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CORNELIUS VERMUYDEN, THOOLSE 
WATERBOUWKUNDIGE IN ENGELAND 
 
door Peter Lindhoud 
 
Je vraagt je af hoe het kan dat Cornelius Vermuyden (1590-1677) 1, 
geboren in Sint-Maartensdijk, het tot een van de belangrijkste 17de-
eeuwse waterbouwkundigen in Engeland heeft kunnen schoppen. Wat 
waren de kwaliteiten van deze man die op de Engelse koningen indruk 
maakten en bij hen zo veel vertrouwen wekte dat zij hem grote 
waterbouwkundige werken lieten uitvoeren? En dat in een tijd waarin 
Engeland in een burgeroorlog verzeild raakte en de spanningen tussen 
Nederland en Engeland zodanig opliepen en dat ze met elkaar in 
oorlog kwamen.  
 
De naam Cornelius Vermuyden was ik al een paar keer tegengekomen in 
werken van Engelse historici. Daarbij wordt dan vermeld dat hij 
waterbouwkundige was en van Tholen kwam. Hier en daar kom je zijn naam 
ook wel tegen in Nederlandse literatuur. Zijn tijdgenoot Jan Adriaensz. 
Leeghwater (1575-1650) die we kennen als de drooglegger van o.a. de 
Beemster, Purmer, Wormer en de Schermer, wordt echter veel vaker 
genoemd. Dat Leeghwater ook de drooglegging van moerassen in Zuid-
Frankrijk, Lotharingen en Holstein voor zijn rekening heeft genomen, geeft 
aan dat zijn kennis en kunde ook over de Nederlandse grenzen heen 
gewaardeerd werd. Hoewel minder bekend dan Leeghwater, past Vermuyden 
ook in het rijtje Nederlandse waterbouwkundigen dat in het buitenland actief 
was.  
 
Familienetwerk, waterbouwkundige achtergrond en ervaring 
Als we kijken naar het familienetwerk waartoe Vermuyden behoorde, is het 
niet zo vreemd dat hij waterbouwkundige werd. Zijn voorvaderen waren al 
betrokken bij inpolderingen en deden daarbij kennis en vaardigheden op die 
van generatie op generatie werden doorgegeven. Bovendien behoorde hij tot 
een vooraanstaande familie. Zijn vader Gilles Vermuyden was schout en zijn 
moeder Sarah Werckendet kwam uit een voorname familie uit Zierikzee. De 
familie Werckendet was ook actief bij inpolderingen; o.a. op Noord-Beveland.  
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Registratie van het begraven van Sr Cornel Varmooden in de parochie St. Margareth 
(Westminster, Londen). 
 
Wanneer je in die tijd tot een vooraanstaande familie behoorde, onderhield je 
ook contacten met de andere vooraanstaande families uit je omgeving. Door 
verdere huwelijken raakten de families Vermuyden, Werckendet, Liens, 
Dallens, Van Borsselen, Van der Heyden, Corvincx, Manteau van Dalen2 en 
Van den Brande met elkaar verbonden. Uit al deze families kwamen 
burgemeesters, schepenen en baljuws voort. Daarmee behoorden zij tot de 
top van de Thoolse samenleving, koesterden aristocratische aspiraties en 
voelden zich ook thuis in adellijke kringen. Vanuit deze families werd niet 
alleen het lokale belang gediend. In 1618 kreeg Joachim Liens, burgemeester 
van Tholen, van de Staten-Generaal de opdracht om samen met Van Goch en 
Van der Dussen op diplomatieke missie naar Engeland te gaan.  
Het waren Thoolse families waaruit bestuurders en waterbouwkundigen 
voortkwamen; bekend met de waterbouwkundige uitdagingen die zich in de 
praktijk voordeden. Tholen was in de loop der eeuwen samengevoegd uit een 
groot aantal afzonderlijke opwassen, waarbij schorren waren ingepolderd en 
kreken afgesloten. Daarna moest een voortdurende strijd worden geleverd 
tegen dijkvallen, stormvloeden en de gevolgen van selnering (het afgraven van 
veen voor zoutwinning) en de daarmee samenhangende dijkdoorbraken en 
overstromingen. Door de vele kleine en grotere bedijkingen kreeg het eiland 
langzaam maar zeker zijn huidige vorm. In 1599 ontstond er uiteindelijk, door 
de inpoldering van Oost-Vrijberghe en het terugwinnen van het in 1509 
verloren gegane gebied bij Stavenisse, één eiland. In het noordelijk deel van 
het eiland (m.n. Oud- en Nieuw Vossemeer) duurde het inpolderingsproces 
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langer dan in het overige deel van Zeeland. Door deze landwinning werd de 
waterbouwkundige kennis en ervaring gedurende lange tijd in standgehouden. 
Vandaar dat het niet zo verwonderlijk is dat veel waterbouwkundigen van 
Thoolse afkomst niet alleen op Tholen maar ook elders in Zeeland een 
belangrijke rol hebben gespeeld. Zo waren actief: Dirk Hendriksen (Noord- 
Beveland en Hoedekenskerke) Marinus Werckendet (Noord- Beveland), Johan 
Liens (Walcheren), Melchior Fransen Leyendekker (Valkenisse, 
Keizershoofd), Jacques Manteau, Pieter Manteau van Dalen (W. Zeeuws-
Vlaanderen en Engeland) en Iman Weayer. Een aantal namen kwamen we ook 
al tegen in het familienetwerk van Cornelius Vermuyden. 
 

 
Grafsteen Bartel Vermuyden in de Maartenskerk in Sint-Maartensdijk. 
 
Je zou kunnen zeggen dat waterbouw en waterbeheer hem met de paplepel is 
ingegeven. Zijn grootvader, Bartel Vermuyden, was betrokken bij de 
inpoldering van Noord-Beveland als lid van het bestuur van de onderneming 
in de functie van boekhouder. Daardoor raakte Cornelius in de praktijk 
bekend met inpolderwerkzaamheden. Nadat hij een opleiding als landmeter 
had afgerond, werkte hij tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) mee aan 
de bedijkingen van Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden. Tijdens dit 
Twaalfjarig Bestand, een periode van rust tijdens de Tachtigjarige Oorlog, kon 
tijd, geld en energie gestoken worden in een andere verovering; die van land 
op water. In totaal werd in die periode 20.000 hectaren ingedijkt; Noord-
Beveland: 500, Zuid-Beveland: 2.500, Oost-Zeeuws-Vlaanderen: 6.000 en 
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West-Zeeuws-Vlaanderen 11.000. Toen in 1621 de oorlog met Spanje weer 
oplaaide, kwamen de inpolderwerkzaamheden stil te liggen. Het lijkt erop dat 
voor Cornelius daarmee voorlopig een einde kwam aan zijn 
waterbouwkundige carrière. Om toch aan de kost te komen, ging hij werken 
als belastinggaarder op Tholen; als ontvanger van de 100ste penning3. Deze 
baan kon hij krijgen vanwege het netwerk waartoe hij behoorde maar dit werk 
was toch zeker niet zijn eerste keus. Dat was voor hem het betrokken zijn en 
blijven bij waterwerken. 
 
Contacten met Engelse hof en eerste opdrachten 
Vlaanderen en Zeeland onderhielden al eeuwen vooral economische relaties 
met Oost- Engeland, gebaseerd op vooral wol en wollenstoffen. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werden de relaties tussen Engeland en 
Nederland4 verder uitgebouwd, al begonnen beide landen in die tijd ook met 
betrekking tot de wereldhandel geduchte concurrenten van elkaar te worden. 
Bovendien vormde Engeland een veilige haven voor gevluchte protestanten. 
Hoe dan ook, voor de Zeeuwse elite was Engeland geen onbekende natie. Dat 
was zeker ook binnen Thoolse kringen het geval nadat Joachim Liens in 1618 
op diplomatieke missie naar Engeland was gestuurd. Doel van de missie was 
te overleggen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de haringvisserij 
en de vaart op Groenland; onderwerpen die in de relatie tussen Nederland en 
Engeland belangrijk waren. In Engeland bestond er in die tijd veel 
belangstelling voor de Nederlandse denkbeelden op het gebied van 
godsdienst, politiek, landbouw, drooglegging, tuinaanleg, handel, scheepvaart, 
wijsbegeerte, natuurwetenschappen en kunst. Joachim Liens heeft tijdens zijn 
missie ook met de Engelse koning gesproken en waar het droogmakerijen 
betrof vermoedelijk de naam van zijn zwager Cornelius Vermuyden genoemd.  
Begin 17de eeuw nam in Engeland de rijkdom toe als gevolg van de groeiende 
wereldhandel. Daarmee groeide  ook de vraag naar investeringsmogelijkheden. 
Dat kon door het kopen van land of het verstrekken van hypotheken op  land. 
Omdat het bestaande landbouwareaal beperkt was, lag het voor de hand te 
zoeken naar mogelijkheden om dat areaal uit te breiden. Besloten werd bos en 
woeste grond  te ontginnen en moerassen en veengebieden droog te leggen. 
Daarmee werd ook een strategisch belang gediend omdat het land door de 
toenemende agrarische productie minder afhankelijk werd van de import van 
voedsel en grondstoffen5. Als je de kennis van het droogleggen zelf niet in 
huis hebt, moet je die van elders halen. Op dat gebied had Nederland veel 
ervaring en een grote reputatie; zeker ook in Engeland6.  



