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Eind april 2018 ontving de redactie bericht van het overlijden van Johannes Antonius Eligius Kuijs op de 26e van die maand na een kort ziekbed. Jan maakte dertien jaar lang,
van 1996 tot en met maart 2009, deel uit van de redactie van dit tijdschrift. Hij werd op 19
maart 1952 in Tilburg geboren en begon in 1970 na het gymnasium een studie geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Aan deze universiteit bleef hij met enkele
korte onderbrekingen zijn hele werkzame leven verbonden.
Hij promoveerde in 1987 op de dissertatie De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca.
1250-1543). Daarna volgden enkele zeer degelijke standaardwerken over de kerkelijke organisatie van het bisdom Utrecht. In 1996 trad Jan Kuijs toe tot de redactie van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Door collegeverplichtingen was hij weliswaar niet in
staat altijd de vergaderingen bij te wonen, maar hij stuurde dan zijn mening over de aangeboden artikelen steeds via de toen nog nieuwerwetse ‘elektronische snelweg’ toe. In de
periode eind 1997-herfst 1998 trad Jan op als achterwacht van de eindredacteur die toen
langdurig in het buitenland verbleef. Ook leverde hij zelf een enkele keer bijdragen aan
het tijdschrift, waarbij het artikel ‘Aflaat en waterstaat’ uit 2001 speciale vermelding verdient.1
Zijn voorstel uit 2006 om een cd-rom uit te brengen met de ‘klassiekers’ van de waterstaatsgeschiedenis zoals de grote studies van Teixeira de Mattos, Fockema Andreae
en Beekman strandde op de copyrights, maar misschien komt het hier ooit nog van, bijvoorbeeld op de site van de Vereniging. Jans afscheid van de redactie verliep helaas wat
ongelukkig. In maart 2009 gaven drie leden, onder wie Jan, tegelijk aan met het redactiewerk te (moeten) stoppen. Dit leverde natuurlijk problemen op en er werd een beetje
gehoopt dat in ieder geval Jan zijn vertrek wilde uitstellen totdat
vervanging was gevonden. Dit bleek naderhand een misrekening
en Jan gaf toen meteen aan op een echt afscheid geen prijs meer
te stellen. In december 2017 ging hij met pensioen. Jammer genoeg heeft hij daar maar een paar maanden van kunnen genieten.
De redactie gedenkt hem als een betrokken collega die weliswaar
niet op de voorgrond trad, maar wel altijd kort, duidelijk en beslist
zijn mening gaf. Daarbij toverde Jans kenmerkende rake, droge en
licht ironische humor menigmaal een glimlacht op het gezicht van
de aanwezigen.
De redactie
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Voorjaarsexcursie 2018: Een warme dag in Gouda
Donderdag 7 juni 2018 was een van die zomers warme dagen, waaraan het jaar 2018 zo
rijk is. Het ging niettemin om de Voorjaarsexcursie waarvoor een veertigtal leden van de
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis naar Gouda was gekomen. Die locatie bleek
een goede keuze. Gouda is niet alleen een fraaie Oudhollandse stad met haar beroemde
stadhuis en nog beroemdere Janskerk met de Goudse Glazen, de stad heeft ook een speciale band met het water in al zijn aspecten. Er zullen weinig plaatsen zijn waar de gecompliceerde verhouding tussen de verschillende waterstaatsbelangen zulke sterke sporen
heeft nagelaten. Waar treft men bijvoorbeeld zo’n ingewikkeld en toch functioneel stelsel van sluizen aan als hier, en waar komen zoveel aspecten van de veenontginningen en
de afwateringsproblematiek samen als aan de mond van de Gouwe?
