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Inleiding

Dat de waterstaat in het hart van Holland fundamenteel was voor de sociaal
economische ontwikkeling van die regio, behoeft geen betoog. De relatie tus
sen sociale geschiedenis , economie en waterstaat is het laatste decennium
door historici steeds meer centraal gesteld.' Ook aan eigendomsverhoudingen
wordt een steeds belangrijker plaats toegekend omdat die in zeer sterke mate
de machtsverhoudingen binnen het watersraatsbesrel bepaalden. Een van de
basisprincipes van het vroegmoderne waterbeheer behelst immers het gege
ven dat de bestuurscolleges, of het nu om polderniveau dan wel om het
niveau van de regionale hoogheemraadschappen gaat, de verhoudingen in het
grondeigendom weerspiegelen. Ondanks het feit dat voor heel wat plaatsen
al enig (voorjonderzoek is gedaan naar eigendomsverhoudingen, is de rol
daarvan binnen een beperkte ruimtelijke omschrijving nog niet of slechts
beperkt onderzocht. Dat verschillen in het grondeigendom zeer groot kon
den zijn en voor de waterstaat verreikende gevolgen konden hebben, is wel al
voor het hoogheemraadschap van Rijnland aangetoond/ maar nog niet voor
verscheidene bijeengelegen polders of droogmakerijen.

In dit artikel komt een dergelijk onderzoek aan bod. De hoofdvraag is
welke gevolgen enkele ontwikkelingen uit de bredere sociale en economische
geschiedenis hadden voor een droogmakerij en voor haar plaats binnen de
lokale samenleving. De comparatieve methode, die elders een regionale reik
wijdte had , wil ik in dit artikel toepassen op een zeer beperkt ruimtelijk
kader. Aangezien grondeigendom in grote mate bepalend was voor de wijze
waarop polders bestuurd en beheerd werden, wordt hier ingegaan op de vraag
of, en zo ja, welke, gevolgen verschillen in eigendom hadden op enkele
nevenfacetten van het waterbeheer. In welke mate werkten sociale verschillen
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door in polders die voor heel wat andere zaken erg vergelijkbaar zijn?
Concreet schetst het artikel de zeventiende-eeuwse en achttiende-eeuwse ont
wikkelingen in de Lisserpoelpolder, ontwikkelingen die worden vergeleken
met vier naburige polders. Voor al deze polders was de situering in het
Rijnlandse boezemsysteem nagenoeg identiek; ze lagen ook (bijna allemaal)
in hetzelfde ambacht, kenden hetzelfde grondgebruik en hadden een gelijk
soortige ligging ten opzichte van de dorpskernen. Zonder meer zijn ze dus
zeer goed te vergelijken.

De hoofdvraag zal worden opgelost door allereerst enkele hoofdlijnen uit
de ontwikkelingen van het grondeigendom in de Lisserpoelpolder te schetsen
en vervolgens op een drietal specifieke punten vergelijkingen te maken. In de
eerste plaats gaat het daarbij om de bestuurders, ten tweede om de rekrute
ring van molenaars en tot slot wordt gekeken naar de arbeidspositie , her
komst en achtergrond van timmerlieden. Voor het grondbezit wordt met
enkele reconstructies van bezitsverhoudingen gewerkt. 4 Voor de andere
onderzoekspunten worden steekproeven op basis van de polderrekeningen
gebruikt, die steeds op tienjaarlijkse basis werden doorgenomen. ' Vooraf
worden evenwel kort enkele landschappelijke hoofdontwikkelingen en meer
bepaald de bepolderingen in het gebied uiteengezet.

Kort overzicht van de
landschappelijke ontwikkelingen

De ambachten 'Lisse' en 'Sassenheim' lagen in de vroegmoderne tijd op een
bijzondere plaats binnen het hoogheemraadschap. Allereerst was er de
geografische situering. Net als de andere noordelijke geestambachten werden
ze aan de ene (westelijke) kant beheerst door de duinen en de zand- en
geestgronden die zich daar bevonden. Aan de andere (oostelijke) zijde betrad
men de lager gelegen en veel nattere gronden die op het Haarlemmermeer
uitkwamen. In feite ging het daarbij niet om het eigenlijke grote Haar
lemmermeer dat later zou worden drooggemaakt, maar om een reeks kleine
re plassen en poelen die door het zogenaamde Roversbroek enigszins afge
scheiden waren van het Haarlemmermeer, maar waarmee ze door twee ope
ningen wel in verbinding stonden. Die oostelijke kant van de ambachten was
oorspronkelijk bedekt met het veenpakket dat zich over de Hollandse en
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Utrechtse laagvlakte uitstrekte . In tegenstelling tot andere plaatsen was het
merendeel van het veen hier tegen de late zestiende eeuw al weg.

De afwatering van de ambachten was in de middeleeuwen sterk veranderd.
Het oorspronkelijke patroon van noord-zuidgerichte duinriviertjes die het
water naar de Oude Rijn en van daar naar de Noordzee lieten stromen, was
door de verzanding van de Rijnmond bij Katwijk niet langer geschikt. Als
oplossing werden verschillende kanaaltjes gegraven die het water voortaan
van het westen naar het oosten voerden. Met die ingrepen was het mogelijk
geworden de ambachten te laten afwateren op Rijnlands grote boezem, het
Haarlemmermeer. De afwatering was nu opnieuw verzekerd. Toch sraken al
snel nieuwe problemen de kop op . In de zestiende eeuw ondervond men in
het oosten van de ambachten steeds meer hinder van de drassigheid van de
grond. Omdat die oorspronkelijk veengrond was geweest en omdat ze in de
vijftiende en zestiende eeuw beter en intenser bewerkt werd, zette de maai
velddaling steeds sterker door. Veel weilanden kwamen te vaak en te lang
onder water te staan ."

Tegen die achtergrond moet de verspreiding van molens en polders gezien
worden. Zoals elders in Rijnland gingen eerst individuele boeren over tot het
bouwen van een molentje . Ze deden dat vrijwel altijd met het behoud van
veeteelt als motief. In Lisse bouwde men vooral paardenmolens, die tot diep
in de zestiende eeuw de meest gebruikte bemalingsapparaten waren. In het
zuidelijker gelegen Sassenheim lijken Rijnlandse vergunningen een groot
belang van windbemaling te suggereren. Al snel werd duidelijk dat de proble
men niet door een enkeling het hoofd konden worden geboden en ontston
den er grotere polders met een eigen, door het hoogheemraadschap erkend,
polderbestuur. In Sassenheim was de Floris Schoutenpolder, daterend van
1565 , een van de eerste polders. In Lisse volgden in de zeventiende eeuw ver
schillende polders. Het eerder genoemde Roversbroek werd in 1632 bepol
derd en ook de meeste andere polders, zoals de Lageveense polder en de
Lisserbroekpolder, werden gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw
gesticht. Tegen circa 1660 waren alle lager gelegen gronden bepolderd en
bemalen en werden ze door polderbesturen beheerd.'

Op dit voor Rijnland erg bekende patroon deed zich in Lisse een uitzon
dering voor. De poelen die er lagen, werden namelijk drooggemaakt; één van
de zeldzame voorbeelden van een vroeg-zeventiende-eeuwse Rijnlandse
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droogmakerij. In die periode werden immers vooral in Noord-Holland erg
veel en zeer grote binnenmeren drooggemaakt. Dat in Lisse een verzameling
plassen (die qua omvang de vergelijking met de Noord-Hollandse voorbeel
den niet kan doorstaan) werd drooggemaakt, is te danken aan de kerk
meesters (kerkvoogdij) van drie Leidse hoofdkerken (de Pieterskerk, de
Hooglandse kerk en de Lieve Vrouwekerk). Zij namen het initiatief tot het
project en vormden met rijke, investeringslustige stedelingen een consortium
dat in die vorm van landwinning een lucratieve belegging zocht. In 1624 was
de droogmaking voltooid en waar eens de poelen lagen, kon voortaan haver
gezaaid en vee geweid worden.