8 
 

Een van de rijken die zijn geld wel wilde investeren in ‘nieuw land’ was de 
Nederlander Joost Croppenburgh; handelaar in Londen. Cornelius 
Vermuyden was in 1623 getrouwd met de dochter van de tweede vrouw van 
Croppenburg; Toussaint Laps. Croppenburgh financierde al 
landaanwinningprojecten voor Koning Jacobus I (1603-1625) o.a. op Canvey 
Eiland in de Theems. De eerste opdracht die Vermuyden en Croppenburgh 
kregen, betrof het dichten van de doorgebroken dijk bij Havereng en 
Dagenham aan de Theems; ten zuiden van Londen in het graafschap Essex. 
De kosten hiervan bedroegen £ 3.600. De Nederlandse arbeiders die voor dit 
werk werden aangetrokken werden ondergebracht op Canvey Island in 
pachtboerderijen. Daar hielden ze schapen en wisten zelfs de zoutmoerassen 
om te vormen tot vruchtbare landbouwgrond.  
Koning Jacobus I was tevreden over het geleverde werk en gaf Vermuyden 
opdracht de Koninklijke tuinen bij Windsor Castle te bedijken en te 
ontwateren. Ook dit werd weer tot volle tevredenheid van de koning 
uitgevoerd. Vervolgens kreeg Vermuyden de opdracht  plannen te maken om 
de ´fens´ (veengebieden) in de graafschappen Northampton, Lincoln en 
Cambridge bij de rivier de Nen droog te leggen. Dit gebied besloeg in totaal 
14.550 ha. De koning had echter geen rekening gehouden met het felle verzet 
van de bewoners tegen deze plannen. Dit terwijl het droogleggen van 
moerassen en veengebieden bij eerdere werken ook al stuitte op verzet van de 
bewoners. Die waren bang dat ze hun al eeuwenlang bestaande leefwijze,  
zoals o.a. het vangen van vis en vogels, zouden kwijtraken. Desondanks, en 
mede vanwege de groeiende vraag naar landbouwgrond, hield de koning vast 
aan zijn opvatting dat het droogleggen van moerassen en veengebieden een 
goede zaak was. Hij liet daarop zijn oog vallen op Hatfield Chase. 
 
Drooglegging Hatfield Chase 
De drooglegging van Hatfield Chase was een veel grotere onderneming dan de 
voorgaande. Hierbij was niet alleen de technische kennis van belang maar ook 
de financieel-organisatorische bekwaamheid om het geheel mogelijk te maken. 
Het was juist vanwege deze kennis en kunde, techniek en organisatie, dat 
Nederlandse waterbouwkundigen in het buitenland werden aangetrokken. 
Maar de manier waarop deze werken in Nederland werden aangepakt kon of 
werd niet altijd elders in praktijk gebracht en dat bepaalde vaak het 
uiteindelijke succes van een dergelijke onderneming. 
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Opdracht 
De opvolger van Jacobus I, zijn zoon Karel I (1625-1649), zag ook het belang 
in van het droogleggen van moerassen en daarmee het uitbreiden van het 
landbouwareaal. Daarom zette hij het plan van zijn vader door om het 
waterrijke kroondomein Hatfield Chase in het Isle of Axholme droog te 
leggen. Dit deel van North Lincolnshire was het stroomgebied van de rivieren 
Don, Torne, Idle, Aire, Went, Trent en Ouse. Een gebied van 31.100 ha. dat 
regelmatig te kampen had met wateroverlast. In 1608 was dit gebied door de 
koning en de grote landeigenaren al gekwalificeerd als buitengewoon 
onproductief. Dit beeld was overtrokken omdat in delen van het gebied de 
bevolking een gevarieerd productiepatroon had van landbouw en veeteelt. De 
bewoners verzetten zich tegen de plannen omdat die een bedreiging vormden 
voor hun bestaan en het verlies betekende van hun rechten om te vissen, op 
vogels te jagen, turf te steken, riet te snijden en hun vee te laten grazen. Door 
de slechte toegankelijkheid van het gebied hoefden ze zich bovendien niet veel 
aan te trekken van de koninklijke macht en gedroegen ze zich alsof zij de 
feitelijke eigenaren waren van het gebied. Ook daarin zou dan verandering 
komen met als gevolg een bedreiging voor hun sociale identiteit. Karel I zette 
de plannen tot inpoldering ondanks het verzet van de bevolking en de 
afkeuring van de plannen door een in 1622 ingestelde commissie toch door. 
Karel I sloot op 24 mei 1626 een overeenkomst met Vermuyden om het 
gebied droog te leggen7. De belangrijkste punten in de overeenkomst waren: 
- het werk diende drie maanden nadat de Koning overeenstemming had 
bereikt met de lokale bevolking te beginnen; 
-  Vermuyden kreeg voor het geleverde werk een derde van het drooggelegde 
gebied; 
-  Vermuyden diende aan andere eigenaren een compensatie te betalen; 
-  na beëindiging van de werkzaamheden moest er door Vermuyden een 
bestuur benoemd worden dat toe ging zien op afgesproken regelingen; 
- binnen drie jaar na beëindiging van de werkzaamheden moest er een 
commissie van zes leden benoemd worden die toezag op het onderhoud. 
 