Na een korte huishoudelijke vergadering was in het etablissement De Kleischuur het
woord aan Hans Verwey, restauratiearchitect in ruste. Het werd al direct duidelijk dat die
laatste kwalificatie niet al te letterlijk moet worden genomen, want wat kennis en enthousiasme betreft bleek de spreker nog volop in het leven van zijn stad te staan. Dat toonde
hij vervolgens ook bij de rondleiding die langs allerlei plekken voerde waar alleen een
goede gids erin slaagt om zijn publiek te wijzen op bijna onzichtbare bijzonderheden. En
die zijn er in Gouda legio. De stad is ontstaan aan de monding van het riviertje waaraan
ze ook haar naam ontleent, maar er is naast de huidige loop ook nog een oude Gouwe die
in het patroon van de straten en deels overkluisde grachten nog is te volgen. Anders dan
lange tijd werd gedacht, ligt het begin van de stedelijke ontwikkeling echter niet in een
vroege veenontginning (Bloemendaal), maar bij een chateau à motte dat direct ten zuidoosten van de huidige Janskerk was gelegen. De heren Van der Goude zouden van daaruit
niet alleen zijn opgetreden als ‘stadsheren’, maar ook een rol hebben gespeeld als locator
in de laatste fase van de veenontginningen in het grensgebied met het Nedersticht. Het
zogenaamde ‘Onderzoek naar ’s Graven rechten’ dat op instigatie van Floris V in 129495 in heel Holland werd uitgevoerd, laat zien dat een groot deel van het veen ten noordoosten van de stad toen nog tot de grafelijke wildernis behoorde. De afdamming van de

1 Jan Kuijs, ‘Aflaat en
waterstaat. Bekommerde
paus Leo X zich om de toestand van de Nederlandse
zeedijken?’, Tijdschrift voor
Waterstaatsgeschiedenis 10
(2001) 43-47.

Deelnemers aan de
voorjaarsexcursie krijgen een demonstratie
van de werking van de
Donkere Sluis in Gouda. Foto F.D. Zeiler.
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bovenmond van de Hollandsche IJssel in 1285
bracht de mogelijkheden voor verdere ontginningen een stuk naderbij door de sterke verbetering van de afwateringsmogelijkheden. Dat
die mogelijkheden binnen enkele eeuwen door
een complex van oorzaken weer teniet gingen,
werd door de inleider helder uiteengezet. Daarbij maakte hij dankbaar gebruik van de recente
studie van Borger e.a. over De dam bij Hoppenesse
(zie de bespreking door Paul Schevenhoven in
dit Tijdschrift van juni 2017).
Een van de meest interessante aspecten van
de Goudse waterstaat is de al genoemde reeks
De kruisdeuren van de van sluizen. Veel plaatsen hebben geworsteld met de vaak botsende belangen van waterDonkere Sluis in Gouda beheer en scheepvaart, maar Gouda spande hierbij wel de kroon. De stad was immers
in gesloten toestand.
sinds de totstandkoming van de verbinding tussen Gouwe en Oude Rijn een schakel in
Foto F.D. Zeiler.
de Hollandse binnenvaart. Bovendien werd het gebruik ervan verplicht gesteld wegens
de grafelijke tol. Geen enkele stad kon die ontlopen, al probeerden Woerden en Rotterdam andere (water)wegen te vinden. Omdat het aanbod van schepen groot was, en de
doorvaart maar smal, werd een stelsel van sluizen gebouwd dat uiteindelijk leidde tot
de langste sluiskom ter wereld. Tussen het Amsterdams Verlaat (1436) en de Havensluis
(1615) ligt het complex van de Donkere Sluis, die de oudste van de drie is. Door de compartimentering in een soort kanaalpanden is een sluiskolk van bijna achthonderd meter
ontstaan waarin zo veel mogelijk schepen tegelijk konden worden geschut. Men werd zo
minder afhankelijk van de korte duur van de ebstanden op de Hollandsche IJssel, die bij
een enkele schutsluis de wachttijden voor de schippers aanzienlijk zou hebben vergroot.
Maar ook de vloedstanden werden gebruikt. Daartoe werden in de Donkere Sluis in 1770
zogenaamde kruisdeuren gebouwd, twee paar deuren die in gesloten stand van boven gezien een kruis of X vormen. Bij hoogwater werd de Havensluis opengezet, daarna werden
deze kruisdeuren geopend en stuwde de vloedstroom de grachten van Gouda in. Door dit
‘schuren’ werden die schoongespoeld, een proces dat lang genoeg duurde om het water
langs een andere weg weer te laten terugstromen in de rivier, waar het dan inmiddels weer
laag tij was geworden. Een fraai animatie hiervan is te zien op YouTube: ‘Gouda Donkere
Sluis animation’.