Men kan stellen dat de landschappelijke ontwikkelingen en transformaties
die zich aan de oostelijke kant van de ambachten hadden voorgedaan, tegen
het midden van de zeventiende eeuw voltooid waren. De polders die er toen
lagen, zouden vrijwel onveranderd blijven tot in de negentiende eeuw. De
Floris Schoutenpolder werd wel samengevoegd met de Vrouwenpolder
(sindsdien spreekt men dan ook van de Floris Schouten-Vrouwenpolder),
maar veel ingrijpender wijzigingen deden zich niet voor. Ook op het bestuur
lijke vlak bleven de lokale waterschappen zonder meer intact, waardoor de
periode 1650-1800 op die punten in feite een mooie continuïteit waarborgt,
zeker ook omdat het hoogheemraadschap de rekeningen van al die polder
besturen , de voor dit artikel belangrijkste bronnen, erg nauwgezet bijhield.
Het regionale waterschap zag de polderfinanciën na en bewaarde vervolgens
een exemplaar van de rekeningen in het eigen archief.

Voor het vergelijkende aspect in dit artikel zijn enkele nabij de Lisser
poelpolder gelegen polders betrokken. Het betreft twee aangrenzende polders
(de Roversbroekpolder in het oosten en de Lisserbroekpolder in het noor
den), een niet-aangrenzende polder (de Lageveense polder in het westen), en
een belendende, in een ander ambacht gelegen polder (de Floris Schouten
Vrouwenpolder in het zuidelijker gelegen Sassenheim). Ook de vier wind
richtingen zijn hiermee vertegenwoordigd.

Het grondbezit in de Lisserpoelpolder

Zoals eerder vermeld is de ontstaansgeschiedenis van de Lisserpoelpolder
nauwelijks te vergelijken met die van de omringende polders. Werden de
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Kaart van het ambacht Lisse..

Duidelijk zichtbaar zijn de twee broeken aan het Haarlemmermeer, de Lisserbroek en de
Roversbroek. Tussen dat laatste en de dorpskern van Lisse liggen enkele poelen die
vanaf 1622 drooggemaakt werden. Onderaan de kaart ligt het ambacht 'Sassem' of
Sassenheim waar de Floris Schouten-Vrouwenpolder lag. Helemaal links de Lage
Venen waar de Lageveense polder werd gesticht. (Hoogheemraadschap Rijnland,
Kaartenverzameling , nr. A-4176, Caerl-boeck van Rynland , 1615 .)
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laatste door de plaatselijke bevolking, in wezen door landbouwers, gesticht,
bij droogmakingen was dat helemaal niet het geval: de dorpelingen en land
bouwers van Lisse en Sassenheim participeerden niet in het project . Hoewel
de Lisserpoelpolder als droogmakerij klein is, heeft hij qua ontstaansachter
gronden wel veel gemeen met de grote Noord-Hollandse droogmakerijen. In
de economisch sterke jaren van de Gouden Eeuw (1580-1660) gingen heel
wat rijk geworden stedelingen investeren in landwinning door plassen en
binnenmeren droog te maken . Voor hen was dat een ogenschijnlijk bijzonder
interessante beleggingsvorm omdat pacht- en grondprijzen door de sterke
groei in de agrarische sector gestegen waren. Zodra de grond boven water
was, konden stedelingen die of doorverkopen of verpachten. Dat die specu
latieve verwachtingen misschien niet helemaal terecht waren, is ook voor de
Lisserpoel reeds aangetoond."

Toch namen de Leidse hoofdkerken als eigenaars van enkele plassen het
initiatief om tot droogmaking van de poelen tussen Lisse en Sassenheim over
te gaan. Rondom de kerkmeesters vormde zich een consortium van investeer
ders dat vooral uit stedelingen bestond. Slechts één edelman kwam in beeld.
De heer van Duvenvoorde was namelijk eigenaar van een stukje water dat in
het project werd opgenomen en hij raakte op die manier bij de onderneming
betrokken. Nog voor de Lisserpoel daadwerkelijk drooggemaakt was, werden
de kavelsverkocht. Enkele kopers kwamen uit zeer voorname geslachten zoals
Jan van Baerle, een telg uit een schatrijke Amsterdamse koopmansfamilie.
Ook Petrus Scriverius , geleerde en onder meer schrijver van enkele histo
rische werken, nam deel aan de droogmaking. In de polder bouwde hij ver
volgens een buitenhuis."Voor 1624, zeer kort nadat de droogmaking een feit
was, is opnieuw een overzicht van de grondeigenaren bewaard gebleven.
Daaruit blijkt dat enkele initiële kopers inderdaad al hun bezittingen van de
hand hadden gedaan en dus vermoedelijk met het motief van een belegging
op korte termijn (pure speculatie) waren ingestapt. De nieu~e grond
eigenaren waren echter opnieuw stedelingen en mensen uit de elite, zoals
J.J . van Assendelft uit Leiden. Aan de sociale achtergrond van de eigenaren
veranderde dus niets: de poldergrond bleef in handen van een twintigtal
stedelingen .10

Hoe ontwikkelden zich de eigendomsverhoudingen nadien? Aangezien
verder slechts voor de achttiende eeuweigendomsoverzichten bewaard zijn
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gebleven, kan voor de zeventiende eeuw hooguit indirect iets gezegd worden
over de achtergrond van de eigenaren. Grondbezitters mochten namelijk de
rekeningen van het polderbestuur ondertekenen zodat we aan de hand van

die bronnen ongeveer weten wie op welk moment grond in de polder had .
Men moet er zich wel van bewust zijn dat ingelanden een minimumbezit
moesten hebben van tien morgen, zodat de kleinere eigenaren volkomen bui
ten beeld blijven. Uit de analyse van die handtekeningen blijkt dat geduren
de de hele zeventiende eeuw stedelingen het grondbezit domineren. Veel
namen kunnen op grond van genealogische gegevens met elkaar in verband
worden gebracht. Of daarbij sprake is van vererving van grond viel niet te
achterhalen, maar het ligt erg voor de hand. Eén van dergelijke 'ingelanden
dynastieën' begint bij Dirk Blok. Hij werd vermeld in 1663, maar overleed

kort daarop. Zijn weduwe Agnieta Leeuw verscheen tussen 1670 en 1692 in
de rekeningen. In een enkele rekening wordt vermeld dat Agnieta niet alleen
weduwe van Dirk Blok was, maar ook dat zij de schoonmoeder van Anthonie

Blok was en dat ze hertrouwde met Pierer van Hooven, ingeland tussen 1694
en 1702. Anthonie Blok was meer dan waarschijnlijk de man die in het twee
de kwart van de achttiende eeuw steeds ondertekende met de naam Anthonie
Blok van Beeck. Zijn generatiegenoot Lucas van Beeck was dan weer
getrouwd met Maria Blok die in 1717 de rekening mede ondertekende. Op
dezelfde manier kunnen heel wat Leidse regenten aan elkaar gekoppeld wor
den , bijvoorbeeld de families Van Assendelft, Cunaeus en Van der Meer-Van