Werkzaamheden 
Vermuyden ging voortvarend te werk maar had daarbij weinig oog voor de 
belangen van de lokale bevolking en hun verzet. Geen wonder dat Vermuyden 
met hen snel in conflict kwam. Daarmee ontstond er een heel andere situatie 
dan bij de droogleggingen in Nederland, waar conflicten bij dit soort 
werkzaamheden nauwelijks voorkwamen. Dit omdat in Nederland de 
´compagnie´ van investeerders in droogmakerijen een octrooi bij de Staten 
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van de Provincie of de Staten-Generaal moest aanvragen. In dat toegekende 
octrooi waren allerlei zaken geregeld zoals financiële schadeloosstelling voor 
de lokale bevolking waarvan belangen werden geschaad of de aanleg van 
kanalen en sluizen om hen te beschermen. De participanten in de 
droogmakerij konden bovendien een bestuur kiezen dat belasting mocht 
heffen om het werk en het onderhoud te kunnen financieren. Dit voorkwam 
veelal conflicten. Een dergelijke aanpak had ook bij het droogleggen van 
Hatfield Chase veel problemen kunnen voorkomen. Omdat er dan een 
structuur was geweest waarin letterlijk en figuurlijk ‘gepolderd’ werd, waardoor 
compromissen konden worden gesloten. Het lijkt er op dat Vermuyden en 
zijn partners er bewust voor hebben gekozen dit Nederlandse model niet toe 
te passen en geheel te vertrouwen op de door de koning toegezegde steun, 
zelfs om het verzet te breken indien dat nodig mocht zijn. Geheel rechteloos 
waren de bewoners nu ook weer niet. Bij wet (1600) was vastgelegd dat bij 
drooglegging een meerderheid van de bevolking daarmee moest instemmen. 
Bovendien had de koning zich in het contract van 1626 verplicht toestemming 
van de bevolking te vragen voor de onderneming. Om die steun te kunnen 
krijgen stuurde de koning commissionairs naar het gebied. Maar zonder dat de 
bevolking had ingestemd mocht Vermuyden in 1627 toch met de 
werkzaamheden beginnen.  
Hatfield Chase bestond uit twee duidelijk te onderscheiden delen. De 
bewoners van het westelijk deel hadden beperkte rechten zoals turfsteken en 
houthakken en vielen onder de jurisdictie van de Raad van het Noorden. De 
voorzitter hiervan, de Burggraaf van Wentworth, stond kritisch tegenover het 
door de Koning gevoerde beleid om droogmakerijen te realiseren. In 1630 
wist hij met Vermuyden een overeenkomst te sluiten waarin de belangen van 
de lokale bevolking beschermd werden. Dit had tot gevolg dat daar het verzet 
ophield. In het oostelijk deel daarentegen, het Isle of Axholme, bezaten de 
inwoners uitgebreide weiderechten. Zij zouden meer dan de helft van de 
grond kwijtraken. Bovendien was er in 1359 al een overeenkomst gesloten met 
de inwoners van Epworth, de belangrijkste ambachtsheerlijkheid van de Isle, 
dat de landheer zou afzien van ingrepen in de gemeenschappelijke grond. 
Deze overeenkomst hadden ze sindsdien met hand en tand verdedigd. Geen 
wonder dus dat hier het verzet tegen de plannen ook nu heftig was. Al tijdens 
de werkzaamheden hadden zij de werken gesaboteerd door dijken te vernielen. 
In 1628 werden zelfs 50 ruiters ingezet om de orde te herstellen. Daarna bleef 
het tot 1642, het uitbreken van Engelse Burgeroorlog, relatief rustig. In 1629 
is Leeghwater in Engeland geweest om Vermuyden te advisren over de 
droogmakerij.  
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Om dicht bij de uit te voeren werkzaamheden te zijn, ging Vermuyden op het 
eilandje Sandtoft midden in het droog te leggen gebied wonen8. Het gebied 
werd drooggelegd door het bouwen van dammen, sluizen en dijken. 
Waterlopen werden verlegd en nieuwe kanalen gegraven. Tot nog meer 
ongenoegen van de bevolking trok Vermuyden naar Engeland gevluchte 
protestanten uit Zeeland en Staats-Vlaanderen aan als arbeiders. Hierdoor 
ontstond er een volksplanting van ongeveer 200 mensen. Deze arbeiders 
werden regelmatig aangevallen totdat het probleem in 1630 werd opgelost. 
Overeengekomen werd toen dat de vluchtelingen vervangen zouden worden 
door lokale arbeiders. Een aantal van de ingehuurde buitenlandse arbeiders 
hebben zich na de werkzaamheden blijvend in het gebied gevestigd. Voor hen 
werd in 1639 ook een Nederduitsch-Hervormde kerk gebouwd te Sandtoft 
waarvan overigens de bouwkosten, wegens ruzie, in 1660 nog niet waren 
betaald. 
 

 
Overzicht werkzaamheden drooglegging Hatfield Chase. 
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Van deze Hollandse nederzetting is geen beschrijving bekend. Een 
beschrijving van een dergelijke nederzetting langs de rivieren Medway bij 
Sheerness en Rochester geeft echter wel een aardig beeld. Althans zoals Simon 
Schama, die Vermuyden ´een beroemde dijkenbouwer en drooglegger´ noemt, 
dat beschrijft: “In de luwte van de snijdende wind kropen ze samen in vrome 
gehuchtjes, de mynheers gingen gekleed in zwart gekeperd laken, hun handen 
(dat zeiden tenminste hun geïrriteerde Engelse buren) stonken naar haring; de 
‘mevrouws’ waren mollig en bleek en hadden slechte tanden en ovale 
gezichten; de kinderen waren gigantisch en droegen petten over boterkleurig 
haar wanneer ze schreeuwend schaatsten over de bevroren winterse 
moerassen”. Toen ze de koning verzochten een calvinistische kapel te 
bouwen, begonnen de Engelse rivierbewoners de angst te uiten dat ze bezig 
waren gekoloniseerd te worden. “Had het niet iets samenzweerderigs, zoals de 
Nederlanders hun water uitwrongen, zodat de Engelsen naar adem zouden 
liggen happen op de droge wadden?”9 Het beeld van de Hollandse 
arbeidersgemeenschap zal bij de bevolking van Hatfield Chase niet veel anders 
zijn geweest. Tijdens de herbouw van de vernielde sluizen werd Cornelius 
bedreigd door woedende bewoners die schreeuwden dat ze pas zouden rusten 
“als de landerijen weer onder water staan, als alle Hollanders als eenden weg 
zouden zwemmen”. Ook is er een liedje over de Nederlandse inpolderaars 
bekend dat in dat gebied gezongen werd en dat vertaald kan worden als: 
 

De Nederlander is dorstig van aard. Onze drankkelders voorzien in zijn behoefte. 
Laat iedereen daarom op zijn kroes passen. Jammer dat ze niet in de Noordzee 
verdronken zijn. 

 
Daarom snel, drink vlug, drink vlug, drink vlug. Terwijl we dat doen, laat de 
drank zijn werk doen. De droogleggers zijn er, zij gaan aan de slag, en dreigen het 
koninkrijk droog te leggen. 
 
Waarom moeten we hier blijven en omkomen van dorst. Laten we naar de nieuwe 
wereld op de maan gaan. Want als de Nederlandse kolonisten daar eerder zijn, 
tien tegen een dat zij die ook zullen droogleggen. 10 
      

Toen de moerassen grotendeels droog gelegd waren, werd het gebied op 
traditionele wijze ingezaaid met koolzaad, zoals dat ook in Nederland 
gebruikelijk was. Een gewas dat voorzag in goede opbrengsten. Vermuyden 
vertelde de koning dat in 1627 en 1628 het drooggelegde gebied al het nodige 
opbracht.  De koning, hiervan onder de indruk, beloonde Vermuyden door 
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hem op 6 januari 1629 in de adelstand te verheffen met als titel: Sir. Dit terwijl 
pas in 1632 voor het eerst geoogst werd. De titel ‘Sir’ had hij in elk geval 
binnen.  
De interne werkzaamheden, zoals het graven van sloten en het verkavelen van 
de percelen, kwamen pas in 1632 gereed. In totaal had het werk £55.823 
gekost. Vermuyden zelf was er materieel ook niet slechter van geworden. In 
het contract met de koning was vastgelegd dat een derde van het ingedijkte 
land, 1.052 ha., in zijn bezit kwam. De Koning zelf kreeg ook een derde deel 
van de droogmakerij. Van het Koninklijke deel kocht Vermuyden daarna ook 
nog aandelen waardoor hij in korte tijd een van de hoofdeigenaren van het 
gebied werd.   
Ter compensatie van de verloren gegane vis- en andere rechten, kreeg de 
bevolking het resterende derde deel van de grond. Dat bleken wel de slechtste 
stukken te zijn, waardoor de acceptatie van de nieuwe leefsituatie door de 
bevolking ook niet werd bevorderd. De bevolking moest haar 
productiepatroon aanpassen en klaagde erover dat nu het gebied drooggelegd 
was het niet meer jaarlijks met vruchtbaar slib werd bedekt, het vee in de 
zomer onvoldoende drinkplaatsen had en zij producten als koolzaad en 
hennep moesten verbouwen waaraan zij geen behoefte hadden. Bovendien 
leidde te grote concentratie van water in de rivier de Aire tot overstromingen. 
Dit had voorkomen kunnen worden door de aanleg van sterkere dijken. Geen 
wonder dus dat de gedupeerden uit de dorpen Fishlake, Sykehouse en Snaith 
tegen Vermuyden een proces aanspanden bij de Raad van het Noorden, die 
hen in 1630 in het gelijk stelde en Vermuyden opdroeg een nieuw kanaal te 
graven voor de verbetering van de afwatering. In 1633 werd daarom door 
Vermuyden de ‘Dutch River’ gegraven. Maar het verzet bleef. Pas in 1758 
werd de laatste rechtszaak hierover afgesloten11 . 
 

 
Afwateringskanaal in de Fens. 
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Brug over New Bedford River bij Mepal, in het zuiden van de Fens. 
 