De werking van dit vernuftige systeem werd tijdens de rondleiding bij de Donkere Sluis
gedemonstreerd door enkele (vrijwillige) sluiswachters, twee mannen en een vrouw. Dat
laatste bracht een lezing in herinnering die ooit voor de Verenging is gehouden onder de
titel ‘De geheimzinnige verdwijning van de vrouwelijke sluiswachters’. Daar ging het om
het beleid van Rijkswaterstaat omstreeks 1900, waarbij vrouwelijke werknemers na hun
ontslag of pensioen systematisch werden vervangen door mannen. Gelukkig is men in
Gouda die tegen-emancipatorische werkwijze anno 2018 al weer lang vergeten.
Frits David Zeiler

Nederland 200 jaar op peil: Symposium en boekpresentatie
Rondom zondag 18 februari 2018 was er landelijke media-aandacht voor het Koninklijk
Besluit dat koning Willem I twee eeuwen eerder ondertekende en waardoor het Amsterdams Peil (AP) sindsdien gold als referentiepeil voor het beheer van de grote rivieren. In
de loop van de negentiende eeuw werd dat AP als referentievlak voor hoogtemetingen in
geheel Nederland ingevoerd. Na de implementatie van een verbeterde meetmethode werd
het AP landelijk genormaliseerd en kreeg het in 1891 haar huidige naam: Normaal Am-
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sterdams Peil (NAP). De achterliggende methodiek van het NAP
werd internationaal uitgedragen en overgenomen. Inmiddels is
voorgesteld om gezamenlijk te komen tot een Europees hoogtesysteem dat op het NAP is gebaseerd. Het NAP is daardoor een levend cultureel erfgoed van Europese betekenis en kan worden vergeleken met de Meter te Parijs en de Nulmeridiaan in Greenwich.
Op het symposium ‘Nederland 200 jaar op peil’ werden de
aanwezigen in het pand van Waternet te Amsterdam verwelkomd
door Leen Murre, voorzitter van de Stichting NAP. Gerhard van
den Top, dijkgraaf van het waterschap Amstel Gooi en Vecht
(AGV) dat ook in het gebouw van Waternet is gevestigd, sprak als
gastheer en ging ook in op de Stichting NAP die al in 1982 werd
opgericht. Mede door haar inspanningen werd in 1988 het NAPmonument in de Stopera onthuld. Helaas was dit NAP-bezoekerscentrum tijdens de festiviteiten van 200 jaar NAP vanwege
een verbouwing in de Stopera tijdelijk gesloten. Normaal kunnen
bezoekers daar nu hun hand op een bronzen bout leggen, en daarmee op het NAP. In het
educatiecentrum wordt gewezen op de lage ligging van Nederland en de klimaatverandering. Men wil onder andere de bewustwording van de noodzaak tot het bouwen van water-robuuste-huizen bevorderen.
De titel en opbouw van de presentatie van hoogleraar Petra van Dam kwamen overeen
met die van het door haar geschreven boek: Van Amsterdams Peil tot Europees referentievlak. De
geschiedenis van het NAP tot 2018. (Hilversum: Verloren 2018, 95 pp., ISBN: 978-90-8704697-2). Haar betoog bestreek niet alleen de laatste twee eeuwen, maar zij hield haar gehoor voor dat al in 1683 werd besloten om de gemiddelde zomervloedstand van het IJ als
stadspeil (SP) aan te houden. Dit SP werd al snel AP genoemd. Op zich werd al veel eerder die gemiddelde vloedhoogte van het IJ plaatselijk al aangegeven. Nieuw was de wetenschappelijke methode om na een lange reeks van metingen de gemiddelde vloedstand
vast te stellen en die vervolgens systematisch te verwerken. Het vastgestelde peil werd
naar acht punten overgebracht. Daar werden marmeren stenen geplaatst die zowel het
SP als de daaraan gekoppelde ‘zeedijkshoogte’ (van negen voet en vijf duim boven SP)
aangaven. Het vaststellen van het SP was een middel om de hoogte van de waterkeringen
en dus de waterveiligheid te bepalen. De marmeren merkstenen worden genoemd naar
burgemeester Johannes Hudde (1628-1704) die
de initiatiefnemer van dit plan was. Slechts één
Huddesteen zit nog op zijn oorspronkelijke
plaats. Volgens fysisch geograaf Frans Kwaad
verdient deze Hudde-steen de status van internationaal beschermd historisch erfgoed, zeker
nu inmiddels andere Europese landen het NAP
ook als referentie gebruiken (zie www.kwaad.
net/NAP-niveau.htm).