Hoogeveen."
Vanaf de achttiende eeuw begon het stedelijke grondbezit echter te tanen"

en traden in de eigendomsverhoudingen enkele structurele veranderingen
Op.13 Die moeten gezien worden in het kader van enkele algemenere econo

mische ontwikkelingen. Eigenlijk deden zich twee reacties voor op dezelfde
trend. Na 1660 sloeg de economische conjunctuur om en zette een periode
van stagnatie en vervolgens neergang in. Die algemene conjunctuuromslag
had ook zware gevolgen voor de agrarische sector: de prijzen voor allerlei
(afgeleide) landbouwproducten zoals boter daalden bijzonder sterk. Bij deze

malaise kwamen ook nog verschillende uitbraken van veepest die heel wat
ellende voor de vooral op vee gerichte landbouw met zich meebracht. Het

gevolg was dat de pachtprijzen, die de stedelingen voor het gebruik van hun
verpachte land kregen, onder druk kwamen. Landbezit werd onrendabel, te
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meer omdat juist in die periode van economische moeilijkheden allerlei
grondbelastingen sterk toenamen. Veel stedelingen kozen er dan ook voor
hun grond van de hand te doen en tot verkoop ervan over te gaan. De Leidse
hoofdkerken deden dat in 1731 en ook andere instellingen en personen zou
den dat voorbeeld volgen, al was dat vaak pas na 1750 , toen de grondprijzen
weer wat aantrokken en de verkoop dus wat meer opbracht, 14 Naast de ver
anderende houding van stedelingen ten opzichte van grondeigendom, heb
ben de neerwaartse trends ook binnen de plattelandssamenleving een reactie
uitgelokt. Doorgaans spreekt men in dat verband van een polarisatie. Veel
kleinere bedrijven bleken niet bestand tegen de depressie en waren niet vol
doende levensvatbaar, terwijl enkele grotere bedrijven meer kansen hadden.
Zij kochten de gronden van de kleinere eigenaars op hetgeen leidde tot het
ontstaan van een lokale landbouwerselite. Het uiteindelijke resultaat voor het
grondeigendom was dat stedelingen langzaamaan uit de polder verdwenen en
dat een beperkte groep van grote boeren zijn intrede deed. Anderzijds was een
grote groep landlozen ontstaan die als loonarbeider aan de kost moest zien te
komen.

De eerste tekenen van dergelijke verschuivingen zijn in de Lisserpoelpolder
al aan het begin van de achttiende eeuw te situeren, toen plaatselijke lieden
als Cornelis Jansz. van Borgonje de rekeningen ondertekenden. Een echte
kentering was er echter nog niet en pas vanaf het midden van de achttiende
eeuw werd het proces duidelijk zichtbaar. Toen verschenen families als
Verdegaal en Van der Voort, die ook in de negentiende eeuw nog belangrijke
grondeigenaren leverden. Een totale ontstedelijking van het grondeigendom
deed zich echter niet voor. Ook het elitaire karakter verdween niet helemaal.
Baron G.J.A.A. van Pallandt mocht in de negentiende eeuw in sociaal opzicht
wel enigszins een buitenbeentje geworden zijn, hij belichaamde nog steeds
het elitaire element dat ooit zo sterk had gewogen.

Met deze korte karakterisering van het grondeigendom in de Lisserpoel in
de zeventiende en achttiende eeuw is ook duidelijk geworden dat de droog
makerij een heel andere sociale invulling kende dan de omringende polders
in Lisse en Sassenheim. Daar was de aanwezigheid van stedelingen veel gerin
ger. Stedelingen waren in de geestambachten wel aanwezig, maar hadden van
oudsher hun belangen veeleer op de zandige gronden nabij de duinen, waar
ze met imposante buitenplaatsen uitpakten. De nattere poldergronden rond-
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om het Haarlemmermeer bleven nagenoeg volledig in handen van de lokale
bevolking. Toen ook daar in de achttiende eeuw de opkomst van een nieuwe
laag van grotere boeren had plaatsgevonden, verkleinden de sociale verschil
len met de Lisserpoel aanzienlijk. In feite kan men van een sociale nivellering
spreken die pas in de tweede helft van de achttiende eeuw had plaats
gevonden.

Bestuurlijke gevolgen van de verschuivende hezitsverhoudingen

In de vorige paragraaf zijn de krijtlijnen van de verhoudingen in het grond
eigendom uiteengezet. De vraag die hieruit voortkomt, is wat daarvan de
consequenties voor de bestuurlijke verhoudingen waren. Lokale waterschap
pen werden immers samengesteld uit grondeigenaren. In het merendeel van
de Rijnlandse polders vormden die echter niet de kern van het bestuur omdat
het hoogheemraadschap een keur had uitgevaardigd die bepaalde dat schou
ten en secretarissen van het ambacht zitting kregen in het polderbestuur.
Ingelanden konden dan hooguit nog als polder- of molenmeester actief zijn
en vanuit die functie nog wel het beleid beïnvloeden, maar essentiële
bevoegdheden, zoals het schouwen en financiële taken, kwamen in feite aan
de beroepspolitici van ambachtsbestuurders toe. Er waren echter polders
waarop de keur niet van toepassing was. Behalve polders die niet groter dan
honderd morgen waren, vielen ook droogmakerijen buiten de reikwijdte van
de vermelde Rijnlandse regelgeving. Het bestuur van de Lisserpoelpolder kon
zich dan ook samenstellen volgens de in het verleende octrooi voorgeschre
ven richtlijnen. De schouten en secretarissen van respectievelijk Lisse en
Sassenheim, waaronder de Poelpolder viel, hadden niets in de melk te brok
kelen. Er bestond namelijk geen institutionele band tussen polder en
ambachtsbestuur; er waren geen schouten of arnbachtssecrerarissen die van
rechtswege in het polderbestuur zetelden. Wel was het tot 1690 zo dat het
ambachtsbestuur de administratie van verpondingen en de garing in de
Lisserpoelpolder deed . Na 1690 verdwijnt die praktijk en organiseerde de
polder zelf de inning van de belastingen. Op dat punt werd de poel dan ook
'onafhankelijk' .

Het eigenlijke polderbestuur bestond uit vijf heemraden of directeuren.
Uit dit groepje werden twee zogenaamde 'kroosheemraden' gekozen die voor-
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al met het dagelijkse beheer belast werden. Zij deden dat samen met drie
molenmeesters of poldermeesters, functies die in principe ook openstonden
voor pachters. Het is niet duidelijk in hoeverre een verschil bestond tussen de
bevoegdheden van de kroosheemraden en die van de polder- of molen
meesters. Mogelijk duiden de verschillende termen eerder op sociale verschil
len tussen stedelingen en plattelandsfiguren en impliceren ze niet zozeer insti
tutionele ongelijkheden. Naast die polderbestuurders was er ook nog een
penningmeester die de rekeningen van de droogmakerij opstelde.