De financiering 
Naast het inzetten van zijn technische kennis, was hij ook met de koning 
overeengekomen om een groot deel van de financiering te organiseren. Een 
investering die hij hoopte terug te verdienen door de verkoop van het derde 
deel van de grond die hij kreeg. Na de drooglegging moesten de kopers zelf de 
verdere infrastructuur voor hun rekening nemen zoals het graven van sloten 
en het aanleggen van wegen. Na de oplevering moest een corporatie 
zorgdragen voor het onderhoud waarvoor zij belasting mocht heffen. 
Vermuyden wilde het geld voor de drooglegging uit Nederland halen en kreeg 
daarvoor een reispas van de koning. Zijn reis in 1626 leverde echter maar 
weinig op. Alleen zijn neef Johan Liens, schepen van Tholen en heer van 
Westkerke, (waarmee er ook Thools geld in de onderneming ging) en Johan 
de Knuyt, vertegenwoordiger van Zeeland in de Generaliteits-rekenkamer en 
ambachtsheer van Vossemeer, kochten beiden ongeveer 400 ha. Terug in 
Londen probeerde hij zijn geluk bij de Nederlandse handelaren, waarbij hij 
door zijn zwager Jacob Struys geïntroduceerd was. En met meer succes. Geld 
kwam er ook uit Dordrecht waar Abraham Struys, burgemeester en handelaar, 
als agent voor Vermuyden ging werken. Met de verkoop van c 1000 ha. was er 
in totaal voldoende geld om voorjaar 1627 met het werk te beginnen. Kort 
nadat er begonnen was, nam de belangstelling voor het project toe en daarmee 
ook de prijs van de uit te geven grond; die steeg van 20 naar 80 shilling per 
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acre om later weer te dalen tot 70 shilling (70-80 shilling was gelijk aan 93-107 
gulden). Johan de Knuyt zag zijn kans schoon en verkocht op het juiste 
moment zijn deel met een winst van 150 procent.  
Wat nog meer gewicht in de schaal legde was de bemoeienis van Jacob Cats 
met deze onderneming. Cats, die rijk geworden was door landwinning in 
Staats-Vlaanderen, werd in de zomer van 1627 als gezant van Nederland naar 
Londen gestuurd. Daar had hij een ontmoeting met Vermuyden en samen 
sloten ze een overeenkomst. Cats was bereid 3.833 ha. te financieren. Hij 
wilde die grond overigens in Nederland doorverkopen. Daarmee kreeg hij ook 
de rol van makelaar van Vermuyden. Via Cats werd ook de verbinding gelegd 
met kooplui in Amsterdam, mede doordat hij getrouwd was met Elisabeth van 
Valkenburg die tot die kringen behoorde. De door Cats geleverde diensten 
waren niet kosteloos. Hij rekende voor elke verkochte acre12 drie gulden zodat 
de 9.405 acres die hij verkocht, hem 28.000 gulden opleverde.  
 

 
Gemaal in de Fens 
 
In totaal namen 45 personen deel aan de drooglegging van Hatfield Chase, 
waaronder slechts twee Engelsen. Voor het overige kwamen de ‘Participants’, 
soms ook wel ‘Adventurers’ genoemd, uit de kringen van de Nederlandse 
handelaren in Londen, Dordrecht en de familie en vrienden van Jacob Cats. 
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Niemand van hen had echter politieke invloed in Engeland. Voor hen was 
winst het enige motief. Dat is begrijpelijk als we bedenken dat de kosten van 
drooglegging in Nederland een stuk hoger lagen dan in Engeland. Het pakte 
echter anders uit. Het werk duurde langer dan aanvankelijk gedacht; mede 
door het verzet van de bevolking. Ook technische problemen, mogelijk als 
gevolg van het gebrek aan ervaring van Vermuyden met dit soort 
grootschalige droogleggingen, speelden waarschijnlijk een rol. Hoewel de 
financiering rond leek, bleek het toch niet makkelijk het geld los te krijgen om 
het werk te kunnen financieren. Door de constante vraag om geld begonnen 
de investeerders het vertrouwen in de financiële capaciteiten van Vermuyden 
te verliezen. Daarom richtten zij in 1629 een Compagnie op, vergelijkbaar met 
het College van Heemraden, die zorg moest dragen voor de verdere 
financiering van het project door middel van heffingen. In de Compagnie 
namen in Engeland woonachtige participanten zitting. De waterbouwkundige 
kwaliteiten van Vermuyden stonden niet ter discussie zodat op dat terrein de 
samenwerking bleef. 
De verhoudingen tussen Vermuyden en de participanten bleven gespannen. 
Zo had de Raad van het Noorden bij de uitspraak over de aanleg van de 
‘Dutch River’ bepaald dat de participanten daaraan ook moesten meebetalen. 
Dat weigerden ze omdat in het contract met Vermuyden was bepaald dat die 
moest opdraaien voor de eventuele extra kosten. Doordat ook Vermuyden 
weigerde te betalen, liep de aanleg van de ‘Dutch River’ door geldgebrek 
vertraging op. Vermuyden werd overigens voor het niet nakomen van zijn 
verplichting enige tijd gevangengezet in de schuldgevangenis. De koning, die 
inmiddels al zijn macht kwijt was, kon hem niet te hulp schieten. De Raad van 
het Noorden, in een poging om tot een oplossing te komen, stelde in 1635 een 
Commission of Sewers (Raad van Afwatering) in, die tot taak had het 
onderhoud aan kanalen, dijken en sluizen te regelen. Daartoe kon het 
heffingen vragen aan de landeigenaren. Een groot deel van de landeigenaren 
viel evenwel buiten de heffingsrechten terwijl zij die wel aan de participanten 
konden opleggen. Voor de Hollandse participanten was dit onacceptabel 
omdat zij er van uitgingen dat zij die een belang hadden bij het onderhoud 
daarvoor ook financieel moesten opdraaien. Koning Karel I was het met de 
participanten eens. Hoewel er pogingen werden ondernomen om tot een 
vergelijk te komen tussen de participanten en de Commission of Sewers werd 
dit conflict pas in 1862 opgelost toen de Hatfield Chase Corporation werd 
opgericht.      
 
  



17 
 

Resultaat 
Alles bij elkaar opgeteld leek het werk in Hatfield Chase een financieel debacle 
te worden. De technische fouten en de onenigheid met de geldschieters 
zorgden ervoor dat het werk veel langer duurde dan verwacht en de kosten de 
pan uit rezen, waardoor het voor de participanten onmogelijk was om het land 
in gebruik te nemen en productief te maken. Vermuyden en de participanten 
hadden ook verschillende belangen. Vermuyden moest winst maken door 
grond te verkopen en de kosten laag te houden. De participanten wilden winst 
maken door de grond duurder te verkopen, het tegen een goede prijs te 
verpachten of het zelf te bewerken. Wanneer de balans opgemaakt wordt 
tussen de gemaakte kosten ( c. £104,000) en de uitgaven (£72,625) blijkt dat 
Vermuyden er tenminste £ 30.000 aan over heeft gehouden. Geld dat hij stak 
in de aankoop van 1.620 ha. te Sedgemore in Worcestershire. Daarnaast werd 
hij ook partner in de loodmijnen van Wirksworth in Derbyshire. Daar zette hij 
succesvol zijn kennis in om de steeds onderlopende mijnen door middel van 
een ondergronds kanaal beter te ontwateren.   
Vermuyden zelf sprong er dan financieel wel goed uit maar voor de 
participanten was dat toch anders. Mede doordat hij weinig op schrift stelde, 
was verhaal halen moeilijk;of hij ontkende gewoonweg dat hij afspraken had 
gemaakt. Bovendien waren er ook tussenpersonen actief geweest, zoals Jacob 
Cats, die nu aangesproken werden op het feit dat het financieel allemaal 
tegenviel. Vergeleken met de kosten van droogmaking in de Nederlanden viel 
dit allemaal nog wel mee. De drooglegging in Hatfield Chase kostte 139 
gulden per ha. terwijl die in Zeeland en Staats-Vlaanderen gemiddeld op 180 
gulden uitkwam. De kosten per hectare van de Beemster, Heerhugowaard en 
de Schermer bedroegen respectievelijk 290, 373 en 514 gulden. Vermuyden 
ontkende overigens dat hij met Cats een overeenkomst had gesloten. Cats zelf 
liep reputatieschade op en de verhoudingen met zijn schoonfamilie liepen 
zware averij op. Gevoerde rechtszaken tegen hem liepen evenwel op niets uit.   
Voor de participanten, of een deel ervan, is de onderneming dus 
tegengevallen. Dit beeld wordt versterkt door de rechtszaken die tegen 
Vermuyden zijn gevoerd. Er zijn echter ook positieve geluiden. Zo zou de 
productie van raapolie winstgevend zijn geweest waardoor sommige van de 
participanten er financieel goed uitsprongen. Bovendien heeft een aantal van 
hen snel de grond weten te verkopen en daarop forse winst gemaakt. 
Anderzijds zijn enkele participanten ook bankroet gegaan, mede als gevolg van 
speculatieve financiering. Voor de Nederlandse participanten was het een 
probleem dat zij het beheer van hun grond op afstand moesten doen en waren 