Bas Alberts, adviseur geodesie bij RWS, ging
bij zijn presentatie ‘De realisatie van het NAP. Van
meting tot referentie’ vooral in op de wijze waarop men een referentievlak zoals het NAP kan realiseren. Hij hanteerde daarbij een vierstappenplan: 1. kies een nulpunt en definieer hoog en
laag; 2. maak een netwerk van meetpunten; 3.
ontsluit de informatie; en 4. zorg dat overal één
peil wordt gebruikt. Als geodeet ging hij uiteraard uitgebreid in op stap twee. Zo werd onder
andere de ontwikkeling van het waterpasinstru-

De laatst in situ overgebleven Huddesteen,
geplaatst in 1684 in
opdracht van burge
meester Johannes
Hudde in de Eenhoornsluis, Korte Prinsengracht, Amsterdam. De
tekst op de steen luidt:
‘ZEE DYKS HOOGHTE / zynde negen voet
en vyf duym boven
stadtspeyl’. Foto Hans
Erren/Wikimedia
Commons.
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Petra van Dam (links)
overhandigt het eerste
exemplaar van haar
boek aan dijkgraaf
Gerhard van den Top.
Foto Eric Martin Photography.

mentarium getoond, van de Caminada uit circa
1880 tot de Trimble DiNi uit circa 2000. Dit laatste is een geheel digitaal waterpasinstrument met
op de bijbehorende baak (de verderop vastgehouden meetlat) geen cijfers maar een barcode. (Op
de site van Stichting De Hollandse Cirkel staat
een inventarisatie van dergelijke instrumenten:
www.hollandsecirkel.nl/documentatiecentrum/
instrumenten/inwinning-gegevens/124-inwinning-gegevens-waterpasinstrument?order=f_
merk_maker&dir=desc&start=650). Vanwege de
bodemdaling is in 2004 de hoogteligging van de
ondergrondse NAP-peilmerken gecorrigeerd. Bij
die hermeting bleek ook dat het ondergrondse merk op de Dam in Amsterdam onvoldoende
stabiel was en werd dit als basispunt losgelaten.
Anneleen Oyen, senior adviseur geodesie bij Rijkswaterstaat, vertelde in haar presentatie ‘De meetstrategie van het NAP: nu en in de toekomst’ dat het referentievlak uit
twee netten bestaat. Het primaire net bevat ondergrondse peilmerken en nulpalen die
om de vijftien á twintig jaar moeten worden herijkt. Het secundaire netwerk bestaat uit
circa 35.000 peilmerken die vanuit het primaire net zijn vastgesteld. Bij dit net is de herhalingsfrequentie op vijf á tien jaar vastgesteld. Bij de planning van toekomstige meetcampagnes wil men ook van InSAR-metingen gebruik gaan maken. InSAR staat voor
Interfrometric Synthetic Aperture Radar en dat is een radartechniek waarmee veel met
satellieten verkregen beelden van het aardoppervlak worden gecombineerd. Door de
hoogteverschillen tussen een reeks oude en nieuwe opnamen kunnen subtiele veranderingen van het grondoppervlak worden vastgesteld en de aldus geconstateerde deformatiepatronen leveren een deformatiekaart op. De bij InSAR-metingen geconstateerde
deformaties zouden de herhalingsfrequentie van de meetcampagnes mede moeten bepalen. Zo kan men informatiegericht plannen en de herhalingsfrequenties van de hoogtemetingen laten variëren.
Haroen Lemmers, adviseur bij AGV, had bij zijn presentatie ‘Gebruik van drones bij
AGV. Data-inwinning: efficiënter, accurater en veiliger’ veel oog voor de nieuwe mogelijkheden om hoogtebestanden samen te stellen.
