toe iets, totdat het 
in het midden van de zeventiende eeuw was toegenomen tot 43%. Het eigen-
dom onder de overige drie categorieën was van beperkte omvang en fluctu-
eerde iets. De omvang van het landeigendom had zich in de zestiende eeuw 
bij veel religieuze instellingen gestabiliseerd. Het Oude Gasthuis in Delft was 
de enige religieuze instelling met meer land in de zeventiende eeuw dan in de 
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eeuw daarvoor. Van sommige instellingen, waaronder de abdij van Egmond, 
was tegen het midden van de zeventiende eeuw al het geconfisceerde land ver-
kocht (tabel 4.2).

In de zeventiende eeuw trad er een verdere verschuiving op ten gunste van 
het plattelandseigendom (grafiek 4.13). Bijna 60% van het land was in het 
midden van de eeuw in eigendom van plattelanders, zowel individuen als in-
stellingen. De economische positie van plattelanders tegenover andere sociale 
groepen, zoals stedelingen en de buiten het ambacht wonende adel, werd dus 
sterker. De toename van het landeigendom onder plattelanders in de zeven-
tiende eeuw was mogelijk geworden door de verkoop van geconfisceerde goe-
deren door de Staten van Holland.37 Door onderhandse verkoop is veelal on-
duidelijk wie de kopers van de genaaste goederen waren. De verschuiving in 
de eigendomsverhoudingen lijkt erop te wijzen dat de plattelanders daarvan 
het meest profiteerden.

Hoe waren de groepen landeigenaren verdeeld over de omvangscategorieën? 
De individuele plattelanders en stedelingen waren meest kleine en middelgro-
te landeigenaren (grafiek 4.14, 4.15, 4.16 en 4.17). De plattelanders overtroffen 
de stedelingen in aantal wat betreft groot landeigendom van boven de twintig 
morgen land. Zeer groot landeigendom met meer dan veertig morgen kwam 
het meest voor bij religieuze instellingen. Terwijl in het midden van de zes-
tiende eeuw de stedelingen de grootste groep vormden in de eerste twee om-
vangscategorieën, overtroffen de plattelanders de stedelingen veruit in aantal 
in de zeventiende eeuw. Het grote landeigendom van de religieuze instellin-
gen in de stad en op het platteland was toen bijna verdwenen.

Samengevat nam de bevolking van Maasland rond 1500 toe van 250 naar 
333 huishoudens. De agrariërs namen als beroepsgroep procentueel af door de 
toename van het aantal huishoudens en door de toenemende beroepsdifferen-
tiatie. De bedrijven van de agrariërs bestonden uit graanteelt en veehouderij. 
Niet-agrariërs waren werkzaam in de visserij en goederentransport. De meest 
welvarende inwoners waren agrariër.

Het landbezit (pacht en eigendom) van de landgebruikers was vrij gelijkma-
tig verdeeld over drie van de vier omvangscategorieën. De groep middelgrote 
landgebruikers met vijf tot twintig morgen landbezit was steeds het grootst in 
aantal. De zeer grote landgebruikers met veertig morgen land en meer waren 
veruit in de minderheid. Toch bezaten zij samen met de grote landgebruikers 
in de tweede helft van de eeuw ongeveer driekwart van het hoefslaggebied. 
Midden zeventiende eeuw was het aantal grote landgebruikers vrijwel onver-
anderd, maar door de aanzienlijke toename van het aantal landgebruikers had 
het overgrote deel van de landgebruikers nu klein en middelgroot landbezit. 
Slechts een enkeling had meer dan veertig morgen land. Voor de verdeling van 
de oppervlakte van het land had dit tot consequentie dat midden zeventiende 
eeuw 40% van het land in bezit was van middelgrote landgebruikers, tegen 
25% in 1577.

Rond 1500 zouden de agrarische bedrijven hoofdzakelijk uit pachtgoed heb-
ben bestaan. Het percentage pacht nam steeds verder af van 95% in 1514 naar 

37  Beuningen, Geestelijke kantoor, 11.
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66% in 1654. Het aantal pachtbedrijven nam gedurende de zestiende eeuw 
geleidelijk aan iets toe, terwijl er in de zeventiende eeuw weer een lichte afna-
me te zien is. Het landeigendom werd gedurende de gehele onderzoeksperio-
de gekenmerkt door klein en middelgroot landeigendom. In 1577 vormden de 
middelgrote landeigenaren getalsmatig de grootste groep, hoewel het verschil 
tussen beide omvangscategorieën nooit erg groot was. Grote en vooral zeer 
grote landeigenaren waren en bleven sterk in de minderheid. Midden zeven-
tiende eeuw waren er veel meer kleine landeigenaren dan middelgrote. De ste-
delingen met landeigendom waren tot aan 1577 het grootst in aantal, terwijl de 
plattelanders het meeste land in eigendom hadden. Midden zeventiende eeuw 
was dat toegenomen tot bijna de helft van al het land. De plattelanders over-
troffen de stedelingen toen ook in aantal. De omvang van het landeigendom 
onder stedelijke religieuze instellingen was in de zestiende eeuw bijna even 
groot als onder individuele stedelingen. Dat nam in de zeventiende eeuw nog 
sterker af dan bij de stedelingen. De religieuze instellingen van het platteland 
en de adel hadden slechts een klein percentage van het land in het hoefslag-
gebied in eigendom.

Welke ontwikkelingen zijn er waarneembaar in de bezitsverhoudingen in de 
zeventiende eeuw? Een duidelijke ontwikkeling was de groter wordende groep 
agrariërs met klein en middelgroot landbezit (enkel pacht of eigendom met 
pacht). Het aantal bedrijven met zeer groot landbezit nam aanzienlijk af. Het is 
aannemelijk dat de omvang van kleine en middelgrote bedrijven toenam door 
de afname van groot landbezit en door de koop van geconfisceerde landerijen 
van religieuze instellingen vanaf eind zestiende eeuw.

Het effect van de aanwas van landeigenaren is enkel te zien in de categorieën 
klein en middelgroot eigendom. De plattelanders gingen daarin de stedelin-
gen ver overtreffen in aantal en omvang van het land. Vooral onder de religi-
euze instellingen in de stad was er een sterke afname van eigendom. De toena-
me van landeigendom onder de landgebruikers van Maasland betekende dat 
zij hun greep op de grond verstevigden. Hun collectieve langetermijnbelang 
bij het bewaren en verbeteren van de kwaliteit van de grond werd daarmee gro-
ter. Het is gebruikelijk aan de pachtboeren een nieuwe, commerciële en meer 
marktgerichte mentaliteit toe te kennen omdat bij pachtgoed op vrij korteter-
mijn van perceel veranderd kon worden. Het is dan ook de vraag in hoeverre 
het sterker worden van de groep boeren met zowel eigendom als pacht invloed 
had op de bestuurlijke verhoudingen, zowel lokaal als tegenover de regionale 
waterbeheerders.

Een andere vraag is wat de achtergrond was van de nieuwe landeigenaren 
die in de zeventiende eeuw land kochten dat was geconfisceerd door de Staten. 
Gezien de beroepsdifferentiatie die begin zestiende eeuw al zichtbaar was, is 
het een mogelijkheid dat dit mensen waren met een niet-agrarisch hoofdbe-
roep die grond kochten als investering of voor verbouw van producten en het 
houden van vee voor eigen gebruik. Mogelijk waren hieronder ook knechten 
en ambachtslieden die voorheen voor religieuze instellingen hadden gewerkt 
en die na de opheffing daarvan andere middelen van bestaan zochten.38 

38  Hof, Abdij van Egmond, 181.
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4.4 Bestuurlijke inrichting en participatiecultuur

De bestuurlijke inrichting, de besluitvorming en de ambachtsfunctionarissen 
van Maasland worden hier bekeken aan de hand van de algemene bestuurs-
functies en de waterstaatsfuncties en functionarissen die afzonderlijk van el-
kaar worden behandeld. De vier vragen die aan de orde komen zijn: hoe werd 
het ambacht bestuurd? Wie maakten deel uit van het ambachtsbestuur? Waren 
de ambachtsbestuurders landbezitters? Waren dat landeigenaren of landge-
bruikers met landeigendom of pacht, of beide? In welke mate waren inwoners 
betrokken bij het bestuur en de waterstaat? 

De eerste twee vragen hebben betrekking op de formele aspecten van het 
ambachtsbestuur, zoals de bestuurssamenstelling, taken en bevoegdheden. 
Deze kunnen het best beantwoord worden aan de hand van normatieve bron-
nen, zoals keuren, reglementen en bestuursinstructies. Hiervoor staan enkel 
zeventiende-eeuwse stukken ter beschikking, omdat er van Maasland geen be-
stuursinstructies of andere reglementen uit de zestiende eeuw bewaard zijn 
gebleven. Met behulp van literatuur en diverse bronnen, waaronder proces-
stukken, wordt getracht helder te krijgen hoe het ambachtsbestuur van Maas-
land de eeuw daarvoor veranderde of pogingen daartoe deed. De laatste twee 
vragen gaan over de informele aspecten van het ambachtsbestuur. Het betreft 
vooral de vraag of landbezit een vereiste was om toegang tot het bestuur te 
krijgen, en zo ja, of ook pachters voor een ambachtsfunctie in aanmerking 
kwamen en uit welke vermogensgroep zij in de praktijk afkomstig waren. Ten 
slotte wordt geëvalueerd wat een en ander betekende voor de toegankelijkheid 
van de functies en voor de mogelijkheid van de ingelanden om invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming, vooral met betrekking tot de waterstaat. Het 
hiervoor gebruikte begrip ‘participatiecultuur’ sluit aan bij andere historische 
termen zoals ‘oligarchisering’ en ‘monopolisering’ met betrekking tot beper-
kingen in de toegankelijkheid van bestuursfuncties.

4.4.1 Ambachtsheer en ambachtsbestuur

De ambachtsheerlijkheid was een verzameling rechten die oorspronkelijk de 
landsheer toebehoorde, maar door schenking of verkoop overging in vaak adel-
lijke handen. In Maasland gebeurde dat pas in 1583. Eén van de heerlijke rech-
ten was de lage en middelbare jurisdictie. Dit betekende dat de schepenen be-
voegd waren overtreding van de ambachtskeur te vonnissen waar lage boetes 
op stonden van maximaal tien pond.39 Voor misdrijven en overtredingen die 
zwaarder gestraft dienden te worden moesten de welgeboren mannen van het 
baljuwschap Delfland uitspraak doen.40

De ambachtsheer maakte geen deel uit van het ambachtsbestuur, maar was 
wel een bestuurlijke factor in die zin dat hij de ambachtsbestuurders koos 
en aanstelde. De ambachtsbestuurders oefenden namens hem de ambachts-
heerlijke rechten uit, zodat het hem vrij stond zich in ambachtsaangelegenhe-

39  De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 176.
40  Van der Ree-Scholtens en Spijkerman, Baljuw en hoge vierschaar, 21.
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den te mengen. Voor Maasland was het tot aan 1583 niet waarschijnlijk dat dit 
daadwerkelijk gebeurde vanwege de afstandelijke band tussen ambacht en de 
landsheer. Alleen de rechten op aanstelling van de schout, klerk en bode wer-
den toen verpand. In 1583 kocht ridder Otto van Egmond de verpande rech-
ten voor 3500 pond (afb. 4.4). Vanaf dat moment beschouwde hij zich als am-
bachtsheer van Maasland.41      

Het lokale bestuur van het zestiende-eeuwse Maasland bestond uit een 
schout en zeven schepenen.42 De schout stond aan het hoofd van diverse col-
leges, zoals die van schepenen, van zetters en van armmeesters. Samen met 
de schepenen had hij keurbevoegdheid. De schout pachtte de functie van de 
ambachtsheer.43

De verkiezing van de schepenen in Maasland was volgens de bestuursin-
structie uit 1619 in handen van de ambachtsheer die, waarschijnlijk naar aloud 

41  Post, Maasland, 83; GAD, Archief Gemeentebestuur van Maasland (GBM) tot 1920, inv.nr. 
186, f. 45. Otto van Egmond bewoonde het in Schipluiden gelegen slot Keenenburg. Hij was een 
verre neef van Lamoraal van Egmond, die van 1542 tot 1568 ambachtsheer van Berkel was. Otto 
overleed in 1586. Zijn zoon Jacob volgde hem op als ambachtsheer van Maasland.
42  Informacie, 355.
43  Post, Maasland, 84 en 89.

 ▸ 4.4 Otto van Egmond, heer 
van Keenenburg, anoniem, 
tweede helft zestiende eeuw. 
Van Egmond was van 1548 tot 
aan zijn dood in 1586 hoog-
heemraad van Delfland. In 
1583 kocht hij de ambachts-
heerlijke rechten van Maasland 
van de Staten van Holland.
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gebruik, ieder jaar zeven schepenen koos.44 Hij had de keus uit veertien kan-
didaten, die werden voorgedragen door de zeven zittende schepenen en twee 
zetters. De inwoners waren dus op geen enkele wijze betrokken bij de verkie-
zing van hun bestuurders. Waarschijnlijk was dit altijd zo geweest omdat de 
schepenen samen met de schout de heerlijke rechten namens de ambachts-
heer uitoefenden en deze daarom de bestuurders zelf kozen.

De zetters, aan het begin van de zestiende eeuw negen in getal, maakten 
geen deel uit van het ambachtsbestuur. Zij werden ieder jaar opnieuw verko-
zen door de baljuw van Delfland. Begin zeventiende eeuw was hun aantal te-
ruggebracht naar zeven. Zij werden gekozen uit een voordracht van veertien 
personen die waren genomineerd door de zittende zetters en vier schepenen. 
De zetters legden de eed af tegenover het college van baljuw en welgeboren 
mannen van Delfland.45 Deze ambachtsfunctionarissen, ‘die eenijegelick set-
ten nae haer goet’, verdeelden de kosten van het ambachtsbestuur over de in-
gelanden naargelang de omvang van hun onroerende goederen en beheerden 
de financiën van het ambacht.46 

Behalve de formele, normatieve aspecten van het Maaslandse ambachtsbe-
stuur, waren er ook informele aspecten; de uitvoering in de praktijk, de zoge-
noemde sociale werkelijkheid, die een weerspiegeling is van de lokale realiteit 
van verhoudingen en behoeften binnen de samenleving. Het betreft de wijze 
waarop de bestuurders invulling gaven aan het ambachtsbestuur als instituut. 
In Maasland kwam de sociale werkelijkheid in 1562 tot uitdrukking in een ver-
zoek van de ambachtsbestuurders aan de koning om achtemannen in te stel-
len. In wezen was het een poging om bestuurshervorming door te voeren en 
de kring van besluitvormers te verkleinen door acht of negen van de ‘treffelic-
ste ende bequaempste’ personen uit het ambacht tot achteman te kiezen om 
‘in communicatiën te treden ende resolveren sonder ijemant anders’, dus zon-
der de gezamenlijke stemgerechtigde buren.47 Concreet betekende dat de af-
schaffing van de burenraadpleging. Tegelijkertijd vroegen ze toestemming om 
binnen het ambacht keuren uit te vaardigen, boetes te innen, de wegen, water-
gangen, schoeiingen en straten te schouwen en recht te spreken, om daarmee 
in hun oude rechten hersteld te worden.48 

De dijkgraaf en de hoogheemraden die door het Hof van Holland om advies 
waren gevraagd, zagen de actie van de Maaslandse bestuurders als een poging 
van de schout om een autocratisch bestuur in te voeren. De waterbestuurders 
beweerden dat het verzoek geïnitieerd was door de schout Jan Cornelisz. Kij-
vit, om op die manier onder de zeggenschap van hogere overheden uit te ko-

44  Volgens vermelding in een opgave uit 1570 aan het Hof van Holland over de bestuursinrich-
ting werden in Delfland de schepenen of gezworenen op diverse wijzen gekozen. In sommige 
ambachten door enkel de schout, in andere ambachten door de schout met de zittende schepenen 
of door een speciaal daarvoor gekozen college (Hoefer, ‘Costumen’, 551). 
45  Post, Maasland, 90-91; GAD, GBM, inv.nr. 186, f. 22.
46  Ibidem, 90, Informacie, 355; GAD, GBM, inv.nr. 186, f. 22. Citaat vertaald: ‘die iedereen aan-
slaan naar hun goederen’.
47  Dekker, Processen, 36. Citaat vertaald: ‘de meest uitmuntende en bekwame […] te overleggen 
en besluiten te nemen zonder anderen daarbij te betrekken’.
48  HvD, OAD, inv.nr. 343/96.
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men. Ze vonden dat hij ‘soe vermetelt es omme soe grooten ambocht alleen te 
willen regieren, diewelcke hemselven nijet en heeft connen regieren’.49 Hier-
mee doelden ze op de tekortkomingen in het schouwen van de waterwerken 
in het verleden, waardoor de schout in diverse polders de schouwplicht ont-
nomen was en die vervolgens was overgedragen aan de molenmeesters. Te-
vens legden zij het verband tussen het gebrekkige toezicht en het feit dat de 
schepenen zelf geen ingelanden waren in bepaalde polders, of, zoals ze het 
zelf zeiden, dat ‘dieselve schout ende schepenen (als in alle die voors. polde-
ren niet gelant) weinich toesichts hadden [omdat wij] den voors. schout ende 
schepenen benomen ende tot onsen wederseggen gecommitteert den mo-
lenmeesters inder tijt van deselve polders, omme deselve te schouwen mit 
eenige ingelanden van deselve polders die zijl[uijden] alle jaers daertoe kie-
sen souden’.50 

De dijkgraaf en hoogheemraden adviseerden het Hof van Holland om het 
verzoek van de schout en schepenen niet te honoreren en de privileges van het 
dijkgraafschap te respecteren, dat volgens hen erkenning betekende van hun 
toezichthoudende bevoegdheden over de lokale waterwerken.51 Het ambachts-
bestuur nam geen genoegen met het negatieve advies van de regionale water-
bestuurders, met als resultaat een jarenlange juridische strijd voor het Hof van 
Holland over de bevoegdheden van de ambachtsbestuurders en de hoogheem-
raden binnen Maasland. Tot een uitspraak is het niet gekomen. De achteman-
nen hebben nooit deel uitgemaakt van het ambachtsbestuur van Maasland. 

De poging tot bestuurshervorming in Maasland met als doel de buren uit te 
sluiten van de besluitvorming betekende in feite een streven naar minimalise-
ring van de kring van besluitvormers. Een dergelijke uitsluiting is te beschou-
wen als een soort monopolisering van de bestuursmacht door een groep die 
daarmee de bestuurlijke elite vormde. De monopolisering duidt in dit verband 
op een ontwikkeling waarbij besluitvorming het exclusieve terrein werd van 
een select gezelschap. In het geval van Maasland zouden dat de ambachtsbe-
stuurders met de achtemannen moeten zijn. In totaal waren dat 22 tot 25 per-
sonen in plaats van de vele stemgerechtigde buren. Dit streven naar minima-
lisering van de kring van besluitvormers is een uitingsvorm van de overgang 
van de middeleeuwse burenraadpleging naar een doelmatiger bestuur, waarbij 
de besluiten genomen werden door bestuurders die optraden namens de ge-
meenschap. Doordat de bestuurlijke vernieuwingen in Maasland geen door-
gang vonden, vermoedelijk vanwege de economisch sterke middengroep van 
landgebruikers en weerstand vanuit de regionale en centrale bestuurselite, was 
er binnen Maasland nauwelijks sprake van elitarisering. De term ‘elitarisering’ 
wordt hier gebruikt om een ontwikkeling aan te duiden waarbij een beperkte 
groep personen steeds meer zeggenschap kreeg binnen het ambacht, onder 
meer door veelvuldige functievervulling.

49  Ibidem, inv.nr. 31, resolutieboek, f. 160. Citaat vertaald: ‘zo arrogant is dat hij zo’n groot am-
bacht alleen wil regeren terwijl hij dat niet kan’.
50  Ibidem, f. 159. Citaat vertaald: ‘de schout en schepenen, die geen ingelanden zijn, hebben 
weinig toezicht in de polders omdat wij dat hebben overgedragen aan de molenmeesters om te 
schouwen met enkele ingelanden die de molenmeesters daartoe jaarlijks kiezen’.
51  Ibidem, f. 158v-159v.
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Het hier beschreven verzoek van de Maaslandse bestuurders om achteman-
nen te mogen instellen met als doel het aantal besluitvormers te verkleinen, 
was de voorbode van een tendens die begin zeventiende eeuw in Maasland 
zichtbaar werd. In 1612 is voor het eerst een vorm van gemonopoliseerde be-
stuurswijze te zien in de bepaling van het Hof van Holland dat in dit ambacht 
in ‘sware saecken’ advies gevraagd moest worden aan de ambachtsheer en het 
college van schepenen ‘sonder ijemant anders’.52

Wie vervulden de functie van schepen in Maasland? Waren het steeds an-
dere personen of kwamen telkens dezelfde namen terug? Wat hadden zij 
aan landbezit? Wie kwamen er voor de functie in aanmerking: landeigena-
ren, pachters, landlozen? Wat betekende dat voor de toegankelijkheid van de 
functie? Hier worden de personen van achtereenvolgens de ambachtsheer, de 
schout en de schepenen besproken. 

De ambachtsheren van het geslacht Van Egmond, woonachtig op slot Kee-
nenburg in Schipluiden, hebben geen aanwijzingen nagelaten dat ze betrok-
ken waren bij ambachtszaken. De enige keer dat een ‘Ot van Egmont’ vermeld 
wordt bij een overleg tussen grote ingelanden en ambachtsbewaarders, is in 
1534.53 Hij was vanaf 1548, op 33-jarige leeftijd, tot aan zijn overlijden in 1586 
tevens hoogheemraad. Midden zestiende eeuw had hij bijna 88 morgen land 
in de ruime omgeving van het slot.54 Behalve hoogheemraad was hij ook actief 
lid van de Staten van Holland, waar hij een belangrijke rol speelde in de cen-
trale politiek.55 Vanuit dat oogpunt zal hij het dan ook volledig met zijn collega-
hoogheemraden eens geweest zijn om het verzoek van de ambachtsbestuur-
ders van Maasland om achtemannen te mogen instellen te dwarsbomen, als 
zijnde een poging om een autocratisch bestuur in te voeren. 

Ook van zijn zoon en opvolgend ambachtsheer Jacob van Egmond zijn geen 
activiteiten als ambachtsheer bekend. Hij volgde zijn vader eveneens op als 
lid van de Staten van Holland. In die hoedanigheid maakte hij tussen 1589 tot 
1597 deel uit van het college van hoofdingelanden als vertegenwoordiger van 
de ridderschap. Sinds 1593 was hij tevens hoogheemraad. In 1597 werd hij 
als hoofdingeland opgevolgd door Diederick Bloys van Treslong, commandeur 
van de Ridderlijke Duitsche Orde in Maasland. Het ambacht behield daarmee 
een plaatsgenoot in het college.56 Er zijn overigens evenmin aanwijzingen dat 
dit het ambacht enig voordeel heeft opgeleverd.

De Maaslandse schouten waren slechts incidenteel betrokken bij juridische 
aangelegenheden betreffende de waterstaat, zodat niet veel namen – slechts 
zes uit de zestiende eeuw – teruggevonden zijn. Hoe lang zij in functie wa-
ren, is niet bekend. Van drie schouten ontbreken gegevens over landbezit bin-
nen het ambacht. Dat zijn Pieter Vranckez., in ieder geval schout in 1522, 1524, 
1526 en 1528, Claes Adriaensz. in 1556, en mr. Jan van der Santvaert in 1578, 
1580 en 1591. 

52  GAD, GBM, inv.nr. 186, f. 31. Citaat vertaald: ‘zwaarwichtig zaken’.
53  NA, HDA, inv.nr. 1336, collectie akten, f. 161.
54  Moerman, Otto van Egmond, 10.
55  Post, Maasland, 6.
56  Dolk, Delfland, 236; Postma, Delfland, 412.
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Eén van de schouten van wie enkele gegevens bekend zijn, is Claes Boon 
Florisz. van Coudenhoven. Deze inwoner van Maasland was schout in 1507. 
Of hij toen al land bezat, is niet bekend. In 1519 werd hij klerk en zegelaar 
van de baljuw, c.q. dijkgraaf van Delfland. Een andere schout was Anthonis 
Jansz. Brasser. Hij was zeker in 1545, 1554 en 1555 in die functie. In 1539 had 
hij vijf morgen land in eigendom. De enige schout die veelvuldig terugkomt 
in de bronnen is Jan Cornelisz. Kijvit. Hij had in 1561 in totaal zevenendertig 
morgen land: negentien morgen in eigendom, achttien morgen gepacht. Voor 
zover bekend was hij schout in de periode 1560-1563. In 1560 was hij tevens 
molenmeester van de Commandeurspolder en in 1561 ambachtsbewaarder an-
nex molenmeester van Maasland-Poelpolder.57 Mogelijk heeft hij zich door die 
nauwe betrokkenheid met de verschillende facetten van het ambachtsbestuur 
gerealiseerd dat hij weinig invloed had op het beleid van de dijkgraaf en de 
hoogheemraden en werd hij geconfronteerd met de inefficiëntie van de toen-
malige bestuursstructuur waarin burenraadpleging een belangrijke plaats in-
nam bij de besluitvorming. In zijn functie als schout was hij in de positie 
om namens het ambachtsbestuur actie te ondernemen om hervormingen tot 
stand te brengen door de invoering van achtemannen en afschaffing van de 
burenraadpleging. De tegenwerking van de dijkgraaf en de hoogheemraden 
naar aanleiding van het verzoek om achtemannen liet hij niet over zijn kant 

57  In de bronnen worden Maasland en Poelpolder door elkaar gebruikt. Daarom is hier gekozen 
voor de combinatie Maasland-Poelpolder.

 ▸ 4.5 Proceszak met procestukken, eeuwenlang de gebruikelijke manier om processtukken op 
te bergen. De hier afgebeelde proceszak is uit 1803.
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gaan. Hij spande een proces aan tegen de waterbestuurders bij het Hof van 
Holland, met als inzet de competentie van het ambacht (afb. 4.5 op p. 149).58              

De namen van de schepenen die zijn overgeleverd, zijn voornamelijk afkom-
stig uit transportakten. In waterschapsarchieven komen ze zelden voor, omdat 
schepenen nooit optraden als partij in een conflict met betrekking tot de wa-
terstaat. De lijst met namen is dan ook bescheiden van omvang. Al met al zijn 
29 vermeldingen gevonden van in totaal 22 verschillende personen (tabel 4.3). 
Van acht van hen ontbreken de gegevens over landbezit binnen Maasland. Van 
drie schepenen die in de jaren tien en twintig van de zestiende eeuw in func-
tie waren, zou het kunnen zijn dat ze geen land meer hadden of niet meer in 
leven waren in 1539, het jaar van de oudste data betreffende individueel land-
bezit in Maasland. Twee personen die in functie waren in de peiljaren, hadden 
geen land. Dit is echter onvoldoende om te concluderen dat landbezit geen ver-
eiste was om tot schepen verkozen te worden, omdat er mogelijk gegevens ont-
breken in kohieren. Van de in totaal veertien schepenen met landbezit hadden 
de meesten tussen de twintig en vijfenvijftig morgen land, zowel eigendom als 
pachtgoed. Vier, ofwel 29%, had enkel pacht. Twee, ofwel 14% had enkel land-
eigendom. Van de landbezitters had 29% middelgroot en 71% groot en zeer 
groot landbezit. Verdeeld over twee perioden in de zestiende eeuw geeft dat het 
beeld dat in de tweede helft van de eeuw sterk de voorkeur gegeven werd aan 
landgebruikers met meer dan twintig morgen land (tabel 4.4). 

Wat is te concluderen over de ambachtsbestuurders in Maasland? Het am-
bacht werd bestuurd door een schout en zeven schepenen. De meeste landbe-
zittende schepenen die bij naam bekend zijn, waren landgebruikers met groot 
tot zeer groot landbezit. De meeste van hen hadden zowel landeigendom als 
pacht. Behalve de ambachtsbestuurders waren ook de landbezitters bevoegd 
om in de ambachtsvergaderingen hun stem uit te brengen over besluiten. De 
inefficiëntie van de burenraadpleging was reden voor de ambachtsbestuurders 
om een verzoek in te dienen bij het Hof van Holland om achtemannen in te 
stellen, met de bedoeling om niet-bestuurders uit te sluiten van het besluitvor-
mingsproces. Dit streven naar minimalisering van de kring van besluitvormers 
werd na een aanvankelijke afwijzing begin zeventiende eeuw wel gesteund 
door de centrale overheid, zoals in 1612 duidelijk tot uitdrukking kwam.59

Om een beeld te krijgen van de participatie van landgebruikers in bestuurs-
functies is een analyse gemaakt van het aantal vermeldingen van schepenen 
van wie de naam bekend is, over twee perioden van elk 25 jaar, namelijk van 
1518 tot 1543 en van 1555 tot 1580. Gekeken wordt naar de roulatiefrequentie, of-
tewel de mate waarin een functie rouleerde, te onderscheiden in grote, matige 
en geringe roulatiefrequentie. De hoogte van de roulatiefrequentie impliceert 
de mate van de bestuurlijke participatie van de landgebruikers. De volgende 
criteria worden als norm gebruikt: bij een lage roulatiefrequentie was minder 
dan 33% van functionarissen een of twee keer gekozen, bij een matige roula-
tiefrequentie tussen de 33 en 66% en bij een hoge roulatiefrequentie meer dan 
66%. Voor Maasland is dit alleen na te gaan bij de schepenen die in de bron-

58  HvD, OAD, inv.nr. 343.
59  Zie p. 148.
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nen met naam genoemd worden. Ingeval de jaren waarin iemand een functie 
vervulde die binnen beide perioden lagen, zijn deze bij de periode gerekend 
waarin de meeste bestuursfuncties vielen. Bij een gelijk aantal jaren zijn deze 
geplaatst in de eerste periode. In Maasland zijn er in de eerstgenoemde peri-
ode twaalf vermeldingen van namen van schepenen, in de tweede periode zes-
tien. De analysering van deze schepenen leidt tot de vaststelling dat in Maas-
land de roulatiefrequentie aanvankelijk hoog was, namelijk 100%, maar dat 
die iets afnam in de loop van de zestiende eeuw naar 81%. Slechts een persoon 
vervulde de functie drie keer.

Aan genoemde gegevens is een aantal conclusies te verbinden wat betreft 
het landbezit onder de algemene ambachtsbestuurders, de frequentie waar-
in personen werden gekozen voor een functie en de toegankelijkheid van de 
functie. De geringe gegevens suggereren dat in Maasland de functie van sche-
pen in de tweede helft van de zestiende eeuw minder toegankelijk was voor 
kleine landbezitters en niet-agrariërs dan voorheen. De roulatiefrequentie was 
hoog, maar nam wel wat af doordat er meer personen waren die drie keer of 
vaker de functie vervulden. Deze gegevens wijzen op een afnemende toegan-
kelijkheid van de algemene bestuursfuncties in Maasland.

4.4.2 Waterstaatsfuncties 

De waterstaatstaken op lokaal niveau waren het terrein van zowel ambachtsbe-
stuurders als van afzonderlijke waterstaatsfunctionarissen. Van beiden wordt 
de functie in deze paragraaf nader toegelicht. Het schoutambacht Maasland 
had een vrij complexe onderverdeling in waterstaatsambachten en polders. 
Het schoutambacht was een bestuurlijke eenheid en tevens een beheersge-
bied voor de lokale waterstaatzorg. In paragraaf 1.1 is al uitgelegd dat voor het 
onderhoud van de regionale waterwerken in Delfland een onderverdeling is 
gemaakt in hoofdambachten en lidmaatambachten. Een waterstaatsambacht 
was een bestuurlijke eenheid waar alleen een ambachtsbewaarder was aange-
steld die – althans in de late middeleeuwen en de zestiende eeuw – waterstaat-
kundige taken had. Het waterstaatsambacht was vergelijkbaar met een polder 
– al was dit meer een waterbeheerstechnisch begrip – waar een molenmees-
ter was aangesteld voor een bepaalde molen. Een waterstaatsambacht kon te-
vens polder zijn, zoals uit onderstaande zal blijken. Twee van de dertien hoofd-
ambachten lagen tot 1570 binnen het schoutambacht Maasland: Maasland en 
Schipluiden.60 Aan het hoofdambacht Maasland waren de lidmaatambachten 
Dijkpolder, Achter de Gaag en Burgersdijk toegevoegd. Binnen het hoofdam-
bacht vielen de polders Commandeurspolder, Duifpolder, Foppenpolder en 
Sluispolder. Aan het hoofdambacht Schipluiden waren de lidmaatambachten 
Hodenpijl, Harnaschpolder en Aalkeet toegevoegd.61 De waterstaatsambach-
ten Maasland-Poelpolder, Dijkpolder, Aalkeet, Harnaschpolder en Hodenpijl 
waren ook polders. Hodenpijl was tevens een schoutambacht. De Dorppolder 
was eveneens een schoutambacht, maar behoorde in de waterstaatsorganisatie 

60  Schipluiden werd in 1570 een zelfstandig schoutambacht.
61  Dolk, Delfland, 52-54.
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deels tot het hoofdambacht Schipluiden en deels tot het lidmaatambacht Ach-
ter de Gaag. De Oude Campspolder en de Kralingerpolder lagen binnen het 
gebied van de lidmaatambachten Achter de Gaag en Burgersdijk.

De keur- en schouwbevoegdheid over lokale waterstaat behoorde tot de com-
petentie van de ambachtsbestuurders. Daaronder vielen de wegen, watergan-
gen en waterkeringen en alle daartoe behorende waterwerken, zoals heulen, 
dammen en sluisjes. Over de lokale bestuursinrichting in Delfland in de mid-
deleeuwen is iets bekend dankzij een akte van Albrecht van Beieren uit 1391. 
Naar aanleiding van de herbedijking van het gebied waardoor de Dijkpolder 
ontstond, bepaalde de landsheer dat de schout en schepenen van Maasland 
de verantwoordelijkheid droegen over de kaden van die polder. In geval van 
nalatigheid namen de ‘goede lude’, ofwel de grote ingelanden, de zorg over. 
Voor de hoogheemraden was geen enkele rol weggelegd, dus ook niet die van 
toezichthouder.62 Hoewel deze akte de enige middeleeuwse schriftelijke rege-
ling is van het lokale waterbestuur, is uit latere processtukken op te maken dat 
dit de meest gangbare bestuurspraktijk was binnen Maasland. In het gehe-
le schoutambacht bepaalden de schout en schepenen welke werken moesten 
worden uitgevoerd, schouwden zij de waterwerken en legden ze boetes op aan 
nalatigen. De wetgevende en rechterlijke macht was in hun functie verenigd. 
Als de ambachtsbestuurders in gebreke bleven namen de grote ingelanden de 
rol van waterbeheerder over. 

De ambachtsbewaarders voerden de lokale waterstaatstaken uit. Meestal was 
er een ambachtsbewaarder per ambacht, alleen in Maasland-Poelpolder, Dijk-
polder en Aalkeet waren er twee aangesteld. Zij werden jaarlijks gekozen door 
de stemgerechtigde buren. De ambachtsbewaarders hadden tot taak de door 
de schout en schepenen opgedragen waterwerken aan te besteden en te beta-
len. De kosten van de werken sloegen ze om over de landgebruikers. Zij be-
paalden zelf de hoogte van deze omslag. Jaarlijks legden ze verantwoording 
van de rekening af aan het ambachtsbestuur en de ingelanden. 

Voor specifiekere waterstaatstaken werd in de vijftiende eeuw nog een func-
tionaris ingesteld: de molenmeester, voortkomend uit de toenemende com-
plexiteit van het waterbeheer als gevolg van de introductie van de poldermolen. 
Door het waterbezwaar in Maasland werd op aanwijzing van de hoogheem-
raden vanaf 1446 het schoutambacht verder opgesplitst in kleinere beheers-
eenheden, de molenpolders, waar de waterstand werd geregeld door een of 
meerdere poldermolens. Aan het begin van de zestiende eeuw stonden er ze-
ker acht van deze bemalingswerktuigen. Na verloop van tijd werden er molen-
meesters aangesteld, die ieder de zorg kregen over een bepaalde poldermolen 
en de daarbij behorende waterwerken, met het financieel beheer ervan. Ook 
zij legden ieder afzonderlijk verantwoording van de rekening af tegenover het 
ambachtsbestuur en de ingelanden. 

Door wie de eerste molenmeesters aangesteld werden, is niet altijd duide-
lijk. Een uitzondering daarop is de aanstelling van een molenmeester en drie 
medeschouwers in de Duifpolder in 1459 door de hoogheemraden.63 In an-

62  Ibidem, 74-75.
63  Bicker Caarten, Watermolens, 125; HvD, OAD, inv.nr. 343/39.
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dere polders binnen het schoutambacht waren de eerste vermeldingen van 
een molenmeester achtereenvolgens: de Foppenpolder, 1481; Aalkeet, 1486; de 
Kralingerpolder, 1507; de Dorppolder, 1508 of eerder; de Oude Campspolder, 
1509; Hodenpijl, 1510; de Commandeurspolder, 1523; de Dijkpolder, 1534; en 
de Sluispolder, 1550 (zie tabel 3.1). Er zijn geen gegevens aangetroffen over de 
eerste aanstellingen van molenmeesters in deze polders.

Wie kwamen er voor de functies in aanmerking: landeigenaren, pachters, 
landlozen? Wat was de omvang van hun landbezit? Waren het steeds andere 
personen of kwamen telkens dezelfde namen terug? Wat betekende dat voor 
de toegankelijkheid van de functies? Voor antwoord op deze vragen worden 
de personen die de functies vervulden geanalyseerd op landbezit en frequen-
tie waarin ze voor een functie gekozen werden. De namen van de lokale wa-
terstaatsfunctionarissen duiken op in de meest uiteenlopende bronnen. Ze 
komen voor in allerlei rekeningen, overeenkomsten, vonnissen en getuigen-
verklaringen. Helaas werd ook vaak volstaan met de aanduiding ‘ambachtsbe-
waarder’ of ‘molenmeester’, zonder daarbij een naam te noemen. Al met al is 
er een lijst geformeerd van alle waterstaatsfunctionarissen die bestaat uit 135 
verschillende namen en 218 vermeldingen in het hoefslaggebied over de perio-
de 1504-1594. Dit overzicht is niet compleet, maar wel voldoende representa-
tief om bovengenoemde vragen te beantwoorden. In tabel 4.5 zijn de namen 
samengebracht met data van het land dat zij in eigendom of pacht hadden. In 
paragraaf 3.3.2 is al de verkiezingsprocedure besproken. Hier kan dan ook vol-
staan worden met de vermelding dat degene die gekozen was, verplicht was 
de functie een jaar lang uit te oefenen.64 De mogelijkheid bestond om zich na 
toestemming van de hoogheemraden door een ander te laten vervangen.65 Dit 
is de zogenaamde substitutie. Degene die de functie uiteindelijk heeft uitge-
oefend staat in de lijst vermeld als ambachtsbewaarder of molenmeester, hoe-
wel de gekozen ambachtsbewaarder formeel de verantwoordelijkheid behield.

Over de accuratesse van de gegevens moeten twee opmerkingen gemaakt 
worden. Ten eerste kan niet met zekerheid gezegd worden dat bij meerdere 
vermeldingen van dezelfde naam het daadwerkelijk om dezelfde persoon ging. 
Vooral bij vermeldingen die in jaren ver uiteen lagen, is het mogelijk dat het 
verschillende personen betreft. Ten tweede zou het correcter zijn om bij iedere 
functionaris twee jaartallen te vermelden, omdat de opvolging eind mei plaats-
vond. Dit was echter ondoenlijk, omdat bij de functievermelding het vaak niet 
duidelijk was wanneer de persoon precies in functie was. Daardoor is het ook 
niet in alle gevallen met zekerheid te zeggen of iemand in een bepaald jaar 
een functie in verschillende ambachten of polders had, of dat de ene functie 
tot eind mei werd vervuld en de andere na eind mei. Van de substituties tus-
sen 1551 en 1567 is wel met zekerheid het jaar te noemen, omdat deze werden 
opgetekend in een register.66

In de lijst van 135 namen van waterstaatsfunctionarissen is van 50% bekend 
hoeveel land zij in eigendom of pacht hadden. Van hen had ruim de helft 

64  HvD, OAD, inv.nr. 342/106a.
65  Ibidem, inv.nr. 343/63.
66  Ibidem, inv.nr. 343/56.
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meer dan twintig morgen land en een derde deel minder dan twintig morgen 
in eigen dom of pacht. In totaal 21, ofwel 16%, van de landbezitters hadden en-
kel pacht en 7, ofwel 5%, enkel landeigendom. Van een op de tien waterstaats-
functionarissen is zeker dat deze geen landbezit had. Het betreft de personen 
die niet voorkwamen in de registers van 1539, 1561 of 1577 terwijl zij dat jaar in 
functie waren. 

De twee belangrijkste conclusies die uit de data getrokken kunnen worden, 
zijn de volgende. Ten eerste, dat vooral de grote landgebruikers de functie van 
ambachtsbewaarder en molenmeester vervulden, en ten tweede, dat landei-
gendom of pacht geen vereiste was om verkozen te worden, getuige het aantal 
landlozen dat in de lijst voorkomt. Hierbij moet echter wel aangetekend wor-
den dat door onzorgvuldigheid mogelijk enkele namen niet zijn opgenomen 
in de kohieren. Bij een foutpercentage van ruim 10% – wat niet waarschijnlijk 
is – is de tweede conclusie niet houdbaar.

Als landeigendom of pacht daadwerkelijk geen vereiste was voor een water-
staatsfunctie, dan is dat een verrassend resultaat, omdat in de bronnen er alles 
op wijst dat waterstaat zuiver een aangelegenheid was voor ingelanden. Dat 
het niet uitsluitend grote ingelanden waren die de functies vervulden, bleek al 
wel uit de pogingen van de hoogheemraden om de voorwaarde doorgevoerd te 
krijgen dat voor de verkiezing tot ambachtsbewaarder landbezit van minstens 
25 morgen een vereiste was.67 Zij achtten dat noodzakelijk omdat de aanleg en 
het onderhoud van de waterwerken financiële risico’s met zich meebrachten. 
De ambachtsbesturen ontkenden dat categorisch, omdat naar hun zeggen de 
kosten van de uit te voeren werken eerst omgeslagen werden over de onder-
houdsplichtige ingelanden en de werken daarna pas werden uitgevoerd door 
de aannemer. Bovendien verklaarden ze dat financiële tegenvallers opgevangen 
werden door de aannemer, die verplicht was om twee of drie borgen te stellen.68

Wat bezaten de ambachtsbewaarders in de zestiende eeuw aan landeigen-
dom en pacht? In tabel 4.6 is hiervan een overzicht gemaakt. Het betreft de 
ambachtsbewaarders annex molenmeesters van Maasland-Poelpolder, Dijk-
polder en Aalkeet. De verschillen tussen de eerste en tweede helft van de zes-
tiende eeuw zijn opmerkelijk. Het aandeel van grote landbezitters in die func-
tie nam geleidelijk aan af, niet ten gunste van de kleine landbezitters, maar ten 
gunste van de categorie onbekend of landloos. 

Hoe is het te verklaren dat er na 1550 meer ambachtsbewaarders waren zon-
der landbezit? Een mogelijke reden is dat door de beroepsdifferentiatie een 
groep Maaslanders was ontstaan die geen land bezat, maar zich wel betrokken 
voelde bij het ambacht en het waterbeheer, en mogelijk kapitaal achter de hand 
had om eventueel omslagen die niet te innen waren voor te schieten. Het am-
bachtsbewaarderschap bood de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het 
ambachtsbestuur en een mogelijke ingang om door middel van bestuurlijke 
contacten deel te gaan uitmaken van de bestuurlijke elite.

Waren het steeds andere personen die tot ambachtsbewaarder gekozen wer-
den of komen bepaalde namen meermalen terug? Dit zegt iets over de mate 

67  HvD, OAD 23, resolutieboek, f. 10v; ibidem, inv.nr. 1620, dingboek, f. 60.
68  Schölvinck, Grote Raad, 113.
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van roulatie van de waterstaatsfunctie, over de participatie van landgebruikers 
in waterstaatsfuncties en over de mogelijke invloed van personen die vaker 
dan normaal de functie uitoefenden. Om een beeld te krijgen van de participa-
tie van landgebruikers in waterstaatsfuncties is een analyse gemaakt over een 
periode van 25 jaar, namelijk van 1540 tot 1565, en van 1570 tot 1595. De roula-
tiefrequentie onder ambachtsbewaarders was in de eerste periode 45% en in 
de tweede periode 100%. Dit betekent een ontwikkeling van een matige naar 
een hoge roulatiefrequentie. Hierbij moet wel aangetekend worden dat er in 
de eerste periode veel substituties plaatshadden, waardoor personen vele jaren 
achtereen een bepaalde functie uitoefenden.

We bekijken degenen die vier of meer keer genoemd worden als ambachts-
bewaarder of molenmeester. Acht van de tien personen die aan dat criterium 
voldeden, waren behalve gekozen ook een of meerdere keren aangesteld als 
substituut. Twee van de tien waren voor zover bekend alle keren gekozen. De 
eerste was Maerten Willemsz. Deze ingeland met 67 morgen land werd in 
1537, 1539, 1543 en 1547 gekozen tot ambachtsbewaarder annex molenmeester 
van Aalkeet. Hoewel hij meermalen in dezelfde polder een functie vervulde, 
was de tijdsafstand tussen de benoemingen te groot om een bepaalde beleids-
lijn uit te zetten. De tweede was Cornelis Jacobsz. Coppert. Hij had 121 mor-
gen land tot zijn beschikking. In 1549 en 1565 was hij ambachtsbewaarder 
annex molenmeester van Aalkeet, in 1550 van Maasland-Poelpolder, in 1558 
molenmeester van de Sluispolder en in 1565 was hij eveneens molenmeester 
in de Foppenpolder. Ook bij hem zat er veel tijd tussen de verschillende func-
ties. Bovendien oefende hij de functies in verschillende ambachten en polders 
uit, zodat ook zijn invloed slechts van beperkte omvang kon zijn. Voor beide 
personen geldt wel dat ze, doordat ze herhaaldelijk een waterstaatsfunctie ver-
vulden, de mogelijkheid hadden om ervaring op te doen bij het reilen en zei-
len van het waterbeheer. 

Daarnaast waren er ambachtsbewaarders en molenmeesters meerdere ke-
ren in een functie verkozen en ook als substituut aangesteld. Zo kwam Willem 
Hugez. tien keer voor in een waterstaatsfunctie tussen 1560 en 1582. In deze 
periode was hij driemaal gekozen: twee keer in Maasland-Poelpolder, in 1564 
en 1568, waar hij in 1566 ook als substituut optrad, en in 1582 in de Dijkpolder 
waar hij in 1563 en 1566 als substituut was aangesteld. Verder was hij in 1562 
substituut in zowel de Sluispolder als de Commandeurspolder en in 1560 en 
1563 in de Foppenpolder. In 1562, 1563 en 1566 vervulde hij waterstaatsfunc-
ties in twee polders tegelijk. In die jaren was hij daardoor in een vrij groot ge-
bied actief, waarin hij ongetwijfeld veel ervaring zal hebben opgedaan als am-
bachtsbewaarder en molenmeester. Aangezien hij in functie was rond 1561, 
was het vrij zeker dat hij de functie uitoefende terwijl hij geen land bezat. 

Cornelis Jan Harmensz. trad zesmaal in functie, waarvan vier keer als geko-
zene. Deze landgebruiker met 29 morgen land was vier keer ambachtsbewaar-
der annex molenmeester in Maasland-Poelpolder, in 1544, 1555, 1559 en 1560, 
waarvan twee keer als substituut. In 1556 was hij gekozen in Aalkeet en in 1562 
in de Dijkpolder. Hij was dan wel een aantal keren in functie, waarvan twee 
jaar achtereen in Maasland-Poelpolder, maar van continuïteit was geen spra-
ke. Willem Jansz. de Waert trad ook zes keer in functie, steeds als substituut. 
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Vijf keer in Maasland-Poelpolder: in 1553, toen hij de substituut Willem Jansz. 
Thoen enige tijd verving, en daarna tot en met 1557. In dat jaar was hij ook nog 
molenmeester van de Duifpolder. Voor zover bekend had hij geen land. Ge-
zien de toevoeging ‘de Waert’ aan zijn naam is de intrigerende vraag of hij een 
voorbeeld is van een niet-agrarische specialist, bijvoorbeeld een ondernemer 
zoals een waard van een herberg, die toch in het bestuur actief was, hoewel hij 
geen landbezit had.

De laatste persoon die hier nader wordt besproken, is Willem Jansz. Thoen 
(afb. 4.6). Hij wordt het vaakst genoemd als waterstaatsfunctionaris, in totaal 
zestien keer. Tussen 1551 en 1566 was hij vrijwel ieder jaar in een ambacht of 
polder in functie (met uitzondering van 1559), de meeste keren in de Dijkpol-
der, waar hij ook woonde. Daar was hij een aantal achtereenvolgende jaren in 
functie, vier keer gekozen en zeven keer als substituut-ambachtsbewaarder 
annex molenmeester: in 1554-1558, 1560-1562, 1564 en 1565. In de Sluispolder 
kozen de ingelanden hem in 1565 tot molenmeester. Het jaar daarop werd hij 
aangesteld als substituut. In Maasland-Poelpolder was hij vier keer substituut, 
in 1551, 1552, 1553 en 1563. Eén keer, in 1560, was hij er gekozen, maar hij droeg 
toen de functie over aan Cornelis Jan Harmensz., terwijl hij als substituut de 
functie van ambachtsbewaarder annex molenmeester in de Dijkpolder op zich 
nam. Door zijn aantreden in dit waterstaatsambacht en deze polder was er tus-
sen 1554 en 1565 een hoge mate van continuïteit in de uitoefening van de ge-
combineerde waterstaatsfunctie van ambachtsbewaarder annex molenmees-

 ▸ 4.6 De dorpskern van Maasland, Jan Jansz. Potter, 1570. De woning van Willem Jansz. 
Thoen staat linksonder van het midden van de kaart, bij het bruggetje.
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ter. Thoen zal een man van aanzien geweest zijn met een bedrijf dat bestond 
uit 112 morgen land.       

De consequenties van de substitutie laten zich het best zien per ambacht en 
polder (tabel 4.7, 4.8 en 4.9). In Maasland-Poelpolder waren er in de periode 
van 1504 tot 1589 eenenvijftig vermeldingen van achtendertig personen (tabel 
4.7). Opvallend is het grote aantal substituties door dezelfde personen. In de 
periode van vijftien jaar, namelijk van 1551 tot 1566, dertien keer. Een van de-
genen die drie keer of meer de functie vervulde was Cornelis Jan Harmensz., 
en wel in 1544, 1555, 1559 en 1560. Bovendien was hij schepen in 1563. Hij had 
29 morgen land in gebruik. Twee keer werd hij gekozen en twee keer als ver-
vanger aangesteld. Willem Hugez. was er in 1564, 1566 en 1568 in functie. Van 
hem is zo goed als zeker dat hij geen land bezat. Twee keer was hij in Maas-
land-Poelpolder gekozen en een keer aangesteld als vervanger. Willem Jansz. 
de Waert was er aaneengesloten in functie van 1552 tot en met 1557. Zoals eer-
der gezegd trad hij steeds op als substituut, in totaal vijf keer in Maasland-Poel-
polder. De laatste die past in dit rijtje van vaak voorkomende functionarissen 
is alweer Willem Jansz. Thoen. Hij was er in functie in 1551, 1553 en 1563, maar 
voor zover bekend nooit als gekozene. Deze vier personen waren tussen 1551 
en 1568 verantwoordelijk voor de uitvoering van het waterbeheer in Maasland-
Poelpolder, met uitzondering van de jaren 1558, 1561, 1562, 1565 en 1567. Van 
1561 is bekend dat schout Jan Cornelisz. Kijvit er tevens ambachtsbewaarder 
annex molenmeester was. Er was daardoor sprake van een concentratie van 
functies onder enkele personen in een periode van zeventien jaar.

In de Dijkpolder zijn er 37 vermeldingen van personen (tabel 4.8). In de pe-
riode 1551-1566 kwamen hier tien substituties voor. Twee personen vervulden 
er drie keer of meer de functie van ambachtsbewaarder annex molenmeester. 
Willem Hugez. vervulde de dubbelfunctie in 1563, 1566 en 1582. Een keer was 
hij gekozen en twee keer fungeerde hij als substituut. Zoals eerder gezegd 
had hij vrijwel zeker geen land in bezit. De tweede persoon was de al vaker ge-
noemde Willem Jansz. Thoen. Hij was er in de periode 1554-1565 tien keer in 
functie, waarvan vier jaar onafgebroken tussen 1554 en 1557. Vier keer trad hij 
op als gekozen ambachtsbewaarder annex molenmeester, maar nooit twee jaar 
achtereen. Daarnaast was hij zes keer als substituut in functie in de Dijkpolder. 
Deze twee personen hadden er het ambachtsbewaarder annex molenmeester-
schap tussen 1554 en 1566 onafgebroken in handen, met uitzondering van het 
jaar 1559, toen Aelewijn Jan Harmensz. en Cornelis Gerritsz. gekozen waren.

In Aalkeet waren de vijftig vermeldingen verdeeld over 39 personen (tabel 
4.9). In dit waterstaatsambacht kwamen aanmerkelijk minder substituties 
voor: vijf in een periode van twaalf jaar, namelijk tussen 1555 en 1567. Drie 
personen waren er drie keer als gekozene werkzaam: Claes Sijmonsz. in 1538, 
1540 en 1543 met zevenentwintig morgen land, Cornelis Jan Voppensz. in 1533, 
1539 en 1544 eveneens met zevenentwintig morgen land en Frans Ariënsz. in 
1546, 1559 en 1560 met drieënveertig morgen land. Twee personen waren vier 
keer in functie als ambachtsbewaarder annex molenmeester. De eerste was 
Maerten Willemsz., die vier keer gekozen werd in 1537, 1539, 1543 en 1547. Hij 
had zevenenzestig morgen aan landbezit: zeventien morgen landeigendom en 
vijftig morgen pacht. De tweede persoon was Jacob Jan Marijnsz. in 1542, 1554, 
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1555 en 1557. Van hem is er geen landbezit bekend. Hij werd drie keer gekozen 
en een keer trad hij op als substituut. Van de molenmeesters die in functie wa-
ren in de polders, zijn niet genoeg namen bekend om conclusies te kunnen 
verbinden met betrekking tot de terugkerende functievervulling. Voor de vol-
ledigheid is hiervan wel een overzicht te zien in tabel 4.10, 4.11, 4.12 en 4.13.

Hiervoor is herhaaldelijk gesproken van substitutie. In de periode van 1551 
en 1567 maakten 36 verschillende personen 42 keer gebruik van de mogelijk-
heid een ander in hun plaats te stellen (tabel 4.5). Het waren vooral grote land-
gebruikers die zich lieten vervangen. Van acht gekozenen was geen landbezit 
bekend, of zij hadden in 1561 geen land. In totaal 25 gesubstitueerden heb-
ben, voor zover bekend, nooit een waterstaatsfunctie uitgeoefend. Zij lieten 
die graag aan een ander over.

Naar de reden van de substituties valt slechts te gissen. Slechts een enkele 
keer werd vermeld dat de gekozen ambachtsbewaarder zich liet vervangen om-
dat hij ‘lesen noch schrijven’ kon.69 Er zijn echter ook andere redenen denk-
baar waarom een gekozene de functie overliet aan een ander. Iemand kon het 
een te grote belasting vinden om de werkzaamheden te combineren met het 
eigen bedrijf. Of de gekozene vond zichzelf niet geschikt, of voelde helemaal 
niets voor dat soort werk. Voor kleine landgebruikers of landlozen kan het ook 
desinteresse geweest zijn. Daartegenover hadden anderen juist wel belangstel-
ling voor een waterstaatsfunctie. Voor hen was er de mogelijkheid om, als zij 
niet gekozen waren, als substituut op te treden. Voor substituten kunnen nog 
andere redenen geweest zijn om in plaats van de gekozene een functie te ver-
vullen, bijvoorbeeld wederdienst. Het is ook mogelijk dat de gekozene overge-
haald was door iemand die de functie graag uitoefende om hem als substituut 
voor te dragen bij de hoogheemraden. Een financieel motief voor de uitoefe-
ning van de functie zal er niet geweest zijn, gezien de opmerking van ingelan-
den uit Aalkeet dat de vergoeding voor de functie de moeite niet loonde.70 Door 
andere onderzoekers wordt substitutie in verband gebracht met begeving van 
functies, cumulatie van functies en oligarchie.71 Belangrijk is dat in Delfland 
de verantwoordelijkheid van de functie niet overging naar de substituut.

Aan genoemde gegevens is een aantal conclusies te verbinden wat betreft 
het landbezit onder de waterstaatsfunctionarissen, de frequentie waarmee per-
sonen werden gekozen voor de functie van ambachtsbewaarder annex molen-
meester, de toegankelijkheid van de functie en de gevolgen die de mogelijk-
heid tot substitutie had voor de concentratie van de waterstaatsfuncties binnen 
een kleine groep. Aanvankelijk werd de functie vooral vervuld door grote land-
bezitters. Het waren veelal landgebruikers die zowel land in eigendom als land 
in pacht hadden. In het ambacht Maasland kwamen de kleine landbezitters en 
niet-agrariërs gedurende enkele decennia door substitutie in waterstaatsfunc-
ties terecht, vooral in de tweede helft van de zestiende eeuw in die ambachten 
waar een gecombineerde functie van ambachtsbewaarder en molenmeester 
bestond. De roulatiefrequentie nam in die periode ook aanzienlijk af. De fre-

69  HvD, OAD, inv.nr. 343/56.
70  Ibidem, inv.nr. 3540/6.
71  Wagenaar, Sociëteit van ’s-Gravenhage, 203; Streng, Stemme in staat, 151.
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quentie nam daarna weer toe zodat de functie toegankelijker werd voor een 
brede groep inwoners.

4.4.3 Participatiecultuur

In hoeverre waren ingelanden betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming 
en bij het waterbeheer? Het blijkt dat in Maasland veel verschillende personen 
voor een functie gekozen werden, wat duidt op een roulatiesysteem waarbij er 
rekening mee werd gehouden dat de last van de functievervulling zoveel mo-
gelijk verdeeld werd over de ingelanden. Landeigendom of pacht was geen ver-
eiste, zodat de functies toegankelijk waren voor een groot deel van de Maas-
landse bevolking. Soms werd dezelfde persoon binnen een paar jaar opnieuw 
gekozen, maar zelden twee jaar achtereen. De substitutie bood enerzijds de-
genen die een functie graag vervulden de mogelijkheid om zonder verkiezing 
aangesteld te worden, terwijl het anderzijds degenen die er niets voor voel-
den, de mogelijkheid bood om onder de verplichting uit te komen. Het gevolg 
van de substitutie kon zijn dat iemand een aaneengesloten periode een water-
staatsfunctie vervulde in een bepaald gebied. Vooral in Maasland-Poelpolder 
werd in de jaren vijftig en zestig van de zestiende eeuw veelvuldig gebruikge-
maakt van substitutie, waardoor enkele personen er jarenlang achtereen als 
ambachtsbewaarder annex molenmeester fungeerden. Degenen die vaak en 
vooral jaren achtereen ambachtsbewaarder of molenmeester waren, konden 
hierdoor ervaring opdoen met het waterbeheer. Met de opgedane ervaring wa-
ren ze eventueel in staat om een stempel te drukken op het lokale waterbe-
leid en in het geval van de ambachtsbewaarder van Maasland-Poelpolder ook 
op het regionale waterbeheer. Voor de hoogheemraden veranderde dit niets 
aan het algemene beeld dat de hoogheemraden aan het eind van de zestiende 
eeuw van ambachtsbewaarders hadden, namelijk dat ze weinig kennis van za-
ken hadden omdat ze slechts een jaar in functie waren en er vele jaren tussen 
lagen voordat ze opnieuw werden gekozen. 

De functievervulling en de burenraadpleging boden de Maaslandse bevol-
king de gelegenheid om actief deel te nemen aan het waterbeheer en de be-
sluitvorming. De periode waarin veel substituties voorkwamen, globaal tussen 
1550 en 1570, was ook de periode waarin de Maaslandse ambachtsbestuurders 
streefden naar minimalisering van de kring van besluitvormers. De substitu-
ties hadden als consequentie dat er tijdelijk sprake was van continuïteit in de 
uitvoering van het waterbeheer. Het resultaat zou kunnen zijn dat substitu-
anten meer invloed hadden in de ambachtsvergadering en daarmee op de be-
sluitvorming.

Eerder bleek al dat degenen die de functie van ambachtsbewaarder annex 
molenmeester vervulden voornamelijk landgebruikers waren. Veel van hen 
waren met twintig morgen land of meer grote ingelanden te noemen. De veel-
vuldige functievervulling door personen die zelf geen land bezaten, toont aan 
dat tussen waterstaatsfunctie en landbezit geen noodzakelijk verband bestond. 
Het kunnen personen geweest zijn met specifieke kwaliteiten of connecties, 
zoals houthandelaren of grondaannemers die leveranciers voor waterwerken 
konden zijn, of stedelingen met plattelandsbelangen, zoals bierbrouwers of 
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steenbakkers, die turf en klei van hun land haalden. Daarbij is het mogelijk dat 
ze weliswaar geen land in eigendom of pacht hadden, maar toch een bepaal-
de welstand kenden. Voor de vervulling van ambachtsfuncties in de vroegmo-
derne tijd kon dat belangrijk zijn, omdat deze functionaris dan eventueel geld 
kon voorschieten tot uitvoering van werken voordat de omslag helemaal bin-
nen was. Of dit in Delfland in de praktijk voorkwam is overigens niet bekend, 
in tegenstelling tot andere gebieden in Holland.72

Nu deze gegevens over de algemene bestuurders en de waterstaatsfunctio-
narissen bekend zijn, kan de participatiecultuur in Maasland nader bepaald 
worden aan de hand van een samengestelde index. Onderdelen die zich voor 
een analyse lenen zijn de burenraadpleging, het kiesrecht, de omvang van het 
landbezit en de roulatiefrequentie. De analyse van de functionarissen heeft 
betrekking op de personen waarvan bekend is dat zij in een bepaald jaar een 
functie hebben uitgeoefend. Er is daarbij een onderscheid gemaakt in een 
functie binnen het algemeen bestuur en een waterstaatsfunctie, alsook in de 
gegevens over de eerste en de tweede helft van de zestiende eeuw. Het aantal 
landbezitters met minder dan twintig morgen land in eigendom of pacht en de 
roulatiefrequentie zijn uitgedrukt in percentages, ieder met drie kwalificaties: 
weinig c.q. laag (33%), matig (33-66%) en veel c.q. hoog (> 66%). De uitkomst 
van deze gegevens is het niveau van participatie, namelijk open, breed en eli-
tair, waarbij het percentage grote en kleine landbezitters van meer en minder 
dan twintig morgen land van doorslaggevende betekenis is voor de kwalifi-
catie. De variabelen van de participatiecultuur zijn opgenomen in tabel 4.14.

Wat betekenen de kwalificaties inhoudelijk? Een ‘open participatiecultuur’ 
houdt in dat de stemgerechtigde buren medebeslissingsrecht hadden via de 
burenraadpleging en dat ze de ambachtsfunctionarissen mochten kiezen. Het 
betekent ook dat er geen vermogenscriteria aan de verkiezing ten grondslag la-
gen en dat steeds andere personen voor een functie verkozen werden, dus een 
hoge roulatiefrequentie. De grens voor de kwalificatie ‘open participatiecul-
tuur’ ligt op 66%, dat wil zeggen dat minimaal 66% van de functionarissen 
die met naam bekend zijn minder dan twintig morgen landbezit (eigendom of 
pacht) had en dat minimaal 66% van de functionarissen niet meer dan twee 
keer gekozen was in vijftig jaar tijd. De kwalificatie ’brede participatiecultuur’ 
houdt in dat het percentage kleine landbezitters met minder dan twintig mor-
gen land tussen de 33 en 66% ligt. Bij een dergelijke uitkomst bestond er geen 
speciale voorkeur voor grote landbezitters en was het land vrij evenwichtig ver-
deeld over de twee categorieën landbezitters. Sommige personen waren meer 
dan twee keer verkozen voor de functie, zodat de roulatiefrequentie wat min-
der hoog was dan bij een open participatiecultuur, ook tussen de 33 en 66% 
in vijftig jaar tijd. Een ‘elitaire participatiecultuur’ houdt in dat de ambachts-
functies voorbehouden waren aan een beperkte groep inwoners met meer dan 
twintig morgen landbezit. De roulatiefrequentie was er laag, wat betekent dat 
sommige personen vaak voor een functie werden verkozen. Het klein land-
bezit en de roulatiefrequentie waren minder dan 33% om onder deze kwalifi-
catie te vallen. De twee onderscheiden perioden zijn 1500-1549 en 1550-1599. 

72  Dekker en Baetens, Geld in het water, 116.
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Personen die in beide perioden werden gekozen, zijn gevoegd bij de periode 
waarin ze het meest in functie waren. Bij een gelijk aantal zijn ze in de eerste 
periode geplaatst.

In tabel 4.14 is te zien dat de burenraadpleging en verkiezingsprocedure in 
Maasland gedurende de zestiende eeuw onveranderd bleef. De bestuursbeslui-
ten van schout en schepenen werden, ook nog eind zestiende eeuw, genomen 
na burenraadpleging. De algemene bestuurders, in het geval van Maasland de 
schepenen, werden niet gekozen door de buren maar door de ambachtsheer. 
De ambachtsbewaarders en molenmeesters werden wel door de buren geko-
zen. De verhouding tussen kleine en grote landbezitters in ambachtsfuncties 
bleef nagenoeg hetzelfde, hoewel er een lichte daling te zien is in het percen-
tage kleine landbezitters. Dit kan betekenen dat er een ontwikkeling in gang 
was waarbij de functies minder toegankelijk werden voor deze groep. 

De roulatiefrequentie was hoog: meer dan 70% van de ambachtsfunctiona-
rissen komt een of twee keer voor in de lijst. Een uitzondering hierop waren de 
waterstaatsfunctionarissen, van wie in de tweede helft van de zestiende eeuw 
slechts de helft een of twee keer gekozen werd. Door de veelvuldige substitu-
ties in de jaren 1550 en 1560 is er hier echter sprake van een vertekend beeld.

De deelname van de buren aan de burenraadpleging en de verkiezing van 
waterstaatsfunctionarissen gedurende de gehele zestiende eeuw duidt op een 
brede participatiecultuur, waarbij er een lichte verandering te zien is die vol-
gens de gestelde criteria een verschuiving inhield van een open naar een bre-
de participatiecultuur. Gedurende de zestiende eeuw had rond de 60% van de 
functionarissen klein landbezit, waardoor er sprake was van een brede par-
ticipatiecultuur. De roulatiefrequentie voldeed het meest aan de criteria van 
een open participatiecultuur. Over het algemeen was ruim boven de 66% van 
de functionarissen in vijftig jaar tijd niet meer dan twee keer in functie. Een 
uitzondering hierop vormden de waterstaatsfunctionarissen, die door substi-
tuering een (kortstondige) ontwikkeling te zien geven naar een elitaire parti-
cipatiecultuur. Door de aanvankelijk hoge roulatiefrequentie kan gesteld wor-
den dat de participatiecultuur zich in de zestiende eeuw ontwikkelde van open 
naar breed. Het betekende dat in de loop van de zestiende eeuw de ambachts-
functies iets minder toegankelijk werden voor de Maaslandse bevolking, maar 
dat nog steeds een brede groep participeerde.

4.5 Samenvatting en conclusie

In het voorgaande zijn typerende kenmerken voor Maasland naar voren ge-
komen die inzicht geven in en een verklaring geven voor de veranderingen 
in de bestuurlijke organisatie van het regionale waterbeheer. De belangrijkste 
grondsoorten van het schoutambacht bestonden uit combinaties van klei en 
veen. De vroege historie van het waterbeheer in Maasland is in te delen in twee 
perioden. De veertiende eeuw was de eeuw van het graven van afwateringska-
nalen en het leggen van kaden in het gebied ten zuiden van de Westgaag en 
de Oostgaag. De vijftiende eeuw was de periode van het plaatsen van polder-
molens en de bekading van het noordelijke deel van het schoutambacht. Het 
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gevolg van al deze ingegrepen was verregaande compartimentering en de aan-
wezigheid van vele gemeenlandswaterwerken.

De plaatsing van poldermolens kon niet verhinderen én was er mede de oor-
zaak van dat er een grote verandering in het bodemgebruik optrad. Voor de 
agrariërs was de vernatting reden om over te gaan van graanteelt op veehou-
derij. De vraag vanuit de steden naar zuivelproducten stimuleerde de specia-
lisatie in de veehouderij. De gehele zestiende eeuw nam het aantal boerenbe-
drijven steeds verder af, onder meer door de overgang naar arbeidsextensieve 
veeteelt, waardoor beroepsdifferentiatie werd bevorderd.

De interessantste ontwikkeling in de bezitsverhoudingen van de landgebrui-
kers was de verschuiving van groot en middelgroot landbezit naar klein en 
middelgroot landbezit. Over de gehele periode had iets meer dan de helft van 
de landgebruikers zowel land in eigendom als in pacht. De andere helft had al-
leen pachtland. De omvang van het pachtland nam echter af van 95% aan het 
begin van de zestiende eeuw naar 66% midden zeventiende eeuw. De platte-
landers en stedelingen vormden sinds 1539 de twee grootste groepen landeige-
naar. Het stedelijk landeigendom nam in de loop van de zestiende eeuw toe, zo-
wel in aantal als in oppervlakte, terwijl het in de zeventiende eeuw juist afnam. 
De rond 1580 geconfisceerde goederen van religieuze instellingen kwamen 
niet terecht bij stedelingen, maar bij de kleinere landgebruikers op het platte-
land. Het vermoeden bestaat dat veel inwoners van Maasland het land koch-
ten voor eigen gebruik als aanvulling op hun niet-agrarisch hoofdinkomen.

Binnen het ambachtsbestuur van Maasland waren in de zestiende eeuw dui-
delijk vernieuwende tendensen waarneembaar. Het streven was de kring van 
besluitvormers te minimaliseren. Dit kwam het sterkst tot uiting in het ver-
zoek van de ambachtsbestuurders om achtemannen in te stellen en de buren-
raadpleging af te schaffen, zodat de besluitvorming het exclusieve terrein werd 
van de ambachtsbestuurders. Pas begin zeventiende eeuw werd een belangrij-
ke stap in die richting gezet door de opdracht van het Hof van Holland aan het 
ambachtsbestuur om bij belangrijke zaken de buren niet meer te raadplegen.