18 
 

daarmee afhankelijk van betrouwbare lokale zaakwaarnemers. Daarnaast eisten 
de door de lokale bewoners aangerichte vernielingen ook hun financiële tol.    
De balans opmakend ontstaat er een divers beeld over het al of niet succesvol 
zijn van de drooglegging van Hatfield Chase. De ene groep participanten 
sprong er goed uit terwijl anderen dat niet deden. Duidelijk is wel dat 
Vermuyden er aanvankelijk financieel goed van afkwam. Later zou het 
moeilijker worden. In 1654 verkocht hij zijn laatste land in Hatfield Chase en 
moest hij proberen schuldeisers tevreden te stellen. In 1656 vroeg hij het 
parlement tevergeefs om steun. Bij zijn dood was hij zeker niet armlastig en 
leverde zijn aandeel in de loodmijnen toch een aardig kapitaal op. 
  
Werk in de Great Level 
Ondanks alle discussie over de activiteiten van Vermuyden werd hij in 1630 
benoemd tot directeur van de Great Level, een veengebied van 121.450 ha. 
ten noorden van Cambridge. Terwijl het werk in Hatfield Chase nog niet was 
afgerond, ging hij al weer een nieuwe uitdaging aan. Al kreeg hij de opdracht 
niet zonder slag of stoot en bestond er bezwaar tegen het geven van de 
opdracht aan een buitenlander. Bovendien bestond er onduidelijkheid over de 
financiering van het project. Daarbij was het zeker bekend dat de financiering 
van het werk in Hatfield Chase niet vlekkeloos was verlopen. Dit betekende 
dat er geld in Engeland zelf moest worden gevonden. Vermuyden beschreef in 
1639 zijn plan in ‘Discourse touching the draining of the Great Fennes’.13 The 
Great Fennes werd later Bedford Level genoemd. Het gebied vertoonde grote 
overeenkomsten met Hatfield Chase waar in de winter door de enorme 
watertoevoer grote moerassen ontstonden. De lokale bevolking had hier nogal 
onder te lijden. Vandaar dat de Graaf van Bedford, die daar veel grond bezat, 
in 1630 besloot om 38.000 ha. droog te leggen. Er werd een Corporatie 
gevormd waarbij nog dertien andere deelnemers betrokken waren. Deze 
Corporatie kreeg in 1634 toestemming om het werk uit te voeren. Cornelius 
Vermuyden werd gevraagd dit uit te voeren met koninklijke steun. Dus zo 
slecht stond Vermuyden nu ook weer niet bekend en zeker niet bij de koning. 
Of Vermuyden van meet af aan echt betrokken was bij dit werk, is 
onduidelijk. Er wordt getwijfeld aan de inbreng van Vermuyden hierbij gezien 
andere activiteiten die hij ondernam en ook nog een deel van de tijd in de 
gevangenis doorbracht. In dat geval kan hij niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor de ontstane problemen bij de waterwerken. Ook hier verzette 
de lokale bevolking zich tegen de werkzaamheden waarvan het belangrijkste 
onderdeel het graven van de Bedford River, het hoofdafwateringskanaal, was. 
Het werk werd in 1637 als gereed verklaard maar overstromingen bleven  
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The Great level, Oost-Engeland. 
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voorkomen en de bevolking bleef ontevreden. Vandaar dat koning Karel I 
vond dat het vervolg van de werkzaamheden uitgevoerd moest worden onder 
toezicht van Vermuyden. Vanaf 1639 was dat dan ook het geval. De koning 
had toen overigens al een groot deel van zijn macht verloren en bezat ook de 
financiële middelen, £128.000, niet om de werkzaamheden te kunnen 
financieren. Toen Vermuyden in 1640 met dit werk begon, waren de financiële 
omstandigheden waaronder dat gedaan moest worden gewoonweg slecht. Om 
toch aan het benodigde geld te komen, richtte Vermuyden zich in 1642 tot het 
Parlement in plaats van tot de koning. Kort daarop kwam het werk stil te 
liggen vanwege de Engelse Burgeroorlog (1642-1646).Tijdens de Burgeroorlog 
werden in 1642 door de Parlementaire troepen de dijken doorgestoken om de 
opmars van de koninklijke troepen tegen te houden. In 1649 werd het werk 
hervat14. Dit was noodzakelijk omdat tijdens de winter het gebied onder water 
kwam te staan. Vermuyden  vertelde dat hij had aangegeven dat de 
droogmakerij alleen ’s zomers droog zou zijn en niet ’s winters. Om dat laatste 
toch te kunnen bereiken werd naast Bedford River een tweede kanaal 
gegraven dat vanwege haar breedte ook wel Hunderd Foot River, of Drain, 
wordt genoemd. Dit werk was klaar in 1652. Bij het graven van het kanaal 
werden, naast gevluchte protestanten uit Frankrijk en Vlaanderen en Schotse 
krijgsgevangenen, ook 500 Nederlandse krijgsgevangenen ingezet die bij de 
zeeslag tussen Admiraal Blake en Admiraal Tromp tijdens de Eerste Engelse 
Oorlog (1652-1654) gevangen waren genomen.   
Om het water onder controle te krijgen, werden langs de rivieren twee dijken 
gebouwd, een binnen- en een buitendijk. Doordat de binnendijk lager was, 
overstroomde deze bij hoog water en fungeerde de ruimte tussen beide dijken 
als boezem van ruim 2000 ha. Omdat deze toch onvoldoende capaciteit bezat 
en door de ontwatering van het veen een bodemdaling plaatsvond, oplopend 
tot zelfs 4 meter, stelde Vermuyden de aanleg van een extra kanaal voor. Dit 
plan werd in de 17de   eeuw om financiële redenen niet uitgevoerd. Toch was 
de kwaliteit van de grond vanuit agrarisch perspectief verbeterd, ook al bleef 
het overwegend weidegrond. Daarnaast bleef afwatering een probleem zodat 
later werd overgestapt op bemaling door molens en gemalen. Pas in de 19de 
eeuw was de afwatering op orde. Tussen 1954 en 1964 werd het geplande 
extra kanaal ‘Cut off Chanel’ gegraven, bijna geheel volgens het plan en de 
oude tekeningen van Vermuyden uit 1638.15 Daarmee kreeg hij naam als 
geniaal ontwerper en één van de grootste Nederlandse waterbouwkundigen. 
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Door Vermuyden drooggelegd gebied in Great Fens. 
 