Het eerste exemplaar van het boek van Petra van Dam werd door haar overhandigd aan
dijkgraaf Gerhard van den Top. De geschiedenis is inmiddels geboekstaafd. Nu is de Europese Commissie aan zet om een breed gedragen voorstel uit 2007 vast te stellen en officieel het European Vertical Reference System (EVRS) in te voeren. In 1874 was Pruisen
het eerste land in Europa dat het AP overnam. Het peil werd er Normal Null genoemd en
daar heeft NN dus wel degelijk een naam gekregen. Het EVRS ligt overigens op een iets
lager vlak dan het NAP (https://anzdoc.com/jaarverslag-nederlandse-commissie-voorgeodesie-ncg-nederlan.html; dit Europees peil mag niet tot EP worden afgekort, anders
zou dat peil na normalisatie als NEP te boek staan). Sinds 1955 wordt in de praktijk al met
een dergelijk Europees peil gewerkt en het wordt tijd dat dit eindelijk wordt genormaliseerd. Brusselse molens malen echter traag.
Bertus Wouda

Molentimmerbaas en zijn vrouw na 175 jaar terug naar huis
Onlangs verkreeg hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier twee portretten in
permanent bruikleen van de heer Jacob Jan Vethaak uit Alkmaar. De heer Vethaak heeft
geen directe erven en wil graag dat de portretten terugkeren naar huis, naar het Noorder-
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Klaas Weeshoff, Portretten van Jacob Kuijper en Neeltje Vader.
Olieverf op paneel,
1842. Afmetingen
inclusief lijst 57 x
47 cm. Collectie hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (bruikleen J.J.
Vethaak), Heerhugowaard.

polderhuis bij het dorp Schermerhorn in de Schermer. De geportretteerden zijn de betovergrootvader van de heer Vethaak, Jacob Kuijper (1802-1843) en diens tweede vrouw
Neeltje Vader (1813-1885). Jacob Kuijper volgde in 1839 zijn vader op als molentimmerbaas van de Noorderwerf van de Schermer. Deze in 1635 drooggevallen polder beschikte
over twee grote werven voor het onderhoud van de 52 watermolens. Jacob Kuijper overleed plotseling in september 1843. Zijn weduwe moest toen met de kinderen de dienstwoning op de werf verlaten.
Tijdens de Open Monumentendagen van 8 en 9 september 2018 keerden Jacob en
Neeltje na precies 175 jaar (1843-2018) terug naar het Noorderpolderhuis. Dit Rijksmonument is tegenwoordig in handen van bovengenoemd hoogheemraadschap als opvolger
van het oude waterschap De Schermeer. Beide portretten werden vervaardigd door Klaas
Weeshoff (1823-1896), een huisschilder en glazenmaker uit Schermerhorn die ook artistiek zijn mannetje stond. Zij zijn op de achterzijde gesigneerd ‘door K. Weeshoff ’t jaar
1842 oud 19½ jaar’. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft beide portretten laten restaureren waarbij een dikke laag donkergeel verkleurde vernis en diverse overschilderingen zijn verwijderd.

Jacob Modder, De
Schermermolens tussen
Schermerhorn en Ursem. Olieverf op doek,
circa 1925. Afmetingen inclusief lijst 71 x
Naast de portretten van Jacob Kuijper en Neeltje Vader verkreeg hoogheemraadschap 54 cm. Collectie hoogHollands Noorderkwartier onlangs uit familiebezit in de Beemster een schilderij van de heemraadschap HolSchermermolens tussen Schermerhorn en Ursem. Ook het Noorderpolderhuis is op dit lands Noorderkwartier,
Heerhugowaard.
doek tussen de molens terug te vinden. Het werk is gesigneerd J. Modder.

Jacob Modder (1888-1930) was kunstschilder in Schoorl. Het schilderij dateert uit circa
1925. De Schermer vertrouwde toen nog als allerlaatste grote polder op de wind. In 1925-1928
liet waterschap De Schermeer echter vier moderne elektrische gemalen bouwen en daarna
viel de ene na de andere molen onder de slopershamer. Niet alleen Jacob Modder, maar
ook enkele andere kunstschilders beseften dat
een destijds al weergaloos geworden landschap
op het punt van verdwijnen stond. Zij legden de
Schermermolens snel een laatste keer vast.
Diederik Aten
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Boekpresentatie: polderen of niet?