Welke sociale achtergrond hadden nu al die bestuurders? In de eerste plaats
zijn vooral de penningmeesters bekend. J.O. van der Burch, actief in de
polder tussen 1658 en 1669, noteerde in de rekeningen zelf steevast dat hij
brouwer te Leiden was. Echter, het staat zonder rwijfel vast dat bijna alle pen
ningmeesters tot de Leidse regentenelite behoorden. Figuren als Willem van
Schoterbosch en Frans van Kerchem (penningmeester van 1682 tot 1693)
hadden functies in het bestuur van de Sleutelstad. Van Kerchem zat liefst 58
jaar in de Leidse vroedschap en maakte ook in de instellingen van de Repu
bliek carrière, bijvoorbeeld in de Hollandse Rekenkamer of als Gecom
mitteerde Raad en thesaurier. Van sommige penningmeesters valt op dat hun
activiteit in de Lisserpoelpolder dezelfde periode beslaat als hun ambtsperio
de als kerkmeester in Leiden zodat verondersteld mag worden dat ze voor de
Leidse kerken optraden en niet als particuliere grondbezitter in het polder
bestuur waren terechtgekomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Jan Pieter
Marcus (penningmeester van 1729 tot 1731). De hele achttiende eeuw zou
het penningmeesterschap in handen van de Leidse elite blijven: josias
Hubrecht had zich naderhand in het secretariaatswerk gespecialiseerd en was
secretaris van de universiteitsvierschaar, secretaris van de curatoren, secretaris
van Leiderdorp en secretaris van Leiden. Hij geldt als de laatste vertegen
woordiger van het Leidse establishment.I j Na hem kwamen met figuren als
Jacob Verdegaal (1804-1837), F. van Greuningen (1805-1824), Johannes
Langeveld (1838-1856) enkel nog plaatselijke lieden voor. Families als
Verdegaal werden al eerder getypeerd als grote landbouwers die de crisis van
de achttiende eeuw in hun voordeel hadden weten om te buigen. Nadat het
stedelijke grondbezit sterk was afgenomen, vormden zij nu de sociale boven
laag. Het penningmeesterschap was nu niet langer in handen van de stede
lijke toplaag, maar in die van de rurale elite.
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Over de identiteit van andere polderbestuurders valt niet zoveel te zeggen.
Wel is het mogelijk om voor de directeuren of heemraden na te gaan tot
wanneer zij wagenvrachten en andere transportkosten vergoed kregen, zodat
toch een indruk verkregen kan worden tot wanneer Leidenaren in deze
functies actief waren. In de rekening van 1718 verscheen de laatste melding
dat reiskosten betaald werden voor drie directeuren op de schouw. Ook de
identiteit van poldermeesters is moeilijk te achterhalen omdat tussen 1681 en
1759 geen enkele naam van een poldermeester vermeld wordt. Voordien
blijken geen stedelingen als poldermeester op te treden. Men kan dan ook
besluiten dat het om plaatselijke landbouwers ging, 'bruyckers' of pachters,
die volgens de bestuursreglementen inderdaad slechts tot die functie toegang
hadden. Na 1759 valt op dat het in hoofdzaak lieden uit de plaatselijke land
bouwerselite waren die als poldermeester vermeld worden: Schrama,
Vreeburg. Kerkvliet, Van der Voort en Verdegaal, om de belangrijkste te
noemen. Zij verdrongen dus de kleinere boeren en drongen in de functie van
poldermeester steeds sterker door tot het polderbestuur, terwijl regenten als
Six, Tjarck en Hubrecht in de achttiende eeuw naar alle waarschijnlijkheid
wel nog als directeur optraden, onder meer omdat ze volgens de rekeningen
aanwezig waren op inspecties en bij het schouwen.

Hoe beperkt de informatie ook is, het is gerechtvaardigd te stellen dat de
verschuivingen in het grondeigendom niet zonder gevolgen zijn gebleven
voor de samenstelling van het bestuur. Vanaf de vroege achttiende eeuw infil
treerden landelijke grondbezitters in het van oorsprong volledig door stede
lingen gedomineerde bestuur. Ze kwamen het eerst voor als ingela nden die
de rekening ondertekenden. Voorheen waren ze ook wel als poldermeester
actief. Die kunnen in de achttiende eeuw echter steeds duidelijker als groot
grondbezitters omschreven worden zodat er voor de gewone pachter waar
schijnlijk niet veel kansen meer waren om in het bestuur te zetelen.
Uiteindelijk nam de rurale elite tegen het einde van de achttiende eeuw ook
de belangrijkere posities in het polderbestuur in, zoals het penningmeester
schap duidelijk illustreerde.

Illustratief voor het verschuivende belang van Leiden naar Lisse is bijvoor
beeld ook de vergaderplaats van het polderbestuur. Dat kwam zeker in
de zeventiende eeuw vooral samen in de kamers van de drie hoofdkerken
in Leiden; echter nadat die hun gronden verkocht hadden en uit de Poel
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waren verdwenen, vergaderde men steeds in de herberg 'De Engel' in Lisse.
De hier aangeduide ontwikkelingen hebben ook betekenis gehad voor de

regio Lisse zelf. Immers, doordat rond 1800 overal een laag van rurale
boerenelite in het bestuur infiltreerde, smolten de verschillen met de
omringende besturen weg. Sociale heterogeniteit maakte plaats voor sociale
homogeniteit. Het gevolg was dat sommige lang slepende conflicten einde
lijk opgelost konden worden. Met betrekking tot de Lisserpoelpolder is het
conflict rond scheepvaart op de ringvaart erg representatief. Voor de boeren
en handelaren uit Lisse was dat verkeer van levensbelang omdat ze met hun
zeilschuiten zo gemakkelijk naar Leiden en Haarlem konden varen om hun
producten aldaar op de markt te brengen. De polder ondervond echter
schade van het zeilen en al snel kwam het niet alleen tot een groot juridisch
conflict, maar eveneens tot een kat-en-muisspel tussen beide partijen . De
polder liet watergalgen - laaghangende balken - over de vaart plaatsen om
het zeilen met staande mast te belemmeren, terwijl de tegenpartij die
steeds weer liet weghalen. Voor een groot deel kan de bitterheid van het
conflict door de sociale tegenstellingen verklaard worden. Het is pas wanneer
die tegenstellingen door de nivellering van de sociale verschillen verkleinen,
dat de conflicten vreedzamer worden opgelost. In de negentiende eeuw kon
het in der minne geregeld worden, niet in het minst omdat in het polder
bestuur en in het gemeentebestuur grotendeels dezelfde mensen zetelden.
Het voorbeeld maakt duidelijk dat verschillen in grondbezit duidelijke
consequenties hadden voor de relatie tussen de droogmakerij en haar buren.

Molenaars

Kunnen dergelijke verschillen ook op andere terreinen van de lokale water
staat teruggevonden worden? Allereerst zullen we wat dieper ingaan op de
molenaars die in de Lisserpoel werkten. De droogmakerij werd met twee
molens bemalen, in tegenstelling tot de andere polders die slechts een enke
le molen hadden. Bovendien werd de oorspronkelijke molengang van twee
wipmolens al snel omgebouwd tot een werf met twee alleenwerkende vijzel
molens . In tegenstelling tot het klassieke scheprad (zie afbeelding) dat onge
veer een anderhalve meter diep maalt, kan met een vijzel, een zogenaamde
schroef van Archimedes, gemakkelijk tot drie à vier meter diep gemalen
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Opengewerkte tekening van een
achtkantige schepradmolen.

Dit type molen, zoals op de tekening uitgerust met een scheprad, kwam het meeste
voor. In de Lisserpoelpolder stond vanaf 1676 ook wel een achtkanter maar die was
voorzien van een vijzel (de zogenaamde schroef van Archimedes) en niet van een
scheprad. (Groot Volkomen Moolenboek (Amsterdam 1734).)
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worden. Toen in 1675 ten gevolge van een zware noordwesterstorm de
Spaarndammerdijk doorbrak en het IJ met het Haarlemmermeer gemeen
lag, 16 werd ook de Lisserpoel niet van onheil gespaard. De ringdijk van de
polder begaf het en de polder overstroomde. Naar aanleiding van die over
stroming besloot het polderbestuur de bemaling te herzien en gaf het een van
de wipmolens op ten voordele van een nieuw gebouwde achrkanter, eveneens
een vijzelmolen. In tegenstelling tot de resterende wipmolen, bestaat de acht
kanter nog steeds. Men kan gerust stellen dat de Lisserpoelpolder in de zeven
tiende eeuw op het vlak van molens een uitzondering was, vooral omdat hij
gebruikmaakte van vijzels en niet van traditionele schepraderen. Vijzels ston
den toen als een grote innovatie bekend, maar desondanks werden ze zelden
toegepast. " Waarschijnlijk heeft die uitzonderlijke situatie ertoe geleid dat
het polderbestuur een enigszins afwijkende arbeidsorganisatie op touw zette.
In het derde kwart van de zeventiende eeuwen van de achttiende eeuw liet
het alle onderhoud middels langlopende contracten aan een timmerman over
die ook de molenaars mocht rekruteren en uitbetalen (over de timmerlieden
zelf: zie verderop). Daardoor is voor deze periode ook de informatie over
molenaars erg fragmentarisch.