Werken in vroeg 17de-eeuws Engeland 
In de tijd dat Vermuydens actief was in Engeland, werd de concurrentie met 
Nederland steeds sterker. Jacobus I had Engeland buiten de oorlog op het 
Europese vasteland gehouden. Na het Twaalfjarig Bestand werd de oorlog 
tussen Nederland en Spanje weer hervat. Toen dat bestand in 1621 afliep, 
vertrok Vermuyden naar Engeland, waar hij eerst met Jacobus I en vervolgens 
met diens zoon Karel I contracten afsloot om gebieden droog te leggen. Karel 
I en Vermuyden hadden veel vertrouwen in elkaar, hetgeen Vermuyden de 
titel ‘Sir’ opleverde. Dat Vermuyden bij de lokale bevolking niet populair was, 
zal duidelijk zijn. Door zijn vriendschap met het Engelse koningshuis raakte 
Vermuyden gehaat bij een groot deel van de Engelsen. Dat nam niet weg dat 
hij in 1633 tot Engelsman werd genaturaliseerd. 
Hij werd daarmee burger van een land waarin de verhoudingen zich steeds 
verder verscherpten. Karel I en het parlement raakten steeds meer in conflict 
met elkaar. Het parlement wilde met alle middelen voorkomen dat de macht 
van de koning te groot werd. Met name doordat deze zelfstandig belastingen 
zou kunnen heffen. In 1629 ontstond er een impasse en besloot Karel I om 
zonder parlement verder te regeren. Daarnaast speelde er ook nog de 
tegenstelling tussen Anglicanen en Puriteinen (protestanten). De poging om 
het Puriteinse Schotland te Anglicaniseren leidde daar tot een opstand. De 
koning riep daarop het parlement bijeen om geld te krijgen om die opstand 
neer te kunnen slaan. Toen dit werd afgewezen ontbond hij het parlement en 
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riep nieuwe verkiezingen uit. Ook dit nieuwe parlement bleef zich verzetten 
en de Puriteinen kregen het zelfs voor elkaar dat een wet werd aangenomen 
die het mogelijk maakte de Anglicaanse bisschoppen af te zetten. In 1642 
liepen de tegenstellingen zo hoog op dat een burgeroorlog onvermijdelijk was. 
Uiteindelijk wisten de troepen die het parlement steunden, onder leiding van 
Cromwell en de Puriteinen16, de overwinning te behalen. Cromwell wist met 
een klein deel van het parlement de macht te grijpen. De koning werd ter 
dood veroordeeld en op 30 januari 1649 onthoofd.  
Hoewel Nederland na het Twaalfjarig Bestand veel geld en energie in de strijd 
tegen Spanje moest steken, kwam de economie ook tot bloei en ontstond wat 
we later de ‘Gouden Eeuw’ zijn gaan noemen. Basis hiervoor was handel en 
scheepvaart, die gebaat waren bij een zo groot mogelijke vrijheid. Ook 
Frankrijk en Engeland begonnen tot bloei te komen en dat leidde tot grote 
internationale concurrentie. Groei kon volgens de beide landen alleen ten 
koste gaan van Nederland. Voorlopig zou Nederland onbetwist de eerste 
plaats in de wereld innemen. Door een gerichte huwelijkspolitiek wilden de 
Oranjes hun plaats binnen de Europese koningshuizen versterken. In 1641 
trouwde de latere stadhouder Willem II daarom met Maria Stuart, de dochter 
van Karel I van Engeland. Dit soort huwelijken waren overigens geen garantie 
dat tussen betrokken landen geen conflicten konden ontstaan.   
Engeland, nu een republiek onder Cromwell, zocht aanvankelijk toenadering 
tot Nederland en wilde met haar een alliantie sluiten gebaseerd op de 
gelijkheid van religie, staatsvorm en handelsbelang. Feitelijk wilde Engeland 
dat Nederland aan haar ondergeschikt werd. Nadat Nederland dit afwees, 
werd door Engeland de Acte van Navigatie (1651) uitgevaardigd. Daarin werd 
bepaald dat buitenlandse schepen voortaan alleen nog goederen mochten 
aanvoeren die uit de betrokken landen zelf afkomstig waren. Voor Nederland, 
zo’n beetje de vrachtvaarder van Europa, was dit een onuitvoerbare eis. Bij de 
uitvoering van de Acte van Navigatie werden door Engeland de Nederlandse 
schepen gecontroleerd. Als reactie daarop werd in 1652 door Nederland de 
oorlogsvloot in stelling gebracht. Nog voordat deze gereed was, begonnen de 
vijandelijkheden en daarmee was de Eerste Engelse Oorlog (1652-1654) een 
feit. Bij de onderhandelingen over de vrede kwam ook de relatie tussen het 
Huis van Oranje en het afgezette Engelse koningshuis aan de orde. Cromwell 
wilde voorkomen dat het Huis van Stuart, daarbij gesteund door Nederland, 
zou terugkeren op de troon.Uit het huwelijk tussen Willem II en Maria Stuart 
was immers een prins geboren. De Staten-Generaal moesten daarom beloven 
dat zij nooit een prins van Oranje, die aan het huis van Stuart verwant was, tot 
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stadhouder zou benoemen. Aan deze eis wilden de Staten-Generaal niet 
voldoen.17  
Dat Vermuyden de negatieve effecten van de ontwikkelingen in Nederland en 
Engeland heeft ondervonden zal duidelijk zijn. Hij had de financiële middelen 
nooit uit Nederland kunnen halen als daar het geld niet aanwezig was geweest 
als gevolg van de daar heersende economische bloei. Met Karel I had hij de 
overeenkomst gesloten om Hatfield Chase droog te leggen en ging daarbij uit 
van diens steun. Dat Karel I steeds meer in de problemen kwam met het 
parlement en daarmee ook met de financiering van de werken, zou een 
verklaring kunnen zijn waarom hij een deel van de grond van Hatfield Chase 
aan Vermuyden van de hand deed. Door de tegenstellingen tussen koning en 
parlement was er een afkeer tegen de koning ontstaan bij een belangrijk deel 
van de Engelse bevolking waaronder veel vooraanstaande personen. Ook dat 
had gevolgen voor Vermuyden.  
Of Vermuyden in het steeds groter wordende conflict en de Burgeroorlog  
positie koos, is niet duidelijk. Wel had hij last van de Burgeroorlog. In 1642 
kwamen de werkzaamheden aan de Great Level stil te liggen en werden dijken 
doorgestoken. Bovendien werd de Isle of Axholm door de parlementaire 
troepen onder water gezet om te voorkomen dat de koningsgezinde troepen 
het zouden bezetten. Daarbij werden de parlementaire troepen gesteund door 
de eilandbewoners. Die waren daar overigens door Cromwell toe opgeroepen 
en zagen hiermee hun kans schoon om de buitenlanders tegen te werken. De 
parlementaire troepen bezetten vervolgens Sandtoft, verdreven de dominee uit 
zijn huis en maakten van de kerk hun paardenstal. Dat laatste is opmerkelijk 
omdat de kerk protestants was en de parlementaire troepen Puriteins, dus 
protestantsgezind, waren. 
Hoe de Vermuydens zich verder religieus opstelden in het conflict is ook niet 
duidelijk. Bekend is dat zij in 1624 lidmaat waren van de Nederduits 
Gereformeerde Kerk in Austin Frairs te Londen. Hun kinderen werden daar 
gedoopt. In 1641 gaven zowel Cornelius Vermuyden als zijn vrouw aan dat zij 
niet meer actief wilden deelnemen aan de kerk. Op 12 februari 1646 schreef 
Vermuyden aan Cesar Calandrijn, de dominee van die kerk, dat hij niet voor 
de kerkenraad wilde verschijnen om uit te leggen waarom hij zijn kind niet in 
die kerk had laten dopen. Vermuyden zelf was druk met de drooglegging van 
de Great Level en daarom had zijn vrouw besloten in de dichtstbijzijnde 
Engelse protestantse kerk hun kind te laten dopen. Voor Vermuyden geen 
probleem omdat het toch ook om een kerk ging die de Gereformeerde leer 
beleed. Bovendien voelde hij zich in die kerk geestelijk thuis. Als de dominee, 
schreef hij, kon aantonen uit de Bijbel dat hij dit onjuist zag, zou hij zich 
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daarin niet alleen schikken maar daarvoor ook zijn verontschuldigingen 
aanbieden. Ook hier geen aanwijzing hoe hij verder in het conflict, ook vanuit 
het Puriteinse perspectief, stond. 
De naam Vermuyden duikt overigens wel op met betrekking tot de 
Burgeroorlog. Zo wordt Bartholomeus Vermuyden (geb. 1617), wellicht een 
oomzegger, genoemd als kwartiermeester-generaal in dienst van het leger van 
Cromwell. Ook blijkt een zoon van Vermuyden officier te zijn geweest in het 
leger van Cromwell18. Of Vermuyden tot het eind toe achter koning Karel I, 
waarmee hij vanaf 1625 goede relaties had, is blijven staan is niet duidelijk. 
Wel dat hij nog actief betrokken was bij het graven van de Hundred Foot 
River waarbij Nederlandse krijgsgevangen werden ingezet. Zijn positie stond 
dus kennelijk niet zo ter discussie dat hij het werk niet mocht uitvoeren. In elk 
geval lijkt de naam Vermuyden bij Cromwell geen negatieve reacties te hebben 
opgeroepen. In sept. 1653 werd ene John Vermuyden, wellicht een zoon van 
Cornelius, door Cromwell op diplomatieke missie naar Nederland gestuurd 
met een voorstel om tot een offensief en defensief verbond te komen. Dit 
verbond kwam er overigens niet.  
Na de werkzaamheden in de Great Level is er weinig meer bekend over 
eventuele werkzaamheden die hij zou hebben verricht. Volgens een 
begraafregister van de Londense kerk, in de buurt waarvan Vermuyden 
woonde, zou hij daar in 1677 zijn begraven. 
 
