Peilingen

Najaarsexcursie 2014: Met de ‘Multatuli’ over het schone Amstelkanaal
De najaarsexcursie op vrijdag 7 november 2014 stond geheel in het teken van de presentatie van het boek Amsterdamse boeren zoals dat door Chris de Bont, als bewerking van zijn
proefschrift ‘Vergeten land. Ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350) voor een breder publiek is geschreven. Logisch dat dit in Amsterdam, aan
de Amstel, in het kantoorgebouw van waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) plaatsvond. Manfred van der Heijde, lid van het dagelijks bestuur van AGV ging op deze nieuwe
naam in en vertelde dat, omdat de organisatie geen primaire waterkeringen beheert, zij
niet langer hoogheemraadschap maar een waterschap wordt genoemd. Kennelijk is voor
de toekenning van dit begrip een nieuw criterium geïntroduceerd.
In de eerste lezing vertelde auteur Chris de Bont over ‘zijn’ historisch geografisch analytische methode om, uitgaande van betrouwbare subrecente topografie, dat wil zeggen
met kaartmateriaal van omstreeks 1850 dat op het kadaster is gebaseerd, alle elementen
van na de Middeleeuwen van de kaart te verwijderen, dus de topografische ruis weg te filteren, het historische landschap te reconstrueren. Het bleek mogelijk om de landschapsontwikkeling van 1000 jaar in drie kaarten weer te geven: een kaart met het natuurlijke
landschap van circa 800, een met de ontginning en ontwikkeling van het gebied in circa
1000-1250 en de eerder vermelde kaart uit circa 1850 die als topografisch archief fungeert.
De uitwerking daarvan werd met twee voorbeelden geïllustreerd.
Het oorspronkelijke landschap ter plaatse van de Haarlemmermeer werd eerder al
De najaarsexcursie trok ruime belangstelling. Foto Bertus Wouda.
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Aan boord van de
‘Multatuli’. V.l.n.r.
Willem van der Ham,
Martin Brand, gids
Marike Pluis en onze
gastheer Manfred van
der Heijde. Foto Bertus
Wouda.