Na de ramp in 1675 betaalde het polderbestuur de molenaars voortaan zelf
uit en weten we dus voor elk jaar wie op welke molen actief was. Bekijken we
de namen van alle molenaars van 1676 tot 1856, dan kunnen in grote lijnen
twee perioden onderkend worden. Tussen 1675 en circa 1725, de eerste
periode, komen molenaars voor die niet door familierelaties met elkaar in
verband gebracht kunnen worden. Bovendien bleven sommigen ook niet erg
lang als molenaar in de Lisserpoel actief. In 1675 kreeg de timmerman nog
een half jaar maalloon voor de twee wipmolens terwijl nog in datzelfde jaar
twee molenaars rechtstreeks werden uitbetaald: Maarten Huibertsz. Koning
voor de oostelijke molen en Joris Pietersz. van der Cluft voor de westelijke.
Beiden zijn ook in 1676 de belangrijkste molenaars, al worden nog aan enke
le anderen maallonen uitbetaald, vermoedelijk in samenhang met de grote
overstroming. Naburige polders hielpen de Poel weer boven water te krijgen
en tijdelijk kwam er ook een kleine paardenwatermolen aan te pas. De twee
genoemde molenaars bleven echter tot in 1678 de dienst uitmaken. Toen
Joris Pietersz. overleed - zijn weduwe Lijsbet ontving in 1679 nog maalloon
- kwam Dignum Janse in zijn plaats. Maarten Huibertsz. bleef als molenaar
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op de kleine wipmolen tot 1708. D ignum was op de grote achtkanter werk
zaam tot 1691. Even werd zijn taak overgenomen door Hendrik Jansz.
Hooghkamer (hij werd voor slechts negen maanden uitbetaald), maar al snel
kwam Heyman Tijsse de vacature definitief bezetten. Deze bleef tot 1724.
Ondertussen was de molenaar op de kleine molen een andere: Maarten
Huibertsz. Koning werd voor het laatst uitbetaald in 1708. Ook nu lijkt een
interim te zijn aangesteld want zijn opvolger, Laurens Jorisz. Schrama, is na
twee jaar weer uit de rekeningen verdwenen. In zijn plaats was Jan Jansz.
Oostveen gekomen. Oostveen en Tijsse worden beiden in de rekening van
1724 voor het laatst genoemd.

Van 1725 tot aan het einde van de achttiende eeuw, de tweede periode,
ku nne n wel familiebanden tussen de verschillende molenaars vermoed wor
den . Van 1725 tot 1750 was Huibert Albertsz. de Roode molenaar op de
grote achtkantige mo len. Enkele jaren na hem werd het maalloon opnieuw
door een timmerman uitbetaald, zodat de rekeningen geen uitsluitsel geven
over de identiteit van de molenaars . Echter, op het moment dat molenaars
weer in de rekening verschijnen, kwamen de maallonen in handen van Jan
Pietersz. de Roode, die vermoedelijk verwant is aan de eerdergemelde
H uibert Albertz. de Roode, en aan Jan Munnikendam. Jan de Roode ver
dween in 1779 van de kleine wipmolen en werd opgevolgd door David
Munnikendam. Blijkbaar kan ook hier van enige dynastievorming sprake
zijn. Samen bemaalden ze de molens tot 1785. David ruimde toen het veld
voor Louw Hoekm an die tot 1807 de kleine molen bemaalde. Jan Munni
kendam werd in 1798 niet meer vermeld, het was toen aan Hendrik
Oostdam om de grote molen te bemalen. Met beide molenaars verdwenen
zeer waarschijnlijk ook de familiebanden.

Wat levert een vergelijking met de gegevens voor de andere polders op?
Heel duidelijk blijkt dat in de regio Lisse enkele families verschillende mo le
naars voortbrachten. Voor de Van Leeuwens zijn verbanden moeilijk te leg
gen. De eerste, Claes Pietersz., was eind zeventiende eeuw in de Floris Scho u
ten-Vrouwenpolder actief. In 1804 werd Jan van Leeuwen in diezelfde polder
uitbetaald. Een andere Van Leeuwen is Dirk Adriaansz., rond 1700 actief in
de Lageveense polder. Huibert Dirksz. van Leeuwen is in 1770 in de
Roversbroek actief. De enige Van Leeuwen die in de Lisserpoel actief was, was
Fuit, een Leidse aannemer die oorspronkelijk uit Warmond kwam, maar
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nooit als molenaar actief was en vermoedelijk behalve zijn naam weinig met
de genoemde molenaars gemeen had .

Meer informatie is er over de familie Munnikendam. De vroegste vermel
ding betreft Miehiel Michielsz. die rond 1730-1740 de molen van de Lisser
broek bemaalde. We vonden hem eveneens in de Lisserpoel waar hij tussen
1750 en 1754 op de grote achtkanter actief was. De andere Munnikendams
zijn Jan (in 1810 in de Floris Schouten-Vrouwenpolder) en David (in 1802
in de Lageveense Polder). Ook zij hadden als molenaar in de Lisserpoel
gewerkt. David stopte er in 1785 en werd er opgevolgd door Louw Hoek
man, die de jaren daarvoor de Lageveense polder bemaalde.

Er kunnen vanzelfsprekend nog wel meer voorbeelden aangehaald worden,
maar de vermelde gegevens volstaan om enkele conclusies te onderbouwen.
Het vermoeden dat reeds werd geuit op basis van de molenaarsverwantschap
pen in de Lisserpoelpolder, kan zonder meer uitgebreid worden naar de
omliggende polders. Vooral vanaf circa 1730 kwamen duidelijk meer familie
banden naar boven en bleken enkele families in verschillende polders actief.
De contacten russen de polders die in Lisse liggen, lijken intenser (nauwere
verwantschappen) en frequenter (ruimere tijdsperiode) te zijn dan russen de
(aangrenzende) polder in Sassenheim en de Lisserpolders. Uit ander onder
zoek is ook gebleken dat vooral in de achttiende eeuw de aanstelling van
molenaars erg lang kon worden en dat een decennialange carrière in een pol
der niet abnormaal was.IS In de Lisserpoel kan dit patroon ook onderkend
worden. Voor de regio Lisseblijkt dan weer dat een soort rotatiesysteem func
tioneerde waarbij molenaars in verschillende polders actief waren. Tot slot is
gebleken dat er zich op het gebied van gerekruteerde molenaars eigenlijk
weinig noemenswaardige verschillen russen de Lisserpoelpolder en de buren
hebben voorgedaan. Slechts wanneer de timmerman ook voor molenaars
zorgde, ontbraken gegevens. Het blijft trouwens zeer de vraag of die andere
organisatievorm ook effect heeft gehad op de rekrutering van molenaars.