De schepenen hadden bijna allemaal meer dan twintig morgen land in ge-
bruik. Dat gold ook voor de waterstaatsfunctionarissen, voor zover zij land be-
zaten. Bij deze functie was de roulatiefrequentie over het algemeen vrij hoog, 
met uitzondering van enkele decennia in de tweede helft van de zestiende 
eeuw. Door de vele substituties werden de functies toen veelvuldig door de-
zelfde personen uitgevoerd, wat de toegankelijkheid van de functies voor een 
brede groep ernstig beperkte.

Met betrekking tot de participatiecultuur is een gelijkmatige verdeling van 
ambachtsfuncties te zien over grote en kleine landeigenaren en pachters. In 
de tweede helft van de zestiende eeuw lijkt de aanwezigheid van grote landbe-
zitters in de diverse functies iets toe te nemen. De gelijkmatige verdeling van 
ambachtsfuncties is kenmerkend voor een brede participatiecultuur. De eco-
nomisch sterke groep van middelgrote landbezitters verhinderde waarschijn-
lijk de bestuurlijke vernieuwingsbeweging die streefde naar monopolisering 
van ambachtsfuncties en besluitvorming. Een verklaring voor deze succesvolle 
obstructie is te herkennen in het door ’t Hart beschreven verschijnsel dat het 
opleggen van zware belastingen over het algemeen als consequentie heeft dat 
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degenen die de belastingen moeten opbrengen medezeggenschap eisen. Dit 
vertaald naar de Maaslandse situatie zou betekenen dat de vele middelgrote 
landbezitters monopolisering van de bestuursfuncties en besluitvorming niet 
tolereerden en een hoge mate van participatie voor zich opeisten omdat zij 
in belangrijke mate bijdroegen aan de vele omslagen en omvangrijke onder-
houdswerkzaamheden binnen hun ambacht. 

De diverse hoofdlijnen in mijn betoog over Maasland wil ik als volgt inter-
preteren. In de zestiende eeuw was er sprake van een brede participatiecultuur. 
Gedurende een aantal decennia veranderde dat wat betreft de waterstaatsfunc-
ties in een elitaire participatiecultuur. In dezelfde periode vond er onder de 
ambachtsbestuurders een soortgelijke beweging plaats waarin gestreefd werd 
naar bestuurlijke elitarisering door vernieuwing in de bestaande bestuurlij-
ke participatie. Kenmerkend voor de vernieuwende beweging was een stre-
ven naar afschaffing van de oude vormen van rechtstreekse bureninspraak. De 
ambachtsbestuurders monopoliseerden tijdelijk de ambachtsfuncties, zij het 
niet formeel, en maakten de functies toegankelijk voor kleine landgebruikers 
en niet-landgebruikers. Onder de laatste groep vielen de Maaslanders, die in 
aantal en diversiteit toenamen door de groeiende beroepsdifferentiatie. Ver-
moedelijk hebben de in Maasland gevestigde voormalige stedelingen tradities 
en kennis uit de stad meegenomen, waar meer ingewikkelde bestuursvormen 
met indirecte participatie al langer gebruikelijk waren. Het belang van de eco-
nomisch krachtiger landgebruikers en de tradities van de stad kunnen elkaar 
uitstekend aangevuld hebben.

Mijn hypothese is dat de poging van het ambachtsbestuur minimalisering 
van de kring van besluitvormers te realiseren, uiting geeft aan de vooruitstre-
vendheid van het ambacht, die ook al tot uitdrukking kwam in het hoge percen-
tage pacht aan het begin van de zestiende eeuw en de versterkte economische 
positie van de pachters door uitbreiding van het landeigendom onder de land-
gebruikers. De progressieve elementen binnen het ambacht werden mogelijk 
gestimuleerd en versterkt door nieuwe sociale groepen zoals de stedelingen 
en personen met een niet-agrarisch beroep, al dan niet afkomstig uit de stad.

In de ontwikkeling van de relatie tussen de ambachtsbestuurders en de hoog- 
heemraden is in de zestiende eeuw duidelijk een ontwikkeling waarneem-
baar die verband hield met de bestuursopvatting van de Maaslandse bestuur-
ders. De eerste decennia van die eeuw werden gekenmerkt door een passieve 
houding in bestuurlijke verantwoordelijkheid. Die 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 toe-
kenning van schouwbevoegdheid aan de molenmeesters. In de jaren zestig 
van die eeuw namen de ambachtsbestuurders een daaraan tegenovergestelde 
houding in. Zij voerden een actief beleid in relatie tot bestuurlijk-institutione-
le vraagstukken, met als concreet gevolg het verzoek aan de koning om achte-
mannen in te stellen en tegelijkertijd de burenraadpleging af te schaffen. Zo-
als hiervoor uiteengezet moet dit gezien worden in de context van een sterke 
beweging van bestuurlijke elitarisering in Maasland vanaf midden zestiende 
eeuw.
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Monsterambacht

5.1 Inleiding

Monsterambacht is de tweede casestudie die dient voor het uitwerken van de 
hoofdvraag van dit onderzoek over de ontwikkeling van de bestuurlijke orga-
nisatie in Delfland. Ook hier worden de formele aspecten van het ambachts-
bestuur en de organisatie van het waterbeheer nader uiteengezet. Het gaat 
daarbij om de functies, taken en bevoegdheden en het functioneren in de prak-
tijk, gerelateerd aan conflicten en besluitvormingsaspecten. De bestuurlijke 
verhoudingen worden nader uitgewerkt voor wat betreft de relatie tussen in-
gelanden en de hoogheemraden, en de houding van de lokale en regionale 
bestuurders. De verklaring voor de eventuele institutionele en bestuurlijke ver-
anderingen wordt ook hier in verband gebracht met de onderzochte geografi-
sche, economische en bestuurlijke factoren. 

De keuze voor Monsterambacht heeft te maken met de ligging van het am-
bacht ten opzichte van de kust in de nabijheid van de stad Den Haag en met de 
hooggelegen geestgronden en duinen. Poldervorming was daar niet zo belang-
rijk, maar de strijd tegen de zee en de zandverstuiving vanuit de duinen des te 
meer. Een belangrijk punt dat meespeelde in de overweging bij de keuze was 
het goed bewaarde ambachtsarchief met veel informatie uit de middeleeuwen 
en de zestiende eeuw. 

Monsterambacht was een ambachtsheerlijkheid met een omvang van 2700 
morgen. Het omvatte de dorpen Monster, Ter Heijde, Half-Loosduinen, 
Kwintsheul en Poeldijk.1 Het onderzoek heeft betrekking op de gehele am-
bachtsheerlijkheid. Om verwarring tussen het ambacht Monster en het dorp 
Monster te voorkomen, wordt het ambacht aangeduid met ‘Monsterambacht’ 
en het dorp met ‘Monster’. 

De vragen in dit hoofdstuk zijn dezelfde als bij de casestudie Maasland. Ook 
de opbouw komt overeen. In het kort worden hier nog even de onderwerpen 
opgenoemd. In het geografische deel komen de thema’s grondsoort, bewo-
ning, ontginning, afwatering, waterwerken, poldervorming en polderbema-
ling aan de orde. Het economische deel gaat hoofdzakelijk over bezitsverhou-

1 HAW, AAM, inv.nr. 207; NA, SvH-I, inv.nr. 1355.

▶  
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dingen, oftewel de verdeling van het land over eigenaren en pachters, met 
bijzondere aandacht voor de landgebruikers. In het bestuurlijke deel worden 
de ambachtsbestuursfuncties en waterstaatsfuncties uitgewerkt, de toeganke-
lijkheid van deze functies en de mate van participatie van de bevolking in het 
besluitvormingsproces.

5.2 Land, bewoning en waterbeheersing

Hoe was de bodemsamenstelling van Monsterambacht? Een groot deel van dit 
ambacht bestond voornamelijk uit zand. Per locatie was het in meer of min-
dere mate vermengd met klei. Uit een opgave van 1562 blijkt dat 19% van het 
ambacht uit geestgrond bestond.2 Door het kleiaandeel hield de geestgrond 
het water beter vast dan wanneer het uit enkel zandgrond zou bestaan. De 
grond was daardoor geschikt voor landbouw. Monsterambacht was voor een 
deel gelegen op strandwallen die evenwijdig gevormd waren aan de kustlijn. 
Een van die strandwallen was het Monsterse Geestje, ontstaan tussen ca. 3150 
en 2500 v.C.3 De archeoloog Bult typeert de bodem in Monsterambacht als 
vochtige zandgrond. Van Liere maakt een meer specifieke indeling. Monster 
bestond volgens hem uit geestgrond en vochtige duinzandgrond, Ter Heijde 
uit humusrijk zand, Half-Loosduinen uit zandgrond en Poeldijk en Kwints-
heul beide uit geestgrond en kleigrond. Hij wijst ook op het verschil in geolo-
gische oorsprong van de geestgronden. Terwijl de meeste geestgronden ont-
staan waren door opstuwing van het water, waren die in Monster en omgeving 
ontstaan door opstuiving.4

Een ander geologisch fenomeen binnen Monsterambacht waren de duinen: 
te onderscheiden in Oude en Jonge Duinen. De duinen zoals wij die nu ken-
nen zijn de Jonge Duinen, die in de twaalfde eeuw de Oude Duinen door ver-
stuiving deels bedekten.5 Over de vorming van de Jonge Duinen bestaan ver-
schillende visies onder geologen. Deze zijn interessant voor dit onderzoek 
omdat de discussie zich toespitst op de oorzaak van de duinvorming door de 
mens of door de natuur. In zoverre de menselijke activiteit hieraan bijdroeg, 
was er dan ook sprake van een verband met de bewoningsgeschiedenis van 
het gebied. De andere visie legt de nadruk op geologische processen. In het 
kort worden hier de verschillende visies weergegeven. De onderzoekers die de 
vorming van de Jonge Duinen toeschrijven aan menselijke activiteit, leggen 
de oorzaak bij de intensivering van de landbouw en houtkap door de toename 
van de bevolking. Ook de bodem erodeerde door de golfwerking. Het losge-
raakte zand werd door de golven op de kust geworpen en door de wind in oos-
telijke richting verstoven.6 Andere onderzoekers kijken naar de dynamiek van 
grootschalige kustvormende processen. Zij stellen dat de afbraak van de kust 

2 NA, SvH-I, inv.nr. 1355.
3 Emmens, ‘Monsterse Geestje’, 41-42; Bult, Masemude, 8-9; Kooistra, ‘Landschap’, 47 en 57.
4 Van Liere, Bodemgesteldheid, 25-26.
5 Bult et al., Archeologische monumentenzorg, 11.
6 Berendsen, Vorming van het land, 257-259; Dijkstra, Mondingen, 30.
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door de langzaam stijgende zeespiegel de eigenlijke oorzaak was. Het zand dat 
naar binnen stoof verstikte de plantengroei, waardoor ook meer landinwaarts 
verstuiving op gang kwam. De vorming van de duinen ging gepaard met af-
kalving van de kustlijn. Ook in de zestiende en zeventiende eeuw was dit een 
voortschrijdend proces. De huidige kustlijn ligt ongeveer een kilometer verder 
oostwaarts in vergelijking met de situatie aan het begin van de middeleeuwen.7

De ligging van Monsterambacht aan de kust op de zand- en geestgronden 
had grote invloed op de geschiedenis van de bewoning, de waterkering en de 
waterhuishouding van het ambacht. De hooggelegen strandwallen waren al 
vroeg bewoonbaar. De oudste gevonden resten van menselijke aanwezigheid 
binnen dit ambacht dateren van 700 v.C.8 In de Romeinse tijd stonden er boer-
derijen. De grond werd bewerkt voor agrarische doeleinden, getuige de sloten, 
greppels en ploegsporen uit die tijd. Het omliggende gebied was geschikt om 
te jagen. De slootpatronen uit de tweede eeuw zijn tekenen van vernatting. De 
oorzaak daarvan lag vermoedelijk bij een stagnerende afwatering aan de mon-
ding van de Gantel.9 Toen het gebied getroffen werd door overstromingen als 
gevolg van de stijgende zeespiegel, trokken de bewoners weg. Bij het droog-
vallen van de bodem door de terugtrekkende zee en verbeterde afwatering ves-
tigden er zich opnieuw mensen, die soms ook weer wegtrokken vanwege de 
uitdroging en uitputting van de bodem op de hooggelegen strandwallen.10 Er 
is een schriftelijke aanwijzing voor het bestaan van Monster als dorp of neder-
zetting uit de achtste eeuw. In een goederenlijst van het klooster Lauresham 
uit 772 komt de naam ‘Masemude’ voor. De naam zou een geografische ver-
wijzing zijn naar de Maasmonding, die later verbasterd is tot Monster.11 Hen-
derikx biedt hierover echter geen zekerheid.12

De systematische ontginning van het gebied begon in de elfde eeuw vanaf 
de strandwallen. De eerste activiteiten werden verstoord door de twee grote 
overstromingen van 1134 en 1163. Nadien kregen de ontginningen een impuls 
doordat de graaf kloosters en trouwe adelsfamilies inschakelde om de ontgin-
ningsactiviteiten aan te vatten in ruil voor land.13 Op de overzichtskaart van 
Delfland van Nicolaes Kruikius uit 1750 is te zien dat Monsterambacht op ver-
scheidene plaatsen aan de kust geen regelmatig gevormd ontginningspatroon 
had, maar vaak een ongelijkmatig gevormde blokverkaveling (afb. 5.1).14 Deze 
ontginningstructuur is in sterk contrast met de situatie elders in Delfland, 
waar langgerekte percelen vanuit een hoofdwatergang of waterkering de pol-

7  Kooistra, ‘Landschap’, 69.
8  Stuurman, ‘Archeologisch drama’, 36 en 45.
9  Kerkhof et al., Midden-Delfland, 43.
10  Emmens, ‘Monsterse Geestje’, 45, Bestemmingsplan ’Tuinveld’, 22; Kooistra, ‘Landschap’, 68; 
Dijkstra, Mondingen, 96.
11  Beekman, ‘Masemude’, 284.
12  Henderikx, Beneden-delta, 87.
13  Groenewegen, Westland, 34-35; Van Liere, Bodemgesteldheid, 18; Immerzeel, ‘Monster’, 97.
14  HvD, KVD, inv.nr. 2015a. Deze overzichtskaart is een hernieuwde uitgave van de overzichts-
kaart uit 1712. De laatstgenoemde kaart behoorde bij de detailkaarten van 1712 en was bedoeld als 
assamblagevoorbeeld. Aan dit project was hij samen met zijn broer Jacob begonnen, die in 1706 
stierf. De kaart uit 1750 was een minder gedetailleerde en een aan de landschappelijke veranderin-
gen aangepaste versie (De Wilt et al., Delflands Kaarten, 29).
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der inliepen. Sommige onderzoekers zien de blokverkaveling als overblijfsel 
van de oudste ontginningsfase. De perceeltjes zouden niet al te groot zijn, om 
de grond met walletjes af te schermen tegen de zoute zeewind. Volgens Roor-
da van Eysinga, die een dissertatie schreef over de geografische omstandighe-
den binnen Delfland in de middeleeuwen, waren de blokjes op de geestgron-
den tuinderijen.15 In dit laatste geval zou de verkaveling van later datum zijn en 
niet terug te voeren op oude ontginningsstructuren.     

De uitdagingen die de grote kustdynamiek stelde aan de bewoners van Mon-
sterambacht, worden meer zichtbaar vanaf de late middeleeuwen. De kustaf-
braak en de binnenlandse zandverstuivingen vormden sinds die tijd een se-
rieus economisch en veiligheidsprobleem. Uit de veertiende eeuw dateert de 
eerste lokale schriftelijke bron die hiervan getuigt. In het ‘Register van Metin-
ge’ van landerijen in Monsterambacht dat in 1378 is opgemaakt, staat vermeld 
dat de percelen vruchtbare geestgrond, waar negen boerderijen op stonden, 
slechts voor de helft van de oppervlakte werden belast. In de vijftiende eeuw 
bleek deze belastingvermindering niet meer voldoende om de lagere opbreng-
sten van de gronden te compenseren. De boeren gaven de strijd tegen het zand 
op en trokken weg.16

Het toezicht op de zeewering viel oorspronkelijk buiten het takenpakket van 
de hoogheemraden. De graaf had als eigenaar van de duinen het toezicht ervan 
opgedragen aan de houtvester. De uitvoering van het beheer was de taak van de 

15  Roorda van Eysinga, Geboorte Delfland, 22.
16  Emmens, ‘Monster 1378’, 186-227.

 ▸ 5.1 Blokverkaveling aan de kust bij Monster, Nicolaes Kruikius, 1750.
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duinmeier. In de zestiende eeuw was het toezicht zo georganiseerd dat de dui-
nen verdeeld waren in waranden, die door de duinmeiers gepacht werden van 
de graaf. De duindorpen, zoals Monster en Ter Heijde, waren verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het onderhoud (afb. 5.2 en 5.3 op p. 200). De Kapittel-
duinen ten zuidwesten van Ter Heijde vielen buiten deze organisatiestructuur 
doordat dit duingebied in 1367 door Albrecht van Beieren aan het kapittel van 
Sint Marie in Den Haag was geschonken.17

Uit de vijftiende eeuw dateren de eerste documenten waaruit het besef blijkt 
dat de kustafslag en de verstuiving consequenties hadden voor de veiligheid 
van het achterliggende gebied. Er werden toen voor het eerst maatregelen ge-
nomen om verstuiving tegen te gaan. Het was het begin van een aantal op-
eenvolgende maatregelen, waarbij de regeling van het onderhoud aan de zee-
wering steeds meer vorm kreeg. De belangrijkste methoden om de duinen in 
stand te houden waren de aanplant van helm en het plaatsen van rietschut-
tingen.18 Aanvankelijk bleef het bij aansporingen van de houtvester om Mon-
sterambacht ertoe te bewegen helm aan te planten. Dit had weinig effect, ge-
tuige de processen van diverse houtvesters tegen het ambacht.19 In 1477 volgde 
een grafelijk bevel om dat te realiseren. De veranderende geografische om-
standigheden aan het begin van de zestiende eeuw brachten het onderhouds-
plichtige Monsterambacht en Eikenduinen ertoe de hoogheemraden te ver-
zoeken om alle westambachten te laten bijdragen aan het onderhoud van de 
zeewering wegens de toenemende kosten door de hevige stormen en hoge 
vloeden, die steeds vaker voorkwamen in die tijd. Bovendien hadden in hun 
ogen de lager gelegen ambachten het meeste belang bij de zeewaterkering. 
De hoogheemraden stelden de ambachten in het gelijk: voortaan zouden de 
westambachten meebetalen in het onderhoud aan de zeewering.20 Bijna een 
jaar later, in 1516, kwam de superintendant van de dijken en duinen in Hol-
land, handelend in opdracht van Karel V, tot de constatering dat de duinen bin-
nen Delfland onvoldoende begroeid waren. Hij stelde een keur op waarin het 
onderhoud en de betaling geregeld werden. Voortaan waren ook de oostam-
bachten en Schieland verplicht om een deel van de kosten van de helmbeplan-
ting op zich te nemen. Een andere belangrijke landsheerlijke maatregel ter be-
scherming van de duinen was het verbod op beweiding uit 1521. Voor het eerst 
kregen de hoogheemraden opdracht van de landsheer zorg te dragen voor de 
helmbeplanting en toezicht daarop te houden.21 

In de zestiende eeuw bleven de problemen aanhouden. Binnen het bestek 
van dit boek is het niet na te gaan of het beheer nalatig was of dat simpelweg de 
veelvuldige stormaanvallen een bedreiging vormden voor de instandhouding 
van de zeewering. Zeker is wel dat er enkele zeer zware stormen plaatsvonden 
in de jaren 1510-1515, 1530, 1532, 1552 en 1570.22 De kust werd voortdurend be-

17  Postma, Delfland, 154.
18  HvD, OAD, inv.nr. 1954.
19  NA, HvH, inv.nr. 464; ibidem, inv.nr. 465; HvD, OAD, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 34v.
20  Ibidem, inv.nr. 1980 bis.
21  Dolk, Geschiedenis, 469-480; HvD, OAD, inv.nr. 4, privilegeboek, f.37-38v; ibidem, inv.nr. 1953; 
ibidem, inv.nr. 1958.
22   Zie tabel achter in Gottschalk, Stormvloeden II, passim en losbladige tabel.
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dreigd met afslag en doorbreken van de zeewering. Door de zandverstuivin-
gen werden steeds meer huizen in Ter Heijde onbewoonbaar. In 1567 waren 
bewoners genoodzaakt hun huis af te breken en elders een ander onderkomen 
te bouwen. Voor de ambachtsbewaarders en ingelanden van Monsterambacht 
was dit aanleiding om nog meer helm te planten en de hoogheemraden te ver-
zoeken maatregelen te nemen.23

Hoewel Ter Heijde zwaar te lijden had, berust de bewering van diverse on-
derzoekers dat Ter Heijde in 1470, 1530, 1546 en 1570 werd verwoest en verder 
landinwaarts verplaatst op een misverstand. M.K. Gottschalk heeft in haar om-
vangrijke onderzoek naar overstromingen namelijk geen aanwijzingen kun-
nen vinden van verwoesting van het dorp in deze jaren.24 De eerste ernstige 
doorbraak waarvan gegevens bekend zijn, vond plaats in 1570. Door storm en 
hoge vloed op Allerheiligendag werden de Kapittelduinen weggeslagen, waar-
door achterliggende gebieden overstroomd raakten. Dit was voor de hoog-
heemraden aanleiding om voor het eerst een keur uit te vervaardigen op het 
onderhoud van de Kapittelduinen.25 Het belang van een goede staat van de zee-
wering blijkt wel uit de hoge straffen die de dijkgraaf eiste voor het stelen van 
doorn uit de duinen. De doorn hield net als helm het zand vast, zodat verwij-
dering van de struiken de zandverstuivingen verergerde, met grote economi-

23  HvD, OAD, inv.nr. 1956.
24  Gottschalk, Stormvloeden II, 464, 667.
25  HvD, OAD, inv.nr. 2049.

 ▸ 5.4 Staketwerken, de voorlopers van de Delflandse hoofden, beschermen de kust ter hoogte 
van Ter Heijde, Johannes Bloteling, 1732.
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sche gevolgen voor het omliggende gebied. Bovendien raakte bij de diefstal de 
zeewering beschadigd. In enkele gevallen, zoals in 1585, eiste hij zelfs dat een 
veelpleger werd gegeseld, gebrandmerkt en verbannen uit Delfland.26

Het landverlies aan de kust werd in de zeventiende eeuw systematisch bij-
gehouden en in beeld gebracht.27 De eerste experimenten met kustwerken in 
zee vonden plaats in 1670. Het waren houten staketsels (afb. 5.4 op p. 169).28 
De kwetsbaarheid van deze houten constructies laat zich raden. Na een reeks 
van herstelwerkzaamheden werd in 1789 overgegaan tot de aanleg van stenen 
hoofden, een vorm van waterkering die tot op heden de gehele Delflandse kust 
beschermt tegen strandafslag.29     

Andere belangrijke waterwerken waren de watergangen. Door de eeuwen 
heen was er een uitgebreide infrastructuur ontstaan van grote vaarten en be-
dijkingen. Belangrijke waterlopen binnen Monsterambacht waren de Grote 
Gantel, Kleine Gantel, Boomawatering, Monstersche vaart en Vlotwatering 
(afb. 5.5). Al deze watergangen maakten voorheen deel uit van het kreken-
stelsel dat was gevormd tijdens een van de grote overstromingen vóór onze 
jaartelling.30 Later zijn deze watergangen uitgegraven en kregen zij de func-
tie van afwateringskanaal om het water af te voeren naar de Maas.31 In de loop 
van de watergangen binnen Monsterambacht is een patroon te herkennen 
dat kenmerkend is voor het Hollandse kustgebied tussen Haarlem en Mon-
ster, waar het hoofdafwateringsstelsel evenwijdig loopt met de kust.32 De uit-
watering rond Monsterambacht vond al vroeg op mechanische wijze plaats, 
afgaand op een geografische vermelding uit 1234.33 De riviermonding van de 
Maas lag aanvankelijk noordelijker dan nu, iets ten zuiden van Monster. In de 
monding was een zandplaat gevormd waarop ’s-Gravenzande ontstond. De 
daardoor ontstane zijtak van de Maas kreeg de naam ‘De Heij’. Het dorp Ter 
Heijde is naar dat riviertje genoemd. Volgens J. Emmens was de zijtak rond 
1300 dichtgeslibd.34

Over de totstandkoming van de oudste bedijkingen zijn geen schriftelijke 
bronnen voorhanden. Enkele onderzoekers hebben aan de hand van de lig-
ging van de dijken en de bodemsamenstelling hierover een visie ontwikkeld. 
Volgens Beekman en Winsemius was de Zwartendijk de oudste waterkering. 
De redenering van Beekman is dat de Grote Gantel, de Kleine Gantel en de 
Boomawatering uitkwamen op die dijk, wat erop duidt dat de Zwartendijk oor-

26  Ibidem, inv.nr. 1645, dijkgraafsboek, f. 150v-152v.
27  Op de kaart van landmeter Johannes Bloteling is de verplaatsing van de kustlijn tussen 1606 
en 1765 goed te zien (HvD, OAD, inv.nr. 2051). De kaart is uitvoerig beschreven in De Wilt et al., 
Delflands Kaarten, 68.
28  HvD, OAD, inv.nr. 2075; ibidem, inv.nr. 2108/1. Tekeningen opgenomen in De Wilt et al., 
Delflands Kaarten, 66 en 67.
29  Van den Noort, Hand in eigen boezem, 41-44. Tekeningen: ibidem, inv.nr. 2098; ibidem, inv.nr. 
7845.
30  Van Liere, Bodemgesteldheid, 13-14; Beekman, Wateren van Nederland, 25, 65 en 145; Kooistra, 
‘Landschap’, 47.
31  Postma, Delfland, 27.
32  Van Dam, ‘Nieuw grondgebruik’, nog te publiceren tijdschriftartikel.
33  Dolk, Delfland, 529; Van der Gouw, Landscheidingen, 25.
34  Emmens, ‘Staalduinse Bos’, 19.
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spronkelijk een rivierwaterkering was langs de Maasmonding. Monster lag op 
landaanwas buiten deze dijk. De dijk zou volgens deze visie ouder zijn dan 
Monster.35 De visie van Winsemius levert een oudere datering op door zijn 
constatering dat de Zwartendijk op de grens lag van het Westlanddek. Hetzelf-
de gold voor de Mariëndijk.36 Dit zou betekenen dat beide dijken al voor 1134 
opgeworpen waren. Bult houdt het op een latere datering voor alle waterkerin-
gen, namelijk na de laatste grote overstroming in 1163.37    

Van Liere concludeert dat de dijken in het Westland in het verre verleden 
niet zozeer de functie van waterkering hadden, maar meer van een verhoogde 
woonplaats ter bescherming tegen overstromingswater en moeraswater. Te-
vens zouden de dijken gediend hebben als verbindingswegen tussen neder-

35  Beekman, ‘Masemude’, 283-284.
36  Winsemius, Zeven ambachten, 32-34.
37  Bult, ‘Masemude’, 14.
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 ▸ 5.5 Het schoutambacht Monsterambacht met de belangrijkste waterwerken in de zestien-
de eeuw.
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zettingen, die begaanbaar bleven bij hoogwater. Als voorbeelden noemt hij 
de Poeldijk en de Mariëndijk.38 Binnen Monsterambacht lagen een viertal dij-
ken op een curieuze manier evenwijdig aan elkaar, namelijk de Mariëndijk, 
de Poeldijkseweg, de Maaweg en de Monsterseweg. Geen van deze dijken lag 
langs een hoofdwatergang. Drie lagen in noordoostelijke richting, van Mon-
ster naar Loosduinen. Alleen de Poeldijk liep vanaf Monster in oostelijke rich-
ting naar het dorp Poeldijk. De ligging van de dijken wijst erop dat ze ze-
ker ook de functie van verbindingsweg hadden. Zoals overal binnen Delfland 
hadden in Monsterambacht de bewoners de voorkeur zich te vestigen op een 
hooggelegen dijk, zodat deze tevens diende als verhoogde woonplaats. Het is 
verder aan historisch geografen om uitspraken te doen over de mogelijkheid 
dat de evenwijdige ligging van de dijken het resultaat is geweest van de voort-
schrijdende landontginning vóór het jaar 1000, waarbij de bewoners dijken 
opwierpen om zich te beschermen tegen het zeewater en niet zozeer tegen 
het rivierwater.39 In dat geval dateren de dijken van voor de grootschalige ont-
ginningen. De bedijking in Monsterambacht had dan ook evenmin een rela-
tie met poldervorming, maar diende vermoedelijk ter bescherming tegen het 
buitenwater, zowel zee- als rivierwater. Slechts een derde deel van Monsteram-
bacht was ingepolderd.40 De oudste vermelding die verwijst naar inpoldering 
stamt uit 1282, namelijk de Polretiende in Poeldijk.41 

De polderbemaling binnen Monsterambacht concentreerde zich rond de 
Wennetjessloot. Begin zestiende eeuw stonden er drie poldermolens. Alleen 
van de Poeldijksepolder is bekend dat daar in 1480 al een molen stond.42 Na 
het graven van de Nieuwe Vaart, in 1643-1644, is de naam van de Poeldijkse-
polder veranderd in Dijkpolder.43 De polder was begrensd door de Boomawate-
ring in het noordwesten, de Wennetjessloot in het noordoosten, de Grote Gan-
tel in het zuidoosten en de Poeldijkseweg in het zuidwesten.

In 1527 kregen de ingelanden en inwoners van de Looserdijksepolder toe-
stemming van de hoogheemraden om een veel zwaardere achtkante polder-
molen te plaatsen ter vervanging van de wipmolen, die in slechte staat verkeer-
de.44 De abdij van Loosduinen was hier de beheerder van de molen, dus niet 
het ambacht.45 Ook deze polder kreeg later een andere naam, namelijk de Uit-
hofspolder. Deze werd in de zestiende eeuw omsloten door de Wennetjessloot 
in het zuidwesten, een polderkade in het noordwesten en het zuidoosten, en 
de Loozerlaan in het noordoosten.

De Oostmadepolder ontstond door afsluiting van het oostelijke deel van het 
weidegebied genaamd Oudenburgermade door middel van de Oudenburger-
laan, ofwel Oorberlaan, van het westelijke deel vóór 1526. Het gebied kreeg 

38  Van Liere, Bodemgesteldheid, 16.
39  Vgl. Vlam, ‘Geulenkaart van het Westland’, 525-530.
40  Meylink, Delfland, 25.
41  Muller Hz, ‘Register van graaf Florens’, 191-192. 
42  HvD, OAD, inv.nr. 1619, dingboek, f. 23.
43  Teixeira de Mattos, Waterkeeringen, 231; De Wilt et al., Delflands Kaarten, 83; HvD, OAD, inv.nr. 
3698/2; ibidem, inv.nr. 2436/4.
44  Ibidem, inv.nr. 3744.
45  Ibidem, inv.nr. 1626, dingboek, f. 40.
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de aanduiding Oostmade en Westmade.46 De Oostmadepolder, die door de 
bedijking ontstond, werd ten noordwesten afgesloten door de Monsterseweg, 
ten noordoosten door de Wennetjessloot, ten zuidoosten door de Maaweg en 
ten zuidwesten door Oorberlaan. De oudste vermelding van de ‘Maamoolen’ 
stamt uit 1526. Het westelijke deel kreeg pas in de achttiende eeuw bemaling.47

Samenvattend kan gesteld worden dat er in Monsterambacht in de achtste 
eeuw al permanente bewoning was, wat vroeg te noemen is in vergelijking met 
het omliggende gebied. Naast de gebruikelijke langgerekte verkavelingen met 
afwateringsslootjes, kwam er afwijkende blokverkaveling voor op de geest-
gronden. Monsterambacht had door zijn ligging aan zee met een aantal bij-
zondere bedreigingen te maken. Een daarvan was de herhaaldelijke kustafslag, 
waardoor huizen in Ter Heijde steeds verder landinwaarts moesten worden 
verplaatst. Een andere bedreiging was de regelmaat van zandverstuivingen, 
die steeds opnieuw schade toebrachten aan de landbouw. De zeewering vroeg 
in toenemende mate zorg en aandacht om overstromingen en doorbraken te 
voorkomen. Vanuit het streven van de centrale overheid naar behoud van de 
kustlijn en de verdediging tegen de zee kregen de hoogheemraden begin zes-
tiende eeuw het toezicht op de helmbeplanting in de duinen. De hoofdwater-
gangen binnen Monsterambacht liepen voornamelijk evenwijdig aan de kust 
en voerden het water af naar de Maas. Van poldervorming was al kort na 1200 
sprake, maar deze bleef beperkt tot een derde deel van het gebied. Bijzonder 
voor Monsterambacht is dat de waterkeringen geen relatie met de poldervor-
ming hebben, maar aangelegd zijn ter wering van rivier- en zeewater. Uit voor-
gaande is te concluderen dat Monsterambacht door de zandige grondsoort, de 
hoge ligging en het netwerk van grote vaarten niet deelde in de grote vernat-
tingsproblematiek van het klei- en veenland in de meer landinwaarts gelegen 
Delflandse ambachten.48 

5.3 Bevolking en bezitsverhoudingen 

In deze paragraaf staan de volgende vragen centraal: wat was de omvang van 
de bevolking? Hoe was de beroepsbevolking samengesteld? Hoe groot was de 
groep agrariërs? Hoe was het vermogen verspreid over de inwoners? Hoe wa-
ren de bezitsverhoudingen, in het bijzonder de verhouding tussen pacht en ei-
gendom en die tussen plattelanders en stedelingen?

Belangrijke bronnen zijn opnieuw de Enqueste en de Informacie. Deze geven 
een globaal beeld van de bevolkingsomvang, de beroepsbevolking en de bezits- 
en vermogensverhoudingen. De twee bronnen hebben echter enkel betrek-
king op Monster en Ter Heijde. De dorpen Poeldijk en Kwintsheul, die tot het 
schoutambacht Monsterambacht behoorden, komen er niet in voor. De data 
over het individuele landbezit (landeigendom en pacht) zijn afkomstig uit de 
kohieren van de tiende penning van 1544, 1554 en 1562. Data van latere datum 

46  Geselschap, Polderarchieven, 37.
47  Beekman, Waterschapsrecht, 1121; HvD, OAD, inv.nr. 219, f. 194v.
48  Vgl. De Vries, Rural economy, 130-131, 136-137 en 157. 
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komen uit de verpondingskohieren van 1583 en 1635. Al deze belastingkohie-
ren bevatten de namen van de landbezitters met een opsomming van hun in-
dividueel landeigendom en pacht.49 Datzelfde geldt ook voor het Register van 
Metinge uit 1378. Deze bron is gebruikt om de ontwikkeling van pacht en ei-
gendom onder landgebruikers over een langere periode na te gaan.

Over de omvang en het vermogen van de bevolking, in het bijzonder van 
de agrariërs, valt het volgende te zeggen. In 1504 waren er in Monster en Ter 
 Heijde in totaal 275 huishoudens.50 In 1477 lag het bewonersaantal veel hoger, 
gezien de vermelding in de Enqueste dat in Ter Heijde destijds 350 huishou-
dens belasting betaalden en in Monster 80.51 Het aantal huishoudens was in 
1514 afgenomen naar 250. Hiervan was 72% vermogend genoeg om belasting 
te betalen, in totaal 60 huishoudens in Monster en 120 in Ter Heijde. De mid-
delen van bestaan verschilden sterk in beide dorpen. Zo leefden de inwoners 
van Ter Heijde hoofdzakelijk van de visserij, terwijl in Monster de meesten 
werkzaam waren in de veeteelt en akkerbouw.52 Akkerbouw kwam er relatief 
veel voor in de zestiende eeuw, zoals blijkt uit het kohier van de tiende pen-
ning uit 1562. Van 55% van al het land was 37% in gebruik als bouwland en 
18% als weiland.53

De verdeling arm en rijk binnen Monsterambacht is bij benadering te ach-
terhalen dankzij de vermelding in de Informacie dat van de 862 of 863 commu-
nicanten er ruim 50 waren ‘die haer broot bidden’, dus om brood bedelden.54 
Als het aantal communicanten evenredig verdeeld was over de huishoudens, 
zou dat neer komen op 3,45 communicanten per huishouden. Dit aantal komt 
overeen met de berekening van Naber van drie of vier communicanten per 
huishouden.55 De ruim 50 communicanten waren in dat geval verdeeld over 
17 of 18 huishoudens. Dat zou betekenen dat 7% van de 250 huishoudens van 
de bedeling leefde. 

Van beroepsdifferentiatie was binnen het dorp Monster in 1514 nog geen 
sprake. In 1494 werd vermeld ‘dat zij hem generen metter koe ende met lan-
telinghe’.56 In 1514 werd dat omschreven als ‘lantneeringe, mit koyen ende 
scapen te houwen, mit ploegen, sayen, spitten ende delven’.57 Voor Ter Heijde 
bleef de visserij met aanverwante bedrijvigheden het hoofdbestanddeel van de 

49  Zie toelichting op de bronnen in paragraaf 1.5. 
50  Informacie, 267.
51  Fruin, Enqueste, 166.
52  In de Enqueste staat ‘dat zij hem generen metter koe ende met lantelinghe’ (ibidem). Wat daar-
mee bedoeld zou kunnen worden is te zien onder de opgave van Wassenaar: ‘dat zij hem generen 
principalycken met lantelinghe, daer zij rogge, gerste en andere vlas up telen’ (Fruin, Enqueste, 
140). De aanduiding ‘lantnering’ heeft een ruimere betekenis, waaronder ook veeteelt en visserij, 
afgaand op de omschrijving onder Bleskensgraaf (Fruin, Enqueste, 546).
53  NA, SvH-I, inv.nr. 1355. Bij 45% van het land is niet vermeld of het land als bouwland of als 
weiland in gebruik was. Voor een groot deel waren het kloosterbezittingen waarbij deze gegevens 
ontbraken.
54  Informacie, 267.
55  Naber, Informatie van 1514, 20.
56  Citaat vertaald: ‘dat zij de kost verdienen met land- en veeteelt’.
57  Fruin, Enqueste, 166; Informacie, 268. Citaat vertaald: landbouw, koeien en schapen houden, 
ploegen, zaaien en graafwerkzaamheden.
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lokale economie. In 1514 waren er tien vissersboten en drie of vier bootjes in 
het dorp. De vloot was aan het eind van de eeuw sterk uitgebreid tot 31 zee-
schuiten, bedoeld voor de haringvisserij.58

Over de bezitsverhoudingen binnen Monsterambacht is het volgende te zeg-
gen. Aan het begin van de zestiende eeuw waren de 1850 belastbare morgens 
in Monster en Ter Heijde grotendeels in eigendom bij lieden die buiten het 
ambacht woonden. Slechts vijfenzeventig morgen, dat is 4%, zou eigendom 
zijn van de inwoners. De agrarische bedrijven bestonden dus bijna geheel uit 
pachtgoed. Het land was voor 88% in gebruik bij de inwoners. Verder had 
de abdij van Loosduinen er zevenentachtig morgen land in gebruik, de inwo-
ners van Eikenduinen negenentwintig, van Wateringen vijftig en van Naald-
wijk ook vijftig.59

Gedetailleerde gegevens over bezitsverhoudingen zijn te ontlenen aan de 
kohieren van de tiende penning en verpondingskohieren. Deze belastingko-
hieren bevatten de namen van alle landbezitters binnen het gehele schoutam-
bacht, gegroepeerd per ambacht. Bij iedere naam staat de grootte van het land 
in morgens en hont vermeld, samen met de mededeling of de landeigenaar 
het zelf in gebruik had en anders de naam van de pachter. Hiermee is dus be-
kend wie de eigenaar was, wie de eventuele pachter en wat de totale omvang 
was van het landbezit van iedere landbezitter (landeigenaren en pachters) bin-
nen het schoutambacht. Een uitzondering hierop is het kohier van de tiende 
penning uit 1544. Hierin staat alleen de omvang van het landbezit van de land-
gebruiker, zonder onderscheid in eigendom en pacht. De eigenaren die hun 
land verpachtten, werden toen niet geregistreerd. Ook hier is voor de analyse 
van de verdeling van het landbezit dezelfde onderverdeling gemaakt in vier 
omvangscategorieën zoals bij Maasland: klein landbezit tot aan vijf morgen 
land, middelgroot landbezit tussen de vijf en twintig morgen, groot landbe-
zit tussen de twintig en veertig morgen en zeer groot landbezit vanaf veertig 
morgen. 

Voor de uitwerking van de analyse van de data uit de belastingregisters zijn 
enkele opmerkingen over de oppervlakteberekening hier op zijn plaats. Er is 
namelijk nogal wat verschil in oppervlakten tussen de kohieren. In 1544 kwam 
het totaal op 2310 morgen, in 1554 op 2665, in 1562 op 2698, in 1583 op 2066 
en in 1635 op 2190. Dit betekent dat in de verpondingskohieren het ambacht 
voor een kwart minder land genoteerd stond dan voor de tiende penning. Het 
verschil in oppervlakte hield ook de tijdgenoten bezig. In 1590 vroeg de baljuw 
van Delfland het ambachtsbestuur van Monsterambacht hem inzage te geven 
in de gaarderboeken, omdat hij vermoedde dat de ingelanden morgentalen 
hadden verzwegen om belasting te ontduiken. De baljuw was overigens hier-
toe niet gerechtigd, omdat Monsterambacht sinds 1588 een hoge heerlijkheid 
was waar de baljuw van Delfland geen zeggenschap over had.60 

In paragraaf 3.3.2 is al besproken wat de reden kan zijn van de verschillen 
in oppervlakten in de diverse belastingkohieren. In het specifieke geval van 

58  Van Vliet, ‘Arme seedorp’, 90.
59  Informacie, 268.
60  NA, Archief Nassause Domeinraad (AND), inv.nr. 6752.
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Monsterambacht bleek bij hermeten van landerijen van religieuze instellingen 
door de Staten van Holland in de zeventiende eeuw dat bij acht pachters in to-
taal ruim negen morgen land teveel was opgegeven door foutieve berekening 
van de verpachter. Daartegenover stond wel dat van negen pachters in totaal 
veertien morgen land te weinig was genoteerd.61 Het toont aan dat de opgaven 
in de zestiende eeuw niet accuraat waren. Dit verklaart echter slechts gedeel-
telijk waarom in Monsterambacht de oppervlakten per peiljaar sterk verschil-
den. De reden van het grote verschil van 1850 morgen tussen de Informacie van 
1514 en de 2698 morgen uit het kohier van de tiende penning uit 1562 is daar-
mee nog niet duidelijk geworden. 

De 1850 morgen uit de Informacie is in zoverre verklaarbaar dat het enkel 
Monster en Ter Heijde betreft. Poeldijk en Kwintsheul worden niet genoemd 
en komen ook afzonderlijk niet voor. Het zou kunnen dat deze twee dorpen ge-
heel of gedeeltelijk vrijgesteld waren van de reguliere belastingen, maar hier-
over zijn geen nadere gegevens bekend.62 Van de abdij van Loosduinen is wel 
zeker dat deze voor tweeëntachtig morgen vrijgesteld was van de tiende pen-
ning.63 Welk land het betrof en op welke locatie, is niet bekend.

Door middel van een berekening is er een mogelijke verklaring te geven. 
Het hoofdambacht Monster en het lidmaatambacht Poeldijk met Kwintsheul 
besloeg begin zestiende eeuw een oppervlakte van 2400 morgen. Dit betekent 
een tekort van een achtste deel ten opzichte van de 2700 morgen die Mon-
sterambacht groot was volgens de opgaven uit 1562. Dit komt dicht in de buurt 
van het gemiddelde van een zevende deel van het totale grondoppervlak van 
Holland dat volgens de berekening van Fruin niet bijdroeg aan de belasting. 
De edellieden waren eveneens vrijgesteld van reguliere belastingen. In 1561 
bezaten zij in Monsterambacht gezamenlijk 333 morgen land. Dit opgeteld bij 
de oppervlakten uit 1516 komt het uit op een totaal van 2733 morgen land. Vol-
gens deze berekening zou geconcludeerd kunnen worden dat het dorp Poel-
dijk en de adel er vrijgesteld waren van de belasting. Ondanks het verschil in 
oppervlakten is het toch de moeite waard te kijken welk beeld er van de bezits-
verhoudingen gevormd wordt met de beschikbare data, ook al is het misschien 
slechts een globaal beeld. De verschillen in oppervlakten zijn op te vangen 
door gebruik van percentages.

De belastingkohieren geven de volgende resultaten te zien. In de zestiende 
eeuw was er een geleidelijke afname van het aantal landbezitters (landeigena-
ren en pachters) van 269 naar 202, vooral als gevolg van de vermindering van 
het aantal landeigenaren (grafiek 5.1). Die trend zette zich voort tot in de zeven-
tiende eeuw naar 191. De meeste landgebruikers hadden zowel landeigendom 
als pacht. Het aantal agrariërs met enkel pachtgoed fluctueerde over de gehele 
periode steeds tussen de 31 en 39. Het totale aantal pachters, dus ook de pach-
ters met landeigendom, was alleen in 1562 wat toegenomen (grafiek 5.2). De 
afname van het aantal pachters van 107 in 1562 naar 79 in 1635 is ook terug te 
zien in de afname van het aantal landgebruikers, van 127 naar 103 (grafiek 5.3).

61  NA, SvH-I, inv.nr. 302.
62  Dolk, Delfland, 53. Zie ook Naber, Informatie van 1514, 9.
63  SAR, Gemeentearchief Berkel en Rodenrijs, inv.nr. 834.
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Het landbezit onder landgebruikers is als volgt verdeeld. De kleine en grote 
landgebruikers waren gedurende de eerste helft van de zestiende eeuw in de 
meerderheid (grafiek 5.4). Daarna waren het vooral middelgrote en grote land-
gebruikers die de grootste groep vormden. Sinds 1583 waren de middelgrote 
landgebruikers in de meerderheid. De categorie zeer groot landbezit bleef de 
gehele periode vrij constant met het minste aantal landgebruikers. De verde-
ling van de omvang van het land over de vier omvangscategorieën veranderde 
nauwelijks in de onderzochte periode (grafiek 5.5). Ruim driekwart van het 
land was in bezit van grote en zeer grote landgebruikers. Vooral sinds 1554 was 
het land ongeveer gelijk verdeeld over deze twee omvangscategorieën, al was 
er in de zeventiende eeuw wel een terugval van 87 naar 79%. 

Onder landgebruikers in Monsterambacht was er dus een duidelijke trend 
van klein en groot landbezit naar vooral middelgroot, gevolgd door groot land-
bezit. De verdeling van het land over de vier omvangscategorieën bleef ech-
ter onveranderd geconcentreerd onder de grote en zeer grote landgebruikers. 
Rond de 30% van de landgebruikers had enkel pachtgoed. Dat nam in de ze-
ventiende eeuw iets toe. Het aantal pachtbedrijven bleef in de zestiende eeuw 
rond de 30% en nam in de zeventiende eeuw iets toe naar 34% (grafiek 5.6). 
Het overgrote deel van het land werd door de landgebruikers gepacht, name-
lijk rond de 70% van het totale oppervlak. In 1378 was dat nog 87% (grafiek 
5.7).64 Na 1378 nam het landeigendom bij pachters dus iets toe, maar bleef tus-
sen 1544 en 1635 vrijwel gelijk. Pachtgoed als bedrijfsstrategie lijkt mij vooral 
op de geestgronden interessant, omdat de vruchtbare en goed gedraineerde 
bodem de mogelijkheid bood om allerlei producten te verbouwen en de teelt 
aan te passen aan de marktvraag door onder andere de omvang van hun be-
zit te veranderen of andere percelen te exploiteren die geschikter van bodem-
samenstelling waren voor bepaalde producten. Vooral gezien de toenemende 
vraag naar luxe producten vanuit de steden kan de voorkeur voor pacht hieruit 
verklaard worden. Het landeigendom onder landgebruikers was meestal niet 
meer dan twintig morgen (grafiek 5.8). Deze groep was tegen het midden ze-
ventiende eeuw wat afgenomen, met als enige meest opvallende ontwikkeling 
dat er een paar zeer grote landeigenaren bijgekomen waren. 

De landeigenaren en hun landeigendom is het volgende onderwerp van be-
spreking. Het gaat hierbij om zowel degenen die het land verpachtten, als om 
degenen die het land zelf in gebruik hielden. Hierboven was al te zien dat het 
aantal landeigenaren in de loop der tijd steeds verder afnam van 238 in 1554 
naar 154 in 1635 (grafiek 5.1). Veruit de meeste landeigenaren hadden min-
der dan twintig morgen land (grafiek 5.9). De kleine landeigenaren waren in 
de meerderheid, hoewel het verschil in aantal met middelgrote landeigenaren 
steeds kleiner werd. Het meeste land was eigendom van de kleine groep zeer 
grote landeigenaren (grafiek 5.10). De omvang van het middelgroot landeigen-
dom nam in de loop van de zestiende eeuw iets toe, maar was in 1635 onder het 
niveau van 1554. De verdeling van het land over grote landeigenaren ontwik-
kelde zich in precies tegenovergestelde richting. De hoeveelheid land over klei-
ne landeigenaren nam na 1554 iets af en bleef sindsdien hetzelfde. Gedurende 

64  Emmens, ‘Monster 1378’, 186-227.
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de onderzoeksperiode waren er geen wezenlijke veranderingen in de aantallen 
landeigenaren binnen de vier omvangscategorieën en ook niet in de verdeling 
van het land over de vier omvangscategorieën.

De landeigenaren zijn ook hier ingedeeld naar een vijftal sociale groepen: de 
individuele plattelanders, religieuze instellingen op het platteland, individuele 
stedelingen, religieuze instellingen in de steden en de adel. Individuele platte-
landers waren landeigenaren uit Monsterambacht en de directe omgeving. De 
individuele stedelingen waren meest afkomstig uit Delft, het nabijgelegen Den 
Haag en zelfs uit Leiden en Haarlem. De religieuze instellingen op het platte-
land waren veelal abdijen, zoals Leeuwenhorst, Rijnsburg en Loosduinen, en 
kerkelijke instellingen, zoals de Heilige Geestarmen uit Monster, Naaldwijk en 
Wateringen. De religieuze instellingen in de stad waren onder andere kloosters 
zoals St. Aachten, St. Barbara en St. Agnieten, gevestigd in Delft, de St. Janshe-
ren in Haarlem en de Heilige Geestamen en kapittels in Den Haag en Leiden. 
Degenen die de titel ‘heer’ droegen zijn tot de adel gerekend. De edellieden die 
in de stad woonden, zijn onder de categorie ‘stedelingen’ geplaatst. De edellieden 
die op het platteland woonden zijn ondergebracht in de aparte categorie ‘adel’.

Van de landeigenaren die niet met woonplaats vermeld stonden, is net zo-
als bij Maasland de herkomst achterhaald met behulp van andere bronnen en 
opgaven van genealogen. Ook hier ging het vaak om functionarissen uit Den 
Haag. De landeigenaren die het land zelf in gebruik hadden, kwamen vrijwel 
altijd uit Monsterambacht of de directe omgeving. De landeigenaren die geen 
landgebruikers waren en van wie de woonplaats niet was te achterhalen, zijn 
ondergebracht in de categorie ‘onbekend’. 

Hoe verhielden de verschillende groepen landeigenaren zich getalsmatig tot 
elkaar? In Monsterambacht is het grote aantal plattelanders tegenover de an-
dere, veel kleinere groepen landeigenaar opvallend (grafiek 5.11). Het aantal 
plattelanders nam wel iets af, in gelijke tred met de afname van het totale aan-
tal landeigenaren vanaf 1583. Het steeds wisselende aantal stedelingen is op-
merkelijk. Hun aantal varieerde tussen de 26 en 42. De religieuze instellingen 
namen in aantal sterk af tussen 1554 en 1635, met enkele tientallen. Het aan-
tal edellieden met landeigendom bleef de gehele periode nagenoeg hetzelfde.

Wat betekende dit voor de verdeling van het land over de verschillende groe-
pen landeigenaren? Het totaalbeeld van de vier peiljaren, uitgedrukt in per-
centages, is te zien in grafiek 5.12. De religieuze instellingen op het platte-
land hadden sinds 1554 altijd het meeste land in eigendom, rond de 40%, kort 
daarop gevolgd door de plattelanders die rond de 30% land bezaten. In 1635 is 
er een grote ommekeer te zien. Dan zijn het de plattelanders, kort daarop ge-
volgd door de stedelingen, die het meeste land in eigendom hadden, samen 
61%. In aansluiting bij mijn redenering voor Maasland kan gesteld worden dat 
een groot deel van het geconsficeerde land van religieuze instellingen toen al 
verkocht was. Het verloop van het landeigendom onder kloosters is te zien in 
tabel 5.1 met Loosduinen en Rijnsburg als voorbeeld. Het landeigendom nam 
sinds 1378 toe, maar vanaf 1562 was er een afname, bij de abdij van Loosdui-
nen sinds 1583 in zeer sterke mate.65

65  Voor kaarten van de landerijen zie Hingman, Inventaris kaarten, letter T, Kaartboek van de 
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Het totale plattelandseigendom in de zestiende eeuw kwam uit op ca. 80% 
(grafiek 5.13). Dit is het landeigendom van plattelanders, religieuze instellin-
gen die gevestigd waren op het platteland en de adel samen. In de zeventien-
de eeuw was er een verschuiving ten gunste van het stedelijk landeigendom. 
De verdrievoudiging van 12% in 1554 naar 32% in 1635 geeft aan dat vooral de 
stedelingen profiteerden van de vrijgekomen geconfisceerde landerijen. De 
uitbouw van het centrale administratieve apparaat en de daaraan verbonden 
bevolkingsgroei in Den Haag zullen zeker bijgedragen hebben aan de toene-
mende vraag naar land als investering. Eenzelfde trend signaleerde Van Dam 
bij het stedelijk huizenbezit in de duinen en zij relateerde dit tevens aan de op-
komst van de arcadische cultuur, waarin het landleven met een huis buiten de 
stad onderdeel werd van de Haagse elite.66

Hoeveel land hadden de verschillende groepen landeigenaren per omvangs-
categorie? De individuele plattelanders waren meest kleine en middelgrote 
landeigenaren (grafiek 5.14, 5.15, 5.16 en 5.17). In de omvangscategorie ‘groot 
landeigendom’ waren zij ook de grootste groep. Binnen de categorie ‘zeer gro-
te landeigenaren’ waren de religieuze instellingen op het platteland en de adel 
in de meerderheid. De stedelingen en religieuze instellingen in de stad kwa-
men in de zestiende eeuw daarin niet voor. De belangrijkste verandering in de 
zeventiende eeuw was de toename van het aantal plattelanders en stedelingen 
in de categorieën ‘groot landeigendom’ en ‘zeer groot landeigendom’.

De data over landeigendom leiden tot de conclusie dat in Monsterambacht 
de grote meerderheid van de landeigenaren individuen waren die op het plat-
teland woonden. Het landeigendom is te karakteriseren als klein tot middel-
groot. Hierin kwam in de zeventiende eeuw geen verandering, al nam het gro-
te landeigendom wel toe. Een grote concentratie landeigendom kwam in de 
zestiende eeuw voor bij enkele abdijen. Door verkoop van geconfisceerde goe-
deren nam het landeigendom onder de categorieën ‘religieuze instellingen 
platteland’ en ‘religieuze instellingen stad’ aanzienlijk af. Het waren vooral 
stedelingen die het vrijgekomen land kochten. De herverdeling van land leid-
de echter niet tot een structurele verandering in de eigendomsverhoudingen.

Deze paragraaf samenvattend kan gesteld worden dat de omvang van de be-
volking van Monsterambacht rond 1500 varieerde van 250 tot 275 huishou-
dens. De beroepsbevolking van Ter Heijde hield zich voornamelijk bezig met 
visserij. In Monster waren veeteelt en akkerbouw de belangrijkste middelen 
van bestaan. De bevolking bestond er voor 7% uit bedeelden, terwijl 72% be-
lasting betaalde. Het overige deel, 21%, was te arm om belasting te betalen, 
maar leefde niet van de bedeling.

Landgebruikers waren aanvankelijk meest kleine en grote landbezitters. Het 
aantal middelgrote landgebruikers was sinds 1562 in de meerderheid. De zeer 
grote landgebruikers waren veruit in de minderheid. Zij hadden echter wel 

landen toebehoord hebbende aan het klooster van Loosduinen, vervaardigd op last van de abdis 
Frederijke van der Dussen door den landmeter Jan Potter, begonnen 1569. De meeste kaarten 
zijn echter vervaardigd door den landmeter Floris Jacobsz., ook enkelen door Jacob Coenraets; het 
geheel schijnt in 1597 te zijn voltooid, 1569-1597; ibidem, letter L1 (1596-1598) f. 48v-53v en 54-55, 
fiche nr. 54, 55 en 71; ibidem, letter L (1635) f. 25.
66  Van Dam, ‘Nieuw grondgebruik’, nog te publiceren tijdschriftartikel.
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ruim driekwart van het land in bezit, al was er steeds een lichte afname te 
zien. De meesten combineerden landeigendom en pacht. Het aantal pachtbe-
drijven bleef rond de 30% in de zestiende eeuw en dat veranderde nauwelijks. 
Pacht was al in 1378 belangrijk voor de bedrijfsvoering. In dat jaar was 87% van 
het land door de gebruikers gepacht. Tussen 1554 en 1635 was het percentage 
pachtgoed rond de 70%. Pacht was voor de landgebruikers in Monsterambacht 
extra interessant omdat zij dankzij de vruchtbare en goed gedraineerde geest-
gronden de mogelijkheid hadden veel verschillende soorten producten te ver-
bouwen. Het was voor hen dan ook van belang snel te kunnen inspelen op de 
marktvraag door de omvang van het pachtgoed te veranderen of naar percelen 
met een andere bodemsamenstelling over te schakelen.

Het overgrote deel van de landeigenaren in Monsterambacht behoorde tot 
de categorie ‘kleine landeigenaren’. Het verschil met het aantal middelgrote 
landeigenaren werd sinds 1583 wel steeds kleiner. Het meeste land was eigen-
dom van een paar zeer grote landeigenaren. De plattelanders waren en bleven 
een grote meerderheid. De religieuze instellingen op het platteland hadden in 
de zestiende eeuw het meeste land in eigendom. In 1635 waren de plattelan-
ders degenen met het meeste landeigendom, kort daarop gevolgd door de ste-
delingen. De adel en religieuze instellingen in de stad hadden er toen slechts 
een fractie van het land in eigendom. 

Tot slot kan gesteld worden dat er in Monsterambacht weinig spectaculai-
re ontwikkelingen in het landbezit waren. Onder landgebruikers was er een 
trend te zien in de afname van de omvang van groot en zeer groot landeigen-
dom en pacht. De belangrijkste ontwikkeling onder landeigenaren was de toe-
name van het aantal stedelingen na 1583. De verklaring voor deze toename is 
de groeiende rijkdom onder functionarissen in Den Haag en het vrijkomen 
van landerijen door confiscaties aan het eind van de eeuw. De lichte toename 
in de zeventiende eeuw van de omvang van het land dat gepacht werd door 
landgebruikers kan een uitingsvorm zijn van een ontwikkeling richting uit-
breiding van de teelt van producten die bestemd waren voor de (stedelijke) 
markt.

5.4 Bestuurlijke inrichting en participatiecultuur

In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op het lokale algemene bestuur en de 
bestuurlijke organisatie van het waterbeheer. De drie vragen die aan de orde 
komen zijn: hoe werd het ambacht bestuurd? Waren de ambachtsfunctiona-
rissen landbezitters? Waren dat landeigenaren of landgebruikers met landei-
gendom of pacht of beide? Wie waren er betrokken bij de besluitvorming? 

De eerste vraag heeft betrekking op de formele aspecten van het ambachts-
bestuur en wordt net als bij de andere ambachten beantwoord aan de hand van 
normatieve bronnen, zoals keuren, reglementen en bestuursinstructies. Voor 
Monsterambacht zijn enkele van deze bronnen voorhanden uit de zestiende 
eeuw, al is daarvan de inhoud meestal beperkt. Vrijwel de gehele zestiende 
eeuw functioneerde het bestuur zonder uitgebreid bestuursreglement. Enkel 
voor bestuursaspecten waarover problemen ontstonden, werden regelingen 
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gemaakt. De eerste algemene bestuursinstructie dateert van 1591. De gegevens 
over vervulling van de ambachtsfuncties en over besluitvorming zijn zoals bij 
alle ambachten te ontlenen aan alle mogelijke bronnen, zoals rekeningen, ver-
slagen van rechtszittingen, verzoekschriften en akten opgemaakt voor en door 
het ambachtsbestuur.

5.4.1 Ambachtsheer en ambachtsbestuur

De ambachtsheerlijke rechten bestonden uit diverse tienden, benoeming van 
ambachtsbestuurders en rechtspraak. Het grootste deel van de zestiende eeuw 
had het ambacht lage jurisdictie. De schepenen waren daardoor bevoegd over-
tredingen te vonnissen waar een straf van maximaal tien pond op stond. Over 
zware vergrijpen vonniste het gerecht van de baljuw van Rijnland. Op verzoek 
van toekomstig ambachtsheer Maurits van Nassau, de zoon van Willem van 
Oranje, stonden de Staten van Holland in 1588 de ambachtsheerlijkheid hoge 
jurisdictie toe. Het was een beloning voor de verdiensten van zijn vader en zijn 
eigen verdiensten voor het behoud van de eenheid binnen gewesten.67

Gedurende driekwart van de zestiende eeuw bestond het ambachtsbestuur 
in Monsterambacht uit een schout en zeven schepenen.68 Wat voor functie 
hadden zij? Om met de schout te beginnen, deze had, zoals in ieder schout-
ambacht, vooral de juridische functie van rechtsvorderaar, in huidige termen 
openbaar aanklager. Daarnaast had hij als belangrijke taak het schouwen van 
de lokale waterwerken. De uitvoering hiervan viel onder zijn verantwoordelijk-
heid. Samen met de schepenen stelde hij de eisen op waaraan de wegen en wa-
tergangen binnen het ambacht moesten voldoen. Er zijn geen gevallen bekend 
waaruit blijkt dat de schouw in Monsterambacht niet naar behoren uitgevoerd 
werd. Voor de hoogheemraden was er blijkbaar nooit reden om in te grijpen 
en deze taak over te dragen aan de molenmeesters, zoals dat in Maasland keer 
op keer gebeurde in de vijftiende en zestiende eeuw. De ambachtsbestuurders 
behielden dan ook de schouwbevoegdheid. Pas in de loop van de achttiende 
eeuw kregen ook de ambachtsbewaarders hierin een taak.

Maar er waren wel andere problemen. De interim-ambachtsheer Marc van 
Steelant stelde in 1583 regels op aangaande de schout. Wat er precies aan de 
hand was, is niet bekend. De toelichting op de reglementering spreekt alleen 
van een verzoek van de ambachtsbewaarders en inwoners. De ambachtsheer, 
Willem van Oranje, ondersteunde het verzoek met de bewering dat reglemen-
tering noodzakelijk was ‘tot betere beschermenisse der jurisdictie, policie 
ende ingesetenen’.69 De inhoud van de regeling doet vermoeden dat de schout 
voorheen te weinig betrokken was bij ambachtszaken.70 Voortaan moest de 
schout woonachtig zijn in Monsterambacht. Een dergelijke bepaling wijst op 

67  Van den Ende, ‘Inhuldiging Maurits’, 65-68. De letterlijke tekst van de resolutie van de Staten 
van Holland is opgenomen in Van der Kemp, Maurits van Nassau, 293-294. De ordonnantie is 
opgenomen in het NA, AND, inv.nr. 6752.
68  HvD, OAD, inv.nr. 1621, dingboek, f. 16.
69  HAW, AAM, inv.nr. 218. Citaat vertaald: ‘tot betere bescherming van de rechtsmacht, het be-
stuur en de inwoners’.
70  Van den Ende, ‘Inhuldiging Maurits’, 65.
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een veelvuldige afwezigheid van de schouten. De toenmalige schout, Sijbrant 
Jacobsz., moest dan ook per direct plaatsmaken voor een inwoner van Mon-
sterambacht: Gerrit Dammasz. van der Baen.71 Voortaan was het de bedoeling 
dat een substituut-schout hem alleen zou vervangen bij afwezigheid of ziekte. 
De aanstellingstermijn was drie jaar.72 Terwijl de benoeming in de regel een 
kwestie was van verpachting door de ambachtsheer, kregen in Monsteram-
bacht de inwoners de mogelijkheid hun voorkeur kenbaar te maken door een 
kandidaat voor te dragen. 

Toch werd in 1585 het principe dat alleen een inwoner de functie kon pach-
ten weer losgelaten. Sindsdien was steeds weer iemand ‘van buiten’ schout van 
Monsterambacht. Mogelijk had het te maken met de hoge eisen die gesteld 
werden aan de kandidaat. Zo is van jonkheer Jacob de Witte bekend dat Mau-
rits van Nassau hem aanstelde vanwege zijn ‘qualiteit, bequaemheijt, cloeckhe-
ijt ende dapperheijt’.73 Vanaf 1588, toen de ambachtsheerlijkheid de hoge juris-
dictie toegekend kreeg, veranderde de status van de schout in die van baljuw. 
Het ambacht was van toen af aan niet meer onderworpen aan de jurisdictie 
van de baljuw van Rijnland.74 

De ambachtsbewaarder maakte tot 1591 dan wel geen deel uit van het am-
bachtsbestuur in Monsterambacht, maar hem waren toch meer algemene ta-
ken toebedeeld. Hij diende niet alleen de belangen van de ingelanden met be-
trekking tot het waterbeheer te behartigen, maar ook de algemene belangen 
van de inwoners. Wat dat in de praktijk inhield, blijkt uit een aantal voorbeel-
den. In 1579 wilde de ambachtsbewaarder in een rechtszaak voor de lokale 
vierschaar optreden namens een aantal gedaagde personen. Hij vond dat dit 
zijn taak was, maar de schepenen waren daar niet zo zeker van. Daarom won-
nen zij hierover advies in bij rechtsgeleerden. De ambachtsbewaarder kreeg 
gelijk.75 Een ander voorbeeld is het aan hen verzochte advies door schout en 
schepenen van Monsterambacht voorafgaand aan de instelling van een extra 
college naast dat van de schepenen in 1577.76 Ook was het de ambachtsbewaar-
der die in 1583 het ambachtsbestuur verzocht om reglementering betreffende 
de functie van schout.77 Verder werd er van hem verwacht dat hij het inhuldi-
gingsfeest van de ambachtsheer organiseerde, samen met vier andere perso-
nen die werden aangewezen door de baljuw.78 

In 1591 en 1593 werden allerlei bestuursaangelegenheden voor het eerst vast-
gelegd in een bestuursinstructie en een algemeen bestuursreglement. Volgens 
de inleidende tekst voorzag de instructie in de behoefte van de inwoners om 

71  Van der Baen had vijf morgen land in eigendom en acht morgen in pacht.
72  HAW, AAM, inv.nr. 218.
73  NA, AND, inv.nr. 6657.
74  Ibidem, inv.nr. 6752. Het kustgebied van Delfland dat aanvankelijk tot het baljuwschap Rijn-
land behoorde ging in 1588 over naar het baljuwschap Delfland.
75  HAW, Rechterlijk Archief Monsterambacht (RAM), inv.nr. 95 (geen folionummering). Het 
inwinnen van advies bij rechtsgeleerden door schepenen kwam vaker voor. In 1428 noemden ze 
zich daarom zelfs ‘arme, domme scout ende scepen van Monster’ (De Blécourt et al., Memorialen, 
nr. 11).
76  HAW, RAM, inv.nr. 94, f. 5v.
77  Ibidem, AAM, inv.nr. 218.
78  Van den Ende, ‘Inhuldiging Maurits’, 69-70.
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een nadere regelgeving naar aanleiding van de ‘beswaernissen dije sij ange-
ven’, en diende het ‘ten meesten dijenst ende verlichtinge vande voors. onder-
danen’.79 De bestuursinstructie was een aanzet voor het bestuursreglement 
van 1593. Hierin werd de bestuurshervorming verder geformaliseerd door vast 
te leggen dat het ambachtsbestuur bestond uit een schout, zeven schepenen, 
negen welgeboren mannen en nog zes inwoners, gekozen door de schout en 
het gerecht, dat wil zeggen de schepenen en de zittende welgeborenen.80 De 
gekozenen kozen op hun beurt de weesmeesters, kerkmeesters, armmeesters, 
vaartmeesters en andere functionarissen.81 De ambachtsbewaarders, sinds 
1593 burgemeesters genoemd, werden gekozen door de stemgerechtigde bu-
ren. Alle gekozenen waren verplicht de functie uit te oefenen. De schepenen 
en welgeboren mannen hadden rechtsprekende bevoegdheid. Tevens hadden 
ze samen met de schout keurbevoegdheid en een toezichthoudende taak op 
alle ambachtszaken. Verder was er een aantal procedures vastgelegd in hetzelf-
de reglement, zoals de naasting van eigendommen, het voor het gerecht dagen 
van inwoners en de afslag van vis in Ter Heijde.82

Van burenraadpleging zijn weinig voorbeelden voorhanden, behalve enke-
le aanwijzingen dat de inwoners goedkeuring moesten verlenen aan plannen 
van de ambachtsbestuurders. Het meest overtuigend is de vermelding in het 
bestuursreglement van 1593. Daarin staat dat tot dan toe het ambachtsbestuur 
alleen besluiten kon nemen nadat de inwoners daarover bijeengeroepen wa-
ren. De ambachtsbestuurders vonden dit niet bevorderlijk voor een juiste en 
efficiënte besluitvorming. Zij noemden het de oorzaak van ‘seer groote confu-
sie, twist ende oneenicheijt in de voorvallende gemeene saecken der voors. on-
derdaenen, deurdien daerinne nijet en heeft connen werden besloten zonder 
daerover te roupen de geheele gemeijnte, daer dickwils vele questie ende twee-
dracht uuijt is rijsende, deurdien de minste ende geheel nijet oft seer weijnich 
contribuerende dickwils ’t meeste oft groot rumoer ende geschal sijn makende, 
waerdeur heurluijder gemeene saecken vele oft teruggegehouden oft emmers 
nijet gevoordert en worden, tot heuren grooten last, schade ende verdriet’. 83 Ze 
ondervonden dus twee grote nadelen van de burenraadpleging. Zo was er vaak 
heftige discussie en tweedracht, maar minstens even erg was dat mensen die 
nauwelijks landbezit hadden, verbaal het meest nadrukkelijk aanwezig waren. 
Een dergelijke mening leidt al gauw tot de behoefte aan inperking van het me-
debeslissingsrecht van de inwoners. Dit citaat laat tevens zien dat er een ver-
band gelegd werd tussen de bijdrage in de belastingen en het recht van spreken.

