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Inleiding
De in 1505 bedijkte polder het Bildt in Noordwest-Friesland is voor een groot deel bevolkt
vanuit (Zuid-)Holland. De overlevering wil dat veel bewoners van deze Hollandse enclave
in Friesland afstammen van de dijkwerkers die door vier Hollandse ‘edelen’ (in feite een
door vier Dordtse patriciërs gevormd consortium) waren ingehuurd.1 Vijftien jaar geleden kreeg het Bildt een nieuwe identiteit van de sociaal-geograaf Meindert Schroor. Hij
prees de polder in 1993 om de ‘fraaie, blokvormige renaissanceverkaveling’. In een latere
monografie verwees hij opnieuw naar de renaissance-idealen van meetkundige maatvoering en maakbaarheid. Het precedent zag hij in de vijftiende-eeuwse blokverkavelingen in
Zuid-Holland. Het Bildt zou voorts als ‘oudste moderne zeepolder van Nederland’ model
hebben gestaan voor het ‘vroegrationele patroon’ van de Noord-Hollandse droogmakerijen, te beginnen met de Zijpe.2 Schroors lofzang kwam niet uit de lucht vallen. Vanuit
Noord-Holland was in de jaren 1990 de Beemster voorgedragen voor de UNESCO-werelderfgoedlijst als schoolvoorbeeld van een Hollandse renaissancepolder (afb. 1).3 Dat deze
voordracht in 1999 werd gehonoreerd en dat de Beemster inmiddels ook is opgenomen
in de canon van de Nederlandse geschiedenis, is hier en daar in Friesland als een gemiste
kans voor het Bildt beleefd. Pogingen om het Bildt alsnog als onderdeel van het Waddencultuurlandschap op de UNESCO-lijst te krijgen, zijn onlangs gestrand.
In dit opstel zal ik Schroors claim to fame voor het Bildt als ‘renaissancepolder’ nader
onderzoeken. Mijn betoog sluit aan bij het debat over grand designs in de zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlanden, dat in 1976 door het proefschrift van de bouwhistoricus
Taverne in gang is gezet.4 Aan de hand van veertiende- en vijftiende-eeuwse precedenten
wordt het begrip ‘renaissancepolder’ verder ontleed. Naast verkaveling en infrastructuur
komen daarbij ook sociale en, misschien enigszins verrassend, sacrale aspecten aan de
orde. Ten slotte wordt onderzocht in hoeverre de inrichting van het Bildt werkelijk school
heeft gemaakt als ‘modelpolder’ voor de klassieke droogmakerijen.5

‘Renaissance’ en mathematische ordening
In de Nederlandse bouwgeschiedenis (waaronder tegenwoordig ook de ruimtelijke ordening in bredere zin wordt begrepen) wordt al lang getwist over het bestaan van grand designs voor grote historische bouwprojecten. Is de stad Utrecht in de elfde eeuw werkelijk
met voorbedachten rade opgezet in de vorm van een kerkenkruis?6 Zijn de keurig afgemeten cope-ontginningen in Utrecht en Holland (het vroegste bewezen voorbeeld is van 1081)
het resultaat van een soort deltaplan voor de bisschoppelijke en grafelijke veenwildernis?7
Was er een masterplan voor de zestiende- en zeventiende-eeuwse uitbreidingen van Amsterdam (de ‘grachtengordel’)? De architect H.P. Berlage geloofde heilig in dit laatste,
maar de Groninger kunsthistoricus Ed Taverne kwam in de jaren 1970 na onderzoek van
deze en soortgelijke stadsuitbreidingen (onder meer Utrecht, Haarlem en Leiden) tot een
andere slotsom. Taverne zag een ruimere rol voor toeval en particulier initiatief, maar
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had ook oog voor de tekenen van de renaissancecultuur die omstreeks 1600 het denken
en bouwen in de piepjonge Nederlandse Republiek beïnvloedde. Inspiratie door de klassieke oudheid, wiskundige planning en Vitruviaanse verhoudingen waren voor hem de
sleutelwoorden.8 De ideeën van Vitruvius, een Romeins wiskundige uit de eerste eeuw,
waren in de zestiende eeuw in heel West-Europa bekend. De belangstelling ervoor was
gestimuleerd door de druk van zijn tiendelige De architectura in 1486.
Tavernes opvattingen over renaissance-invloeden in de vroeg zeventiende-eeuwse
ruimtelijke ordening zijn in 1998 dankbaar aangehaald in de UNESCO-aanvraag voor de
Beemster en klinken door in Schroors bespiegelingen over het Bildt, een ‘moderne’ polder die 90 jaar vóór de Zijpe gestalte kreeg. De essentie van de Nederlandse renaissance in
de ruimtelijke ordening was volgens Schroor dat ‘de mens de onregelmatige natuur naar
zijn hand diende te zetten’. Dit gebeurde in 1505 in het Bildt op ‘in de Nederlanden tot
dan toe ongekend grote schaal’.9 Ook in de studie die Reh, Steenbergen en Aten in 2005
aan de landschapsarchitectuur van de Hollandse droogmakerijen wijdden, is Taverne’s
karakteristiek van de renaissance-ordening zonder veel plichtplegingen overgenomen.
Het lijkt raadzaam om de diverse elementen in dit boeiende cultuurhistorische vertoog
nader te ontleden. Om te beginnen grenzen Reh cum suis de ontwikkeling van het ‘droogmakerijlandschap’ ruim af: van 1500 tot 1920.10 Maar wat is precies renaissancistisch aan
deze ‘moderne’ ontwerpen? Het rationele ontwerp vooraf? De blokverkaveling?
De sleutelwoorden in Vitruvius’ De architectura zijn kort gezegd menselijke maat en rationele compositie. Deze laatste vereist ‘symmetrie en proportie, [ofwel] een exacte berekening van de geledingen zoals bij een welgeschapen mens’.11 De basis van het klassieke
begrip proportie is de standaardmaat (modulus) die in veelvoud in het ontwerp terugkeert.
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Een Vitruviaans ontwerp was anders gezegd gebaseerd op de modulaire compositie. Verkaveling vooraf van een polder in vierkante eenheden (‘blokverkaveling’) in plaats van de
traditionele verkaveling in parallelle stroken, al dan niet van vaste lengte (‘strokenverkaveling’), mag zo bezien Vitruviaans heten; een verdeling in vaag of onregelmatig blokvormige kavels niet.12 Vitruvius’ werk werd in de vijftiende en zestiende eeuw populair
dankzij renaissancekunstenaars zoals Da Vinci en Palladio. Maar is een tevoren vastgelegd ontwerp voor een regelmatige blokverkaveling daarom kenmerkend voor de renaissance? Noch Schroor, noch Reh cum suis dragen hiervoor argumenten aan. Laatstgenoemden plaatsen het klassieke droogmakerijlandschap in het kader van de longue durée van de
ontginningsgeschiedenis van het veen. Zij onderscheiden drie cultuurhistorische fasen:
het oorspronkelijke natuurlandschap (1) waarover in de Middeleeuwen als een matrix de
topografie van de ontginningen wordt gelegd (2) en vervolgens vanaf de zestiende eeuw
de droogmakerij als ‘templum’ of ‘architectonisch kristallisatiepunt’ (3). Vooral de term
‘templum’ herinnert aan Vitruvius’ werk.
Als paradigmatisch voor de grand designs van de Hollandse renaissance geldt het plan
voor de ideale stad van de wiskundige Simon Stevin (1548-1620). Een soortgelijk ontwerp
van de renaissancekunstenaar Albrecht Dürer werd al vanaf 1527 als gravure verspreid.13
Nog meer dan de grand tours van Hollandse kunstenaars zoals Jan van Scorel (1495-1562)
heeft de grafische revolutie de renaissance in Holland geïnspireerd. Dürer en Stevin
bouwden hun ideale stad op modulaire grondslag. Ook Van Scorel hield zich met ruimtelijke ordening bezig. Zijn masterplan voor de inpoldering van de Zijpe (ca. 1550) wordt
verderop besproken. Van Scorel, die bevriend was met Dürer, geldt als een uitgesproken
renaissancekunstenaar, maar in zijn polderontwerp is de modulariteit ver te zoeken.
Overigens is het cultuurhistorische begrip ‘renaissance’ al enige tijd onderwerp van
debat.14 In de recente standaardgeschiedenis Bouwen in Nederland is het zelfs helemaal
geen thema meer. Bij de periode 1500-1800 wordt het behandeld onder twee titels: ‘classicisme’ en ‘mathematische ordening van stad en land’, waarin bijvoorbeeld de ‘stedelijke’ inrichting van droogmakerijen aan bod komt. Er wordt onder meer gewaarschuwd
dat ‘de nadrukkelijke aanwezigheid van een geometrische vorm niet per definitie een
mathematische ordening betekent’.15 Zulke geometrische vormen (blokken, vijfhoeken)
zijn bijvoorbeeld herkenbaar in sommige turfconcessies in Oost-Zeeuws Vlaanderen.16
De vormen van de ontginningsblokken lijken echter veelal bepaald door natuurlijke omstandigheden, en in een enkel geval door een cope-achtig compromis tussen een landsheer en ontginners. Van een regelmatige of modulaire vooropzet of een masterplan is bij
deze strooksgewijs verder uitgebate concessies geen sprake. Voor de herkenbaarheid geven we de volgende werkdefinitie van ‘renaissance’: een vroegmoderne ontwerptraditie in
de Nederlandse bouwkunst en ruimtelijke ordening, voornamelijk gekenmerkt door een
mathematische ordening met modulaire trekken. Ons onderzoek zal in eerste aanleg gericht zijn op modulair ontworpen polders van vóór 1600.