door Johan Christoffel Ramaer (1852-1932) gereconstrueerd. ‘Zijn’ structuurlijnen werden kritisch bekeken en konden mede dankzij nieuwe inzichten verder naar het verleden
worden uitgebreid. Daardoor werd ook het al bekende historische landschap gedetailleerder beschreven en beter in (kaart-)beeld gebracht.
De tweede casus betrof de oorsprong van de relatief rechte loop van de Amstel waaraan meerdere studies zijn gewijd. Leen Pons (1921-2008) was in 1972 de eerste die het idee
van een gegraven Amstel poneerde, een idee dat Chris de Bont verder uitwerkte. Verrassend, zou ook de Rotte (deels) zijn gegraven? Dat moet ik toch eens bij Jan van den Noort
informeren.
Nadat gebieden rondom Amsterdam waren besproken, ging de tweede spreker, Jaap
Evert Abrahamse PhD, senior onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE) in op de waterproblematiek zoals de stad die kende. Uitgangspunt van zijn lezing
was het zesde hoofdstuk van zijn dissertatie De grote uitleg van Amsterdam, maar in de lezing gebruikte hij ook beeldmateriaal wat niet in zijn boek staat. Hij stelde dat Amsterdam vanaf de zeventiende eeuw drie waterproblemen kende: waterkwantiteit (de kering
bij hoogwaterstanden), drinkwatervoorziening (oplosbaar door waterimport van Vechtwater door waterschuiten) maar de waterkwaliteit (het stinkende water in de stadsgrachten) was het grootste probleem waar hij dan ook verder op inging.
Door de stadsuitleg was er een tweedeling tussen de dunbevolkte grachtengordel en
de dichtbevolkte Jordaan ontstaan. Die laatste buurt was niet stelselmatig gebouwd, daar
was geen verbod op houten huizen en daar was ook vervuilende industrie gevestigd. Probleem was dat de Amstel geen stroming kende en dat de Jordaan in het laagst gelegen
gebied lag. Er zijn in de loop van de tijd veel plannen aangedragen om het water te verversen: bouw van aquaducten voor de aanvoer van water, rosmolens die onafhankelijk
van de wind altijd (als vuilwatermolens) konden worden ingezet, en de bouw (nota bene
tijdens het Rampjaar!) in 1672-1673 van de Amstelsluizen die uiteindelijk ook geen soelaas boden. Het is nu ‘leuk’ cultureel erfgoed maar het heeft nooit naar behoren gefunctioneerd. Pas met de bouw (tijdens de bezetting) in 1943 van Gemaal Zeeburg werd het
probleem getackeld.
Manfred van der Heijde vulde aan dat Gemaal Zeeburg een dubbelzijdig gemaal was,
dus dat het water naar beide kanten kon worden gemalen. Het systeem werkt nog steeds,
maar omdat de Amstel inmiddels zo schoon is wordt het niet meer gebruikt.
Daarna was het tijd voor de presentatie van Amsterdamse boeren, dat als tweede studie in
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de serie ‘Waterstaat, cultuur en geschiedenis’ is uitgebracht. Hoogleraar waterstaatsgeschiedenis Petra van Dam lichtte de achtergronden van de serie toe, benadrukte het interdisciplinaire karakter en vergat natuurlijk niet de sponsors te bedanken. Zij had grote lof
voor de inzet van auteur Chris de Bont, die zijn proefschrift volledig omwerkte en de circa 150 reconstructiekaarten hertekende. Amsterdamse boeren is zonder twijfel zijn magnum
opus, hier wordt zijn methode op weergaloze wijze gedemonstreerd. Emeritus hoogleraar
historische geografie Jelle Vervloet en Manfred van der Heijde – als vertegenwoordiger
van onze gastheer en medesponsor – kregen eerste exemplaren aangeboden. De ochtend
werd met enkele passende woorden van voorzitter van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis Lambert van den Berg afgesloten.
Na de lunch was er een tocht met de rondvaartboot ‘Multatuli’ over de gegraven Amstel
waarbij naast Chris de Bont ook Marike Pluis als gids optrad. Inmiddels was de genius
loci al drastisch gewijzigd en het belang van dit water werd nog eens onderstreept toen
we onder de Berlagebrug doorvoeren en we erop werden gewezen dat deze door koningin
Wilhelmina werd ‘geopend’ op de dag dat de Afsluitdijk werd gedicht. Je moet je prioriteiten kennen. Kennelijk moeten we ook het belang dat wij gewoonlijk aan onze traditionele
iconen toekennen leren relativeren. Maar voordat we daartoe bereid zijn, zal er heel wat
water door het stilstaande Amstelkanaal zijn gestroomd. Festina Lente!
(Bertus Wouda)
Chris de Bont, Amsterdamse boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het
Gooi in de Middeleeuwen. Verloren, Hilversum 2014. ISBN 978-90-8704-458-9. 352 blz. Geill. €35,–. www.verloren.nl.
Jaap Evert Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw.
Thoth, Amsterdam 2010. ISBN 978-90-6868-491-9. 432 blz. Geïll. €49,50. www.thoth.
nl.

Beleef de Deltaroute
Op 26 juni 2014 werd door de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz de
website van ‘Beleef de Deltaroute’ in werking gesteld. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, ANWB, Staf Deltacommissaris, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, erfgoedorganisaties, recreatieverenigingen en musea. Zij sloegen de handen ineen om de Deltawerken op een aansprekende wijze meer bekendheid te
geven bij het publiek. Op de website staat informatie over de dertien Deltawerken, over
routes langs die werken, activiteiten in de regio en uitjes. De komende tijd volgen er apps,
kaarten, brochures en wandel- en fietsroutes. Verder worden er bij de Deltawerken informatieborden geplaatst en er zijn plannen om een publieksboek te maken. www.beleefdedeltaroute.nl.