Vanaf midden zestiende eeuw vond er een aantal belangrijke ontwikkelingen 

79  HAW, AAM, inv.nr. 2. Citaat vertaald: ‘het bekendmaken van hun bezwaren, tot groot voordeel 
en vermindering van de last van de inwoners’.
80  HAW, RAM, inv.nr. 94, f. 4v.
81  Ibidem, AAM, inv.nr. 3. 
82  Ibidem, NA, AND, inv.nr. 6650; ibidem, inv.nr. 6675.
83  Ibidem. Citaat vertaald: ‘enorme verwarring en conflicten ontstonden bij de behandeling van 
ambachtszaken omdat daarover alleen besluiten genomen konden worden in de burenvergade-
ring van alle inwoners, dat vaak aanleiding gaf tot tweedracht doordat degenen die weinig of niets 
bijdroegen in de belastingen vaak de grootste mond hadden, zodat het nemen van besluiten ver-
traagd of belet werd, tot groot nadeel van iedereen’.
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plaats in de organisatiestructuur en de reglementering van Monsterambacht. 
Wat betreft de organisatiestructuur kreeg het ambacht er in 1543 een college bij, 
dat overigens geen deel uitmaakte van het ambachtsbestuur, ook niet na de be-
stuurshervormingen van 1591 en 1593.84 Vanaf 1543 werd jaarlijks een zevental 
zogenaamde zetters aangesteld om de geëiste belasting door de landsheer, des-
tijds de Spaanse koning, te verdelen over de belastingplichtige inwoners van 
het ambacht. Wie daar aanvankelijk voor verantwoordelijk waren, is niet dui-
delijk. Vier functionarissen moesten de verkiezing van de zetters regelen. Deze 
vier ‘eersame personen en vrienlike arbiters’ kregen met toestemming van de 
‘gemeen bueren’ opdracht om een dergelijke regeling tot stand te brengen.85 
Van drie van de vier is bekend dat zij landbezit hadden, respectievelijk veer-
tig, negenentwintig en tien morgen. Ze bedachten een vrij omslachtige verkie-
zingsprocedure. De ambachtsbewaarder van Monster wees een van de schepe-
nen aan om samen met hem een tweede schepen te kiezen. Dit drietal koos 
nog een schepen. Vervolgens wees dit viertal uit de inwoners drie mannen aan 
om met hun zevenen zeven zetters te kiezen, die niet uit dit kiescollege afkom-
stig mochten zijn.86 Uit een vermelding uit 1590 bleek het aantal zetters te zijn 
afgenomen naar vijf. De ingewikkelde verkiezingsprocedure was in 1574, of 
misschien al eerder, losgelaten. Zij werden gekozen en beëdigd door de schout 
en schepenen en vervulden hun functie in opdracht van het ambachtsbestuur.87 

Op 27 januari 1577 stelden de schout en schepenen een college van negen 
mannen in dat wel onderdeel werd van het ambachtsbestuur. Voordat hier-
toe werd besloten, was advies gevraagd aan de ambachtsbewaarder en de in-
woners. Het college van negen mannen diende ‘tot voorstant van ’t ambocht 
ende bedieninghe van alle ambochtszaecken ende zwaricheden’.88 Onder deze 
zeer algemene omschrijving viel ook de rechtsprekende bevoegdheid, omdat 
steeds twee mannen uit het college zitting hadden in de vierschaar.89 De ont-
wikkeling richting exclusiviteit van de bestuurlijke besluitvorming lijkt te zijn 
ingezet met de aan dit college verbonden bepaling dat alle zaken die besproken 
werden binnenskamers moesten blijven.

In 1588 transformeerde het college van negen mannen in een college van 
welgeboren mannen. Zitting in het college was dus voorbehouden aan de in-
woners met de status van welgeborene. Het ligt voor de hand dat hierin een 
relatie bestond met de verkrijging van de hoge jurisdictie in datzelfde jaar. De 
welgeborenen kregen dan ook een taak in de berechting van zware overtredin-
gen en misdrijven in de zogenaamde hoge bank. Ook kon de hoge status van 
de negen mannen uitkomst bieden in geval iemand beroep deed op het oude 
principe dat iemand niet berecht kon worden door iemand met een lagere so-
ciale status.90 

84  Ibidem; ibidem, inv.nr. 2.
85  Ibidem, inv.nr. 210. Citaat vertaald: ‘deugdzame en welwillende scheidslieden’.
86  Ibidem. 
87  Ibidem, inv.nr. 884; ibidem, inv.nr. 885. 
88  HAW, RAM, inv.nr. 94, f. 5v. Citaat vertaald: ‘belangenbehartiging van het ambacht en de 
uitvoering van alle ambachtszaken’.
89  Ibidem, inv.nr. 95, geen folionummering.
90  De Monté ver Loren, Hoofdlijnen, 165.
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Over de herkomst van de titel ‘welgeborene’ bestaan verschillende visies on-
der historici. Volgens sommige, zoals Gosses en Koene, waren zij afstamme-
lingen van de Frankische hoogste bevolkingsklasse. Deze maatschappelijke 
groep was al aanwezig op de Frankische kroondomeinen vóór de ontginnin-
gen en voordat de ridderstand ontstond. Monsterambacht behoorde destijds 
tot de Frankische kroondomeinen. In de zestiende eeuw was nog steeds een 
groot aantal welgeborenen inwoner van Monsterambacht.91 Immink ontdekte 
dat een aantal van hen wel degelijk van de feodale adel afstamde.92 Ook Janse 
vond hiervan meerdere aanwijzingen. Aan de hand van enkele vermeldingen 
in Utrechtse middeleeuwse oorkonden, kwam hij tot de ontdekking dat de 
welgeborenen ministerialen waren, ofwel ridderlijke milites. Dit zou volgens 
Janse de verklaring kunnen zijn waarom in bepaalde Hollandse ambachten 
waar vorstelijke domeinen waren, ruim 50% van de bevolking van welgebo-
ren afstamming was.93 Dat laatste gold ook voor Monsterambacht. Dit laat zich 
goed rijmen met het zeer vroege ontstaan van Monsterambacht, in de achtste 
eeuw, toen het feodale stelsel in volle bloei was. Het maakt wel duidelijk dat 
deze oude standsverhoudingen (rechten op basis van geboorte) in de zestiende 
eeuw, dus achthonderd jaar later, nog steeds van invloed waren, zelfs op de ver-
nieuwingen in de bestuurlijke inrichting van het ambacht.

De volgende stap in de inperking van het medebeslissingsrecht van de bu-
ren werd gezet in 1591 door nog een college toe te voegen aan het bestuur. Het 
voltallige ambachtsbestuur, bestaande uit de baljuw, twee ambachtsbewaar-
ders, negen welgeboren mannen en de zeven schepenen kozen zes inwoners 
‘omme op alles mede te helpen doen ende adviseren gelijck sij nae gewoonlic-
ke maniere ende in goede consciënte sullen bevinden te behooren’.94 Hiermee 
was het aantal ambachtsbestuurders uitgebreid tot vijfentwintig.

De uitsluiting van de brede laag van buren bij het besluitvormingspro-
ces werd geformaliseerd en daarmee verder geïnstitutionaliseerd met het al-
gemeen bestuursreglement van 1593. Hierin staat dat vanaf toen alle zaken 
behandeld zouden worden door de baljuw, twee burgemeesters, negen wel-
geboren mannen voor de hoge jurisdictie, zeven schepenen voor de lage ju-
risdictie en nog zes ‘gequalificeerde persoonen’, die geëligeerde raden werden 
genoemd.95 Met dit bestuursreglement was de grote groep inwoners, de niet-
bestuurders, volledig uitgesloten van de besluitvorming. Zij waren zelfs niet 
meer aanwezig bij het jaarlijkse controleren van de ambachtsrekening, waar-
mee ook dit kanaal van invloeduitoefening was vervallen.96 De monopolisering 
van de besluitvorming door een kleine groep inwoners in Monsterambacht 
was hiermee aan het eind van de zestiende eeuw gerealiseerd.

De inwoners van Ter Heijde kwamen juist in deze tijd met de klacht dat ze 
niet goed vertegenwoordigd werden in het ambachtsbestuur. Voortaan zouden 

91  Gosses, Welgeborenen, 126-129; Koene, ‘Welgeboren’, 21-22.
92  Immink, ‘Welgeborenen’, 279.
93  Janse, Ridderschap, 46-47.
94  HAW, AAM, inv.nr. 2. Citaat vertaald: ‘om te assisteren en te adviseren naar hun het beste 
dunkt’.
95  Ibidem, inv.nr. 3.
96  Ibidem, inv.nr. 590.
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twee inwoners van Ter Heijde benoemd worden als schepen in Monsteram-
bacht.97 Bovendien werd er in datzelfde jaar, in 1595, in het dorp een college van 
vier voogden ingesteld. Zij waren gerechtigd om ‘alle saecken ende swaerhe-
den ’t voors. dorp consernerende ten meeste nutte, proffite ende oorbaer uijt te 
voeren ende t’effectueren, sulcx den noot ende gelegentheijt vereijschen sall’.98 
Het college werd beschouwd als een volwaardig bestuursorgaan met gedeelte-
lijke autonomie, aangeduid met ‘voogden ende regierders’ van Ter Heijde.99 
Hier was dus sprake van bestuurlijke decentralisatie. Dat is merkwaardig, want 
tot nu toe kwam steeds naar voren dat in de zestiende eeuw het streven naar 
centralisatie de kerngedachte was bij vernieuwingen in de verschillende be-
stuurslagen. Mogelijk kwam een en ander voort uit de hoge absentie van veel 
mannen uit Ter Heijde. Zij verbleven voor de visvangst veel op zee. Dit nam 
toe bij de overgang van kustvisserij op diepzeevisserij. Hierdoor bleven de vis-
sers gedurende nog langere aaneengesloten perioden buitengaats dan voor-
heen. Afgezien daarvan overleefden veel vissers de zeereis niet. In 1622 had 
22% van de 144 huishoudens in Ter Heijde een vrouwelijk gezinshoofd. Bijna 
60% daarvan was weduwe.100 Door een sterke afname van de bevolking lagen 
de verhoudingen in 1680 aanmerkelijk anders. Toen had 67% van de 54 huis-
houdens een vrouwelijk gezinshoofd, waarvan 36% weduwe was.101 Weduwen 
hadden wel gelijke rechten als mannen, maar vrouwen wier man op zee ver-
bleef niet. Daardoor werden de families met actieve vissers dus benadeeld en 
waren de inwoners van het vissersdorp ondervertegenwoordigd in de verga-
dering van Monsterambacht. Het woord voogd is ook een aanduiding in deze 
richting, omdat vrouwen bij een rechtshandeling door een voogd vertegen-
woordigd dienden te worden, bijvoorbeeld bij het tekenen van een contract.102

De decentrale bestuursorganisatie van de voogden van Ter Heijde bracht aan 
het ambachtsbestuur verslag uit van alle bestuurshandelingen en legde verant-
woording van de rekening af tegenover twee schepenen. De verkiezing van de 
voogden was in handen van de bestuurders van Monsterambacht. Zij kozen uit 
een voordracht bestaande uit de vier zittende voogden en nog vier andere per-
sonen. De opdracht was ‘des dorps vander Heijde welvaren te bevorderen ende 
te beneerstigen en in haer geregtigheijt voor te staen’.103

Kort samengevat bestond het ambachtsbestuur aanvankelijk uit alleen een 
schout en zeven schepenen en had het ondersteuning van de ambachtsbewaar-
der. Vanaf 1543 werden er belastingzetters aangesteld. In 1577 en 1591 werd 
het ambachtsbestuur verder uitgebreid met twee colleges van respectievelijk 
negen en zes personen, die ingezet werden voor allerlei bestuurstaken. Aan-
vankelijk hadden ingelanden de mogelijkheid hun stem te laten horen bij de 

97   Ibidem, inv.nr. 229.
98   Ibidem. Citaat vertaald: ‘alle ambachtszaken die zich voordoen zo goed en zo opportuun 
mogelijk uit te voeren’.
99   Ibidem.
100  Van Vliet, ‘Arme seedorp’, 86.
101  De Wit, Leven, werken en geloven, 142-143.
102  Heirbaut, Privaatrechtsgeschiedenis, 192.
103  HAW, AAM, inv.nr. 229. Citaat vertaald: ‘zich te beijveren om gunstige omstandigheden 
voor Ter Heijde tot stand te brengen en op te komen voor haar rechten’.
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burenraadpleging. Deze bestuurlijke traditie werd sinds de instelling van het 
college van negen mannen in 1577 steeds verder uitgehold, totdat in 1593 de 
besluitvorming tot exclusief terrein van het ambachtsbestuur werd verklaard, 
terwijl dit bestuur in het ontwikkelingsproces werd uitgebreid naar in totaal 
vijfentwintig personen.

Wie maakten deel uit van het ambachtsbestuur in Monsterambacht? Was 
landbezit daarvoor van belang? Eerst wordt hier ingegaan op de persoon van 
de ambachtsheer. Sinds 1323 was de heerlijkheid een onversterfelijk leen van 
het geslacht Polanen. Zij waren er sindsdien de ambachtsheer.104 Door verer-
ving kwam de heerlijkheid in handen van Willem van Oranje. Zijn betrokken-
heid met het ambachtsbestuur blijkt uit zijn steun aan de reglementering van 
de functie van schout in 1583. Door geldnood gedwongen, als gevolg van zijn 
strijd tegen de Spaanse centrale overheid, besloot hij datzelfde jaar de heerlijk-
heid te verpanden voor 12.000 gulden aan Marc van Steeland, ontvanger-ge-
neraal van de Nassause domeinen. Willems zoon Maurits kreeg zes jaar de tijd 
het ambacht terug te kopen voor dat bedrag. Als dat niet gebeurde werd Van 
Steelant de eigenaar van de ambachtsheerlijkheid.105       

Na de dood van Willem van Oranje in 1584 zette Maurits het streven van zijn 
vader voort om Monsterambacht tot een hoge heerlijkheid te verheffen (afb. 
5.6 op p. 188). Dit verhoogde niet alleen de status van de ambachtsheer, maar 
het leverde ook meer inkomsten doordat hogere boetes konden worden opge-
legd.106 Bovendien had in een hoge heerlijkheid de schout de positie van bal-
juw. Monsterambacht zou daarmee niet meer tot het baljuwschap Rijnland be-
horen. Tegenover de Staten van Holland zette Maurits zijn argumenten kracht 
bij door de nadruk te leggen op de verdiensten van zijn vader in de strijd tegen 
de Spaanse koning. Hij kreeg de hoge jurisdictie toegezegd op voorwaarde dat 
de verpanding van het ambacht ongedaan gemaakt werd. Met de hulp van de 
inwoners loste Maurits de 12.000 gulden af. De inwoners droegen daar 8000 
gulden aan bij. Zij sloten daarvoor diverse leningen af op naam van een aan-
tal kapitaalkrachtige inwoners.107 De rest van het benodigde bedrag schonk 
het ambacht zodat Maurits eigenaar werd van de ambachtsheerlijkheid.108 De 
heerlijkheid was dus een schenking van de inwoners en het ambacht aan Mau-
rits. Bovendien kreeg hij er in 1589 een groots onthaal als ambachtsheer. De 
waardering van de inwoners voor Maurits was groot, zoals hieruit blijkt.

Behalve waardering voor Maurits of het geslacht Nassau speelden bestuur-
lijke motieven eveneens een rol. Naast het feit dat Van Steeland niet geliefd 
was binnen het ambacht, zagen de ambachtsbestuurders en een deel van de 
bestuurlijke elite de steun aan Maurits als een gelegenheid om bestuurlijke 

104  Hardenberg, ‘Monster’, 316.
105  Van den Ende, ‘Inhuldiging Maurits’, 64.
106  Groenveld zag het ‘terugkopen’ van het ambacht als een manifestatie van het streven van 
Maurits om zijn landsheerlijke positie in Holland te vestigen door zijn aanzien te vergroten voor 
zichzelf en zijn familie (Groenveld, ‘Loden schoenen’, 20).
107  Veertien van de 37 geldleners hadden in 1588 of 1589 een ambachtsfunctie, meest die van 
schepen. Het overgrote deel van de geldleners, bijna 80%, waren in 1583 grote en zeer grote land-
gebruikers. De rest bestond uit kleinere landgebruikers of er is geen landbezit bekend.
108  Van den Ende, ‘Inhuldiging Maurits’, 65-68.
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hervormingen tot stand te brengen die zouden leiden tot vermindering van 
de kring van besluitvormers en afschaffing van de burenraadpleging. In feite 
maakte de elite gebruik van hun economische positie om politieke doeleinden 
te verwezenlijken. De argumenten hiervoor zijn tweeledig. Ten eerste was be-
stuurshervorming de voorwaarde aan Maurits voor zijn terugkeer. Ten tweede 
waren veel geldleners ambachtsbestuurders en voormalig ambachtsbestuur-
ders. Het zou zo uitgelegd kunnen worden dat ze er veel geld voor over hadden 
om bestuurshervormingen tot stand te brengen. 

De aandacht van Maurits was niet zozeer gericht op ambachtszaken als wel 
op de landelijke politiek en op veroveringsstrategieën. Enkele jaren daarvoor, 
in 1586, was hij op achttienjarige leeftijd benoemd tot stadhouder van Holland 
en Zeeland. In 1591, het jaar waarin de aanzet werd gegeven voor bestuurs-
hervormingen in Monsterambacht, begonnen zijn veroveringtochten op de 
Spaanse troepen in het oosten van het latere Nederland. Zijn goederen werden 
ondertussen beheerd door een rentmeester. 

De schout was de plaatsvervanger van de ambachtsheer binnen het am-
bachtsbestuur. De schouten uit de zestiende eeuw op een rij geven meteen 
een goede reden te zien waarom de ordonnantie van 1583 gewenst was bin-
nen Monsterambacht (tabel 5.2). Het blijkt dat voornamelijk lokale bestuur-
ders van Den Haag schout van Monsterambacht waren. De vroegste schout 

 ▸ 5.6 Maurits van Nassau, 
sinds 1618 Prins van Oranje. 
Van 1588 tot aan zijn dood in 
1625 was hij ambachtsheer van 
Monsterambacht. Atelier van 
Michiel Jansz. van Mierevelt, 
ca. 1607.
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over wie wat meer bekend is, is Nycasius Anthonisz. van Flory. In de tijd dat 
hij schout van Monsterambacht was, tussen 1524 en 1542, was hij tevens sche-
pen en weesmeester in zijn woonplaats Den Haag. Anthonis Aertsz. volgde 
hem in Monsterambacht op in 1542. Tot 1555, of misschien nog langer, was hij 
schout. In die tijd was hij tevens schepen in Den Haag en hoofdman van het 
Sacramentsgasthuis aldaar. Jacob of Jan Willemsz. van Dorp was van 1561 tot 
1566 schout van Monsterambacht en daarnaast schepen in Den Haag. Het is 
waarschijnlijk dat Van Dorp als schout van Monsterambacht behalve schepen 
tegelijkertijd nog andere functies bekleedde in zijn woonplaats Den Haag.109 
Willem van Sonnenberg was in 1587 aangeteld.110 Toen Sonnenberg zich van-
wege zijn ‘aenstaenden ouderdom’ en ‘debiliteijt’ voortijdig moest terugtrek-
ken, volgde Jacob de Witte hem in 1597 op.111 Lokaal landbezit was geen ver-
eiste om de functie van schout te pachten, gezien het feit dat er in de zestiende 
eeuw slechts een schout is geweest, Gerrit Dammasz. van der Baen, die er land 
in eigendom en gebruik had.

Bij afwezigheid van de schout trad een substituut-schout op. Er zijn slechts 
enkele namen van plaatsvervangers bekend, zoals te zien is in tabel 5.2. Tus-
sen 1515 en 1549 was dat substituut Claes Jacobsz. van der Valck, die in Mon-
sterambacht woonde. Hij was een landgebruiker met dertig morgen land in 
eigendom en tweeëndertig morgen in pacht. In 1524 werd Jacob Woutersz. 
genoemd als substituut-schout. Van hem is geen landbezit bekend. Jan Jansz. 
Schoenmaker fungeerde in 1561 als substituut-schout en Adriaen Cornelisz. 
in 1563. De eerstgenoemde had toen twee morgen land in pacht en Adriaen 
dertien.

Vanaf 1562 is er een volledig overzicht van namen van de schepenen be-
schikbaar dankzij de lijsten die zijn opgenomen in de Monsterse vierschaar-
boeken.112 Van voor die tijd is slechts een klein aantal schepenen bekend. Voor 
een analyse van de personen die de functie vervuld hebben, zijn 274 vermel-
dingen beschikbaar. In totaal gaat het om 91 verschillende personen (tabel 
5.3). Van bijna de helft, namelijk 41, zijn geen gegevens over landbezit bekend. 
Negen schepenen die in de peiljaren gekozen waren, hadden toen geen land. 
Gezien de mogelijkheid dat belastingkohieren onvolledig zijn door fouten in 
de registratie, is het niet met zekerheid te stellen dat landbezit, althans sinds 
1562, geen vereiste was om in Monsterambacht tot schepen verkozen te wor-
den. Uit de peiljaren 1544 en 1554 zijn namelijk geen schepenen bekend. Van 
de vijftig landbezittende schepenen, had 63% meer dan twintig morgen land 
in bezit, tot maximaal 108 morgen. Twaalf schepenen, ofwel 24% van de vijftig 
schepenen had enkel pacht en vijf, ofwel 10% had enkel landeigendom. 

109  In bronnen en in literatuur worden de namen Jan en Jacob soms door elkaar gebruikt en 
mogelijk daardoor met elkaar verward. Dat zij bovendien broers waren maakt het des te verwar-
render. Waarschijnlijk was het Jan die schout in Monsterambacht was. De beide broers hebben 
veel bestuursfuncties bekleed in Den Haag, waaronder die van schepen, lid van het vroedschap, 
tresorier, bestuurder van opvangtehuizen. Zie voor de verwarring die ontstaan is rond de functie-
bekleding van beide broers: Mensonides, Regering; Van Kan, ‘Haagse bestuurders’, 265-285.
110  HAW, RAM, inv.nr. 95, zonder folionummering.
111   NA, AND, inv.nr. 6657. Debiliteijt = lichamelijke zwakte.
112   HAW, RAM, inv.nr. 94, f. 2.
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Is er een relatie te bespeuren tussen de beschreven bestuurlijke veranderin-
gen en de ontwikkelingen in de eigendomsverhoudingen? Grafiek 5.18 ver-
beeldt de relatie tussen landbezit en schependom. Het valt op dat de schepe-
nen vaak grote tot zeer grote landgebruikers waren, vooral tot aan 1585. Velen 
van hen bezaten tussen de zestig en tachtig morgen land. De uitschieter van 
108 morgen land betreft de al genoemde Pieter Florisz. Couck. Na 1585 zijn 
er vrijwel geen schepenen meer die meer dan veertig morgen land in gebruik 
hadden. De helft bezat zelfs minder dan twintig morgen land. Jan Harmensz. 
uit Poeldijk, die tussen 1593 en 1599 zeven keer schepen was, vormde met vijf-
ennegentig morgen land een uitzondering. 

De afname van schepenen met groot landbezit komt duidelijk tot uitdruk-
king in tabel 5.4. Daarin is te zien dat het aanvankelijk overwegend de grote en 
zeer grote landgebruikers waren die tot schepen gekozen werden. In de laatste 
twee decennia waren er evenveel schepenen met groot landbezit als met klein 
landbezit. Er was sprake van een algemene trend in de afname van het aantal 
grote landgebruikers in Monsterambacht, maar de afname was te gering om 
in relatie te kunnen brengen met de afname van grote landgebruikers in de 
functie van schepen. De verkiezing van meer kleine landgebruikers betekent 
dat in de laatste decennia van de zestiende eeuw de functie toegankelijker ge-
worden was voor inwoners met weinig of geen landbezit. Dit verschijnsel deed 
zich voor in de tijd dat de stemgerechtigden steeds meer werden uitgesloten 
van het besluitvormingsproces. De verruiming van de toegankelijkheid van de 
functie van schepen voor kleine landeigenaren, pachters en landlozen lijkt een 
bewuste strategie te zijn geweest ter compensatie voor de afschaffing van de 
burenraadpleging, zodat een bredere laag van de bevolking voor de functie in 
aanmerking kon komen en deel kon nemen aan het besluitvormingsproces. 

De roulatiefrequentie kan gemeten worden aan de hand van schepenen die 
een of twee keer met naam in de bronnen zijn aangetroffen. Als zij een meer-
derheid vormden van boven de 66%, dan was er sprake van een hoge roula-
tiefrequentie, lager dan 33% betekende een lage roulatiefrequentie. Voor Mon-
sterambacht is een verdeling gemaakt in twee perioden van twintig jaar. In 
de eerste periode (1558-1577) waren er 117 vermeldingen van schepenen, in de 
tweede periode (1580-1599) waren dat er 147. In deze perioden was respectie-
velijk 20 en 28% een of twee keer in functie van de respectievelijk 127 en 108 
landgebruikers. De roulatiefrequentie was dus erg laag. De meeste personen 
kwamen drie keer of vaker voor. Zij hadden de mogelijkheid meer ervaring op 
te doen in bestuursfuncties. Een klein percentage daarvan, dat bijvoorbeeld 
zes keer of meer de functie vervulde, zal door de opgedane ervaring wat meer 
in de gelegenheid geweest zijn om invloed uit te oefenen.

Het college van negen mannen dat in 1577 was ingesteld, transformeerde in 
1588 tot een college van negen welgeborenen. Wat betekende deze inperking 
voor de roulatie van de functie? In tabel 5.5 is een vrijwel compleet overzicht 
van de welgeborenen die tussen 1589 en 1599 in het college verkozen werden. 
De lijst van negentig welgeborenen bestaat uit tweeëndertig verschillende na-
men.113 Elf van hen werden een keer gekozen en tien personen twee keer. Ver-

113  In de lijst ontbreken de verkozen welgeborenen uit 1595 en ontbreekt een gezworene uit 1589. 
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der waren er twee die drie keer werden gekozen, een vier keer, drie vijf keer, 
twee zes keer en drie zeven keer. Opmerkelijk is dat slechts zeven van de twee-
endertig personen die deel uitmaakten van dit college, ooit de functie van sche-
pen of ambachtsbewaarder vervulden. 

Resumerend maakte het ambachtsbestuur van Monsterambacht in de zes-
tiende eeuw twee belangrijke ontwikkelingen door, met grote consequenties 
voor de participatie van de inwoners bij het besluitvormingsproces. De eerste 
was de minimalisering van de kring van besluitvormers door afschaffing van 
de burenraadpleging, waarbij de besluitvorming werd beperkt tot de kleine 
kring bestuurders. De tweede was de overgang van een hoge naar een lage rou-
latiefrequentie onder een kleiner wordende groep, waarbij landbezit geen be-
langrijk criterium meer was. Het bestuur van Monsterambacht bleef op deze 
wijze voorbehouden aan een selecte groep.

Doordat bepaalde personen veelvuldig een bestuursfunctie vervulden en 
daarmee dus bestuurservaring opdeden, zou ook gesproken kunnen wor-
den van een gelijktijdige ontwikkeling richting professionalisering van het 
bestuur.114 In deze context past ook het streven naar minimalisering van de 
kring van besluitvormers en de afschaffing van de burenraadpleging. Op een 
ander maatschappelijk vlak deed zich eenzelfde ontwikkeling voor, namelijk 
in de beroepsdifferentiatie op het platteland. Sommige werden bakker, brou-
wer of schoenmaker, anderen werden ambachtsbestuurder. Velen van hen ble-
ven nog lang deeltijdboeren. Deze interpretatie van een opkomende meer pro-
fessionele bestuursgroep in het ambacht wordt des te aannemelijker door de 
constatering dat mensen met grote bestuurservaring uit Den Haag als schout 
deelnamen aan het ambachtsbestuur. Het ligt voor de hand dat zij de stedelijke 
kennis en ervaring op dit gebied inbrachten in het ambachtsbestuur. 

Aan genoemde gegevens is een aantal conclusies te verbinden wat betreft 
het landbezit onder de schepenen, de frequentie waarin personen werden ge-
kozen voor een functie en de toegankelijkheid van de functie. In Monsteram-
bacht was de functie dan wel voor een brede groep toegankelijk, maar door de 
lage roulatiefrequentie en door afschaffing van de burenraadpleging werd een 
groot deel van de bewoners in de loop van de zestiende eeuw steeds meer uit-
gesloten van het besluitvormingsproces, totdat dit het exclusieve terrein werd 
van de ambachtsbestuurders, die erin slaagden de bestuursfuncties te mono-
poliseren.

Voor zover er landbezit bekend was onder de verkozen welgeborenen varieerde dat van zeer groot, 
van maximaal eenentachting morgen land, tot middelgroot, van minimaal vijf morgen.
114  In paragraaf 2.3 zijn als kenmerken van professionalisering van bestuur genoemd: een nauw-
gezette verslaglegging van bestuurshandelingen, strikte handhaving van de regels, vastgestelde 
bestuurlijke procedures en bestuurlijke continuïteit met de inzet van kennis en ervaring. Vooral 
dit laatste is van toepassing op de substituten in Maasland in de jaren vijftig en zestig van de 
zestiende eeuw. Er zijn geen aanwijzingen dat een substituut betaald werd om de taak van een 
waterstaatsfunctionaris op zich te nemen. De indruk bestaat dat de substituten zichzelf hiervoor 
beschikbaar stelden, zonder dat daar een welbewuste selectieprocedure aan voorafging.
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5.4.2 Waterstaatsfuncties 

De organisatie van het waterbeheer wordt hier als eerste besproken, daarna vol-
gen de diverse functies van waterstaatsfunctionarissen. Binnen Monsteram-
bacht waren meerdere ambachtsbewaarders actief. De waterstaatsfunctionaris 
van Monster en Ter Heijde had als ambachtsbewaarder van het hoofdambacht 
de belangrijkste taak. De ambachtsbewaarder van Poeldijk was daar als lid-
maatambacht aan toegevoegd. Het tweede lidmaatambacht van het sluisam-
bacht Monster was Klein Hof van Delft, gelegen vlakbij Delft. Het sluisam-
bacht had de onderhoudsplicht over het aangrenzende deel van de zeewering 
en over de Monstersche sluis, die aan de monding van de Noordvliet in Maas-
land lag (zie afb. 4.2 op p. 133). De ambachtsbewaarder van het hoofdambacht 
was de hoofdverantwoordelijke. In de praktijk zorgde de ambachtsbewaarder 
van de lidmaatambachten alleen voor de inning van de omslag.

De grootste ingreep binnen het ambacht was de inpoldering van het laag-
gelegen deel in de omgeving van Poeldijk (afb. 5.7). Aan het begin van de 
zestiende eeuw waren daar drie polders: de Poeldijksepolder, de Madepolder 
en de Uithofspolder. In het hoger gelegen deel kon voor de afwatering vol-
staan worden met de grote vaarten. Ook in Monsterambacht was het lokale 
waterbeheer de taak van het ambachtsbestuur. De schout en schepenen had-
den keur- en schouwbevoegdheid over de waterwerken. In tegenstelling tot 
de vele perikelen in Maasland zijn er van Monsterambacht geen gevallen be-
kend waarbij de schouwbevoegdheid van de schout ter discussie stond. Zo 
hebben de hoogheemraden nooit hoeven aantonen dat de ambachtsbestuur-
ders schouwden met schouwcommissie van de regionale waterbeheerders. In 
slechts een geval, in 1525, vroeg een ingeland om een uitspraak van de hoog-
heemraden omdat de schout, naar hij meende, onterecht teerkosten op hem 
wilde verhalen.115 

Voor het hoofdambacht Monster was een ambachtsbewaarder en een volger 
aangesteld. De volger assisteerde de ambachtsbewaarder en nam het jaar erna 
de functie van ambachtsbewaarder op zich. In het bestuursreglement van 1593 
wordt niet meer gesproken van een ambachtsbewaarder, maar van een burge-
meester. Hoewel hij vele taken had, ook op andere terreinen dan de waterstaat, 
was in het bestuursreglement benadrukt dat hij moest zorgen voor de heffing 
van de ‘ommeslagen vande dijckagie, sluijsen ende gevolghe vandien […] nae-
volgende de oude maniere’.116 

Vanwege de belangrijke rol van de hoofdambachtsbewaarder als finan-
cieel beheerder van het gemeenlandsgeld gingen conflicten tussen het hoofd-
ambacht Monster en de lidmaatambachten Poeldijk en Klein Hof van Delft 
meestal over betalingen en de verdeling van de kosten. Een voorbeeld is de be-
talingskwestie met Klein Hof van Delft in 1532. De ambachtsbewaarder van het 
lidmaatambacht weigerde een vergoeding te betalen aan de ambachtsbewaar-
der van Monster voor het in ontvangst nemen van de omslagen. Zijn argumen-

115   HvD, OAD, inv.nr. 343/43.
116  HAW, AAM, inv.nr. 3. Citaat vertaald: ‘omslag van dijkwerken, sluizen en dergelijke op al-
oude wijze’.
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tatie was dat het niet de gewoonte was om daarvoor te betalen en dat hij zelf 
veel moeite had moeten doen om de omslag te innen. De hoogheemraden ga-
ven hem daarin gelijk. Dat was niet het geval in een andere zaak, een paar jaar 
later, toen de ambachtsbewaarder van Klein Hof van Delft bezwaar maakte te-
gen het verlangde aandeel in de onderhoudskosten van de Monstersedijk om-
dat dat geen gemeenlandswaterwerk was. In 1559 maakte de ambachtsbewaar-
der van Poeldijk tevergeefs bezwaar tegen de betaling van een vierde deel van 
de kosten van de lokale waterwerken, terwijl Klein Hof van Delft een negende 
deel betaalde. Hij pleitte voor een meer gelijkverdeelde heffing van een zeven-
entwintigste deel van de kosten per 100 morgen over in totaal 550 morgen van 
Poeldijk. De eeuwenoude kostenverdeling bleef onveranderd.117 

De contacten met de regionale waterbeheerders hadden meestal betrekking 
op het zoeken naar oplossingen voor de problemen met zandverstuivingen. 
Er was geen noodzaak voor de hoogheemraden om in te grijpen in bestuur-
lijke aangelegenheden van Monsterambacht. Bij Maasland was te zien dat dit 
meestal gebeurde na klachten van ingelanden over nalatig schouwen of mis-
standen tijdens het schouwen door de schout en schepenen. Dergelijke klach-
ten zijn van Monsterambacht niet bekend. Doordat er geen buitengewone pro-
blemen ontstonden met de lokale waterhuishouding en het beheer ervan, is er 
weinig bekend over de molenmeesters binnen dit schoutambacht. De vroegste 
vermelding van een molenmeester in het gebied stamt uit 1506. Het betreft de 
molenmeester van de Dijkpolder in Poeldijk. Het molenmeesterschap en het 
ambachtsbewaarderschap was er geen gecombineerde functie, zoals blijkt uit 
een vermelding uit 1581 dat de molenmeester van de Dijkpolder de verkiezing 
van de ambachtsbewaarder van Poeldijk verzorgde.118 Van de Oostmadepolder 
is alleen een jaarrekening van de molenmeester bekend uit 1590.119 Verder is 

117   HvD, OAD, inv.nr. 30, resolutieboek, f. 109-110v; ibidem, inv.nr. 1627, dingboek, f. 102-103v.
118   Ibidem, inv.nr. 33, resolutieboek, f. 102v.
119  HvD, Archief polder Oostmade, inv.nr. 2855.

 ▸ 5.7 De dorpskern van Poel-
dijk, Floris Jacobsz. ca. 1620. 
Het ingepolderde deel van Mon- 
sterambacht.
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er geen enkele vermelding over deze functionaris gevonden. Voor de Looser-
dijksemolen van de Uithofspolder was er in de zestiende eeuw zeker geen mo-
lenmeester aangesteld, omdat de molen in beheer was van de abdij van Loos-
duinen, zoals in paragraaf 5.2 al is beschreven.120

Voor de waterstaatsfuncties worden de volgende vragen gesteld: wie vervul-
den deze functies? Waren het steeds andere personen of kwamen telkens de-
zelfde namen terug? Wat hadden zij aan landbezit? Wie kwamen er voor wa-
terstaatsfuncties in aanmerking? Wat betekende dat voor de toegankelijkheid 
van de functies? Ook bij Monsterambacht zijn de namen van de waterstaats-
functionarissen ontleend aan diverse soorten bronnen, zoals rekeningen, von-
nissen, rechtbankverslagen en getuigenverklaringen. Doordat er weinig con-
flicten tussen ambachten en de dijkgraaf en de hoogheemraden waren die 
voor het gerecht gebracht werden, is de hoeveelheid namen van beperkte om-
vang. Bovendien worden ambachtsbewaarders soms alleen als functionaris in 
de bronnen genoemd en komt hun naam er niet in voor. In tabel 5.6 zijn de 
beschikbare data van de ambachtsbewaarders van Monster en Ter Heijde ver-
werkt, samen met eventuele substituten en hun landeigendom en pacht. Hoe-
wel er tot 1591 jaarlijks slechts een ambachtsbewaarder in Monsterambacht in 
functie was, samen met een volger, komen er toch enkele vermeldingen voor 
in hetzelfde kalenderjaar. Dit is verklaarbaar omdat de ambachtsbewaarders in 
de loop van de maand mei werden gekozen. Zij deden dus in twee verschillen-
de kalenderjaren dienst. Voor de conclusie van dit onderzoek heeft dit echter 
geen consequenties. De volger was in de bronnen altijd als zodanig aangeduid, 
zodat hierover geen misverstand kan zijn ontstaan.

In totaal zijn er 61 vermeldingen gevonden over de periode 1509-1594. Van 
de lijst van 40 namen is in 28 gevallen (68%) bekend hoeveel land de func-
tionarissen in bezit hadden. Daarvan waren er 22 (80%) die zowel land in ei-
gendom als pacht had. Drie van de achtentwintig landbezittende ambachtsbe-
waarders, ofwel 11%, hadden alleen land in pacht. Eveneens drie hadden enkel 
land in eigendom. Het waren dus grotendeels landgebruikers die de functie 
van ambachtsbewaarder uitoefenden. Veruit de meerderheid, namelijk twintig 
van de achtentwintig (70%) had meer dan 20 morgen landbezit. De ambachts-
bewaarder was dus gewoonlijk een grote landgebruiker. 

Was landeigendom of pacht een voorwaarde om tot ambachtsbewaarder ver-
kozen te worden? Formele bronnen hierover ontbreken, maar meer kan dui-
delijk worden door naar degenen te kijken die in de peiljaren in functie wa-
ren. In Monsterambacht hadden de ambachtsbewaarders in die jaren allemaal 
land in gebruik. Dus, als het al geen formele vereiste was, dan werd er in ieder 
geval wel de voorkeur aan gegeven om een landgebruiker voor die functie te 
benoemen. Was er in de loop van de zestiende eeuw verschil in omvang van 
het landbezit onder ambachtsbewaarders? Grafiek 5.19 laat zien dat er in de 
tweede helft van de zestiende eeuw meer ambachtsbewaarders in functie wa-
ren met groot landbezit dan in de eerste helft. Dit wordt bevestigd in tabel 5.7, 
waarin per periode de ongeveer vijftien ambachtsbewaarders die bekend zijn, 
bekeken zijn op landbezit. Het laat zien dat na 1550 het percentage grote land-

120  Ibidem, OAD, inv.nr. 1626, dingboek, f. 40.
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gebruikers in de functie van ambachtsbewaarder toenam. In de tweede helft 
van de eeuw vormden zij een duidelijke meerderheid.

Wat kan hiervoor de verklaring zijn? Een relatie met de bestuurlijke verande-
ringen lijkt niet waarschijnlijk, omdat deze pas vanaf 1577 zijn ingevoerd. Ook 
de ontwikkelingen in de bezitsverhoudingen laten geen verband zien. Tussen 
1554 en 1583 was het aantal personen met meer dan twintig morgen landei-
gendom of pacht min of meer stabiel. Een wezenlijke toename van het aantal 
grote landgebruikers vond pas plaats in de zeventiende eeuw. Hieruit volgt dat 
na 1550 een bijzondere voorkeur uitging naar personen met groot landbezit in 
de functie van ambachtsbewaarder, of dat bij grote landbezitters toenemende 
belangstelling was voor de functie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 
een ambachtsbewaarder met veel land in staat was onderhoudskosten voor te 
schieten als meerdere belastingplichtigen niet konden betalen. Dit kon van be-
lang zijn omdat in de beginjaren van de Opstand het moeilijker was alle pen-
ningen te innen vanwege de verslechterende economische situatie onder land-
bezitters als gevolg van plunderingen en inundaties. 

Ruim de helft van alle personen die in de zestiende eeuw tot ambachtsbe-
waarder gekozen werden, heb ik aangetroffen in de bronnen. Het zijn voldoen-
de namen om inzicht te krijgen in de frequentie waarin personen die functie 
vervulden. Van de veertig personen waren er vijf die tot drie keer toe ambachts-
bewaarder waren, tien personen twee keer en vijfentwintig een keer. In de eer-
ste helft van de eeuw kwam het vaker voor dat mensen de functie meerdere 
keren bekleedden. Daarna kwam het in de jaren tachtig nog maar twee keer 
voor en de jaren negentig een keer dat iemand twee keer ambachtsbewaarder 
was. Dit geeft aan dat na 1550 de roulatiefrequentie hoger was dan in de eerste 
helft van de eeuw. Het fenomeen substitutie kwam in Monsterambacht inci-
denteel voor, slechts drie keer tussen 1520 en 1526. In een geval was de reden 
dat de gekozene niet lezen en schrijven kon. Steeds was Mees Pietersz. Block 
de vervanger.121 De gegevens over zijn economische achtergrond ontbreken. 

De conclusie voor het ambachtsbewaarderschap in Monsterambacht is dat 
door de hoge roulatiegraad en doordat er nauwelijks gebruikgemaakt werd van 
substitutie er zeker geen sprake was van concentratie van waterstaatsfuncties 
onder een kleine groep personen, al was de groep in de tweede helft van de 
zestiende eeuw enigszins beperkt tot de grote landbezitters die het land zelf in 
gebruik hadden.

5.4.3 Participatiecultuur

Voor het onderzoek naar de participatiecultuur zijn bepaalde elementen van 
de bestuurlijke en waterstaatkundige organisatie van belang die al eerder be-
sproken zijn. Deze worden daarom hier nog eens in het kort aangehaald. Het 
gaat daarbij vooral over de betrokkenheid van de ingelanden in Monsteram-
bacht bij de bestuurlijke besluitvorming en bij het waterbeheer. Zij konden 
nog tot ver in de zestiende eeuw hun stem laten horen in de burenvergade-
ring door middel van de burenraadpleging. In 1593 verviel deze mogelijkheid 

121   Ibidem, inv.nr. 1621, dingboek, f. 64 en 80; ibidem, inv.nr. 23, resolutieboek, f. 66v.
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definitief voor de ingelanden in dit ambacht. Sindsdien was het alleen moge-
lijk om als gekozene in een ambachtsfunctie besluiten te nemen of invloed uit 
te oefenen. Aanvankelijk waren het vooral grote landgebruikers die voor een 
functie gekozen werden. De laatste decennia van de zestiende eeuw werd de 
functie van schepen toegankelijker voor kleine landgebruikers. Hier stond wel 
tegenover dat de roulatiefrequentie aanzienlijk afnam, zodat het vaak dezelfde 
personen waren die gekozen werden. Samen met de verkleining van de kring 
van besluitvormers werd zo de mogelijkheid om deel te nemen aan het besluit-
vormingsproces voor een grote groep inwoners sterk ingeperkt. 

Bij de ambachtsbewaarders voltrok zich een ontwikkeling die tegenoverge-
steld was aan die bij de schepenen. Hier werd groot landbezit een steeds be-
langrijker criterium bij de verkiezing, zij het informeel, en was de roulatie-
frequentie in de tweede helft van de eeuw nog hoger dan in de eerste helft. 
Substitutie kwam er nauwelijks voor. Er was dan ook geen sprake van een con-
centratie in de vervulling van de bestuursfuncties, maar de toegankelijkheid 
was wel beperkt doordat het meestal grote landbezitters met zowel eigendom 
als pacht waren die werden gekozen.

Deze gegevens over de ambachtsfunctionarissen worden gebruikt voor de 
bepaling van de participatiecultuur met behulp van de samengestelde index. 
De analyse heeft betrekking op de personen die een functie hebben uitgeoe-
fend en met naam bekend zijn. Er is onderscheid gemaakt in algemene be-
stuurders en waterstaatsfunctionarissen, verdeeld over de eerste helft en de 
tweede helft van de zestiende eeuw. In tabel 5.8 zijn de onderzochte variabe-
len van de participatiecultuur opgenomen, te weten burenraadpleging, kies-
recht, omvang van het landbezit van de functionarissen en roulatiefrequentie 
van de functies. Zoals bij Maasland is het aantal landbezitters met minder dan 
twintig morgen land en de roulatiefrequentie uitgedrukt in percentages, ieder 
met drie kwalificaties: weinig c.q. laag (33%), matig (33-66%) en veel c.q. hoog 
(> 66%). De uitkomst is het niveau van participatie, namelijk elitair, breed en 
open, waarbij het percentage grote en kleine landbezitters met meer of minder 
dan twintig morgen land in eigendom of pacht van doorslaggevende betekenis 
is voor de kwalificatie. Een toelichting op de inhoudelijke betekenis van de drie 
kwalificaties is te vinden op pagina 160.

In tabel 5.8 is aangegeven dat de burenraadpleging in Monsterambacht werd 
afgeschaft. De besluitvorming was sinds de jaren negentig van de zestiende 
eeuw in handen van de kleine groep bestuurders. De participatie van de inwo-
ners nam nog verder af door de lage roulatiefrequentie bij schepenen. Bij de 
waterstaatsfunctionarissen was en bleef de roulatiefrequentie hoog. Het waren 
in de tweede helft van de zestiende eeuw veelal grote landbezitters met land-
eigendom en pacht die tot ambachtsbewaarder gekozen waren, zodat de toe-
gankelijkheid van de functie beperkt was. De trend was dat de functies van het 
algemene bestuur toegankelijk waren voor kleine landbezitters en landlozen, 
terwijl de toegankelijkheid beperkt werd door de lage roulatiefrequentie. Bij 
de waterstaatsfuncties was de omvang van het landbezit de beperkende factor. 
Aan de hand van deze gegevens kan gesteld worden dat in Monsterambacht 
de participatiecultuur zich ontwikkelde van open en breed naar elitair. Hier-
bij moet wel aangetekend worden dat de hoeveelheid data over de vervulling 
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van functies in het algemene bestuur in de eerste helft van de eeuw te gering 
is om hiervan een reëel beeld te schetsen. Bij de waterstaatsfunctionarissen 
is 60% van het totale aantal data bekend, zodat dit een beter beeld geeft. Er 
kwam hieruit een soortgelijke trend naar voren als in Maasland, al zette die in 
Monsterambacht zich sneller en sterker door. De lage roulatiefrequentie bij de 
algemene bestuurders en het lage percentage kleine landbezitters bij de wa-
terstaatsfunctionarissen waren in Monsterambacht de oorzaak van deze ver-
schuiving in participatiecultuur. Deze verschuiving in de participatiecultuur, 
aan te duiden als elitarisering binnen de samenleving, kan gezien worden als 
onderdeel van de professionalisering van het bestuur doordat vaker dezelfde 
mensen in bestuursfuncties te vinden waren. Voor de inwoners betekende 
het vooral dat ze steeds minder betrokken waren bij de besluitvorming en ze 
steeds minder mogelijkheden hadden om invloed uit te oefenen op het beleid. 

5.5 Samenvatting en conclusie

De meest typerende historische aspecten van Monsterambacht die inzicht ge-
ven in de geografische, economische en bestuurlijke context voor veranderin-
gen in de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer worden hier samen-
gevat. Monsterambacht lag grotendeels op de hooggelegen strandwallen en 
duinen. De bodem bestond er uit duinzand, klei en geestgrond. Door de hoge 
ligging was slechts een derde deel van het ambacht ingepolderd. Elk van de 
drie polders had sinds de tweede helft van de vijftiende eeuw een poldermo-
len. De oudste dijken waren waterkeringen ter bescherming tegen het zee- en 
rivierwater. Mede doordat er geen structurele waterproblemen waren, is er in 
het bodemgebruik in de loop van de zestiende eeuw geen wijziging opgetre-
den. Naast veeteelt bleef ook akkerbouw mogelijk. In Ter Heijde was en bleef 
visserij de belangrijkste economische activiteit. 

Aanvankelijk waren de grote en zeer grote landgebruikers in de meerder-
heid. In de loop van de tweede helft van de zestiende eeuw gingen de mid-
delgrote landgebruikers de meerderheid vormen. Onder de grote landgebrui-
kers was er slechts een lichte afname. De verhouding tussen landeigendom 
en pacht onder de landgebruikers bleef nagenoeg hetzelfde, namelijk rond de 
70% van de landgebruikers had zowel land in eigendom als pacht. De rest had 
een bedrijf met enkel pachtgoed.

De plattelanders waren veruit in de meerderheid onder de landeigenaren, 
gevolgd door religieuze instellingen. Het landeigendom van religieuze instel-
lingen, vooral die van het platteland, nam in de tweede helft van de zestien-
de eeuw af. De individuele stedelingen, meest wonend en werkzaam in Den 
Haag, breidden hun landeigendom vanaf eind zestiende eeuw aanzienlijk uit. 
Tegen het midden van de zeventiende eeuw gaf dit een aanzienlijke toename 
in het aantal landeigenaren en de omvang van het landeigendom te zien bij 
deze categorie.

Het ambachtsbestuur van Monsterambacht maakte in de zestiende eeuw 
belangrijke institutionele veranderingen door. Een van die veranderingen was 
de toekenning van de hoge jurisdictie door de Staten van Holland aan het 
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eind van de eeuw. Andere ingrijpende aanpassingen hadden betrekking op de 
uitbreiding van het aantal colleges. De eerste driekwart van de eeuw bestond 
het ambachtsbestuur uit een schout en zeven schepenen. Besluiten werden 
genomen na burenraadpleging in de burenvergadering. De uitbreiding van 
het bestuur kwam tot stand met de instelling van het college van welgeboren 
mannen en een college van zes personen. Begin jaren negentig van de zes-
tiende eeuw werd de burenraadpleging afgeschaft door de bepaling dat voort-
aan bestuursbeslissingen genomen zouden worden door de vijfentwintig am-
bachtsfunctionarissen. Tegelijkertijd werd er een vorm van decentralisatie van 
het ambachtsbestuur ingevoerd door de aanstelling van vier voogden voor Ter 
 Heijde. Dit ambacht kreeg daarmee gedeeltelijke autonomie.

De schouten waren veelal Haagse regenten. Landbezit was geen vereiste om 
tot schepen verkozen te worden. Toch had de overgrote meerderheid, ruim drie-
kwart van de bekende schepenen met landbezit, meer dan twintig morgen land 
in eigendom en pacht. Dat aantal werd wel minder aan het eind van de eeuw. 
Landbezit voor bestuursfuncties werd minder belangrijk. Aannemelijk is dat 
hierin de opkomst van niet-agrarische ambachtsbestuurders tot uitdrukking 
kwam die onderdeel ging vormen van de lokale elite. Tegelijkertijd kwam veel-
vuldige functievervulling vaker voor, ook bij het college van welgeboren man-
nen, waarmee de toegang tot de functies door de bestaande elite lijkt te worden 
afgesneden voor nieuwkomers aan het eind van de zestiende eeuw. Alles bij el-
kaar genomen was er aan het eind van de zestiende eeuw bij het algemene be-
stuur een verschuiving ontstaan van een open naar een brede participatiecultuur.

De ambachtsbewaarder was betrokken bij meer ambachtszaken dan die al-
leen met het waterbeheer te maken hadden. Tegen het eind van de eeuw maak-
te hij formeel deel uit van het ambachtsbestuur. De molenmeesters bleven in 
de zestiende eeuw op de achtergrond doordat de waterhuishouding en de uit-
voering van de taken geen bijzondere problemen gaven. Evenmin waren er 
klachten over de schouw door schout en schepenen, zodat er voor de hoog-
heemraden geen reden was om de schouwbevoegdheid over te dragen aan de 
molenmeesters, zoals dat in Maasland veelvuldig gebeurde. De functie van 
molenmeester bleef dan ook beperkt tot de meest basale taak: het beheer van 
de poldermolen en de bijbehorende financiën.

De ambachtsbewaarders waren meestal grote of zeer grote landgebruikers, 
vooral in de tweede helft van de zestiende eeuw. Herhaaldelijke functievervul-
ling kwam veelvuldig voor in de eerste helft van de zestiende eeuw. Dat werd 
daarna minder, zodat de toch al hoge roulatiefrequentie nog meer toenam. 
Hierdoor was de functie toegankelijk voor een brede groep. De beperking had 
te maken met de keuze die in de tweede helft van de zestiende eeuw meestal 
viel op grote en zeer grote landbezitters met zowel landeigendom als pacht. 
Hierdoor was de groep waaruit gekozen werd beperkt. Bij de waterstaatsfunc-
tionarissen in Monsterambacht was er dan ook sprake van een ontwikkeling 
van een brede naar een elitaire participatiecultuur. De participatiecultuur ont-
wikkelde zich ten gunste van de grote landbezitters, duidelijker, sneller en in 
sterkere mate dan in Maasland.

Mijn conclusie is dat door de geografische omstandigheden in Monsteram-
bacht geen problemen bestonden die gerelateerd waren aan de vernatting. Ak-
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kerbouw en veeteelt bleven er mogelijk in de zestiende eeuw. De meeste land-
gebruikers hadden aanvankelijk klein en groot landbezit. Vanaf het midden 
van de eeuw vormden de middelgrote landgebruikers de grootste groep. De 
bestuurders en functionarissen waren overwegend grote en zeer grote land-
gebruikers in de tweede helft van de eeuw. Het aantal bestuursfuncties werd 
uitgebreid ten koste van de burenraadpleging. De kring van besluitvormers 
was sterk verkleind tot 25 bestuurders. De algemene bestuursfuncties waren 
nog wel goed toegankelijk voor de kleine landbezitters en niet-agrariërs, maar 
de mogelijkheid om verkozen te worden werd in de praktijk verkleind doordat 
steeds dezelfde personen gekozen werden. Bij de ambachtsbewaarders was dat 
juist andersom. Er was een duidelijke voorkeur voor waterstaatsfunctionaris-
sen die meer dan twintig morgen land hadden, terwijl de roulatiefrequentie 
hoog was.

Het ambachtsbestuur van Monsterambacht ontwikkelde zich naar een meer 
gespecialiseerd bestuur waarin mede door de toenemende beroepsdifferen-
tiatie landbezit geen rol speelde. De bestuurshervormingen aan het eind van 
de zestiende eeuw die leidden tot minimalisering van de kring van besluitvor-
mers, zijn daar eveneens een uiting van.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   199 18-03-15   08:45



200 5 monsterambacht

 ▸ 5.2 Situering van Ter Heijde op korte afstand van de zee, Pieter Florisz. van der Sallem, 
1660. De kaart is opgemaakt naar aanleiding van de opmeting van de hoogteligging van hui-
zen en straten. De twee donkere horizontale lijnen geven de normale vloedlijn weer. De stip-
pellijn daarboven is de locatie van een te maken waterkering.

 ▸ 5.3 Een nieuwe methode ingezet ter verdediging van de kust: de zandmotor aangebracht 
tussen Ter Heijde en Kijkduin, 2012.
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 ▸ 6.3 Bergboezem Berkel, ten westen van de Bovenvaart (voorheen Molenwatering), voor 
het bergen van overtollig polderwater bij zware regenval, gelegen op de plaats van het vroegere 
Westmeer, 2014. Linksonder molen De Valk, gebouwd in 1772.

 ▸ 6.4 Waterafvoer uit de Bergboezem Berkel, 2013.
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Berkel 

6.1 Inleiding 

Het ambacht Berkel is de derde en laatste casestudie die bestudeerd wordt om 
te zien hoe de bestuurlijke organisatie van het waterbeheer in Delfand zich 
ontwikkelde in de zestiende eeuw en hoe deze ontwikkelingen kunnen wor-
den verklaard. 

Het ambacht Berkel bestond uit de ambachten Berkel en Rodenrijs. Het 
laatstgenoemde ambacht was waarschijnlijk ouder dan Berkel. De eerste ver-
melding van Rodenrijs stamt namelijk uit 1083 en die van Berkel uit 1161. 
Rodenrijs was aanvankelijk het belangrijkste ambacht getuige de uitgebreide 
privileges met gedeeltelijk hoge jurisdictie die het in 1303 kreeg. Berkel had 
lage en middelbare jurisdictie. Ergens tussen 1303 en 1466 zijn deze twee am-
bachten samengevoegd. Berkel kreeg toen een centrale functie waardoor het 
schoutambacht in de volksmond de naam ‘Berkel’ ging voeren.

De keuze voor Berkel heeft te maken met de ligging van het ambacht in het 
veengebied in de nabijheid van Delft. Op de overzichtskaart van Kruikius uit 
1750 is te zien dat het gebied ten oosten van Delft, waaronder Berkel, tot onder de 
grondwaterspiegel was uitgegraven (afb. 6.1).1 Dit maakt het tot een interessant 
studieobject wat betreft de bezitsverhoudingen, de exploitatiemogelijkheden en 
de aard van de turfwinning vanaf de middeleeuwen. Ook speelt het rijke bron-
nenmateriaal uit de zestiende eeuw een rol bij de keuze. Het ambacht was vol-
gens de kohieren van de tiende penning en de verpondingskohieren 2200 mor-
gen groot. Er waren geen inliggende ambachten en polders. De ambachtsgrens 
viel grotendeels samen met de poldergrens. Formeel heette het ambacht Berkel 
en Rodenrijs, maar bij dit onderzoek wordt het steeds kortweg Berkel genoemd.        

De vragen in dit hoofdstuk zijn dezelfde als die bij de casestudies Maasland 
en Monsterambacht. Ook de opbouw komt overeen. In het kort worden hier 
nog even de achtereenvolgende onderwerpen opgenoemd. De geografische 
thema’s zijn grondsoort, bewoning, ontginning, afwatering, waterwerken, pol-
dervorming, en polderbemaling. Het economische deel gaat hoofdzakelijk 
over bezitsverhoudingen, met bijzondere aandacht voor de landgebruikers. 

1 HvD, Kaartenverzameling Delfland (KVD), inv.nr. 2015a.

▶  
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In het bestuurlijke deel worden de ambachtsbestuursfuncties en waterstaats-
functies uitgewerkt, net als de toegankelijkheid van deze functies en de mate 
van participatie van de bevolking bij de besluitvorming.

6.2 Land, bewoning en waterbeheersing

De bodem van Berkel bestond voornamelijk uit een dikke veenlaag gelegen op 
klei. Alleen in het zuidwestelijke gedeelte was wat meer klei aan de oppervlak-
te te vinden. Hoe het veen in Delfland ontstond, is in hoofdstuk 3 al bespro-
ken. Hier kan worden volstaan met een verwijzing daarnaar.

De oudste sporen van permanente bewoning in het gebied van Berkel date-
ren van de tiende eeuw. Oudere bewoningssporen zijn slechts sporadisch aan-
getroffen, zodat historisch geografen aannemen dat het gebied voordien nooit 
langdurig bewoond is geweest. Zij vermoeden dat de bodem daarvoor te nat 

 ▸ 6.1 Veenplassen in oostelijk Delfland, aan de randen gearceerd weergegegeven, Nicolaes 
Kruikius, 1750.
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was.2 De systematische ontginning van het gebied werd pas mogelijk nadat de 
afwatering verbeterde door de verplaatsing van de Maasmonding. De eerste 
ontginningen werden door Friese immigranten vanuit het riviertje de Leede 
ondernomen. Gosses leidde dat af uit de heffing van een Friese huizenbelas-
ting in Rodenrijs, de ‘vronescout’.3 Volgens de medievist Janse hebben de am-
bachtsheren van Berkel bij de ontginning een belangrijke rol gespeeld.4

Vanaf medio dertiende eeuw kochten kolonisten in het gebied van Berkel 
stukken grond, vermoedelijk volgens het zogenaamde cope-stelsel.5 Het land 
verdeelden zij in langgerekte kavels, afgescheiden door afwateringskanalen en 
sloten. Het grondpatroon van perceelindeling dat daarmee ontstond, is goed 
te zien op de overzichtskaart van Kruikius (afb. 6.1 op p. 203). De kolonisten 
plaatsten de boerderijen op de hoger gelegen kreekruggen, waardoor een lint-
bebouwing ontstond langs de Rodenrijseweg, Berkelseweg en het Noordeinde. 
Door de ontginning daalde de bodem en ontstond een toenemend waterbe-
zwaar zoals in paragraaf 3.2 nader is uitgelegd. In de dertiende eeuw was het 
noodzakelijk om sluizen, dijken en kades aan te leggen.6

De relatief late ontginning van het gebied lijkt te worden bevestigd door de oud-
ste vermeldingen van Rodenrijs en Berkel. De eerste komt uit een lijst van kerken 
die in 1083 eigendom waren van de abdij van Egmond, waarin de kerk Roden-
rijs wordt genoemd.7 De naamsaanduiding Rodenrijs als nederzetting verscheen 
voor het eerst in 1156. Berkel werd voor het eerst genoemd in 1161, in relatie tot 
het recht op de lokale tiendheffing dat in eigendom was bij de abdij van Egmond.8 
Een eeuw later, in 1266, schonken de ambachtsheren Alewinus van Roderise en 
Arnestus de Wulfen het patronaatsrecht van Berkel aan de abdij van Egmond.9 

De afwatering vond volgens historisch geografen aanvankelijk plaats op na-
tuurlijke wijze via het krekenstelstel van de Gantel en de Rotte. Na het graven 
van de Schie, medio elfde eeuw, nam deze waterloop die functie over. Het water 
kwam via een sluisje in de Leede en vandaar in de Schie terecht. Oorspronke-
lijk zal de Leede een natuurlijk veenstroompje geweest zijn dat een onderdeel 
vormde van het krekenstelsel van de Gantel. Ten tijde van de ontginningen is 
dit stroompje uitgegraven.10 Aangezien de afwatering niet meer voldeed, werd 
rond 1280 de Poldervaart gegraven, vanaf de Schie ter hoogte van de polder 
Schieveen naar de Maas tussen Schiedam en Vlaardingen. De monding van de 
Poldervaart werd voorzien van vijf uitwateringssluizen om het water uit het ge-
bied ten oosten van Delft op de Maas uit te slaan.11

2  Dirkx  en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 47; Kerkhof, Lansingerland, 36; De Bont, Vergeten land, 142-143.
3  Gosses, ‘Graafschap Holland’, 313; Kerkhof, Lansingerland, 28 en 36; Velthuyse, Berkel en Ro-
denrijs, 5-6; Bos-Rops, Graven, 24.
4  Janse, Ridderschap, 97 en 245.
5  Van der Linden, De cope, passim.
6  Kerkhof, Lansingerland, 36-38 en 44; De Bont, Delfts water, 71; Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk 
Delfland’, 57.
7  Velthuyse, Berkel en Rodenrijs, 3-4 en 7.
8  Gosses, ‘Vorming’, 313.
9  Hazewinkel, ‘Rodenrijs’, 155; Noord-Hollands Archief (NHA), archief Abdij van Egmond 
(AAE), inv.nr. 88.
10  Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 46-49 en 53; Winsemius, Zeven ambachten, 68.
11  Hoek, ‘Poldervaart’, 22.
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Voor Berkel waren twee inliggende watergangen van belang. De eerste was 
de Molenwatering, gelegen in het verlengde van de Berkelse Zweth (afb. 6.2 
op p. 206). Deze watergang voerde het water vanuit het noordoosten in zuid-
westelijke richting naar de Schie af. De tweede watergang was evenwijdig 
daaraan gelegen en verbond het Oostmeer en het Westmeer. Vanuit het West-
meer stroomde het water via de Oude Leede naar de Schie (afb. 6.3 en 6.4 op 
p. 201).12 De meertjes waren natuurlijke veenplassen zoals die altijd ontstaan 
in veenmoerassen. Lokaal kan het dichtslibben van de Leede door veenvor-
ming daarbij een rol hebben gespeeld.13 In de Informacie wordt gesteld dat 
beide meertjes ongeveer driehonderd tot vierhonderd morgen groot waren.14      

Een cruciale waterkering voor de leefbaarheid van Berkel was de landschei-
ding, die de waterscheiding vormde tussen de hoogheemraadschappen Delf-
land en Schieland. Graaf Floris V bracht in 1290 de afwatering van Rodenrijs 
(met Berkel) ‘tuschen die lantscedinghe ende die Striclede’ binnen de bedij-
king van het latere Delfland.15 Bestuurlijk werd het ambacht bij die gelegen-
heid geplaatst onder de jurisdictie van het grafelijke hof te Delft.16 De land-
scheiding vormde sindsdien de zuidoostelijke grens tussen polder Berkel 
en Schieland. Deze aanpassing was noodzakelijk geworden vanwege het vol-
gende. In het veen kwamen van nature hoger gelegen stroken voor. Door de 
ontginning veranderden de hoogteverhoudingen. Het waterpeil in Delfland 
kwam hierdoor lager te liggen dan dat in Schieland. Om te voorkomen dat 
Delfland vanuit Schieland overstroomde, kreeg de van oudsher bestaande, na-
tuurlijk gevormde waterscheiding de status van landscheiding tussen de twee 
territoria (afb. 6.5, 6.6 en 6.7 op p. 209 en 210). 

Al vroeg in de veertiende eeuw was reglementering nodig voor de verbe-
tering en instandhouding van de landscheiding. In 1323, 1324, 1336, 1338 en 
1381 wees de graaf plaatsen aan waar een landscheiding gelegd moest wor-
den, welke afmetingen zij moest hebben en wie haar moest onderhouden.17 
De dijkdoorbraken langs de Lek en Merwede in 1322 zullen volgens Gottschalk 
waarschijnlijk bijgedragen hebben aan dergelijke maatregelen.18 De nadelige 
gevolgen van de turfwinning werden door de graaf van Holland al vanaf 1329 
erkend. De hoogheemraden werden in de veertiende eeuw belast met het toe-
zicht op de landscheiding. Ook zij vaardigden verordeningen uit, bijvoorbeeld 
in 1381, in navolging van de grafelijke ordonnantie. Bij keur legden ze toen de 

12  HvD, OAD, inv.nr. 3154.
13  Diepeveen, Vervening, 1-4; Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 49; Berendsen, Vorming, 
225; De Bont, Vergeten land, 92-93.
14  SAR, Ambachtsarchief Berkel (AAB), inv.nr. 400. Deze uitgebreide versie van de Informacie 
uit 1514 heeft waarschijnlijk gediend als basis voor de uiteindelijke versie zoals die is opgenomen 
in de Informacie, 356-357. De uitgebreide versie bevat meer informatie over demografische en eco-
nomische onderwerpen die de ambachten moesten aanleveren bij de Staten van Holland voor de 
belastingheffing. De gegevens van beide versies komen niet met elkaar overeen. Bij vergelijking is 
niet goed te bepalen of dit opzettelijk is gebeurd of dat het een herziening betrof afgaande op de 
werkelijke situatie.
15  Kruisheer, Oorkondenboek IV, 719. Citaat vertaald: ‘tussen de landscheiding en de Strikleede’.
16  Ibidem, 718-720; Van Leeuwen-Canneman, ‘Poldervorming’, 79; Dolk, Delfland, 8, 14 en 456.
17  Dolk, Delfland, 11, 454-457; HvD, OAD, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 1v-2; ibidem, inv.nr. 1831 en 1832.
18  Gottschalk, Overstromingen II, 298.
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 ▸ 6.2 Het schoutambacht Berkel met de belangrijkste waterwerken in de zestiende eeuw.
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afstanden vast waarbinnen niet gegraven en geteeld mocht worden bij de land-
scheiding, terwijl de waterkering een breedte moest hebben van 75 meter.19 
Daarna volgden Delflands heemraadskeuren op het wederdelven (het opnieuw 
uitgraven van land), op het toemaken van vergraven land (het opvullen van ga-
ten) en op het stellen van een borg bij het afgraven van turf om de omslagin-
ning veilig te stellen.20 In de veertiende eeuw waren slechts de ambachten Ber-
kel en Rodenrijs verantwoordelijk voor het onderhoud van de landscheiding. 
In 1448 legden de hoogheemraden in een keur vast dat ook Pijnacker, Hof van 
Delft en Vrijenban daaraan moesten bijdragen.21 Voor Berkel en Rodenrijs be-
tekende dat een enorme lastenverlichting.

Terwijl de ambachten en de hoogheemraden in Delfland de grootste zorg 
aan de landscheiding besteedden, waren aan de Schielandse kant afgravings-
activiteiten die de landscheiding ernstig bedreigden (afb. 6.8 en 6.9 op p. 210 
en 211). De reglementering was er veel minder beschermend. De hoogheem-
raden van Schieland verleenden de inwoners van Bleiswijk in 1429 vergun-
ning om turf af te graven bij de landscheiding, op voorwaarde dat de waterke-
ring minstens tien meter breed bleef. Vanaf begin zestiende eeuw waren de 
Delflandse hoogheemraden extra alert op het graven aan de andere kant van 
de landscheiding en op de aanwezigheid van vee daarop. Na verschillende con-
flicten met de ambachtsbestuurders aan de Schielandse kant van de waterke-
ring zochten de hoogheemraden steun bij het Hof van Holland. Uit de schrif-
telijke neerslag van een van de inspecties door een commissie van het Hof uit 
1526 bleek dat in de ambachten Bleiswijk, Hilligersberg en Schiebroek al diepe 
waterplassen waren ontstaan als gevolg van turfwinning. De aanwezigheid van 
veenplassen betekende een reëel gevaar voor afkalving van de landscheiding. 
De hoogheemraden van Delfland vreesden dat het gehele ambacht Berkel on-
der water zou komen te staan als de landscheiding water door zou laten.22 

De eerste kaden in Berkel werden aangelegd om het ontgonnen land te be-
schermen tegen het water vanuit Berkel. Deze kaden verloren geleidelijk hun 
waterkerende functie door inklinking.23 De eerste polderkaden ten oosten van 
Delft zijn medio vijftiende eeuw aangelegd, in eerste instantie met als doel 
Berkel af te scheiden van Pijnacker, Hof van Delft en Vrijenban, op verzoek 
van laatstgenoemde ambachten. De Strikkade en de kade langs de Oude Lee-
weg werden in 1447 aangelegd.24 De scheiding met de Zuidpolder van Delf-
gauw bestond uit de Oude Leedeweg en de Pijnackersekade. De scheidings-
kaden met de Polder van Pijn acker waren de Ruivensekade, de Strikkade, 
Munnickekade en de Pissenkade. De aansluiting tussen deze kaden was ech-
ter pas in 1543 compleet.25 De polderkade tussen Berkel en Schieveen, de Schie-

19  NA, Familiearchief Oldenbarnevelt (FAO), inv.nr. 423, f. 5v-6.
20  HvD, OAD, inv.nr. 1918; NA, archief klooster Maria in Galilea, inv.nr. 3 en HvD, OAD, inv.nr. 
4, privilegeboek, f. 61v en 66.
21  HvD, OAD, inv.nr. 21, resolutieboek , f. 16v-17.
22  Van der Gouw, Landscheidingen, 58 en 111; NA, FAO, inv.nr. 430. Een integrale transcriptie van 
het rapport en getuigenverklaringen in: Van der Gouw, Landscheidingen, 283-292, aldaar 284-285.
23  Van Leeuwen-Canneman, ‘Poldervorming’, 85; Dirkx en Vervloet, ‘Oostelijk Delfland’, 50.
24  HvD, OAD, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 11v-12v; ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 16.
25  Ibidem, inv.nr. 3148/6.
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veensekade, zou tussen 1454 en 1458 tot stand zijn gekomen.26 Berkel vormde 
toen nog een bemalingseenheid met Akkerdijk. Hierin kwam verandering in 
1471 toen de hoogheemraden vergunning verleenden tot het leggen van een 
kade tussen beide ambachten (zie afb. 6.10 op p. 219).27 Daarmee waren de 
contouren van polder Berkel gelegd. De polderbegrenzing kwam geografisch 
grotendeels overeen met het ambacht Berkel.