Een middeleeuwse modelpolder?
Het vroegste bekende voorbeeld van een modulaire verkaveling ligt niet in Holland maar
in Overijssel. De polder Mastenbroek in de IJsseldelta tussen Kampen, Zwolle en Hasselt
is van 1364 (afb. 2). Er lijkt zo bezien enige aanleiding om onze werkdefinitie uit te breiden tot ‘een laatmiddeleeuwse of vroegmoderne ontwerptraditie’. Mastenbroek was een
project van de Utrechtse prelaat Jan van Arkel (bisschop van 1342 tot 1364). In 1364 liet hij
zijn landmeter Frederik Stoveken een plan opstellen voor de bedijking en inpoldering van
dit moeras ten oosten van Kampen. Met die stad en andere al dan niet vermeende rechthebbenden (‘markegenoten’) zoals de kasteelheer van Voorst bij Zwolle waren daartoe
overeenkomsten gesloten. In 1995 schreven Van de Pas en Zeiler: ‘De [in dit plan] gebezigde hoofdindeling in rechthoeken is uitzonderlijk. Waarom deze bij de uitvoering van
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Afb. 2. De polder Mastenbroek (overgenomen uit Blaeu’s Atlas
van de Nederlanden,
1662).

het akkoord van 1364 is toegepast, onttrekt zich aan onze waarneming. Zij komt in een
zo vroeg stadium en op zulk een schaal – voor zover bekend – nergens anders in ontginningsgebieden voor.’17 Is Mastenbroek, en niet Het Bildt, het paradigma voor de klassieke
droogmakerijen?
Deze vraag is slechts met het nodige voorbehoud te beantwoorden. Stovekens ontwerp
uit 1364 is namelijk niet bewaard. De vroegste bron voor de indeling is een morgenboek
dat tegenwoordig omstreeks 1390 wordt gedateerd.18 Door vergelijking van dit morgenboek met andere veertiende-eeuwse bronnen hebben Van de Pas en Zeiler niettemin een
hypothetische, maar aanvaardbare reconstructie kunnen maken van de inrichting uit
1364. Het oorspronkelijke Mastenbroek werd begrensd door de IJssel, de Zuiderzee en
het Zwartewater. Aan de rand lag een krans van drassige hooi- of madelanden (Wilsumermade, IJsselmuidermade, Hasseltermade et cetera) die waarschijnlijk al veel langer
door de omliggende steden en dorpen werden gebruikt. De verkaveling van deze ‘oudhoevige maden’ is onregelmatig, dit in tegenstelling tot de regelmatige blokverkaveling
in het binnen de madenring gelegen gedeelte. Ieder blok werd onderverdeeld in stroken
die volgens een vaste verdeelsleutel aan de gebruikers werden uitgegeven.
Van de Pas en Zeiler vonden nog een opvallend verschil tussen de oudhoevige randkavels
en de zestien ‘slagen’ (blokken) waarin het middengebied was verdeeld. De maden waren
alle genoemd naar een naastgelegen stad of kerspel. De slagen lagen volgens de reconstructie echter op nogal onlogische plaatsen in het middengebied.19 De Wilsumer- en Zalkerslagen in het noordwestelijke kwadrant werden van de gelijknamig maden gescheiden
door de zogeheten Bisschopsslag, wat voor de exploitatie door de Wilsumers en Zalkers
tamelijk onpraktisch was. Ook de Zwolseslag in het noordoostelijke kwadrant lag op ongemakkelijke afstand van de stad. Een en ander lijkt te wijzen op een, gezien de gespannen
verhoudingen in het Oversticht begrijpelijke, bisschoppelijke verdeel- en heerstactiek.20
Hieruit blijkt niet alleen dat Mastenbroek grotendeels modulair is verkaveld, maar
vooral ook dat de landsheer (hier de bisschop van Utrecht) daarop een zeer uitgesproken
eigen stempel heeft gedrukt. Uit de verwikkelingen rondom het Mastenbroek vóór 1364
komt naar voor dat de bisschop de markegenoten (naburige steden, dorpen en een enkele plaatselijke edelman) vooral zag als indringers of krakers die inbreuk maakten op
zijn landsheerlijke recht op alle onbewerkte grond: het wildernisregaal. Onlangs is be-
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toogd dat de ‘cope-overeenkomsten’ die opeenvolgende landsheren vanaf 1081 in Utrecht
en Holland sloten, zijn op te vatten als dadingen met soortgelijke ‘wilde’ ontginners.21 Zo
behelst het Mastenbroekakkoord van 1364 eveneens een regeling van de aangematigde
rechten van de omwonenden. Daarbij is kennelijk besloten tot een compromis dat in zijn
eenvoud voor alle partijen aantrekkelijk was: de verdeling van het middengebied in vier
maal vier blokvormige slagen. Deze werden vervolgens onder alle partijen verkaveld. Uit
de reconstructie blijkt dat aan deze indeling in zestien slagen strikt de hand is gehouden.
Dat deze verkaveling in de praktijk niet zuiver modulair uitpakte (de ‘slagen’ zijn namelijk
eerder rechthoekig dan vierkant geworden), zou kunnen worden verklaard uit de technische beperkingen waarmee een veertiende-eeuwse landmeter te maken had.
Kwam deze modulaire verkaveling uit de lucht vallen? Begon de renaissance in Nederland al in 1364? En zo ja, waarom is dan de Vitruviaanse vormleer juist in deze tijd in
Utrecht herontdekt? Voordat we bisschop Jan van Arkel nu als een vroege ‘renaissancevorst’ en Stoveken als onze eerste ‘renaissancekunstenaar’ gaan betitelen, moeten we enkele recente bevindingen van de bouwhistoricus Ad Mekking overwegen. Mekking meent
dat de ideeën van Vitruvius tijdens de Middeleeuwen nooit werkelijk verloren zijn gegaan,
maar juist in kerkelijke kring hun aanhang hebben behouden, ook in Nederland. Dat in
de elfde eeuw in de omgeving van de Utrechtse bisschop in Vitruviaanse termen werd gedacht, blijkt uit een brief van een kanunnik Alpertus aan bisschop Adelbold, de bouwheer van de romaanse voorganger van de Utrechtse Domkerk.22 In Mekkings reconstructie van die kerk, maar nog duidelijker in de ontwerpen van veel romaanse basilieken in
Duitsland, is een modulaire opzet traceerbaar. Mekking veronderstelt dat de bisschoppelijke bibliotheek in Utrecht een handschrift van Vitruvius’ standaardwerk heeft bezeten.