Hoe kunnen die rekruteringspatronen verklaard worden? Omdat ze eigen
lijk niet specifiek zijn voor deze regio, maar zich perfect voegen in ontwikke
lingen die zich in heel Rijnland voordeden, moeten de oorzaken voor de
voornamelijk achttiende-eeuwse specialisatie in het molenaarsvak in regiona
le trends en structuren gezocht worden. Eerder is al gewezen op de sociale
polarisatie: in de achttiende eeuw ontstond een laag grote landbouwers die de
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kleinere bedrijven verdrukten. Die kleine bedrijven waren in de crisis niet
levensvatbaar gebleken. Voor die lieden zat er niet veel anders op dan nieuwe
inkomsten te zoeken om het bestaan te verzekeren. Een van de opties was het
werken als molenaar. Maallonen waren niet voldoende om van te leven, maar
ze waren geen te versmaden inkomstenbron. In de Lisserpoelpolder bijvoor
beeld kreeg de molenaar in 1678 op de achtkanter 120 gulden en die op de
kleinere wipmolen 70 gulden per jaar. Nadien stegen de lonen nog lichtjes
maar het verschil verkleinde en in de achttiende eeuw kregen beide molenaars
respectievelijk 105 en 100 gulden. Ter vergelijking : een ongeschoolde arbei
der kreeg voor een dag werken ongeveer 1 gulden, dus zo'n 300 gulden per
jaar. Het maalloon kon dus zeker een lucratieve deeltijdbaan zijn, te meer
omdat molenaars vaak nog in de molen konden wonen en nog andere din 
gen zoals lantaarns of wat turf vergoed konden krijgen. Tal van molenaars
moesten dus nog andere bronnen van inkomsten vinden en die bleven veelal
agrarisch van aard. Veel molenaars visten, maakten klompen of hielden een
kleine veestapel. In die zin is het dus helemaal geen verrassing dat de bermen
van de lanen in de Poel aan de twee molenaars verpacht werden, hetgeen de
polder een aardige stuiver opleverde. 19

De aangehaalde gegevens illustreren goed hoe in dergelijke omstandig
heden specialisatie kon optreden en hoe het ontstaan van molenaarsdynastie
ën verklaard kan worden. In feite groeide er een soort rotatiesysteem waarbij
een molenaar achtereenvolgens in verschillende polders actief was. Polder
grenzen speelden in die ontwikkelingen geen echte rol van betekenis.

Timmerlieden

Gelijksoortige steekproeven zoals die voor molenaars zijn genomen, laten ook
toe om te achterhalen of er op het vlak van de timmerlieden verbanden tus
sen de verschillende polders waren . Net als molenaars waren timmerlieden
doorgaans met kortetermijncontracten aan de polders verbonden. Elk jaar
schreven polderbesturen een openbare aanbesteding uit waarop de verschil
lende kandidaten een bod konden doen of een offerte konden indienen. Uit
die beschikbare opties kozen de besturen dan doorgaans de goedkoopste,
waarna de betreffende timmerman voor zijn voorgestelde bedrag een jaar lang
het onderhoudswerk in de polder mocht doen .
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Deze organisatievorm was over de hele periode en in alle hier beschouwde
polders de dominante vorm . Echter, de Lisserpoel was opnieuw een uitzon
dering op die regel, omdat die op bepaalde momenten met langdurige
contracten ging werken. De eerste maal dat dit gebeurde, was rond het
midden van de zeventiende eeuw. In het archief van de polder zijn drie tien
jarige contracten tussen de Warmonder Bartolomeüs van Klinkenberg en het
bestuur van de Lisserpoelpolder bewaard." De reden waarom de Poelpolder
met zulke contracten werkte, is niet geheel duidelijk, maar men mag er van
uit gaan dat het een en ander wel samenhangt met de stedelijke achtergrond
van de meeste grondbezitters. Uit de contracten blijkt immers dat Van
Klinkenberg ook enkele andere taken toebedeeld kreeg zoals het rekruteren
van molenaars en het uitbetalen van hun maallonen. Het is goed mogelijk dat
Van Klinkenberg als een soort technisch expert werd binnengehaald, want de
molens van de Lisserpoelpolder waren op dat moment uitgerust met vijzels,
een voor die tijd erg experimenteel werktuig. Bovendien waren veel polder
bestuurders stedelingen en konden ze dus niet altijd naar de Poel afreizen om
er beslissingen over de molens te nemen: ze vertrouwden op de expertise van
Van Klinkenberg, maar lieten in de contracten wel verschillende controle
middelen en enkele clausules opnemen voor het geval Van Klinkenberg in
gebreke zou blijven . Uiteindelijk maakten ze daar ook gebruik van, want de
Warmondse timmerman werd de laan uitgestuurd.

Met dat ontslag was op het einde van de zeventiende eeuw een einde geko
men aan de wat ongebruikelijke positie van timmerlieden in de Lisser
poeIpolder. Voortaan werkte het bestuur van de Poel net zoals haar buren met
jaarlijks te vernieuwen contracten. Veelal deed ze een beroep op twee timmer
lieden . Echter, een goede halve eeuw later, in het derde kwart van de acht
tiende eeuw, deed zich een opmerkelijke ontwikkeling voor. In 1726, toen de
dijk het opnieuw begaf, verscheen Fuit van Leeuwen (meestertimmerman uit
Warmond en later te Leiden) voor het eerst ten tonele. Hij werd in deze reke
ning enkel uitbetaald vanwege het dichten van de dijk. Het onderhoud van
de molens werd - toen ook voor het eerst - aan Cornelis van der Zaal, een
timmerman uit Lisse, uitbesteed. Enkele jaren werkten ze naast elkaar en wer
den beiden betaald om aan de molens en in de polder reparaties te doen; de
grote molen was steeds het werk van Fuit, de kleine was het terrein van
Cornelis. Na enkele jaren trad een merkbare verandering op: vanaf 1740



SOCIALE GESCHIEDENIS IN DE POLDER

37

De Lisserpoel zoals afgebeeld door
landmeter Jan Pietersz. Dou in 1624
(het noorden links)..--.--~,--'-_. ....- ·8--~·
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Tekening bij wijze van prospectus om eventuele kopers of pachters voor de kavels te
vinden. Op dat moment werd de polder nog door een molengang van twee wipmolens
bemalen, op de kaart in het midden van de polder zichtbaar. Enkele decennia later zou
die situatie sterk wijzigen, onder meer door de introductie van vijzels. In dit verband trok
het polderbestuur waarschijnlijk ook timmerman Bartolomeüs van Klinkenberg aan.
(Hoogheemraadschap Rijnland, Kaartenverzameling , nr. A-1219.)

werd ook de kleine molen aan Van Leeuwen aanbesteed, terwijl Van der Zaal
andere polderwerken voor zijn rekening nam zoals scheringen, hekken en
beschoeiingen. De verschuiving zette zich steeds verder door in het voordeel
van Van Leeuwen; hij liet zich ook in met werk aan polderwerken zoals
watergalgen en verzilverde zijn succes op molengebied in contractuele vorm.
Het aanbesteden van de kleine (wipjrnolen voor verschillende jaren tegelijk
gebeurde in 1744. Daar bleef het echter niet bij: de rekening van 1754 meldt
dat met hem op 19 augustus 1754 voor notaris Scheerken te Leiden een
contract werd aangegaan voor vijftien jaar waarbij Van Leeuwen zou instaan
voor het onderhoud en het (laten) bemalen van de twee molens. Een iden
tieke situatie dus als met Bartolomeüs van Klinkenberg een slordige tachtig
jaar eerder. Vier jaar later, in 1758, werd hem ook alle onderhoud aan verde-
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re polderwerken voor een periode van twaalf jaar aanbesteed. Het polder
bestuur was naar de oude praktijk teruggekeerd. Hoe valt deze keer de
ommezwaai te verklaren? En waarom volgden andere polders dit voorbeeld
niet? Net als Van Klinkenberg was Van Leeuwen evenmin in de andere onder
zochte Lisser- of Sassenheimse polders actief.

