VWG Nieuwsbrief 20 december 2017
Op de valreep van het jaar en op weg naar 2018 nog een Nieuwsbrief. Het jaar wordt in stijl
afgesloten: alle kleurcoderingen voor het weer: geel, oranje en rood passeerden de
nieuwsmedia en dat binnen 24 uur. Liet onverlet dat het verkeer muurvast stond op de weg en
op de rails was het nauwelijks beter. Het smeltwater zou nog enkele dagen voor hogere
waterstanden zorgen maar daarna was alles weer als vanouds.
En met de komende kerstdagen: het is dan 300 jaar geleden dat de Kerstvloed van 1717 een
belangrijk deel van de Groningse en Friese kust onder water zette. Het water kwam tot aan de
stad Groningen maar ook bijna tot aan de Gast van Zuidhorn. Deze kerst is er geen storm op
komst en zijn de dijken beter dan in 1717. Een droge kerst derhalve in dit deel van het land en
dat is op zijn minst een veilige gedachte!
Iedereen een goed begin van het Nieuwe Jaar gewenst!

VWG Bestuur:
Op dinsdag 23 januari zal het bestuur vergaderen. Belangrijkste agendapunt is het definitieve
verslag van de Commissie en de daarover gehouden bespreking op 23 november.
VWG data:
2018: Reflecties op 25 jaar TWG, Symposium in het kader van het 25 jarig bestaan van het
tijdschrift van de Vereniging.
Exacte datum en tijd worden nog bekend gemaakt.

Uitnodiging Boekpresentatie
De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en Uitgeverij Verloren nodigen u uit tot het
bijwonen van de publiekspresentatie van het boek van Heleen Kole, ‘Polderen of niet?
Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800’,
deel 4 in de reeks Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis.
Wanneer?

vrijdag 19 januari 2018, 15.30-18.00 u

Waar?

Museum Flehite | Westsingel 50 | 3811 BC Amersfoort | T 033 247 11 00
parkeerkaarten met flinke korting, OV en andere nuttige info: https://
museumflehite.nl/bezoekersinfo/routebeschrijving

Programma
15.30 thee/koffie

16.00 Milja van Tielhof
16.30
17.00
17.15
18.00

lezing ‘De rol van participatie in de ontwikkeling van het
Nederlandse waterschap vóór 1800’
Heleen Kole
lezing ‘Polderen of niet?
aanbieding van het boek
borrel en gelegenheid tot felicitatie
sluiting

De toegang is vrij. Toch graag aanmelden i.v.m. de catering voor 8 januari 2018 bij
Carol van Raalten, info@waterstaatsgeschiedenis.nl.
Het museum Flehite is zo vriendelijk de locatie kosteloos ter beschikking te stellen.
Verzoek: neem uw museumkaart mee! Daarmee ondersteunt u het museum.

Organisator en contactpersoon:
Petra van Dam | 06-14989506 | p.j.e.m.van.dam@vu.nl
Aankondiging Symposium 200 Jaar NAP
Datum: maandag 19 februari 2018, 13.30-17.00 u
Locatie: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Amsterdam (metro Spaklerweg)
Het NAP staat sinds 1891 voor Normaal Amsterdams Peil. Het is ontstaan uit het Amsterdams
Peil (AP), een van de vele lokale en regionale peilen die ons land vóór de twintigste eeuw
kende. Het AP was gebaseerd op het gemiddelde zomervloedpeil van het IJ, gemeten in de
periode 1 september 1683-1684. In de achttiende en negentiende eeuw werkten
wetenschappers en landmeters aan de verbreiding van het AP. Op 18 februari 1818 verklaarde
Koning Willem I het Amsterdams Peil tot referentiepeil voor de grote rivieren, nodig voor
beheer van het waterpeil en de bouw van dijken, kanalen en andere nationale projecten.
Daarna verspreidde het NAP zich verder. De Nederlandse methode van hoogtemeting op basis
van een lokaal vastgesteld NAP werd op diverse plekken in de wereld overgenomen.
Op dit symposium wordt het boek aangeboden dat hierover geschreven is door Petra van
Dam, Van Amsterdam Peil tot Europees referentiepeil. De geschiedenis van het NAP tot 2018.
Dat wordt omlijst door lezingen, ten eerste het verhaal van de geschiedenis van het NAP
verteld. Ook geven specialisten uit de wereld van wetenschap, techniek en het waterbeleid
presentaties over moderne hoogtemeting, zoals met GPS.

!

Aanmelding kan plaatsvinden vanaf 10 januari.

!

Voorjaarsexcursie: 7 juni 2018: Provincie Zuid Holland (Achter de schermen)
Najaarsexcursie: 5 oktober 2018: Dordrecht; Meerlaagse veiligheid
Ook in 2019 wordt er weer een Voor- en Najaarsexcursie gehouden, de bestemmingen zijn
bekend maar er moet nog een invulling aan worden gegeven.
Mocht u als lid van de vereniging een wens hebben of een suggestie willen doen voor een
bestemming dan mag u dat altijd kenbaar maken een de Excursiecommissie.
Het kan zijn omdat u kennis heeft van een bijzonder werk in uw omgeving of een historisch
feit waar regionaal aandacht aan wordt besteed.
Met het geven van een tip doet u ons en de leden van de vereniging een plezier. Mochten we
de suggestie nader uit gaan werken dan zullen we zeker een beroep doen op uw kennis ter
plaatse.
De volgende excursies staan nog open:
Voorjaarsexcursie van 2020
Voor- en Najaarsexcursie 2021
Najaarsexcursie 2022
Najaarsexcursie 2023

Vincent Erdin, Pieter Jan Hofman en Adrie de Kraker
Excursiecommissie
Website:
De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm:
Waterstaatsgeschiedenis.nl
Behalve de eigen website is de vereniging ook te vinden via Wikipedia. Er zal dankbaar
gebruik worden gemaakt van dit forum om de vereniging breder onder de aandacht te
brengen. Wiki zal echter geen vervanging zijn van de eigen website of de nieuwsbrief.

Terugblik
Voorjaarsexcursie 2017. Voor wie er bij was, in het middagprogramma was een bezoek aan
De Collse watermolen opgenomen. Voor wie er niet bij was: de Collse molen is sinds zaterdag
16 december ook te zien in het Noord Brabants museum in ’s Hertogenbosch.

Vincent van Gogh schilderde de Collse watermolen in 1884. Op 16 november van dit jaar
werd bekend gemaakt dat het museum het schilderij op een veiling in New York had
aangekocht.
Bij de rondleiding tijdens de voorjaarsexcursie werd al gezegd dat de naam van de schilder
deuren naar subsidiepotten had geopend om de restauratie van de watermolen mogelijk te
maken. Bij de aankoop van het schilderij zal diezelfde naam er ongetwijfeld toe hebben
bijgedragen om met vereende krachten het aankoopbedrag bij elkaar te brengen.
De watermolenaars presenteerden op zaterdag 16 december een koekje gemaakt van meel dat
door de molen was gemalen.
Vincent Erdin
Secretaris VWG
20 december 2017