Vermuyden voor en tegen 
Hiervoor is al melding gemaakt van het beeld dat Vermuyden een geniaal 
ontwerper en één van de grootste waterbouwkundigen zou zijn die de in 
Nederland ontwikkelde technische kennis naar Engeland bracht. Daarnaast 
staat hij ook bekend als een keiharde ondernemer en incompetente 
waterbouwkundige. Dat laatste beeld wordt opgeroepen door een zekere 
Samuel Wells, die sowieso een hekel had aan buitenlanders.19 De meningen 
zijn dus verdeeld. Dat hij in Nederland niet zo bekend is komt doordat hij zijn 
grote werken in Engeland heeft uitgevoerd.20 Begrijpelijk is dat hij bij de lokale 
bevolking niet bepaald geliefd was omdat die weinig voordeel en veel nadeel 
van die werken hadden of dachten te hebben. Een deel van die conflicten had 
voorkomen kunnen worden door een andere aanpak en een meer open 
houding van Vermuyden. Ook latere beschouwers uit de 18de en 19de eeuw 
hadden kritiek op de aanpak van Vermuyden die zij als te rigoureus zagen en 
omdat hij geen oog zou hebben gehad voor de potentie van de bestaande 
afwatering die met beperkte aanpassingen verbeterd konden worden. 
Bovendien had hij niet voorzien dat het veen zo snel zou inklinken met alle 
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gevolgen van dien. Anderen verwijzen naar het feit dat hij zijn werk moest 
doen in roerige tijden. Het ‘Cut Off Chanel’ was al door Vermuyden voorzien, 
300 jaar voordat het feitelijk werd gegraven. Wat blijft is dat hij de pionier was 
van de droogmakerijen in Engeland. Hij mag dan wel een groot 
waterbouwkundige zijn geweest, hij was ook een uitermate slechte 
ondernemer. 
Zoals dat met veel werken gaat die in het verleden zijn uitgevoerd, wordt ook 
nu bij de Great Level de vraag gesteld of het nog wel rendabel is. Door de 
bodemdaling moeten elke dertig jaar de dijken worden verhoogd en nieuwe 
gemalen worden aangelegd. Hierdoor worden de waterlasten voor de boeren 
te hoog. Bovendien is op veel plaatsen het veen verdwenen en de zure klei die 
er onder zit, is ongeschikt voor de landbouw. Daarom wordt er nu over 
nagedacht de laagste delen van de Fenns weer onder te laten lopen zodat er 
een groot natuurgebied ontstaat en de landbouw in de hogere delen kan 
blijven voortbestaan. 
  
Wat aan Vermuyden herinnert 
Het is vanzelfsprekend dat er in de gebieden waar Vermuyden actief was, nog 
sporen van hem terug te vinden zijn. Zo is er op Canvey Island een Cornelius 
Vemuyden School and Arts College. De wapenspreuk,  ‘Niet zonder Arbyt’, 
van de familie is ook het officiële motto van de South Cambridghire District 
Council. De wapenspreuk is ook overgenomen door het Nederlandse 
contingent van de RAF gedurende de Tweede Wereldoorlog, zij oefenden 
namelijk in de Fenns. Daarnaast zijn er ook instellingen en een muziekband 
naar Vermuyden vernoemd.  
Ook in het landschap is de aanwezigheid van de Nederlanders terug te vinden. 
Zo zijn er kanalen met de naam ‘South Holland Main Drain’, ‘Vermuydens 
Drain’ en plaatsjes als Nordelph (Noord-delft) en Southery (Zouterij), 
vertonen huizen Hollandse trekken en op de grafzerken op de begraafplaatsen 
van de kerkhoven in Wisbech, Downham Market en Swaffham zijn ook nog 
Nederlandse familienamen terug te vinden.  
Op Tholen zijn er van de Vermuydens weinig overblijfselen of verwijzingen te 
vinden21. Zo liggen in de kerk in Tholen Johan Vermuyden22, burgemeester, 
overleden 17 oktober 1669, zijn vrouw Clasina Dalles overleden op 14 april 
1675 en hun dochter Maria overleden op 16 mei 1675. In Sint Maartensdijk is 
een straat naar hem genoemd; overigens ook in Kampen. 
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Familiewapen Vermuyden. 