2 Raven is ook redacteur
van een jaarboek waarin
de auteur al over haar onderwerp had gepubliceerd:
Heleen Kole, ‘De Amersfoortse bestuurders in het
vroegmoderne waterschap
(1603-1800)’, Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 17 (2016)
32-51.
3 Al in 2009 schreef zij
over de oorsprong van
het poldermodel: M. van
Tielhof, ‘Op zoek naar het
poldermodel in de waterstaatsgeschiedenis’, Tijdschrift voor Geschiedenis 122
(2009) 148-161.
4 Han van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele
polders. Een financiële analyse
van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (Hilversum
2009); Tim Soens, De spade
in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580)
(Gent 2009); Alfons Fransen, Dijk onder spanning. De
ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 15911864 (Hilversum 2011).
5 Zij attendeerde hier vaker op: Milja van Tielhof,
‘Waterschappen als oudste
democratische instellingen van Nederland. Het
ontstaan van een mythe’,
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 24 (2015) 87-98.
Ook dit artikel werd geschreven in het kader van
het genoemde NWO-onderzoeksprogramma.
6 Wim Hagoort, Het hoofd
boven water. De geschiedenis
van de Gelderse zeepolder Arkemheen gemeenten Nijkerk en
Putten 1356 (806)-1916 (Nijkerk 2018). Zie de bespreking elders in dit nummer.

Vrijdag 19 januari 2018 vond in Flehite, het historische museum voor Amersfoort en Eemland, de lang verwachte boekpresentatie plaats van Heleen Kole over haar dissertatie Polderen
of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en Mastenbroek vóór 1800 (zie ook
de boekbespreking elders in dit nummer). Dit onderzoek past in het NWO-onderzoeksprogramma over de Nederlandse poldercutluur dat door Milja van Tielhof wordt geleid. Ook
zij hield een presentatie. De aanwezigen werden door conservator Gerard Raven welkom
geheten in het museum en dagvoorzitster Petra van Dam leidde de beide spreeksters in.2
Milja van Tielhof leidde vanaf 2016 het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gefinancierde onderzoeksprogramma naar de wortels
van het Nederlandse poldermodel.3 Daarbij werd de politieke cultuur van waterschappen
tussen 1400 en 1800 onderzocht. Polderen wordt dan opgevat als een bestuurscultuur
waarbij overheden, indien mogelijk in een breed overleg met belanghebbenden, problemen oplossen. Bij het onderzoek werd gekeken naar de ‘participatie’ en ‘representatie’.
Daarbij onderzocht men enerzijds de mate waarin en de wijze waarop de verschillende
belanghebbenden bij de besluitvorming zijn betrokken en anderzijds op welke wijze en
in welke mate de belanghebbenden in het bestuur zijn vertegenwoordigd. In haar betoog
plaatste Van Tielhof het boek Polderen of niet? in haar literaire en historische context.
In die korte historiografie werd gewezen op de proefschriften van Han van Zwet, Tim Soens
en Alfons Fransen.4 Voor de historische context werden drie hoofdlijnen van de financiën
van waterwerken vóór 1800 belicht: het oprichten van regionale waterschappen, het daarop volgende monetariseren ofwel het gemeen maken van de verhoefslaagde waterkeringen en tot slot het vergroten van het belastbare gebied dat aan de zeedijken moet bijdragen.
Bij de oprichting van regionale waterschappen in de dertiende en veertiende eeuw ging
het al om collegiale representatieve besturen waarvan het dagelijks bestuur bestond uit
een college van dijkgraaf en (hoog)heemraden, gezworenen of hoe zij ook maar werden
genoemd. Hoewel hier van meet af aan een overlegcultuur was, waarschuwde Van Tielhof
dat we dit niet mooier maken dan het is. Veel bestuurders waren van adel en zij werden
veelal niet gekozen maar benoemd.5
Aanvankelijk was het dijkonderhoud verhoefslaagd, waarbij het werk zodanig was verdeeld dat iedere ingelande een specifiek dijkvak moest (laten) onderhouden. Bij het gemeen maken werden de bijdragen aan het dijkonderhoud in natura afgeschaft en werden
de ingelanden voortaan voor dat onderhoud aangeslagen. Het gemeen maken had vaak
veel voeten in aarde en een succesvol initiatief kwam veelal van buiten. Als voorbeeld werd
de gemeenmaking in 1611 van de Arkemheense Zeedijk genoemd.6 In de discussie na afloop van de lezing wees Margriet Mijnssen-Dutilh erop dat als bij een groot probleem
de polderbesturen er zelf niet uitkwamen, zij zich tot het gewestelijk bestuur wendden.