Twee belangrijke wegen doorkruisten het ambacht. De ene liep vanuit het 
noorden in zuidelijke richting en droeg achtereenvolgens de namen Rodenrij-
seweg, Berkelseweg en het Noordeinde. De andere, genaamd de Leeweg, liep 
vanuit het noordwesten in zuidoostelijke richting. Deze wegen waren wat ho-
ger gelegen, maar volgens de hoogheemraden waren ze niet in staat om bij 
overstromingen het water te keren.28

Zoals eerder gezegd maakte Berkel tot aan 1447 deel uit van een groot bema-
lingsgebied, bestaand uit de ambachten Berkel, Pijnacker, Hof van Delft en Vrij-
enban. Vijf molens bemaalden het gebied, waarvan drie toegewezen waren aan 
Berkel. Vermoedelijk waren de molens niet ver voor 1440 geplaatst, omdat in 
het allereerste keurboekje van Delfland uit dat jaar uitgebreide bepalingen zijn 
opgenomen over de terugbetaling van de vijf molens aan de landeigenaren.29 
De drie molens van Berkel werden in eerste instantie aan de Schie geplaatst.

De plaatsing van molens was echter niet voldoende om de waterproblema-
tiek te beheersen. Als gevolg van de vorming van de polder Akkerdijk verleen-
den de hoogheemraden in 1471 niet alleen een vergunning voor het leggen 
van een polderkade, maar ook voor het verplaatsen van twee van de drie mo-
lens die aan de Schie stonden, namelijk de ‘Swetmuelen’ en de ‘Niewe Meu-
len’.30 Berkel maakte van de gelegenheid gebruik door enkele maanden na de 
vergunningverlening een overeenkomst te sluiten met de abdij van Egmond 
over de verplaatsing van de drie molens van de Schie naar de omgeving van 
het Westmeer en de omkading van de landen. Als argument werd aangevoerd 
dat dit ten goede zou komen aan de kwaliteit van het land en daarmee aan de 
graanopbrengst, wat voor de abdij gunstig was in verband met de graantien-
den. In ruil daarvoor zouden de Berkelaren voortaan het 44ste deel van de turf-
opbrengst aan de abdij afdragen, in plaats van het 22ste deel waartoe het Hof 
van Holland anderhalf jaar eerder had bevolen.31 Met de vergunning kreeg het 
ambacht tevens toestemming van de hoogheemraden er een derde molen bij 
te plaatsen.32 Nadien is er een vierde molen bijgekomen.33 Dit zou tussen 1471 
en 1490 gebeurd moeten zijn, want volgens de mededeling van de secretaris 
van Berkel, midden zestiende eeuw, werden in 1490 de vier bestaande Berkel-
se poldermolens aanbesteed door de schout en ambachtsbewaarders.34 

26  Van Leeuwen-Canneman, ‘Poldervorming’, 90.
27  GAD, Archief ambachtsheerlijkheid Ackersdijk en Vrouwenregt (AAV), inv.nr. 320.
28  NA, FAO, inv.nr. 430.
29  HvD, OAD, inv.nr. 20, resolutieboek, f. 10v.
30  GAD, AAV, inv.nr. 320.
31  NHA, AAE, inv.nr. 1240.
32  GAD, AAV, inv.nr. 320.
33  SAR, AAB, inv.nr. 400, art. VI.
34  Eldering, ‘Berkelse molens’, 21.
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 ▸ 6.5 De schutsluis in de landscheiding in Leidschendam, Pieter Florisz. van der Sallem, 
1648.

 ▸ 6.6 Keerschut bij de Leidsche Dam, P. Smith en C. Decker, 1667.
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 ▸ 6.7 De toegang naar de schutsluis in Leidschendam, 2014.

 ▸ 6.8 Veenplassen bedreigen de landscheiding tussen Delfland en Rijnland in Pijnacker bij 
Berkel, Johan van Swieten sr. en Johan van Swieten jr., 1691. De groene vertikale lijn is de 
landscheiding tussen Delfland en Rijnland.
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 ▸ 6.9 Plan tot droogmaking van de veenplassen in Pijnacker, Pieter Heinsius en Cornelis 
de Graat, 1767.
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In de jaren zeventig van de zestiende eeuw leden de molens zwaar onder de 
oorlogshandelingen. Een ervan werd in brand gestoken door Spanjaarden, vol-
gens S.C. Eldering als wraakactie voor het doorsteken van de dijken. De ande-
re drie werden gespaard omdat deze onbereikbaar waren geworden vanwege 
de inundatie van de wijde omgeving van Berkel middels het doorsteken van 
de Strikkade. Die inundatie was onderdeel van het ontzet van Leiden door de 
Prins van Oranje. De drie molens liepen wel waterschade op. De vierde molen 
werd herbouwd.35

De bodem in Berkel was aanvankelijk geschikt voor graanteelt en veehou-
derij, maar door de vernatting werd dat steeds moeilijker. De teruglopende 
graanopbrengst kan voor Berkel worden nagegaan aan de hand van de studie 
van D.E.H. de Boer over de graantienden van de abdij van Egmond. De op-
brengst van deze tienden was in 1351 en 1383 lager dan in 1344. De daling van 
155 naar 91 en weer stijgend naar 105 pond vond De Boer echter niet zodanig 
dat een link gelegd kon worden met de vernatting van de bodem.36 Een eeuw 
later, in 1466, brachten volgens de abt van Egmond de graantienden niet meer 
op dan zestig pond, terwijl die vóór die tijd jaarlijks tussen de 126 en 155 pond 
opleverden.37 Uit de opgaven over de jaren 1579-1583 blijkt dat de opbrengsten 
toen nihil waren, vermoedelijk nog als gevolg van de inundaties, waardoor het 
land voor jaren onbruikbaar was gebleven.38 In de zeventiende eeuw werden de 
graantienden nog steeds verpacht.39 

De belangrijkste vorm van bodemgebruik in Berkel werd de turfwinning. 
De vraag is in welke mate er in Berkel turf werd gestoken. De bronnen uit de 
veertiende, vijftiende en zestiende eeuw geven slechts zijdelings aanwijzingen 
prijs over de omvang van deze afgravingen. De eerste aanwijzing dat er in de 
veertiende eeuw al wel turf afgegraven werd in Berkel, blijkt uit de boetes die 
enkele ingelanden in het laatste kwart van de veertiende eeuw kregen opge-
legd.40 De omvang van de afgravingen was echter nog niet op zodanige schaal 
dat de waterkerende functie van de landscheiding in gevaar kwam.41

Een tweede aanwijzing is de bewering van de abt van Egmond uit 1466 dat 
de afnemende opbrengsten van graantienden te wijten waren aan de toene-
mende turfwinningen. Ter compensatie van de inkomstenderving vroeg hij 
het Hof van Holland toestemming om tienden te heffen over de opbrengst 
van de turf. De ambachtsbewaarders ontkenden dat de daling van de graanpro-
ductie iets te maken had met de turfwinning, want volgens hen werden alleen 
plaatsen die ongeschikt waren voor de graanteelt afgegraven. De leden van het 
Hof, die ter plaatse waren gaan kijken, stelden beide partijen deels in het ge-
lijk. Voortaan moesten tienden betaald worden over de turfopbrengst van de 
hooggelegen landen waar nog wel graanteelt mogelijk was. Dit zou neerko-

35  Ibidem, 23-24.
36  De Boer, Graaf en grafiek, 241 en 244.
37  NHA, AAE, inv.nr. 1197.
38  SAR, AAB, inv.nr. 152. 
39  SAR, Archief Ambachtsheerlijkheid Berkel (AHB), 164.
40  De Boer, Graaf en grafiek, 258-259.
41  HvD, OAD, inv.nr. 3, prvilegeboek, f. 2.
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men op een 22ste deel van de gehele productie.42 De uitspraak van het Hof be-
vestigt de aanwezigheid van turfwinning in het gehele ambacht, en wel in die 
mate dat er compensatie voor betaald moest worden aan de eigenaar van hef-
fingsrechten op de landbouwproducten.

De derde en vierde aanwijzing zijn te vinden in bronnen over belastinghef-
fing in de Enqueste en de Informacie. In het belastingkohier van 1494 is te lezen 
dat de veenlaag in Berkel grotendeels afgegraven was, dat wil zeggen tot aan de 
grondwaterspiegel.43 Dit werd in 1526 bevestigd door een 73-jarige inwoner van 
Pijnacker voor het Hof van Holland.44 Volgens het kohier uit 1494 betrof het 
vooral de landen die eigendom waren van de inwoners. Deze landen waren vrij-
wel geheel verdolven.45 Op de landerijen van bijvoorbeeld stedelingen en kloos-
ters, was dat niet het geval. Deze ‘externen’ hadden het beste land in het ambacht. 
In 1514 was in totaal 100 morgen land zo ver afgegraven dat er waterplassen wa-
ren ontstaan. In deze tijd bracht de belasting op turf, de turfmaat, 15 pond per 
jaar op.46 Hoeveel turf dat was, valt te becijferen omdat de ambachtsheer een 
groot per roede aan turfmaat rekende.47 Het kwam neer op jaarlijks 600 roeden. 
C. Cornelisse heeft berekend dat een roede land 1000 tot 1600 turfjes opbracht 
en dat in een ton van 227 liter 150 tot 400 turfjes pasten. Voor Berkel komt 
dat begin zestiende eeuw op maximaal 2400 tonnen. Dit komt overeen met de 
vermelding in een slagturfkohier dat een roede gelijkstond aan vier tonnen.48

De vijfde aanwijzing komt uit het uitgebreide verslag van de inspectie van de 
landscheiding in 1526 door commissarissen van het Hof van Holland. Aan de 
andere kant van de landscheiding, in Bleiswijk, Hillegersberg en Schiebroek, 
waren al diepe waterplassen ontstaan als gevolg van turfwinning. Het inspec-
tierapport maakt geen melding van waterplassen in Berkel.49 De aanwezigheid 
van veenplassen sluit aan bij de bevindingen van Cornelisse dat al rond 1513 
het slagturven als nieuwe turfwinningstechniek in Holland opkwam, waar-
mee het mogelijk werd om onder de grondwaterspiegel turf te winnen.50 Dat 
er begin zestiende eeuw nog geen veenplassen aan de Delflandse kant te zien 
waren, pleit voor de opvatting dat de regels door de hoogheemraden en de am-
bachtsbestuurders goed gehandhaafd werden.

Het geringe aantal vergunningen en boetes wekt de indruk dat er in de zes-
tiende eeuw slechts op kleine schaal veen werd afgegraven. In 1549 verleen-
den de hoogheemraden aan drie personen vergunning tot het afgraven van 
in totaal zes morgen. In 1551 kwam het totaal uit op 22 morgen voor in totaal 
21 landgebruikers met landeigendom.51 Slechts bij een persoon staat vermeld 

42  SAR, AAB, inv.nr. 7, f. 10-14; ibidem, inv.nr. 192; NHA, AAE, inv.nr. 1197; ibidem, inv.nr. 1232.
43  Fruin, Enqueste, 245.
44  NA, FAO, inv.nr. 430.
45  Fruin, Enqueste, 244-245.
46  SAR, AAB, inv.nr. 400; Informacie, 356.
47  Informacie, 357, art. III; Diepeveen, Vervening, 99. Een groot had de waarde van een halve 
stuiver.
48  Cornelisse, Energiemarkten, 319; HvD, OAD, inv.nr. 4454.
49  NA, FAO, inv.nr. 430.
50  Cornelisse, Energiemarkten, 131.
51  HvD, OAD, inv.nr. 4394/1; ibidem, inv.nr. 4394/2.
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dat de afgraving bestemd was voor eigen brandstof. Dat over deze oppervlak-
ten vergunning werd verleend, betekent overigens niet dat de percelen geheel 
werden afgegraven. Dat blijkt uit de kohieren van slagturven die vanaf 1609 
werden aangelegd. Hierin werd opgetekend welke oppervlakte mocht worden 
afgegraven en hoeveel er daadwerkelijk was afgestoken. Aan de hand van deze 
data uit twee bestudeerde kohieren uit de eerste helft van de zeventiende eeuw 
is te zien dat het gaat om een vrij constante hoeveelheid van in totaal 6500 roe-
den afgegraven land in 1611 en 6200 roeden in 1658.52 Bij verkoop op de markt 
betekende dat respectievelijk 26.000 en 25.000 tonnen turf. Dit was ruim tien 
keer zoveel als begin zestiende eeuw. De grootschalige turfwinning kwam dus 
pas in de zeventiende eeuw goed op gang. In 1699 werd in totaal 48.000 roe-
den land afgegraven, wat neerkwam op 102.000 tonnen turf. De enorme veen-
plassen die het landschappelijke gevolg hiervan waren, zijn duidelijk zichtbaar 
op de overzichtskaart van Kruikius (afb. 6.1 op p. 203).

Uit deze aanwijzingen ontstaat het beeld dat begin veertiende eeuw nog wei-
nig turfwinning plaatsvond in Berkel. Aan het eind van die eeuw kwam het in-
cidenteel voor dat mensen ervoor beboet werden. Na het midden van de vijf-
tiende eeuw werd overal binnen Berkel turf afgegraven, zowel op de lager als 
de hoger gelegen delen. Een halve eeuw later waren de landerijen van de inwo-
ners afgegraven tot aan de grondwaterspiegel, terwijl aan de andere kant van 
de landscheiding al veel dieper werd gegraven.53 De grootschalige turfwinning 
kwam in Berkel pas in de zeventiende eeuw op gang.

Hoe was de relatie tussen de turfwinningen in Berkel en de regionale vraag 
naar turf? Cornelisse volgde de sporen van de turfverkopers en ontdekte dat de 
turf uit Berkel in de zestiende eeuw afzet vond in Leiden, Rotterdam en Gou-
da.54 Er zijn geen bronnen aangetroffen waaruit blijkt dat de turf van Berkel 
de weg naar de markt in Delft vond. Het is heel goed mogelijk dat de turf voor 
Delft uit andere ambachten kwam, want de handelsrelaties hingen sterk af van 
vaarwegen, zoals uit de studie van Van ’t Riet blijkt.55 Delft, Leiden, Gouda en 
Rotterdam lagen aan de grote watergangen en rivieren waartoe ook Berkel toe-
gang had via de Schie. Een optie is dat de turf uit Berkel wel in Delft kwam, 
maar nog niet getraceerd is, bijvoorbeeld omdat het ambacht vrijgesteld was 
van accijns. In Delft was er vooral vanuit de bierbrouwerijen een constante 
vraag naar turf. Deze nijverheidstak floreerde aan het eind van de middeleeu-
wen en in de zestiende eeuw. Vanaf begin zeventiende eeuw nam het aantal 
brouwerijen aanzienlijk af, terwijl de textielindustrie en vooral de aardewerk-
industrie tot grote bloei kwamen.56

Wat waren de landschappelijke, waterstaatstechnische, sociale en economi-
sche gevolgen van de turfwinningen? Door de toepassing van de baggerbeu-
gel, vanaf ca. 1513, kon het veen dieper uitgegraven worden, tot ver onder de 
grondwaterspiegel. Hoewel turfwinning door de grote vraag naar turf een lu-

52  Ibidem, inv.nr. 4454/2; ibidem, inv.nr. 4454/12.
53  NA, FAO, inv.nr. 430.
54  Cornelisse, Energiemarkten, 147, 151 en 152.
55  Van ’t Riet, Meeten, 220-221.
56  Wijsenbeek-Olthuis, Gevels Delft, 56-60; Cornelisse, Energiemarkten, 132.
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cratieve bezigheid kon zijn, leidde dit in Berkel in de zestiende eeuw niet tot 
de overgang van landbouw naar voornamelijk turfwinning. Dit blijkt onder an-
dere uit het kohier van het getimmerte uit 1597. Hierin staat 81% van de hoofdbe-
woners geregistreerd als boer. De meeste huizen waren er in 1597 voorzien van 
een of meerdere schuren en hooibergen. Dit is op zijn minst een aanwijzing 
dat er aanvankelijk volop veeteelt mogelijk was, al is het niet met zekerheid te 
zeggen dat ze op dat moment nog als zodanig dienstdeden. Vermoedelijk wa-
ren het geen grote bedrijven, want in het kohier staan slechts tien personen 
als arbeider vermeld.57 Ook inwonende knechten waren er nauwelijks, zoals te 
zien is bij de volkstelling in 1623. In zes van de 205 woningen was er sprake 
van een inwonende boerenknecht.58 

Behalve de geografische omstandigheden waren er ook demografische con-
dities die de wijdverbreide turfwinning in de hand konden werken. Onderzoek 
van Van Tielhof naar turfwinning in de Rijnlandse veengebieden wijst uit dat 
de versnippering van het land hierin een belangrijke rol speelde. In de tweede 
helft van de zestiende eeuw en in de zeventiende eeuw nam het aantal kleine 
landeigenaren dat minder dan vijf morgen land in eigendom had enorm toe. 
De verdeling van het land over de vele erfgenamen noemt zij als een van de 
oorzaken van de versnippering. De agrarische opbrengst van het kleine stukje 
land was te gering om een gezin van te onderhouden, zodat toevlucht gezocht 
werd in niet-agrarische productie, in het bijzonder de turfwinning. De inzet 
van alle gezinsleden bij de afgraving van turf en de goede prijs voor turf bete-
kenden een verruiming van de inkomsten en de bestaansmogelijkheden voor 
agrarische bedrijven in de veengebieden. Op de lange duur leidde dit tot bo-
demvernietiging, zodat zelfstandigen met een agrarisch hoofdbedrijf zich in 
de zeventiende eeuw gedwongen zagen in loondienst te gaan, met verarming 
van deze bevolkingsgroep tot gevolg.59 

Medio zestiende eeuw waren de gevolgen van de bodemdaling al duidelijk 
merkbaar in Berkel. Enerzijds was bodemdaling een natuurlijk proces, ander-
zijds speelde volgens De Bont de bemaling daarin ook een rol.60 Door water-
onttrekking vond inklinking plaats, waardoor het maaiveld daalde en vernat-
ting van de bodem optrad. Illustratief voor de bodemvernatting is de klacht van 
de pastoor van Berkel aan de hoogheemraden in 1462 dat de wegen er in de 
winter moeilijk begaanbaar waren. Hij was verontrust over de uitvoering van 
de zielzorg voor zijn parochianen, want soms kon hij een zieke niet bereiken 
om het Heilige Sacrament toe te dienen. Bij slecht weer was het volgens hem 
mogelijk dat de wegen onbegaanbaar en de watergangen onbevaarbaar bleken. 
De parochianen waren dan niet in staat tot kerkbezoek.61 

De landvernietigende gevolgen van turfwinning werden door de hoogheem-
raden midden vijftiende eeuw onderkend. In 1450, dus nog ver voor het slag-
turven begon, stelden zij al een keur op het wederdelven vast, waarbij zij beva-

57  SAR, AAB, inv.nr. 276.
58  Van der Krogt, ‘Berkel en Rodenrijs’, 222-228.
59  Van Tielhof, ‘Turfwinning’, 106-118.
60  De Bont, Delfts water, 73.
61  HvD, OAD, inv.nr. 2, privilegeboek, f. 45v-47.
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len dat het land dat uitgedolven was eerst toegemaakt moest worden voordat 
een ander stuk land afgegraven mocht worden. De veiligstelling van de belas-
tingheffing stond toen nog voorop, want op land van slechte kwaliteit kon geen 
omslag geheven worden.62 

In hoeverre het land in Berkel in de zestiende eeuw werkelijk aan vernieti-
ging onderhevig was, kan worden opgemaakt uit de omschrijvingen in de En-
queste van 1494, de Informacie van 1514 en de kohieren van de tiende penning 
uit 1544, 1555 en 1561. In het laatstgenoemde soort kohier wordt onderscheid 
gemaakt in ‘verdolven’ land, ‘meest verdolven’ land, ‘deels verdolven’ land en 
‘niet verdolven of weer toegemaakt’ land. Deze onderverdeling komt overeen 
met de formulering in de andere kohieren.63 Aangenomen kan worden dat 
percelen zonder aantekening waren toegemaakt of nooit verdolven. Hoewel 
subjectieve criteria aan de indeling in deze categorieën ten grondslag liggen, 
geeft het wel enig inzicht over de situatie van de bodem in relatie tot de turf-
winning over een periode van ruim een halve eeuw.

Volgens de Enqueste was in 1494 vrijwel al het veenland afgegraven door de 
lokale landeigenaren. Begin zestiende eeuw werd de turf dieper uitgegraven, 
vooral op land dat eigendom was van de gebruikers.64 Over de omvang is niets 
bekend. In 1544 was 36% van het land vergraven (grafiek 6.1). In 1555 was dat 
nog 29% en in 1561 12%. Tegelijkertijd nam het percentage land dat niet was 
vergraven of weer was toegemaakt toe van 37% rond 1500, naar 64% in 1544, 
71% in 1555 en 88% in 1561. Van dit laatste percentage zou 12% nooit afgegra-
ven zijn geweest. Het resterende gedeelte was bruikbaar voor andere doelein-
den, zoals de teelt van producten of het houden van vee. Uit deze percentages 
blijkt dat er in de zestiende eeuw geen sprake was van permanent grootschalig 
landverlies als gevolg van de turfwinning. De dijkgraaf beweerde in 1548 geen 
bezwaar te hebben tegen een verbod op slagturven door de landsheer ‘alzoe 
‘tselve in Delflant nijet veel geuseert’ werd.65 Hoe de percentages lagen aan 
het eind van de zestiende eeuw, is helaas niet te achterhalen. Evenmin zijn er 
kaarten uit die tijd die de geografische situatie met ondermeer de waterplas-
sen aangeven.66 Een belastingopgave uit 1632 spreekt over een oppervlakte van 
93 morgen (ca. 4%) die in 1632 verdolven was.67 Dit gegeven is met de uitge-
werkte gegevens verwerkt in een gecomprimeerd staafdiagram (grafiek 6.2). 

In de zestiende eeuw had Berkel dan wel niet zozeer te lijden onder de turf-
winning als wel onder de militaire inundatie ten behoeve van het ontzet van 
Leiden in 1574.68 Het ambacht stond enige jaren onder water. In datzelfde jaar 
luidden de hoogheemraden de noodklok met de bedoeling om hulp en steun 
te krijgen van de centrale regering.69 Pas in 1578 waren het land en het in-

62  Ibidem, f. 61v.
63  NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.
64  Fruin, Enqueste, 245; Informacie, 357.
65  Diepeveen, Vervening, 34. Citaat vertaald: ‘omdat dat [het slagturven] in Delfland niet veel 
gedaan werd’.
66  Ibidem, 159.
67  NA, Archief Financie Holland (AFH), inv.nr. 466, f. 64v.
68  Diepeveen, Vervening, 157-158.
69  HvD, OAD, inv.nr. 1536/1.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   216 18-03-15   08:45



2176.3 bevolking en bezitsverhoudingen

komen zover hersteld dat de religieuze instellingen het land weer konden 
verpachten.70 Over het algemeen werden toen de pachtsommen aanzienlijk 
verhoogd.71 Daarbij moesten de pachters de achterstallige belastingen en de 
herstelkosten van wegen, bruggen, heulen, kaden en molens betalen.72 Dat het 
aan het eind van de zestiende eeuw nog geen vetpot was voor de landgebrui-
kers is op te maken uit de verzoeken van de ambachtsvrouwe Sabina van Eg-
mond aan het Hof van Holland om uitstel van belastingbetaling, bijvoorbeeld 
in 1597 toen zij surceance vroeg ‘vermits den slechten tijd geen penningen tot 
betalinge zijn te becomen’.73

Uit het voorgaande blijkt dat in de zestiende eeuw de vorming van veenplas-
sen in Berkel met succes voorkomen werd door de naleving van de regelgeving 
met betrekking tot turfwinningen. Uit haar onderzoek naar de turfwinningen 
in Rijnland kwam Van Dam tot de conclusie dat het succes met betrekking 
tot de naleving van de regelgeving niet alleen te danken was aan de mate van 
handhaving door de hoogheemraden, maar dat het ook afhankelijk was van 
de integriteit van de toezichthouders en hun belangen bij de opbrengst van de 
turf.74 Dat wil zeggen dat de handhavers adequaat dienden op te treden tegen 
overtredingen van de heemraadskeuren en plakkaten op het slagturven. Naar 
mijn idee speelde de bereidheid van de ingelanden om zich aan de regels te 
houden eveneens een rol bij de instandhouding van de kwaliteit van het land. 
De financiële motivatie was in Berkel in de zestiende eeuw nog niet van dien 
aard dat daar het landschap en de waterhuishouding voor opgeofferd werden. 
Dat Berkel lager lag dan de ambachten aan de andere kant van de landschei-
ding, zal een belangrijke reden geweest zijn voor de ingelanden van dit am-
bacht om de regelgeving betreffende de turfwinning bij de landscheiding na te 
leven. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de landvernietiging in de ze-
ventiende eeuw verklaarbaar is vanuit de economische omstandigheden.

6.3 Bevolking en bezitsverhoudingen

De vragen die voor deze paragraaf gesteld worden zijn ook weer: wat was de 
omvang van de bevolking? Hoe was de beroepsbevolking samengesteld? Hoe 
groot was de groep agrariërs? Hoe was het vermogen verspreid over de inwo-
ners? Hoe waren de bezitsverhoudingen, in het bijzonder de verhouding tus-
sen pacht en eigendom en die tussen plattelanders en stedelingen?

Als eerste worden de gegevens behandeld die betrekking hebben op de eco-
nomische situatie rond 1500. De gegevens komen opnieuw uit de Enqueste en 
de Informacie, en hebben betrekking op de omvang van de bevolking, de sa-
menstelling van de beroepsbevolking, en globale bezits- en vermogensverhou-
dingen. Bijzonder is dat voor Berkel behalve de gedrukte versie van de Infor-

70  SAR, AAB, inv.nr. 487.
71  Ibidem, inv.nr. 488.
72  Eldering, ‘Berkelse molens’, 24.
73  SAR, AAB, inv.nr. 251. Citaat vertaald: ‘omdat door de slechte [economische] omstandigheden 
geen geld valt te innen’.
74  Van Dam, Vissen in veenmeren, 78-80.
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macie er een veel uitgebreidere versie bestaat die zich in het ambachtsarchief 
bevindt.75 

De data over het individuele landbezit dateren vanaf 1544. Hiervoor zijn de 
kohieren van de tiende penning gebruikt uit 1544, 1555 en 1561, een kerven-
boek uit 1604 en een gaarderboek uit 1663. Slechts twee van de kohieren, die 
uit 1555 en 1561, bevatten gegevens over zowel landeigenaren als pachters.76 
Hierin staan de namen van de landbezitters. Ook wordt hierin de grootte van 
het land in morgens en hont van de individuele landbezitters vermeld, of de 
persoon het land in eigendom en gebruik had, en anders de naam van de pach-
ter.77 De overige kohieren zijn registraties van de landgebruikers die de belas-
ting daadwerkelijk moesten betalen vanwege de verpachting om vrijgeld. Er is 
daarin geen onderscheid gemaakt in eigendom en pacht, zodat slechts het tota-
le landbezit is geregistreerd. Het kohier van het monnikengeld uit 1590 is qua 
datering het meest geschikt als bron voor de bezitsverhoudingen aan het eind 
van de eeuw.78 Toch is gekozen voor een latere bron, omdat in het kohier van 
het monnikengeld voor een aantal percelen de grootte niet is vermeld. In het 
kervenboek uit 1604 is de omvang van alle percelen wel opgetekend.

In beide kohieren werden alleen de gebruikers geregistreerd, zoals blijkt uit 
het zogenoemde giftboek.79 In het giftboek staan de eigendomswijzigingen ge-
noteerd van verkocht of geërfd land binnen het ambacht ten behoeve van de 
afdracht van belasting. De transacties in het giftboek zijn niet terug te vinden 
in het kohier uit 1590 en ook niet in het kervenboek uit 1604. Hierdoor is met 
zekerheid te zeggen dat het enkel landgebruikers waren die in deze kohieren 
vermeld staan. Over de accuratesse van de gebruikte bronnen zijn enkele op-
merkingen te maken. Bij vergelijking van de totale hoeveelheid genoteerde 
morgens per kohier valt op dat hierin enig verschil zichtbaar is. In 1544 kwam 
het totaal op 2130 morgen, in 1555 op 2200, in 1561 op 2300, in 1604 op 2213 
en in 1663 op 2214. Dat is een verschil van maximaal 170 morgen land. In de 
Informacie van 1514 is een oppervlakte van 1350 morgen opgegeven. Dit komt 
overeen met de oppervlakte waarvoor Berkel werd aangeslagen in het sluis-
geld.80 Het was niet de meetkundige oppervlakte van het ambacht, maar het 

75  SAR, AAB, inv.nr. 400
76  Zie toelichting op de bronnen in paragraaf 1.5. 
77  Een morgen is zes hont en staat gelijk aan 0,85 ha. 
78  NA, FAO, inv.nr. 441, SAR, AAB, inv.nr. 587; ibidem, inv.nr. 155. Het monnikengeld was als 
erftijns ingesteld in 1399 door de ambachtsheer Arent van Egmond, ten behoeve van het levens-
onderhoud van tien monniken in IJsselstein. Jaarlijks moesten de gebruikers van de landerijen 
en huizen in Berkel gezamenlijk 225 gulden aan het klooster afdragen. Het gebruik van de aan-
duiding ‘erftijns’ wekt verwarring omdat erfpachters belast waren met de erftijns. Vanwege de 
erfpacht kunnen zij beschouwd worden als feitelijke eigenaren, omdat ze niet van hun recht op de 
grond vervreemd konden worden. Het monnikengeld in Berkel werd echter opgebracht door de 
landgebruikers, wat onder andere is af te leiden uit de vergelijking met het kerfboek uit 1604 dat 
ons van Berkel is overgeleverd. Hierin staan grotendeels dezelfde namen als in het kohier van het 
monnikengeld, met ongeveer dezelfde hoeveelheid land achter de afzonderlijke personen. In het 
kohier van het monnikengeld staan in totaal 2150 morgen land vermeld met 174 gebruikers, in het 
kerfboek 2200 morgen met 163 gebruikers. 
79  SAR, Archief Schout en gezworenen (rechterlijk archief ) van Berkel en Rodenrijs (RAB), inv.
nr. 48.
80  Dolk, Delfland, 54.
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aantal morgens waarover de omslag voor de gemeenlandswaterwerken gehe-
ven werd, de fiscale oppervlakte. Evenals bij het sluisgeld was er ook voor de 
reguliere belastingen een vastgestelde oppervlaktemaat waarover belasting ge-
heven moest worden. Vanaf eind zestiende eeuw was dat 2200 morgen.81

De verschillen in oppervlakten zijn opgevangen door met percentages te 
werken. Ondanks de tekortkomingen van de kohieren zijn deze dan ook bruik-
baar om een beeld te krijgen van het landbezit in Berkel tussen 1544 en 1663. 
Een indicatie van de verschuivingen in de eigendomsverhoudingen in Berkel 
in ruim een eeuw tijd is te krijgen door het gaarderboek uit 1663 aan te vullen 
met gefragmenteerde gegevens uit andere bronnen uit die tijd.    

De Enqueste en de Informacie geven enig inzicht in de bevolkingsomvang en 
het vermogen onder de bevolking van het ambacht in de zestiende eeuw. Het 
inwonersaantal bleef rond 1500 vrijwel onveranderd: rond de 110. Over de be-
roepsbevolking is alleen bekend dat de inwoners er de kost verdienden met 
turfwinning, veeteelt en wat akkerbouw.82 In 1514 was ongeveer de helft van 
de huishoudens arm te noemen. Zij leefden van de bedeling door de Heilige 
Geestarmen of konden naar eigen zeggen met zware arbeid net overleven.83 De 
economische situatie in Berkel was een eeuw eerder, tegen het eind veertiende 

81  SAR, AAB, inv.nr. 275.
82  Fruin, Enqueste, 245; Informacie, 357.
83  SAR, AAB, inv.nr. 400.

 ▸ 6.10 Polder Berkel met rechtsboven de hoge heerlijkheid De Tempel, met de aangrenzen-
de polders Schieveen en Ackersdijck, Pieter Florisz. van der Sallem, begin zeventiende eeuw.
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eeuw, al verre van ideaal. Veel inwoners verlieten het ambacht om zich in ste-
den of zelfs buiten het graafschap Holland te vestigen, waardoor Berkel naar 
bewering van Albrecht van Beieren ‘grotelic verarmt ende vermindert’ was ge-
raakt.84 Om deze reden verlaagde hij in 1399 de heervaart voor de inwoners.85 
Tussen 1369 en 1371 was er ook al een bevolkingsafname geconstateerd in Ber-
kel, maar volgens De Boer was deze veel minder groot dan in andere plaatsen. 
De oorzaak van de afname is niet bekend. De Boer suggereert migratie naar 
de steden of een pestepidemie.86 Eerder in dit hoofdstuk is al vast komen te 
staan dat er in deze periode geen sprake was van grootschalige turfwinning in 
Berkel, zodat landverlies niet de oorzaak van de migratie zal zijn geweest.87 De 
bevolkingsafname betekende dat minder mensen de omslag moesten opbren-
gen en dat minder arbeidskrachten beschikbaar waren om de waterwerken uit 
te voeren. In een dergelijke situatie ligt het voor de hand te veronderstellen dat 
investeringen in het waterbeheer tot een minimum werden beperkt, met als 
gevolg verregaande vernatting en problemen met het laten renderen van de 
landerijen. In Berkel had dit echter niet tot gevolg dat agrariërs overschakelden 
op grootschalige of commerciële turfwinning. Aanvankelijk vormden veehou-
derij en de graanteelt de belangrijkste economische activiteiten binnen Berkel. 
Pas midden vijftiende eeuw kwam daar turfwinning bij.88 De relatie tussen de 
afname van graanteelt en de toename van de turfwinning wordt ook in de In-
formacie van 1514 verwoord.89

De uitgebreide kladversie van de Informacie bevat enkele gegevens over land-
eigendom aan het begin van de zestiende eeuw. Van al het land in Berkel was 
slechts 500 morgen eigendom van landeigenaren die niet in Berkel woon-
den.90 Dit leidt tot de vaststelling dat de overige 1700 morgen, ofwel 77%, ei-
gendom was van de inwoners. Gedetailleerder gegevens over bezitsverhoudin-
gen zijn te ontlenen aan registers uit het midden van de zestiende eeuw en 
later. Zoals hiervoor al is uitgelegd, zijn er slechts van twee peiljaren, die van 
1555 en 1561, de gegevens over landeigendom en pacht bekend. Van de overige 
drie jaren is alleen het totale landbezit van de landgebruiker bekend. Voor de 
analyse van de verdeling van het landbezit is ook hier weer een onderverdeling 
in vier omvangscategorieën: klein landbezit tot aan vijf morgen, middelgroot 
landbezit tussen de vijf en twintig morgen, groot landbezit tussen de twintig 
en veertig morgen en zeer groot landbezit vanaf veertig morgen. 

In 1555 en 1561 waren er respectievelijk 193 en 199 landgebruikers (grafiek 
6.3). Zij hadden land in eigendom dat ze zelf gebruikten, of enkel in pacht. 
Landgebruikers met enkel pacht waren met een aantal van respectievelijk zes 
en vier ver in de minderheid. Het totale aantal pachters, dus ook de pachters 

84  NA, GvH, inv.nr. 288, f. 361v. Citaat vertaald: ‘enorm verarmd en afgenomen’.
85  Diepeveen, Vervening, 79; NA, GvH, inv.nr. 228, f. 361v. Heervaart was een soort dienstplicht 
in de middeleeuwen. Het hield in dat in tijden van oorlog de landsheer een aantal mannen per 
ambacht verplichtte om voor korte duur krijgsdienst te verrichten.
86  De Boer, Graaf en grafiek, 108-110.
87  Vgl. Diepeveen, Vervening, 13-14 en 79.
88  NHA, AAE, inv.nr. 1197; ibidem, inv.nr. 1232.
89  Informacie, 357.
90  SAR, AAB, inv.nr. 400, art. V.
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met landeigendom, bleef vijfenzeventig (grafiek 6.4). Het aantal landgebrui-
kers laat tussen 1544 en 1663 een constant stijgende lijn zien van zevenentach-
tig naar 184 (grafiek 6.5). 

Het landbezit (pacht en eigendom) onder landgebruikers in zestiende eeuw 
is te karakteriseren als middelgroot en groot (grafiek 6.6). In beide categorieën 
waren ongeveer evenveel landgebruikers. Er waren beduidend minder kleine 
landgebruikers die minder dan vijf morgen land bezaten en zeer grote landge-
bruikers met meer dan veertig morgen land. De data uit de zeventiende eeuw 
geven een sterk veranderd beeld te zien. De meest opzienbarende verandering 
was de enorme toename van het aantal kleine landgebruikers van vier in 1544 
naar eenentachtig in 1663. Ook het aantal middelgrote landgebruikers dat tus-
sen de vijf en twintig morgen land bezat, nam steeds verder toe van eenen-
dertig naar tweeënvijftig, terwijl nog maar een enkeling zeer groot landbezit 
had. Deze categorie was afgenomen van vijftien naar vier. De categorie ‘grote 
landgebruikers’ bleef vrij constant in aantal, namelijk tussen de eenenveertig 
en zevenenveertig. Zij hadden meestal meer dan de helft van het land in bezit 
als eigendom of pacht (grafiek 6.7). De omvang van het land onder de catego-
rie ‘middelgrote landgebruikers’ nam pas in de zeventiende eeuw wat toe, ter-
wijl de verdeling van het land over kleine landgebruikers met minder dan vijf 
morgen land erg klein van omvang bleef, niet meer dan 6% van al het land, 
ondanks het grote aantal landgebruikers in deze categorie. De omvang van het 
landbezit onder de zeer grote landgebruikers nam in de zestiende eeuw toe 
van 25% naar 34% van het land, maar daalde daarna naar 7%.

Kort samengevat kan gesteld worden dat er in Berkel tussen 1561 en 1604 
een kentering had plaatsgevonden in de getalsmatige verhouding tussen de 
categorieën landgebruikers door de sterke groei van het aantal kleine landge-
bruikers. Het zeer groot landbezit was in de zeventiende eeuw van weinig be-
tekenis meer, terwijl het middelgroot landbezit juist belangrijker was gewor-
den. De grote landgebruikers hadden verreweg het meeste land in eigendom 
of gebruik tot aan 1663.

In Berkel waren er nauwelijks pachtbedrijven (grafiek 6.8). De totale om-
vang van pachtland nam aanzienlijk af in de loop van de zestiende en ook in 
de zeventiende eeuw, over de hele linie van 44% naar 23% van al het land (gra-
fiek 6.9).91 Dat betekent dat de verhouding tussen landeigendom en pacht bij 
de landgebruikers weer op het niveau van 1514 was.92 De meeste landgebrui-
kers hadden niet meer dan twintig morgen land in eigendom (grafiek 6.10). 
Het middelgroot eigendom overheerste onder de landgebruikers, al nam dat 
wel iets af ten voordele van de andere drie categorieën. Het grote percentage 
landeigendom onder landgebruikers vindt vermoedelijk zijn oorsprong in de 
landuitgifte bij de ontginningen. Waarschijnlijk is toen het land voornamelijk 
naar degenen overgegaan die het land ook gebruikten, terwijl in andere (kust)

91  SAR, AAB, inv.nr. 288. De cijfers van landeigendom in 1663 zijn herleid aan de hand van een 
lijst van eigenaren en hun hoeveelheid land waarvan volgens de aanhef het niet waarschijnlijk 
was dat deze de komende vijftig jaar verhandeld zou worden. De opgave is niet gedateerd, maar 
op grond van het handschrift en de daarin voorkomende namen is die te plaatsen tussen 1660 en 
1670.
92  Ibidem, inv.nr. 400, art. V.
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gebieden die veel vroeger ontgonnen waren de kloosters en edellieden het land 
bemachtigden. De toename van het landeigendom onder landgebruikers in de 
zeventiende eeuw houdt mogelijk verband met de turfwinning, omdat landei-
genaren doorgaans de pachters niet toestonden het land af te graven.

Nu het landbezit van de landgebruikers besproken is, komen de landeigena-
ren aan de orde. Dit landeigendom heeft zowel betrekking op degenen die het 
land verpachtten als degenen die het land zelf in gebruik hielden. Tussen 1555 
en 1663 nam het aantal landeigenaren toe van 190 naar 214. Zoals hiervoor ge-
zegd zijn er van Berkel minder gespecificeerde data over het landeigendom be-
kend dan van Maasland en Monsterambacht. Voor een indicatie van het land-
eigendom in 1663 is behalve van het gaarderboek gebruikgemaakt van de lijst 
van landeigenaren die omstreeks die tijd is opgesteld.93 Veruit de meeste land-
eigenaren hadden toen minder dan twintig morgen land. Midden zestiende 
eeuw behoorden de meeste landeigenaren tot de categorie ‘middelgrote land-
eigenaren’, maar het verschil met het aantal kleine landeigenaren was in en-
kele jaren tijd kleiner geworden (grafiek 6.11). Het meeste land was eigendom 
van middelgrote en grote landeigenaren (grafiek 6.12). Deze twee categorieën 
namen iets in omvang af ten gunste van zeer groot landeigendom. Doordat de 
onderzochte jaren dicht bij elkaar liggen, is hier alleen de conclusie aan te ver-
binden dat het meest middelgrote landeigenaren waren en dat het meeste land 
eigendom was van middelgrote en grote landeigenaren.

Om inzicht te krijgen in de verschillende sociale groepen die landeigendom 
hadden in Berkel, is ook voor dit ambacht een indeling gemaakt in de bekende 
vijf categorieën van sociale groepen. Individuele plattelanders waren landei-
genaren uit Berkel en de directe omgeving. De individuele stedelingen die er 
landeigendom hadden, waren meestal afkomstig uit nabijgelegen steden zo-
als Delft, Den Haag en Rotterdam. De religieuze instellingen op het platteland 
waren veelal kerkelijke instellingen van Berkel en omliggende ambachten. De 
kloosters met landeigendom waren allen gevestigd in Delft, zoals St. Anna, St. 
Barbara, St. Ursula en St. Agnieten. De adel bezat er geen land. 

Hoe verhielden de verschillende groepen landeigenaar zich getalsmatig tot 
elkaar? Er waren ruim drie keer zoveel plattelanders als individuele stedelin-
gen die er landeigendom hadden (grafiek 6.13). Een kleine groep landeigena-
ren vormden de religieuze instellingen uit de stad en van het platteland. De 
landverdeling over de verschillende groepen landeigenaar is te zien in gra-
fiek 6.14. De plattelanders hadden veruit het meeste land in eigendom, rond 
de driekwart van al het land, zowel midden zestiende als midden zeventiende 
eeuw. Dit komt overeen met de opgaven in de Informacie. De stedelingen had-
den steeds rond de 15% van het land. De religieuze instellingen op het platte-
land aanvankelijk 7%, maar dat nam licht af naar 5%. Bij religieuze instellin-
gen in de stad nam het af van 5% naar 2%. Het grote overwicht in het aantal 
plattelanders als landeigenaar is terug te zien in de omvang van het land dat 
eigendom was van de lokale individuen en instellingen (grafiek 6.15). Die nam 
midden zestiende eeuw al snel toe en bleef boven de 80%. 

Hoe was het land verdeeld over de verschillende groepen landeigenaar per 

93  Ibidem, inv.nr. 288.
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omvangscategorie? De meeste landeigenaren uit al die groepen hadden niet 
meer dan twintig morgen land (grafiek 6.16, 6.17 en 6.18). Daarnaast was 
in Berkel een vrij groot aantal individuele plattelanders met meer dan twin-
tig morgen land in eigendom. Slechts een vijftal stedelingen had in 1555 ook 
groot landeigendom. Van iedere groep landeigenaren waren er een of twee 
met meer dan veertig morgen land. Zoals gezegd had de adel er helemaal geen 
land. Groot en zeer groot landeigendom onder religieuze instellingen kwam 
in 1561 al bijna niet meer voor. Van de weinige gegevens over landeigendom in 
de zeventiende eeuw is bekend dat het aantal stedelingen met landeigendom 
bijna gehalveerd was. Vooral het klein landeigendom onder deze sociale groep 
was vrijwel verdwenen. Het aantal stedelingen in de categorie ‘middelgroot 
landeigendom’ was iets afgenomen, ten gunste van het groot landeigendom. 

Een economisch aspect dat voor Berkel afzonderlijke bespreking behoeft, is 
dat van de turfwinning. De vragen die hiervoor gesteld worden zijn: wie wa-
ren de turfstekers in Berkel? Werd er bedrijfsmatig land afgestoken als hoofd-
nering, of was turfwinning een bijverdienste voor de inwoners? Wat leverde 
de turf aan inkomsten op? De geregistreerde turfwinning uit 1614, vergeleken 
met de landgebruikers uit 1604, laat zien dat het turfsteken zich in 1614 niet 
beperkte tot de kleine landgebruikers, maar in gelijke mate voorkwam bij klei-
ne, middelgrote en grote landgebruikers (tabel 6.1). Ook is te zien dat de jaar-
lijkse hoeveelheid uitgegraven turf geen relatie had met de hoeveelheid land 
die iemand in bezit (eigendom of pacht) had. 

Volgens Diepeveen leverde een tonnetje turf tussen de twee en vijf stuivers 
op. Uit een roede land konden vier tonnetjes gestoken worden, wat neerkwam 
op een bedrag tussen de acht en de twintig stuivers extra inkomsten. In die tijd 
was dit het dagloon van een metselaar.94 Voor een maximale turfprijs per roede 
kon twintig kilo roggebrood gekocht worden.95 Indien een gezin per dag een 
kilo brood nodig had, zou dat betekenen dat er jaarlijks ongeveer achttien roe-
den uitgegraven moesten worden, prijsschommelingen daargelaten. In Berkel 
waren er in 1614 slechts zes landgebruikers die minder dan achttien roeden 
turf afgegraven hadden. Dit leidt tot de veronderstelling dat bijna alle turfaf-
gravers met zowel groot als klein landbezit in Berkel aan deze activiteit een 
belangrijke aanvulling op hun inkomen verwierven als zij de turf verkochten.

Deze paragraaf samengevat bestond de bevolking van Berkel omstreeks 1500 
uit 110 huishoudens. Het was een overwegend agrarische bevolking die leefde 
van de veeteelt, verbouw van tarwe en de turfwinning. Over niet-agrarische be-
roepen in Berkel is niets bekend. De meeste landgebruikers hadden in de zes-
tiende eeuw middelgroot en groot landbezit (eigendom of pacht). Kleine land-
gebruikers kwamen aanvankelijk nauwelijks voor in Berkel, maar hun aantal 
nam wel toe in de loop van de eeuw. Dat was ook het geval bij de zeer grote 
landgebruikers. In de zeventiende eeuw was de enorme groei van het aantal 
kleine landgebruikers van 24 naar 81 het meest opzienbarend. Ook het aantal 
middelgrote landgebruikers was aanzienlijk toegenomen. In de verdeling van 
het landbezit over de omvangscategorieën was die toename eveneens zicht-

94  Noordegraaf, Hollands welvaren, 68-74.
95  Van Zanden, ‘Prices consumer goods’.
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baar. De grootste hoeveelheid land was echter in bezit van de grote landge-
bruikers, terwijl dat van de zeer grote landgebruikers sterk afnam in de zeven-
tiende eeuw. Het percentage pacht bij de landgebruikers daalde steeds meer 
van 44% in 1555 naar 23% in 1663. Het landeigendom werd midden zestiende 
eeuw gekenmerkt door klein en middelgroot bezit. De middelgrote landeige-
naren hadden het meeste land, kort daarop gevolgd door de grote landeigena-
ren. De individuele plattelanders waren veruit in de meerderheid en bezaten 
meestal driekwart van het land. De omvang van het landeigendom onder indi-
viduele stedelingen, stedelijke religieuze instellingen en die van het platteland 
was en bleef gering.

De belangrijkste ontwikkeling in het landbezit was de sterke stijging van het 
aantal kleine landgebruikers in de zeventiende eeuw. Deze viel samen met de 
toename van de grootschalige turfwinning. Onduidelijk is of het niet-agrariërs 
betrof die land kochten om wat bij te verdienen met de verkoop voor turf of 
om er op een andere manier voordeel mee te doen. Het percentage pacht bij 
de landgebruikers nam steeds verder af. Waarschijnlijk stond de afname van 
pachtland in verband met verandering in het soort bodemgebruik, in dit geval 
de turfwinning.

6.4 Bestuurlijke inrichting en participatiecultuur

In deze paragraaf wordt ingegaan op de bestuurlijke inrichting, de ambachts-
functionarissen en de participatie van de inwoners aan het besluitvormingspro-
ces in Berkel. Het algemeen bestuur en de waterstaatsfuncties worden ook hier 
los van elkaar behandeld, al maakten de ambachtsbewaarders in Berkel wel deel 
uit van het algemene bestuur. De vier vragen die ook hier aan de orde komen 
zijn: hoe werd het ambacht bestuurd? Wie maakten deel uit van het ambachts-
bestuur? Waren de ambachtsbestuurders landbezitters? Waren deze landbe-
zitters landeigenaren of landgebruikers met landeigendom of pacht, of beide? 
In welke mate waren inwoners betrokken bij het bestuur en de waterstaat? 

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden zijn we voor Berkel aangewe-
zen op informele bronnen. Er zijn namelijk geen normatieve bronnen uit de 
zestiende en zeventiende eeuw aanwezig. De oudste bestuursreglementen da-
teren uit 1714.96 Omstreeks die tijd liet ambachtsheer Johan van der Hoeven 
alle relevante documenten inzake de rechten, plichten en regelingen van het 
ambacht en van de ambachtsheer in afschrift bijeenbrengen in een register. 
Veel documenten uit de zestiende eeuw zijn verloren gegaan, naar zeggen 
van de ambachtssecretaris door oorlogshandelingen en confiscaties van goe-
deren van personen en instellingen.97 De ambachtsheer noemde in dat kader 
ook de bestuurlijke chaos die was ontstaan onder zijn incompetente voorgan-
gers.98 Mogelijk baseerde hij zich op de uitlating van een van die voorgangers, 
Simon Jodocus Kruger. Deze verklaarde dat zijn voorganger Jacob Snoekaart 

96   SAR, AHB, inv.nr. 2; ibidem, inv.nr. 3; ibidem, inv.nr. 4; ibidem, inv.nr. 8; ibidem, inv.nr. 404.
97   Ibidem, inv.nr. 5, f. 151-153.
98   Ibidem, inv.nr. 6, f. 7.
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van den Binkhorst de doos met stukken betreffende de ambachtsheerlijkheid 
nooit had willen afstaan.99 Dat er daarbij bestuursinstructies verloren zijn ge-
gaan, is niet waarschijnlijk. In bewaard gebleven oudere afschriften en inven-
tarissen zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat er in de zestiende eeuw be-
stuursinstructies hebben bestaan. Wel waren er in die eeuw, zoals dat ook in 
Monsterambacht het geval was, incidenteel voor bepaalde situaties reglemen-
ten opgesteld. Hieruit is op te maken dat bestuursinstructies of reglementen 
uit de zestiende eeuw zeldzaam zijn. De vroeg achttiende-eeuwse afschriften 
van Berkel worden zoveel mogelijk getoetst aan de gegevens uit de vijftiende- 
en zestiende-eeuwse bronnen. 

De oudste originele ambachtskeur die bewaard is gebleven, stamt pas uit 
1623. Uit het opschrift valt af te leiden dat het zou gaan om een opschriftstelling 
van bestaande keuren. De gebundelde vastlegging van de keuren werd zo bij-
zonder gevonden dat hiervoor perkament werd gebruikt. Het ging om bepalin-
gen betreffende de openbare orde, economische zaken en waterstaatszaken.100

6.4.1 Ambachtsheer en ambachtsbestuur

Er zijn twee vroege documenten bekend waarin de bestuurlijke status is vast-
gelegd. Het eerste dateert uit 1290, toen Rodenrijs binnen de bedijking van 
het latere Delfland werd gebracht en tot de jurisdictie van het grafelijke hof 
van Delft ging behoren. Het tweede is een privilege uit 1303 van graaf Jan II 
over de lokale jurisdictie. Hierin werd vastgelegd dat het ambacht Rodenrijs 
gedeeltelijke hoge jurisdictie werd toegekend en de inwoners van Rodenrijs 
onderworpen waren aan de rechtsmacht van de schout en gezworenen.101 De 
schout had geen jurisdictie in geval van doodslag, vredebreuk, diefstal en het 
hinderen van de bode. De berechting van deze zaken was voorbehouden aan 
de welgeboren mannen van het baljuwschap van Delfland.102 

Aangezien Berkel met Rodenrijs een schoutambacht vormde, meenden de 
ambachtsbestuurders van Berkel dat deze jurisdictie op het gehele ambacht 
van toepassing was. Het Hof van Holland stelde hen in 1466 in het gelijk.103 In 
de eeuwen daarna waren er onophoudelijk conflicten met diverse baljuws van 
Delfland, die weigerden de hoge jurisdictie van Berkel te erkennen. Het voor-
stel van de baljuw annex dijkgraaf Jan van Utrecht uit 1538 om het ambacht te 
splitsen in Rodenrijs en Berkel, had waarschijnlijk met deze juridische con-
stellatie te maken.104 Er heeft echter nooit een splitsing plaatsgevonden.

De rechten die de landsheer had geschonken aan de ambachtsheer, werden 
uitgeoefend door de ambachtsbestuurders. Deze rechten verschilden per am-
bacht, maar de rechtspraak en benoeming van functionarissen maakten daar 
sowieso deel van uit. Verder had de ambachtsheer recht op een aantal heffin-
gen als inkomstenbron. In Berkel was dat het recht om tienden te heffen op 

99   Ibidem, inv.nr. 9.
100  Ibidem, AAB, inv.nr. 218.
101  Ibidem, inv.nr. 196; ibidem, AHB, inv.nr. 6, f. 29.
102  Ibidem, AHB, inv.nr. 191.
103  Ibidem, inv.nr. 5, f. 149-150.
104  Ibidem, inv.nr. 7, f. 30v.
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de opbrengst van het land en op pasgeboren dieren. Ook het windrecht voor 
het malen van graan was lucratief. De landgifterij was een heffing op de over-
dracht van landeigendom, voortkomend uit het aasdomsrecht.105 Daarnaast 
had de ambachtsheer van Berkel nog het recht op een minder algemene in-
komstenbron: het monnikengeld, dat specifiek voor Berkel was. Deze heffing 
was in 1399 door de ambachtsheer, Arent van Egmond, ingesteld. Het was be-
doeld voor het levensonderhoud van de tien monniken van het pas opgerichte 
klooster Sint Bernardus in IJsselstein om ‘daerop te leven ende daer den dienst 
Goodts te doen’.106 Jaarlijks moesten de gebruikers van de landerijen en huizen 
in Berkel gezamenlijk 225 gulden aan het klooster afdragen. Het monniken-
geld was een erftijns, verbonden aan het heerlijk recht van de ambachtsheer 
in ruil voor het gebruik van onroerende goederen binnen het ambacht die hij 
in eigendom had.107

De schout, ambachtsbewaarder en acht achtemannen vormden samen met 
de zeven gezworenen tot aan 1591 het ambachtsbestuur. De schout, de am-
bachtsbewaarder en achtemannen vertegenwoordigden de ingelanden. Vol-
gens de schout werd het molenmeesterschap in Berkel altijd uitgeoefend door 
de schout, ambachtsbewaarders en achtemannen samen.108 De gezworenen 
hadden vooral rechtsprekende bevoegdheden.109 Wanneer de rechten van het 
ambacht in het geding waren, trad het voltallige bestuur op. Verder had iede-
re bestuursfunctie een eigen takenpakket, zoals hieronder zal blijken. In te-
genstelling tot de andere twee ambachten maakte de ambachtsbewaarder in 
Berkel dus wel deel uit van het ambachtsbestuur. De samenstelling van het 
ambachtsbestuur in Berkel onderging in 1591 een kleine wijziging doordat er 
voortaan twee ambachtsbewaarders werden aangesteld. Pas in 1712 werd er 
voor Over de Leede een afzonderlijke molenmeester aangesteld. Dit gebiedje 
behoorde bestuursrechtelijk tot de ambachten Pijnacker en Ruiven, maar lag 
binnen polder Berkel. De molenmeester werd alleen opgeroepen als er iets be-
sproken werd dat Over de Leede aanging. Er stonden begin achttiende eeuw 
vijf woningen. Iedere hoofdbewoner vervulde bij toerbeurt de functie van mo-
lenmeester ‘soodat die bedieninge ambulatoir is en alle vijff jaren omkomt’.110

Over de gang van zaken rond verslaglegging en eedaflegging van het am-
bachtsbestuur handelt een document uit begin zeventiende eeuw. De ambachts-
heer Johan van Oldenbarnevelt eiste in 1614 enige mate van professionaliteit 
van de ambachtsbestuurders door hen op te dragen een ambachtssecretaris de 
belangrijkste besluiten op te laten schrijven in een resolutieboek. Behalve de 
zaken die geheim moesten blijven, mochten ook zaken die nog niet afgedaan 
waren niet naar buiten worden gebracht. De ambachtsbewaarders en achte-

105  Van der Gouw, ‘Costumen’, 279; Hoefer, ‘Costumen Delfland’, 553.
106  SAR, AHB, inv.nr. 415. Citaat vertaald: ‘daarmee in levensonderhoud te voorzien en God te 
dienen’.
107  De Monte ver Loren, Hoofdlijnen, 106-107.
108  SAR, AHB 6, f. 40; HvD, OAD, inv.nr. 1300/65, art. 183.
109  NA, FAO, inv.nr. 424. In 1303 was er al sprake van een rechter en gezworenen met rechtspre-
kende bevoegdheid binnen het ambacht.
110  SAR, AHB 6, f. 40. Citaat vertaald: ‘zodat de functievervulling rouleert en om de vijf jaar 
terugkomt’.
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mannen moesten tegenover Van Oldenbarnevelt de eed afleggen voordat ze 
in functie traden. Vooral bij achtemannen werd dat voorheen nog wel eens 
achterwege gelaten.111 Aangezien de notulen van de vergadering van ambachts-
bewaarders en achtemannen vanaf 1612 bewaard zijn gebleven, is het aanne-
melijk dat de opdracht van Oldenbarnevelt al eens eerder was verstrekt. Uit de 
notulen blijkt dat ze slechts enkele keren per jaar bijeenkwamen. De verslag-
legging van de vergaderingen was uiterst summier.

De schout in Berkel pachtte de functie van de ambachtsheer, die hem dus 
aanstelde. De ambachtsbewaarders en achtemannen verzochten de ambachts-
heer in 1604 om voortaan een inwoner tot schout te mogen kiezen. Zij be-
weerden dat hun dit van oudsher was toegestaan.112 Het verzoek werd niet in-
gewilligd, al mochten ze vanaf 1617 wel goedkeuring verlenen aan de door de 
ambachtsheer verkozen schout.113 In een aanstellingsakte van de schout uit 
1612 werd zijn taak omschreven als de administratie van justitie, het schou-
wen van wegen, kaden en watergangen en andere zaken die ‘hem reguleren 
sal’ naar oud gebruik.114 De schout trad op als voorzitter van de ambachtsver-
gadering, zowel in de vergadering met de gezworenen als in de vergadering 
van ambachtsbewaarders en achtemannen. Hij had wetgevende en uitvoeren-
de bevoegdheid. Dit hield in dat hij mede verantwoordelijk was voor het op-
stellen van keuren. De overtreders bracht hij voor het gerecht van gezworenen 
en hij zorgde ervoor dat de vonnissen werden uitgevoerd. De opbrengst van 
boetes deelde hij met de ambachtsheer.115 Als vertegenwoordiger van de am-
bachtsheer zag hij erop toe dat diens rechten werden geëerbiedigd en dat de 
wet- en regelgeving van hogere overheden en het ambachtsbestuur werd na-
geleefd. Zijn taak met betrekking tot het waterbeheer was het zorgdragen voor 
de schouw over de lokale waterwerken, de Zweth en de landscheiding.116 Te-
vens moest hij er voor zorgen dat de hoeveelheden uitgegraven turf genoteerd 
werden in de registers van roetalen. Verder vielen ook het uitvoeren van de in-
specties en het innen van de turfmaat voor de ambachtsheer onder zijn ver-
antwoordelijkheid.117 Datzelfde gold voor de landgifterij afkomstig uit de over-
dracht van land en voor het molenrecht voor het malen van graan.118

De zeven gezworenen hadden dezelfde functie als de schepenen. Zij wer-
den jaarlijks gekozen door de ambachtsheer uit een voordracht van dubbeltal-
len door de schout en ‘verkooren vierluijden’. De vierluijden waren gekozen 
door de schout en gezworenen. De laatsten legden de eed af tegenover de am-
bachtsheer. Samen met de schout hadden zij rechtsprekende en wetgevende 

111   Ibidem, AAB, inv.nr. 61.
112   Ibidem, AHB, inv.nr. 59. 
113   Ibidem, AAB, inv.nr. 62.
114   Ibidem, inv.nr. 74. Citaat vertaald: ‘hij regelen zal’.
115   NA, FAO, inv.nr. 423 f. 50-51.
116  HvD, OAD, inv.nr. 3154; ibidem, inv.nr. 2, privilegeboek, f. 59v; ibidem, inv.nr. 21, resolutie-
boek, f. 7 en 28v; ibidem, inv.nr. 3, privilegeboek, f. 63v. 
117   Roetalen zijn aantallen roeden, in dit verband het aantal roeden dat was uitgegraven. De 
Rijnlandse roede die in Delfland ook gehanteerd werd als oppervlaktemaat was 3,767 m 14,19 m².
118  NA, FAO, inv.nr. 423, f. 61.
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bevoegdheid, maar in hun eed lag de nadruk op hun rechtsprekende taak.119 Zij 
stelden samen met de schout keuren op en waren betrokken bij de totstandko-
ming van overeenkomsten, ook betreffende waterstaatszaken.120 De door hen 
opgestelde ordonnanties moesten ter goedkeuring voorgelegd worden aan de 
ambachtsheer.121 De rechtsprekende bevoegdheid had ten eerste betrekking 
op de contentieuze rechtspraak, waarbij vonnis gesproken werd bij juridische 
geschillen, zowel civiel als crimineel. Ten tweede had deze betrekking op de 
voluntaire rechtspraak betreffende wijzigingen in de rechtstoestand, bijvoor-
beeld bij huwelijk, voogdijzaken, vermogensrecht en pachtzaken.122 Daarnaast 
stelden ze jaarlijks een voordracht op van dubbeltallen voor de verkiezing voor 
bestuursfuncties, zoals ambachtsbewaarders, achtemannen, kerkmeesters 
en weesmeesters, waaruit de ambachtsheer een keuze kon maken.123 De wa-
terstaatstaak van de gezworenen bestond uit het opstellen van keuren voor 
de aanleg en het onderhoud van waterwerken en het schouwen van de lokale 
waterwerken, de Zweth en de landscheiding, samen met de schout.124 Bij het 
schouwen van de watergangen werden de gezworenen kroosheemraden ge-
noemd en bij het schouwen van de kaden en wegen slijkheemraden.125

In Berkel hadden de ambachtsbewaarders een uitgebreide bestuurlijke func-
tie. Dit blijkt onder andere uit de oudst bekende vermelding uit 1419. Ze be-
loofden toen de financieel beheerder van de graaf de bede te betalen.126 In veel 
andere ambachten was dat de taak van een algemene ambachtsbestuurder, niet 
van een waterstaatsfunctionaris. In veel gevallen traden de twee ambachtsbe-
waarders op met de gezworenen of met de achtemannen. Ook in zaken be-
treffende de jurisdictie van het ambacht kon het gebeuren dat de ambachtsbe-
waarders met de achtemannen als vertegenwoordigers van het ambacht voor 
het Hof van Holland verschenen.127

De heffing en inning van de belastingen, zoals het morgengeld en de verpon-
dingen, bleef de taak van de ambachtsbewaarders. De inning lieten ze echter 
over aan de gaarder, die deze functie pachtte.128 Samen met de schout verzorg-
den de ambachtsbewaarders de administratie van de turfwinning en deden ze 
de inspectie.129 Verder vertegenwoordigden ze de inwoners tegenover de am-
bachtsheer en baljuw met betrekking tot bestuurszaken en jurisdictie.130 

De twee ambachtsbewaarders werden ieder jaar in de loop van januari ge-
kozen door de ambachtsheer uit een voordracht van vier personen door de ge- 

119  SAR, AAB, inv.nr. 63.
120  HvD, OAD, inv.nr. 3154; ibidem, inv.nr. 3164/3.
121   SAR, AHB, inv.nr. 6, f. 120v.
122  Fockema Andreae, Handwoordenboek, 128 en 573.
123   SAR, AHB, inv.nr. 94.
124  NA, FAO, inv.nr. 493, keur op de waterwerken, 21-2-1510; HvD, OAD inv.nr. 2, privilegeboek, 
f. 59v; ibidem, inv.nr. 21, resolutieboek, f. 7 en 28v.; SAR, AAB, inv.nr. 1, f. 1 e.v.
125   SAR, AHB, inv.nr. 6, f. 40v.
126  NA, AGH, inv.nr. 208, f. 27.
127  SAR, AHB, inv.nr. 190; ibidem, inv.nr. 191; ibidem, AAB, inv.nr. 190; ibidem, inv.nr. 239; 
ibidem, inv.nr. 240.
128  SAR, AHB, inv.nr. 192; ibidem, AAB, inv.nr. 282; ibidem, inv.nr. 274.
129  NA, HvH, inv.nr. 32, f. 111v; HvD, OAD, inv.nr. 27, resolutieboek, f. 25-27v.
130  SAR, AAB, inv.nr. 59; ibidem, inv.nr. 239; ibidem, inv.nr. 240.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   228 18-03-15   08:45



2296.4 bestuurlijke inrichting en participatiecultuur

zworenen.131 De gekozenen oefenden zelf de functie uit. Voor Berkel zijn er 
geen substituut-ambachtsbewaarders bekend. Zij legden de eed af tegenover 
de ambachtsheer, omdat zij deel uitmaakten van het ambachtsbestuur. De 
combinatie van de algemene bestuursfunctie (ambacht) en de bijzondere be-
stuursfunctie (waterstaat) van de ambachtsbewaarder kwam tot uiting in de 
eed, waarin hij beloofde het ‘ambacht ende de polder, mitsgaders der selver 
privilegiën nae onse beste wetenschappe, verstant ende uijtersten vermogen 
sullen voorstaen ende defenderen inde gerechticheijt, ’t proffeijt ende verbete-
ringe vandijen te beneerstigen’.132 Hoewel alle waterstaatstaken volledig geïnte-
greerd waren in het ambachtsbestuur, gaat het te ver om te veronderstellen dat 
er in Berkel sprake was van een gecombineerd ambachts- en polderbestuur. De 
schout vergaderde namelijk meestal apart met de gezworenen en apart met de 
ambachtsbewaarders en achtemannen vanwege de specifieke taakverdeling.

De ambachtsbewaarders werden in hun bestuurstaken bijgestaan door acht 
achtemannen.133 Vanaf 1589 is met zekerheid te zeggen dat er acht gelijktijdig 
in functie waren. Of dat begin zestiende eeuw ook al het geval was, is niet be-
kend. Achtemannen worden zelden met naam genoemd in de bronnen. Tot 
aan 1589 zijn er slechts drie achtemannen met naam bekend. Dat er meer in 
functie waren, blijkt uit de vermelding in een document uit 1563 waarin gespro-
ken wordt van ‘twee vande achtemans van Berckel’.134 Evenals de ambachtsbe-
waarders werden zij gekozen door de ambachtsheer uit een voordracht van een 
dubbeltal door de gezworenen. Oorspronkelijk was het hun taak de ambachts-
bewaarders te controleren door bijvoorbeeld de gemeenlandsrekening af te ho-
ren.135 In 1604 werden zij genoemd als vertegenwoordigers van het ‘gemeen 
corpus’, dus van alle inwoners, terwijl zij een eeuw later beschouwd werden als 
vertegenwoordigers van de ingelanden, samen met de ambachtsbewaarders.136 

Evenals de ambachtsbewaarders hadden de achtemannen algemene taken 
die het ambacht aangingen en bijzondere die de waterstaat betroffen. Zij had-
den de bevoegdheid om samen met de ambachtsbewaarders besluiten te ne-
men.137 Ook zij legden een eed af aan de ambachtsheer en beloofden alles te 
doen wat in het belang was van het ambacht en de polder en de ambachtsbe-
waarders ‘met raet ende daet te helpen’.138 In de documenten uit de zeventien-
de eeuw worden ze altijd genoemd in combinatie met de ambachtsbewaar-
ders. Ze lijken nooit afzonderlijk op te treden. Hun controlerende functie was 
in de zestiende eeuw geëvolueerd tot een assisterende functie.