Of Stoveken zijn opleiding ook in Utrecht heeft gehad en zo met Vitruvius in aanraking is
gekomen, is niet bekend, maar dat hij als bisschoppelijk landmeter in 1364 een modulaire
polder ontwierp, lijkt wel vast te staan.
In 1369 bepaalde de bisschop dat Mastenbroek een eigen parochiekerk kreeg. Deze
was in 1363 oorspronkelijk voorzien in de Voorsterslag. Als patroon zou de heer van
Voorst optreden. Deze zou een bevriende priester als pastoor voordragen. Daarmee
dreigde de kerk van Mastenbroek echter binnen de invloedssfeer van één markegenoot
te komen. Mogelijk om dit te voorkomen ging in 1369 het recht van voordracht naar een
neef van de bisschop. De kerk kwam nu letterlijk in het midden te liggen. Het bakstenen
gebouw verrees in 1408 op het kruispunt van de hoofdwaterwegen in het middengebied.23
Deze ‘tempel’ kreeg daarmee de rol van architectonisch kristallisatiepunt in het hart van
de jonge polder. Hij accentueerde de kerkelijke eenheid van het gebied – en de centrale
rol die de bisschop hier wilde spelen.
Hierboven hebben we de eigenzinnige verkaveling van het middengebied geïnterpreteerd als een uitdrukking van de bisschoppelijke macht. Misschien moeten we daarbij
nog een stap verder gaan. Nemen we aan dat al in 1364 de centrale kerk was voorzien,
evenals de verdeling van het middengebied in zestien modulaire kavels, dan krijgt de plattegrond van het middengebied de trekken van een zogeheten Jeruzalemkruis. In de middeleeuwse iconografie is dit een groot kruis met tussen de armen nog vier kleinere kruisen. Het geheel verwijst naar de ‘hemelse stad’ Jeruzalem met zijn vier kruisbasilieken en
het Heilig Graf in het centrum. Overigens wijst niets erop dat het ooit de bedoeling is geweest om in het Mastenbroek een soortgelijk kerkenkruis te laten verrijzen (het patrocinium van de in 1408 voltooide kerk geeft daartoe geen aanleiding).24 Toch lijkt de idee dat
een bisschop zijn gezag wilde tonen door het landschap een sacraal tintje te geven, op zijn
minst aannemelijk. Voor de rest kunnen we ons aansluiten bij de conclusie van Van de Pas
en Zeiler: ‘Mastenbroek is een veenontginning, die oogt als een droogmakerij’.25 Opmerkelijk blijft dat de drie cultuurhistorische fasen die Reh cum suis voor de ontwikkeling van
de droogmakerijen hebben gedefinieerd, hier reeds in de veertiende eeuw zijn doorlopen.
We mogen in dit geval zeker spreken van een grand design anno 1364. Het initiatief lag alleen niet bij Hollandse regenten, maar bij een Utrechtse kerkvorst.
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Van Zuid-Holland naar Friesland
Na deze Overijsselse excursie keren we terug naar de bedijkingen op Zuid-Hollandse eilanden, volgens Schroor het feitelijke voorbeeld voor de inrichting van het Bildt. Deze
zoektocht blijkt geen sinecure, want evenmin als van Mastenbroek zijn van deze vijftiende-eeuwse bedijkingen contemporaine kaarten bewaard. De oudste, zestiende-eeuwse
kaarten in de trant van Jacob van Deventer geven vrijwel geen informatie over de landinrichting.26 Pas op zeventiende-eeuwse kaarten zoals Blaeu’s kaart van Delfland, Schieland
en de ‘tegenoverliggende eilanden’ uit 1645 zien we deze eilanden overdekt met geometrische netwerken van polderwegen en -vaarten die op regelmatige blokverkavelingen lijken te wijzen (we herinneren ons dat een geometrische vorm nog geen bewijs vormt voor
een mathematische ordening).27 De meeste dateren van na de bedijking van het Bildt in
1505, maar enkele namen zoals ‘Oudeland’ wijzen op eerdere bedijkingen. Het volgende
staatje geeft een indruk van de ontwikkelingen tot 1505.28
Dirksland (1415)
Oud-Herkingen (1419)
Oud-Schuddebeurs (1431)
Oud-Strijen (1436)
Nieuw-Markenburg (1438)
Oud-Velgersdijk (1439)
Nieuw-Reijerwaard (1441)
Grijsoord cum annexis (1455)
Oud-Hoenderhoek (1455-1457)
Goudswaard (1456)
Oud-Guldeland cum annexis (1459)
Charlois (1460)
Middelharnis-Sommelsdijk (1465)
Oud-Bonaventura (1471)
Oud-Oostbroek (1478)
Ooltgensplaat cum annexis (1481)
Nieuwe Korendijk (1482)
Barendrecht (1484)
Oud-Hongerland (1498)
Klinkerland (1505)
Dat Dirksland op Overflakkee, de vroegste van deze polders, een halve eeuw na de bedijking in gelijke blokken was verkaveld, blijkt uit een leenbrief uit 1461 voor ‘vijftig gemeten vrijland in Dirksland, te weten het derde blok van de zeedijk in, groot 22 gemet[,] het
vierde blok over de weg, groot twintig gemet [en] acht gemeten in het vijfde blok van de
Zuidweg in tot de Scheidelf’.29 Eén blok mat blijkbaar ongeveer twintig gemet. Minder
regelmatig lijkt de verkaveling van de jongste van deze polders, eveneens op Overflakkee: Klinkerland, dat in 1505 werd bedijkt door de Dordtse regent heer Jacob Oom van
Wijngaarden. Zijn familie verwierf in 1505 tevens het bedijkingscontract voor het Bildt
in Friesland.30 Daarom wordt de bedijking en verkaveling van Klinkerland hier nader beschreven.
Vrijwel geheel Overflakkee was omstreeks 1400 door intensieve zoutwinning verwaterd tot gorzen en slikken. Omdat hierop door herhaalde stormvloeden een laag vruchtbare zeeklei was afgezet (‘opgebild’, het proces waaraan ook het Bildt in Friesland zijn
naam ontleent), werd het aantrekkelijk om het na bedijking geschikt te maken voor
graanbouw. Dit graan was in de eerste plaats bestemd voor de stedelijke markten, evenals de turf die door veelal stedelijke ondernemers op minder vruchtbare percelen werd
gewonnen. Deze ontwikkeling komt overeen met die van Mastenbroek. Evenmin als daar
was op Overflakkee voor de bedijking (nog) sprake van bewoningskernen. De ontsluiting