Er was dan sprake van vrijwillige condemnatie, zodat het eigenlijke initiatief toch bij dat
polderbestuur moest worden gezocht. Van Tielhof benadrukte dat het gewest een eigen
agenda had, waarbij ook de gemeenmaking van dijkonderhoud werd bevorderd.
Vervolgens werd ingegaan op drie verschillende manieren van het vergroten van het
gebied dat aan de onderhoudskosten van de zeedijk bijdraagt. Zo werd in 1437 het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk opgericht, een instelling waarbij twee groepen
van ingelanden werden onderscheiden. Een groep met belangen direct achter de zeedijk
en een groep waarvan de belangen meer in het achterland lagen. Bij Rijnland werd in de
jaren 1578-1593 een dijkplichtig dorp geïncorporeerd waarbij wel één belangengemeenschap ontstond. Ten slotte kon men in diezelfde periode in Friesland niet tot één bestuurskundige eenheid komen en werden in 1574 twee aparte waterschappen opgericht.
Ook hier was er een voortrekker die van buiten kwam. Het dijkonderhoud werd tussen de
Binnendijkers en Buitendijkers verdeeld. Op de grens van beide dijkvakken werd later een
gedenkzuil opgericht voor de voortrekker Caspar de Robles, stadhouder van de toen zeer
omstreden Filips II (die in 1581 als landsheer zou worden afgezworen). Dit kunstwerk
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is evenwel niet bekend onder zijn naam (in de
trant van ‘Standbeeld van Caspar de Robles’),
maar wordt De Stiennen Man genoemd. Het origineel is in de achttiende eeuw vervangen, maar
het tweede exemplaar is nog steeds op die grens
te bewonderen.
Heleen Kole, die op woensdag 6 september
2017 op deze studie is gepromoveerd, vertelde
over de inhoud van haar proefschrift. Een bespreking van dit boek vindt u elders in dit nummer van het Tijdschrift. Het onderwerp (polderen als bestuurscultuur), de onderzoeksvragen,
het onderzoeksgebied Bunschoten en Mastenbroek (twee polders aan de Zuiderzee), de methodieken en benaderingen en de toetsing van
kwantitatieve tijdreeksen worden in het eerste
inleidende hoofdstuk zijn beschreven. De daarop volgende trends en ontwikkelingen,
maar vooral ook de verschillen tussen deze twee gebieden had zij al in grote lijnen in eerdere lezingen, ook voor de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, gegeven.7 Opnieuw
wist zij het publiek te prikkelen en naar de precieze inhoud van haar boek nieuwsgierig
te maken. Zo ging zij bijvoorbeeld in op de ontwikkelingen rond de besluitvorming onder de ingelanden te Bunschoten in de vijftiende en zestiende eeuw. In 1467 werd na een
arbitrageprocedure een overeenkomst bezegeld tussen de boeren die land direct achter
de zeedijken hadden, maar die na de overstromingen als gevolg van de Sint-Gallenvloed
van (16 oktober 1458) financieel niet in staat waren om de waterkering te herstellen, en
de landeigenaren van de meer landinwaarts gelegen buitenpolders. Nadien sloten zij vaker een compromis inzake incidentele bijstand. In 1603 was men uiteindelijk zover dat
er een compromis kwam inzake permanente bijstand, waarmee men de betalingen voor
dijkonderhoud en de schouw over die werkzaamheden regelde en de organisatie institutionaliseerde door het Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk op te
richten. Daarmee werd ook in Bunschoten het gebied dat structureel aan het dijkonderhoud bijdraagt vergroot. Er ging veel geld om in de veeteeltbedrijven en de grondinvesteringen. In de ‘goede’ tijden van de zeventiende eeuw konden ook rijke kooplieden uit
Amsterdam ertoe worden bewogen om in de polder te investeren. Hoe anders was dat in
Mastenbroek, dat in de zeventiende en achttiende eeuw minder makkelijk over geld kon
beschikken. Daar had het polderbestuur bovendien weinig zicht op de eigen polderomslagen. Nadat in 1659 een teleurstellende liquiditeit was vastgesteld, werd naar een zondebok gezocht. De ‘bewaarder’ ofwel de penningmeester werd daarop (ten onrechte) van
malversaties verdacht en ontslagen. Zijn goede naam stond op het spel en dus moest hij
wel in beroep gaan. De processtukken van dit conflict zijn een prachtige bron en leveren
een duidelijke illustratie op van hoe het polderbestuur in die tijd functioneerde.