Over de medezeggenschap van de inwoners bij de besluitvorming in Ber-
kel is in de bronnen niets te vinden. Hoewel van oorsprong op het platteland 
de ingelanden ’stem in staat’, ofwel beslissingsbevoegdheid hadden, lijkt het 

131   Ibidem, inv.nr. 65.
132   Ibidem, inv.nr. 61. Citaat vertaald: ‘ambacht en polder en de privileges zo goed mogelijk 
beschermen en het profijt en de verbetering ervan na te streven’.
133   Ibidem.
134   HvD, OAD, inv.nr. 1924/11.
135   Ibidem, Archief polder Schieveen, inv.nr. 55.
136  SAR, AAB, inv.nr. 59; ibidem, AHB, inv.nr. 6, f. 119v-120.
137   Ibidem, AHB, inv.nr. 6.
138   Ibidem, AAB, inv.nr. 61.
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ambachtsbestuur van Berkel al vroeg zodanig ingericht dat er geen plaats was 
voor bestuurlijke medezeggenschap van niet-bestuurders. Vanaf begin zeven-
tiende eeuw zijn er onmiskenbare aanwijzingen dat de besluitvorming voor-
behouden was aan bestuurders, zonder dat de buren geraadpleegd werden. 
Hiervan zijn twee duidelijke voorbeelden te geven. Het eerste heeft te maken 
met de totstandkoming van het besluit tot het al dan niet stichten van een am-
bachtshuis door middel van een stemming. Het was de gewoonte dat de ge-
zworenen in de woning van de schout vergaderden en de ambachtsbewaar-
ders en achtemannen in de herberg. Alleen de 24 bestuurders en de secretaris 
brachten een stem uit. De stemming viel overigens in het voordeel uit van de 
schout, die had voorgesteld om alle vergaderingen bij hem thuis te houden om 
de kosten te drukken. Het voorstel voor het stichten van een ambachtshuis 
werd hiermee weggestemd.139

Het tweede voorbeeld is het langslepende conflict over particuliere onder-
bemaling tussen een aantal ingelanden. Johan van Oldenbarnevelt gaf als am-
bachtsheer opdracht aan de ambachtsbestuurders dat zij in goed overleg met 
de betrokken ingelanden tot een besluit moesten komen.140 De kwestie had 
betrekking op een geschil tussen de zogenoemde hooglanders in Berkel en de 
laaglanders in Rodenrijs over het gebruik van trapmolens om het water vanaf 
hun eigen land uit te malen. De ambachtsbestuurders slaagden er jarenlang 
niet in om tot een besluit te komen vanwege de conflicterende belangen.

Vermoedelijk hield de uitsluiting van de ingelanden bij de besluitvorming in 
de ambachtsvergadering verband met de oorspronkelijke inrichting naar het 
aasdom. Zoals hiervoor is beschreven, werd Berkel laat ontgonnen (pas in de 
dertiende eeuw) en door de ontginners (de Friezen) ingericht volgens het aas-
dom. Elders waar ambachten naar aasdom waren ingericht, was ook weinig in-
spraak voor ingelanden mogelijk. A. van Braam laat zien dat in de ambachten 
in de Zaanstreek de burenrechtspraak vanaf ongeveer 1280 vervangen werd 
door die van het college van schout en schepenen, en dat die functies aanvan-
kelijk alleen voorbehouden waren aan welgeborenen. In de vijftiende eeuw 
kwamen de rijkste landbezitters eveneens voor de functie in aanmerking, ter-
wijl niet-bestuurders op geen enkele wijze betrokken waren bij de besluitvor-
ming.141 

Bij de bespreking van de ambachtsbestuurders van Berkel wordt eerst in-
gegaan op de persoon van de ambachtsheer en diens relatie met ingelanden 
van Berkel. De eerste ambachtsheren van Berkel en Rodenrijs waren afkom-
stig uit het geslacht van Kralingen, Duvenvoorde, Polanen en Herlaer, totdat 
de ambachtsheerlijkheid in 1387 in handen kwam van de heren en graven van 
Egmond.142 In de zestiende eeuw waren dat achtereenvolgens Johan, Karel, La-

139   Ibidem, AHB, inv.nr. 60.
140  HvD, OAD, inv.nr. 3155; ibidem, inv.nr. 3164.
141   Van Braam, Zaandam, 173. 
142  SAR, AHB, inv.nr. 8. Aanvankelijk in onderpand, vanaf 1394 officieel in eigendom (SAR, 
Handschriftenverzameling Rotterdam, inv.nr. 9028, f.17-18v). Een deel van het familiearchief van 
de graven van Egmond is opgenomen in de Archives Nationales in Parijs, maar onvindbaar. Op het 
NA is een handgeschreven inventaris aanwezig van het archief van de familie d’Egmont-Pignatelli, 
Met dank aan R. van de Spiegel en A.J.M. Koenhein voor deze mededeling.
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moraal I, Philips en Lamoraal II of zijn zuster Sabina (afb. 6.11). Na de exe-
cutie van Lamoraal I in 1568 werden de bezittingen tot 1578 tijdelijk geconfis-
queerd door de Staten van Holland.143 Vanaf 1600 tot aan zijn executie in 1619 
was de ambachtsheerlijkheid eigendom van Johan van Oldenbarnevelt. Ook 
zijn bezittingen vervielen bij zijn dood aan de Staten. In 1624 kon zijn klein-
zoon Johan erover beschikken door het voor 92.120 gulden te kopen. Tot 1687 
bleef de heerlijkheid binnen het geslacht Van Oldenbarnevelt.144        

Dat de ambachtsheren zich in de zestiende eeuw intensief bezighielden met 
de gebeurtenissen in het ambacht Berkel, is niet uit de stukken op te maken. 
Er zijn wel enkele voorbeelden te geven dat de ambachtsbestuurders een be-
roep deden op hun ambachtsheer. In 1538 vroegen ze hem om lastenverlich-
ting te bewerkstelligen bij de landsheer. Datzelfde jaar deden zij ook een be-
roep op hem naar aanleiding van gedragingen van de hoogheemraden. De 
ambachtsbestuurders berichtten dat de hoogheemraden van Delfland het ‘am-
bacht ende buijren van Berckel zeer tribuleeren’ door hen allerlei verplichtin-
gen op te leggen, onder andere het overleggen van de ambachtsrekening en 

143  Mees, Lamoraal van Egmond, 15 en 17; NA, FAO, inv.nr. 422.
144  Sonneveld, Berkel en Rodenrijs II, 116.

 ▸ 6.11 Lamoraal I van Egmond. 
Van 1541 tot aan zijn executie in 
1568 was hij ambachtsheer van 
Berkel, anoniem. Kopie naar  
Adriaen Thomasz Key (ca. 1544- 
1589).
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het vragen van toestemming voor de heffing van omslag en voor de aanbeste-
ding van lokale waterwerken.145 Uit beleefdheid vroegen de ambachtsbestuur-
ders de ambachtsheer niet expliciet om in te grijpen. Ze wezen hem er alleen 
op dat de hoogheemraden daarmee door zouden gaan als niet werd ingegre-
pen.146 Vermoedelijk waren dergelijke contacten met de ambachtsheer een 
uitings vorm van de elitarisering binnen de Berkelse samenleving, waarbij veel 
waarde gehecht werd aan de opvatting van de kleine elitegroep. Omstreeks die-
zelfde tijd stelden de ambachtsbestuurders hun ambachtsheer op de hoogte 
van het proces voor het Hof van Holland tegen de bajuw annex dijkgraaf Jan 
van Utrecht, naar aanleiding van diens poging om het ambacht in tweeën te 
splitsen.147 Een reactie van de ambachtsheer op de mededelingen van de am-
bachtsbestuurders is niet bekend. Evenmin is bekend wie de zaken van de am-
bachtsheer behartigden bij zijn afwezigheid. 

De relatie van Berkel met de staatsman Van Oldenbarnevelt lijkt intensiever 
geweest te zijn dan met de Van Egmonds. In 1600 kocht Van Oldenbarnevelt 
de ambachtsheerlijkheid Berkel en Rodenrijs voor 1800 pond.148 Hij was eige-
naar van de aangrenzende hoge heerlijkheid De Tempel, die binnen de polder 
Berkel viel. Deze heerlijkheid had hij in 1592 gekocht voor zijn vierjarige zoon 
Reinier.149 De Tempel was niet meer dan een hofstede met twaalf morgen land. 
Hoe vaak hij daar daadwerkelijk verbleef is niet te achterhalen. De hofstede 
was overigens niet bedoeld voor permanent verblijf. Deze bestond slechts uit 
een boerderij met een kamer gereserveerd voor de ambachtsheer als verblijf 
tijdens zijn bezoek.150

De waardering van de inwoners van Berkel voor hun ambachtsheer was 
groot, zoals blijkt uit de al beschreven vier jaar durende conflicten tussen de 
ingelanden over het gebruik van particuliere trapmolens in de polder. Inhou-
delijk bemoeide hij zich er niet mee, totdat de ambachtsbestuurders hem na 
vier jaar onenigheid om raad vroegen. Hij adviseerde een verbod op het ge-
bruik van dergelijke molens, wat door iedereen geaccepteerd werd.151

De band tussen Van Oldenbarnevelt en het ambacht bleek vooral na zijn te-
rechtstelling in 1619. Zijn biograaf J. den Tex verhaalt van een Berkelaar die 
zand kocht dat met Van Oldenbarnevelts bloed doordrenkt was. Hij zou ge-
zegd hebben dat hij het net zo lang zou bewaren tot er wraak was genomen.152 
De wraak kwam van twee zoons van Van Oldenbarnevelt. Ook de voormalige 
secretaris van Berkel, David Coornwinder, was bij het complot betrokken. De 
voorgenomen aanslag op Maurits werd voortijdig ontdekt op 5 februari 1623. 
De meeste betrokkenen werden gearresteerd. David werd onthoofd en gevie-
rendeeld in Den Haag op 29 maart 1623 (afb. 6.12).153 Het verhaal gaat dat Van 

145  Citaat vertaald: ‘het ambacht en de inwoners enorm tot last zijn’.
146  SAR, AHB, inv.nr. 7, f. 31.
147  Ibidem, inv.nr. 8.
148  Ibidem, inv.nr. 7, f. 41-43.
149  NA, FAO, inv.nr. 494.
150  Den Tex en Ton, Oldenbarnevelt, 27; Knapen, Oldenbarnevelt, 52.
151   SAR, AAB, inv.nr. 1, f. 7-17.
152   Den Tex, Oldenbarnevelt III, 746.
153   Idem, Oldenbarnevelt IV, 48.
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Oldenbarnevelt in het geheim werd begraven in het koor van de kerk van Ber-
kel. Na de Tweede Wereldoorlog is er een loden kist met een onthoofde man 
opgegraven, maar het is niet vast komen te staan of het de stoffelijke resten 
waren van Van Oldenbarnevelt of van Coornwinder.      

De betrokkenheid van Van Oldenbarnevelt met het Hoogheemraadschap 
van Delfland is bekend. Hij had een belangrijke rol in de totstandkoming van 
het college van hoofdingelanden in 1589. Tot 1597 had hij zitting in dit college. 
Van 1593 tot aan zijn dood in 1619 was hij tevens hoogheemraad.154 

De ambachtsheerlijke rechten werden uitgevoerd door de schout en de 
schepenen. De economische achtergrond en herkomst van de schouten van 
Berkel die vóór 1542 in functie waren, zijn niet te herleiden uit de bronnen 
(tabel  6.2). Sinds dat jaar waren alle schouten inwoner van Berkel, behalve 
Cornelis Fransz. Jonckhart, wiens herkomst ook niet bekend is. Tussen 1542 
en 1570 waren de vier schouten grote landbezitters met meer dan twintig mor-
gen land in het ambacht. Drie van hen vervulden in Berkel een of meerdere 
ambachtsfuncties voordat ze schout werden. Pouwels Aertsz. Conijnenburg, 
die zesendertig jaar lang in Berkel de functie van schout pachtte (1575-1611), 

154   Idem, Oldenbarnevelt II, 507-508. Den Tex beweert in dit kader dat er onder de Delflandse 
bestuurders ‘sinds jaar en dag’ ruzie was tussen de oligarchische en de democratische stroming 
binnen het hoogheemraadschap.

 ▸ 6.12 De executie van de samenzweerders tegen Maurits op het Binnenhof in Den Haag naar 
aanleiding van de terechtstelling van Van Oldenbarnevelt in 1623. Een van de samenzweerders 
was David Coornwinder uit Berkel, hier uitgebeeld door Nicolaes van Geelkercken, 1623.
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had in 1561 veertien morgen landbezit binnen het ambacht. In het kervenboek 
uit 1604 staat hij genoteerd voor zes morgen land. Uit het kohier van het mon-
nikengeld uit 1590 blijkt dat deze zes morgen zijn eigendom was. Van geen 
van de schouten is bekend dat ze tegelijkertijd ook nog andere bestuursfunc-
ties vervulden in andere plaatsen. Op grond van het genoemde, namelijk dat 
de schouten uit het ambacht afkomstig waren en er landbezit hadden, kan er-
van uitgegaan worden dat de schouten van Berkel, zeker vanaf 1542, een sterke 
band met het ambacht gehad zullen hebben.

Van de gezworenen zijn vanaf 1510 wel veel namen bekend, al is er geen 
sprake van een compleet overzicht. In totaal zijn er 225 naamsvermeldingen, 
slechts 32% van het totale aantal (tabel 6.3). Het betreft vijfennegentig ver-
schillende personen. Van veertien van hen zijn geen gegevens over landbezit 
bekend, en van deze veertien hadden twee personen geen landbezit toen ze 
in een peiljaar als gezworene in functie waren. Dit kan te maken hebben met 
fouten in de registratie, zodat het ontbreken van data over landbezit geen indi-
catie is dat landbezit geen vereiste was voor een gezworene. De overige twaalf 
vervulden een bestuursfunctie in een tijd die te ver af ligt van de peiljaren. Van 
de gezworenen had 86% wel landbezit. Uit deze constatering is af te leiden dat 
er een sterke voorkeur was voor gezworenen met landbezit.

De meeste gezworenen waren landgebruikers. Van de eenentachtig gezwore-
nen van wie het landbezit bekend is, had slechts een, ofwel 1%, enkel pachtgoed. 
Twee gezworenen, ofwel 2%, hadden enkel landeigendom, dat zij geheel ver-
pachtten. De overige gezworenen combineerden eigendom en pacht. De meerder-
heid van alle bekende gezworenen (63%) waren grote en zeer grote landbezitters 
die tussen de twintig en vierenzestig morgen land in eigendom of pacht hadden. 

Was er een verandering waarneembaar in de omvang van het landbezit on-
der gezworenen in de loop van de zestiende eeuw? In grafiek 6.19 is te zien 
dat er voor 1570 acht gezworenen waren met meer dan vijftig morgen land in 
eigendom of pacht, terwijl er daarna nog maar een was met zoveel land, on-
danks dat het aantal vermeldingen voor 1570 slechts een derde deel van het to-
tale aantal vermeldingen bedraagt. Een dergelijke verandering in het landbezit 
onder de gezworenen komt overeen met de afname van het aantal landbezit-
ters met meer dan veertig morgen land (zie grafiek 6.6). Als er een vergelij-
king gemaakt wordt tussen meer en minder dan twintig morgen landbezit, 
dan blijkt dat het vooral de grote landbezitters waren die voor de functie geko-
zen werden (tabel 6.4). 

Een uitzondering hierop is de periode 1570-1584, toen het aandeel van de 
grote landbezitters beduidend minder leek te zijn. Een verklaring hiervoor is 
dat er voor deze periode geen gegevens over landbezit bekend zijn en dat de 
genoemde percentages betrekking hebben op data uit 1561 en 1604, toen de 
gezworene mogelijk het landbezit aan het opbouwen of afbouwen was. De 
verhouding tussen groot en kleiner landbezit in de andere drie perioden 1540-
1554, 1555-1569 en 1585-1599 is dan ook betrouwbaarder. Deze perioden laten 
een lichte procentuele afname zien van het landbezit (eigendom en pacht) van 
boven de twintig morgen. 

Uit deze gegevens is te concluderen dat de functie gedurende een groot deel 
van de eeuw niet erg toegankelijk was voor de kleinere landgebruikers. Hoewel 
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er geen sprake was van een structurele verandering, werd tegen het eind van 
de eeuw wat vaker afgeweken van deze praktijk.

Om een beeld te krijgen van de participatie van landgebruikers in bestuurs-
functies, is ook hier een analyse gemaakt van het aantal vermeldingen van ge-
zworenen waarvan de naam bekend is, in twee steekproeven van elk vijfen-
twintig jaar, namelijk van 1540 tot 1565 en van 1570 tot 1595. De bepaling van 
de roulatiefrequentie is afhankelijk van de namen van hen die in de bronnen 
genoemd worden als gezworenen. Het gaat om percentages van functiona-
rissen die een of twee keer met naam voorkomen in die twee perioden. Om 
de onderzochte ambachten met elkaar te kunnen vergelijken stel ik dat er bij 
minder dan 33% van de functionarissen sprake was van een lage roulatiefre-
quentie, bij tussen de 33 en 66% van een matige roulatiefrequentie en bij meer 
dan 66% van een hoge roulatiefrequentie.

In Berkel zijn er in de eerstgenoemde periode zestig naamsvermeldingen van 
gezworenen, in de tweede periode 133. In Berkel was de roulatiefrequentie aan-
vankelijk vrij laag, namelijk onder de 23%, maar die nam wel iets toe in de loop 
van de zestiende eeuw naar 26%. De grote meerderheid van het aantal vermeldin-
gen, 77% en 74%, had betrekking op personen die drie keer of vaker voorkwamen. 
Zij hadden de gelegenheid meer ervaring op te doen in bestuursfuncties en dat 
schiep mogelijkheden tot professionalisering binnen het bestuur. Voor een grote 
groep inwoners betekende het echter dat de functie niet goed toegankelijk was.

Aan genoemde gegevens zijn conclusies te verbinden wat betreft het landbe-
zit onder de gezworenen, de frequentie waarin personen werden gekozen voor 
de functie en de toegankelijkheid van de functie. In Berkel werd de functie van 
gezworene in de tweede helft van de zestiende eeuw nauwelijks beter toegan-
kelijk voor kleine landbezitters en niet-agrariërs. Hun percentage bleef laag. 
Ook de roulatiefrequentie was laag, wat de toegankelijkheid nog extra belem-
merde doordat een kleine groep personen steeds terugkeerde in de functie.

6.4.2 Waterstaatsfuncties

Wat betreft het waterbeheer was Berkel erg overzichtelijk. Het ambacht was 
namelijk tevens polder. De ingelanden van De Tempel en het gebiedje Over 
de Leede vielen niet onder het ambachtsbestuur van Berkel, zodat zij enkel be-
trokken waren bij polderzaken, niet bij de ambachtszaken van Berkel. Zo kon 
er in 1581 een conflict ontstaan tussen de ingelanden van Over de Leede, die 
de ambachtsrekening van Berkel wilden inzien en enkele inwoners in gijze-
ling namen toen de ambachtsbestuurders de rekening niet wilden overleggen. 
De zaak werd op de spits gedreven omdat de ingelanden van Over de Leede het 
vermoeden hadden dat zij teveel omslag moesten betalen.155 Begin zeventien-
de eeuw was er voor dat gedeelte waar slechts enkele boerderijen stonden, een 
afzonderlijke gaarder aangesteld om de omslag voor de lokale waterwerken te 
innen. In 1712 werd deze vervangen door een molenmeester.156 

155   SAR, AAB, inv.nr. 49; HvD, OAD, inv.nr. 1631, dingboek, f.56 en 68v.
156  SAR, AAB, inv.nr. 3.
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Een soortgelijk conflict speelde er tussen het ambachtsbestuur van Berkel en 
de ambachtsbewaarders van Schieveen, voortkomend uit de algemene en wa-
terstaatkundige bestuurlijke indeling. Voor het onderhoud van de Berkelsche 
sluis en de andere regionale waterwerken was aan het hoofdambacht Berkel het 
lidmaatambacht Schieveen toegevoegd. Schieveen behoorde tot het schoutam-
bacht Overschie, waarvan Delft de ambachtsheer was. Voor het regionale water-
beheer viel Schieveen onder de dijkgraaf en de hoogheemraden van Delfland, 
en voor de algemene rechtspraak onder het baljuwschap van Schieland.157 De 
gemeenlandsrekening en de inning van de omslag behoorden tot de taak van 
de ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel. Hoewel ze mee moesten 
betalen aan de gemeenlandswaterwerken, werden de ingelanden en ambachts-
bewaarders van Schieveen zoveel mogelijk buiten de besognes gehouden. Ze 
kregen zelfs geen inzage in de ambachtsrekening waar de gemeenlandsreke-
ning in was opgenomen. Dit leidde begin jaren negentig van de zestiende eeuw 
tot een proces voor de Hoge Raad. De ambachtsbewaarder van Schieveen wens-
te een kopie van de ambachtsrekening van Berkel vanwege de verkoop van am-
bachtsland. De ambachtsbewaarders van Berkel weigerden dat. Hij mocht wel 
bij het controleren van de rekening aanwezig zijn, zoals dat van oudsher ge-
bruikelijk was. Zowel het Hof van Holland als de Hoge Raad stelde Schieveen 
in het gelijk. Om hun rechtmatig deel van de verkoop te krijgen, gijzelden de 
ambachtsbewaarders van Schieveen de ambachtsbewaarders van Berkel.158 Het 
is duidelijk dat de laatsten zich niet gemakkelijk de wet lieten voorschrijven.

De schout, gezworenen, ambachtsbewaarders en achtemannen van Berkel 
hadden allen een belangrijke taak in het beheer van de lokale waterwerken. De 
schout en gezworenen hadden keur- en schouwbevoegdheid over deze wer-
ken, over de Zweth en de landscheiding. Het zorgdragen voor de uitvoering 
van de werken was de taak van de ambachtsbewaarders met de achteman-
nen.159 Zoals in alle ambachten hield dat in: de aanbesteding van het onder-
houd aan de lokale waterwerken en gemeenlandswaterwerken, de uitbetaling 
van de arbeiders, het opstellen van de sluisrekening en de heffing van de beno-
digde omslag. Voor het opstellen van keuren op de lokale waterwerken brach-
ten ze advies uit aan de schout en gezworenen.160 

Van de waterstaatsfunctionarissen zijn voor een uitgebreide analyse alleen 
voldoende namen van ambachtsbewaarders bekend. Deze paragraaf gaat dan 
ook voornamelijk over deze functionarissen. De achtemannen blijven buiten 
beschouwing. Wie vervulden de functie van ambachtsbewaarder? Waren het 
steeds andere personen of kwamen telkens dezelfde namen terug? Wat had-
den zij aan landbezit? Wie kwamen er voor waterstaatsfuncties in aanmer-
king? Wat betekende dat voor de toegankelijkheid van de functies? De namen 
van de ambachtsbewaarders zijn ontleend aan diverse soorten bronnen, zoals 
rekeningen, vonnissen, rechtbankverslagen en getuigenverklaringen. In tabel 
6.5 zijn de data van de ambachtsbewaarders verwerkt.

157   Van der Schoor, ‘Zorg en gezag’, 52.
158   HvD, APS, inv.nr. 55; NA, HvH, inv.nr. 586, nr. 34.
159  SAR, AAB, inv.nr. 1.
160  HvD, OAD, inv.nr. 3154.
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Tussen 1510 en 1597 zijn er in totaal vijfenzestig naamsvermeldingen gevon-
den. Dit is 33% van het totale aantal ambachtsbewaarders. Het betreft veertig 
verschillende personen. Van zes van hen zijn geen gegevens bekend over land-
eigendom en pacht. Zij waren in functie in jaren die ver verwijderd liggen van 
de peiljaren. Drie van hen hadden rond 1590 wel land. In de peiljaren waren 
alle ambachtsbewaarders van Berkel landgebruiker, wat wil zeggen dat zij het 
landeigendom zelf in gebruik hadden, eventueel aangevuld met pacht, of hun 
landbezit pachtten. Slechts een enkeling, namelijk 10%, had minder dan twin-
tig morgen land in bezit. De overige 90% had tussen de twintig en achtenze-
ventig morgen land. 

Is er een verandering waarneembaar in de omvang van het landbezit onder 
ambachtsbewaarders in de loop van de zestiende eeuw? In grafiek 6.20 is te 
zien dat er voor 1570 zeven van hen waren met meer dan vijftig morgen land, 
terwijl er daarna geen enkele ambachtsbewaarder nog zoveel land had. Ook bij 
het landbezit van dertig morgen en meer is er een getalsmatig overwicht in de 
periode tot aan 1570 met drieëntwintig naamsvermeldingen, terwijl er tussen 
1570 en 1599 vijftien ambachtsbewaarders waren met meer dan dertig morgen 
landbezit. Een mogelijke verklaring hiervoor is de afname van de omvang van 
het grote landbezit onder de landgebruikers (zie grafiek 6.6). Als er een on-
derverdeling gemaakt wordt van meer en minder dan twintig morgen landbe-
zit in vier perioden in de zestiende eeuw, dan blijkt dat het tot de jaren tachtig 
steeds de grote landbezitters waren die tot ambachtsbewaarder gekozen wer-
den (tabel 6.6). In de laatste vijftien jaar kwamen ook kleine landbezitters voor 
de functie in aanmerking.

Zo kan gesteld worden dat bij de verkiezing van ambachtsbewaarders de 
voorkeur uitging naar landgebruikers met meer dan twintig morgen landbe-
zit. Aan het eind van de eeuw werd de functie iets toegankelijker voor landge-
bruikers met minder landbezit. Eerder bleek al dat dit ook bij de gezworenen 
van Berkel het geval was, maar nu is het verschil duidelijker waarneembaar.

Wat was de roulatiefrequentie onder de ambachtsbewaarders van Berkel? 
Dit wordt op dezelfde wijze bekeken als bij de gezworenen, namelijk in twee 
perioden: 1540 tot 1565 en van 1570 tot 1595. De roulatiefrequentie was in de 
eerste periode 63% en in de tweede 52%. Dit betekent een matige roulatie-
frequentie die in de loop van de zestiende eeuw iets afnam doordat het vaker 
voorkwam dat personen meer dan twee keer de functie vervulden.

Aan genoemde gegevens is een aantal conclusies te verbinden wat betreft 
het landbezit onder de ambachtsbewaarders, de frequentie waarin personen 
werden gekozen voor de functie en de toegankelijkheid van de functie. In Ber-
kel waren het voornamelijk grote landgebruikers die gekozen werden, al kwam 
het de laatste decennia van de zestiende eeuw soms voor dat ook kleine land-
bezitters ambachtsbewaarder waren. De roulatiefrequentie was matig. In de 
praktijk was de functie niet toegankelijk voor een groot deel van de bevolking.

6.4.3 Participatiecultuur

In welke mate waren de inwoners van Berkel betrokken bij de bestuurlijke be-
sluitvorming en bij het waterbeheer? Er is in de bronnen niets terug te vinden 
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waaruit blijkt dat niet-bestuurders betrokken waren bij de besluitvorming van 
het ambachtsbestuur. De enige vorm van bestuurlijke betrokkenheid van de 
Berkelaren lijkt het bekleden van een bestuursfunctie te zijn geweest. Voor zo-
ver gegevens bekend zijn, waren het vooral de grote landgebruikers met meer 
dan twintig morgen land in eigendom of pacht die hiertoe verkozen werden, 
uit voorkeur of misschien was het een ongeschreven regel. In de jaren veertig 
tot en met jaren zestig was zelfs de schout een lokale grote landgebruiker. Pas 
in de jaren tachtig waren er enkele kleinere landgebruikers in de functie van 
schout, gezworene en ambachtsbewaarder. Hoewel het aantal met naam beken-
de ambachtsbestuurders beperkt is, lijkt dit er toch op te wijzen dat in de laatste 
decennia van de zestiende eeuw kleinere landbezitters met eigendom of pacht 
ook in aanmerking kwamen voor een bestuursfunctie. Dit vergrootte de moge-
lijkheid om tijdelijk deel uit te maken van de kleine kring van besluitvormers.

Wat waren daarvan de gevolgen voor de participatiecultuur? Dit wordt ook 
bij Berkel bepaald met behulp van de samengestelde index. De analyse heeft 
betrekking op de personen die een functie hebben uitgeoefend en met naam 
bekend zijn. Zoals in de andere twee ambachten is ook hier een onderscheid 
gemaakt in algemene bestuurders en waterstaatsfunctionarissen, hoewel in 
Berkel daarin geen duidelijk onderscheid was doordat ambachtsbewaarders 
deel uitmaakten van het ambachtsbestuur. Ook bij Berkel is de eerste helft van 
de zestiende eeuw vergeleken met de tweede helft. 

In tabel 6.7 zijn de onderzochte variabelen van de participatiecultuur opge-
nomen, te weten de burenraadpleging, kiesrecht, omvang van het landbezit 
van de functionarissen en de roulatiefrequentie van de functies. Het aantal 
landbezitters met minder dan twintig morgen land in eigendom of pachtgoed 
en de roulatiefrequentie zijn uitgedrukt in percentages, ieder met drie kwali-
ficaties: weinig c.q. laag (33%), matig (33-66%) en veel c.q. hoog (> 66%). De 
uitkomst is het niveau van participatie, namelijk elitair, breed en open, waarbij 
het percentage kleine landbezitters van doorslaggevende betekenis is voor de 
kwalificatie. Een toelichting op de inhoudelijke betekenis van de drie kwalifi-
caties is te vinden op pagina 160.

In de tabel is te zien dat Berkel in de zestiende eeuw geen burenraadpleging 
kende en dat de buren geen deelhadden aan de verkiezing van ambachtsfunc-
tionarissen. Voor betrokkenheid bij de besluitvorming waren de inwoners van 
Berkel dan ook aangewezen op deelname aan het bestuur. In de eerste helft 
van de zestiende eeuw was bijna de helft van de gezworenen een kleine land-
bezitter of landloos. Er was sprake van enige afname van hun percentage in 
de tweede helft van die eeuw, wat een lichte voorkeur voor grote ingelanden 
op de functie impliceert. Bij de ambachtsbewaarders was eenzelfde ontwikke-
ling waarneembaar, maar het percentage kleine en landloze functionarissen 
was de helft kleiner. De roulatiefrequentie was matig onder de gezworenen. In 
de eerste helft was 42% van hen een of twee keer gekozen, in de tweede helft 
59%. Onder ambachtsbewaarders was die frequentie hoger: aanvankelijk 60% 
en die nam zelfs toe naar 73%. Gemeten aan de hand van eerdergenoemde cri-
teria was er wat betreft omvang van het landbezit in de vorm van landeigen-
dom of pacht onder functionarissen geen ontwikkeling waarneembaar op het 
niveau van participatiecultuur. 
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Aan de hand van deze uitkomsten is de participatiecultuur voor wat betreft 
de gezworenen gedurende de gehele zestiende eeuw te kwalificeren als breed. 
Die onder de waterstaatsfunctionarissen bleef elitair, vooral omdat weinig klei-
ne landbezitters of landlozen voor deze functie gekozen werden. De functie 
was daardoor in de praktijk slecht toegankelijk. De uitkomst van deze gege-
vens is dat Berkel het ambacht was met de meest elitaire participatiecultuur, 
gevolgd door Monsterambacht. Maasland was het enige ambacht waar sprake 
was van een brede participatiecultuur. Veel inwoners konden er deelhebben 
aan het besluitvormingsproces, terwijl dat in Monsterambacht en Berkel inge-
perkt werd tot een kleine groep bestuurders met groot landbezit.

6.5 Samenvatting en conclusie

Berkel had enkele typische kenmerken in geografisch, economisch en bestuur-
lijk opzicht die veranderingen in de organisatie van het waterbeheer kunnen 
verklaren. De bodem van Berkel bestond voornamelijk uit veen. Het gebied 
is later ontgonnen dan alle ambachten die ten westen daarvan lagen, name-
lijk pas in de dertiende eeuw. Aan het eind van die eeuw bracht graaf Floris V 
Rodenrijs en Berkel binnen de bedijking van Delfland. Met het dalen van de 
bodem nam de relevantie van de landscheiding tussen Delfland en Schieland 
toe. De staat van de landscheiding werd onder meer bedreigd door turfwinnin-
gen aan de andere, Schielandse zijde. De eerste grafelijke ordonnanties voor 
het behoud van deze waterkerende scheiding dateren van begin veertiende 
eeuw. Ook de hoogheemraden namen maatregelen, maar pas tegen het einde 
van die eeuw. Het grote belang van de landscheiding en de vele voorschriften 
over het behoud ervan leidden in Berkel niet tot intensief toezicht en veelvul-
dige bekeuring van onderhoudsplichtigen, zoals bij de Maasdijk. De verkla-
ring hiervoor ligt in de verdeling van de onderhoudsplicht. De Maasdijk werd 
onderhouden door de individuele aangelanden, dus degenen die land bezaten 
dat grensde aan de Maasdijk, de landscheiding door een aantal ambachten. 
Een bijkomend gevolg hiervan was dat de landgebruikers van Berkel minder 
geconfronteerd werden met de toezichthoudende taak van de dijkgraaf en de 
hoogheemraden, waardoor minder aanleiding bestond voor spanningen tus-
sen de regionale waterbeheerders en de ingelanden.

De inpoldering van Berkel is een langdurig proces geweest dat begon in 
de jaren zeventig van de vijftiende eeuw, terwijl het gebied toen al bemalen 
werd door poldermolens. Het bodemgebruik in Berkel richtte zich voorname-
lijk op veeteelt. Aanvankelijk was er ook graanteelt mogelijk, maar in de loop 
van de vijftiende eeuw nam de opbrengst door bodemvernatting steeds verder 
af. Turfwinning kwam in de veertiende eeuw al op kleine schaal voor. In het 
midden van de eeuw was slechts een klein percentage van al het land vergra-
ven tot onder de grondwaterspiegel. De voorschriften met betrekking tot het 
opvullen van uitgedolven land werden er goed nageleefd. Van wijdverbreide 
turfwinning en plasvorming was pas in de zeventiende eeuw sprake. In het 
bodemgebruik veranderde gedurende de zestiende eeuw dan ook niet veel. De 
turfafgravingen lijken in Berkel nauwelijks landschappelijke, waterstaatstech-

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   239 18-03-15   08:45



240 6 berkel 

nische, sociale en economische implicaties te hebben gehad. Er was echter wel 
sprake van toenemende vernatting van de bodem. De inklinking die al was in-
gezet door de ontginning, werd nog eens bevorderd door de bemaling.

Wat betreft de landgebruikers in Berkel blijken er opmerkelijke ontwikkelin-
gen te zijn in de periode van midden zestiende tot midden zeventiende eeuw. 
Het aantal nam steeds verder toe. De aanvankelijke meerderheid van grote 
landbezitters die land in eigendom of pacht hadden, maakte plaats voor een 
meerderheid van kleine landbezitters. De categorie ‘middelgrote landbezitters’ 
vormde steeds de op een na grootste groep. Vermoedelijk bood het land vol-
doende mogelijkheden voor niet-agrariërs om hun inkomsten aan te vullen, 
vooral met turfwinning. De zeer grote landbezitters waren altijd een uitzon-
dering, terwijl het grootste deel van het land in eigendom of pacht bleef van 
de grote landgebruikers die tussen de twintig en veertig morgen land hadden. 
Een opvallend aspect van de bezitsverhoudingen in Berkel is dat de landge-
bruikers een groot percentage van het land in eigendom hadden. Dat percen-
tage nam steeds meer toe, ook in de zeventiende eeuw. Een verklaring hiervoor 
is dat landeigendom de mogelijkheid bood het land af te graven voor de turf-
winning. Bij pacht waren de landgebruikers namelijk gehouden aan voorwaar-
den met betrekking tot het gebruik en de kwaliteit van het pachtgoed.

De plattelanders domineerden het landeigendom in Berkel. Het aandeel van 
het landeigendom onder stedelingen nam geleidelijk aan af. Religieuze instel-
lingen hadden er altijd al weinig land in eigendom. Er was geen relatie tussen 
de omvang van het landbezit (zowel eigendom als pacht) en de omvang van de 
turfwinning: alle categorieën landbezitters waren hierin actief.

Aan de inrichting van het bestuur van Berkel veranderde in de zestiende 
eeuw niets. Het belangrijkste verschil in bestuursinrichting vergeleken met 
de andere twee ambachten was dat de acht achtemannen de twee ambachtsbe-
waarders assisteerden bij het waterbeheer en dat deze functionarissen deel uit-
maakten van het bestuur. Verder bestond het ambachtsbestuur uit een schout 
en zeven gezworenen. De belangrijkste taak van de gezworenen was de recht-
spraak. De ambachtsbewaarders waren verantwoordelijk voor de andere am-
bachtszaken, zoals waterstaat, turfwinning en landsheerlijke belasting. Voor 
het waterbeheer was de ambachtsbewaarder tevens molenmeester. Er was wei-
nig interventie van de hoogheemraden om de waterstaatstaken beter uit te 
voeren. Als zij zich al inlieten met het waterbeheer van Berkel, dan was dat 
op verzoek van de ambachtsbestuurders, bijvoorbeeld om te komen tot een 
onderhoudsregeling ten aanzien van gemeenschappelijke lokale waterwer-
ken. Berkel was ingericht naar het aasdomsrecht. Bij de omschakeling naar 
het schependom, waarschijnlijk in de loop van de vijftiende eeuw, lijkt het am-
bacht gekozen te hebben voor een elitaire bestuursinvulling met uitsluiting 
van de stem van de buren via de ambachtsvergadering.

Alle bestuurders van Berkel werden op voordracht van de ambachtsbestuur-
ders gekozen door de ambachtsheer, behalve de schout, die de functie van hem 
pachtte en door hem werd benoemd. De schouten van Berkel waren overwe-
gend grote landbezitters, een aantal met zowel land in eigendom als pacht. 
Aan het eind van de zestiende eeuw was landbezit onder schouten van minder 
belang, afgaand op de afname van de omvang van het landbezit onder schou-
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ten. De schouten woonden binnen het ambacht en hadden er eerder verschei-
dene ambachtsfuncties vervuld.

Zowel de gezworenen als de ambachtsbewaarders waren veelal grote landge-
bruikers. Tegen het eind van de zestiende eeuw waren de functies iets toegan-
kelijker geworden voor kleinere landgebruikers. De roulatiefrequentie nam te-
vens toe, maar dat nam niet weg dat van de drie onderzochte ambachten de 
participatiecultuur van Berkel het meest elitaire karakter had. De participa-
tiecultuur bleef wat betreft het algemene bestuur breed, terwijl die onder de 
waterstaatsfunctionarissen elitair bleef. Het elitaire karakter van de participa-
tiecultuur in Berkel is vooral toe te schrijven aan het aasdomsrecht. Bij de over-
gang van dit rechtssysteem naar het schependomsrecht werd de burenraad-
pleging niet overgenomen. Daardoor was het in Berkel alleen mogelijk om als 
bestuurder deel te nemen aan het besluitvormingsproces, wat het elitaire ka-
rakter van de samenleving versterkte. 
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Landlieden tegenover  
hoogheemraden

7.1 Inleiding

Na het institutionaliseringsproces op regionaal en lokaal niveau te hebben be-
keken, waarbij al diverse conflicten aan de orde kwamen, worden nu de fric-
ties tussen beide bestuursniveaus nader onderzocht via de waterschapsrecht-
spraak. De veronderstelling is dat de rechtspraak van de hoogheemraden een 
weergave is van de confrontaties tussen de naar centralisering strevende hoog-
heemraden enerzijds en de naar behoud, uitbreiding of versterking van de 
ambachtsheerlijke rechten strevende ambachtsbestuurders anderzijds. In dit 
hoofdstuk wordt daarom eerst een beeld geschetst van de rechtspraak. Wat 
voor zaken speelden er, hoeveel waren dat er, wat was de economische achter-
grond van de eisers en gedaagden en hoe kunnen de verschillen per ambacht 
worden verklaard?. 

Op de aangebrachte zaken voor de vierschaar van de hoogheemraden wordt 
een kwantitatieve benadering toegepast. Onderzocht worden de hoeveelheid 
aangebrachte zaken, het soort zaken en de identiteit van de gedaagden en van 
de eisers. Er is vooral aandacht voor de waterstaatkundige en economische as-
pecten daarvan. Daarna zullen verklaringen voor de geschetste patronen in 
de aangebrachte zaken worden gezocht in geografische, economische en be-
stuurlijke karakteristieken van het desbetreffende ambacht en in het bijzonder 
ook de participatiecultuur. Het onderzoek bestrijkt een viertal perioden van zes 
achtereenvolgende jaren uit de zestiende eeuw, met een interval van twintig 
jaar, zoals uiteengezet is in paragraaf 1.4. De perioden zijn 1505-1510, 1530-1535, 
1555-1560 en 1580-1585. 

7.2 Waterschapsrechtspraak

Wat hield de waterschapsrechtspraak in? De rechtspraak waarin de hoogheem-
raden vonnis wezen in de vierschaar kwam voort uit de toezichthoudende taak 
van de dijkgraaf en de hoogheemraden. De term vierschaar is overgeleverd uit 
de middeleeuwse burenrechtspraak. Destijds namen de rechters en gedaag-
den plaats op banken die in carrévorm waren geplaatst, of er werd een afschei-

▶  
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ding gemaakt met touwen.1 In de zestiende eeuw werd de vierschaar van de 
hoogheemraden gespannen in de herberg of bij een van de hoogheemraden 
thuis. Sinds de aankoop van het voormalig woonhuis van Jan de Heuyter aan 
de Oude Delft in Delft in 1645, moesten de gedaagden daar ter rechtszitting 
komen en achter een speciaal daarvoor vervaardigde balustrade plaats nemen. 

Behalve de strafrechtspraak door de dijkgraaf, waarbij deze een aanklacht 
indiende tegen overtreding van de heemraadskeur, konden de ambachten en 
ingelanden bij de hoogheemraden civiele procedures instellen tegen personen 
of instellingen. De dijkgraaf en de hoogheemraden berechtten alle zaken die 
de regionale waterstaat raakten. Deze rechtsprekende bevoegdheid was een 
belangrijk instrument voor de uitvoering van het toezicht op de gemeenlands-
waterwerken. Degenen die niet aan hun verplichtingen voldeden, zoals on-
derhoud van de waterwerken en dijkbewaking, of schade toebrachten aan de 
waterwerken, werden door de dijkgraaf voor de vierschaar van de hoogheem-
raden gebracht (afb. 7.1).     

De straf die de hoogheemraden oplegden voor overtreding van de heem-
raadskeur was meestal een geldboete. Afhankelijk van de ernst van de overtre-
ding bedroeg deze drie of tien pond, eventueel aangevuld met ‘arbitrale cor-
rectie’. Deze juridische term betekende oorspronkelijk vervolging door een 
gerecht. In de rechtspraktijk had het de betekenis van een lijfstraf als aanvul-

1 Moelands en De Smidt (red.), Weegschaal en zwaard, 114.

 ▸ 7.1 Het hek voor de gedaagden in de vierschaar van de hoogheemraden, 1660.
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lende straf. ‘Lijf ’ had in dit verband de ruime betekenis van ‘leven’. Verban-
ning, het offeren van zware kaarsen en het ter bedevaart gaan waren regelma-
tig voorkomende straffen. Gevangenisstraf kwam incidenteel voor. Soms eiste 
de dijkgraaf dat de overtreder een hand werd afgehakt of werd gebrandmerkt. 
De doodstraf werd zelden geëist. De vonnissen van de hoogheemraden vielen 
vaak veel milder uit. Er was nog wel gelegenheid om tegen het vonnis in be-
roep te gaan bij het Hof van Holland of de Grote Raad van Mechelen.

Behalve straffen op het schade toebrengen aan waterwerken, voorzag de 
heemraadskeur ook in belediging en bedreiging van functionarissen. De zwa-
re bestraffing van dit gedrag ging verder dan de voor de hand liggende per-
soonlijke trots van de dijkgraaf en de hoogheemraden of het respect voor de 
functie en de functionarissen. Van Dam legt verband tussen het schenden van 
de eer van deze bestuurders en dat van God, omdat de bestuurders de lands-
heer vertegenwoordigden en de landsheer zijn rechtsmacht aan God ontleen-
de. Daarom moest bij deze overtredingen ook aan God genoegdoening gedaan 
worden. Een aanwijzing voor een dergelijk verband is te vinden bij een dijk-
graaf van Rijnland die sprak over ‘veronachtzaamheid van de koninklijke ma-
jesteit’ in relatie tot belediging van bestuurders.2 Straffen voor belediging en 
bedreiging werden ook door stadsbestuurders opgelegd en maakten daarmee 
onlosmakelijk deel uit van de toenmalige rechtspleging. 

Van Dam noemt drie kenmerkende aspecten van de arbitrale correctie. Ten 
eerste het vernederende element door de veroordeelde blootshoofds en onge-
gord in linnen kleding te laten verschijnen voor de hoogheemraden. Ten twee-
de het als afschrikwekkend voorbeeld dienen voor anderen. Het derde aspect 
betreft het herstel van de sociale en spirituele orde die door het misdrijf was 
verstoord. Dat laatste was te bereiken door middel van eerherstel, zondeverge-
ving en de boetedoening. De relatie tot God stond hierin centraal. De zonde-
vergeving was af te smeken door zelfvernedering, het om vergiffenis smeken 
en het offeren van kaarsen in de plaatselijke kerk.3 

Ter illustratie volgen hier enkele voorbeelden van de berechting van enkele 
ernstige delicten. Cornelis Jansz. ’t Kint werd in 1532 voor de vierschaar ge-
daagd door de dijkgraaf wegens het veelvuldig beledigen van functionarissen 
in dienst van de hoogheemraden. De dijkgraaf eiste dat deze pachter van zes-
endertig morgen land in het hoefslaggebied in Maasland twee zware kaarsen 
bracht naar de kerk in Maasland, twee naar de kerk in Schipluiden en twee 
naar de Oude Kerk in Delft. Hij eiste verder dat hij ter bedevaart ging naar 
Immerzeel en een boete van tweeëntwintig gulden betaalde. Ook zou hij ver-
bannen moeten worden uit Delfland, met als straf voor een eventuele terug-
keer het afsnijden van een stuk van zijn tong. De hoogheemraden kwamen 
tot een forse bestraffing. ’t Kint moest de volgende rechtdag de hoogheemra-
den om vergiffenis vragen op blote voeten en ongegord (als teken van nederig-
heid) met een brandende kaars in zijn hand. Daarna moest hij de kaars bren-
gen naar de kerk in de plaats waar de rechtdag gehouden werd. In de kerk van 
Maasland moest hij nog twee kaarsen brengen. De Heilige Geest in Maasland 

2 Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 101.
3 Ibidem, 100-102.
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moest hij drie zakken van de beste tarwe geven. Hier bovenop kwam nog een 
boete van vijfentwintig gulden.4

Een andere zware straf die de dijkgraaf eiste, was het afhouwen van de rech-
terhand. Een voorbeeld daarvan stamt uit 1574. Dirck Jacobsz., alias vreemden 
Dirck, had op drie plaatsen de Hoefkade doorgestoken. Hierdoor liep het wa-
ter vanuit Rijswijk af naar Haagambacht. Vooral Gerrijt Cornelisz. had hier als 
landgebruiker veel schade van ondervonden. Toen Gerrijt de polderkade wilde 
dichten, kreeg hij van Dirck een klap. Behalve het afhakken van de rechterhand 
eiste de dijkgraaf levenslange verbanning uit Delfland en inbeslagname van al 
zijn goederen of een andere criminele bestraffing. Uit onderzoek bleek dat  Dirck 
de polderkade had doorgegraven in opdracht van de ambachtsbewaarders, mo-
lenmeesters en baljuw van Rijswijk. De hoogheemraden vonnisten dat hij te-
genover de dijkgraaf en de hoogheemraden God om vergiffenis moest smeken, 
blootshoofds en op zijn knieën. Bovendien kreeg hij een gevangenisstraf op 
water en brood van veertien dagen, waarvan hij de kosten zelf moest betalen.5 

Lubbert Thonisz., die bij de Vijfsluizen woonde, hoorde in 1597 van de dijk-
graaf als eis dat er een paal door zijn buik geslagen zou worden omdat hij in 
de Maasdijk een put gegraven had en een aantal palen geslagen. De dijkgraaf 
deed voorkomen dat dit een gebruikelijke straf was voor dergelijke vergrijpen. 
De hoogheemraden bevalen hem het gat te dichten en gaven hem een boete 
van honderd gulden. Ook moest hij de proceskosten betalen.6

Het toebrengen van lichamelijk letsel zonder schade aan waterwerken werd 
minder zwaar bestraft, zoals te zien is bij de rechtszaak tegen Ewout Lam-
brechtsz. Vleijschouwer uit Delft. Hij had in 1537 om onbekende reden de 
heemraadsbode een aantal keren met een mes gestoken. Als eis stelde de dijk-
graaf het vergiffenis smeken en een hoge boete. De hoogheemraden vonnisten 
dat hij met een brandende kaars in zijn handen vergiffenis moest vragen aan 
de dijkgraaf en de hoogheemraden en aan de bode. De kaars moest hij daarna 
in de kerk plaatsen. Bovendien kreeg hij een boete opgelegd van zesenzeven-
tig gulden, waarvan vierentwintig bestemd was voor de bode, als verzoening.7

De zwaarst mogelijke straf die de hoogheemraden konden opleggen was de 
doodstraf. Het kwam echter zelden voor dat een overtreding als halsmisdrijf 
werd beschouwd. Het hier genoemde voorbeeld is voor zover bekend de zwaar-
ste straf die ooit door de hoogheemraden van Delfland is opgelegd. In 1564 eis-
te de dijkgraaf de doodstraf voor Lijsbet Arisdochter uit Amsterdam. Zij had in 
Delfland acht molenzeilen gestolen. De hoogheemraden vonnisten dat zij op 
het schavot voor het Delftse stadhuis een half uur lang te kijk moest staan met 
molenzeilen en koorden om haar nek, ter vernedering en tot voorbeeld van an-
deren. Daarna werd zij gegeseld. Al haar goederen werden in beslaggenomen 
en ze mocht nooit meer in Delfland komen, op straffe van de strop.8 

4 HvD, OAD, inv.nr. 1622, dingboek f. 17 en 24.
5 Ibidem, inv.nr. 1630, dingboek, f. 27r-28r.
6 Ibidem, inv.nr. 1632, dingboek, f. 153. Met dank aan Bert Klapwijk, chartermeester van het Oud-
Archief van Delfland, die me op deze rechtszaak attent maakte.
7 Ibidem, inv.nr. 1642, sententieboek, f. 34v-36.
8 Ibidem, inv.nr. 1686/2.
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7.3 Landlieden in de vierschaar

Wie waren het die met de hoogheemraden geconfronteerd werden in hoeda-
nigheid van vonniswijzers en om welke zaken ging het? Met een analyse van 
de partijen en het soort en het aantal beschuldigingen en klachten wordt meer 
inzicht verkregen in de confrontaties tussen ingelanden en hoogheemraden 
en ook in de verschillen tussen ambachten. De personen die voor de vierschaar 
van de hoogheemraden werden gebracht zijn in dit onderzoek aangeduid als 
‘gedaagden’ en degenen die ze aanbrachten als ‘eisers’. De aangebrachte zaken 
zijn deels strafrechtelijke zaken, aangebracht door de dijkgraaf tegen overtre-
ders van de heemraadskeur, en deels civielrechtelijke zaken, aangebracht door 
ambachtsfunctionarissen en individuele ingelanden tegen personen of instel-
lingen. Hierin bestaat verschil in terminologie, zodat gekozen is voor de alge-
mene aanduiding ‘aangebrachte zaken’ en als synoniem ‘rechtszaak’.     

In het dingboek noteerde de klerk of secretaris van de hoogheemraden de 
rechtsgedingen (afb. 7.2). Meestal bleef het bij een korte vermelding van de 
naam van de eiser en de gedaagde, met het vergrijp. Voor dit onderzoek is ge-
bruikgemaakt van de dingboeken uit de jaren 1505-1510, 1530-1535, 1555-1560 
en 1580-1585. Alle zaken waar Maasland, Monsterambacht en Berkel partij 
waren, zijn daaruit geselecteerd. De eiser kon dus de dijkgraaf zijn, een am-
bachtsfunctionaris of ingeland. De gedaagden waren individuele personen of 
de gezamenlijke ingelanden als collectief. In het laatste geval was het de wa-

 ▸ 7.2 Dingboek over de jaren 1557-1560. Hierin werden in het kort opgeschreven de aan-
klacht, de eis en de uitspraak.
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terstaatsfunctionaris die als gedaagde werd genoemd. Zo was er een viertal 
combinaties mogelijk van partijen in een rechtszaak, namelijk:‘(individuele) 
ingeland of ambacht versus (individuele) ingeland’, ‘(individuele) ingeland of 
ambacht versus ambacht’, ‘dijkgraaf versus (individuele) ingeland’ en ‘dijk-
graaf versus ambacht’. De eerstgenoemde combinatie betrof waterstaatsfunc-
tionarissen en ingelanden die ingelanden aanklaagden. De tweede combinatie 
bestond uit waterstaatsfunctionarissen en ingelanden die ambachten aan-
klaagden. Bij de derde combinatie waren uitsluitend individuele ingelanden 
betrokken en in de vierde combinatie klaagde de dijkgraaf de waterstaatsfunc-
tionaris aan als vertegenwoordiger van alle ingelanden. 

Het zwaartepunt van dit deel van het onderzoek ligt bij de aanklachten van 
de dijkgraaf tegen waterstaatsfunctionarissen en individuele ingelanden naar 
aanleiding van overtreding van de heemraadskeur, omdat dit de centraal staan-
de tegenstelling regionaal versus lokaal betreft. Daarom is ervoor gekozen om 
de externe eisers uit de ambachten niet onder te verdelen in waterstaatsfunc-
tionarissen en individuele ingelanden. Immers, voor het onderzoek is vooral 
van belang dat een deel van de rechtszaken ingesteld werd vanuit de ambach-
ten. 

Voor dit onderzoek wordt eerst het totale aantal aangebrachte zaken ver-
deeld naar inhoud van de beschuldiging of klacht, en per ambacht beschouwd. 
Daarna worden de afzonderlijke ambachten per periode behandeld. Tot slot 
wordt nagegaan om welke aangebrachte zaken het ging per ambacht in de vier 
onderzoeksperioden. De verwachting is dat door deze benadering inzicht ont-
staat in de verhouding tussen enerzijds de ambachten en ingelanden en ander-
zijds de dijkgraaf en de hoogheemraden. Getracht wordt de uitkomsten uit te 
leggen vanuit de geografische, economische en bestuurlijke situatie, om daar-
mee de verschillen in de verhouding tussen de ambachten en de hoogheem-
raden te verklaren.

Tot slot nog iets over de toegepaste selectie. Hoe representatief is deze? De 
dingboeken werden tijdens de rechtszitting bijgehouden, zodat deze registers 
een goed overzicht geven van de behandelde zaken door de hoogheemraden 
in de vierschaar. De keuze voor een viertal perioden van zes jaar met een in-
terval van twintig jaar is bepaald door de aanwezigheid van dingboeken ver-
spreid over de zestiende eeuw. Er is niet gekeken naar de hoeveel aangebrach-
te zaken in die jaren, evenmin of de drie te onderzoeken ambachten er vaak 
in voorkwamen. De periode van zes jaar met een interval van telkens twintig 
jaar geeft een beeld van het aantal en het soort rechtszaken door de zestiende 
eeuw heen. 

In de vier onderzochte perioden zijn in totaal 509 aangebrachte zaken aan-
getroffen tegen ingelanden van Maasland, Monsterambacht en Berkel. Ver-
deeld naar periode is te zien dat er een sterk stijgende lijn was in het totale 
aantal aangebrachte zaken tegen de drie ambachten en dat er in de periode 
1530-1535 erg weinig zaken aangebracht zijn voor de vierschaar (grafiek 7.1). 
Door het geringe aantal aangebrachte zaken kan er een afwijkend beeld ont-
staan ten opzichte van de drie andere onderzochte perioden. Om deze reden 
worden de uitkomsten die tegen de trend ingaan niet als een trendbreuk be-
schouwd. Er wordt vooral gekeken naar de grote lijn in de zestiende eeuw. 
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Veruit de meeste aangebrachte zaken hadden betrekking op Maasland. Het 
verschil in aantal is niet te verklaren uit de demografische omstandigheden, 
omdat het inwonertal van Maasland en Monsterambacht sterk met elkaar over-
eenkwam. Berkel had ruim de helft minder inwoners dan deze twee ambach-
ten. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op verklaringen voor de verschil-
len in aantallen en soorten overtredingen.

 De zaken die de hoogheemraden behandelden, konden zijn aangebracht 
door de dijkgraaf en derden, namelijk de ambachtsbestuurders, waterstaats-
functionarissen of inwoners van de ambachten. In grafiek 7.2 is een onderver-
deling gemaakt in aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door de ambach-
ten. Deze grafiek laat zien dat in de loop van de zestiende eeuw de ambachten 
meer gebruik gingen maken van de rechtsprekende bevoegdheid van de hoog-
heemraden. In het midden van de eeuw waren er bijna evenveel aangebrachte 
zaken van ambachten als van de dijkgraaf. Van Dam constateerde eenzelfde 
tendens in Rijnland.9 Tegelijkertijd nam ook het aantal aangebrachte zaken 
van de dijkgraaf bij de drie ambachten samen aanzienlijk toe. In de jaren tach-
tig steeg dat explosief, terwijl de aangebrachte zaken door ambachten afna-
men. Alle aangebrachte zaken samen, dus van alle ambachten in Delfland, la-
ten iets andere verhoudingen zien, maar wel eenzelfde trend (tabel 7.1). In de 
tabel is te zien dat in de periode 1505-1510 iets meer zaken waren aangebracht 
door de dijkgraaf dan door de ambachten. In de periode 1580-1585 was het per-
centage van het aantal aangebrachte zaken door de dijkgraaf gestegen tot 72%. 
Het aantal was meer dan verdrievoudigd, van 363 in de eerstgenoemde perio-
de, naar 1281 in de laatstgenoemde. De activiteit van het college van hoog-
heemraden als rechtsprekend instituut was in 75 jaar enorm toegenomen. Uit 
onderzoeken blijkt dat eenzelfde trend in toename van het aantal rechtszaken 
tussen 1480 en 1600 is te zien bij het Hof van Holland en in andere delen van 
Europa. In de zeventiende eeuw is er in Holland sprake van stabilisatie en in 
de achttiende eeuw van een sterke afname. Beide zijn niet te verklaren van-
uit de demografische ontwikkeling. Andere mogelijke achtergronden zijn nog 
niet nader onderzocht.10

In grafiek 7.3 en 7.4 is een verdere onderverdeling in het aantal aangebrach-
te zaken per partijcombinatie per onderzoeksperiode te zien, zowel in abso-
lute aantallen als in percentages. De dijkgraaf bracht aanvankelijk de meeste 
aan, zowel tegen ambachten als tegen ingelanden. Procentueel was er sprake 
van een afname in de volgende twee onderzoeksperioden (1530-1535 en 1555-
1560), veroorzaakt door de toename van het aantal aangebrachte zaken vanuit 
de ambachten (afb. 7.3). Aan het eind van de eeuw ontstond een kentering in 
dit beeld door de enorme toename van het aantal aangebrachte zaken door de 
dijkgraaf tegen ingelanden, terwijl het aantal aangebrachte zaken vanuit de 
ambachten aanzienlijk afnam.      

De aangebrachte zaken vanuit de ambachten waren meestal afkomstig van 
ambachtsbestuurders of waterstaatsfunctionarissen tegen ingelanden. Zaken 
aangebracht door een ambacht of ingeland tegen een ambacht kwamen wei-

9  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 100.
10  Le Bailly, ‘Langetermijntrends’, 30-35 en 65.
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nig voor in de zestiende eeuw. Het instellen van een civiele procedure van per-
sonen of instellingen door ambachten of ingelanden was een geheel ander 
aspect in de relatie tussen de ambachten en de hoogheemraden dan de veelge-
noemde conflicten tussen beide bestuursniveaus, namelijk de acceptatie van 
de rechtsprekende kwaliteiten van de hoogheemraden. Dit blijkt ook uit de ac-
ceptatie van de hoogheemraden als bemiddelaar bij conflicten tussen ambach-
ten. Hierin kwam de rol van de hoogheemraden als regionaal waterbeheerder 
het meest tot haar recht. 

Wie waren de gedaagden? Aanvankelijk waren de meeste aangebrachte za-
ken van de dijkgraaf gericht tegen de ambachtsbewaarders. Zij werden verant-
woordelijk gesteld voor de gebreken die binnen het ambacht werden geconsta-
teerd (grafiek 7.5). In de tweede helft van de eeuw waren het meer ingelanden 
dan ambachtsbewaarders die ter verantwoording werden geroepen. In de laat-
ste onderzoeksperiode gaat het zelfs om 96% van de aangebrachte zaken bij 
de drie onderzochte ambachten samen. Hieruit komt duidelijk naar voren dat 
bij de drie onderzochte ambachten tezamen in de zestiende eeuw sprake was 
van een verschuiving in het aanbrengen van vertegenwoordigers van het am-
bacht naar het aanbrengen van ingelanden. Hieraan is de conclusie te verbin-
den dat in de zestiende eeuw in de waterschapsrechtspraak een verschuiving 
plaatsvond van collectieve naar individuele verantwoordelijkheidsstelling. Het 
omslagpunt lag in de tweede helft van de eeuw. Bij de drie afzonderlijke am-
bachten was dat eveneens het geval.

De ambachten worden nu afzonderlijk bekeken, te beginnen met de eisers 
en gedaagden van Maasland. Hoe was daar de getalsmatige verdeling over de 

 ▸ 7.3 Het advocatenkantoor, Pieter de Bloot, 1628. Proceszakken hangen aan de muur.
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partijen? In grote lijnen nam het aantal aangebrachte zaken tegen Maasland 
in de zestiende eeuw toe, te weten van 48 in 1505-1510 naar 230 in 1580-1585. 
De partijen voor de vierschaar veranderden aanmerkelijk gedurende de eeuw. 
De ambachtsfunctionarissen zelf maakten in de loop van de zestiende eeuw 
steeds meer gebruik van de mogelijkheid om de hoogheemraden uitspraak te 
laten doen over interne conflicten met de ingelanden (grafiek 7.6). In de perio-
de 1580-1585 was dat overigens wel aanzienlijk minder dan de periode ervoor. 
Zaken aangebracht door ingelanden tegen het ambacht en door het ambacht 
tegen andere ambachten kwamen ook bij Maasland weinig voor. 

Het aandeel van de dijkgraaf in het totale aantal aangebrachte zaken tegen 
Maasland of Maaslanders kwam aanvankelijk met 41 zaken uit op 85%. Dat 
nam in de twee volgende onderzoeksperioden af naar 46%. In de laatste peri-
ode was het weer op het niveau van begin zestiende eeuw, namelijk 89%, ofwel 
205 aangebrachte zaken (grafiek 7.7). De toename van het aantal aangebrach-
te zaken door de dijkgraaf tegen ingelanden is onmiskenbaar. Ook is duide-
lijk dat de dijkgraaf weinig zaken aanbracht waarin het ambacht de gedaagde 
was. Dat aantal nam in de loop van de eeuw in grote lijnen steeds verder af. De 
dijkgraaf voerde gaandeweg de zestiende eeuw steeds meer processen tegen 
individuen in plaats van tegen het ambacht als collectief (grafiek 7.8). Over de 
gehele zestiende eeuw nam de individuele verantwoordelijkheidsstelling toe 
van 56% naar 96%.

De veelheid aan aangebrachte zaken tegen Maasland in de laatste twee on-
derzoeksperioden maakt het mogelijk om na te gaan of er een relatie bestond 
tussen de omvang van het landbezit en het aantal berechtingen. Van bijna de 
helft van de gedaagden was geen landbezit bekend. Hiervoor zijn drie redenen 
aan te geven. Ten eerste dat ze werkelijk geen landbezit hadden. Ten tweede 
dat ze geen landbezit hadden in 1561 en 1577, de jaren waarin de bezitsverhou-
dingen onderzocht zijn. Ten derde is het mogelijk dat ze wel landbezit hadden 
in Maasland, maar niet binnen het hoefslaggebied. 

Het landbezit (zowel landeigendom als pacht) van gedaagden in twee peri-
oden samengebracht, brengt het volgende beeld naar voren (tabel 7.2). Van de 
gedaagden waar landbezit van bekend is, was een klein maar niet te verwaarlo-
zen deel kleine landbezitter, terwijl niet bekend is hoeveel landlozen er onder 
de gedaagden waren. Naarmate de omvang van het landbezit groter was, bleek 
ook het aantal tegen hen aangebrachte zaken groter, zodat er in Maasland dui-
delijk sprake was van een opmerkelijk verband tussen de omvang van het land-
bezit en het aantal aangebrachte zaken. Hoe groter het landbezit, hoe meer za-
ken die tegen hen aangebracht waren.

Is er ook een relatie waarneembaar tussen de omvang van het landbezit en 
het aantal zaken aangebracht door ingelanden? Hoewel kleiner in aantal kwam 
er bij de zaken uit Maasland eenzelfde trend naar voren als bij de gedaagden, 
namelijk: hoe groter het landbezit, hoe meer zaken zij aanbrachten (tabel 7.3).

Kort samengevat blijkt uit de cijfers dat ingelanden uit Maasland in de loop 
van de zestiende eeuw steeds meer gebruik gingen maken van de rechtspraak 
van de hoogheemraden. Het aantal zaken door de dijkgraaf aangebracht nam 
tegelijkertijd enorm toe. Een andere belangrijke constatering is de verschui-
ving die plaatsvond van collectieve naar individuele verantwoordelijkheidsstel-
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ling. Tevens is gebleken dat de meeste eisers en gedaagden meer dan twintig 
morgen land in eigendom of pacht hadden.

Ook in Monsterambacht steeg het aantal aangebrachte zaken in de loop van 
de zestiende eeuw. In de periode 1505-1510 waren het er vijf, in de periode 1580-
1585 in totaal tweeëndertig. Aanvankelijk betrof het alleen zaken die aangebracht 
waren door de dijkgraaf (grafiek 7.9). In de tweede en derde periode waren er 
ongeveer evenveel zaken aangespannen door de dijkgraaf als door de ambach-
ten. In de vierde periode was het aandeel van de dijkgraaf toegenomen tot 78%, 
namelijk vijfentwintig van de tweeëndertig aangebrachte zaken (grafiek 7.10). 
Het aantal aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen het ambacht nam aan-
vankelijk iets toe, maar in de vierde onderzoeksperiode bleef het slechts bij een 
zaak. Procentueel was er dan ook gedurende de eeuw sprake van een steeds ver-
dere afname van 80% naar 4% (grafiek 7.11). In Monsterambacht was er even-
eens sprake van een verschuiving in aangebrachte zaken tegen collectieven naar 
aangebrachte zaken tegen individuen. Procentueel nam het aantal toe van 20% 
naar 96%. Ook hier was dus in de zestiende eeuw sprake van een overduidelij-
ke verschuiving van collectieve naar individuele verantwoordelijkheidsstelling.

Hoe was in Monsterambacht de verhouding tussen de omvang van het land-
bezit en het aantal gedaagden? Van de 27 gedaagden die door de dijkgraaf voor 
de hoogheemraden waren gebracht, is van ruim een derde deel geen landbe-
zit bekend. Voor Monsterambacht zijn daarvoor dezelfde redenen te noemen 
als voor Maasland. Van de zeventien gevallen waarvan het landbezit van de ge-
daagden wel bekend is, blijkt dat de meesten van hen minder dan twintig mor-
gen land bezaten (tabel 7.4).

In tegenstelling tot Maasland was er in Monsterambacht dus geen aanwijs-
baar verband tussen groot landbezit en het aantal gedaagden. Dat voor Mon-
sterambacht een dergelijk verband niet is te leggen, valt te verklaren uit het 
soort overtreding. Van de veertig aangebrachte zaken hadden er zestien be-
trekking op het stelen van duindoorn uit de zeewering. Zowel de kleinere als 
grotere landbezitters maakten zich schuldig aan dit vergrijp. Doorn was een 
aantrekkelijk materiaal om de huizen mee te verwarmen, ovens te stoken en 
percelen af te rasteren.11 Op het stelen ervan stond aanvankelijk, in 1555, nog 
een boete van drie gulden.12 Later, in 1585, was dat verhoogd naar tien gulden 
voor iedere wagen doorn, plus herstel van de schade.13 Doorn was evenals helm 
een gewas dat het zand vasthield. Bovendien werd bij het stelen van de doorn 
ook de helm beschadigd. Om diefstal tegen te gaan wezen de hoogheemra-
den een deel van de doorn toe aan de smaldeler van de ambachten, die het 
mocht verkopen.14 Dit had niet het beoogde resultaat. De hoogheemraden wa-
ren het met de klagende ambachtsbewaarders eens dat deze vorm van vernie-
ling zwaar bestraft moest worden. In 1585 beloofden ze de overtreders te be-
straffen met een boete en eventueel met de doodstraf.15 

11  Postma, Delfland, 176.
12  HvD, OAD, inv.nr. 1626, f. 63.
13  Ibidem, inv.nr. 1631, dingboek, f. 120; ibidem, inv.nr. 1645, dijkgraafsboek, f. 151.
14  Postma, Delfland, 176.
15  HvD, OAD, inv.nr. 7, privilegeboek, f. 2.
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Van de eisers uit Monsterambacht zijn te weinig gegevens beschikbaar om 
na te gaan of er een verband bestond tussen landbezit en het aanbrengen van 
ingelanden. Van vier van de zes is geen landbezit bekend. De twee landbezit-
tende eisers hadden twee en acht morgen land.

Het onderzoek leverde voor Monsterambacht drie belangrijke bevindingen 
op. Ten eerste ging het ambacht in de loop van de eeuw meer gebruikmaken 
van de mogelijkheid om de hoogheemraden te laten vonnissen in kwesties 
tussen het ambacht en de ingelanden. Ten tweede was er bij Monsterambacht 
eveneens sprake van een verschuiving in verantwoordelijkheidsstelling van de 
dijkgraaf van collectief naar individueel in de tweede helft van de zestiende 
eeuw. Ten derde was de sociale achtergrond van degenen die voor de recht-
bank van de hoogheemraden verschenen zeer divers.

Wat Berkel betreft maakt het geringe aantal aangebrachte zaken waarbij dit 
ambacht betrokken was het lastig daarin trends waar te nemen. De hier on-
derzochte perioden geven een wisselend beeld te zien in het aantal aange-
brachte zaken waarbij functionarissen of inwoners van Berkel partij waren. 
In de derde onderzoeksperiode kwamen veruit de meeste aangebrachte zaken 
voor ten opzichte van de andere onderzochte perioden, namelijk 26 (grafiek 
7.12). De ambachtsfunctionarissen en ingelanden van Berkel maakten in de 
vier perioden nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om de hoogheemraden 
te laten vonnissen in kwesties tussen het ambacht en de ingelanden of an-
dere ambachten. In de eerste en derde periode werden de meeste zaken door 
de dijkgraaf aangebracht. In de tweede en vierde periode brachten uitsluitend 
het ambacht en de ingelanden zaken voor de vierschaar, voornamelijk tegen 
ambachten (grafiek 7.13). In de eerste twee onderzoeksperioden werd alleen 
het ambacht verantwoordelijk gesteld door zowel het ambacht als de dijkgraaf 
(grafiek 7.14). In de derde en vierde periode werden ook enkele zaken aange-
bracht tegen ingelanden. De dijkgraaf spande op een uitzondering na alle za-
ken aan tegen collectieven (grafiek 7.15). 

Hoewel het om geringe aantallen gaat, geldt ook voor Berkel dat er tegen het 
eind van de zestiende eeuw een verschuiving had plaatsgevonden van collec-
tieve naar individuele verantwoordelijkheidsstelling. Die komt vooral in beeld 
als de aantallen omgezet worden in percentages. De dijkgraaf bracht in de vier 
onderzoeksperioden slechts een keer een ingeland aan voor overtreding van 
de heemraadskeur. Het betrof Adriaen Cornelisz., een landgebruiker met 29 
morgen land, wegens het plaatsen van viskorven bij poldermolens. Opvallend 
is het grote aantal aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen het ambacht als 
collectief in de periode 1555-1560. Het betrof ambachtsbewaarders en molen-
meesters die ter verantwoording geroepen werden, veelal wegens nalatigheid.