12

26 Zie bijvoorbeeld T. de
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(1978), 271.
30 De contractanten in
1505 waren Jacob, zijn
broers Dirk en Floris en
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en inrichting van de nieuwe polders kon daarom volgens een min of meer rechtlijnig plan
plaatsvinden.
De bedijkingsoctrooien volgden grotendeels het model van de publiek-private joint
venture dat al in 1331 door de grafelijke raad Willem van Duivenvoorde voor de Zwijndrechtse Waard was opgesteld.31 In de polders ontstonden op kruisingen van kreken en
dijken nederzettingen van het zogeheten Overflakkeese type: een ‘voorstraat’ die loodrecht van de dijk naar de vierkante kerkring liep met aan weerszijden een ‘achterstraat’.32
Voor Dirksland werd het werk in 1415 door de landsheer gegund aan een consortium onder leiding van Pieter Klaasz. Het consortium kreeg voor en in het te bedijken land zeven jaar belastingvrijstelling alsmede de lagere rechtspraak ofwel de ‘lage heerlijkheid’.
Voor Grijsoord (met Duivenwaard, Oude en Nieuwe Tonge, Hugenvliet, Hellebreemsgat en Battenoord) werd in 1455 octrooi verleend aan Godschalk Oom van Wijngaarden,
de grootvader van Jacob. Hij was al in 1437 beleend met een deel van de gorzen, landen
en slikken in dit gebied. Ook bij dit leen was de lucratieve lage rechtspraak inbegrepen.
Godschalk en zijn erfgenamen mochten zich derhalve ‘heer van Grijsoord’ noemen.
In 1504 was genoemde heerlijkheid in handen van een broer, een neef en een zwager
van Jacob Oom van Wijngaarden.33 In november gaven deze drie heren van Grijsoord aan
Jacob octrooi om samen met Adriaan Cornelisz. van Kleiburg het schor genaamd Klinkerland te bedijken ‘tot een nieuw korenland’. Dit octrooi werd ook getekend door twee
kloosters die eveneens rechten in het gebied bezaten. In 1505 legde Jacob een afsluitdijk
van Battenoord naar Herkingen. De bewoners van de nieuwe polder zouden kerkelijk (en
na veertien jaar ook wereldlijk) onder Herkingen vallen. Bij dijkdoorbraak stonden de bedijkers borg voor herdijking binnen zes weken.34 In een kaartboek van Voorne uit 1695
wordt de verkaveling in vier blokken van oost naar west weergegeven als in tabel 1.35
Tabel 1. Verkaveling van het Klinkerland (bedijkt 1505) in vier blokken en 18 kavels.
N.B. De maten in Voornse gemeten en vierkante Voornse roeden (1/300 gemet) zijn afgerond op hele Voornse gemeten (0,46 ha).

31 Kuiken, ‘Van “Copers”
tot compagnons’, 80.
32 C.M.J.M. van den Heuvel, ‘De mathematische ordening van stad en land’,
in: Bosma, Bouwen, 281.
33 Kort, ‘Voorne’, 279284.
34 Teixeira, Zuid-Holland X-2 (Den Haag 1941),
266-268.
35 H. van Dyck, ‘Caarte
van de Polders van Out en
Nieuw Herckingen’, in:
idem, Caartboeck van Voorne
(Oostvoorne (1695) 2001),
6. De blokoppervlakten
zijn door Van Dyck linksboven in tabelvorm gegeven, de kaveloppervlakten
staan in de afzonderlijke
kavels ingeschreven.
36 Op de kaart van Van
Dyck (ook op www.geschiedenisvandirksland.
com) onderverkaveld in
A6 (bijna 20 gemet) en B6
(ruim 24 gemet).