Opnieuw kan voor de afwijkende rekrutering naar het stedelijke karakter
van de grondbezitters in de Lisserpoelpolder verwezen worden. Hoewel de
ruralisering wel al was ingezet, bleef ze in het tweede kwart van de achttien
de eeuw nog zeer beperkt en bleef ook het polderbestuur zonder meer door
stedelingen gedomineerd. Dat nu juist in die polder een figuur als Van
Leeuwen ingang vond is weinig verrassend omdat stedelingen in de vroegmo
derne waterstaat vrijwel altijd als innovatief bestempeld konden worden.
Steeds weer zijn zij het die de weg vinden naar nieuwe technieken en zeker in
de zeventiende eeuw stimuleerden ze technische innovatie op een zeer actie
ve manier. Ook in de Lisserpoel was dat het geval zoals blijkt uit de nauwe
samenwerking tussen de Amsterdammer Van Baerle en Simon Hulsebos die
zich bezighield met de ontwikkeling van vijzels." Gelijksoortige verbanden
zullen zeer waarschijnlijk ook bestaan hebben tussen Van Leeuwen en leden
van het bestuur van de Lisserpoel. Van Leeuwen was immers rond 1737
betrokken bij enkele experimenten met een nieuw opvoerwerktuig. Nadat hij
naar Leiden trok, in het gilde terechtkwam, en de nog bestaande molen 'De
Valk' bouwde, zal hij ook bij de regenten, die in de Lisserpoelpolder zetelden,
bekend geraakt zijn.

Het belang van sociale netwerken kan misschien wel verklaren waarom een
buitenstaander als Van Leeuwen in de polder werkte, maar niet waarom dat
met langdurige contracten gebeurde. De reden daarvoor moet in de steeds
stijgende kosten van de lokale waterstaat gezocht worden. In de achttiende
eeuw stegen de houtprijzen namelijk heel sterk, juist vanaf circa 1725, en net
die kostenpost woog in het totale kostenplaatje zwaar mee. In de achttiende
eeuw kwam voor sommige molenonderdelen zelfs een verdubbeling van de
prijs voor. Door met langdurige contracten te werken, waarvan de prijs voor
de hele periode was vastgelegd, konden waterschappen de snelle stijgingen
veel beter opvangen dan het geval zou zijn geweest met de jaarlijkse uitbeste
dingen . Bij die laatste waren immers jaarlijkse prijsaanpassingen te verwach
ten. Het spreekt voor zich dat beide argumenten, het sociale netwerk ener-
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zijds en de prijsstijgingen anderzijds, complementair zijn en elkaar vermoe
delijk versterkt hebben. Het is jammer dat er geen polderresoluties over die
materie bewaard zijn gebleven, maar aangezien dergelijke zaken voor andere
polders wel zijn gedocumenteerd, ligt het voor de hand aan te nemen dat
dezelfde redeneringen in de Lisserpoelpolder gegolden zullen hebben. Nadat
Van Leeuwen in 1763 overleed en zijn erven de resterende termijn van de
contracten nakwamen, schakelde men in de Lisserpoelpolder trouwens weer
over op de gebruikelijke jaarlijkse uitbestedingen, hoewel de prijsstijgingen
wel doorgingen. Mogelijk voelde men de gevolgen ervan nu minder sterk
omdat ook de agrarische conjunctuur weer aantrok en de financiering van de
waterstaat minder problematisch was.

Hoe verhield dit zich nu tot de andere polders waarvan steekproeven zijn
genomen? Welke conclusies kunnen uit die gegevens getrokken worden? In
de eerste plaats blijkt dat wanneer timmerlieden die in de Sassenheimse Floris
Schouten-Vrouwenpolder voorkwamen ook in Lisse werkten, ze dat enkel in
de Lisserpoel deden. De vraag waarom ze niet in andere polders aan de bak
kwamen , is waarschijnlijk te verklaren door het gegeven dat de andere pol
ders veel dichter bij het dorp Lisse lagen, waar de timmerlieden woonden.
Vanuit Sassenheim strekte het werkgebied van de plaatselijke timmerlieden
zich niet veel verder uit dan de Lisserpoel, die de zuidelijkste polder uit de
selectie was en zelfs gedeeltelijk onder Sassenheim viel.

Voor de Lisser polders blijkt verder een relatief grote homogeniteit in de
gerekruteerde timmerlieden, die bovendien uit een handvol families kwamen.
In feite kwamen drie grote timmerliedenfamilies in vrijwel alle polders voor.
Jurriaan Bruinse Vreburg (Lageveense polder, 1680-1690, Roversbroek,
1680) , diens zoon Warbout Jurriaanse (Lageveense polder, 1710-1720,
Roversbroek, 1730-1740 en Lisserpoel, 1724-1725) en Adam Vreburg
(Roversbroek en Lageveense polder, 1750-1760) vormden de kleinste tak. In
het geval van de familie Van der Zaal is dan weer bijna sprake van een heuse
dynastie. Cornelis Adriaansz. van der Zaal (Lageveense polder, 1700-1740,
Lisserbroek, 1730-1740, Lisserpoel, 1726-1740) en Arie van der Zaal (Lage
veense polder, 1770-1790, Lisserbroek, 1770-1790, Lisserpoel, 1782-?)
vulden de achttiende eeuwen werkten in verschillende polders, hoewel ze in
de Roversbroek volgens de steekproeven niet voorkwamen. Dat geldt wel
voor nakomelingen van dezelfde familie in de negentiende eeuw. Een vluch-
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tige blik op die rekeningen leert dat Cornelis van der Zaal (Lisserbroek, 1830,
Roversbroek, 1802-1830, Lisserpoel, ?-1832) en Arie van der Zaal 11 (Lage
veense polder, Roversbroek en Lisserbroek, 1840-1850) net als hun voorgan
gers in alle polders werkzaam waren. Als derde familie is het timmerlieden
geslacht Moerkerken te vermelden: Cornelis Jansz. Moerkerken (Lisserbroek,
1690-1700, Lisserbroek, 1680?) en zoons Willem Cornelisz. (Roversbroek,
1700-1720, Lisserpoel, 1705-1716) en Jan Cornelisz. (Lisserbroek, 1720).
Na 1720 kwam de familie in de steekproeven niet langer voor.

Uit dit laatste overzicht kan geconcludeerd worden dat de Lisserpoelpolder
op het vlak van rekrutering van timmerlieden in gewone omstandigheden, te
weten jaarlijkse uitbestedingen, vrijwel hetzelfde karakter vertoonde als de
andere polders in Lisse. Incidenteel kwamen er wel timmerlieden uit Sassen
heim die nergens elders in Lisse verschenen, maar verder kan men in die
'normale' jaren moeilijk van structurele verschillen gewagen. Het enige waar
de Lisserpoel wel een grote uitzondering mee was, betrof de langlopende
contracten met Van Klinkenberg en Van Leeuwen die op relatief uitzonder
lijke omstandigheden teruggebracht moeten worden.

Besluit

Mer dit artikel heb ik een bijdrage willen leveren aan de interpretatie van
enkele sociaalhistorische ontwikkelingen in de vroegmoderne waterstaat. Dat
sociale ontwikkelingen en dan met name deze die verband houden met, en
voortvloeien uit grondeigendom voor de lokale waterschappen van belang
zijn geweest, moge duidelijk zijn. Zowel op het bestuurlijke vlak als elders
(bijvoorbeeld het ontstaan van molenaarsdynastieën) zijn directe en indirec
te gevolgen van verschuivingen in grondbezit aanwijsbaar gebleken. Terug
blikkend op de hier gepresenteerde polders kunnen twee grote besluiten
geformuleerd worden.