Kort samengevat waren in Berkel de trends in aangebrachte zaken minder 
duidelijk waarneembaar door het geringe aantal. Toch kan ook hier gesproken 
worden van een verschuiving van collectieve naar individuele verantwoorde-
lijkheidsstelling. De meeste aangebrachte zaken waren afkomstig van de dijk-
graaf, gericht tegen het ambacht. Opvallend is het grote aantal in het midden 
van de eeuw. Door het kleine aantal zaken is het niet te zeggen of er een ver-
band was tussen de omvang van het landbezit en het aantal gedaagden en tus-
sen de omvang van het landbezit en het aantal eisers.
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De resultaten van de drie onderzochte ambachten samenvattend kan gesteld 
worden dat Maasland qua aantal aangebrachte zaken aanmerkelijk verschilt 
van Monsterambacht en Berkel. De aantallen van de twee laatstgenoemde am-
bachten liggen dicht bij elkaar. Het ene komt uit op zesenvijftig zaken, het 
andere op veertig. Daar tegenover staan de 413 van Maasland. Verdeeld naar 
partijcombinaties komen Maasland en Monsterambacht het meest met elkaar 
overeen. Het betreft overwegend aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen 
individuele ingelanden, op grote afstand gevolgd door aangebrachte zaken 
door het ambacht en ingelanden tegen individuele ingelanden. Voor deze twee 
ambachten was de vierschaar van de hoogheemraden een belangrijke aanvul-
ling op de lokale rechtspraak. Voor Berkel ging dit veel minder op ten aanzien 
van conflicten met ingelanden, terwijl dit ambacht in verhouding veel meer 
zaken aanbracht die gericht waren tegen andere ambachten. Het gaat echter 
slechts om enkele aangebrachte zaken per onderzoeksperiode, zodat er niet al 
te veel gewicht aan deze verdeling toegekend moet worden. Berkel verschilde 
ook van de andere twee ambachten door het grote aandeel van zaken die waren 
aangebracht door de dijkgraaf tegen het ambacht als geheel, hoewel het om de-
zelfde soort overtredingen ging als in de andere twee ambachten.

Een vergelijking tussen de drie ambachten resulteert in de vaststelling dat 
Maasland en Monsterambacht op zeven van de acht besproken punten met el-
kaar overeenkomen.Het eerste punt is de toename van het aantal aangebrach-
te zaken gedurende de zestiende eeuw. Het tweede punt betreft het aandeel 
van de dijkgraaf in het aantal aangebrachte zaken. Bij beide ambachten was 
dat in de eerste en vierde onderzochte periode veruit in de meerderheid ten 
opzichte van zaken die vanuit de ambachten waren aangebracht. Bij beide am-
bachten valt een enorme toename te zien van het aantal zaken dat door de dijk-
graaf was aangebracht. In de tweede en derde periode ligt de verdeling bij bei-
de rond de 50%. Ten derde kan van beide ambachten gezegd worden dat er in 
de tweede helft van de eeuw door de ambachten volop gebruikgemaakt werd 
van de mogelijkheid om de hoogheemraden te laten vonnissen in zaken tegen 
de ingelanden. Ten vierde kwamen er weinig zaken voor de hoogheemraden 
die door de twee ambachten waren aangebracht tegen andere ambachten. Ten 
vijfde was er over het geheel genomen een grote toename van aangebrachte 
zaken door de dijkgraaf tegen ingelanden. Ten zesde stelde de dijkgraaf wei-
nig en steeds minder rechtszaken in tegen de ambachten. Ten zevende vond 
er een verschuiving plaats van collectieve richting individuele verantwoorde-
lijkheidsstelling. Bij beide ambachten was die verschuiving in de laatste kwart 
van de zestiende eeuw gerealiseerd. Wat betreft het achtste punt verschillen de 
twee ambachten enigszins van elkaar. In Maasland waren onder de gedaagden 
de grote ingelanden met twintig morgen landbezit of meer iets in de meer-
derheid ten opzichte van de kleinere landbezitters. In Monsterambacht vorm-
den de kleinere landbezitters een ruime meerderheid onder de gedaagden. Dit 
kan niet verklaard worden uit de totale aantallen grote en kleine landbezitters. 
In Maasland kwamen namelijk meer kleinere landbezitters voor dan in Mon-
sterambacht. 

Ook bij Berkel is er een tendens waarneembaar van een toename van het 
aantal aangebrachte zaken door het ambacht tegen ingelanden. Hierdoor kan 
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ook bij Berkel gesproken worden van een trend richting individuele verant-
woordelijkheidsstelling. De meest opmerkelijke verschillen tussen Berkel en 
de andere twee ambachten zijn ten eerste dat het ambacht in verhouding meer 
rechtszaken instelde tegen andere ambachten en ten tweede dat de dijkgraaf 
in bijna alle gevallen het ambacht als collectief daagde. Deels kan dit verklaard 
worden uit het kleine aantal aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen het 
ambacht of de inwoners van Berkel.

Nu de verdeling van het aantal rechtszaken over de verschillende partij-
combinaties bekend is, komen vervolgens de zaken aan de orde die voor de 
vierschaar van de hoogheemraden werden gebracht. Zijn daarin ook kenmer-
kende verschillen tussen de ambachten waarneembaar? Om hierin inzicht te 
krijgen wordt er een onderscheid gemaakt in overtredingen van de heemraads-
keur die door de dijkgraaf waren aangebracht en zaken die door het ambacht 
waren aangebracht. Wat de laatste betreft, vertonen de drie ambachten grote 
overeenkomsten. De interne conflicten van Maasland hadden in bijna alle ge-
vallen betrekking op achterstallige betaling van omslag, pacht, aanbestedingen 
en vergoedingen. Dit soort zaken kwam ook voor bij Monsterambacht en Ber-
kel, al brachten deze ambachten ook wel zaken voor de hoogheemraden die 
verband hielden met aanbestedingen en onderhoudswerk. Monsterambacht 
was het enige ambacht van de drie dat ook nog andere zaken aanbracht, zoals 
een conflict over de bemaling en over het vonnis van de schout.

In de incidentele gevallen dat een ambacht een kwestie voorlegde aan de 
hoogheemraden in verband met een conflict met een ander ambacht, betrof 
het financiële aangelegenheden zoals heffing, betaling van de omslag en te-
rugbetaling. De vierschaar van de hoogheemraden bood de ambachten de mo-
gelijkheid om door een andere rechter een uitspraak te laten doen op basis 
van gelijkwaardigheid van de partijen.16 Het waren vaak juridische conflicten 
over de rechtmatigheid van het opleggen van een boete of zaken met betrek-
king tot het waterbeheer, zoals het leggen van een dam. Dergelijke conflicten 
kwamen echter zo weinig voor dat hierin geen verschil is aan te geven tussen 
de drie ambachten.

Interessant zijn ook de overtredingen die werden aangebracht door de dijk-
graaf. Het soort overtreding zegt namelijk iets over het zwaartepunt in de rela-
tie tussen de ambachten en de regionale waterbeheerders. De vergrijpen zijn 
dan ook nader onderzocht op aantal en soort per ambacht, aanvankelijk over 
alle vier de perioden samen, daarna uitgesplitst per ambacht en periode. Het 
gaat om overtredingen waarbij zowel individuen als collectieven werden ge-
daagd. In tabel 7.5 is eerst een onderverdeling gemaakt in de verhouding tus-
sen overtredingen die betrekking hadden op het waterbeheer en op het be-
stuur. 

Bij alle ambachten waren de overtredingen met betrekking tot het waterbe-
heer veruit in de meerderheid. Het ging om nalatig onderhoud, het uitvoeren 
van werken zonder toestemming van de hoogheemraden en beschadiging van 
waterwerken. Onder de laatstgenoemde werken zijn niet alleen de fysieke be-
schadigingen gerekend, zoals afgraving van dijken en wegen of het verwijde-

16  Streefkerk, ‘Lijk in de dijk’, 35.
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ren van helmgras, maar ook het achterlaten van obstakels op deze locaties. De 
bestuurlijke overtredingen hadden betrekking op achterstallige betalingen van 
voorschotten en boetes, het niet verschijnen na een oproep van de hoogheem-
raden, het beledigen van de hoogheemraden of een functionaris, dan wel het 
in twijfel trekken van de bevoegdheid van de hoogheemraden.

De verdeling naar soort overtreding is te zien in tabel 7.6. Hierin zijn de ver-
zamelde data uit de vier perioden uitgesplitst naar ambacht. Getracht wordt 
hieruit de algemene trends in de waterschapsrechtspraak te distilleren. In 
Maasland hadden de meeste van de 311 overtredingen die waren aangebracht 
door de dijkgraaf te maken met nalatig onderhoud aan de Maasdijk en an-
dere waterwerken, namelijk 69%. Daarop volgden de overtredingen met be-
trekking tot beschadiging van waterwerken met 13% (tabel 7.7). Iets meer dan 
de helft van alle overtredingen was aangebracht wegens nalatigheid in onder-
houdsplicht ten aanzien van de Maasdijk. 

Monsterambacht of diens inwoners werden in de vier onderzoeksperioden 
in totaal veertig keer door de dijkgraaf voor de vierschaar gedaagd. In ruim 
driekwart van die gevallen ging het om beschadiging van waterwerken, meest-
al de zeewering, gevolgd door nalatig onderhoud aan andere waterwerken (ta-
bel 7.8). Het stelen van doorn uit de zeewering was de meest voorkomende 
overtreding die voor de hoogheemraden werd gebracht. 

In Berkel kwam het 29 keer voor dat inwoners door toedoen van de dijkgraaf 
op rechtdagen moesten verschijnen. De meeste overtredingen hadden betrek-
king op nalatig onderhoud aan waterwerken (tabel 7.9). Het kwam slechts 
twee keer voor in de onderzoeksperioden dat een inwoner zich tegenover de 
hoogheemraden moest verantwoorden voor een turfgerelateerd vergrijp. De 
twee gevallen zijn ondergebracht bij de categorie ‘beschadiging waterwerken’.

De verdeling van het soort overtredingen per periode bij de afzonderlijke 
ambachten geeft geen opvallend beeld te zien in toe- of afname van bepaalde 
overtredingen (tabel 7.10). Een in het oog springende kwantitatieve uitschie-
ter betreft de enorme toename van het aantal berechte overtredingen op nala-
tig onderhoud aan vitale waterwerken in de vierde onderzoeksperiode. Deze 
kwam volledig voor rekening van Maasland. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in deze paragraaf is onderzocht op 
welke terreinen de relaties tussen de twee bestuurslagen zich het meest mani-
festeerden, aan de hand van zaken die aangebracht waren voor de vierschaar 
van de hoogheemraden. Door de aangebrachte zaken voor de vierschaar van 
de hoogheemraden te analyseren, zijn twee trends zichtbaar geworden die bij 
alle drie de ambachten voorkwamen. De eerste betreft een geleidelijke toena-
me van het aantal aangebrachte zaken gedurende de eeuw. De tweede is de 
verschuiving van collectieve naar individuele verantwoordelijkheidsstelling, 
blijkend uit de toename van het aantal aangebrachte zaken tegen personen in 
plaats van tegen ambachten. 

Voor de eerstgenoemde verschuiving kan als verklaring de toegenomen wa-
terstaatkundige problemen gegeven worden, waardoor hogere eisen gesteld 
werden aan het waterbeheer, het toegenomen vertrouwen van de ambachten 
in het oordeel van de hoogheemraden, waardoor zij interne conflicten aan 
hun oordeel overlieten, alsook het verscherpte toezicht door de dijkgraaf en 
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de hoogheemraden en de individuele verantwoordelijkheidsstelling. De twee-
de trend heeft andere verklaringsgronden. De meest praktische verklaring is 
de toenemende professionalisering van het regionale bestuur, die tot uiting 
kwam in de verbeterde administratie. Hierdoor was bekend wie individueel 
verantwoordelijk was. Een andere verklaring vormen de verslechterde geogra-
fische omstandigheden, vooral sinds het uitbreken van de Opstand midden 
jaren zestig. De schade aan de waterwerken die was aangericht door Spaanse 
soldaten en de militaire inundaties, vooral in de eerste helft van de jaren ze-
ventig, was enorm. Binnen Delfland was zoiets ongekend. Zelfs de Allerheili-
genvloed in 1570 had slechts in geringe mate schade veroorzaakt. Het duurde 
jaren voordat de oorlogsschade hersteld was. De gebeurtenissen tijdens de be-
ginjaren van de Opstand kunnen bijgedragen hebben aan een nieuwe visie van 
de dijkgraaf en de hoogheemraden op het waterbeheer, die resulteerde in een 
verbeterde administratie en een verscherpt toezicht op de waterwerken. Mo-
gelijk hebben deze gebeurtenissen als katalysator gewerkt voor de trend naar 
professionalisering overeenkomend met het streven naar centralisatie van de 
overheid. Dit was ongetwijfeld van invloed op het toezicht door de dijkgraaf en 
de hoogheemraden, doordat zij afkomstig waren uit dezelfde kringen als de 
raadsleden op centraal niveau. Door familie- en vriendschapsverbanden wer-
den bestuursmethoden doorgegeven naar andere bestuursniveaus. Bovendien 
hadden de centrale overheid en vooral de landsheer groot belang bij een goed 
functionerend toezichthoudend waterbestuur.17 De diverse connecties kunnen 
ook van invloed zijn geweest op de wijziging van wereldbeeld van de dijkgraaf 
en de hoogheemraden, waarbij de mens als persoon meer betekenis kreeg in 
de maatschappelijke context. Dit gedachtegoed kan via wetenschappers en hu-
manisten zijn overgenomen door de waterbeheerders. Al eerder (in paragraaf 
2.3) kwam ter sprake dat er hechte connecties tussen hen waren. Het is met de 
huidige beschikbare data niet na te gaan of eenzelfde verschuiving zich mani-
festeerde in de algemene rechtspraak. Er zou sprake kunnen zijn van een ver-
schuiving in het geval aanvankelijk lokale overheden werden aangesproken op 
het disfunctioneren van functionarissen.

7.4 Verklaringen voor de overtredingen 

Wat kan de verklaring zijn voor de gevonden patronen in het aantal en soort 
overtredingen? Om hier enig inzicht in te krijgen worden de overtredingen 
per ambacht onderzocht tegen de achtergrond van de geografische, economi-
sche en bestuurlijke omstandigheden van de drie ambachten. Wat betreft de 
geografische omstandigheden kan gedacht worden aan de verantwoordelijk-
heid van het ambacht voor vitale waterwerken voor heel Delfland en specifie-
ke lokale waterbeheersproblemen. Bij de economische omstandigheden gaat 
het om de verdeling van het land over de landgebruikers en van het land naar 
eigendom en pachtgoed. Bij de bestuurlijke omstandigheden gaat het om de 
aanwezigheid van een lokale bestuurlijke elite, de participatie van de inwo-

17  Van Tielhof en Van Dam, Stedenland, 106-107.
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ners in het besluitvormingsproces en de verdeling van bestuursfuncties. Bij 
ieder ambacht worden de overtredingen nader beschouwd in relatie tot deze 
elementen en tot de specifieke omstandigheden binnen het ambacht. De vra-
gen die hierbij gesteld worden zijn: waar draaiden de overtredingen om? Hoe 
verhielden de overtredingen zich tot de lokale geografische, economische en 
bestuurlijke context? Wat zegt dit over de verhouding van de inwoners van het 
ambacht tot de hoogheemraden? Achtereenvolgens komen Maasland, Mon-
sterambacht en Berkel aan de orde.

Wat waren het voor overtredingen die aangebracht werden tegen Maaslan-
ders en hoe kunnen die verklaard worden? De grootste groep vormden de 
waterstaatkundige overtredingen, namelijk 88% van het totale aantal. Ruim 
twee derde deel daarvan had betrekking op nalatig onderhoud aan de water-
werken, voornamelijk met betrekking tot de Maasdijk. Deze waterkering was 
van groot belang voor de waterveiligheid van Delfland. Bij een strikte hand-
having van de heemraadskeur ligt het voor de hand dat er meer overtreders 
bekeurd zullen worden dan bij minder vitale kaden, temeer omdat de Maas-
dijk als enige twee keer per jaar geschouwd werd. Bij die gelegenheid werden 
de onderhoudsplichtigen beboet als hun dijkvak niet op orde was bevonden. 
Zo hadden de landgebruikers in het hoefslaggebied meer kans om voor een 
overtreding gedaagd te worden dan de ingelanden van de andere twee am-
bachten. Dit verklaart deels waarom Maaslanders vaker voor de vierschaar 
moesten verschijnen dan de ingelanden van de andere twee ambachten. Hoe-
wel niet met zekerheid te zeggen valt dat het ging om een daadwerkelijke toe-
name van het aantal overtredingen of dat er sprake was van een verscherpt 
toezicht door de hoogheemraden, zijn er enkele redenen om aan te nemen 
dat het laatste het geval was. De eerste reden had te maken met de beginja-
ren van de Opstand. Zoals hiervoor is aangegeven, was in de jaren zeventig 
enorme schade aan de dijk ontstaan door de aanwezigheid van Spaanse troe-
pen en bij het ontzet van Leiden in 1574 was de dijk op zestien plaatsen door-
gestoken om het platteland te inunderen. Met behulp van een kostenvergoe-
ding van de Staten van Holland was de dijk een paar jaar later hersteld.18 Het 
is niet denkbeeldig dat de ervaringen van de beginjaren van de Opstand de 
hoogheemraden nog meer het belang van een goede staat van de waterwer-
ken hebben doen inzien. 

De negatieve effecten van de beginjaren van de Opstand op de plattelands-
economie en op de staat van de waterwerken hadden een belangrijke uitwer-
king op het institutionaliseringsproces van het regionale waterbeheer door het 
intensiveren van het toezicht op de waterwerken door de hoogheemraden. Een 
dergelijk effect is ook door andere onderzoekers geconstateerd. ’t Hart bracht 
de negatieve effecten van de Opstand in verband met het staatsvormingspro-
ces. Door de stedelijke economie te steunen tijdens de Opstand, kon het plat-
teland mede profiteren van de investeringen van stedelingen in onder andere 
waterwerken. Hierdoor kon het platteland zich vrij snel herstellen en de land-
bouwbedrijven vergroten, wat in het belang was van het staatsvormingspro-

18  Postma, Delfland, 239-240.
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ces.19 Van Tielhof zag een dergelijk effect ook in Rijnland in de zogenoemde 
gemeenmaking van de Spaarndammerdijk. Gemeenmaking is het onderhou-
den van de dijk door het hoogheemraadschap met behulp van aannemers met 
financiële bijdragen van de ingelanden, in plaats van individueel onderhoud 
door de ingelanden. De gemeenmaking droeg bij aan het institutionaliserings-
proces omdat hiervoor een uitgebreide administratie werd opgezet. Hoewel de 
onderhoudsplichtige ingelanden al vanaf midden zestiende eeuw bij de hoog-
heemraden aandrongen op gemeenmaking, kwam aanpassing van het onder-
houdssysteem pas toen de dijkplichtigen, volledig verarmd door de Opstand, 
niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen.20

Een tweede reden voor een verscherpt toezicht op de uitvoering van water-
werken door Maaslanders was hun protesthouding en hun verzoek om be-
stuurshervorming. De protesthouding uitte zich in de weigering voorschotten 
terug te betalen en boetes te voldoen. Het niet betalen van opgelegde boetes 
kan een vorm van lijdelijk verzet geweest zijn. Het vond in dezelfde tijd plaats 
als de monopolisering van de bestuursfuncties door middel van substitutie en 
werd gevolgd door de in paragraaf 4.4.1 beschreven poging van de ambachts-
bestuurders hervormingen door te voeren door instelling van achtemannen en 
afschaffing van de burenraadpleging.

Een soort overtreding dat alleen in de eerste onderzochte periode voorkwam, 
daarna niet meer, is het inlaten van boezemwater in de polder zonder daarvoor 
toestemming te vragen aan de hoogheemraden. Datzelfde was ook het geval 
met het aanleggen van waterwerken zonder toestemming. Dit doet vermoeden 
dat de ambachten in de loop van de eeuw beter op de hoogte waren van de re-
gels van de regionale waterbeheerders, of dat ze bereid waren die regels te res-
pecteren, of beide. De reden hiervoor kan verbeterde communicatie tussen de 
twee bestuursniveaus zijn, wat duidt op een toenemende bestuurlijke profes-
sionalisering van het regionale waterbestuur in Delfland.

Daarnaast kwam het enkele keren voor dat ambachtsbewaarders van Maas-
land weigerden de waterwerken uit te voeren die de hoogheemraden had-
den opgedragen. Meestal ging het om de Maasdijk. Zij weigerden vanwege 
de hoge kosten van de in hun ogen overbodige werken. Begin zestiende eeuw 
werden dergelijke conflicten voorgelegd aan het Hof van Holland of de Grote 
Raad van Mechelen. Een voorbeeld betreft het geval in 1516, toen de ingelan-
den van Maasland samen met de stadsbestuurders en ingelanden van Vlaar-
dingen bij het Hof van Holland een klacht indienden tegen de dijkgraaf en de 
hoogheemraden wegens ‘ondeugdelicke en onbehoirlicke keuren’ tot ‘grooten 
lasten vanden ondersaeten ende ingelanden’.21 Het Hof stelde de klagers in het 
gelijk en verklaarde de betreffende keuren nietig. Na de oprichting van het col-
lege van hoofdingelanden was deze procesgang overbodig, zoals blijkt uit het 
hoog opgelopen conflict tussen de onderhoudsplichtigen en de hoogheemra-
den over de ophoging en verzwaring van de Maasdijk. De hoofdingelanden 

19  ’t Hart, Dutch wars, 120-122.
20  Van Tielhof, Stedenland, 149-151.
21  NA, HvH, inv.nr. 1036, nr. 261. Citaat vertaald: ‘onterechte keuren die de ingelanden zwaar 
belasten’.
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bepaalden dat de afmetingen in de keur naar beneden toe moesten worden 
bijgesteld.22

Behalve de waterstaatkundige overtredingen waren er ook bestuurlijke over-
tredingen die de dijkgraaf aanbracht. Die maakten 12% uit van alle overtre-
dingen door Maaslanders. Ruim de helft van deze overtredingen bestond uit 
de weigering boetes en voorgeschoten geld te betalen in de periode 1555-1560. 
De reden van deze vorm van overtreding is niet uit de stukken op te maken, 
maar kan beschouwd worden als een vorm van protest tegen de dijkgraaf en de 
hoogheemraden. Daarnaast waren verbaal en soms fysiek geweld en de weige-
ring om waterwerken uit te voeren de meest voorkomende vormen van verzet 
tegen de hoogheemraden. Dit kwam zowel voor bij ambachtsfunctionarissen 
als bij ingelanden die geen functie vervulden, zoals Cornelis Jansz., die in pa-
ragraaf 1.1 al in dit verband werd aangehaald. Andere bestuurlijke overtredin-
gen, zoals het beledigen van functionarissen en het geen gevolg geven aan een 
oproep, kwamen incidenteel voor. 

Voor wat betreft de bestuurlijke overtredingen is er voor Maasland een ver-
band te leggen met het landbezit en ook met het ontbreken van een lokale elite 
die de beleidslijnen en de strategie uitzette waaraan de ingelanden zich kon-
den conformeren. Maasland kende traditioneel geen overheersende groep van 
grote landgebruikers die een groot deel van het land in gebruik had, doordat 
er een grote groep middelgrote landgebruikers was met vrij veel land in eigen-
dom of pacht. De wat kleinere landgebruikers werden ook veelvuldig in be-
stuursfuncties gekozen, zodat ook zij actief en meest direct betrokken waren 
bij de besluitvorming. Er was daardoor geen sprake van elitarisering en mono-
polisering van de ambachtsfuncties. Door het ontbreken van een sterk gepro-
fileerde bestuurlijke elite was er geen intern leiderschap, zodat de ingelanden 
meer hun eigen gang gingen in hun verzet tegen de hoogheemraden. Dit uitte 
zich onder andere in bestuursgerelateerde overtredingen. Deze opvatting past 
in de door Prevenier en Boone geschetste mechanismen van sociale controle 
die in de middeleeuwen een belangrijke rol speelden bij het scheppen van orde 
in de samenleving, waarbij de elite een niet te onderschatten inbreng had.23 

In Maasland werden veelal grote landgebruikers aangebracht naar aanlei-
ding van een overtreding. Dit is verklaarbaar doordat voor degenen met veel 
land in eigendom of pacht de financiële gevolgen van een boete niet zo zwaar 
wogen, waardoor zij meer risico’s namen tegenover overheden. Een aantal van 
hen waren in functie als ambachtsbewaarder. Al waren zij in de positie van 
hoofdambachtsbewaarder in de gelegenheid om bestuurlijke druk uit te oefe-
nen op de hoogheemraden, zij kozen toch ook nog voor de weg van de overtre-
dingen, door bijvoorbeeld de hun opgelegde boetes niet te voldoen en het door 
de dijkgraaf voorgeschoten geld niet terug te betalen.

Een andere deelverklaring heeft betrekking op de specifieke geografische 
omstandigheden in Maasland. Door de hoogteligging en bodemgesteldheid 
waren hier vanaf de occupatie steeds ingrijpender aanpassingen nodig om het 
gebied te beschermen tegen het buitenwater. Dit resulteerde in omvangrijke 

22  De Wilt et al., Delflands kaarten, 49 en HvD, OAD, inv.nr. 1738.
23  Prevenier en Boone, ‘Mechanismen’, 268-293.
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waterwerken die van regionaal belang waren. In de zestiende eeuw was er 
geen enkel ambacht met zoveel waterwerken binnen zijn grenzen die regio-
naal van zo grote betekenis waren. Het toenemend belang van de Maasdijk 
was de reden dat de dijk twee keer per jaar grondig geïnspecteerd werd. Dit 
had als consequentie dat relatief veel overtreders uit Maasland voor de hoog-
heemraden moesten verschijnen om zich te verantwoorden voor nalatig on-
derhoud.

Hoe was de situatie in Monsterambacht? Er waren niet veel overtreders die 
door de dijkgraaf voor de hoogheemraden werden gedaagd in de zestiende 
eeuw. De meeste overtredingen, ruim driekwart, hadden betrekking op be-
schadiging van waterwerken. Ruim de helft daarvan betrof diefstal van doorn 
uit de zeewering. De veelvuldige vervolging van overtreders van het diefstal-
verbod kwam vooral voor in de vierde onderzoeksperiode van 1580-1585. Vol-
gens de ambachtsbewaarders van de dertien sluisambachten was dit vergrijp 
in die tijd aanzienlijk toegenomen.24 De druk van de ambachtsbewaarders op 
de hoogheemraden om maatregelen te nemen tegen deze overtreding had als 
direct gevolg een toename van het aantal aangebrachte overtredingen voor de 
vierschaar. De bezorgdheid om de toestand van de zeewering had te maken 
met de slechte staat waarin veel waterwerken verkeerden door nalatig onder-
houd als gevolg van de aanwezigheid van soldaten.

Wat is de verklaring voor het geringe aantal aangebrachte overtredingen te-
gen Monsterambacht? Er zijn twee belangrijke deelverklaringen. De eerste 
heeft te maken met het onderhoudssysteem van de zeewering. Aanvankelijk 
was Monsterambacht verantwoordelijk voor het onderhoud van het aangren-
zende deel van de zeewering, maar sinds begin zestiende eeuw werd de onder-
houdsplicht uitgebreid tot alle ambachten binnen Delfland. In de praktijk bete-
kende dit dat de hoofdambachten verantwoordelijk waren voor het onderhoud. 
Hierdoor werden de individuele ingelanden niet aangebracht voor eventuele 
nalatigheid. De tweede verklaring heeft te maken met de elitariseringsproces 
binnen de samenleving in de loop van de zestiende eeuw. Dit hield vooral in 
dat een bepaalde groep de bestuursfuncties in handen had. Dit is onder andere 
te zien in de benoeming van schepenen: tot 1585 waren de meeste schepenen 
grote en zeer grote landgebruikers. Daarna waren het meest landgebruikers 
met minder dan twintig morgen landbezit, maar omdat toen vaker dezelfde 
personen tot de functie van schepen verkozen werden, bleef de elitevorming 
in stand. Het elitariseringsproces werd versterkt door de afschaffing van de 
burenraadpleging aan het eind van de eeuw. De functie van ambachtsbewaar-
der bleef hoofdzakelijk voorbehouden aan grote en zeer grote landgebruikers. 
Veelvuldige benoeming van dezelfde personen tot ambachtsbewaarder kwam 
vooral in de eerste helft van de eeuw vaak voor. De hoogheemraden pleitten er 
voortdurend voor dat ambachtsbewaarders vermogend moesten zijn, het liefst 
in de vorm van landbezit. Dit kan dan ook bijgedragen hebben tot een goede 
verstandhouding tussen de waterbeheerders. Tevens zullen sociale codes en 
controle van een maatschappelijke groep, in dit geval de bestuurlijke elite, een 
beteugelend effect hebben gehad op het begaan van overtredingen.

24  HvD, OAD, 7, privilegeboek, f. 2.
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Een andere reden dat het aantal aangebrachte overtredingen tegen Mon-
sterambacht veel lager was dan in Maasland had te maken met de waterstaat-
kundige situatie, vooral de mate van vernatting van de bodem. In Monsteram-
bacht gaf die weinig aanleiding tot conflicten met de hoogheemraden vanwege 
de hogere ligging van het gebied ten opzichte van de omgeving. Voor de hoog-
heemraden was er bovendien geen reden om in te grijpen en de molenmees-
ters speciale bevoegdheden te geven. De enkele contacten die er bestonden 
tussen de regionale waterbestuurders en de ambachtsfunctionarissen van 
Monsterambacht hadden voornamelijk betrekking op de duinzandverstuivin-
gen, die een bedreiging vormden voor de leefbaarheid van het gebied in het al-
gemeen en voor de exploitatie van het land in het bijzonder.

Wat betreft Berkel valt het op dat bijna alle overtredingen aangebracht wa-
ren in de periode 1555-1560. In de tweede en vierde periode werden er zelfs he-
lemaal geen zaken behandeld waar Berkelaren bij betrokken waren. Het lage 
aantal overtredingen is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ten eerste zullen er óf 
geen overtredingen begaan zijn óf deze waren niet ernstig genoeg om voor de 
hoogheemraden te brengen. Ten tweede zullen er overtredingen onopgemerkt 
zijn gebleven. Het is mogelijk dat de Berkelaren niet geneigd waren anderen 
aan te brengen als dat niet strikt noodzakelijk was. Buiten de schouw waren 
de hoogheemraden namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van signalen 
van ingelanden om actie te ondernemen tegen overtreders van de keur.

Om wat voor overtredingen ging het in Berkel in de jaren vijftig van de zes-
tiende eeuw? Twaalf van de vierentwintig hadden betrekking op nalatig on-
derhoud. Slechts vier daarvan betroffen de landscheiding. Het geringe aantal 
overtredingen op een voor Delfland zo belangrijke waterkering doet vermoe-
den dat Berkel nauwgezet voldeed aan de onderhoudsverplichtingen en dat 
er weinig activiteiten plaatsvonden die schade veroorzaakten. Onder de on-
derhoudsplichtige ambachten was er een algemeen besef van het belang van 
de waterkerende functie van de landscheiding. Dat blijkt onder andere uit de 
alert heid van de Delflandse ambachtsbestuurders op de veenafgravingen aan 
de andere kant van de landscheiding. Die leidde herhaaldelijk tot procesvoe-
ring voor het Hof van Holland om tot nadere regelingen te komen. Uit een in-
spectierapport van 1536 blijkt dat de grootste bedreiging voor de landscheiding 
vanuit Schieland kwam. 

Andere overtredingen hadden betrekking op de uitvoering van werken zon-
der dat toestemming gevraagd was aan de hoogheemraden. Opmerkelijk ge-
noeg gingen vier van de zeven over waterinlaat. Ondanks de vernatting in het 
veengebied waren er dus tijden van droogte, waarin boezemwater moest wor-
den ingelaten om het water in de vaarten en sloten op peil te brengen voor de 
watervoorziening en om uitdroging van de kaden te voorkomen. Drie keer 
daagde de dijkgraaf een ingeland die weigerde gehoor te geven aan de op-
dracht van de hoogheemraden om op een bepaalde locatie te verschijnen. Het 
was een uiting van eigenzinnigheid die in Berkel meer voorkwam dan in de 
andere twee ambachten. Die eigenzinnigheid is ook terug te zien in die geval-
len dat de ambachtsbewaarders van Berkel de lidmaatambachten zoveel mo-
gelijk buiten hun besognes hielden, alsook in de verbeten strijd met de hoog-
heemraden om de reconstructie van de Berkelsche sluis, die besproken is in 
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paragraaf 2.3. Opvallend is ook het geringe aantal overtredingen met betrek-
king tot turfafgraving. Er werd in de zestiende eeuw nog niet op grote schaal 
turf afgegraven en waar dit gebeurde werd het land meteen weer toegemaakt. 
De landschappelijke gevolgen van de turfafgravingen waren er in de zestiende 
eeuw dan ook niet noemenswaardig, mede dankzij een goede naleving van de 
wet- en regelgeving op het gebied van de turfafgraving. 

De relatie tot de hoogheemraden werd voor een belangrijk deel bepaald 
door de economische en bestuurlijke situatie. In Berkel waren tegen het mid-
den van de eeuw grote landgebruikers in de meerderheid, gevolgd door de 
middelgrote. Het aantal landgebruikers nam in de loop van de eeuw alsmaar 
toe in alle omvangscategorieën, maar nog het meest in die van de kleine land-
gebruikers. Slechts enkelen behoorden tot de categorie ‘zeer grote landge-
bruikers’. Tussen midden zestiende eeuw en midden zeventiende eeuw vond 
er een verschuiving plaats van groot en middelgroot naar klein en middel-
groot landgebruik. Er was dus sprake van versnippering van land onder de 
landgebruikers, hoewel het grootste deel van het land in de zestiende eeuw 
nog steeds in handen was van grote en zeer grote landgebruikers. De aanwe-
zigheid van veel landeigendom onder degenen die het zelf in gebruik had-
den, zal een grote zelfstandigheid en zelfverzekerdheid onder de plaatselij-
ke ingelanden in de hand gewerkt hebben en van invloed geweest zijn op de 
houding tegenover de hoogheemraden. Dat veel ambachtsbestuurders, ook 
de schouten, meer dan twintig morgen land bezaten, zal daar zeker toe heb-
ben bijgedragen. Daarbij speelde ongetwijfeld een rol dat de ambachtsbe-
waarders, die tevens molenmeester waren, volwaardig deel uitmaakten van 
het ambachtsbestuur. De hoogheemraden hadden er meermalen blijk van 
gegeven dat ze moeite hadden met de positie van de ambachtsbewaarders, 
omdat ze geen eed hadden afgelegd voor de functie. Dat dit bij de ambachts-
bewaarders van Berkel wel het geval was, moet dan ook van invloed geweest 
zijn op hun onderlinge relatie. Hierin ligt vermoedelijk de verklaring waar-
om de verhouding tussen de regionale en lokale waterbeheerders van Berkel 
meer op voet van gelijkheid plaatsgehad lijkt te hebben en problemen beter 
in onderling overleg opgelost werden dan in de andere twee onderzochte am-
bachten.

7.5 Samenvatting en conclusie

Dit hoofdstuk is bedoeld om nader inzicht te krijgen in de conflicten tussen de 
regionale en lokale bestuursniveaus in Delfland. Er is een kwantitatieve ana-
lyse gemaakt van de rechtszaken waarin bestuurders en individuele ingelan-
den van Maasland, Monsterambacht en Berkel partij waren. De analyse heeft 
overeenkomsten en verschillen aangetoond tussen de ambachten in aantal en 
soort overtredingen en in de economische achtergrond van de overtreders. De 
verklaring voor deze uitkomsten is gezocht in geografische, economische en 
bestuurlijke omstandigheden in de ambachten. 

Tijdens het onderzoek naar de partijen voor de vierschaar van de hoog-
heemraden kwam een opvallende ontwikkeling naar voren in het algemene 
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beeld van de rechtspleging, namelijk dat aanvankelijk de ambachten als ge-
heel gedaagd werden door de dijkgraaf, later de ingelanden afzonderlijk. Dit 
is aangeduid als een verschuiving van collectieve naar individuele verantwoor-
delijkheidsstelling. Het was een ontwikkeling die specifiek gold voor water-
schapsrechtspraak en verbonden was aan de gezamenlijke zorg voor het water-
beheer. De verklaringen voor de verschuiving in verantwoordelijkheidsstelling 
zijn gerelateerd aan geografische omstandigheden die tot verscherpt toezicht 
leidden, bestuurlijke ontwikkelingen, bestaand uit een verbeterde administra-
tie, en connecties in wetenschappelijke kringen. 

De geconstateerde overeenkomsten, vooral tussen Maasland en Monsteram-
bacht, hebben betrekking op de toename van het totale aantal aangebrachte 
zaken en het aantal civiele procedures die de ambachten begonnen voor de 
vierschaar van de hoogheemraden. Deze conflicten geven bij beide ambach-
ten een toename te zien in de loop van de eeuw en een afname in de laatste 
twee decennia. De toename van het totale aantal zaken is te verklaren uit het 
verscherpte toezicht door de regionale waterbeheerders en de toenemende po-
pulariteit van de vierschaar van de hoogheemraden ter behandeling van met 
name betalingszaken van ingelanden. De verslechterde waterstaatkundige si-
tuatie was de belangrijkste reden voor de regionale waterbeheerders om het 
toezicht te intensiveren.

Het toenemende aantal zaken tussen ambachtsfunctionarissen en ingelan-
den dat door ambachten voor de hoogheemraden werd gebracht, is te verkla-
ren uit de behoefte aan externe berechtiging in zulke rechtszaken waarin be-
handeling op gelijke voet belangrijk was, zoals bij terug- of invordering van 
betalingen. De populariteit van deze vorm van procesvoering nam af in de laat-
ste decennia van de zestiende eeuw. Mogelijk hield dit verband met de stort-
vloed aan processen die door de ambachten tegen de hoogheemraden gevoerd 
werden, waardoor ambachten minder geneigd waren om de hoogheemraden 
om een uitspraak te vragen. 

De zaken die de dijkgraaf aanbracht, vertonen eveneens een overeenkomst. 
De zaken hadden namelijk vooral betrekking op de waterstaatgerelateerde 
overtredingen, in het bijzonder nalatig onderhoud aan en beschadiging van 
regionale waterwerken. Dit is te verklaren vanuit de hoofdtaak van de dijkgraaf 
en de hoogheemraden, namelijk het toezicht houden op de instandhouding 
van de regionale waterwerken.

Naast deze overeenkomsten zijn er vele verschillen geconstateerd in aantal-
len en soorten overtreding met betrekking tot de regionale waterstaat en de 
economische achtergrond van de overtreders. Wat betreft het aantal aange-
brachte zaken door de dijkgraaf springt Maasland er in kwantitatief opzicht 
ver bovenuit. De verklaring hiervoor ligt in het onderhoudssysteem en het re-
gionale belang van de Maasdijk. Doordat individuele ingelanden onderhouds-
plichtig waren, kwamen zaken die aangebracht waren wegens nalatig onder-
houd bij Maasland veel vaker voor dan bij andere ambachten. Dat aantal nam 
enorm toe nadat de dijk hersteld was na de inundaties en het terugtrekken 
van de soldaten na het ontzet van Leiden. De hachelijke situatie die was ont-
staan door inundatie en verwaarlozing van de waterwerken tijdens de beginja-
ren van de Opstand, deed de regionale waterbeheerders inzien dat zij strenger 
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moesten toezien op het onderhoud van de dijk, met meer aangebrachte za-
ken tegen onderhoudsplichtigen tot gevolg. De Maaslanders werden ook vaker 
aangebracht door de dijkgraaf voor andere vormen van overtreding. Dit had te 
maken met de waterstaatkundige situatie, de inrichting van de waterhuishou-
ding en het ontbreken van een lokale elite die eventueel individueel verzet kon 
beteugelen.

Berkel week sterk af van de andere ambachten door het lage aantal aange-
brachte zaken en doordat het ambacht meestal zaken aanbracht tegen andere 
ambachten, terwijl de dijkgraaf ook meestal het ambacht als geheel aanklaag-
de. Een deel van de verklaring voor het lage aantal rechtszaken is waterstaat-
kundig van aard. Ten eerste omdat overtredingen niet aangebracht werden of 
onopgemerkt bleven. Ten tweede omdat het ambacht collectief verantwoorde-
lijk was voor het onderhoud van de landscheiding. Een bijkomend aspect was 
dat de Berkelaren zich bewust waren van het waterstaatkundige belang van 
deze waterkering, zodat er weinig overtredingen waren die betrekking hadden 
op beschadiging van de waterkering. Een ander deel van de verklaring is be-
stuurlijk van aard. Doordat de ambachtsbewaarders integraal deel uitmaakten 
van het algemeen bestuur, was er sprake van een bestuurlijke verhouding tus-
sen deze functionaris en de hoogheemraden. Voor de hoogheemraden was dit 
een belangrijk aspect van het ambachtsbewaarderschap, waardoor zaken vaker 
in onderling overleg werden opgelost. Een verklaring van economische aard is 
dat er weinig individueel verzet was door de elitarisering binnen het ambacht, 
waardoor problemen en ongenoegens beter beteugeld werden. De elitarise-
ring binnen Berkel blijkt uit de participatiecultuur. In dit ambacht werd duide-
lijk de voorkeur gegeven voor grote landbezitters in ambachtsfuncties, waarbij 
de roulatiefrequentie hoger werd naarmate er meer grote landbezitters geko-
zen werden.

Een ander verschil tussen de drie ambachten is dat er alleen bij Maasland 
een aanwijsbare relatie bestond tussen omvang van het landbezit en de hoe-
veelheid aangebrachte zaken. Een algemene verklaring hiervoor is dat grote 
landeigenaren meer in de gelegenheid en geneigd waren om overtredingen te 
begaan. In Maasland was dat meer het geval dan in andere ambachten, omdat 
de waterstaatkundige situatie daar er meer aanleiding toe kon geven en er een 
lokale elite ontbrak die eventueel verzet kon beteugelen. De participatiecul-
tuur was daar als breed te karakteriseren doordat zowel grote als kleine land-
bezitters voor een ambachtsfunctie werden gekozen en de roulatiefrequentie 
er over het algemeen hoog was. 

Tevens was opnieuw de individuele onderhoudsplicht op de Maasdijk een 
belangrijk deel van de verklaring. De grote landgebruikers hadden in verhou-
ding veel dijk te onderhouden. Als de hoogheemraden de onderhoudsstaat van 
de dijkvakken onvoldoende oordeelden, vertaalde zich dat in vele aangebrach-
te zaken. Bij Monsterambacht was er geen relatie tussen de omvang van het 
landbezit en het aantal aangebrachte zaken, omdat hier de meeste individuele 
ingelanden niet direct geconfronteerd werden met problemen met de water-
staatkundige situatie wegens het collectieve onderhoudssysteem voor de zee-
wering. Bovendien beteugelde de aanwezigheid van de lokale elite de neiging 
tot verzet. De elite was onder de algemene bestuurders van Monsterambacht 
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niet zozeer zichtbaar wat betreft landbezit, maar wel in de roulatiefrequentie. 
In de tweede helft van de zestiende eeuw bleek overduidelijk dat slechts een 
kleine groep inwoners tot schepen gekozen werd. Onder de waterstaatsfuncti-
onarissen had de elitisering juist betrekking op de kleine groep grote landbe-
zitters en niet op de roulatiefrequentie. Een andere verklaring is dat het in dit 
ambacht vooral ging om het stelen van doorn uit de zeewering, dat voor alle 
ingelanden een lucratieve bezigheid was.

In de relaties tussen de afzonderlijke ambachten en de hoogheemraden zijn 
duidelijke overeenkomsten en verschillen geconstateerd. De toename van het 
aantal aangebrachte zaken was bij alle ambachten te zien, bij de een wat meer 
dan bij de ander, als gevolg van een verscherpt toezicht door de regionale wa-
terbeheerders en een toenemende waardering door de ambachten van de vier-
schaar van de hoogheemraden als rechtsinstantie. Er was in de rechtspleging 
een gemeenschappelijke trend waarneembaar in de verschuiving van collectie-
ve naar individuele verantwoordelijkheidsstelling. In Maasland waren daarvan 
de gevolgen het meest merkbaar. Door de individuele verantwoordelijkheids-
stelling en het verscherpte toezicht werden vooral de grote ingelanden veelvul-
dig en het meest direct geconfronteerd met de bestuurshandelingen van de 
regionale waterbestuurders. De verschillen tussen de ambachten zijn dan ook 
vooral te relateren aan individuele en collectieve onderhoudsplicht voor regi-
onale waterwerken en het waterstaatkundige belang ervan voor de regio. De 
verschillen tussen Maasland en de andere twee ambachten waren behalve wa-
terstaatkundig ook bestuurlijk van aard. In Monsterambacht en Berkel waren 
de ambachtsbewaarders sterk gelieerd aan of geïntegreerd in het ambachts-
bestuur. Dit had een positieve invloed op de onderlinge verhouding tussen 
de ambachten en de hoogheemraden. Bovendien had de elitarisering binnen 
deze twee ambachten, zoals die tot uitdrukking kwam in de participatiecul-
tuur, een beteugelend effect op eventuele manifestaties van individueel verzet 
tegen de hoogheemraden.
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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-

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   274 18-03-15   08:45



2758.6 de invloed van de geografische omstandigheden

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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 Tabellen

Tabel 3.1 Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van schouw- 
commissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1440   Berkel; Pijnacker; Hof van delft; 
Vrijenban

    Schout Den Haag Polderwatergangen

1443   Tedingerbroek Tedingerbroek   Schout Tedingerbroek Wegen; polderwatergangen

1445 Rijswijk Rijswijk        

1445 De Lier De Lier        

1446 Oude Broekpolder, naaldwijk Oude Broekpolder, Naaldwijk   Oude Broekpolder, 
Naaldwijk

   

1446 Wateringen Wateringen   Wateringen    

1446 Commandeurspolder Commandeurspolder        

1446   Dorppolder        

1446 Dijkpolder, Maasland Dijkpolder, Maasland        

1446 Aalkeet Aalkeet        

1447 Pijnacker; Hof van Delft; 
Vrijenban

Pijnacker; Hof van Delft; 
Vrijenban

       

1448 Sluispolder Sluispolder        

1449 Bezuidenhout, Den Haag Bezuidenhout, Den Haag     Schout Den Haag (+ keurbevoegdheid) Polderwatergangen

1450         Schouten Pijnacker; Hof van Delft; Vrijenban Polderwatergangen

1455 Broekpolder, Vlaardingen Broekpolder, Vlaardingen        

    Oude Campspolder        

1457 Foppenpolder Foppenpolder Pijnacker      

1458 Groeneveldse polder Groeneveldse polder        

1459 Duifpolder Duifpolder   Duifpolder Molenmeester Duifpolder Polderkade

1459 Karitaatmolen; Zuidpolder van 
Delfgauw

Karitaatmolen; Zuidpolder van 
Delfgauw

  Karitaatmolen, Zuidpolder 
van Delfgauw

   

1459   Noordpolder, Rijswijk     Schout Voorburg Wegen; polderwatergangen; kaden

▶  
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 Tabellen

Tabel 3.1 Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van schouw- 
commissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1440   Berkel; Pijnacker; Hof van delft; 
Vrijenban

    Schout Den Haag Polderwatergangen

1443   Tedingerbroek Tedingerbroek   Schout Tedingerbroek Wegen; polderwatergangen

1445 Rijswijk Rijswijk        

1445 De Lier De Lier        

1446 Oude Broekpolder, naaldwijk Oude Broekpolder, Naaldwijk   Oude Broekpolder, 
Naaldwijk

   

1446 Wateringen Wateringen   Wateringen    

1446 Commandeurspolder Commandeurspolder        

1446   Dorppolder        

1446 Dijkpolder, Maasland Dijkpolder, Maasland        

1446 Aalkeet Aalkeet        

1447 Pijnacker; Hof van Delft; 
Vrijenban

Pijnacker; Hof van Delft; 
Vrijenban

       

1448 Sluispolder Sluispolder        

1449 Bezuidenhout, Den Haag Bezuidenhout, Den Haag     Schout Den Haag (+ keurbevoegdheid) Polderwatergangen

1450         Schouten Pijnacker; Hof van Delft; Vrijenban Polderwatergangen

1455 Broekpolder, Vlaardingen Broekpolder, Vlaardingen        

    Oude Campspolder        

1457 Foppenpolder Foppenpolder Pijnacker      

1458 Groeneveldse polder Groeneveldse polder        

1459 Duifpolder Duifpolder   Duifpolder Molenmeester Duifpolder Polderkade

1459 Karitaatmolen; Zuidpolder van 
Delfgauw

Karitaatmolen; Zuidpolder van 
Delfgauw

  Karitaatmolen, Zuidpolder 
van Delfgauw

   

1459   Noordpolder, Rijswijk     Schout Voorburg Wegen; polderwatergangen; kaden
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Tabel 3.1 (vervolg) Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van  
schouwcommissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1460 Pijnacker; Hof van Delft; 
Vrijenban

      Schout Pijnacker Wegen; polderwatergangen

1460         Schout Overschie Polderwatergangen; Delftweg

1460         Schout Berkel Polderwatergangen

1461 Binckhorstpolder Polder Schieveen        

1462     Veenpolder   Schout Berkel Polderwatergangen; wegen; kaden

1463       Pijnacker    

1464 West-Eskamppolder West-Eskamppolder        

1470 Hoogeveen Hoogeveen        

1472   Polder van Nootdorp     Schout Nootdorp Molentochten

1473     Papsou      

1479     Berkel      

1480   Dijkpolder, Poeldijk Biesland      

1480     Noordpolder, Rijswijk      

1481     Foppenpolder   Molenmeester Foppenpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1483   Zouteveense polder        

1483            

1485   Maaslandersluis Maaslandersluis   Molenmeester Maaslandsluis Polderwatergangen; wegen; kaden

1486         Schout Kethel Polderkade

1486     Aalkeet   Molenmeester Aalkeet Polderwatergangen; wegen; kaden

1488 Polder Nieuwland, Kethel Polder Nieuwland, Kethel Polder Nieuwland, Kethel      

1492 Den Haag Den Haag        

1493         Schout Voorburg Polderwatergangen

1503 Pijnacker; Hof van Delft Pijnacker; Hof van Delft        

1504     Schieveen      

1504     Hof van Delft      

1504            

1504     Nootdorp      

1505   ’s-Gravenzande     Schout Nootdorp Verdolven venen

1506     Westpolder, Kethel   Schout Den Haag Polderwatergangen; wegen; kaden

1506     Babberspolder, Kethel      

1506     Lierpolder     Biersloot

1506   Holierhoekse polder Holierhoekse Polder   Hooghn. Oude Broekpolder, Naaldwijk Kade langs molensloot

1506     Dijkpolder, Poeldijk      

1506     Oude Broekpolder, 
Naaldwijk

     

1506     Abtspolder      

1506     Zuidpolder van Delfgauw      
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Tabel 3.1 (vervolg) Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van  
schouwcommissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1460 Pijnacker; Hof van Delft; 
Vrijenban

      Schout Pijnacker Wegen; polderwatergangen

1460         Schout Overschie Polderwatergangen; Delftweg

1460         Schout Berkel Polderwatergangen

1461 Binckhorstpolder Polder Schieveen        

1462     Veenpolder   Schout Berkel Polderwatergangen; wegen; kaden

1463       Pijnacker    

1464 West-Eskamppolder West-Eskamppolder        

1470 Hoogeveen Hoogeveen        

1472   Polder van Nootdorp     Schout Nootdorp Molentochten

1473     Papsou      

1479     Berkel      

1480   Dijkpolder, Poeldijk Biesland      

1480     Noordpolder, Rijswijk      

1481     Foppenpolder   Molenmeester Foppenpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1483   Zouteveense polder        

1483            

1485   Maaslandersluis Maaslandersluis   Molenmeester Maaslandsluis Polderwatergangen; wegen; kaden

1486         Schout Kethel Polderkade

1486     Aalkeet   Molenmeester Aalkeet Polderwatergangen; wegen; kaden

1488 Polder Nieuwland, Kethel Polder Nieuwland, Kethel Polder Nieuwland, Kethel      

1492 Den Haag Den Haag        

1493         Schout Voorburg Polderwatergangen

1503 Pijnacker; Hof van Delft Pijnacker; Hof van Delft        

1504     Schieveen      

1504     Hof van Delft      

1504            

1504     Nootdorp      

1505   ’s-Gravenzande     Schout Nootdorp Verdolven venen

1506     Westpolder, Kethel   Schout Den Haag Polderwatergangen; wegen; kaden

1506     Babberspolder, Kethel      

1506     Lierpolder     Biersloot

1506   Holierhoekse polder Holierhoekse Polder   Hooghn. Oude Broekpolder, Naaldwijk Kade langs molensloot

1506     Dijkpolder, Poeldijk      

1506     Oude Broekpolder, 
Naaldwijk

     

1506     Abtspolder      

1506     Zuidpolder van Delfgauw      
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Tabel 3.1 (vervolg) Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van  
schouwcommissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1507   Hoekpolder, Rijswijk Hoekpolder, Rijswijk      

1507     Kralingerpolder      

1508     Nieuwe broekpolder, 
Naaldwijk

     

1508            

1508     Dorppolder      

1509     Oude Campspolder      

1509            

1510     Heer Ottenpolder      

1510     Hodenpijl   Schout Kethel Polderwatergangen; wegen; kaden

1511         Molenmeester Holierhoekse polder Polderwatergangen; wegen; kaden

1516       Holierhoekse polder    

1518         Molenmeester Dorppolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1521     Polder van Delfgauw      

1522         Schout Pijnacker Polderwatergangen; heulen; 
bruggen

1522         Schout ’s-Gravenzande Wegen

1523     Commandeurspolder      

1524   Kerkpolder Kerkpolder   Molenmeester Kerkpolder Molensloot met kade

1525            

1525     Noordpolder van 
Delfgauw

     

1526   Oostmadepolder Zouteveense polder      

1526         Molenmeester Oude Broekpolder, Naaldwijk Polderwatergangen; wegen; kaden

1527 Uithofspolder Uithofspolder Plaspoelpolder      

1527     Akkerdijkse polder   Molenmeester Akkerdijksche polder Polderwatergangen

1532     Broekpolder, Vlaardingen   Molenmeester Broekpolder, Vlaardingen Molensloten kaden en toebehoren

1534     Dijkpolder, Maasland   Molenmeester Dijkpolder, Maasland Polderwatergangen

1534   Oude broekmolen, Rijswijk Oude Broekpolder, 
Rijswijk

     

1534   Nieuwe broekmolen, Rijswijk Nieuwe Broekpolder, 
Rijswijk

     

1537         Schout Hof van Delft Polderwatergangen; wegen; kaden

1538         Molenmeester Commandeurspolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1540         Ingelanden Nootdorp Polderwatergangen

1547     Harnaschpolder      

1549         Schout Hoogeveen Polderwatergangen; wegen; kaden

1549         Schout Hof van Delft Polderwatergangen; wegen; kaden

1550     Sluispolder   Molenmeester Sluispolder Polderwatergangen

1551         Molenmeester Dijkpolder, Maasland Polderwatergangen; wegen; kaden
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Tabel 3.1 (vervolg) Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van  
schouwcommissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1507   Hoekpolder, Rijswijk Hoekpolder, Rijswijk      

1507     Kralingerpolder      

1508     Nieuwe broekpolder, 
Naaldwijk

     

1508            

1508     Dorppolder      

1509     Oude Campspolder      

1509            

1510     Heer Ottenpolder      

1510     Hodenpijl   Schout Kethel Polderwatergangen; wegen; kaden

1511         Molenmeester Holierhoekse polder Polderwatergangen; wegen; kaden

1516       Holierhoekse polder    

1518         Molenmeester Dorppolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1521     Polder van Delfgauw      

1522         Schout Pijnacker Polderwatergangen; heulen; 
bruggen

1522         Schout ’s-Gravenzande Wegen

1523     Commandeurspolder      

1524   Kerkpolder Kerkpolder   Molenmeester Kerkpolder Molensloot met kade

1525            

1525     Noordpolder van 
Delfgauw

     

1526   Oostmadepolder Zouteveense polder      

1526         Molenmeester Oude Broekpolder, Naaldwijk Polderwatergangen; wegen; kaden

1527 Uithofspolder Uithofspolder Plaspoelpolder      

1527     Akkerdijkse polder   Molenmeester Akkerdijksche polder Polderwatergangen

1532     Broekpolder, Vlaardingen   Molenmeester Broekpolder, Vlaardingen Molensloten kaden en toebehoren

1534     Dijkpolder, Maasland   Molenmeester Dijkpolder, Maasland Polderwatergangen

1534   Oude broekmolen, Rijswijk Oude Broekpolder, 
Rijswijk

     

1534   Nieuwe broekmolen, Rijswijk Nieuwe Broekpolder, 
Rijswijk

     

1537         Schout Hof van Delft Polderwatergangen; wegen; kaden

1538         Molenmeester Commandeurspolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1540         Ingelanden Nootdorp Polderwatergangen

1547     Harnaschpolder      

1549         Schout Hoogeveen Polderwatergangen; wegen; kaden

1549         Schout Hof van Delft Polderwatergangen; wegen; kaden

1550     Sluispolder   Molenmeester Sluispolder Polderwatergangen

1551         Molenmeester Dijkpolder, Maasland Polderwatergangen; wegen; kaden
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Tabel 3.1 (vervolg) Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van  
schouwcommissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1552         Schout Pijnacker Wegen

1553            

1554            

1554     Zusterpolder      

1555 Foppenpolder          

1555         Molenmeester Hodenpijl Polderwatergangen; wegen; kaden

1555         Schout Den Haag in de Veenpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1556     Hoogstad   Molenmeester Hoogstad Polderkade

1556     Hargpolder   Molenmeester Hargpolder Polderkade

1556     Noord-Kethelpolder   Molenmeester Noord-Kethelpolder Polderkade

1556         Molenmeester Berkel Polderkade

          Molenmeester Schieveen Polderkade

1557     Vrijenban      

1558 Dorppolder          

1559         Molenmeester Kerkpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1559         Molenmeester Dorppolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1559         Molenmeester Papsou Polderwatergangen; wegen; kaden

1560 Lage Abtwoudsche polder Lage Abtwoudsche polder        

1561         Molenmeester Noordpolder van Delfgauw Polderkade

1561         Molenmeester Holierhoekse Polder 
(+ keurbevoegdheid) 

Polderwatergangen; wegen; kaden

1561         Schout Maasland Wegen en buitenwatergangen

1562 Segbroekpolder Segbroekpolder        

1564         Molenmeester Kralingerpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1568   Oude Lierpolder        

1569       Oude Broekpolder, Rijswijk    

1571   Zuidpolder van Delfgauw        

1577 Schaapweipolder Schaapweipolder        

1583     Lage Abtwoudsche polder      

1589            

1590     Oostmadepolder      

1594     Hoefpolder      
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Tabel 3.1 (vervolg) Eerste vermeldingen van molens en molenmeesters en de verlening van  
schouwcommissies in delfland

Plaatsen molen
Molen
vroegst vermeld

Molenmeester
vroegst vermeld

Molenmeester aangesteld 
door hoogheemraden

Schouwcommissie
Inhoud
schouwcommissie

1552         Schout Pijnacker Wegen

1553            

1554            

1554     Zusterpolder      

1555 Foppenpolder          

1555         Molenmeester Hodenpijl Polderwatergangen; wegen; kaden

1555         Schout Den Haag in de Veenpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1556     Hoogstad   Molenmeester Hoogstad Polderkade

1556     Hargpolder   Molenmeester Hargpolder Polderkade

1556     Noord-Kethelpolder   Molenmeester Noord-Kethelpolder Polderkade

1556         Molenmeester Berkel Polderkade

          Molenmeester Schieveen Polderkade

1557     Vrijenban      

1558 Dorppolder          

1559         Molenmeester Kerkpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1559         Molenmeester Dorppolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1559         Molenmeester Papsou Polderwatergangen; wegen; kaden

1560 Lage Abtwoudsche polder Lage Abtwoudsche polder        

1561         Molenmeester Noordpolder van Delfgauw Polderkade

1561         Molenmeester Holierhoekse Polder 
(+ keurbevoegdheid) 

Polderwatergangen; wegen; kaden

1561         Schout Maasland Wegen en buitenwatergangen

1562 Segbroekpolder Segbroekpolder        

1564         Molenmeester Kralingerpolder Polderwatergangen; wegen; kaden

1568   Oude Lierpolder        

1569       Oude Broekpolder, Rijswijk    

1571   Zuidpolder van Delfgauw        

1577 Schaapweipolder Schaapweipolder        

1583     Lage Abtwoudsche polder      

1589            

1590     Oostmadepolder      

1594     Hoefpolder      
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Tabel 4.1 Agrariërs, niet-agrariërs en bedeelden in Maasland in 1494 en 1514, uitgedrukt 
in aantallen en percentages

1494 % 1514 %

Aantal huishoudens 250   333  

Agrariërs 111 44 160 48

Niet-agrariërs 56 23 90 27

Bedeelden 83 33 83 25

Bron: Fruin, Enqueste, 252; Informacie, 354.

Tabel 4.2 Landeigendom van religieuze instellingen in Maasland met > 20 morgen land in 
1539, tussen 1539 en 1654, uitgedrukt in morgens

1539 1561 1577 1654

Commandeur St. Jan, Haarlem 26 5 26 18

Commandeur, Maasland 81 20 64 72

Abdij van Egmond 47 43 46 0

Heilige Geest, Delft 88 84 90 75

Heilige Geest, Maasland 41 40 34 32

Kartuizers, Delft 31 34 24 0

Landcommandeur, Utrecht 89 148 99 97

Abdij van Leeuwenhorst 21 22 22 20

Oude Kerk, convent St. Anna, Delft 36 9 17 2

Oude gasthuis, Delft 36 37 35 54

Convent van Poel, Leiden 20 21 22 2

Regulieren te Rugge, Den Briel 38 38 38 0

Abdij van Rijnsburg 43 68 61 44

St. Aachten, Delft 72 63 64 11

St. Barbara, Delft 60 64 62 10

St. Pieterskerk, Leiden 24 22 24 0

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Tabel 4.3 Schepenen in Maasland en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw

Schepenen Jaar
Land-

Eigendoma Landpachta Onbekend
Of landloos

Adriaen Adriaensz. 1578     X

Adriaen Adriaensz. 1580     X

Anthonis Jansz. Brasserb 1543 5    

Arent Geerlofsz.b 1543   24  

Arien Steffensz.c 1565 1 34  

Cornelis Alewijnsz.c 1561 6 39  

Cornelis Alewijnsz.c 1565 6 39  

Cornelis Jan Harmensz.c 1563 8 21  
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Tabel 4.3 (vervolg) Schepenen in Maasland en de omvang van hun landbezit in de zestien-
de eeuw

 Schepenen  Jaar
Land-

Eigendoma  Landpachta Onbekend
Of landloos

Doe Willemsz.c 1542   6  

Doe Willemsz.c 1561   6  

Gerrit Gerritsz. Cock 1543     X

Jan Aertsz. 1578     X

Jan Jansz.b 1543   21  

Jan Joosten Dircxz.c 1565   29  

Joost Dircxz.c 1561 21 12  

Joris Pietersz.c 1555 4    

Joris Pietersz.c 1561 4    

Joris Pietersz.c 1565 4    

Korsten Pietersz.c 1561 7 15  

Martijn Willemsz. 1543     X

Pieter Adriaensz.b 1524   21  

Pieter Adriaensz. Poelmanb 1543 10 17  

Pieter Franse 1512     X

Pieter Pietersz. 1524     X

Pieter Pietersz. 1555     X

Sijmon Sijmonsz.b 1524 2 39  

Sijmon Sijmonsz.b 1543 2 39  

Sijmon Steffensz.c 1561 7 28  

Thieman Dircxz. 1524     X

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343.

Tabel 4.4 Schepenen met landbezit in Maasland, 1541-1580, uitgedrukt in percentages

  1541-1560 1561-1580

< 20 morgen 60 36

> 20 morgen 40 64

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.
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 Tabel 4.5 Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten en pol-
ders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in de zes-
tiende eeuw

vervanger van jaar

 

la
n

de
ig

en
do

m
a

la
n

dp
ac

ht
a

on
be

ke
n

d
of

 la
n

dl
oo

s

Adriaen Adriaensz.b   1538 Amb.bew Aalkeet 5 16  

Adriaen Allertsz.c   1553 Molenmeester 
Commandeurspolder

3 28  

Adriaen Allertsz.c   1564 Molenmeester Duifpolder 3 28  

Adriaen Fransz.d   1588 Amb.bew Aalkeet 23 24  

Adriaen Jacobsz. Luchtb   1539 Amb.bew Aalkeet 9    

Adriaen Jacobsz.b   1537 Amb.bew Aalkeet 16 27  

Adriaen Jansz. Coman   1559 Amb.bew Aalkeet     X

Adriaen Pietersz. Potsd   1577 Molenmeester Sluispolder 2    

Adriaen Pietersz. Wol   1542 Amb.bew Aalkeet     X

Adriaen Steffensz.   1551 Molenmeester 
Commandeurspolder

  34  

Adriaen Thijsz.   1589 Molenmeester Foppen-
polder

    X

Adriaen Tonisz. Bosman   1578 Molenmeester Sluispolder     X

Aelewijn Jan Harmensz.   1559 Amb.bew Dijkpolder     X

Aernt Geerlofsz.   1512 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Aernt Geerlofsz.b   1528 Molenmeester 
Commandeurspolder

  24  

Alewijn Jansz.c Cors Jansz. 1551 Amb.bew Dijkpolder   33  

Alewijn Jansz.c Cornelis Gerritsz. 1558 Amb.bew Dijkpolder   33  

Allart Claesz.b   1536 Amb.bew Aalkeet 62 71  

Allert Pietersz.   1560 Amb.bew Aalkeet     X

Ansem Ansemsz.   1554 Amb.bew Aalkeet     X

Ansem Gerritsz. Willem Jorisz. 1562 Amb.bew Aalkeet     X

Ansem Gerritsz. Pieter Vranckez. 1567 Amb.bew Aalkeet     X

Ansem Gerritsz. Jacob Jansz. 1565 Molenmeester Foppenpolder     X

Ansem Gerritsz. Huijbrecht Jacobsz. 1565 Molenmeester Sluispolder     X

Anthonis Jansz. Brasserb   1556 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

5    

Ardiaen Claes Allaertsz.   1512 Amb.bew Aalkeet     X

Claes Adriaensz.   1557 Amb.bew Aalkeet     X

Claes Claesz.c   1560 Amb.bew Dijkpolder 18 30  

Claes Dammasz.   1543 Molenmeester 
Commandeurspolder

    X

Claes Dircxz.   1522 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

vervanger van jaar
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Claes Jacobsz.b   1524 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

  3  

Claes Jansz. Bruijn   1586 Molenmeester Duifpolder     X

Claes Sijmonsz.b   1538 Amb.bew Aalkeet 8 19  

Claes Sijmonsz.b   1540 Amb.bew Aalkeet 8 19  

Claes Sijmonsz.b   1543 Amb.bew Aalkeet 8 19  

Claes Willemsz.b   1542 Molenmeester Foppen-
polder

19 17  

Cornelis Adriaensz. 
Coppertc

  1554 Molenmeester 
Commandeurspolder

  16  

Cornelis Adriaensz. 
Coppertc

  1555 Molenmeester Sluispolder   16  

Cornelis Alewijnsz.c   1551 Molenmeester Sluispolder 6 39  

Cornelis Claesz.   1512 Amb.bew Aalkeet     X

Cornelis Cornelisz. Cruijffd   1588 Molenmeester Foppen-
polder

  9  

Cornelis Cornelisz.   1512 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Cornelis Cornelisz.b   1531 Amb.bew Aalkeet   3  

Cornelis Dirck Robrechtsz.   1522 Amb.bew Dijkpolder     X

Cornelis Dircxz.c   1554 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

4 2  

Cornelis Gerritsz. Patijn   1565 Amb.bew Dijkpolder     X

Cornelis Gerritsz.c   1559 Amb.bew Dijkpolder 4 20  

Cornelis Huijbrechtsz.   1594 Molenmeester Duifpolder     X

Cornelis Jacobsz. Coppertc   1558 Molenmeester Sluispolder 40 81  

Cornelis Jacobsz.c   1550 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

40 81  

Cornelis Jacobsz.c   1549 Amb.bew Aalkeet 40 81  

Cornelis jacobsz.c   1565 Molenmeester Foppen-
polder

40 81  

Cornelis Jan Harmensz.c   1544 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c   1555 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c Jan Cornelisz. 
Bruijn

1559 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c Willem Jansz. 
Thoen

1560 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

8 21  
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

Vervanger van Jaar
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Cornelis Jan Harmensz.c   1562 Amb.bew Dijkpolder 8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c   1556 Amb.bew Aalkeet 8 21  

Cornelis Jan Voppensz.b   1533 Amb.bew Aalkeet 2 25  

Cornelis Jan Voppensz.b   1539 Amb.bew Aalkeet 2 25  

Cornelis Jan Voppensz.b   1544 Amb.bew Aalkeet 2 25  

Cornelis Pietersz.d   1594 Molenmeester Foppen-
polder

7 15  

Cornelis Thiemansz.c   1541 Amb.bew Dijkpolder 32 30  

Cornelis Willemsz.b   1531 Amb.bew Dijkpolder 1    

Crijn Gerritsz. Maritgen 1560 Molenmeester Duifpolder     X

Dirck Cornelisz.b   1536 Amb.bew Dijkpolder 15 49  

Dirck Gerritsz.c Cornelis Jacobsz. 
inde Zuijtbuijert

1565 Amb.bew Aalkeet 6 29  

Dirck Gerritsz.d   1573 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

13 24  

Dirck Pietersz.   1551 Molenmeester 
Commandeurspolder

    X

Dirck Thiemansz.b   1540 Amb.bew Dijkpolder   29  

Dirck Willemsz.   1509 Molenmeester Duifpolder     X

Doe Pietersz.   1518 Molenmeester 
Commandeurspolder

    X

Doe Willemsz.   1542 Molenmeester Sluispolder     X

Floris Vranckensz.c   1555 Molenmeester Duifpolder   22  

Frans Ariensz.c   1546 Amb.bew Dijkpolder 21 22  

Frans Ariensz.c   1546 Amb.bew Aalkeet 21 22  

Frans Ariensz.c   1559 Amb.bew Aalkeet 21 22  

Frans Ariensz.c Claes Claesz. 1560 Amb.bew Aalkeet 21 22  

Frederick Florisz.   1508 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Geleijn Heijndricxz.c   1561 Amb.bew Aalkeet   19  

Gerrit Florisz.   1538 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Gerrit Jansz.   1589 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Gerrit Maertsz.   1577 Molenmeester Duifpolder     X

Gillis Gerritsz.   1553 Amb.bew Aalkeet     X

Gillis Pietersz.   1554 Amb.bew Dijkpolder     X
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

Vervanger van Jaar
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Heijman Jacobsz.b   1541 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

  3  

Heijn Doesz.b   1537 Amb.bew Aalkeet 18 14  

Heijndrick Cornelisz.   1567 Molenmeester Comman-
deurspolder

    X

Heijnrijck Gerijtsz.b   1524 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

  10  

Jacob Claesz.   1556 Molenmeester Duifpolder     X

Jacob Danielsz.   1546 Amb.bew Dijkpolder     X

Jacob Jacobsz.b   1527 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

30 36  

Jacob Jacobsz.b   1536 Molenmeester Sluispolder 30 36  

Jacob Jan Marijnsz.   1542 Amb.bew Aalkeet     X

Jacob Jan Marijnsz.   1554 Amb.bew Aalkeet     X

Jacob Jan Marijnsz.   1557 Amb.bew Aalkeet     X

Jacob Jan Marijnsz. Jan Gerritsz. 1555 Amb.bew Aalkeet     X

Jacob Jansz. Vriesend   1588 Amb.bew Aalkeet 8 38  

Jacob Mathijsz.c   1558 Amb.bew Aalkeet 14 27  

Jacob Willemsz.   1588 Amb.bew Dijkpolder     X

Jan Bruijn Cornelisz.   1563 Molenmeester Duifpolder     X

Jan Claesz. van Berckel   1528 Amb.bew Dijkpolder     X

Jan Coenenz.   1587 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Jan Cornelisz.   1504 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Jan Cornelisz. Kijvitc   1561 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

19 18  

Jan Cornelisz. Kijvitc   1560 Molenmeester 
Commandeurspolder

19 18  

Jan Cornelisz. Kijvitc   1545 Molenmeester Duifpolder 19 18  

Jan Dircxz.c   1552 Molenmeester Sluispolder 3 38  

Jan Gerritsz.c   1561 Molenmeester Foppen-
polder

32 67  

Jan Gillisz.   1530 Molenmeester Duifpolder     X

Jan Gillisz.   1533 Molenmeester Duifpolder     X

Jan Huijbrechtsz. te De Lier   1583 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

Vervanger van Jaar
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Jan Jansz.   1588 Molenmeester 
Commandeurspolder

    X

Jan Jansz. upte Vlietb   1529 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

3 20  

Jan Jansz. upte Vlietc   1553 Molenmeester 
Commandeurspolder

  21  

Jan Jansz. upte Vlietc   1552 Molenmeester Sluispolder   21  

Jan Jansz. upte Vlietc Adriaen Steffensz. 1551 Molenmeester 
Commandeurspolder

  21  

Jan Jansz. upte Vlietc Alewijn Jan 
Harmansz.