 
Noten

 
1 Als geboortejaar wordt zowel 1590 als 1595 opgegeven. Het Nieuw Nederlands Biografisch 
Woordenboek geeft als geboortejaar omstreeks 1590 en als sterfdatum 4 febr. 1656. De 
Nederlandstalige versie van Wikipedia vermeldt 1590 terwijl de Engelstalige versie 1595 
aangeeft. In de rubriek ‘Overleg’ van Wikipedia is hierover zelfs een vraag gesteld. Het 
antwoord hierop luidde: ‘…1590 en 1595 komen beide voor. Er bestaat blijkbaar een 
geboortebewijs (http://www.biografischportaal.nl/persoon/994314750) uit 1595 maar het kan  
ook dat een Cornelius die in 1590 is geboren al vroeg  is overleden en dat een volgend zoontje 
ook Cornelius is genoemd. In Tholen, Stad en Eiland, uitgave t.g.v. Tholen 600 jaar stad, wordt 
ook c. 1590-1656 vermeld. P. van Cruyningen schreef mij  dat de data 1590 en 1677 bewezen 
kunnen worden met de weesaktie, opgemaakt na het overlijden van vader Gilles in 1598. Hierin 
staat Cornelius vermeld als geboren in 1590 en in het begraafregister van de Londense kerk in 
de buurt waarvan Vermuyden woonde, staat de datum van overlijden. 
2 Pieter Manteau van Dalen (1607-1688), geboren te Poortvliet waar zijn vader secretaris was. 
Deze bekwame ingenieur verbleef enkele jaren in Engeland. Hoewel hij er ingenieur-generaal 
werd, keerde hij in 1647 naar Tholen terug en verhuisde in 1656 naar Sluis, waar hij zich 
verdienstelijk maakte bij de versterking van de zeewering. 
3 Een eenmalige belasting van 1% op alle bezittingen van roerende en onroerende aard. 
4 Hoewel het hierbij om de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gaat, wordt hier voor 
het gemak de aanduiding Nederland gebruikt. 
5 Hennep en vlas waren bijvoorbeeld nodig voor het maken van zeil en touw was noodzakelijk 
voor de handels- en oorlogsvloot.  
6 Begin 17de eeuw waren er al Nederlandse waterbouwkundigen actief in Engeland.  
7 De tekst van de overeenkomst is terug te vinden op Cyclopedia. Wetenschappelijke 
Zoekmachine onder de titel: Sir Cornelius Vermuyden’s agreement with King Charles for 
draining Hatfield Chase. Dit document is in 1794 gedrukt. In het boek van J. Korthals-Altes 
staat tussen pp. 28 en 29 een foto van het document met als onderschrift ‘Charter of Charles I 
to Vermuyden (24 May 1626) en in appendix II van dit boek wordt een samenvatting gegeven.  
8 Vermuyden was gehuwd met Catharina, dochter van Allsaints Lapps uit Londen. Hij had 
zeven kinderen, allemaal geboren in de kerkelijke gemeente van St. Dionys Backchurch. De 
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doop van zes en de begrafenis van vijf kinderen tussen 1628 en 1638 staan geregistreerd in de 
doop- en begrafenisregisters van die kerk.  Cornelius, de oudste, staat bij een andere kerk 
ingeschreven. Hij is in elk geval niet jong overleden.  Andere namen zijn: Catharina gedoopt op 
22 januari 1626; Bartel gedoopt op 21 augustus 1634 en Anna gedoopt op 26 juli 1635. 
9 Simon Schama (1995) Landschap en Herinnering. Amsterdam/Antwerpen (Contact) p. 357 
10 “The Dutchman hath a thirsty soul, Our cellars are subject to his call; Let everyman ‘then, lay 
hold to his bowl, ‘Tis pity the German sea should have them all. Refrein: “Then apace ‘apace 
drink, drink deep, drink deep, Whilst ‘tis to be had let’s the liquor ply; The drainers are up, and 
a coile they keep, Ans threaten to drain the kingdom dry. Ehy should we stay here, and perish 
with thirst; to th’new World in the moon away let us goe, For if the Dutch colony get thither 
First, Tis a thousand to one that thy’ll drain that too”. Overigens was het beeld van de 
Nederlanders in het buitenland dat ze liefhebbers van drank waren en pijp rookten. 
11 Klachten dat door de drooglegging ook de binnenscheepvaart richting Londen benadeeld 
werd, doordat de sluizen obstakels zouden vormen, zijn onjuist.   
12 1 acre is 0.4047 ha. 
13 Dit plan verscheen pas in 1642 in druk en daarop werd door ene A. Burrel een tegenstuk 
gepubliceerd: ‘Exceptions against Sir Cornelius Virmudens Discourse’. Er waren overigens ook 
andere gegadigden om het werk uit te voeren, maar die werd het niet gegund. Het woord ‘Fen’ 
is de aanduiding voor veengebied.  
14 Een andere Nederlandse waterbouwkundige, Jan Barents Westerdyke, had ook ingeschreven 
met een eenvoudig voorstel tot uitdiepen en bedijken van de belangrijkste waterwegen. Dit 
voorstel haalde het niet.  
15 Overigens door twee Nederlandse waterstaatsingenieurs: Johan van Veen en Johan Ringers.  
16 Verzamelnaam voor diverse stromingen in het Engelse protestantisme die alle het vroege, 
‘zuivere christendom’als ideaal koesterden. Zij verzetten zich tegen alle resten Rooms-
katholicisme in de Anglicaanse kerk. De kerkorganisatie diende democratisch te zijn 
(presbyteriaans). Puriteinen speelden een belangrijke rol in de Engelse Burgeroorlog. 
17 Kort nadat de vrede was gesloten gingen de Staten van Holland wel akkoord met de Engelse 
wensen. In de Acte van Seclusie legden ze vast dat nooit een Prins van Oranje of een van zijn 
nazaten stadhouder of admiraal van Holland en zij zouden bovendien proberen te verhinderen 
dat de generaliteit hem tot admiraal zou benoemen. Toen dit bekend werd verzetten de overige 
gewesten zich hiertegen.  
18 Hoewel dat, gesuggereerd wordt, blijkt in 1642 een Cornelis Vermuyden op de Latijnse 
School van Middelburg te zijn ingeschreven. Dit is mogelijk de oudste zoon, geboren in 1626. 
In dat geval was hij zeker geen officier in het leger van Cromwell. 
19 S. Wells, History of the drainage of the Great Level of the fens called the Bedford Level 
(London, 1830). Door mij niet gebruikt maar zie artikel Piet van Cruyningen p. 5  
20 Hij wordt zelfs niet genoemd in Nijhoffs Geschiedenislexicon.  
21 De familieleden in Zeeland schreven gewoonlijk de naam als: Vermujen en later Vermue. 
22 Johan vermuyden werd in 1648 burgemeester van Tholen en vertegenwoordigde Tholen in 
1651 op de Grote Vergadering. Deze vergadering ging over religie, de militie en de Unie van 
Utrecht, omdat sinds de dood van Stadhouder Willem II geen stadhouder gekozen was, het 
Eerste Stadhouderloze Tijdperk, en het einde van de Tachtigjarige Oorlog een herziening van 
de Unie bediscussieerd diende te worden. 
 
 



28 
 

Geraadpleegde literatuur 
Ik ben de naam Vermuyden voor het eerst tegengekomen in de boeken van 
Israel, Schama en Trevelyan. Gezien het feit dat Vermuyden zijn grote werk in 
Engeland uitvoerde ook niet zo verwonderlijk dat hij bij deze auteurs vermeld 
werd. In elk geval een reden om me verder te verdiepen in deze van St-
Maartensdijk afkomstige waterbouwkundige. Terwijl ik hier mee bezig was 
kwam ik het artikel van Piet van Cruyningen op het spoor die zich ook 
uitgebreid met Vermuyden heeft beziggehouden en bovendien ook 
medeauteur is van de vierdelige Geschiedenis van Zeeland. Hem wil ik 
bijzonder bedanken dat ik, voordat het artikel is gepubliceerd , hiervan gebruik 
mocht maken, voor de informatie die hij me gaf, de antwoorden op de vragen 
die ik hem heb gesteld en het commentaar op dit artikel.   
M. Albright Knittl, ‘The design for the initial drainage of the Great Level of 
the Fens: an historical whodunit in three parts’, Agricultural History Review 
55(2007), pp.23-50 
M. Ashley, England in the Seventeenth Century (1973) 
Michael Chisholm, Navigation and the seventeenth-century draining of the 
Fens. Journal of Historical Geography 32(2006) 731-751 
P. van Cruyningen, Dutch investors and the drainage of Hatfield Chase 1626-
1656. Waarschijnlijk in: Agricultural History Review (2016)1 
A.Th. Van Deursen, De last van veel geluk. De Geschiedenis van Nederland 
1555-1702 (2004) 
J.I. Israel, De Republiek 1477-1806 (2001) 
H.P.H. Jansen, Kalendrium. Geschiedenis van de Lage Landen in Jaartallen 
(1971)   
J. Korthals Altes, Sir Cornelius vermuyden. The lIfework of a great Anglo-
Dutchman in land-reclamation and drainage (1925) 
W.L. Langer, An Encyclopedia of World History (1968) 
R. Locker e.a., Engeland de geschiedenis van een wereldrijk (1967) 
Robert van de Noort and Aidan O’Sullivan, Places, perceptions, boundaries 
and tasks: rethinking landscapes in wetland archeology. In: J. Barder et all, 
Proceedings of the 11th WARP Conference, (Edinburgh, 2005) 79-89 
R.R. Palmer & J. Colton, A History of the Modern World (1971) 
A. Romeijn, De Stadsregering van Tholen (1577-1795). Bestuur en 
bestuurders van de stad Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins 
Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795. Internet 
C. Rooijendijk, Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, 
dijkenbouwers en droogmakers (2009) 
S. Schama, Landschap en Herinnering (1995) 



29 
 

Joan Thirsk, The Isle of Axholme before Vermuyden. In: The Agricultural 
History Review 1(1953)1       p. 16-28 
Tholen, Stad en Eiland (1966) 
G.M. Trevelyan, Sociale Geschiedenis van Engeland (1968) 
G.P. van de Ven (red), Leefbaar Laagland. Geschiedenis van de 
Waterbeheersing en Landaanwinning in Nederland. 
H.W.J. Volmuller, Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België (1981)  
T. Williamson, ‘Dutch Engineers and the Drainage of the Fens in Eastern 
England’ in: H.S. Danner et all, Polder Pioneerd. The influence of Dutch 
engineers on water management in Europe, 1600-2000 (Utrecht, 2005), pp. 
103-117 
E.L. Woodward, Geschiedenis van Engeland (1967) 
http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu07  Nieuw Nederlandsch biografisch 
woordenboek. Deel 7 
http://www.erih.net/index.php?id=217&no_cache=1&user_biographie_pi1
%5BshowU... 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Vermuyden 
http://en.wikipedia.org/wiki/Derbishire lead mining history 
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Bedford_River  
http://en.wikisource.org/wiki/Vermuyden_Cornelius_(DNB00)   
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Vermuyden 
http://www.geni.com/people/Sir-Cornelius-
Vermuyden/6000000013624995204 
http://www.kijkopgeschiedenis.nl/?p=136 Nederlands landschap als 
exportproduct 
http://www.oocities.org/gedneyhill/gedney/fenareas.html  A Tribute to the 
Fens and its makers 
Http://www.prickwillowenginemuseum.org.uk/education/drains/html 
http://self.gutenberg.org/articles/Cornelius-Vermuyden 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2775693/2002/08/2
2/Vermuyden-...  Vermuyden was zijn tijd ver vooruit 
http://www.watervragen.nl/vermuyden  
www.encyclo.nl 
 
 
Foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Arie de Viet. 
 
 