Oogst van de veenlandschappen
Half november 2014 werd tijdens een bijeenkomst op de buitenplaats Vreedenhorst te
Vreeland het boek Oogst van de Veenlandschappen gepresenteerd. Deze studie gaat nadrukkelijk niet over de schoonheid van het landschap of de natuur. De auteur, Hilde A.E. Huizinga, richt zich op het gebruik van het veenland in de verschillende delen van Nederland.
Het veen werd niet voor niets ontgonnen. Alles wat er is aangelegd, geplant en gebouwd
had een weldoordachte reden. Huizinga interviewde de nodige bewoners op leeftijd die
nog weten te vertellen hoe het land precies werd benut. Na een hoofdstuk over het historisch gebruik – van turfwinning tot eendenkooien – volgen besprekingen van de land-
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schapselementen. Welke daarvan hebben hun functie verloren, maar zijn wel het beschermen waard? Het boek besluit met een hoofdstuk met tips voor eigen tuin of erf en
is voorzien van een verklarende lijst van begrippen en toponiemen, een register en een
bronnenopgave. In de serie ‘oogst van de landschappen’ verschenen eerder delen over de
rivieren en de kust en de zandgronden. In voorbereiding is een deel over het heuvelland.
Ze zijn stuk voor stuk uitvoerig en volledig in kleur geïllustreerd.
Hilde E.A. Huizinga, Oogst van de veenlandschappen. Cultuurhistorie en bijna vergeten beheertechnieken voor opbrengst van erf en terrein. Peredour, Maarn 2014. ISBN 978-90-821479-1-9. 324
blz. Geïll. €34,90. www.peredour.nl.

Herstel middenloop Vledder Aa
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd de bedding van de Drents-Friese beek de Vledder Aa in verband met de landbouw rechtgetrokken. Door de goede afwatering kampte
men in de zomer echter vaak met droogte. Daarom kwam bij Smilde een inlaat waarmee
de Drentse Hoofdvaart in verbinding met het brongebied stond. Reeds in 2002-2003
werd de oude waterhuishouding in dat brongebied hersteld. Dit jaar voltooide Waterschap Reest en Wieden het werk aan de middenloop. De beek kreeg grotendeels zijn
oude bedding uit de jaren vijftig terug en meandert weer. Niet alleen de natuur profiteert
hiervan, maar ook de waterhuishouding. Rond de beek werden laagtes afgegraven, het
winterbed. Het hele systeem is hierdoor robuuster. Bij zware neerslag treedt de beek buiten de oevers en vult het dal. Zo wordt het water geborgen. Probleem bij dit alles was de
afleiding van het landbouwwater om het natuurgebied heen waarin de beek ontspringt,
Nationaal Park Het Drents Friese Wold. Ten behoeve van de landbouw werd er ten zuiden van het brongebied een nieuwe inlaat gemaakt aan de Drentse Hoofdvaart. Ter distributie van het ingelaten water is een hele serie nieuwe stuwen en gemaaltjes geplaatst.
De beek wordt nu weer uitsluitend gevoed met gebiedseigen water uit het natuurgebied.
Waterschap Reest en Wieden werkte samen met de provincie Drenthe, de gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Drentse Landschap en het
Nationaal Park Drents Friese Wold. De uitvoering van het project werd mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. www.reestenwieden.nl.
Het nieuwe profiel van de Vledder Aa. Foto Waterschap Reest en Wieden.
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Geschiedenis grote rivieren
De loop van de rivieren in ons land is grotendeels door mensenhanden gemaakt. Drie
eeuwen geleden stond men voor grote problemen. De rivieren bevroren ’s winters vaak, er
vormden zich gevaarlijke ijsdammen en dijkdoorbraken kwamen regelmatig voor. De oplossing van deze moeilijkheden was niet eenvoudig. Moesten de dijken omhoog of juist
omlaag? Moest het water vooral door de Rijn of de IJssel worden afgevoerd? Zelfs de deskundigen waren het niet eens, laat staan de betrokken steden, provincies en waterschappen. De op 13 november 2014 tijdens de Waterbouwdag te Rotterdam gepresenteerde
studie Nederlands grote rivieren door Ton Burgers gaat op deze vragen in. Aan de hand van
vele kaarten, prenten en foto’s laat Burgers zien hoe de Rijn, Waal, IJssel en Maas door
de tijd heen werden aangepast. Startpunt van zijn boek is het rond 1700 aangelegde Pannerdensch Kanaal, bedoeld om een betere verdeling van het water van de Rijn te bereiken.
Natuurlijk is er ook aandacht voor het hoge water in het Rivierengebied in 1993 en 1995.
Dat leidde tot een nieuwe aanpak: Ruimte voor de Rivier. Het boek besluit met dat programma en de effecten ervan.
Ton Burgers, Nederlands grote rivieren. Drie eeuwen strijd tegen overstromingen. Matrijs, Utrecht
2014. ISBN 978-90-5345-483-1. 352 blz. Geïll. Tot 15 mei 2015 €39,95, daarna €49,95.
www.matrijs.nl.

