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Peilingen

Cruquius
Dit jaar is het 160 jaar geleden dat het stoomgemaal de Cruquius werd gebouwd. Het was
een van de drie stoomgemalen die er tussen 1849 en 1852 voor moesten zorgen dat de
Haarlemmermeer werd drooggemaakt. Sinds 1912 is de Cruquius een reservegemaal, dat
in 1932 buiten bedrijf werd gesteld en niet lang daarna een museale functie kreeg. Onlangs verscheen Corpus Cruquius. 160 jaar stoomgemaal De Cruquius, een bundel met artikelen
over het gemaal, die vergezeld gaat van een door Vincent Erdin samengestelde cd-rom die
een groot aantal archiefbronnen over het gemaal bevat. Meer informatie bij de uitgever:
www.walburgpers.nl.

Bibliografie Waterstaatsgeschiedenis
Jarenlang was het vanzelfsprekend dat een serieus wetenschappelijk tijdschrift een bibliografie bevatte. De lezers konden op die manier op de hoogte worden gehouden van
wat er op ‘hun’ terrein verscheen. Bij het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis was het niet
anders: vanaf de eerste jaargang (1991) bevatte het najaarsnummer een degelijke bibliografie. Deze werd samengesteld door drs. Th.P.M. van der Fluit, die dit minutieuze werk
onafgebroken heeft verricht tot en met 2006. Beoefenaars en liefhebbers van de waterstaatsgeschiedenis zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Binnen de redactie is in
2006 en 2007 overlegd over een eventuele voortzetting van de bibliografie. Na rijp beraad
is besloten ermee te stoppen. Het belangrijkste argument daarvoor is ingegeven door de
sterk verbeterde zoekmogelijkheden via internet.

Archieven Waterschap De Dommel verhuizen naar Den Bosch
Al sinds de oprichting van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch is Waterschap De Dommel partner in dit samenwerkingsverband van het Rijk,
twee waterschappen en achttien gemeenten. Maar de archieven van De Dommel berustten tot voor kort nog in het Waterschapshuis te Boxtel. In oktober 2007 is aan die situatie
een einde gekomen door de verhuizing van de archieven naar het BHIC. De afzonderlijke
archiefbewaarplaats van De Dommel in Boxtel is sedertdien gesloten. Het archief bevat talrijke documenten en kaarten van de rivier De Dommel en zijn zijriviertjes én van de voormalige waterschappen in dit gebied (vanaf de Belgische grens tot aan Den Bosch) uit de periode van 1860 tot heden. Al dit materiaal is te raadplegen in het BHIC, Zuid-Willemsvaart
2 in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie is te vinden op de website: www.bhic.nl.
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Afsluitdijk
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk werd daar onlangs een plaquette geplaatst, die vermeldt dat de dijk in 1933 werd geopend door koningin Wilhelmina. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de tekst op de gedenkplaat onjuist is, want in werkelijkheid werd de opening verricht door Victor Jean Pierre de Blocq
van Kuffeler, destijds directeur-generaal der Zuiderzeewerken. De plaquette zal zo snel
mogelijk worden aangepast.
Omdat de Afsluitdijk in verband met veiligheid en waterhuishouding in de komende decennia ingrijpende aanpassingen te wachten staat, is het van groot belang dat de architectuur- en cultuurhistorische aspecten van de dijk en de daarop staande gebouwen scherp
in de gaten worden gehouden. Door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten is daarom een brochure uitgegeven (Brochure Cultuurhistorie 9 (2007);
meer informatie via www.racm.nl).
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