1557 Molenmeester 
Commandeurspolder

  21  

Jan Jansz.b   1536 Molenmeester 
Commandeurspolder

  10  

Jan Jansz.d   1576 Molenmeester 
Commandeurspolder

3 26  

Jan Joosten   1561 Molenmeester 
Commandeurspolder

    X

Jan Jorijsz. Brasser   1547 Amb.bew Dijkpolder     X

Jan Jorijsz.b   1533 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

8 36  

Jan Sijmonsz.   1533 Amb.bew Dijkpolder     X

Jan Sijmonsz.   1512 Amb.bew Dijkpolder     X

Jan Spronsz.c   1559 Molenmeester 
Commandeurspolder

  24  

Jan Thonisz.b   1561 Molenmeester Duifpolder 6 2  

Joost Huijgez.d   1574 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

1    

Joris Jorisz.c   1542 Molenmeester 
Commandeurspolder

7 1  

Joris Pietersz.   1519 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

    X

Lauwrijs Vriesz.   1519 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

    X

Lenert Adriaensz.b   1540 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

4 16  

Lenert Michielsz.d   1555 Molenmeester Foppen-
polder

  18  

Louris Fransz.   1588 Amb.bew Maasland-Poel-
polder

    X
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

Vervanger van Jaar
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Maerten Dircxz.b   1536 Molenmeester Foppen-
polder

7 42  

Maerten Willemsz.b   1537 Amb.bew Aalkeet 17 50  

Maerten Willemsz.b   1539 Amb.bew Aalkeet 17 50  

Maerten Willemsz.b   1543 Amb.bew Aalkeet 17 50  

Maerten Willemsz.b   1547 Amb.bew Aalkeet 17 50  

Mees Pietersz.b   1524 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

10 9  

Neel Claesz.   1522 Amb.bew Aalkeet     X

Neel Cornelisz. Jonge Kindt   1540 Amb.bew Aalkeet     X

Pieter Adriaensz. van Delftd   1577 Amb.bew Dijkpolder   10  

Pieter Allertsz.   1548 Amb.bew Aalkeet     X

Pieter Claesz.   1509 Amb.bew Aalkeet     X

Pieter de Backer   1576 Molenmeester Foppen-
polder

    X

Pieter Florisz.c   1551 Molenmeester Foppen-
polder

12 50  

Pieter Florisz.c   1561 Molenmeester Sluispolder 12 50  

Pieter Jacobsz.   1509 Molenmeester Foppen-
polder

    X

Pieter Lenertsz.   1580 Amb.bew Dijkpolder     X

Pieter Willemsz.   1523 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Pieter Willemsz.   1590 Amb.bew Aalkeet     X

Regger Cornelisz.   1577 Amb.bew Aalkeet     X

Sijmon Claesz.   1510 Molenmeester Foppen-
polder

    X

Sijmon Heijnricxz.d   1575 Molenmeester 
Commandeurspolder

  8  

Sijmon Lourisz.   1549 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Sijmon Sjmonsz.b   1535 Amb.bew Aalkeet 2 39  

Thieman Dircxz.   1512 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Thijmen Cornelisz.   1588 Molenmeester Sluispolder     X

Vranck Gerijtsz.   1512 Amb.bew Dijkpolder     X

Vranck Gerijtsz.b   1526 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

17 33  
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

Vervanger van Jaar
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Vranck Gerritsz. van Dijk   1509 Amb.bew Dijkpolder     X

Vries Jansz.b   1533 Amb.bew Aalkeet 9 7  

wed. Heijndrick Jansz. 
Schepb

  1560 Molenmeester Duifpolder 1 9  

Willem Adriaensz.c   1524 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

52    

Willem Adriaensz.b   1534 Amb.bew Aalkeet 52    

Willem Adriaensz.b   1538 Amb.bew Aalkeet 52    

Willem Aertsz.c   1564 Molenmeester Foppenpolder   21  

Willem Claes Woutersz.b   1542 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

  7  

Willem Claes Woutersz.b   1545 Molenmeester
Commandeurspolder

  7  

Willem Claesz.   1534 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

  X

Willem Claesz.   1539 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

  X

Willem Claesz.   1538 Molenmeester
Commandeurspolder

  X

Willem Gerrijtsz.   1510 Molenmeester Sluispolder     X

Willem Hugez.   1564 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Hugez. Cornelis Dircxz. 
Neelman

1566 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Hugez.   1568 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Hugez. Claes Claesz. 1563 Amb.bew Dijkpolder     X

Willem Hugez. Anthonis Florisz. 1566 Amb.bew Dijkpolder     X

Willem Hugez.   1582 Amb.bew Dijkpolder     X

Willem Hugez. Sijmon Heijndricxz. 1562 Molenmeester
Commandeurspolder

    X

Willem Hugez. Cornelis Alewijnsz. 1560 Molenmeester Foppenpolder     X

Willem Hugez. Cornelis Alewijnsz. 1563 Molenmeester Foppenpolder     X

Willem Hugez. Cock Gerritsz. 1562 Molenmeester Sluispolder     X

Willem Jacobsz.c   1555 Molenmeester
Commandeurspolder

1 2  

Willem Jansz. Pouwels Jansz. 1552 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X
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 Tabel 4.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders, molenmeesters en substituten in alle ambachten 
en polders binnen het hoefslaggebied van Maasland en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw

Vervanger van Jaar
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Willem Jansz. alias Muntgen Cornelis Mathijsz. 
Smit

1558 Molenmeester
Commandeurspolder

    X

Willem Jansz. alias Muntgen Jan Cornelis 
 Sproncxz.

1560 Molenmeester
Commandeurspolder

    X

Willem Jansz. de Waert Adriaen Cornelisz. 1555 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Jansz. de Waert Adriaen Steffensz. 1554 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Jansz. de Waert Claes Dircxz. 1556 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Jansz. de Waert Huijbert Cornelisz. 1557 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Jansz. de Waert Willem Jansz. 
Thoena

1553 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Jansz. de Waert Jan Vranckez. 1557 Molenmeester Duifpolder     X

Willem Jansz. Thoenc Floris Vranckez. 1551 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jan Claesz. Vercroft 1553 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

28 84  

Willem Jansz. Thoenc Pieter Pietersz. 1563 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

28 84  

Willem Jansz. Thoenc Willem Jacobsz. 1554 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jan Vranckez. 1555 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1556 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Pieter Eliasz. 1557 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1558 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Huijch Voppez. 1560 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1561 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jacob Florisz. 1562 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1564 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Cornelis Gerritsz. 1565 Amb.bew Dijkpolder 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jan Verhouff 1566 Molenmeester Sluispolder 28 84  

Willem Jansz. van Monster Adriaen Allertsz. 1558 Amb.bew Maasland-
Poelpolder

    X

Willem Pietersz.c   1556 Amb.bew Aalkeet   30  

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577, amb.bew = ambachtsbewaarder
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.
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Tabel 4.6 Ambachtsbewaarders met landbezit in Maasland, 1531-1590, uitgedrukt in per-
centages

  < 20 > 20 onbekend of landloos

1531-1546 22 65 14

1547-1559 5 44 51

1560-1590 3 47 50

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5. 

Tabel 4.7 Ambachtsbewaarders annex molenmeesters en substituten in Maasland Poel-
polder en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Aernt Geerlofsz.   1512     X

Anthonis Jansz. Brasserb   1556 5    

Claes Dircxz.   1522     X

Claes Jacobsz.b   1524   3  

Cornelis Cornelisz.   1512     X

Cornelis Dircxz.c   1554 4 2  

Cornelis Jacobsz.c   1550 40 81  

Cornelis Jan Harmensz.c   1544 8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c   1555 8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c Jan Cornelisz. Bruijn 1559 8 21  

Cornelis Jan Harmensz.c Willem Jansz. Thoen 1560 8 21  

Dirck Gerritsz.d   1573 13 24  

Frederick Florisz.   1508     X

Gerrit Florisz.   1538     X

Gerrit Jansz.   1589     X

Heijman Jacobsz.b   1541   3  

Heijnrijck Gerijtsz.b   1524   10  

Jacob Jacobsz.b   1527 30 36  

Jan Coenenz.   1587     X

Jan Cornelisz.   1504     X

Jan Cornelisz. Kijvitc   1561 19 18  

Jan Huijbrechtsz. te De Lier   1583     X

Jan Jansz. upte Vlietb   1529 3 20  

Jan Jorijsz.b   1533 8 36  

Joost Huijgez.d   1574 1    

Joris Pietersz.   1519     X

Lauwrijs Vriesz.   1519     X

Lenert Adriaensz.b   1540 4 16  
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Tabel 4.7 (vervolg) Ambachtsbewaarders annex molenmeesters en substituten in Maasland-
Poelpolder en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Louris Fransz.   1588     X

Mees Pietersz.b   1524 10 9  

Pieter Willemsz.   1523     X

Sijmon Lourisz.   1549     X

Thieman Dircxz.   1512     X

Vranck Gerijtsz.b   1526 17 33  

Willem Adriaensz.   1524   X

Willem Claes Woutersz.b   1542   7  

Willem Claesz.   1534   X

Willem Claesz.   1539   X

Willem Hugez.   1564     X

Willem Hugez. Cornelis Dircxz. Neelman 1566     X

Willem Hugez.   1568     X

Willem Jansz. Pouwels Jansz. 1552     X

Willem Jansz. de Waert Adriaen Cornelisz. 1555     X

Willem Jansz. de Waert Adriaen Steffensz. 1554     X

Willem Jansz. de Waert Claes Dircxz. 1556     X

Willem Jansz. de Waert Huijbert Cornelisz. 1557     X

Willem Jansz. de Waert Willem Jansz. Thoena 1553     X

Willem Jansz. Thoenc Floris Vranckez. 1551 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jan Claesz. Vercroft 1553 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Pieter Pietersz. 1563 28 84  

Willem Jansz. van Monster Adriaen Allertsz. 1558     X

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.

Tabel 4.8 Ambachtsbewaarders annex molenmeesters en substituten in de Dijkpolder en 
de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Aelewijn Jan Harmensz.   1559     X

Alewijn Jansz.c Cors Jansz. 1551   33  

Alewijn Jansz.c Cornelis Gerritsz. 1558   33  

Claes Claesz.c   1560 18 30  
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Tabel 4.8 (vervolg) Ambachtsbewaarders annex molenmeesters en substituten in de Dijk-
polder en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Cornelis Dirck Robrechtsz.   1522     X

Cornelis Gerritsz. Patijn   1565     X

Cornelis Gerritsz.c   1559 4 20  

Cornelis Jan Harmensz.c   1562 8 21  

Cornelis Thiemansz.c   1541 53 30  

Cornelis Willemsz.b   1531 1    

Dirck Cornelisz.b   1536 15 49  

Dirck Thiemansz.b   1540   29  

Frans Ariensz.c   1546 21 22  

Gillis Pietersz.   1554     X

Jacob Danielsz.   1546     X

Jacob Willemsz.   1588     X

Jan Claesz. van Berckel   1528     X

Jan Jorijsz. Brasser   1547     X

Jan Sijmonsz.   1533     X

Jan Sijmonsz.   1512     X

Pieter Adriaensz. van Delftd   1577   10  

Pieter Lenertsz.   1580     X

Vranck Gerijtsz.   1512     X

Vranck Gerritsz. van Dijk   1509     X

Willem Hugez. Claes Claesz. 1563     X

Willem Hugez. Anthonis Florisz. 1566     X

Willem Hugez.   1582     X

Willem Jansz. Thoenc Willem Jacobsz. 1554 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jan Vranckez. 1555 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1556 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Pieter Eliasz. 1557 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1558 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Huijch Voppez. 1560 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1561 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Jacob Florisz. 1562 28 84  

Willem Jansz. Thoenc   1564 28 84  

Willem Jansz. Thoenc Cornelis Gerritsz. 1565 28 84  

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.
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Tabel 4.9 Ambachtsbewaarders annex molenmeesters en substituten in Aalkeet en de om-
vang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Adriaen Adriaensz.b   1538 5 16  

Adriaen Fransz.d   1588 23 24  

Adriaen Jacobsz. Luchtb   1539 9    

Adriaen Jacobsz.b   1537 16 27  

Adriaen Jansz. Coman   1559     X

Adriaen Pietersz. Wol   1542     X

Allart Claesz.b   1536 62 71  

Allert Pietersz.   1560     X

Ansem Ansemsz.   1554     X

Ansem Gerritsz. Willem Jorisz. 1562     X

Ansem Gerritsz. Pieter Vranckez. 1567     X

Ardiaen Claes Allaertsz.   1512     X

Claes Adriaensz.   1557     X

Claes Sijmonsz.b   1538 8 19  

Claes Sijmonsz.b   1540 8 19  

Claes Sijmonsz.b   1543 8 19  

Cornelis Claesz.   1512     X

Cornelis Cornelisz.b   1531   3  

Cornelis Jacobsz.c   1549 40 81  

Cornelis Jan Harmensz.c   1556 8 21  

Cornelis Jan Voppensz.b   1533 2 25  

Cornelis Jan Voppensz.b   1539 2 25  

Cornelis Jan Voppensz.b   1544 2 25  

Dirck Gerritsz.c Cornelis Jacobsz. inde Zuijtbuijert 1565 6 29  

Frans Ariensz.c   1546 21 22  

Frans Ariensz.c   1559 21 22  

Frans Ariensz.c Claes Claesz. 1560 21 22  

Geleijn Heijndricxz.c   1561   19  

Gillis Gerritsz.   1553     X

Heijn Doesz.b   1537 18 14  

Jacob Jan Marijnsz.   1542     X

Jacob Jan Marijnsz.   1554     X

Jacob Jan Marijnsz.   1557     X

Jacob Jan Marijnsz. Jan Gerritsz. 1555     X

Jacob Jansz. Vriesend   1588 8 38  
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Tabel 4.9 (vervolg) Ambachtsbewaarders annex molenmeesters en substituten in Aalkeet 
en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Jacob Mathijsz.c   1558 14 27  

Maerten Willemsz.b   1537 17 50  

Maerten Willemsz.b   1539 17 50  

Maerten Willemsz.b   1543 17 50  

Maerten Willemsz.b   1547 17 50  

Neel Claesz.   1522     X

Neel Cornelisz. Jonge Kindt   1540     X

Pieter Allertsz.   1548     X

Pieter Claesz.   1509     X

Pieter Willemsz.   1590     X

Regger Cornelisz.   1577     X

Sijmon Sjmonsz.b   1535 2 39  

Vries Jansz.b   1533 9 7  

Willem Adriaensz.b   1534 52    

Willem Adriaensz.b   1538 52    

Willem Pietersz.c   1556   30  

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.

Tabel 4.10 Molenmeesters en substituten in de Commandeurspolder en de omvang van 
hun landbezit in de zestiende eeuw
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Adriaen Allertsz.c   1553 3 28  

Adriaen Steffensz.c   1551   34  

Aernt Geerlofsz.b   1528   24  

Claes Dammasz.   1543     X

Cornelis Adriaensz. Coppertc   1554   16  

Dirck Pietersz.   1551     X

Doe Pietersz.   1518     X

Heijndrick Cornelisz.   1567     X

Jan Cornelisz. Kijvitc   1560 19 18  

Jan Jansz.   1588     X
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Tabel 4.10 (vervolg) Molenmeesters en substituten in de Commandeurspolder en de om-
vang van hun landbezit in de zestiende eeuw
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Jan Jansz. upte Vlietc   1553   21  

Jan Jansz. upte Vlietc Adriaen Steffensz. 1551   21  

Jan Jansz. upte Vlietc Alewijn Jan Harmansz. 1557   21  

Jan Jansz.b   1536   10  

Jan Jansz.d   1576 3 26  

Jan Joosten   1561     X

Jan Spronsz.c   1559   24  

Joris Jorisz.c   1542 7 1  

Sijmon Heijnricxz.d   1575   8  

Willem Claes Woutersz.b   1545   7  

Willem Claesz.   1538   X

Willem Hugez. Sijmon Heijndricxz. 1562     X

Willem Jacobsz.c   1555 1 2  

Willem Jansz. alias Muntgen Cornelis Mathijsz. Smit 1558     X

Willem Jansz. alias Muntgen Jan Cornelis Sproncxz. 1560     X

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.

Tabel 4.11 Molenmeesters en substituten in de Duifpolder en de omvang van hun landbe-
zit in de zestiende eeuw
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Adriaen Allertsz.c   1564 3 28  

Claes Jansz. Bruijn   1586     X

Cornelis Huijbrechtsz.   1594     X

Crijn Gerritsz. Maritgen 1560     X

Dirck Willemsz.   1509     X

Floris Vranckensz.c   1555   22  

Gerrit Maertsz.   1577     X

Jacob Claesz.   1556     X

Jan Bruijn Cornelisz.   1563     X

Jan Cornelisz. Kijvitc   1545 19 18  

Jan Gillisz.   1530     X
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Tabel 4.11 (vervolg) Molenmeesters en substituten in de Duifpolder en de omvang van hun 
landbezit in de zestiende eeuw
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Jan Gillisz.   1533     X

Jan Thonisz.c   1561 6 2  

Wed. Heijndrick Jansz. Schepc   1560 1 9  

Willem Jansz. de Waert Jan Vranckez. 1557     X

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.

Tabel 4.12 Molenmeesters en substituten in de Foppenpolder en de omvang van hun land-
bezit in de zestiende eeuw

 

Vervanger van Ja
ar

La
n

de
ig

en
do

m
a

La
n

dp
ac

ht
a

O
n

be
ke

n
d

of
 la

n
dl

oo
s

Adriaen Thijsz.   1589     X

Ansem Gerritsz. Jacob Jansz. 1565     X

Claes Willemsz.b   1542 19 17  

Cornelis Cornelisz. Cruijffd   1588   9  

Cornelis Jacobsz.c   1565 40 81  

Cornelis Pietersz.d   1594 7 15  

Jan Gerritsz.c   1561 32 67  

Lenert Michielsz.c   1555   18  

Maerten Dircxz.b   1536 7 42  

Pieter de Backer   1576     X

Pieter Florisz.c   1551 12 50  

Pieter Jacobsz.   1509     X

Sijmon Claesz.   1510     X

Willem Aertsz.c   1564   21  

Willem Hugez. Cornelis Alewijnsz. 1560     X

Willem Hugez. Cornelis Alewijnsz. 1563     X

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.
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Tabel 4.13 Molenmeesters en substituten in de Sluispolder en de omvang van hun landbe-
zit in de zestiende eeuw
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Adriaen Pietersz. Potsd   1577 2    

Adriaen Tonisz. Bosman   1578     X

Ansem Gerritsz. Huijbrecht Jacobsz. 1565     X

Cornelis Adriaensz. Coppertc   1555   16  

Cornelis Jacobsz. Coppertc   1558 40 81  

Doe Willemsz.   1542     X

Jacob Jacobsz.b   1536 30 36  

Jan Dircxz.c   1552 3 38  

Jan Jansz. upte Vlietc   1552   21  

Cornelis Alewijnsz.c   1551 6 39  

Pieter Florisz.c   1561 16 49  

Thijmen Cornelisz.   1588     X

Willem Gerrijtsz.   1510     X

Willem Hugez. Cock Gerritsz. 1562     X

Willem Jansz. Thoenc Jan Verhouff 1566 28 84  

a morgen, b landbezit 1539, c landbezit 1561, d landbezit 1577
Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.

Tabel 4.14 Participatiecultuur in Maasland in de eerste helft en de tweede helft van de 
zestiende eeuw

1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

algemene bestuurders  waterstaatsfunctionarissen

1 Burenraadpleging Ja Ja n.v.t n.v.t.

2 Verkiezing Nee Nee Ja Ja

3 Landbezit < 20 m in % 69 59 58 55

4 Roulatiefrequentie in % 100 81 70 51

5 Aantal naamsvermeldingen 13 17 84 119

Participatie cultuur open breed breed breed

1 = burenraadpleging: ja of nee; 2 = verkozen door buren: ja of nee; 3 = functionarissen met < 20 morgen land-
bezit in 1539 en 1577; 4 = het aantal functionarissen (schepenen en ambachtsbewaarders) dat een of twee keren 
werd vermeld, in percentage van het totale aantal vermeldingen over een periode van 50 jaar; 5 = aantal vermel-
dingen met naam in een periode van 50 jaar

kwalif icering participatiecultuur
open = burenraadpleging en kiesrecht, > 66% is kleine landbezitter; hoge roulatiefrequentie: > 66% van de 
vermelde functionarissen is maximaal twee keer in dezelfde functie

elitair = geen burenraadpleging en geen kiesrecht, < 33% is kleine landbezitter; lage roulatiefrequentie:  
< 33% van de vermelde functionarissen is maximaal twee keer in dezelfde functie

breed = burenraadpleging of kiesrecht, tussen 33 en 66% is kleine landbezitter; matige roulatiefrequentie: 
tussen 33 en 66% van de vermelde functionarissen is maximaal twee keer in dezelfde functie
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Tabel 5.1 Land in eigendom van de abdij van Loosduinen en van de abdij van Rijnsburg in 
Monsterambacht, 1378-1635, uitgedrukt in morgens

1378 1554 1562 1583 1635

Abdij van loosduinen 257 381 422 325 70

Abdij van rijnsburg 218 250 266 183 168

Bron: Emmens, ‘Monster 1378’; NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, 
inv.nr. 1021.

Tabel 5.2 Schouten in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw
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1514 Jan Jansz.       X

1515 Claes Jacobsz. van der Valckb X 32 (1)  

1515 Jan Jansz.       X

1524 Jacob Woutersz. X     X

1524 Nycasius Anthonisz., Den Haag       X

1525 Nycasius Anthonisz., Den Haag       X

1525 Claes Jacobsz. van der Valckb X 32 (1)  

1528 Jacob Joostez.       X

1534 Nycasius Anthonisz., Den Haag       X

1541 Cornelis Cornelisz.       X

1542 Nycasius Anthonisz., Den Haag       X

1542 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1543 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1545 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1549 Claes Jacobsz. van der Valckb X 32 (1)  

1551 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1552 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1554 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1555 Anthonis Aertsz., Den Haag       X

1560 Cornelis Cornelisz.       X

1561 Jan Jansz., schoemakerd X   2  

1562 Jan Huijgensz. Molenaar       X

1563 Adriaen Cornelisz.d X   13  

1563 Jacob/Jan Willemsz. van Dorp, Den Haag       X

1564 Jacob/Jan Willemsz. van Dorp, Den Haag       X

1565 Jacob/Jan Willemsz. van Dorp, Den Haag       X

1573 Sijbrant Jacobsz.       X
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Tabel 5.2 (vervolg) Schouten in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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1574 Sijbrant Jacobsz.       X

1575 Sijbrant Jacobsz.       X

1576 Sijbrant Jacobsz.       X

1577 Sijbrant Jacobsz.       X

1578 Sijbrant Jacobsz.       X

1579 Sijbrant Jacobsz.       X

1580 Sijbrant Jacobsz.       X

1581 Sijbrant Jacobsz.       X

1582 Sijbrant Jacobsz.       X

1583 Sijbrant Jacobsz.       X

1583 Gerrit Dammasz. vander Baen, Monstere   5 8  

1584 Gerrit Dammasz. vander Baen, Monstere   5 8  

1585 Jan Duuck       X

1586 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1587 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1587 Michijel Vinne, Brielle       X

1588 Michijel Vinne, Brielle       X

1589 Michijel Vinne, Brielle       X

1589 Willem van Eendenburch, Monster       X

1589 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1590 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1593 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1594 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1595 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1596 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1597 Willem van Sonnenberg, Den Haag       X

1597 Jacob de Witte, jhr, Naaldwijk       X

1598 Jacob de Witte, jhr, Naaldwijk       X

1599 Jacob de Witte, jhr, Naaldwijk       X

(1) Landbezit zonder onderscheid in landeigendom en pacht
a morgen, b landbezit 1544, d landbezit 1562
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 
1021.
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Tabel 5.3 Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de zestien-
de eeuw
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Adriaen Andriesz. 1598   X

Adriaen Andriesz. 1599   X

Adriaen Cornelisz. ande Dortwech 1579   X

Adriaen IJsbrantsz. 1591     X

Adriaen IJsbrantsz. 1592     X

Adriaen Jacobsz.d 1573 13 17  

Adriaen Jansz. de Jongh 1594 X

Adriaen Jansz. de Jongh 1595 X

Adriaen Jaspersz. Smidte 1575 3 7  

Adriaen Jaspersz. Smidte 1579 3 7  

Adriaen Willemsz. ande Merriendijcke 1578 3 16  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1582 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1583 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1584 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1585 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1588 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1589 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1590 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1591 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1592 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1593 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1594 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1595 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1596 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1597 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1598 7 4  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1) 1599 7 4  

Anthonis Thonisz.c 1558 14    

Bastiaen Philipsz. 1564     X

Bastiaen Philipsz. 1565     X

Bastiaen Philipsz. 1566     X

Bastiaen Philipsz. 1567     X

Claes Claesz., smidtf 1587 4    

Claes Claesz., smidtf 1588 4    

Claes Claesz., smidtf 1589 4    
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Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Claes Claesz., Smidtf 1593 4    

Claes Claesz., Smidtf 1594 4    

Claes Claesz., Smidtf 1595 4    

Claes Claesz., Smidtf 1596 4    

Claes Claesz., Smidtf 1597 4    

Claes IJsbrantsz. 1573     X

Claes Willem Gerijtsz. 1570     X

Claes Willemsz. Blomd 1563 13 7  

Claes Willemsz. Blomd 1574 13 7  

Claes Willemsz. Blome 1590   16  

Claes Willemsz. Blome 1591   16  

Claes Willemsz. Blome 1592   16  

Claes Willemsz. Blome 1593   16  

Claes Willemsz. Blome 1594   16  

Cornelis Adriaensz. Lijndraaier 1562     X

Cornelis Baertroutsz. 1568     X

Cornelis Cornelisz., aan de Zwartendijke 1587 11 26  

Cornelis Cornelisz. Buijrman 1568     X

Cornelis Cornelisz. Buijrman 1569     X

Cornelis Jacobsz. Hoochwerfff 1588   21  

Cornelis Jacobsz. Hoochwerfff 1598   21  

Cornelis Jacobsz. Hoochwerfff 1599   21  

Cornelis Jansz. Verhouffd 1563 28 5  

Cornelis Jansz. Verhouffd 1570 28 5  

Cornelis Jansz. Verhouffd 1572 28 5  

Cornelis Pietersz. in de Poel 1571     X

Cornelis Thonisz., Ter Heijde 1593     X

Cors Gerritsz., Poeldijk 1576     X

Cors Gerritsz., Poeldijk 1575     X

Crijn Cornelisz. Scheepmaker 1598     X

Doen Pietersz. Achter den Dijck 1587     X

Dirck Cornelisz. Scheepmakerd 1562   40  

Dirck Cornelisz. Scheepmakerd 1563   40  

Dirck Cornelisz. Scheepmakerd 1587   40  

Dirck Cornelisz. Scheepmakerd 1588   40  
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Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Dirck Cornelisz. Scheepmakerd 1589   40  

Dirck Cornelisz. Scheepmakerd 1590   40  

Dirck Dircksz. inde Poeldijcke 1580 3 31  

Dirck Meesz. 1524     X

Engel Arentsz. 1599     X

Ewout Aertsz. 1591     X

Ewout Gerrijtsz.d 1562   1  

Gerijt Gerijtsz.d 1569   2  

Gerrijt Adriaensz. 1568     X

Gerrit Cornelisz. in ’t dorpe 1580 4    

Gerrit Cornelisz. in ’t dorpe 1581 4    

Gerrit Dammasz. vander Baene 1575 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1576 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1577 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1578 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1597 5 8  

Gerrit Jansz. Pellenaer 1558     X

Gerrit Jansz. Pellenaer 1561     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1577     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1578     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1579     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1582     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1583     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1584     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1585     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1587     X

Gerrit Vrancken van Dijckd 1562 6 4  

Gerrit Vrancken van Dijckd 1573 6 4  

Gerrit Vrancken van Dijckd 1575 6 4  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1580 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1581 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1582 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1583 18 27  

Gerrit Willemsz., Poeldijkd 1563   32  

Gerrit Willemsz., Poeldijkd 1564   32  

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   314 18-03-15   08:45



315bijlagen

Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Gerrit Willemsz., Poeldijkd 1577   32  

Gijs Adriaensz. Visser 1596     X

Gijs Adriaensz. Visser 1597     X

Huijch Gerijtsz. Pellenaer 1569     X

IJsbrant Gerritsz. 1514     X

IJsbrant Gerritsz. 1524     X

Jacob Claesz.d 1565 32 34  

Jacob Claesz.d 1566 32 34  

Jacob Claesz.d 1567 32 34  

Jacob Claesz.d 1568 32 34  

Jacob Claesz.d 1569 32 34  

Jacob Claesz.d 1570 32 34  

Jacob Claesz. de Jonghee 1576 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1577 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1578 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1579 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1580 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1581 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1582 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1583 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1588 7 13  

Jacob Claesz. de Jonghee 1589 7 13  

Jacob Cornelisz.d 1558   28  

Jacob Cornelisz.d 1567   28  

Jacob Cornelisz.d 1566   28  

Jacob de Jongee 1589 7 13  

Jacob Joostez., Ter Heijde 1592     X

Jan Adriaen Doesz.e 1578 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1579 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1585 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1586 12 34  

Jan Andriesz.d 1558 13 57  

Jan Andriesz.d 1561 13 57  

Jan Andriesz.d 1564 13 57  

Jan Andriesz.d 1565 13 57  
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Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Jan Cornelisz. inde Poeldijcke 1581 34 1  

Jan Cornelisz. inde Poeldijcke 1591 34 1  

Jan Cornelisz. inde Poeldijcke 1592 34 1  

Jan Cornelisz. inde Poeldijcke 1593 34 1  

Jan Cornelisz. Stoel 1571     X

Jan Gerijtsz. Pellenaer 1572     X

Jan Gerijtsz. Pellenaer 1573     X

Jan Gillisz. 1524     X

Jan Harmansz., Poeldijke 1593 14 45  

Jan Harmansz., Poeldijke 1594 14 45  

Jan Harmansz., Poeldijke 1595 14 45  

Jan Harmansz., Poeldijke 1596 14 45  

Jan Harmansz., Poeldijke 1597 14 45  

Jan Harmansz., Poeldijke 1598 14 45  

Jan Harmansz., Poeldijke 1599 14 45  

Jan Jansz. Baeck 1590     X

Jan Jansz. op de Geestd 1573 8 3  

Jan Jorisz. op de Geestf 1596   4  

Jan Jorisz. op de Geestf 1597   4  

Jan Jorisz. op de Geestf 1598   4  

Jan Pietersz. op ’t Vlot, Poeldijke 1596 14 7  

Jan Pietersz. op ’t Vlot, Poeldijke 1597 14 7  

Jan Pietersz. Gouwend 1570 11 21  

Jan Pietersz. Gouwend 1571 11 21  

Jan Pietersz. Gouwend 1572 11 21  

Jan Pietersz. Gouwend 1573 11 21  

Jan Post Stierman, Ter Heijde 1577     X

Jan Sijmonsz. ande heuld 1569   22  

Jan Thonisz., Ter Heijde 1583     X

Joost Jacobsz. op de Geeste 1595 6    

Joost Willemsz. Stijerman 1594     X

Joost Willemsz. Stijerman 1595     X

Joost Willemsz. Stijerman 1596     X

Joost Willemsz. Stijerman 1597     X

Joris Lenartsz., in de Poel/Poeldijke 1578 15 19  
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Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Joris Lenartsz., in de Poel/Poeldijke 1588 15 19  

Joris Lenartsz., in de Poel/Poeldijke 1589 15 19  

Joris Lenartsz., in de Poel/Poeldijke 1590 15 19  

Lenert Jansz. Pellenaer 1576     X

Lenert Jansz. Pellenaer 1584     X

Lenert Jansz. Pellenaer 1585     X

Lenert Willemsz., Ter Heijde 1574     X

Lenert Willemsz., Ter Heijde 1575     X

Lenert Willemsz., Ter Heijde 1580     X

Lenert Willemsz., Ter Heijde 1581     X

Lenert Willemsz., Ter Heijde 1582     X

Louwerijs Cornelisz.e 1589 8 1  

Maerten Claesz.d 1558 11 35  

Maerten Claesz.d 1599 11 35  

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1562     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1563     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1564     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1565     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1566     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1567     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1568     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1569     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1570     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1571     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1574     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1575     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1576     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1577     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1578     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1579     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1580     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1581     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1582     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1583     X

Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1584     X
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Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Maerten Jacobsz., Ter Heijde 1585     X

Mees Jorijsz.d 1562   51  

Mees Jorijsz.d 1572   51  

Olivier Jansz. 1514     X

Pancraes Henricxz.d 1572 15 18  

Philips Adriaensz. 1514     X

Philips Jansz. aan de Zwartedijk 1592     X

Pieter Ariaensz. 1563     X

Pieter Bonefaesz. vander Beeckf 1590 3 27  

Pieter Bonefaesz. vander Beeckf 1591 3 27  

Pieter Bonefaesz. vander Beeckf 1594 3 27  

Pieter Bonefaesz. vander Beeckf 1595 3 27  

Pieter Bonefaesz. vander Beeckf 1598 3 27  

Pieter Claesz. Leuwen 1568     X

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffd 1569 13 61  

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffd 1570 13 61  

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffd 1575 13 61  

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffd 1576 13 61  

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffe 1577 1 41  

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffe 1579 1 41  

Pieter Cornelisz. in ’t Uijthoffe 1584 1 41  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1570 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1572 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1573 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1582 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1584 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1585 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1587 14 18  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijse 1592 14 18  

Pieter Jansz. op de Geestd 1564   13  

Pieter Jansz. op de Geestd 1565   13  

Pieter Jansz. op de Geestd 1566   13  

Pieter Jansz. op de Geestd 1567   13  

Pieter Jansz. op de Geestd 1572   13  

Pieter Florijsz. Coucke 1576 44 64  
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Tabel 5.3 (vervolg) Schepenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Pieter Florijsz. Coucke 1578 44 64  

Pieter Pietersz. inde Poeld 1563 2 28  

Pieter Pietersz. inde Poeld 1564 2 28  

Pieter Pietersz. inde Poeld 1565 2 28  

Pieter Pietersz. inde Poeld 1566 2 28  

Pieter Pietersz. inde Poeld 1567 2 28  

Pieter Pietersz. inde Poeld 1571 2 28  

Pieter Pietersz. inde Poele 1574 32 46  

Pieter Pietersz. inde Poele 1583 32 46  

Pouwels Claesz.d 1562 6 13  

Pouwels Jansz. Verhouffd 1571 3 44  

Pouwels Jansz. Verhouffe 1580 5 36  

Pouwels Jansz. Verhouffe 1581 5 36  

Pouwels Jansz. Verhouffe 1588 5 36  

Pouwels Jansz. Vose 1558 63 30  

Pouwels Jansz. Vose 1561 63 30  

Pouwels Jansz. Vosf 1599 10    

Thonis Thonisz. 1564     X

Thonis Thonisz. 1565     X

Thonis Thonisz. 1566     X

Thonis Thonisz. 1567     X

Thonis Thonisz. 1568     X

Thonis Thonisz. 1571     X

Willem Arentsz. Lijndraaier 1587     X

Willem Claes Harmensz 1524     X

Willem Maertensz. opde Hoochwerff 1589     X

Willem Maertensz. opde Hoochwerff 1590     X

Willem Maertensz. opde Hoochwerff 1591     X

Willem Pietersz. Coomene 1593 1 7  

(1) alias ‘van den Boochkan’
a morgen, b landbezit 1544, c landbezit 1554, d landbezit 1562, e landbezit 1583, f landbezit 1635
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.
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Tabel 5.4 Schepenen met landbezit in Monsterambacht,1555-1599, uitgedrukt in percen-
tages

  1555-1569 1570-1584 1585-1599

< 20 morgen 22 23 50

> 20 morgen 78 77% 50

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018.

Tabel 5.5 Welgeborenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de zes-
tiende eeuw
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Adriaen Pietersz. Hoogwerffe 1590 9 7  

Adriaen Pietersz. Hoogwerffe 1591 9 7

Adriaen Willemsz. van Rijne 1594 11 14  

Adriaen Willemsz. van Rijne 1596 11 14  

Adriaen Willemsz. van Rijne 1597 11 14  

Adriaen Willemsz. van Rijne 1598 11 14  

Adriaen Willemsz. van Rijne 1599 11 14

Aem Pietersz., Poeldijkf 1589 27 54  

Aem Pietersz., Poeldijkf 1590 27 54  

Aem Pietersz., Poeldijkf 1591 27 54  

Aem Pietersz., Poeldijkf 1592 27 54  

Aem Pietersz., Poeldijkf 1593 27 54  

Aem Pietersz., Poeldijkf 1598 27 54  

Antonis Sijmonsz. vander Meere 1590 11 9  

Arent Arentsz. de Waerte 1592 2 3  

Cornelis Jansz. Vercrofte 1590 6 26  

Cornelis Jansz. Vercrofte 1594 6 26  

Cornelis Jansz., Ter Heijdef 1596   5  

Cornelis Jansz., Ter Heijdef 1597   5  

Dirck Dircksz. inde Poeldijcke 1591 4 31  

Dirck Dircksz. inde Poeldijcke 1592 4 31  

Dirck Dircksz. van Veenf 1599 3 24  

Dirck Lenartsz. 1596     X

Dirck Lenartsz. 1597     X

Dirck Lenartsz. 1598     X

Dirck Lenartsz. 1599     X

Gerrit Dammasz. vander Baene 1589 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1591 5 8  
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Tabel 5.5 (vervolg) Welgeborenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw
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Gerrit Dammasz. vander Baene 1592 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1593 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1596 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1597 5 8  

Gerrit Dammasz. vander Baene 1599 5 8  

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1590     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1591     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1593     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1598     X

Gerrit Pietersz. de Waert, Loosduinen 1599     X

Gerrit Vrancken van Dijcke 1591 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1592 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1593 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1594 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1596 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1597 18 27  

Gerrit Vrancken van Dijcke 1598 18 27  

Huijbrecht Lenartsz. 1592     X

Jacob Eliasz. op Polanene 1589 4 34  

Jacob Eliasz. op Polanene 1593 4 34  

Jacob Eliasz. op Polanene 1594 4 34  

Jacob Eliasz. op Polanene 1598 4 34  

Jacob Eliasz. op Polanene 1599 4 34  

Jacob Eliasz. op Polanene 1596 4 34  

Jacob Eliasz. op Polanene 1597 4 34  

Jacob Wiggersz.f 1598 13 27  

Jacob Wiggersz.f 1599 13 27  

Jan Adriaen Doesz.e 1589 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1590 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1591 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1592 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1594 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e 1599 12 34  

Jan Bastiaensz., Ter Heijdef 1592   15  

Jan Bastiaensz., Ter Heijdef 1594   15  
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Tabel 5.5 (vervolg) Welgeborenen in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in 
de zestiende eeuw
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Jan Bastiaensz., Ter Heijdef 1591   15  

Jan Harpesz. vander Hochtf 1592 41 16  

Jan Harpesz. vander Hochtf 1593 41 16  

Jan Harpesz. vander Hochtf 1594 41 16  

Jan Harpesz. vander Hochtf 1596 41 16  

Jan Harpesz. vander Hochtf 1597 41 16  

Jan Joppensz.e 1589   7  

Jan Joppensz.e 1590   7  

Jan Joppensz.e 1593   7  

Jan Meesz. Rechtup 1589     X

Jan Pietersz. Rechtop 1598     X

Joris Barthomeusz. 1594     X

Joris Meesz.e 1593 5 51  

Lenart Cornelisz.e 1590 3 2  

Lenart Cornelisz.e 1589 3 2  

Louwerijs Crijnsz. Suijden 1590     X

Louwerijs Crijnsz. Suijden 1594     X

Philips Jaspersz. Hooghwerffe 1591 8 10  

Pieter Pietersz. inde Poele 1593 32 46  

Pieter Pietersz. Couckf 1596 14 2  

Pieter Pietersz. Couckf 1597 14 2  

Pieter Pietersz. Oversloot 1596     X

Pieter Pietersz. Oversloot 1597     X

Theunis Sijmonsz. 1589     X

Willem Pietersz. Coomanf 1598 1 7  

Willem Pietersz. Coomanf 1599 1 7  

a morgen, b landbezit 1544, c landbezit 1554, d landbezit 1562, e landbezit 1583, f landbezit 1635
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.
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Tabel 5.6 Ambachtsbewaarders in Monsterambacht en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw
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Adriaen Cornelisz. Puijrb   1518 33 (2)  

Adriaen Cornelisz. Puijrb   1519 33 (2)  

Adriaen Cornelisz. Puijrb   1524 33 (2)  

Adriaen Willemsz.e   1580 3 16  

Adriaen Wormbrechtsz. Backere(1)   1587 7 4  

Arent Gerritsz.   1585     X

Cornelis Jacobsz.c   1550 14 71  

Cornelis Jansz. Vercrofte   1588 6 26  

Dirck Cornelisz. Scheepmakerd   1587   40  

Dirck Dircxz.e   1579 4 31  

Doe Doenz.   1531     X

Engel Huijbrechtsz.b   1544 40 (2)  

Engel Huijbrechtsz.b   1546 40 (2)  

Gerijt Harpensz.b   1536 33 (2)  

Gerijt Harpensz.b   1541 33 (2)  

Gerrit Cornelisz. in ’t dorpe   1583 4    

Gerrit Jansz.   1514     X

Gerrit Vrancken van Dijckd   1563 7 4  

Gerrit Vrancken van Dijcke   1576 18 27  

Gillis Jansz.b   1543   35 (2)  

Gillis Jansz.b   1545   35 (2)  

Gillis Jansz.b   1546   35 (2)  

Gillis Pietersz.c   1554 26 58  

Gillis Pietersz.c   1558 26 58  

IJewen IJsbrantsz., Monster   1512     X

Jan Adriaen Govertsz.c   1523   1  

Jan Adriaen Govertsz.c   1547   1  

Jan Adriaensz.   1522     X

Jan Adriaensz.c   1552 10 40  

Jan Adriaensz.c   1553 10 40  

Jan Adriaen Doesz.e   1586 12 34  

Jan Adriaen Doesz.e   1584 12 34  

Jan Bartoutsz.e   1590   54  

Jan Cornelisz. inde Poeldijcke   1586 34 1  

Jan Jansz., de schoenmakerd   1559   2  
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Tabel 5.6 (vervolg) Ambachtsbewaarders in Monsterambacht en de omvang van hun land-
bezit in de zestiende eeuw

 

Vervanger van Jaar La
n

de
ig

en
do

m
a

La
n

dp
ac

ht
a

O
n

be
ke

n
d 

of
 

la
n

dl
oo

s

Jasper Philipsz.b   1536   18 (2)  

Jasper Philipsz.b   1538   18 (2)  

Jasper Philipsz.b   1540   18 (2)  

Joris Lenartsz., in de Poel/Poeldijke   1590 15 19  

Joris Lenartsz., in de Poel/Poeldijke   1593 15 19  

Lenert Willemsz.d   1561 25 34  

Mees Pieterse Block Philips Adriaensz. 1520     X

Mees Pieterse Block Jan Adriaensz. 1522     X

Mees Pieterse Block Joris Gillisz. 1526     X

Philips Adriaensz.   1509     X

Pieter Cornelisz. Hoogwerfb   1542 16 (2)  

Pieter Cornelisz. Hoogwerfb   1544 16 (2)  

Pieter Cornelisz. Hoogwerfb   1545 16 (2)  

Pieter Florijsz. Coucke   1576 44 64  

Pieter Florijsz. Coucke   1589 44 64  

Pieter Gillisz. op ’t Duijfhuijsf   1594 15 14  

Pieter Huijbrechtsz.d   1564 4 27  

Pieter Jan Adriaensz.   1523     X

Pieter Jansz.c   1548 5 27  

Pieter Jansz.c   1550 5 27  

Pieter Jansz. Gouwenc   1557 11 5  

Pieter Michielsz.e   1584 8 40  

Sijmon Jan Willemsz.   1539     X

Sijmon Philipsz.   1537     X

Willem Pietersz. Coomene   1593 1 7  

(1) alias ‘van den Boochkan’
(2) Landbezit zonder onderscheid in landeigendom en pacht
a morgen, b landbezit 1544, c landbezit 1554, d landbezit 1562, e landbezit 1583, f landbezit 1635
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 
1021.

Tabel 5.7 Ambachtsbewaarders met landbezit in Monsterambacht, 1537-1594, uitgedrukt 
in percentages

  1537-1549 1550-1577 1578-1594

< 20 morgen 46 20 32

> 20 morgen 54 80 69

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018. 
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Tabel 5.8 Participatiecultuur in Monsterambacht in de eerste helft en de tweede helft 
van de zestiende eeuw

1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

Algemene bestuurders  Waterstaatsfunctionarissen

1 Burenraadpleging Ja Nee N.V.T.  N.V.T. 

2 Verkiezing Nee Nee Ja Ja

3 Landbezit < 20 m in % 100 62 63 26

4 Roulatiefrequentie in % 100 27 70 94

5 Aantal naamsvermeldingen 7 356 30 31

Participatie cultuur Open Breed Breed Elitair

1 = Burenraadpleging: ja of nee; 2 = Verkozen door buren: ja of nee; 3 = Functionarissen met < 20 morgen land-
bezit in 1554 en 1583; 4 = Het aantal functionarissen (schepenen en ambachtsbewaarders) dat een of twee keren 
werd vermeld, als percentage van het totale aantal vermeldingen in een periode van 50 jaar; 5 = Aantal vermel-
dingen met naam in een periode van 50 jaar

Tabel 6.1 Landgebruikers uit Berkel met de hoeveelheid door hun afgegraven land voor 
turfwinning in 1614 en de omvang van hun landbezit in 1604

Geslagturfd 1614 Landbezit 1604

  In 
roeden

< 5 
morgen

5-20 
morgen

20-40 
morgen

> 40 
morgen

Adrijaen Adrijaensz. Valck 18   14,7    

Adrijaen Arijensz. Arijenmaet 20 0,67      

Adrijaen Cornelisz. Leu 30   7,67    

Adrijaen Gerritsz. 20     26,34  

Adrijaen Maertensz. Cock 200     25,34  

Adrijaen Volckertsz. 8 2      

Arent Cornelisz. 25       40,67

Arent Pietersz. Backer 112 0,26      

Claes Adrijaensz. Dorp 107   7    

Claes Claesz. bijde Meer 222     26,8  

Claes Jacobsz. 20     23,16  

Claes Pouwelsz. 24 2,16      

Cornelis Adriaensz. Langelaen 150 3,84      

Cornelis Arentsz. 15     30  

Cornelis Bastiaensz. 24 0,66      

Cornelis Heijndricxz. Noortlander 20   18,75    

Cornelis Jacobsz. Noortlander 120     35,67  

Cornelis Jansz. Hillemij 34 1,34      

Cornelis Jansz. Leijen 6 0,85      

Cornelis Jansz. Puts 140   15    

Cornelis Pietersz. Buijtenwech 28     20  

Cornelis Pouwelsz. Rijetdecker 120   9,5    

Dirck Jansz. Huijsman 47   11,16    
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Tabel 6.1 (vervolg) Landgebruikers uit Berkel met de hoeveelheid door hun afgegraven 
land voor turfwinning in 1614 en de omvang van hun landbezit in 1604

Geslagturfd 1614 Landbezit 1604

  In 
roeden

< 5 
morgen

5-20 
morgen

20-40 
morgen

> 40 
morgen

Dirck Maertensz. van Dijck 150   13,5    

Dirck Maertenz. 26   18,67    

Ewout Vranckensz. 43     21  

IJsbrant Huijgensz. 20   15,67    

Inge Jansz. 50     23,5  

Jacob Arentsz., timmerman 7 0,1      

Jan Aelbrechtsz. 26       40,67

Jan Joostensz. 24     22,67  

Jan Pietersz., timmerman 50     39,6  

Jan Woutersz. + vader 110   12,5    

Job Cornelisz. 160   10,16    

Leendert Vranckensz. 36     23,5  

Louris Adrijaensz. 30     19,5  

Maerten Arentsz. Decker 3 2,5      

Melis Jansz. 30   10    

Ocker Aelbrechtsz. 6 1,34      

Pieter Adrijaensz. Langelaen 35     27,34  

Pieter Bastiaensz. 55 1,5      

Pieter Cornelisz. Puts 160 2,67      

Pouwels Aertsz., schout 240   6    

Sijbrant Arentsz. 25   19,34    

Sijmon Adrijaensz. Langelaen 30   10,5    

Sijmon Cornelisz. 70     22  

Sijmon Wolfertsz. 8       42,67

Volbrecht Leendertsz. 18 0,75      

Volckert Aelbrechtsz., schoenmaker 25 1,67      

Willem Willemsz. 210   19,34    

Wouter Maertensz. 125   13    

Aantal turfstekers 15 18 15 3

Bron: NA, FAO, inv.nr. 447.

Tabel 6.2 Schouten in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw

Jaar Schouten
Land-

Eigendoma Landpachta Onbekend
of landloos

1500 Bonifaes Gerritsz.     X

1503 Gerrit Heijnrixz.     X

1503 Claes Claesz.     X
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Tabel 6.2 (vervolg) Schouten in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

Jaar Schouten
Land-

Eigendoma Landpachta Onbekend
of landloos

1510 Claes Claesz.     X

1514 Claes Claesz.     X

1520 Claes Dammasz.     X

1520 Herman Engebrechtsz.     X

1521 Herman Engebrechtsz.     X

1522 Herman Engebrechtsz.     X

1526 Herman Engebrechtsz.     X

1530 Jan Dircxz.     X

1536 Jan Dircxz.     X

1538 Jan Dircxz.     X

1539 Jan Dircxz.     X

1541 Jan Dircxz.     X

1542 Cornelis Doez.     X

1542 Sijmon Jansz.b   47 (1)  

1544 Sijmon Jansz.b   47 (1)  

1546 Sijmon Jansz.b   47 (1)  

1547 Sijmon Jansz.b   47 (1)  

1548 Sijmon Jansz.b   47 (1)  

1550 Cornelis Cornelisz. Versijdec 16 15  

1551 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1552 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1553 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1555 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1556 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1557 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1558 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1559 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1561 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1562 Cornelis Cornelisz. Versijded 41 4  

1564 Jan Jacobsz. Bruijserd 38 18  

1565 Jan Jacobsz. Bruijserd 38 18  

1566 Frans Cornelisz. Ruijterd 21    

1567 Frans Cornelisz. Ruijterd 21    

1568 Frans Cornelisz. Ruijterd 21    

1569 Frans Cornelisz. Ruijterd 21    

1574 Cornelis Fransz. Jonckhart     X

1575 t/m Pouwels Aertsz. Conijnenburgd 14    
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Tabel 6.2 (vervolg) Schouten in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

Jaar Schouten
Land-

Eigendoma Landpachta Onbekend
of landloos

1611 Pouwels Aertsz. Conijnenburge 6    

(1) Landbezit zonder onderscheid in landeigendom en pacht
a morgen, b landbezit 1544, c landbezit 1555, d landbezit 1561, e landbezit 1604
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587

Tabel 6.3 Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Adraen Jansz. Langelaenc 1557 14 46 60  

Adraen Jansz. Langelaend 1559 16 13 29  

Adraen Jansz. Langelaend 1561 16 13 29  

Adraen Jansz. Langelaend 1579 16 13 29  

Adriaen Adriaensz. Valcke 1583     15  

Adriaen Bruijnsz. 1510       X

Adriaen Claesz.b 1547     37  

Adriaen Claesz.c 1562 38 11 49  

Adriaen Claesz.d 1565 47 9 56  

Adriaen Claesz.e 1598     27  

Adriaen Gerritsz. Hoese 1588     26  

Adriaen Gerritsz. Hoese 1591     26  

Adriaen Joostensz. 1583       X

Adriaen Joostensz. 1580       X

Adriaen Joostensz. 1582       X

Adriaen Maertensz. Cocke 1595     25  

Adriaen Maertensz. Cocke 1597     25  

Adriaen Willemsz.e 1597     18  

Aelewijn Cornelisz.d 1562 36 5 41  

Aelewijn Cornelisz.e 1564     32  

Aelewijn Cornelisz.e 1576     32  

Aelewijn Cornelisz.e 1579     32  

Aelewijn Cornelisz.e 1581     32  

Aelewijn Cornelisz.e 1584     32  

Aelewijn Cornelisz.e 1585     32  

Aelewijn Cornelisz.e 1587     32  

Aelwijn Harmansz. 1510       X

Allert Cornelisz.e 1593     34  

Arent Aelbrechtsz.e 1579     37  

Arent Aelbrechtsz.e 1582     37  
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Tabel 6.3 (vervolg) Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Arent Aelbrechtsz.e 1589     37  

Arent Cornelisz.d 1568 11 18 29  

Arent Cornelisz.e 1589     41  

Arent Cornelisz.e 1592     41  

Arent Jacobsz.d 1586 4 3 6  

Bastiaen Gabriëlsz.e 1577     21  

Bastiaen Gabriëlsz.e 1586     21  

Bastiaen Gabriëlsz.e 1589     21  

Bastiaen Gabriëlsz.e 1591     21  

Bastiaen Gabriëlsz.e 1593     21  

Bastiaen Gabriëlsz.e 1595     21  

Bonefaes Gerritsz.b 1548     16  

Casijn Aelewijnsz. 1510       X

Claes Adriaensz.c 1557 17 9 26  

Claes Adriaensz.d 1562 22 5 27  

Claes Adriaensz.e 1585     2

Claes Adriaensz. op die Meere 1584     6  

Claes Adriaensz. op die Meere 1590     6  

Claes Adriaensz. op die Meere 1583     6  

Claes Adriaensz. van de Leee 1577     40  

Claes Adriaensz. van de Leee 1581     40  

Claes Adriaensz. van de Leee 1591     40  

Claes Cornelisz. 1593       X

Claes Gabrielsz.e 1587     30  

Claes Gabrielsz.e 1594     30  

Claes Lenaertsz. Hodenpijl 1582       X

Claes Lenartsz. 1592       X

Claes Lenartsz. 1594       X

Claes Tonisz. van Hodenpijl 1580       X

Claes Vranckez.b 1544     37  

Claes Vranckez.c 1551 37 13 35  

Claes Vranckez.d 1557 15 2 12  

Claes Vranckez.e 1598     20  

Claes Willemsz.b 1547     16  

Cornelis Aelewijnsz. 1588       X

Cornelis Bonefaese 1581     10  

Cornelis Bonefaese 1584     10  

Cornelis Bonefaese 1592     10  
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Tabel 6.3 (vervolg) Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Cornelis Cornelisz. Ouwerkerckd 1561 30 16 46  

Cornelis Cornelisz. Versijdeb 1544     37  

Cornelis Doez. 1542       X

Cornelis Fransz. Jonckhart 1574       X

Cornelis Heijdricxz. Noortlanderd 1577 18 2 20  

Cornelis Heijdricxz. Noortlandere 1587     19  

Cornelis Jacobsz. Noortlandere 1588     36  

Cornelis Jacobsz. Noortlandere 1590     36  

Cornelis Jacobsz. Noortlandere 1595     36  

Cornelis Lenartsz. Crusere 1591     16  

Cornelis Pietersz. Buijtenweche 1587     20  

Cornelis Pietersz. Buijtenweche 1590     20  

Cornelis Pietersz. Buijtenweche 1592     20  

Daniël Dircxz.b 1544     24  

Daniël Dircxz.c 1548 8 19 27  

Dirck Dammasz. 1510       X

Evert Jacobsz.e 1591     64  

Ewout Vranckez.e 1590     21  

Gabriël Ariënsz.b 1536     30  

Gerrit Sijmonsz.d 1564 17 2 19  

Gijsbert Jacobsz.e 1586     9  

Heijderick Pouwelsz.e 1585     23  

Hillebrant Cornelisz.c 1551 12 52 64  

Huijbrecht Jorisz.d 1561 25 10 35  

Huijbrecht Jorisz.e 1564     22  

Huijbrecht Jorisz.e 1568     22  

Huijbrecht Jorisz.e 1578     22  

Huijch Maertens.d 1562 17 21 38  

IJsbrant Huijgensz.e 1582     16  

IJsbrant Huijgensz.e 1580     16  

IJsbrant Huijgensz.e 1584     16  

IJsbrant Huijgensz.e 1589     16  

Jacob Adriaensz. Crusere 1587     31  

Jacob Arentsz.e 1589     32  

Jacob Arentsz.e 1594     32  

Jacob Arentsz.e 1596     32  

Jacob Arentsz.e 1583     32  

Jacob Claesz. 1536       X
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Tabel 6.3 (vervolg) Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Jacob Dircxz.c 1551 33 22 52  

Jacob Lenaertsz. 1576       X

Jacob Lenaertsz. 1578       X

Jacob Lenaertsz. 1580       X

Jacob Lenaertsz. 1581       X

Jacob Lenaertsz. 1582       X

Jacob Lenaertsz. 1583       X

Jacob Lenaertsz. 1585       X

Jacob Lenaertsz. 1588       X

Jacob Lenaertsz. 1590       X

Jacob Lenaertsz. 1592       X

Jacob Lenaertsz. 1595       X

Jacob Lenaertsz. 1597       X

Jacob Lenaertsz. 1599       X

Jan Adriaen Claesz.e 1580     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1582     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1584     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1586     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1588     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1589     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1591     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1593     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1598     45  

Jan Adriaensz. 1593       X

Jan Aelbrechtsz.e 1586     41  

Jan Aelbrechtsz.e 1590     41  

Jan Aelbrechtsz.e 1595     41  

Jan Arentsz.b 1536     15  

Jan Arentsz.c 1539 11 5 16  

Jan Arentsz.d 1541 12   12  

Jan Arentsz.d 1547 12   12  

Jan Arentsz.d 1564 12   12  

Jan Arentsz.d 1565 12   12  

Jan Dirck Gerrijtsz.b 1544     21  

Jan Gerijtsz.b 1536     29  

Jan Gerijtsz.b 1539     29  

Jan Gerijtsz.b 1541     29  

Jan Gerritsz.d 1577 11      
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Tabel 6.3 (vervolg) Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Jan Heijnenz.b 1510     46  

Jan Heijnenz.c 1536 13      

Jan Heijnenz.c 1539 13      

Jan Heijnenz.c 1541 13      

Jan Heijnenz.c 1544 13      

Jan Heijnenz.c 1551 13      

Jan Heijnenz.c 1553 13      

Jan Jacobsz. Bruijserb 1544     36  

Jan Jacobsz. Bruijserd 1548 40 18 56  

Jan Jacobsz. Bruijserd 1561 40 18 56  

Jan Jacobsz. Bruijserd 1565 40 18 56  

Jan Jansz. Koeninckc 1559 21 4 25  

Jan Joostensz.e 1590     23  

Jan Lenartsz.d 1562 12 12 24  

Jan Willemsz.b 1536     41  

Jan Willemsz.b 1539     41  

Jan Willemsz.b 1541     41  

Joost Cornelisz.c 1544 20 11 28  

Kors Pietersz.e 1584     16  

Kors Pietersz.e 1587     16  

Lenart Jansz. Versijded 1564 15 2 17  

Lenart Jansz. Versijdee 1581     2  

Lenart Jansz. Versijdee 1583     2  

Lenart Jansz. Versijdee 1584     2  

Lenart Pietersz. Cruserd 1564   5 5  

Lenart Pietersz. Wassenaerd 1583 8 7 15  

Lenart Pietersz. Wassenaere 1593     40  

Lenart Vranckenz.d 1559 97 1 58  

Lenart Vranckenz.d 1561 97 1 58  

Lenart Vranckenz.d 1595 97 1 58  

Maertijn Jacobsz.d 1577 11   11  

Melis Jansz.e 1589     10  

Melis Jansz.e 1592     10  

Melis Jansz.e 1594     10  

Melis Jansz.e 1596     10  

Melis Jansz.e 1598     10  

Pieter Adriaensz.b 1547     27  

Pieter Adriaensz.c 1551 26 10 33  
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Tabel 6.3 (vervolg) Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Pieter Aertsz. in de Crom 1579       X

Pieter Daniëlsz.d 1562 25 5 30  

Pieter Florisz.e 1577     2  

Pieter Florisz.e 1580     2  

Pieter Jansz.c 1557 17   17  

Pieter Jansz.d 1561 11   11  

Pieter Meijnesz.e 1592     5  

Pieter Meijnesz.e 1598     5  

Pieter Pietersz.b 1548     41  

Pieter Sijbrantsz.e 1587     18  

Pieter Sijbrantsz.e 1595     18  

Pieter Sijmonsz.e 1591     20  

Pieter Stevensz. 1581       X

Pouwels Jacobsz.d 1561 19 15 34  

Pouwels Jacobsz.d 1565 19 15 34  

Sijmon Adriaensz.e 1599     15  

Sijmon Cornelisz.e 1598     22  

Sijmon Fransz.d 1562 22 14 36  

Sijmon Fransz.e 1568     40  

Sijmon Fransz.e 1577     40  

Sijmon Fransz.e 1581     40  

Sijmon Fransz.e 1582     40  

Sijmon Fransz.e 1586     40  

Sijmon Fransz.e 1593     40  

Sijmon Fransz.e 1596     40  

Sijmon Sijmonsz. 1552       X

Sijmon Vranckenz.d 1580 23 5 28  

Sijmon Vranckenz.d 1582 23 5 28  

Sijmon Vranckenz.d 1586 23 5 28  

Sijmon Wolffertsz.e 1586     43  

Sijmon Wolffertsz.e 1588     43  

Sijmon Wolffertsz.e 1589     43  

Sijmon Wolffertsz.e 1594     43  

Sijmon Wolffertsz.e 1597     43  

Sijmon Wolffertsz.e 1599     43  

Steffen Claesz.c 1551 23 7 30  

Vranck Cornelisz. van Berckel 1510       X

Vranck Lenartsz. 1579       X
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Tabel 6.3 (vervolg) Gezworenen in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Vranck Lenartsz. 1580       X

Vranck Lenartsz. 1581       X

Vranck Lenartsz. 1583       X

Willem Pietersz.d 1579 19 11 30  

Wolffert Pietersz. op de Leec 1551 24 25 49  

a morgen, b landbezit 1544, c landbezit 1555, d landbezit 1561, e landbezit 1604 (van 1544 en 1604 is alleen het to-
tale landbezit bekend)
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587.

Tabel 6.4 Gezworenen met landbezit in Berkel, 1540-1599, uitgedrukt in percentages

  1540-1554 1555-1569 1570-1584 1585-1599

< 20 morgen 23 24 42 26

> 20 morgen 77 76 58 74

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; GAR, AAB, inv.nr. 587.

Tabel 6.5 Ambachtsbewaarders in Berkel en de omvang van hun landbezit in de zestiende 
eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Adraen Jansz. Langelaend 1564 16 13 29  

Adriaen Claesz.b 1542     37  

Adriaen Claesz.c 1552 38 11 49  

Adriaen Claesz.d 1556 47 9 56  

Adriaen Claesz.d 1563 47 9 56  

Adriaen Maertensz.b 1525     39  

Adriaen Maertensz.b 1535     39  

Adriaen Maertensz.b 1536     39  

Adriaen Willemsz.e 1595     18  

Alewijn Cornelisz.d 1575 36 5 41  

Arent Aelbrechtsz.e 1581     37  

Arent Aelbrechtsz.e 1593     37  

Claes Adriaensz.d 1575 22 5 27  

Claes Adriaensz.e 1589     2  

Claes Adriaensz.e 1590     2  

Claes Cornelisz. 1515       X

Claes Cornelisz. 1525       X

Claes Cornelisz. 1535       X

Claes Cornelisz. 1536       X
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Tabel 6.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders in Berkel en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Claes Gabrielsz.e 1596     30  

Claes Vranckez.c 1553 22 13 35  

Cornelis Adriaensz. Vosd 1562 51 26 77  

Cornelis Claesz.c 1510 33 16 40  

Cornelis Claesz.c 1514 33 16 40  

Cornelis Claesz.c 1553 33 16 40  

Cornelis Cornelisz. Ouwerkerckd 1558 30 16 46  

Huijbrecht Jorisz.c 1552 25 13 38  

Huijbrecht Jorisz.d 1562 25 10 35  

Huijch Maertens.c 1554 21 22 43  

Huijch Maertens.d 1564 17 21 38  

Jacob Adriaensz. Crusere 1586     31  

Jacob Arentsz.e 1591     32  

Jacob Dircxz.b 1537     52  

Jacob Dircxz.c 1542 33 22 52  

Jacob Dircxz.c 1556 33 22 52  

Jacob Lenaertsz.d 1586       X

Jan Adriaen Claesz.e 1585     45  

Jan Adriaen Claesz.e 1589     45  

Jan Adriaensz. 1591       X

Jan Aelbrechtsz.e 1596     41  

Jan Gerijtsz.b 1510     29  

Jan Heijnenz.b 1537     46  

Jan Lenartsz.d 1581 12 12 24  

Jan Lenartsz.d 1591 12 12 24  

Joost Claesz. 1515       X

Joost Cornelisz.c 1558 20 11 28  

Lenart Pietersz. Cruser 1551 9 12 21  

Lenart Pietersz. Wassenaerd 1589 8 7 15  

Lenart Pietersz. Wassenaere 1591     40  

Lenart Pietersz. Wassenaere 1595     40  

Lenart Vranckenz.c 1557 66 27 78  

Melis Jansz.e 1590     10  

Pieter Pietersz.b 1533     41  

Pieter Stevensz. 1584       X

Sijmon Adriaensz.e 1589     15  

Sijmon Fransz.d 1584 22 14 36  

Sijmon Fransz.e 1590     40  
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Tabel 6.5 (vervolg) Ambachtsbewaarders in Berkel en de omvang van hun landbezit in de 
zestiende eeuw

  Jaar
Land-

eigendoma

Land-
pachta

Totaal
landbezita

Onbekend
of landloos

Sijmon Fransz.e 1597     40  

Sijmon Jansz.b 1533     47  

Sijmon Jansz.b 1538     47  

Sijmon Vranckenz.d 1573 23 5 28  

Sijmon Vranckenz.d 1579     28  

Vranck Cornelisz. van Berckel 1514       X

Vranck Sijmonsz.b 1538     27  

Wolffert Pietersz. op de Leed 1563 29 19 48  

a morgen, b landbezit 1544, c landbezit 1555, d landbezit 1561, e landbezit 1604 (van 1544 en 1604 is alleen het to-
tale landbezit bekend)
Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587.

Tabel 6.6 Ambachtsbewaarders met landbezit in Berkel, 1535-1599, uitgedrukt in percen-
tages

  1535-1550 1551-1567 1568-1584 1585-1599

< 20 morgen 0 0 0 30

> 20 morgen 100 100 100 70

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; GAR, AAB, inv.nr. 587.

Tabel 6.7 Participatiecultuur in Berkel in de eerste helft en de tweede helft van de zes-
tiende eeuw

1e helft 2e helft 1e helft 2e helft

Algemene bestuurders  Waterstaatsfunctionarissen

1 Burenraadpleging Nee Nee N.V.T.  N.V.T.

2 Verkiezing Nee Nee Nee Nee

3 Landbezit < 20 m in % 47 40 24 20

4 Roulatiefrequentie in % 42 59 60 73

5 Aantal naamsvermeldingen 36 188 204 64

Participatie cultuur Breed Breed Elitair Elitair

1 = burenraadpleging: ja of nee; 2 = verkozen door buren: ja of nee; 3 = functionarissen met < 20 morgen land-
bezit in 1554 en 1561; 4 = het aantal functionarissen (gezworenen en ambachtsbewaarders) dat een of twee keren 
werden vermeld als percentage van het totale aantal vermeldingen in een periode van 50 jaar; 5 = aantal vermel-
dingen met naam in een periode van 50 jaar

Tabel 7.1 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door derden tegen alle ambachten in 
Delfland, 1505-1510 en 1580-1585, uitgedrukt in percentages

Dijkgraaf Anderen

1505-1510 52 48

1580-1585 72 28

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1641.
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Tabel 7.2 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen ingelanden uit Maasland waar-
van landbezit bekend is, 1555-1560 en 1580-1585, uitgedrukt in aantallen en percentages

Aantal Percentage

< 5 morgen 19 15

5 tot 20 morgen 38 30

> 20 morgen 70 55

Totaal 127 100

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631; ibidem, inv.nr. 1718/5; NA, SvH-I, inv.nr. 1343.