Gemaal De Eersteling
In de jaren 1523-1526 vond de bedijking plaats van een gors tussen Fynaart en Oudenbosch in Westbrabant. Zo ontstond de polder Het Land van Standdaarbuiten. In 1879/80
werden de twee molens van deze polder vervangen door een stoomgemaal aan de Molendijk te Standdaarbuiten. Dit kreeg de naam De Eersteling. De stoominstallatie maakte in
1915 plaats voor een zuiggasmotor, die op zijn beurt in 1951 moest wijken voor een diesel.
Zes jaar later werd bovendien het oude scheprad vervangen door een vijzel. Zo verbouwd
bleef het gemaal in gebruik tot 1967. Daarna kwam het in privébezit. In 2008 was het gemaal er slecht aan toe, vooral de achtergevel vroeg dringend aandacht. Dat kwam omdat
het middengedeelte op de fundering van een van de molens staat en het geheel hierdoor
ongelijk verzakte. Een en ander leidde tot de oprichting van de Stichting De Eersteling om

Gemaal De Eersteling.
Foto Stichting De Eersteling.
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de restauratie aan te pakken. Op 25 oktober 2013 werd het werk afgerond met de feestelijke heropening door wethouder L. Koevoets van de gemeente Moerdijk. Er is echter nog
veel te doen. In het gemaal worden nu allerlei kleinschalige activiteiten georganiseerd:
educatieve projecten, workshops, lezingen en tentoonstellingen. www.stoomwatergemaal.nl.

Herdenking watersnood 1916
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd ons land door een zeer zware noordwesterstorm getroffen. Overal langs de Zuiderzeekust raakten de dijken door het hoog opgestuwde water beschadigd of erger nog, ze begaven het. In Noord-Holland kwamen de
Anna Paulownapolder in de kop van de provincie, heel Waterland en de oostzijde van de
Zaanstreek blank te staan. Op het eiland Marken lieten in de stormnacht zestien mensen
het leven. Ook het Eemland werd zwaar getroffen. De ravage in de haven van Spakenburg was enorm en zelfs delen van Amersfoort liepen onder. Bij Rotterdam verdwenen
de Varkenoordse Polder en Hillesluis onder water waarbij vier kinderen verdronken. Met
name in Waterland bruist het nu reeds van de initiatieven om in 2016 deze laatste grote
stormvloed in het Zuiderzeegebied te herdenken (www.waterkustland.nl en www.waterlandsevloed.nl). Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een musical, er ligt een idee om in de
vroege ochtend van 14 januari zoals destijds de noodklokken te luiden en grote billboards
te plaatsen met oude foto’s van de ravage op de bewuste locaties. Het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen is bezig met een tentoonstelling. Natuurlijk komt er ook een serie nieuwe
publicaties aan. De eerste daarvan, getiteld De Waterwolf in Waterland, verscheen reeds half
januari 2015. Dit boek bevat om te beginnen een overzicht van de gebeurtenissen in Waterland en de Zaanstreek. Daarna volgt een essay over de (jeugd)literatuur rond de stormvloed. Het boek besluit met een facsimile van het in 1917 door Ter Wee’s theehandel in
Zaandam uitgebrachte plakplaatjesalbum over de watersnood. Dit met 72 ingekleurde
foto’s geïllustreerde album bevat een nog steeds vlot leesbaar ooggetuigenverslag.
Diederik Aten, Frouke Wieringa, De Waterwolf in Waterland. De overstroming van 1916 in Waterland en de Zaanstreek. Pirola, Schoorl 2015. ISBN 978-90-6455-767-5. 208 blz. Geïll.
€27,50. www.pirola.nl.

Ansichtkaart van een
tijdens de stormvloed
van januari 1916 van
de fundering gespoeld
huis op het eiland Marken. Waterlands Archief, Purmerend.
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