Naam

Oppervlakte per blok

Eerste blok

106 gemet

Tweede blok

63 gemet

Derde blok

98 gemet

Molenblok

66 gemet

Totaal

333 gemet

Oppervlakte per kavel
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

34
72
48
15
23
44
16
3
12
9
10
1
5
22
9
5
1
4

gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet36
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet
gemet

1-18 333 gemet

Bron: H. van Dyck, Caartboeck van Voorne (Oostvoorne (1695, 2001) 6).
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De verkaveling volgens de kaart van 1695 was dus geen modulaire, maar een onregelmatige blokverkaveling. Die in het ten westen van Klinkerland gelegen en reeds in 1419 bedijkte (Oud-)Herkingen is daarentegen een klassieke middeleeuwse strokenverkaveling met
hoofd- en volgerlanden, zoals deze ook in de Zwijndrechtse Waard bestond. Op de kaart
van Blaeu uit 1645 is van deze verkaveling overigens niets te zien. Alleen de dijk en een
kreek zijn ingetekend. Infrastructuur en verkaveling zijn in de cartografie blijkbaar zeer
verschillende zaken. De terminologie in het Voornse kaartboek sluit verder naadloos aan
bij de twee zo verschillende inrichtingen. In Oud-Herkingen is alleen sprake van kavels,
in Dirksland zijn de in de brief van 1461 genoemde blokken onderverdeeld in kavels.37
Na Klinkerland was het volgende bedijkingsproject van de Wijngaardens het Bildt in
Friesland. Het octrooi van de Friese landsheer Georg van Wettin, hertog van Saksen, werd
op 22 februari 1505 binnengehaald door Thomas Beukelaar, een zwager van Jacob Oom
van Wijngaarden. Jacobs broers Dirk en Floris waren medevennoot. Er waren nogal wat
partijen die oude rechten op de Bildtse kwelders wilden laten gelden. Deze werden bijna
alle in 1506 door de landsheer uitgekocht, net als de omliggende ‘markegenoten’ van het
Mastenbroek in 1364. Het bestek voor de Bildtdijk werd in 1505 opgemaakt door Adriaan
Cornelisz, baljuw van Voorne,38 dezelfde die in 1504 met Jacob Oom van Wijngaarden het
bedijkingsoctrooi voor Klinkerland had verkregen. Deze Adriaan Cornelisz. was verzwagerd met de Dordtse families Oom en Van den Steenhuizen, die in 1437 samen waren beleend met de gorzen, slikken en lage heerlijkheid van Grijsoord cum annexis. Zo blijkt achter deze projecten op Overflakkee een Dordts familienetwerk schuil te gaan dat in 1505 al
tientallen jaren ervaring met het bedijken van kwelders in huis had.
Welke inrichting kwam nu in 1505 uit de bus in het Friese project? Een regelmatige
blokverkaveling zoals in Dirksland? Een onregelmatige blokverkaveling zoals in Klinkerland? Of een klassieke strokenverkaveling zoals in Oud-Herkingen? Een eerste aanwijzing is dat in de eerste morgenboeken van het Bildt uit 1505 en 1509 geen sprake is van
‘blokken’, maar consequent van ‘kavels’. De onderverdeling van de oorspronkelijke veertien kavels in ‘goede’ en ‘boze’ blieken komt overeen met die in hoofd- en volgerlanden.
Een andere aanwijzing dat we eerder aan een stroken- dan aan een blokverkaveling moeten denken, is de zogeheten Gabbemakaart uit 1584.39 Dit is de enige (in kopie) bewaarde
zestiende-eeuwse kaart waarop de oorspronkelijke verkaveling van een deel van het ‘Oud
Bildt’ (ten zuiden van de Bildtdijk van 1505) is ingetekend. Op oudere Bildtkaarten zoals
die van Jacob Heresz. (1545) staat alleen de strokenverkaveling van het toen nog buitendijkse ‘Nieuw Bildt’ aangegeven. De Gabbemakaart toont in het uiterste westen en oosten van de polder twee kavels die waren toegewezen aan de stad Franeker en een naburige abdij. Daartussen was het Oud Bildt verdeeld in dertien brede stroken. De eerste drie
staan op naam van de drie broers Van Wijngaarden die het octrooi in 1505 verwierven. De
twee volgende zijn doorsneden, waardoor vier kwadranten zijn ontstaan. Het noordwestelijke kwadrant staat op naam van Jan Pietersz. Hij was in 1505 consort in de kavel van de
edelman Joost van Mijnden.40 Van meet af aan hebben de vier Dordtenaren namelijk zelf
nieuwe consorten zoals deze Van Mijnden geworven. Deze nieuwe consorten vormden
op hun beurt eigen consortia. We mogen hier naar analogie van de beruchte piramidespelen van ‘piramideverkaveling’ spreken. In 1509 was Van Mijndens kavel in drieën verdeeld. In 1527 staan hier al zeven afzonderlijke pachters te boek en in 1574 veertien.41 De
fijnmazige blokverkaveling die in 1743 op een voor de Friese Staten getekende Bildtkaart
is te zien, is dus niet de historische verkaveling uit 1505 maar kennelijk het gevolg van
voortdurende onderverkaveling.42 De historische verkaveling had trekken van een traditionele strokenverkaveling zoals bijvoorbeeld in Oud-Herkingen op Overflakkee – zij het
op veel grotere schaal dan van enige middeleeuwse polder in Holland of elders bekend is.
Hoewel in het Bildtse polderlandschap geometrische vormen aanwijsbaar zijn, vormen