Tabel 7.3 Eisers uit Maasland waarvan landbezit bekend is, 1555-1560 en 1580-1585, uitge-
drukt in aantallen en percentages

Aantal Percentage

< 5 morgen 3 14

5 tot 20 morgen 4 18

> 20 morgen 15 68

Totaal 33 100

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631; ibidem, inv.nr. 1718/5; NA, SvH-I, inv.nr. 1343.

Tabel 7.4 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen ingelanden uit Monsterambacht 
waarvan landbezit bekend is, 1555-1560 en 1580-1585, uitgedrukt in aantallen en percen-
tages

Aantal Percentage

< 5 morgen 2 12

5 tot 20 morgen 9 53

> 20 morgen 6 35

Totaal 17 100

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1626, ibidem, inv.nr. 1627, ibidem, inv.nr. 1631, NA, SvH-I, inv.nr. 705, ibidem, inv.nr. 
1355 en HAW, AAM, inv.nr. 1018.

Tabel 7.5 Aangebrachte overtredingen door de dijkgraaf met betrekking tot het water-
beheer en het bestuur, per ambacht in vier perioden in de zestiende eeuw, in percentages

Maasland Monsterambacht Berkel

Overtredingen m.b.t. 
het waterbeheer

87 93 86

Bestuurlijke overtre-
dingen

13 8 14

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631.

Tabel 7.6 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door de ambachten en ingelanden 
tegen Maasland, Monsterambacht en Berkel in de zestiende eeuw, uitgedrukt in per-
centages

Maasland Monsterambacht Berkel

Nalatig onderhoud vitaal waterwerk 51   10

Nalatig onderhoud andere waterwerken 18 11 34
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Tabel 7.6 (vervolg) Aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door de ambachten en in-
gelanden tegen Maasland, Monsterambacht en Berkel in de zestiende eeuw, uitgedrukt 
in percentages

Maasland Monsterambacht Berkel

Waterinlaat zonder toestemming hoogheemraden 3   15

Waterwerken zonder toestemming hoogheemraden 2 5 10

Beschadiging waterwerken 13 78 18

Achterstallige betaling 7 2  

Niet verschijnen 1   10

Belediging 1 2  

Bevoegdhedengeschil 2    

Overig 2 2 3

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631.

Tabel 7.7 Aantallen aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door de ambachten en in-
gelanden tegen Maasland in de zestiende eeuw

1505-1510 1530-1535 1555-1560 1580-1585

Nalatig onderhoud maasdijk 11 0 13 137

Nalatig onderhoud andere waterwerken 15 6 14 23

Waterinlaat zonder consent hoogheemraden 7 0 1 0

Waterwerken zonder consent hoogheemraden 4 1 0 2

Beschadiging waterwerken 1 0 2 37

Achterstallige betaling 0 0 23 1

Niet verschijnen 1 0 0 1

Belediging 1 1 0 0

Bevoegdhedengeschil 0 1 2 1

Overig 1 1 0 3

Totaal aantal 41 10 55 205

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631.

Tabel 7.8 Aantallen aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door de ambachten en in-
gelanden tegen Monsterambacht in de zestiende eeuw

1505-1510 1530-1535 1555-1560 1580-1585

Nalatig onderhoud waterwerken 2   2  

Waterwerken zonder consent hoogheemraden 1     1

Beschadiging waterwerken   1 6 24

Achterstallige betaling     1  

Belediging 1      

Overig 1      

Totaal aantal 5 1 9 25

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631.
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Tabel 7.9 Aantallen aangebrachte zaken door de dijkgraaf en door de ambachten en in-
gelanden tegen Berkel in de zestiende eeuw

1505-1510 1530-1535 1555-1560 1580-1585

Nalatig onderhoud landscheiding     3  

Nalatig onderhoud andere waterwerken 1   9  

Waterinlaat zonder consent hoogheemraden     4  

Waterwerken zonder consent hoogheemraden     3  

Beschadiging waterwerken 3   2  

Niet verschijnen     3  

Overig 1      

Totaal aantal 5   24  

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631.

Tabel 7.10 Aantallen aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen Maasland, Monsteram-
bacht en Berkel in de zestiende eeuw

1505-1510 1530-1535 1555-1560 1580-1585

Nalatig onderhoud vitale waterwerken 11   18 137

Nalatig onderhoud andere waterwerken 18 6 23 23

Waterinlaat zonder toestemming hoogheemraden 7   5 0

Waterwerken zonder toestemming hoogheemraden 5 1 3 3

Beschadiging waterwerken 4 1 10 61

Achterstallige betaling     24 1

Niet verschijnen 1   3 1

Belediging 2 1    

Bevoegdhedengeschil   1 2 1

Overig 3 1   3

Totaal aantal 51 11 88 230

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 1631.
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Grafiek 4.1 Aantallen landbezitters (landeigenaren en pachters) in Maasland, 1539-1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.2 Aantallen landpachters in Maasland, 1539-1654
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Grafiek 4.3 Aantallen landgebruikers in Maasland, 1539-1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.4 Aantallen landgebruikers in Maasland, verdeeld over vier omvangcategorie-
en landbezit, 1539-1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.
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Grafiek 4.5 Landverdeling over landgebruikers in Maasland, 1539-1654, uitgedrukt in 
percentages van het totale landoppervlak

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.6 Verhouding tussen het aantal pachtbedrijven en bedrijven met pacht en 
landeigendom in Maasland, 1539-1654, uitgedrukt in percentages van het totale aantal 
landgebruikers

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.
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Grafiek 4.7 Landverdeling pacht en eigendom bij landgebruikers in Maasland, 1539-1654, 
uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.8 Aantallen landgebruikers met de omvang van hun landeigendom in Maas-
land, verdeeld over vier omvangcategorieën, 1539-1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.
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Grafiek 4.9 Aantallen landeigenaren in Maasland, verdeeld over vier omvangcatego-
rieën, 1539-1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.10 Landverdeling over landeigenaren in Maasland, 1539-1654, uitgedrukt in 
percentages van het totale landoppervlak 

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.
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Grafiek 4.11 Aantallen landeigenaren verdeeld naar sociale groep in Maasland, 1539-
1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.12 Landverdeling over groepen landeigenaren in Maasland, 1539-1654, uitge-
drukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.
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Grafiek 4.13 Landverdeling over landeigenaren gevestigd in de stad en op het platteland 
in Maasland, 1539-1654, uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3; NA, SvH-I, inv.nr. 1343; HvD, OAD, inv.nr. 1718/5; ibidem, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 4.14 Aantallen landeigenaren in Maasland, verdeeld naar groepen landeigenaar 
per omvangcategorie in 1539

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/3.
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< 5 morgen 5 tot 20 morgen 20 tot 40 morgen > 40 morgen 

Grafiek 4.15 Aantallen landeigenaren in Maasland, verdeeld naar groepen landeigenaar 
per omvangcategorie in 1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 1343.

Grafiek 4.16 Aantallen landeigenaren in Maasland, verdeeld naar groepen landeigenaar 
per omvangcategorie in 1577

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/5.
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Grafiek 4.17 Aantallen landeigenaren in Maasland, verdeeld naar groepen landeigenaar 
per omvangcategorie in 1654

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1718/10.

Grafiek 5.1 Aantallen landbezitters (landeigenaren en pachters) in Monsterambacht, 
1554-1635

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.
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Grafiek 5.2 Aantallen landpachters in Monsterambacht, 1554-1635

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.

Grafiek 5.3 Aantallen landgebruikers in Monsterambacht, 1544-1635

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 
1021.
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Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 
1021.

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 
1021.

Grafiek 5.4 Aantallen landgebruikers in Monsterambacht, verdeeld over vier omvang-
categorieën landbezit, 1544-1635

Grafiek 5.5 Landverdeling over landgebruikers in Monsterambacht, 1544-1635, uit-
gedrukt in percentages van het totale landoppervlak
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Grafiek 5.6 Verhouding tussen het aantal pachtbedrijven en bedrijven met pacht en 
landeigendom in Monsterambacht, 1554-1635, uitgedrukt in percentages van het totale 
aantal landgebruikers

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.

Grafiek 5.7 Landverdeling pacht en eigendom bij landgebruikers in Monsterambacht, 
1378-1635, uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: Emmens, ‘Monster 1378’; NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, 
inv.nr. 1021.
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Grafiek 5.8 Aantallen landgebruikers met de omvang van hun landeigendom in Mon-
sterambacht, verdeeld over vier omvangcategorieën, 1554-1635

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.

Grafiek 5.9 Aantallen landeigenaren in Monsterambacht, verdeeld over vier omvangcat-
egorieën, 1554-1635

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.
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Grafiek 5.10 Landverdeling over landeigenaren in Monsterambacht, 1544-1635, uit-
gedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.

Grafiek 5.11 Aantallen landeigenaren verdeeld naar sociale groep in Monsterambacht, 
1554-1635

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.
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Grafiek 5.12 Landverdeling over groepen landeigenaren in Monsterambacht, 1554-1635, 
uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.

Grafiek 5.13 Landverdeling over landeigenaren gevestigd in de stad en op het platteland 
in Monsterambacht, 1554-1635, uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018; ibidem, inv.nr. 1021.
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Grafiek 5.14 Aantallen landeigenaren in Monsterambacht, verdeeld naar groepen 
landeigenaar per omvangcategorie in 1554

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 705.

Grafiek 5.15 Aantallen landeigenaren in Monsterambacht, verdeeld naar groepen land-
eigenaar per omvangcategorie in 1562

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 1355.
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Grafiek 5.16 Aantallen landeigenaren in Monsterambacht, verdeeld naar groepen 
landeigenaar per omvangcategorie in 1583

Bron: HAW, AAM, inv.nr. 1018

Grafiek 5.17 Aantallen landeigenaren in Monsterambacht, verdeeld naar groepen 
landeigenaar per omvangcategorie in 1635

Bron: HAW, AAM, inv.nr. 1021.
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Grafiek 5.18 Omvang van het landbezit van schepenen in Monsterambacht in de zestiende 
eeuw, uitgedrukt in morgens

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018.

Grafiek 5.19 Omvang van het landbezit van ambachtsbewaarders in Monsterambacht in 
de zestiende eeuw, uitgedrukt in morgens

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 493; ibidem, inv.nr. 705; ibidem, inv.nr. 1355; HAW, AAM, inv.nr. 1018.
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Grafiek 6.1 Afgegraven land in Berkel, 1494-1632, uitgedrukt in percentages van het to-
tale landoppervlak

Bron: Fruin, Enqueste, 255; Informacie, 357; NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; ibi-
dem, AFH, inv.nr. 466, f. 64v

Grafiek 6.2 Afgegraven en niet afgegraven land in Berkel, 1494-1632, uitgedrukt in per-
centages van het totale landoppervlak

Bron: Fruin, Enqueste, 255; Informacie, 357; NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222 en 
ibidem, AFH, inv.nr. 466, f. 64v
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Grafiek 6.3 Aantallen landbezitters (landeigenaren en pachters) in Berkel in 1555 en 
1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.

Grafiek 6.4 Aantallen landpachters in Berkel in 1555 en 1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.
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Grafiek 6.5 Aantallen landgebruikers in Berkel, 1544-1663

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587; ibidem, inv.nr. 155.

Grafiek 6.6 Aantallen landgebruikers in Berkel, verdeeld over vier omvangcategorieën 
landbezit, 1544-1663

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587; ibidem, inv.nr. 155.
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Grafiek 6.7 Landverdeling over landgebruikers in Berkel, 1544-1663, uitgedrukt in per-
centages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587; ibidem, inv.nr. 155.

Grafiek 6.8 Verhouding tussen het aantal pachtbedrijven en bedrijven met pacht en 
landeigendom in Berkel in 1555 en 1561, uitgedrukt in percentages van het totale aantal 
landgebruikers

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222
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Grafiek 6.9 Landverdeling pacht en eigendom bij landgebruikers in Berkel in 1555, 1561 
en 1663*, uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 155; ibidem, inv.nr. 288.
* Van 1663 is alleen de totale omvang van het landeigendom bekend, niet van de individuele eigenaren.

Grafiek 6.10 Aantallen landgebruikers met de omvang van hun landeigendom in Berkel, 
verdeeld over vier omvangcategorieën in 1555 en 1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.
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Grafiek 6.11 Aantallen landeigenaren in Berkel verdeeld over vier omvangcategorieën 
in 1555 en 1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.

Grafiek 6.12 Landverdeling over landeigenaren in Berkel in 1555 en 1561, uitgedrukt in 
percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.
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Grafiek 6.13 Aantallen landeigenaren verdeeld naar sociale groep in Berkel in 1555 en 
1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222.

Grafiek 6.14 Landverdeling over groepen landeigenaren in Berkel in 1555, 1561 en 1663, 
uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 155; ibidem, inv.nr. 288.
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Grafiek 6.15 Landverdeling over landeigenaren gevestigd in de stad en op het platteland 
in Berkel in 1555 en 1561, uitgedrukt in percentages van het totale landoppervlak

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 155; ibidem, inv.nr. 288

Grafiek 6.16 Aantallen landeigenaren in Berkel, verdeeld naar groepen landeigenaar 
per omvangcategorie in 1555

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 571.
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Grafiek 6.17 Aantallen landeigenaren in Berkel, verdeeld naar groepen landeigenaar 
per omvangcategorie in 1561

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 1222.

Grafiek 6.18 Landverdeling over het aantal landeigenaren in Berkel, verdeeld over 
groepen landeigenaar naar vier omvangcategorieën in 1663

Bron: SAR, AAB, inv.nr. 155; ibidem, inv.nr. 288.
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Grafiek 6.19 Omvang van het landbezit van gezworenen in Berkel in de zestiende eeuw, 
uitgedrukt in morgens

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587.

Grafiek 6.20 Omvang van het landbezit van ambachtsbewaarders in Berkel in de zestiende 
eeuw, uitgedrukt in morgens

Bron: NA, SvH-I, inv.nr. 168; ibidem, inv.nr. 571; ibidem, inv.nr. 1222; SAR, AAB, inv.nr. 587.
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Grafiek 7.1 Aantallen aangebrachte zaken door derden en door de dijkgraaf tegen func-
tionarissen en ingelanden van de drie ambachten in vier perioden in de zestiende eeuw

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631.

Grafiek 7.2 Aantallen aangebrachte zaken door derden en door de dijkgraaf tegen func-
tionarissen en ingelanden van de drie ambachten, uitgesplitst naar derden en dijkgraaf 
in vier perioden in de zestiende eeuw

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.
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Grafiek 7.3 Aantallen aangebrachte zaken tegen de drie ambachten per partijcombinatie 
in vier perioden in de zestiende eeuw

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.

Grafiek 7.4 Aangebrachte zaken tegen de drie ambachten per partijcombinatie in vier pe-
rioden in de zestiende eeuw, uitgedrukt in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627 en ibidem, inv.
nr. 1631.
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Grafiek 7.5 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen collectieven en individuen in 
vier perioden in de zestiende eeuw, uitgedrukt in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631.

Grafiek 7.6 Aantallen aangebrachte zaken tegen Maasland per partijcombinatie in vier 
perioden in de zestiende eeuw

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.
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Grafiek 7.7 Aangebrachte zaken door derden en door de dijkgraaf tegen functionaris-
sen en inwoners van Maasland in vier perioden in de zestiende eeuw, uitgedrukt in per-
centages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.

Grafiek 7.8 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen inwoners van Maasland als in-
dividuen en tegen functionarissen van Maasland als collectief in vier perioden in de zes-
tiende eeuw, uitgedrukt in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.
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Grafiek 7.9 Aantallen aangebrachte zaken tegen Monsterambacht per partijcombinatie 
in vier perioden in de zestiende eeuw

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.

Grafiek 7.10 Aangebrachte zaken door derden en door de dijkgraaf tegen functionaris-
sen en inwoners van Monsterambacht in vier perioden in de zestiende eeuw, uitgedrukt 
in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631.
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Grafiek 7.11 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen inwoners van Monsterambacht 
als individuen en tegen functionarissen van Monsterambacht als collectief in vier perio-
den in de zestiende eeuw, uitgedrukt in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem,  inv.nr. 1627; ibidem, inv.
nr. 1631.

Grafiek 7.12 Aantallen aangebrachte zaken tegen Berkel per partijcombinatie in vier pe-
rioden in de zestiende eeuw

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631.
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Grafiek 7.13 Aangebrachte zaken door derden en door de dijkgraaf tegen functionaris-
sen en inwoners van Berkel in vier perioden in de zestiende eeuw, uitgedrukt in percen-
tages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631.

Grafiek 7.14 Aangebrachte zaken door derden en door de dijkgraaf tegen inwoners van 
Berkel als individuen en tegen functionarissen van Berkel als collectief in vier perioden 
in de zestiende eeuw, uitgedrukt in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631
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Grafiek 7.15 Aangebrachte zaken door de dijkgraaf tegen inwoners van Berkel als indivi-
duen en tegen functionarissen van Berkel als collectief in vier perioden in de zestiende 
eeuw, uitgedrukt in percentages van de aantallen

Bron: HvD, OAD, inv.nr. 1620; ibidem, inv.nr. 1622; ibidem, inv.nr. 1626; ibidem, inv.nr. 1627; ibidem, inv.nr. 
1631.

9789087045128.pinn.LR_DeWilt DEF.indb   375 18-03-15   08:45



376 lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen

AAB Ambachtsarchief Berkel
AAE Archief Abdij van Egmond
AAM Ambachtsarchief Monster
AAV Archief ambachtsheerlijkheid Ackersdijk en Vrouwenregt
AFH Archief Financie Holland
AHB Archief Ambachtsheerlijkheid Berkel
AHV Archief Ambachtsheerlijkheid Vlaardingen
ALH Archief Leenkamer Holland
AND Archief Nassause Domeinraad
FAO Familiearchief Oldenbarnevelt
GAD Gemeentearchief Delft
GAR Gemeentearchief Rotterdam
GAV Gemeentearchief Vlaardingen
GBM Gemeentebestuur van Maasland tot 1920
GvH Archief Graven van Holland
HAW Historisch Archief Westland
HDA Handschriften Derde Afdeling
HvD Hoogheemraadschap van Delfland
HvH Archief Hof van Holland
KMG Archief klooster Maria in Galilea
NA Nationaal Archief
NHA Noord-Hollands Archief
OAD Oud-Archief Delfland
RAB Archief Schout en gezworenen (rechterlijk archief ) van Berkel en Rodenrijs
RAM Rechterlijk Archief Monsterambacht
SvH-I Archief Staten van Holland voor 1572
SvH-II Archief Staten van Holland na 1572

▶  
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Bronnen

Musea, archiefbewaarplaatsen en archieven

Gemeentearchief Delft
Archief ambachtsheerlijkheid Ackersdijk en Vrouwenregt
Archief Gemeentebestuur van Maasland tot 1920
Oud-rechterlijk archief Delft

Gemeentearchief Rotterdam
Ambachtsarchief Berkel
Archief Ambachtsheerlijkheid Berkel
Archief Schout en gezworenen (rechterlijk archief ) van Berkel en Rodenrijs

Gemeentearchief Vlaardingen
Archief Ambachtsheerlijkheid Vlaardingen

Historisch Archief Westland
Ambachtsarchief Monster
Rechterlijk Archief Monsterambacht

Hoogheemraadschap van Delfland
Archief Broekpolder (Vlaardingen)
Archief Commandeurspolder
Archief Duifpolder
Archief Nieuwe Broekpolder (Rijswijk)
Archief polder Oostmade
Archief polder Schieveen
Kaartenverzameling Delfland
Oud-Archief Delfland
Registratuur Archief Delfland
Hoogheemraadschap van Schieland
Oud-Archief Schieland

Koninklijk Huisarchief Den Haag

Nationaal Archief
Archief De Heuyter-De Voocht van Rijnevelt (3.20.25)
Archief Financie Holland (3.01.29)

▶  
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Archief Graven van Holland (3.01.01)
Archief Hof van Holland (3.03.01.01)
Archief klooster Maria in Galilea (3.18.14)
Archief Leenkamer Holland (3.01.52)
Archief Nassause Domeinraad (1.08.11)
Archief Staten van Holland voor 1572 (3.01.03)
Archief Staten van Holland na 1572 (3.01.04.01)
Archief Familie Van Oldenbarnevelt (3.20.41)
Handschriften Derde Afdeling (3.22.01.01)

Noord-Hollands Archief
Archief Abdij van Egmond
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Vliet, A.P. van, G. Beijer en A.F. Middelburg, Kaartboek van het Westland. Kaartboek van de 
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(Naaldwijk 1999): afb. 5.7 (f. 48)

▶  
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Summary

Introduction

The main question addressed in this research is how the governance of water manage-
ment developed in Delfland in the sixteenth century, both locally and regionally, and how 
we can explain the institutional changes that occurred. The research into the develop-
ment of water management governance in Delfland in the sixteenth century has yielded 
a number of conclusions on the administrative relations between local and regional water 
management and managers, on the economic background of local officials, and on res-
idents’ participation in the decision-making process. These findings are explained with 
reference to the soil condition, the organisation of water management, how land was di-
vided between land-users, the design of the institutions that were responsible for water 
management, the economic background of shire officials and residents’ participation in 
decision-making. Conflicts between the shires (ambachten) and the regional water board 
trustees play a major role in this research, as they provide more insight into how water 
governance functioned in practice and the nature of the relationship between the differ-
ent parties.

In addition to the geographical conditions that necessitated the development of an or-
ganised system of water management, the actions of polder landholders also had consid-
erable influence on the developments. The division between freehold and leasehold and 
the amount of land owned (freehold and leasehold) thereby played a key role in shaping at-
titudes towards water board trustees. Governance arrangements and the participatory cul-
ture were also important elements. As regional water management was divided across two 
layers of governance, namely policy at the regional level and implementation at the local 
level, landholders were able to make a substantial contribution to developments at the re-
gional administrative level of the dike-reeve and water board trustees. The interrelated fac-
tors that affected this can be classified in terms of the geographical, economic and admin-
istrative conditions. During the research, I considered geographical developments, which 
were continuously present in the background, to be a constant. They were manifest in the 
constantly rising groundwater level and the threat posed by the water encircling the pol-
der. These water-related threats often played a major role in decision-making and thereby 
contributed to the development of more advanced water management and the increasing 
professionalisation of water governance. The results of the research into the relations be-
tween these different factors and the development of regional water management gover-
nance in Delfland are set out below.

▶  
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Mechanisms of mutual influence

Water management was originally a local matter, for which shire officials were respon-
sible. Due to the rising groundwater level and flooding, it became imperative to estab-
lish larger water works that were of regional significance, such as the dikes along the 
Maas (Maasdijk) and on the border of the Delfland region (landscheidingen), and the outlet 
 sluices to drain surplus water into the Maas. From the end of the thirteenth century, these 
works were maintained jointly by a number of shires. The Count of Holland was soon 
appointing water board trustees to supervise their upkeep. These water managers would 
commission the shires with construction and maintenance tasks. In addition, the shires 
managed the financing of the works. In the sixteenth century, this form of regional water 
management was the source of many conflicts between the local and regional administra-
tive levels. The litigation produced by these conflicts also determined the course of the in-
stitutionalisation process whereby the governance of the regional water board took shape. 
This study examines the factors that influenced this process of institutionalisation.

My research shows that the institutionalisation of water management was constantly 
influenced by forces from above and below, stemming from the various administrative 
levels. The dominant theme of influence from above on the institutionalisation of water 
management in Delfland was the ruler’s attempts at centralisation. Until 1500 the ruler 
played a direct role in this process, after which it was assumed by the central courts. In 
the sixteenth century, influenced by councillors with legal training, there was a percepti-
ble shift from the pure application of customary law to a new, centralised system of wa-
ter management. Furthermore, influence from above on regional water management was 
manifest in the growing practice of recording the actions of administrative bodies, in-
creased supervision of the most important water works and the centralisation of financial 
management. The result was the formalisation, expansion and professionalisation of re-
gional water management governance.

Influence from below stemmed from the aim of local administrative entities, the shires, 
to legally establish and strengthen their rights. The aim was to preserve the shires’ exist-
ing rights and to promote administrative efficiency. One important goal was to strengthen 
the shires’ administrative position in relation to water board trustees, and litigation was 
the most important strategy for achieving this.

What kind of balance existed between the opposing forces: the water board trustees and 
the shires? With their attempts to centralise water management, water board trustees ini-
tially won ground, supported by elites that were active in regional and central posts. Cus-
tomary law ultimately proved to be the most powerful counter-argument, however, and the 
trend towards centralisation was ultimately transformed in favour of a decentralised water 
management system. This led to the greatest institutional change of the century: the es-
tablishment of the college van hoofdingelanden, a board that was meant to be composed of 
major landholders. The board was responsible for curbing the flow of litigation and over-
seeing the maintenance of administrative status quo. Water board trustees retained their 
role as regional policymakers and supervisors. The works that they ordered were imple-
mented by ambachtsbewaarders, trustees of the shire responsible for local water manage-
ment. The college van hoofdingelanden was made up of representatives of central and local 
governance institutions, meaning that the elite obtained an important place within the 
governance of regional water management. A new balance thereby emerged in the forces 
from above and below that played an influential role in the institutionalisation of water 
management.

At the level of local governance, a number of innovations were made that could be 
called aspects of the institutionalisation process. Here, too, governance structures were 
formalised and expanded from the mid-sixteenth century onwards. Examples include the 
various administrative regulations and expansion of the number of administrative posts. 
The professionalisation of shire governance was also boosted by the growing practice of 
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recording the actions of administrative bodies and by limiting decision-making to a small 
circle of officials.

One particular aspect of institutionalisation at the level of the shire was the creation 
the position of molenmeester, the official responsible for the upkeep of the drainage mill. 
This position was closely connected to the shires, not the water board trustees. It was es-
tablished in response to the increasing complexity of the hydraulic situation that had been 
created by the use of drainage mills. Initially, then, the creation of the molenmeesterschap 
was not linked to the water board trustees’ attempts to centralise, but only later became 
part of this due to the emergence of the need to achieve greater uniformity in regulations 
covering the inspection of water works.

Conflicts

The many conflicts that occurred between the regional and local administrative levels in 
the sixteenth century stemmed from the water board trustees’ attempts to centralise and 
the shires’ attempts to preserve, expand or strengthen their rights. These conflicts became 
manifest in various ways: resistance was both active and passive, individual and collective, 
harmonising and conflictual. One very common form of passive resistance was to ignore 
the water board trustees’ orders, something that occurred at both the individual and col-
lective levels. Examples include the refusal to carry out water works, to collect taxes, to an-
nounce water board regulations and to appear in response to summons. One form of ac-
tive resistance by individuals was to insult water board trustees and use physical violence. 
Some of the conflicts were tried by water board trustees as infringements of board regula-
tions. Legal action was also a form of active resistance and took place at both the individual 
level and, in particular, at the collective level, mainly by one or more shires. The drafting of 
rules to regulate the division of responsibilities between the two administrative levels by 
the officials involved can be seen as a harmonising form of active resistance.

The infringements differed significantly per shire in terms of number and intensity. 
This can be explained with reference to the hydraulic situation and the participatory cul-
ture. With regard to the hydraulic situation, the presence of regional water works, their 
significance and the form of maintenance duty were of overriding importance. As a result, 
a shire with many regional water works within its jurisdiction received greater attention 
from water board trustees than a shire that had only local water works. In addition, the 
intensity of the attention rose with the regional significance of the water works in ques-
tion. A further factor was whether the regional water works were maintained by individual 
landholders or by a collective, for example of one or more shires. The reason for this was 
that when maintenance was an individual duty, landholders were held directly responsible 
for any work that was deemed insufficient. These landholders thus faced legal action from 
water board trustees more frequently, and this could influence their attitude towards the 
water board trustees and the dike-reeve.

Participatory culture

One decisive factor shaping the degree of resistance to regional water managers was the 
participatory culture, or involvement in governance, within a shire. The more elitist this 
was – that is, the more it was restricted to a small group – the fewer conflicts there were 
with the regional administrative level. This confirms existing research, which shows that 
the elite acted as an important mechanism of social control.1 Thus in a shire with a strong 

1 Prevenier and Boone, ‘Sociale controle’, 268-293.
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elite, conflicts were considerably fewer in number and intensity. In shires lacking a strong 
elite, landholders, through their resistance to regional water board trustees, exercised sub-
stantial influence on the shaping of rules for managing water works, as requests were 
made for judgements from a higher court, leading to the formalisation of water manage-
ment governance. To a significant extent, the degree of resistance shown by landholders 
also determined the degree of success in enforcing the rules.

I examined the participatory culture on the basis of three variables: the burenraadpleging 
(that is, the extent to which inhabitants were involved in decision-making), the frequen-
cy with which local official posts were circulated, and the extent of land ownership and 
leasehold among shire officials. The burenraadpleging was a form of joint decision-making 
within the local jurisdiction. As a result of its abolition, landholders were no longer direct-
ly involved in local decision-making, and henceforth, only officials would take decisions. 
Prior to this, the number of administrative positions had been expanded. This so-called 
minimisation of the circle of decision-makers provided space for the development of more 
professional governance structures. Although the burenraadpleging was abolished every-
where, abolition occurred at different rates, also depending on the prevailing system of law 
(aasdomsrecht or schependomsrecht). After the abolition of the burenraadpleging, residents 
were only involved in decision-making if they had been elected to official posts.

The accessibility of local shire posts was also determined by the frequency with which 
they were circulated. A high circulation frequency meant that such positions were circu-
lated among a large group of people and that it was rare for the same person to hold mul-
tiple positions. At the beginning of the sixteenth century, the circulation frequency was 
high in the different shires, but it gradually fell for a number of reasons. One particular 
situation was created by substitution, which occurred when residents who had been elect-
ed replaced themselves with a substitute. A number of substitutes did not have agrarian 
businesses, and in this way were able to hold a certain post multiple times. My hypothesis 
is that substitution could give an initial impetus to the formation of a new economic and 
administrative social elite. Again, this contributed to the development of more profession-
al governance structures.

There were clear differences in the character of the participatory culture in each shire. 
The broadest form of participation was to be found in Maasland, whereas Berkel had the 
most elitist form. In Maasland, the ‘broad’ participatory culture was manifest in the pres-
ervation of the burenraadpleging in the sixteenth century, in the even distribution of large 
and small land ownership and leasehold among local officials, and in the generally high 
frequency of post circulation, particularly among officials from the general administra-
tion. However, there was a slight shift from ‘open’ to ‘broad’; or rather, around 1500, par-
ticipation was wider than around 1600.

In Monsterambacht, there was a trend in the sixteenth century towards a less open 
participatory culture, whereby access to local administrative posts was limited to a small 
group. Among the general officials, this was due to the very low frequency of the circula-
tion of positions, whereas among the trustees of the water boards, this was due to the fact 
that mainly large landholders were elected to the positions. Increasing elitism was further 
strengthened by the abolition of the burenraadpleging.

In Berkel, increasing elitism was already in process prior to the sixteenth century, with 
the abolition of the burenraadpleging. Regarding the general administration, there was a 
‘broad’ participatory culture that was already tending strongly towards an elitist participa-
tory culture at the beginning of the century, both in relation to the amount of land owned 
and the frequency with which official posts were circulated, and which developed further 
in this direction in the course of the century. Among ambachtsbewaarders, the effect of hav-
ing a high frequency of post circulation was negated by the fact that for the most part, large 
landholders were elected to these positions.
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Property relations: the division between freehold and leasehold

The frequency with which official positions were circulated was not the only factor deter-
mining access to the local administration. In some shires, access to official posts was de-
termined by land ownership and leasehold to a major extent. The research established that 
in the three shires in question, a considerable part of land was held on lease. Leasehold 
allowed for a more flexible form of management. Land-use was an important factor in the 
size of the leasehold. In a shire with a lot of arable farming there was more leasehold than 
in a shire where peat-digging constituted an important economic activity. In general, the 
amount of leasehold fell slightly in the three shires during the sixteenth century. In the 
sixteenth century, there was a considerable strengthening of the category of medium-sized 
landholding (between five and twenty morgen of land, one morgen being roughly equiva-
lent to two acres). In addition, there was an increase in the number of small landholders, 
mainly at the cost of holders of extremely large amounts of land (more than forty morgen). 
Meanwhile, this latter category of very large landholders, together with the large landhold-
ers, possessed the largest share of land within the shires.

Most landowners were individuals who lived in the countryside or towns. Those who 
lived in the countryside had the most land, whilst the amount of urban land ownership 
fell slightly. There was a dramatic fall in land ownership among religious institutions as a 
consequence of the sale of confiscated lands by the States of Holland. It is notable that the 
declining trend had already set in prior to the confiscations. The amount of land owned by 
the nobility was not great, but it remained stable.

A vital aspect of property relations that had particular significance for water manage-
ment was that in Delfland since the end of the fifteenth century, the leaseholder, rather 
than the landowner, had been liable for taxation. This meant that having a say and partic-
ipating in governance, and in particular the increasing need for this on the part of land-
holders, were not matters for landowners but, above all, for the land-users, many of whom 
were both landowners and leaseholders.

Two aspects of landholding among shire officials are of particular importance. They tend-
ed to own a considerable amount of land, both freehold and leasehold, although one should 
add that holding land was not a requirement for such positions; moreover, by the end of the 
period, holding land was becoming less and less important, particularly for shire officials. 
This partly confirms the findings of studies on other regions, including those by  Soens, 
Zeischka and Van Tielhof and Van Dam, which show holders of large amounts of land 
tended to be elected to administrative posts.2 They refer to the rising cost of water manage-
ment as a potential explanation for this. In the case of Delfland, there was also an increase 
in landholding among ambachtsbewaarders in the second half of the sixteenth century. I pre-
sume that the explanation for this lies in the financial aspect of water management. At the 
time of the Revolt in particular, water works suffered heavily from the presence of troops. 
At the same time, tax collection faced significant obstacles due to the difficulty of accessing 
various locations and the impoverishment of the rural population, as a result of plundering 
and inundations in the battle against the Spanish occupying forces. An ambachtsbewaar-
der who had considerable resources would have been in a position to advance money for 
the implementation of water works, even if the collection of taxes were not yet complete.

According to Van Bavel, a characteristic element of the development of the rural econo-
my in the early modern period was a concentration of urban land ownership in combina-
tion with a concentration of leasehold.3 My research shows that in the shires in question, 
town-dwellers did not have an equally strong presence everywhere as landowners. My hy-
pothesis is that in addition to town-dwellers who owned land, there were also town-dwell-

2 Zeischka, Minerva, 156-182; T. Soens, ‘Poldermodel’, 11-14; Van Dam and Van Tielhof, ‘Repliek’, 
110.
3 Van Bavel, Transitie, 658-659.
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ers engaged in non-agrarian occupations who did not own land. For the countryside, their 
significance lies largely in relation to the modernising influence that they exercised on 
administrative reforms, through the institutionalisation of the ‘minimised’ circle of deci-
sion-making and the transfer of the residents’ mandate to officials, at the expense of the 
consultation rights of a wide section of the population.

Rural landholders and the regional water board tribunal

As a final subject, I undertook a detailed study of the jurisdiction of the water board tribu-
nal. In previous centuries, after all, the dike-reeve and the water board trustees had func-
tioned as juridical authorities as well as regional water managers. It is notable that not only 
conflict resolution before the central courts, but also the pattern found in the charges, can 
be linked to the participatory culture at shire level. There were many fewer defendants 
from the more elitist shires than from the less elitist shires with more ‘open’ participatory 
cultures. To a significant extent, this difference can be attributed to the social function of 
the elite within a shire and to the position of the ambachtsbewaarder in the shire. In those 
shires in which the local water management trustee wholly or partly formed part of the 
shire administration, increasing elitism had a greater constraining effect on resistance to 
the regional water board trustees, due the value that the latter attached to formalised as-
pects of local governance, such as the taking of oaths.

Another aspect of the administration of justice that was brought to light in this research 
was the shift from the presumption of liability from the collective to the individual. Aside 
from explanations of a practical nature, such as improved administration and worsening geo-
graphical conditions, contact between water board trustees and academics, such as jurists 
and humanists, may have been a significant factor here. It is more difficult to trace wheth-
er a similar shift in the presumption of liability also occurred in the general administration 
of justice, because here it was common practice for individuals to be tried for their own 
misdeeds, and local governments were not liable for the actions of dysfunctional officials.

Concluding remarks

How does the history of the administrative developments in Delfland relate to that of other 
regional water boards? Studies by Fockema Andreae and Dekker have shown that the mu-
tual relations between the administrative levels could differ significantly per water board 
district.4 The question is thus to what extent this analysis of administrative developments 
and, in particular, my description of the participatory culture, in which landholding played 
a major role, can also be applied to research on other water board districts in future. Based 
on my research results, the hypothesis is that in those places where there were few con-
flicts in the sixteenth century – fewer than in Delfland, at least – the participatory culture 
of local governance was more elitist than that of the shires of Delfland. This should, in par-
ticular, be apparent from the presence of a strong administrative elite.

Finally, it can be stated that the continuous attempts by regional water board trustees to 
wrest themselves from the rural landholders by centralising water management often foun-
dered due to the strongly decentralising forces emanating from the shires. The numerous 
conflicts brought about important administrative changes, but the basis of water manage-
ment remained shared governance by rural landholders and regional water board trustees.

Translation: Vivien Collingwood

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

Een promotieonderzoek is een langdurig, intensief en bovenal leerzaam proces. De reali-
satie ervan, zoals dat in deze dissertatie is neergelegd, heb ik in de eerste plaats te danken 
aan mijn promotoren, prof. dr. Karel Davids en prof. dr. Petra van Dam. Het door hen in 
mij gestelde vertrouwen gaf mij een boost op momenten dat ik dat even nodig had. De 
vaktechnische en inhoudelijke inbreng en de prettige wijze waarop Karel en Petra mij in 
dit leerproces bijstonden, verdienen alle lof.

Mijn onderzoeksthema is voortgekomen uit enkele vragen die als archiefmedewerker 
steeds bij me opkwamen over de vele conflicten tussen de waterbeheerders en over het 
grote verschil in hoeveelheid archiefmateriaal tussen de oostambachten en westambach-
ten. Deze vragen brachten me ertoe de bestuurlijke organisatie van het hoogheemraad-
schap te onderzoeken in een turbulente periode, de zestiende eeuw, in samenhang met 
de bestuurlijke participatie van de bevolking en de economische achtergrond van de par-
ticipanten. De archieven bleken meer te onthullen dan de antwoorden op mijn vragen. Er 
ontstond een helder beeld van hoe de waterbeheerders op elkaar waren aangewezen. Ook 
bleek dat de landgebruikers een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de instel-
ling die wij nu kennen als het Hoogheemraadschap van Delfland.

De uitvoering van dit onderzoek gaf een extra dimensie aan mijn archivistische werk-
zaamheden bij het Oud-Archief van het Hoogheemraadschap. De leidinggevenden en be-
stuurders van het Hoogheemraadschap van Delfland ben ik dan ook bijzonder erkentelijk 
dat zij mij hiertoe in de gelegenheid stelden.

Eveneens dank aan de medewerkers van de door mij frequent bezochte instellingen, 
zoals de Koninklijke Bibliotheek, het Gemeentearchief Delft, het Historisch Archief West-
land, het Nationaal Archief en het Stadsarchief Rotterdam.

Het was bijzonder aangenaam te ervaren dat ik in de slotfase van de totstandkoming 
van de dissertatie kon rekenen op de hulp van collega’s en vrienden. Mijn collega Jan van 
Tuyl dank ik voor zijn zorgvuldige redactionele correcties en suggesties. Het was fijn om 
met hem van gedachten te wisselen over de verschillende onderwerpen uit de dissertatie. 
Ook veel dank aan mijn oud-studiegenote Lenie van Heusden voor het nauwgezet door-
nemen van het manuscript en haar redactionele aanbevelingen. Ditzelfde geldt voor Cin-
dy Teeven voor wat betreft de geografische onderwerpen. Jeffrey Erkens, medewerker van 
het Geografisch Informatie Systeem van Delfland, dank ik hartelijk voor het vervaardigen 
van de geografische kaartjes. Met de hulp van zijn collega Marcel van der Kruk heeft hij de 
tekst voorzien van duidelijk illustratief materiaal. Marleen Boeve en Patricia Harsevoort 
van Uitgeverij Verloren dank ik voor de prettige samenwerking bij de totstandkoming van 
dit boek. Tot slot dank ik dr. Marie-Charlotte Le Bailly, prof. dr. Koen Goudriaan, prof. dr. 
Peter Hoppenbrouwers, prof. dr. Hans Renes en dr. Milja van Tielhof voor hun deelname 
aan de leescommissie en inhoudelijke aanvullingen.

▶  
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▶  Register

Dit register bestaat uit geografische aanduidingen, persoonsnamen, namen van instellin-
gen, functies en begrippen die opgenomen zijn in de hoofdtekst. De namen en begrippen 
die buiten de index gehouden zijn omdat ze veelvuldig voorkomen zijn: ambacht, ambachts-
bewaarder, ambachtsfunctionaris, Berkel, besluitvorming, bestuursfunctie, Delfland, Delft, 
Den Haag, dijkgraaf, gemeenlandswaterwerken, Hof van Holland, hoogheemraden, lands-
heer, lokale waterwerken, Maasdijk, Maasland, molenmeester, Monsterambacht, omslag, 
schepenen, schout, waterbeheer, waterkering, waterstaatsfunctie, westambacht

Aalkeet 117, 120, 128- 135, 151- 155, 157-158
Aalkeet-Buitenpolder 131
Aasdom 104-105, 230, 268, 275
Aasdomsrecht 104, 226, 240-241, 274, 

280
Abdij van Egmond 142, 204, 208, 212
Abdij van Loosduinen 42, 172, 175-178, 

194
Achteman 81, 108, 146- 150, 162-163, 226- 

230, 236, 240, 258, 273, 275
Achter de Gaag 151, 152
Achtkante molen 99 
Ackersdijck, polder 219
Adriaen Cornelisz. 189, 252
Adriaen Jansz. 110
Adriaen Maertensz. 73
Aelewijn Jan Harmensz. 157
Akkerdijk, ambacht 208
Akte van Verlatinge 88
Alcmade, Florijs van 47
Alewinus van Roderise 204
Alkemade, Floris van, hoogheemraad 53
Allaert Claesz. 120
Allerheiligenvloed 169, 256
Almonde, Abraham van 83, 108
Almonde, Jan van 74
Alva, hertog van 83, 108 
Ambachtsheerlijke rechten 77-90, 103, 

144-145, 181, 225-226, 233, 242, 269-279

Ambachtsheerlijkheid 103, 144, 164, 181-
182, 187, 225, 230- 232, 274

Ambachtshuis 230
Ambachtskeur 78, 104, 144, 225, 236
Ambachtsland 236
Ambachtsrekening 57, 70, 107, 185, 231, 

235, 236
Ambachtsvrouwe 217
Ampliatie 1518 50, 59, 87
Amsterdam 141, 245
Anthonis Aertsz. 189
Arbitrale correctie 54, 243, 244
Arenberg, Jean de Ligne, graaf van 70, 77- 

81, 84, 120
Arnestus van Wulfen 204
Assendelft, Gerrit van 70, 108
Aytta, Everaerts van 75
Aytta, Viglius van 75
Azing 104-105
Baen, Gerrit Dammasz. van der 182, 189
Baljuw 14-19, 55, 65- 67, 74-76, 83, 97, 103-

105, 146, 149, 175, 181-187, 225, 228, 245
Baljuwgerecht 103
Baljuwrechtspraak 10
Baljuwschap 11, 18, 67, 144, 182, 236
Bedijking 11, 134, 152, 170, 172-173, 205, 

225, 239, 268
Beieren, Albrecht van 15-16, 55, 96, 97, 

152, 168, 220
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Bergboezem Berkel 201
Berkel, hooglanders 230
Berkelsche sluis 43, 71- 74, 236, 261
Berkelseweg 204, 206, 208
Berkelse Zweth 205
Beroepsdifferentiatie 109, 137, 142-143, 

154, 162-163, 174, 191, 199, 274
Bestuurshervorming 146-147, 183, 184, 

188, 199, 258, 273, 275
Bestuursinrichting 11, 31, 44, 115, 124, 

146, 152, 240, 266
Bestuursinstructie Monster 1591 181-182, 

183
Bestuursreglement Monster 1593 182-185, 

187, 192, 195, 196, 233
Binckhorst, kasteel 122
Binnenwatersloot, Delft 85
Bleiswijk 207, 213
Block, Mees Pietersz. 195
Blote, Philips de 96, 97
Bloys van Treslong, Diederick 148
Bodegem, Jan François van 78
Bodemdaling 47, 93, 97, 99, 126, 215, 

267, 268
Bode 15-16, 41, 69
Boomawatering 170-172
Boonervliet 17, 35, 132, 133-135
Bossu, graaf van 108
Bourgondië, Maria van 47
Bourgondische rijk 23, 46
Bovenvaart 201
Brasser, Anthonis Jansz. 149
Breda 141
Brielle 74, 96
Broekpolder, Vlaardingen 135
Broekslootmolen 122
Bronkhorst, Andries van 13, 74
Bronkhorst, Pieter van 83
Buitenwater 11, 96, 172, 259, 268, 277
Burenraadpleging 146-163, 183, 187-199, 

238, 241, 258, 260, 272-277, 280, 282
Burgersdijk 151, 152
Buurschappen 103
Centralisatiepolitiek 16, 24, 26, 56, 80-81, 

124, 270
Claes Adriaensz. 148
Claes Cornelisz. 73
Claes Sijmonsz. 157
Claes Willemsz. 73
Codificering 12, 13, 20
College van hoofdingelanden 53, 85-90, 

108-115, 148, 233, 258, 269, 278
College van negen mannen, Monsteram-

bacht 184, 187, 190, 273

College van vier voogden, Ter Heijde 186, 
198, 273

College van welgeboren mannen, Mon-
sterambacht 183,-184, 185, 198, 273

College van welgeboren mannen, baljuw-
schap Delfland 15, 103, 144, 146, 225

Commanderij Duitsche Orde,zie Duitsche 
Orde

Commandeurspolder 128, 130, 133-135, 
148, 149, 151, 153, 155

Composeren 75, 76
Confiscatie 84, 180, 224, 274, 281
Conijnenburg, Pouwels Aertsz. 233
Coöptatierecht 14, 16, 19
Coornwinder, David 232-233
Coppert, Cornelis Jacobsz. 155
Cornelis Gerritsz. 157
Cornelis Jan Harmensz. 120, 155-156, 157
Cornelis Jan Voppensz. 157
Cornelis Jansz., alias ’t Kint 9, 244, 259
Couck, Pieter Florisz. 190
Coudenhoven, Claes Boon Florisz. 

Van 149
Cuser, Willem 97
Delfland, baljuw 15, 16, 146, 175
Delflandse hoofden 169, 170
Delflandsedijk 34
Delfshaven 101
Delft, stadsbestuurders 17, 46, 49-50, 53, 

67, 69, 87, 101, 109, 111, 121, 244, 258
Deltawerken 34
Dijkpolder, Maasland 128-130, 133- 135, 151, 

152-157
Dijkpolder, Poeldijk 171-172, 193
Dijkshoorn 53
Dirck Jacobsz., ‘vreemde Dirck’ 245
Dirck Willemsz. 113, 121
Dirk II 95, 131
Dorp, Cornelis van 53
Dorp, Jacob/Jan Willemsz. van 189
Dorp, Willem van 85
Dorppolder 121, 135, 151, 153
Drenthe 78
Duifpolder 128-135, 151-152, 156
Duindoorn 169, 251, 255, 260, 265, 276
Duinmeier 96, 168
Duitsche Orde, commanderij der 131, 141, 

148
Duvenvoorde, geslacht van 230
Duyst van Voorhout, Frans 75
Egmond, Anna van 39
Egmond, Arent van 218, 226
Egmond, graven van 230, 232
Egmond, Jacob van 148
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Egmond, Jan van 55
Egmond, Johan van 230
Egmond, Karel van 230
Egmond, Lamoraal I van 71, 145, 231
Egmond, Lamoraal II van 231
Egmond, Otto van 53, 83, 145, 148
Egmond, Philips van 231
Egmond, Sabina van 217, 231
Eijnde, Huijch van 65
Eikenduinen 168, 175
Elitarisering 147, 163, 197, 232, 259-260, 

264-265, 272- 273, 282
Elzendam 84
Engeland 21
Erasmus 74
Filips de Goede 46-47, 57, 80
Filips II 76, 78, 88
Fiscale morgens 106, 107
Floris V 10-11, 205, 239
Flory, Nycasius Anthonisz. van 189
Foppenpolder 128, 130-135, 151, 153, 155
Formalisering 19, 20, 46, 49, 55, 66, 70-

88, 103, 124, 269, 273, 278
Forum Hadriani 94
Frankisch kroondomein 185
Frankrijk 21, 80, 100
Frans Ariënsz. 157
Friesland 17, 73, 78, 91, 95, 104, 204
Gaag 132, 134, 135
Gaarder 40, 228, 235
Gantel 94, 166, 204
Geestambacht 16
Geestgrond 92, 164-167, 171, 173, 177, 180, 

197, 267
Geheime Raad van Mechelen 56, 58, 60, 

65-66, 68, 85, 86
Gelderland 21
Gemeenlandsrekening 59-60, 66, 70, 71, 

87, 229, 236
Gerrijt Cornelisz. 245
Gewoonterecht 20, 23, 31, 46, 48, 107, 

124, 269, 270, 277, 278 
Gezworenen 68, 79, 88, 102-105, 146, 

190, 225-230, 234-241, 272, 275
Goedereede 74
Goes, Pieter van der 83
Gouda 214
Graantienden 208, 212
Gravenzande, ´s 16, 110, 170
Groeneveld, heerlijkheid 88
Groningen 78
Grote Gantel 170, 171, 172
Grote Lucht 132
Grote Raad van Mechelen 9, 13, 25, 32, 39, 

43, 53, 56, 67-80, 111, 244, 254
Gulden Bosboom 85
Haagambacht 69, 245 
Haagsche vliet 122
Haarlem 83, 170, 178
Habsburgers 23, 24, 39, 47, 56, 80-81, 

124, 137
Half-Loosduinen 164, 165, 171
Harmen Pietersz. 49
Harnaschpolder 151 
Heemskerck, Gerijt Bertout van 55
Heij, De 170
Heijde, Ter 164-179, 183-186, 192, 194, 

197, 198, 200, 268, 273
Heilige Geestarmen 141, 178, 219
Heiligerlee 78
Helmbeplanting 85, 96, 168-169, 173, 

251, 255
Herlaer, geslacht van 230
Heuyter, Jan de 55, 60, 65-66, 67, 74, 243
Heuyter, Johan de 74, 83
Heuyter, Petronella de 74
Hillegersberg 207
Hippolytuskerk, Delft 49
Hodenpijl 151, 153
Hodenpijl, Johan van 53
Hoefslagboek 38, 41, 136
Hoefslaggebied 34, 38, 41, 128- 133, 136, 

140-143, 153, 244, 250, 257
Hoek van Holland 34
Hoekse- en Kabeljauwse twisten 25
Hof van Delft, ambacht 18, 95, 97, 110, 

123, 207, 208
Hof van Delft, baljuwschap 11, 18
Hof van Delft, grafelijk 225
Hof van Delftsche sluis 72 
Hof van Friesland 73
Hof van Gelre 73
Hof van Utrecht 73
Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-

Friesland 79-80, 84-85, 87, 236
Holierhoekse polder 78, 121
Holierhoekse en Zouteveense polder 63, 

64
Holland, graaf van 20, 205 
Honderdland 78
Honselersdijk 78
Hoofdambacht 17-18, 46, 106, 110- 113, 

151-152, 176, 192, 236, 260
Hoofdambachtsbewaarder 111-112, 192, 

259
Hoogveen 92
Houtvester 167, 168
Humanist 75, 256, 283
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Hutjeshoek 17
IJssel 95
IJsselsteijn, Gijsbert van 53
Immerzeel 244
Inklinking 132, 134, 207, 215, 240, 268, 277
Inpoldering 172, 192, 239
Institutionalisering 12-16, 23, 25, 26, 32, 

43, 44-45, 58, 66, 89-90, 116, 123-124, 
242, 257- 258, 269, 277-278, 282

Inundatie 68, 82-83, 114, 134, 195, 212, 
216, 256, 257, 263, 281

Jacob Jan Marijnsz. 157
Jacob Woutersz. 189
Jan Grietensoen 47
Jan Harmensz. 190
Jan II 225
Jonckhart, Cornelis Fransz. 233
Jonge Duinen 93, 165
Jonge, Cornelis de 83
Kapittel van St. Marie 168
Kapittelduinen 168-169
Karel de Stoute 47, 56
Karel V 114, 168
Keenenburg 145, 148
Kerckhoven, Adam Dircxz. van 114
Kervenboek 43, 218, 234
Kethel 11, 18, 100 
Keurbevoegdheid 65, 81, 84, 118, 120, 183, 

272
Kijkduin 200
Kijvit, Jan Cornelisz. 146, 149, 157
Kint, Cornelis Jansz. ‘t 9, 244
Klein Hof van Delft 192, 193
Kleine Gantel 170-171
Kleine Lucht 132
Klein-Vrijenban 120, 121
Klerk 15-16, 41, 51, 145, 149, 246
Kloosters 38, 70, 94-95, 98, 100, 131, 138, 

141, 166, 178, 213, 222, 270 
Knecht 15, 143, 215
Kohier van de tiende penning 40-42, 129, 

136, 173- 176, 202, 216, 218
Kohier van het monnikengeld 218, 226, 

234
Kralingen, geslacht van 67, 230  
Kralingerpolder 129-130, 133-135, 152, 153 
Krekenstelsel 170, 204
Kromme Rijngebied 20, 25-26
Kroosheemraden 103-104, 115, 228
Kruger, Simon Jodocus 224 
Kruikius, Nicolaes 166, 202, 204, 214
Kwintsheul 164-165, 171, 173, 176
Rodenrijs, laaglanders 230
Laakmolen 122

Lalaing, Anton van 74
Land van Voorne 74
Landgifterij 226, 227
Landmeter 40, 41
Landscheiding 15, 18, 49, 96, 170, 205- 

217, 227, 228, 236, 239, 261, 264, 268
Landvoogdes 52, 56, 58, 60
Leede 95, 204, 205
Leeweg 208
Leiden 47, 74, 82-83, 96, 141, 178, 179, 

212, 214, 216, 257, 263
Leiden, ontzet van 82, 83, 212, 216, 257, 

263
Leidsche Dam 209
Leidschendam 209, 210
Leuven 80
Lidmaatambacht 17, 106, 110-112, 132, 151,-

152, 176, 192, 236, 261
Lier, De 95, 131
Lierwatering 135
Lijsbet Arisdochter 245
Loosduinen 94-95, 172, 178
Looserdijksemolen 171, 194
Loozerlaan 172
Lubbert Thonisz. 245
Maamolen 171
Maas 14, 17, 34, 41, 84, 94-95, 131-132, 170, 

173, 204
Maasland-Poelpolder 110, 149, 151-152, 

154-157, 159
Maaslandsche sluis 132, 133
Maasmonding 95, 166, 171, 204
Maassluis 35
Maaweg 171-173
Machtelt Adriaensdochter 111
Madepolder 192
Maerten Willemsz. 155, 157
Marc van Steelant 181, 187
Margaretha van Oostenrijk 52, 58
Mariëndijk 171, 172
Mark van Arenberg, Margaretha van der 77
Masaland 131
Masalandae 131
Masemude 166
Mathenesse, Johan van 53
Maurits van Nassau 89, 181,-182, 187-188, 

232, 233, 273
Medebeslissingsrecht 138, 160, 183, 185, 

275, 282
Medezeggenschap 21, 22, 28, 29, 76, 138, 

163, 229-230, 272-273, 275, 277, 281
Meer van Berendrecht, Willem van der 83, 

84
Meer, Vranck Pietersz. van der 9
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Middelvliet 14, 132-135
Moijekindt, Arent Arentsz. 73
Molengeld 106
Molenwatering 201, 205, 206
Monopolisering 144, 147, 162, 163, 185, 

191, 258, 259, 272
Monstersche vaart 170-171
Monsterse Geestje 165
Monsterseweg 171-173
Morgenboek 39-41
Morgengeld 106, 228
Munnickekade 206-207
Naaldwijk 16, 18, 77-79, 94, 98, 111, 119, 

175, 178
Naaldwijksche sluis 132, 133
Nancy 47
Natuurmonumenten 134
Nieuwe molen (Niewe meulen) 206, 208
Nieuwe vaart 172
Nieuwe Waterweg 34
Noordeinde, Berkel 204, 208
Noorderkwartier 23, 24
Noordpolder, Rijswijk 122
Noordvliet 14, 132-134, 192
Oldenbarnevelt, Johan van 86, 88-89, 112, 

114, 226, 227, 230-233
Oldenbarnevelt, Reinier van 232
Onderhoudsplicht 41, 43, 50, 68, 96, 128, 

129, 132, 136, 138, 154, 168, 192, 239, 255- 
268, 276, 279

Ontginners 104, 230, 268
Ontvanger 51-52, 59, 60, 68-69, 89, 113, 

187, 267
Ontvanger-generaal 187
Oorberlaan 172-173
Oostambachten 17-18, 29, 46, 52, 53, 58, 

71, 73, 87, 108, 113-114, 168
Oostenrijk, Maximiliaan van 47
Oostgaag 34, 41, 132-133, 136, 161
Oostmade 173
Oostmadepolder 171-173, 193
Oostmeer 205-206
Opschriftstelling 10-15, 23, 225, 278
Opstand 79, 82, 114, 134, 195, 256, 257-

258, 263, 274, 281
Otto III 131
Oude Broekpolder, Rijswijk 121
Oude Campspolder 129-130, 133-135, 152, 

153
Oude Delft, Delft 66, 243
Oude Duinen 93, 165
Oude Gasthuis, Delft 141
Oude Haven, Vlaardingen 61
Oude Kerk, Delft 49, 244

Oude Leeweg 207
Oude Veenmolen 122
Oudenburgerlaan 172
Oudenburgermade 172
Over de Leede 206, 226, 235
Overschie 236
Overschietende morgentalen 107, 123
Overslagmolen, Delfgauw 98
Oxidatie 277
Papsou, polder 99, 108 
Participatie 28, 31, 112, 118-129, 150-165, 

191, 196, 203, 224, 235, 238, 256, 266, 
272-273, 280-281

Participatiecultuur 28, 31-32, 44, 144, 160-
163, 195-198, 238-242, 264-266, 272-283

Participatiegraad 28
Penningmeester 86, 87, 108, 114-115 
Pieter Sijmonsz. 49, 54-55, 59-60, 65-67, 

75, 79, 86, 113, 116
Pieter Vranckez. 148
Pijnacker 11, 18, 73, 81, 95, 97, 119, 121, 

207- 213, 226
Pijnackersche sluis 72
Pijnackersekade 206, 207
Pissenkade 206, 207
Poeldijk, dorp en ambacht 94-95, 111, 164-

165, 171-173, 176, 190-193
Poeldijk, waterkering 172
Poeldijksepolder 172, 192
Poeldijkseweg 171, 172
Poelgeest, Aleid van 97
Polder van Pijnacker 207
Polderbestuur 91, 115, 229
Poldervaart 14, 17, 18, 95, 204
Poldervorming 164, 172, 173, 202
Polretiende 172
Privilege 13, 14, 15, 19, 27, 31, 38, 46- 49, 

56, 80, 87, 202, 225, 269
Professionalisering 10, 75, 80, 109, 191, 

197, 226, 235, 256, 258, 277, 278, 280
Raad van Financiën 56
Raad van Holland 46, 79
Raad van Negenen 46
Raad van State 56, 80
Raadsheren 13, 65, 73, 74, 78, 80, 124, 278
Rechtspraak 16, 25, 37, 44, 70, 75, 103-105, 

181, 225, 228, 230, 236, 240, 242-243, 
250, 253-256, 282, 283

Rechtsprekende bevoegdheid 12, 17, 53, 
78, 87, 103-104, 183-184, 226, 228, 243, 
248, 272, 279

Register van metinge 42, 167, 174
Reguliere kanunniken van St. Augustinus
 110
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Republiek 77, 274
Resolutie hoofdingelanden 1591 87
Ridder van het Gulden Vlies 78, 80
Ridder van Jeruzalem 66
Ridderschap 80, 87, 148
Rijnland, baljuw 16, 181-182
Rijnland, baljuwschap 105, 182, 187
Rijnland, hoogheemraadschap 12, 14, 17, 

20-28, 40, 57, 60, 70, 83, 88, 96, 100-
101, 107, 210, 215, 217, 244, 248, 258

Rijnlandse roede 99, 227
Rijskade 134
Rijswijk 16, 18, 93, 94, 109, 115, 121, 122, 

245
Rijswijk, baljuw 245
Rijswijksche- of Schipluidensche sluis 61
Rodenburch, Huijbrecht Willemsz. 85, 

86, 87, 114
Rodenrijs 11, 67, 81, 88, 95, 105, 202-207, 

225, 230, 232, 239, 274
Rodenrijseweg 204, 206, 208
Rotte 204
Rotterdam 34, 67, 101, 140, 204, 214, 222
Roulatiefrequentie 150-162, 190-199, 235-

241, 264-265, 272-282
Ruiven 226
Ruivensekade 207
Sacramentsgasthuis 189
Santvaert, Jan van der 148
Sasbout, Arnoud 74
Sasbout, Joost 73-74
Sasbout, Pieter 108
Schepen(recht)banken 40, 47, 54
Schependom 104-105, 190, 240, 274, 275
Schependomsrecht 104, 241, 280 
Scheveningen 68
Schie 14, 95, 97, 98, 204-208, 214
Schiebroek 207, 213
Schiedam 34, 87, 140, 204
Schieland 11, 12, 49, 52, 70, 74, 83, 88, 

96, 168, 205
Schieveen, ambacht 71, 207, 236
Schieveen, polder 204, 219
Schieveensekade 207, 208
Schipluiden 11, 18, 93, 96, 110, 131, 133, 

145, 148, 151, 152, 244
Schoenmaker, Jan Jansz. 189
Schouwbevoegdheid 14, 48, 53, 65, 81, 115-

119, 123-125, 152, 163, 181, 192, 198, 236, 
272-274

Schouwcommissie 48
Schouwordonnantie 68, 117, 118, 125
Sententie 1523 58, 60, 65, 68, 79, 85, 86, 

87

Sijbrant Jacobsz. 182
Sijmon Lourisz. 110
Slaperdijk 134
Slijkheemraden 103-104, 228 
Sluisambacht 17, 46, 84, 85, 106, 113, 192, 

260
Sluisgeld 17, 106, 218, 219
Sluispolder 128-135, 151, 153, 155-156
Smaldeler 59-60, 65-67, 73-74, 85-86, 102, 

105, 113-114, 251, 267
Snoekaart van den Binkhorst, Jacob 224
Sonnenberg, Willem van 189
Spaanse troepen 83, 188, 257, 281
Spaarndam 14
Spaarndammerdijk 258
Spuistraat, Den Haag 88
St. Aachtenklooster 141, 178,
St. Agnietenklooster 141, 178, 222
St. Annaklooster 222
St. Barbaraklooster 141, 178, 222
St. Bernardusklooster, Ysselstein 226
St. Gillisschouw 48, 60
St. Jacobsdag 9
St. Jacobsschouw 48
St. Jansschouw 48, 60
St. Maartenskerk, Utrecht 131
St. Odulphusdag 9
St. Pieterskerk, Leiden 141
St. Ursulaklooster 141, 222
Staatsvormingsproces 12, 14, 16, 19, 20, 

24, 26, 45-46, 57, 67, 257, 278
Stadhouder van Holland en Zeeland 46, 

74, 80, 87, 188
Stadhouder van Groningen, Friesland, 

Drenthe en Overijssel 78
Stadsbestuurders 17, 46, 49, 50, 53, 67, 

69, 87, 101, 109, 111, 121, 244, 258
Staketsels 170
Staten van Holland 18, 42, 43, 53, 56, 74, 

80, 82-83, 86-89, 112, 142-143, 145, 148, 
176, 181, 187, 197, 205, 231, 257, 273, 281

Staten-Generaal 79
Stemgerechtigden 104-105, 146, 147, 152, 

160, 183, 190, 274
Strandwallen 92, 96, 165, 166, 197
Striclede 205
Strijen 66
Strikkade 206-207, 212
Substitutie 109, 110, 116, 121, 123, 153-162, 

191-196, 258, 272, 280
Superintendant 168
Suys, Cornelis 80
Tachtigjarige Oorlog (zie ook Opstand) 82
Tempel, De 67, 88, 206, 219, 232, 235
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Thoen, Willem Jansz. 9, 156, 157
Trapmolen 230, 232
Turftienden 212
Turfwinning 93, 101, 126, 202-207, 212-

224, 228, 239-240, 254, 261-268, 270-
275

Uithofspolder 172, 192, 194
Uitwateringssluizen 14-18, 35, 46, 71, 95, 

132, 133, 138, 204
Uniformering 12, 24, 39, 88, 96, 118, 125, 

279
Utrecht 20, 83, 131, 141, 185
Utrecht, Jan (Jacobsz.) van 55, 60, 65, 67, 

73-75, 79, 86, 225, 232
Utrecht, Maria van 86
Valck, Claes Jacobsz. van der 189
Valk, molen De 201, 206
Veen, Simon van 111, 112
Veenplassen 93, 101-102, 203, 205, 207, 

210-214, 217
Veenpolder 122
Veeschutters 15, 16
Verantwoordelijkheidsstelling 249, 250-

256, 263, 265, 275, 282
Verharen, Pieter 85, 114
Verkiezing 14, 48, 80, 85, 87, 102-118, 121, 

126, 145, 146, 153, 154, 159
Vernatting 11, 47, 93, 94, 97, 100, 126, 

128, 135, 162, 166, 173, 198, 212, 215, 220, 
239, 240, 261, 267, 268, 277

Verpondingen 38, 39, 228
Verpondingskohier 174, 175, 202
Vettenoord 84
Vierschaar 37-38, 44, 54, 73, 118, 144, 182, 

184, 189, 242-265, 275, 277, 282
Vijfsluizen 245
Vislift 64
Vlaamse kustgebied 22, 26, 28
Vlaarding 94
Vlaardingen 17-18, 33, 61, 66, 84, 93, 95, 

98, 110, 123, 204, 258
Vlaardinger Driesluizen 61
Vlaardingerambacht 11, 49, 54, 59, 67, 78
Vlaardingervaart 34, 41, 61, 63, 132-135
Vleijschouwer, Ewout Lambrechtsz., 

Delft 245
Vlietlanden 134
Vlotwatering 170
Volcardus, Jacobus 171
Voorburg 16, 18, 40, 69, 94, 100, 110, 123
Voorburgsche sluis 132, 133

Vranck Pietersz. 9, 73, 120
Vrijenban 11, 18, 97, 116, 207, 208
Vrijenbansche sluis 72
Vrijgeld 106, 137, 138, 218, 281
Vronescout 95, 204
Waert, Willem Jansz. de 155, 156, 157
Wassenaar, Johan van 53
Wateringen 175, 178
Wateringsche sluis 132, 133
Waterscheiding 17, 18, 53, 96, 205
Waterstaatsambacht 103, 151, 156, 157
Waterstaatsrechtspraak 16
Wederdelven 207, 215
Welgeborenen 15, 19, 68, 103, 117, 144, 

146, 183-185, 190-191, 198, 225, 230, 273-
274

Wennetjessloot 171, 172, 173
Westfrankelandsedijk 34
West-Friesland 17, 20, 23-24, 26, 39, 79
Westgaag 34, 41, 132-133, 136, 161
Westland 171
Westlandformatie 92
Westlanddek 171
Westmade 173
Westmeer 201, 205-206, 208 
Willem Hugez. 155, 157
Willem III 13
Willem van Oranje 80, 83, 181, 187, 212
Willem VI 47 
Wipmolen 99, 172
Witte, Jacob de 182, 189
Woert, Jan Vos van der 53
Zaaijer, dieselgemaal mr. dr. C.P. 35, 36
Zandmotor 200
Zandvoort Laagpakket 92
Zeewering 18, 93, 96, 114, 167-173, 192, 

251, 255, 260, 264-265, 268, 276
Zespuntensententie 46, 49- 52, 55, 66-71, 

79-89, 106-107, 116, 118, 124, 269
Zetters 145-146, 184, 186, 273
Zeven Ambachten 11, 12, 14, 17, 19, 29, 

46, 103, 132, 171, 204
Zouteveense polder 63, 120
Zuid-Beveland 20
Zuidelijke Nederlanden 100
Zuidgaag 133, 134
Zuidholland 83
Zuidpolder van Delfgauw 98, 207
Zwartendijk 170, 171
Zweth, Berkel 227, 228, 236
Zwetmolen 63, 206
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410 over de auteur

▶  Over de auteur

Carla de Wilt (1958) behaalde in 1988 haar onderwijsbevoegdheid geschiede-
nis, waarna ze haar studie voortzette aan de Universiteit Utrecht. In 1991 stu-
deerde zij af bij de studierichting Koloniale geschiedenis. Van 1992 tot 1995 
werkte ze bij het streekarchief Land van Heusden en Altena, voornamelijk aan 
waterschapsarchieven. De opleiding aan de Archiefschool resulteerde in 1994 
in een diploma. In 1995 kreeg zij een aanstelling bij het Oud-Archief van het 
Hoogheemraadschap van Delfland. Als archivist verzorgde ze diverse publica-
ties over geografische kaarten, archieven en onderwerpen uit de geschiedenis 
van Delfland.
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Landlieden en hoogheemraden

De bestuurlijke ontwikkeling van het 
water beheer en de participatiecultuur 
in Delfl and in de zestiende eeuw

In Delfl and nam in de zestiende eeuw de wateroverlast fl ink toe als gevolg 

van landschappelijke veranderingen en zware stormen. De regionale be-

stuurders, de hoogheemraden, meenden dat bestuurlijke centralisatie een 

belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan de verbetering van het waterbe-

heer. De lokale ambachtsbestuurders zagen hun eeuwenoude autonomie in 

gevaar komen en waren het hier totaal niet mee eens. Dit leidde tot talloze 

confl icten over het waterbeheer, waarbij ook andere spelers als dijkgraven en 

ambachtsheren betrokken raakten. 

Opvallend is dat de omvang en de inhoud van de diverse vormen van 

verzet tegen de hoogheemraden sterk verschilden per ambacht. In deze be-

stuurlijke geschiedenis van het Hoogheemraadschap van Delfl and laat Carla 

de Wilt zien, dat naast de landschappelijke en waterstaatkundige verschei-

denheid, de participatiecultuur op lokaal niveau een verrassende verklaring 

biedt voor dit verschil.
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