De eerste belangrijke vaststelling is de langzame nivellering van de sociale
verschillen: bij haar droogmaking was de Lisserpoel een duidelijk sociaal
Fremdkörper, maar rond 1800 verschilde de polder weinig meer van zijn
buren. De verschuivingen bleken in feite terug te voeren op de reacties van
verschillende sociale groepen op de economische ontwikkelingen na 1660
en dan vooral de crisis in de achttiende eeuw waardoor veel stedelingen
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hun grond verkochten en een nieuwe elite van grote landbouwers omstond.
Ten tweede kan besloten worden dat het verschil in sociale achtergrond

van de grondeigenaren effect had op andere terreinen van de lokale water
staat , maar niet overal in gelijke mate. Op bestuurlijk vlak is duidelijk gewor
den dat de bestuurssamenstelling redelijk gelijklopend aan de eigendomsver
houdingen veranderde . Voor de rekrutering van molenaars had het sociale
karakter van de polder weinig betekenis: dergelijke 'onbelangrijke' figuren
konden zonder probleem uit de nabijheid gehaald worden . De groeiende
groep landlozen met behoefte aan nieuwe inkomsten schiep een uitstekend
arbeidsleger. Hier waren er dus geen implicaties. Ging het om timmerlieden,
dan bleek dat de achtergrond van het bestuur soms wel, maar op de lange ter
mijn meestal niet van belang is geweest. In specifieke omstandigheden kon
den door een 'stedelijk' bestuur andere netwerken aangesproken worden die
voor de omringende polders niet zo gemakkelijk te contacteren waren.
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Noten

Dit artikel vormt een uitvloeisel van een promotieonderzoek naar de waterstaatstech
niek in het vroegmoderne Rijnland en is gebaseerd op het proefschrift van Siger
Zeischka, Minerva in de polder. Waterstaat en techniek in het hoogheemraadschap van

Rijnland. 1500-1856 (ter perse). Indien niet nader gespecificeerd, kan deze verwijzing
als bronvermelding gelden.

2 Zie bijvoorbeeld voor Rijnland: M. van Tielhof en P.J .E.M. van Dam, Waterstaat in

stedenland (Utrecht 2006).
3 Zeischka, Minerva in de polder.

4 Hoogheemraadschap van Rijnland (verder: Rijnland), Archief van de Lisserpoelpolder
(ALPP), nrs. 10, 17 en 51, waarin overzichten van het grondbezit voor 1622, 1624 en
voor de eerste helft van de achttiende eeuw (zie ook Zeischka, Minerva in depolder, bij
lage 3, nrs. 10-12). Om verschuivingen in het grondbezit of de identiteit van de belang
rijkste grondeigenaren op te sporen werd ook gebruikgemaakt van de ondertekening
van de polderrekening door ingelanden van de polder. Hiervoor werden de polderreke
ningen (zie volgende noot) als bron gebruikt . Verpondingsregisters leverden geen bruik
baar materiaal op voor de Lisserpoelpolder, zie ook Zeischka, Minerva in de polder.

5 Om de zaak eenvoudig te houden, koos ik ervoor om telkens samenvallende jaren te
bekijken. Van elke polder werd de oudste bij Rijnland bewaard gebleven rekening beke
ken en van dan af de ronde tientallen (1650, 1660, 1670, 1680, enzovoort). Voor de
vier polders rond 1800 zitten geen rekeningen in de Rijnlandse dubbelen. Het begin
van dat hiaat situeert zich steeds in 1795. Het einde varieert van 1802 tot 1804. Ik nam
dan steeds de eerst bewaarde rekening voor de negentiende eeuw als eindpunt voor de
steekproeven . De gebruikte rekeningen: Rijnland, Oud Archief van Rijnland, nrs.
5735-5737 (Lisserpoelpolder), 5746-5748 (Roversbroekpolder), 5711-5713 (Lage
veense Polder), 5718-572 1 (Lisserbroekpolder) en 6737-6739 (Floris Schouten
Vrouwenpolder) .

6 J. Beenakker, Lisseop de grens van droog en nat (Lisse 1993) 41-46.
7 Een gedetailleerd overzicht van de poldervormi ng in Lisse is te vinden in: Beenakker,

Lisse, 46-54.
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8 S. Zeischka, 'De rekening gepresenteerd', Holland, historisch tijdschrift 36 (2004)
3,237-255.

9 ALPP, nr. JO ("Voorwaarden voor de verkoop van de vroonwateren tussen Sassenheim
en Lisse, mitsgaders Stommeer gelegen onder Aalsmeer, 26 november 1622"); A.M.
Hulkenberg. 'De gevelsteen van Uirerrneer, het huis van de Leidse Scriverius in de
Poelpolder te Lisse', Leidsjaarboekj e 65 (1973) 129-138.

10 ALPP, nr. 17 ("Reglement voor de Lisserpoelpolder, bedijkt en uijtgemalen in de jaren
1623 en 1624 met cavelconditi en, geaccordeert en gearresteert door alle de ingelan
den, 23 augustus 1624").

11 Voor genealogische informatie over de Leidse regenten: M. Prak, Gezeten burgers. De
elite in een Hollandse stad: Leiden 1700-1780 (Amsterdam 1985) passim.

12 Voor de reactie van de Leidse elite, een belangrijke sociale groep eigenaren in de
Lisserpoelpolder, zie: Prak, Gezeten burgers, passim.

13 Zie bijvoorbeeld ook: J. de Vries en A. van der Woude, Nederland 1500-1815. De eer-
ste ronde van moderne economischegroei (Amsterdam 1995) 263-264 en 633 .

14 Prak, Gezeten burgers, 118, 142.
15 Zie noot 11.
16 Zie bijvoorbeeld : Van Tielhof en Van Dam , Waterstaat in stedenland. 216-2 17.
17 Zie bijvoorbeeld P.J.M. de Baar, 'De droogmaking van de Srarrevaarrspolder', Jaar

boekje Rijnlandse Molenstichting (1982) 65-92 en Andr é van Noo rt, 'De Groot 
Hammerpolder te Warmond ', LeidsJaarboekje 97 (2005) 201-207.

18 Zie bijvoorbeeld: A.G. van der Steur, 'De geschiedenis van de Zwanburgerpolder te
Warmond', LeidsJaarboekj e 53 (1961); en A. Bicker Caarren, Molenleven in Rijnland.
Bijdragen tot de kennis vanhet volksleven in de streek rondomLeiden (Leiden 1946) 50
52.

19 Zeischka, 'De rekening gepresenteerd', 251, grafiek 3.
20 ALPP, nr. 587 (Bemalingcont ract 25 mei 1655) en nr. 6 13 (Bestekken voor onder

houdswerkzaamheden aan de molens, 1645-1921) waarin de contracten voor 1645 en
1665. Zie voor Van Klinkenberg: André van Noorr , 'Molenmakers in Warmond ',
Molenwereld 94 (2006) 218-225.

2 1 P.J.M. de Baar, 'Simon Hulsebos', Jaarboekje Rijnlandse Molenstichting (1980 ) 40-58.
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Het eerste huis rechts met de tuitgevel
(nu Spilsteeg 14) werd na de dood van
Servaas van der Steen in 1682 gekocht
door zijn weduwe Mar ia Hagedoorn,

maar werd waarschijnlijk al eerder
door het echtpaar bewoond
(foto Kees Walle).