zij nog lang geen concreet bewijs voor een modulaire verkavelingsopzet. Het Bildt is dus
volgens onze werkdefinitie geen renaissancepolder.
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Verkaveling en infrastructuur
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Hiermee zou het verhaal over een masterplan voor het Bildt kunnen worden afgesloten,
wanneer niet in 1998 in het hertogelijk archief te Dresden een schetsje uit het bedijkingsjaar 1505 was opgedoken (afb. 3). Het geeft onder het motto Bill wegen een mathematisch
aandoende infrastructuur voor de nieuwe polder aan. Met wat goede wil is hierin de Vitruviaanse verhouding 1:2 herkenbaar. De in acht gelijke vakken verdeelde Bildtdijk is ongeveer tweemaal zo breed als de grootste diepte van het te bedijken land. Ook wanneer
we op een naar moderne maatstaven uitgemeten topografische kaart (bijvoorbeeld die
van Schotanus uit 1664 of 1694, afb. 4) een loodlijn trekken van het midden van de Oude
Bildtdijk naar de zuidgrens van de polder, blijkt deze vrijwel even lang als de halve Bildtdijk. Zowel op papier als in werkelijkheid lijkt de plaats van de eerste Bildtdijk dus zo gekozen dat een polder met een vrijwel Vitruviaanse maatvoering kon ontstaan. De modulus
is hier een vierkant dat langs de dijk achtmaal wordt herhaald. Er zijn wel enkele verschillen tussen het schetsje uit 1505 en de zeventiende-eeuwse praktijk. De Bildtdijk blijkt in
1664 niet de kaarsrechte afsluitdijk uit 1505 geworden. Ook de noord-zuidwegen (vijf,
geen zeven) lopen in 1664 anders.43
Het was waarschijnlijk geen Hollandse regent maar een Saksische militair die in 1505
dit bijna achteloze ontwerp voor de inrichting van de nieuwe polder op papier krabbelde: Vitus von Draxdorf, opperbevelhebber van het Saksisch-Friese leger.44 Draxdorf lag
in 1505 voor de stad Groningen, die zich onder leiding van de Martinipastor Willem Frederiksz. verzette tegen inlijving bij Saksisch Friesland. Achterop een situatietekening
van de stad, met daaromheen de Saksische blokhuizen en andere versterkingen, schetste hij of een van zijn medewerkers de wegen of waterwegen voor het pas bedijkte Bildt:
haaks op elkaar, alsof het een Romeins legerkamp betrof.45 Dat Draxdorf zelf de tekenaar
was, is niet onwaarschijnlijk, want hij bezat in 1505 een aandeel in de onderneming.46
De vondst van dit summiere Bildtse masterplan was voor Schroor aanleiding om zijn in
1993 voor het eerst geopenbaarde theorie over het Bildt als ‘renaissancepolder’ nieuw leven in te blazen. In 2000 schreef hij: ‘de basis voor de inrichting [was] een centrale as, de
tien kilometer lange Middelweg. [Haaks hierop] werd een vijftal noord-zuidwegen aangelegd[.] Op een drietal kruisingen ontstonden even zovele dorpen. Zo kreeg het (Oude)
Bildt zijn (…) regelmatige landschappelijke inrichting[.] Weldra zou de in het Bildt toegepaste verkaveling gemeengoed worden’.47 Schroor had hierbij misschien nog kunnen vermelden dat de opdrachtgever voor de bedijking in 1505, de Saksische hertog Georg (14711539), in meer dan één opzicht als een echte renaissancevorst kan worden beschouwd.
De hertog, die in 1504 het bestuur als gubernator et potestas van Friesland overnam van
zijn krijgshaftige jongere broer Heinrich (1473-1514), was niet alleen afgestudeerd als
jurist (in Leipzig), maar ook bijzonder actief als dichter en kunstenpatroon. Hij correspondeerde uitvoerig, en uiteraard in het Latijn, met Erasmus en andere humanisten.48
Toch kleeft er een methodologisch bezwaar aan het beeld van het Bildt als ‘blokvormige renaissance-verkaveling’, zoals Schroor dit in 1993 schetste. Onder het paraplubegrip ‘regelmatige landschappelijke inrichting’ wordt de in 1505 geschetste infrastructuur
vereenzelvigd met de uit de morgenboeken en de Gabbemakaart af te leiden historische
verkaveling.49 En deze laatste was, anders dan die in Mastenbroek, Dirksland en Klinkerland, in eerste aanleg geen blokverkaveling. Wat we in 1505 zien, is te beschrijven als
twee afzonderlijke ontwerpstromen: een met militaire rechtlijnigheid opgezette infrastructuur en een historisch gegroeide verkaveling die de machts- en bezitsverhoudingen
weerspiegelt. Hierbij valt op te merken dat ook bij de grand designs die vanaf de regering
van de Hollandse stadhouder Maurits van Nassau (1584-1625) in de Nederlanden zijn gerealiseerd, militaire ontwikkelingen een rol hebben gespeeld. Vestingbouwers en cartografen zoals Adriaan Anthonisz., Simon Stevin en Jan Sems drukten omstreeks 1600 hun
stempel op de ruimtelijke vormgeving van stad en landschap. Stevin publiceerde in 1617
bijvoorbeeld een verhandeling over de inrichting van legerkampen naar Romeins model,
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Afb. 3. Het schetskaartje van het Bildt uit
1505 in het Sächsisches
Hauptstaatsarchiv te
Dresden (microfiche in
Tresoar, Leeuwarden,
toeg. 1, inv.nr. 2132).

Afb. 4. Kaart van het
Bildt (overgenomen uit
C. Schotanus, Beschryvinge van de Heerlyckheydt Friesland
tusschen ’t Flie ende
Lauwers (Leeuwarden
1664).

die onder meer ten grondslag ligt aan de verkaveling van Nieuw Amsterdam (het huidige
Manhattan). Juist waar stedelijke ondernemers de toon zetten, zien we deze ‘Mauritiaanse renaissance’ ook op het platteland doordringen, van Amsterdamse droogmakerijen
zoals de Beemster (1612) tot de Veenkoloniën van de stad Groningen (Sems, 1615).50 De
in 1572 in het Friese Franeker geboren Jan Sems moet als kind de in 1505 bedijkte en in
pacht uitgegeven Bildtpolder goed hebben gekend. Zijn familie was grootgrondbezitter
in de op de Gabbemakaart aangegeven ‘Franeker’ kavel.51
Een tweede probleem is het ontstaan van de drie Bildtdorpen. Schroor dateert dit ontstaan na de aanleg van de ‘Bill wegen’. Het ontbreken van de dorpen op het schetsje uit
1505 schijnt dit te bevestigen. Het lijkt er zelfs op dat de dorpen helemaal geen onderdeel
waren van de oorspronkelijke inrichting van het Bildt. De eerste aanwijzing daarvoor is
dat zes van de zeven noord-zuidwegen op het schetsje rooien op kerkdorpen op het ‘oude
land’: Firdgum, Minnertsga, Wier, Berlikum, Beetgum en Britsum. Omdat Britsum niet
ten zuiden maar ten oosten van het Bildt ligt, moet het schetsje op dit punt niet helemaal
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letterlijk worden genomen. Toch was kennelijk voorzien dat gebruikers van het nieuw bedijkte Bildtland op het oude land zouden kerken – net zoals de Klinkerlanders in Herkingen. Ik hoop in een volgend artikel te laten zien dat heel wat Bildtpachters in 1511 nog in
Friese randdorpen woonden. De tweede aanwijzing is dat de morgenboeken van 1505 en
1509 geen kerkland vermelden. Op papier was hiervoor wel een reservering gemaakt. In
juni 1506 bepaalde hertog Georg namelijk, in aanvulling op het octrooi van 1505, dat de
Bildtbewoners op eigen kosten drie parochiekerkjes moesten bouwen, waaraan de hertog
in totaal drie morgen land schonk – genoeg voor drie kerkgebouwtjes, maar onvoldoende
om drie full-time priesters te onderhouden. Pas in 1511 is sprake van drie schamele kerkjes. Ze zijn later gewijd aan St. Jacobus, St. Anna en Maria.52 Deze gang van zaken berustte
mogelijk op het misverstand dat de Wijngaardens in 1505 ter wille van hun prestige en/of
zielenheil voor de kerkbouw zouden opdraaien. Wie het octrooi voor Klinkerland uit 1504
kende, had beter kunnen weten. De Wijngaardens, die daar zelf de voornaamste grondbezitters waren, lieten hun pachters liever kerken in Herkingen. Ook in het Bildt betaalden
uiteindelijk niet de hertog en de Hollanders, maar de Bildtmeiers zelf voor hun kerken.
De enige woonkern die al vanaf 1505-1506 in de Bildtrekeningen voorkomt, is een
schutsluis met bijbehorende ambtswoning: het huidige Oudebildtzijl. De locatie op de
kruising van de Bildtdijk en de Leije komt overeen met die van Overflakkeese nederzettingen zoals Dirksland. De inrichting wijkt echter af: geen voor- en achterstraten, geen
kerk, maar alleen een ‘zijl’ met woning waar passerende schippers hun invoerrechten
afdroegen. Ook dit onderdeel van de Bildtse infrastructuur ontbreekt op het masterplan
van 1505 – en dat terwijl de hertog volgens het octrooi de sluizen in de Bildtdijk zou laten bouwen. Het hiervoor begrote geld ging in 1505 echter op aan soldij voor Draxdorf en
zijn belegeringstroepen.53 Dit zou het ontbreken van de sluis op Draxdorfs schetsje kunnen verklaren. In nog een ander opzicht week de gerealiseerde infrastructuur af van de
in 1505 geschetste. Op de zeventiende-eeuwse kaarten ontbreken de noord-zuidwegen
naar Firdgum, Wier en Britsum. Die naar Beetgum, Berlikum en Minnertsga rooien niet
op de kerken maar op de omgrachte huizen van drie voorname Friese Bildtconsorten: de
Hermana’s bij Minnertsga, de Hemmema’s bij Berlikum en de Grumbachs bij Beetgum
(afb. 4).54 Ook in deze ‘modelpolder’ bepaalden plaatselijke machtsverhoudingen blijkbaar uiteindelijk hoe de ‘Bill wegen’ liepen.

Besluit: heeft het Bildt navolging gekregen?
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We hebben hierboven gezien hoe het Bildt in 1505 is ontstaan als een van de polderprojecten van een Dordts patriciërsnetwerk dat vijftig jaar ervaring had met de bedijking en uitbating van aangeslibd land op Overflakkee. De infrastructuur is grotendeels van militaire
snit en vertoont de mathematische ordening die past bij onze definitie van ‘renaissance’.
Deze ordening is niet teruggevonden in de historische verkaveling. De op achttiendeeeuwse kaarten afgebeelde blokverkaveling is een momentopname van een voortgaand
proces van versnippering waarvan het begin al in de zestiende-eeuwse Bildtse morgenboeken (de reeks loopt van 1505-1509 en van 1527-1574) meetbaar is. Schroor noemt als
cultuurhistorische erfgenamen van de Bildtse ‘vroegrationele’ aanpak een reeks Noordhollandse polders, van de Zijpe (1597) tot klassieke droogmakerijen zoals Beemster
(1612) en Wijde Wormer (1626). In deze slotparagraaf wordt de mogelijke Bildtse invloed
op het ontstaan van deze ‘renaissancepolders’ onderzocht.
De verkavelings- en bewoningsgeschiedenis van de droogmakerijen vertoont een zeer
brede variatie. Zo was de Wijde Wormer door de hoofdingelanden vrijwel geheel verpacht
aan kleine boeren, terwijl de Beemster een groot deel van het zomerseizoen als buitenverblijf van voornamelijk Amsterdamse grondbezitters diende.55 Dit kan verklaren waarom in de Wijde Wormer geen eigen kerkelijke gemeente is ontstaan, terwijl de Amsterdamse stadsbouwmeester Hendrik de Keizer (1565-1620), onder meer architect van de
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Afb. 5. Kopie van de
‘Nova Roma’-kaart
waarmee Jan van Scorel omstreeks 1550 investeerders voor de inpoldering van de Zijpe
wierf. P. van Burgh,
1650 (Nationaal Archief, Den Haag, Hingman, 4.VTH, inv.nr.
2474).

Noorder-, Zuider- en Westerkerk in die stad, in 1615 opdracht kreeg voor de bouw van
een hoogwaardige kerk (met herenbanken) in Middenbeemster. Het ‘kerkenkruis’ dat
aanvankelijk voor de polder als geheel was voorzien, is echter nooit gerealiseerd. Pachters van elders in de Beemster bleven, evenals die in de Wijde Wormer, kerken in randgemeenten zoals Purmerend.56
De infrastructuur van deze droogmakerijen, van het Daalmeer (1560) tot en met de
Schermer (1633-1635), vertoont echter een uniform grondpatroon dat is gekenschetst
als een middentocht met haaks daarop kavelsloten. In het geval van de Zijpe gaat dit patroon terug op een ontwerp van Simon Meeus van Edam uit 1553.57 Een kenmerk van al
deze polders is dus dat de verkaveling vanaf de tekentafel geïntegreerd was met de infrastructuur. Bij het Bildt lijkt dit allerminst het geval. Op geen enkele bewaard gebleven
zestiende-eeuwse kaart staan kavelgrenzen – met uitzondering van de Gabbemakaart.
Een geïntegreerd plan voor infrastructuur en verkaveling laat zich beter afleiden voor het
veertiende-eeuwse Mastenbroek, met zijn streng doorgecomponeerde modulaire ordening vermoedelijk het zuiverste precedent van de Beemster. Ook hier kwam de kerk in
het midden: in Mastenbroek als symbool van het bisschoppelijk gezag, in de Beemster
als symbool van de macht en het geld van de Amsterdamse heren.
Over de voorgeschiedenis van de bedijking van de Zijpe is al veel geschreven. Het is het
verhaal van de kunstschilder Jan van Scorel die op zijn grand tour naar Duitsland en Italië
kennismaakte met de haute peinture van de Europese renaissance. In 1517 vertrok hij vanuit Utrecht naar Neurenberg om Dürer te ontmoeten. Daarna verbleef hij in Venetië, het
Heilig Land en Rome. Bij zijn thuiskomst werd Scorel kanunnik in een van de Utrechtse
kapittels. Hij was als oud-pelgrim tevens lid van de Jeruzalembroederschappen in Utrecht
en Haarlem.58 Een handvol Haarlemmer notabelen, waaronder tenminste één plaatselijke Jeruzalembroeder, was in 1509, toen Van Scorel nog als schildersgezel in de Spaarnestad woonde, als medeconsort betrokken bij het Bildt.59 Van Scorel zal ongetwijfeld van
het bestaan van deze Friese polderonderneming hebben gehoord, al was het maar door
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56 Wijde Wormer viel kerkelijk onder de gemeente
Purmerend. Wanneer in
de winter het kerkpad onbegaanbaar was, weken de
inwoners uit naar andere
gemeenten in de buurt.
Dit kwam in de zeventiende eeuw in alle NoordHollandse droogmakerijen voor en verklaart dat
doop- en trouwgegevens
van één gezin dikwijls over
uiteenlopende kerkelijke
gemeenten verspreid zijn
(vriendelijke mededeling
K. Zijp, Middenbeemster).
57 Reh e.a., 78-79, 89.
58 C.H. de Jonge, Jan van
Scorel (Amsterdam 1940).
59 Kuiken, ‘ “Copers” tot
compagnons’, 100 nummers P40-P41; vergelijk Klaas Adriaansz. van
Dordt, aldaar, 99, nummer P33.

60 Nationaal Archief Den
Haag, Hingman, 4.VTH,
inv.nr. 2473 (‘ende sal
genaemt werden Nova
Roma’). Zie voor een afbeelding Reh e.a., Zee van
land, 87.
61 St. Paulus (in Rome:
Buiten de Muren), St. Pieter (Vaticaan), St. Laurens,
St. Jan (Lateranen), St.
Sebastiaan, Maria (Maggiore) en het H. Kruis.
62 T. van Bueren, Leven
na de dood. Gedenken in de
late Middeleeuwen (Turnhout 1999), 168-169 nummer 36.
63 J. de Hullu, A.G. Verhoeven (ed.), Andries Vierlingh, Tractaet van Dyckagie
(Den Haag 1920), aangehaald in E. Beukers (red.),
Hollanders en het water (Hilversum 2007), 43.
64 Reh e.a., Zee van land,
87-95; de kaart van Simon
Meeus afgebeeld aldaar,
89.
65 Sannes, Geschiedenis, I
51-53; dezelfde, Grafschriften tussen Flie en Lauwers.
II: Het Bildt (Leeuwarden
1952, passim).

zijn voortgezette contacten met de Haarlemmer broeders – hij schilderde omstreeks 1529
portretten van hen. Omstreeks 1550 zette hij zijn zinnen op een eigen polder in de kop
van Noord-Holland, niet ver van zijn geboortedorp Schoorl. Het plan dat hij hiertoe aan
Zuid-Nederlandse investeerders voorlegde, droeg de naam Nova Roma (afb. 5).60 Het project voor Van Scorels polder (nu de Zijpe) omvatte zeven parochiekerken, stuk voor stuk
genoemd naar Romeinse basilieken.61
Dit laatste geeft een indruk hoe de sluwe Van Scorel deze kerken dacht te financieren.
Wie in zijn tijd alle zeven hoofdbasilieken van Rome bezocht, kon daarmee een volle aflaat verdienen. Voor minder kapitaalkrachtige of reislustige pelgrims was er een alternatief: een rondgang langs zeven kerken in eigen land. De uitgespaarde kosten van de Romereis werden dan aan de betreffende kerken geschonken.62 Van Scorels Nova Roma was
zonder twijfel bedoeld om een stroom pelgrims te trekken. De kerken zijn echter nooit in
de geprojecteerde vorm gerealiseerd. Van Scorel was, zoals een medewerker opmerkte,
een knap tekenaar maar een slecht waterbouwkundige.63 In 1554, kort nadat de landmeter Simon Meeus het masterplan had uitgewerkt tot een regelmatige strokenverkaveling
maar het aantal te bouwen kerken had teruggebracht tot één, trok Scorel zich, volgens de
overlevering teleurgesteld, terug.64
Jan van Scorel was een vooraanstaand renaissancekunstenaar, maar was zijn Nova
Roma daarom ook een renaissancepolder? En is zijn ontwerp geïnspireerd door voorbeelden zoals het in 1505 bedijkte Bildt? Geen van deze vragen kan onvoorwaardelijk met ‘ja’
worden beantwoord. In Scorels masterplan overheersten bijbelse en christelijke elementen: zeven kerken (de dagen van de schepping, maar ook de zeven deugden en hoofdzonden) in een door twee hoofdvaarten in drieën gedeeld gebied (de Heilige Drie-Eenheid).
De opzet is die van een sacraal landschap: een themapark, zo u wilt. Van een modulaire
of andere mathematische ordening is niets terug te vinden. Wel doet het ontwerp oppervlakkig gezien denken aan de Bildtkaarten uit het midden van de zestiende eeuw. Daarop is een regelmatige rij van drie stenen parochiekerken te zien, betaald door plaatselijke elites die na het aflopen van het octrooi van de Wijngaardens en consorten zelf het
bestuur van de polder ter hand namen. Deze dorpsnotabelen investeerden niet alleen in
kerkgebouwen, maar ook in hun eigen memoriecultuur.65 De nieuwe deftigheid van het
Bildtse sacrale landschap kan heel goed een inspiratiebron voor Van Scorel zijn geweest.
Dat zo’n landschap in de Zijpe niet is gerealiseerd, zou wel eens kunnen komen doordat
zich daar niet tijdig een lokale elite heeft ontwikkeld. We stelden hierboven vast dat zowel de verkaveling als de infrastructuur van een polder in laatste aanleg worden bepaald
door de sociale en economische verhoudingen. Dit geldt mutatis mutandis dus ook voor de
sacrale infrastructuur.
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