Uiteindelijk mag worden geconcludeerd dat geld een smeermiddel is. Als het bestuur over voldoende geld kan beschikken, is meer overleg mogelijk en is er de bereidheid om transparant te zijn. Omgekeerd geldt dat bij gebrek aan kapitaal een bestuur
verkrampt, dat er geen sprake is van brede participatie en dat het dan aan de in die tijd
gewenste transparantie ontbreekt. Zijn dit overigens conclusies die alleen maar vóór
1800 gelden?
Tot slot werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd aan Margriet MijnssenDutilh, oud-waterschapsarchivaris van het (inmiddels opgeheven) Waterschap Vallei &
Eem.8 Het meerjarig onderzoeksproject zal met een later dit jaar te verschijnen synthetiserend overzicht van de hand van Van Tielhof worden afgesloten.
Bertus Wouda

Heleen Kole (links)
heeft het eerste exemplaar van haar boek
Polderen of niet? overhandigd aan Margriet
Mijnssen-Dutilh. Foto
Bertus Wouda.

7 Zie Bertus Wouda,
‘Studiedag februari 2017:
“overstromingen en instituties” ’, TvWG 26 (2017)
55, voor haar lezing ‘Inspraak of doorbraak’ die
zij vorig jaar verzorgde op
een Studiedag van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis.
8 Als archivaris publiceerde zij twee indrukwekkende naslagwerken
over het gebied waarbij
zij met name wees op het
rijke bronnenmateriaal:
Amersfoort lag aan zee. Waterschapskroniek Vallei & Eem
777-1616 (Utrecht/Leusden
2007); en Een vallei vol water. Waterschapskroniek Vallei
& Eem 1616-2011 (Utrecht/
Leusden 2011). Deze chronologisch opgezette overzichtswerken nodigen uit
tot nadere analyses en met
het boek Polderen of niet?
worden nu daadwerkelijk nieuwe inzichten aangereikt.
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Watersnoodmedailles in woord en beeld
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) deed een fraai boekwerkje verschijnen dat als een fotoatlas – dat is ook de ondertitel – de sinds 1825 uitgereikte watersnoodmedailles toont. Dit waren koninklijke beloningen voor mensen die zich tijdens
een watersnood uitzonderlijk moedig hebben gedragen. De laatste medailles werden uitgereikt na de watersnood van 1926. Daarna raakte deze onderscheiding, waarvoor geen
formele criteria lijken te hebben bestaan, in vergetelheid. Zo heeft ook in 1953 niemand
meer een watersnoodmedaille ontvangen.
Medailles werden uitgegeven voor achtereenvolgens de watersnood van 1825, de ijsgang van 1841 en de watersnoden van 1855, 1861, 1876, 1916 en 1926. Waarom in deze jaren wel en bijvoorbeeld niet in 1880, toen een grote rivieroverstroming de Langstraat trof,
is niet bekend. 1880 Bracht wel zowel landelijk als internationaal inzamelingsacties op
gang om de getroffenen te helpen en vormde mede aanleiding tot de aanleg van de Bergsche Maas en het Afwateringskanaal van ’s-Hertogenbosch naar Drongelen. Bij de eerste
uitgaven ging het om penningen, vanaf 1855 werden het draagmedailles.
In dit mooi verzorgde boekje, dat is samengesteld door R.H.W. Biemans en H.M. Boetier,
met foto’s van Henk Warrink, zijn alle uitgereikte medailles afgebeeld en beschreven, begeleid door steeds een korte beschrijving van
de ramp die de aanleiding vormde. De publicatie beperkt zich tot die onderscheidingen die
speciaal zijn vervaardigd voor het belonen van
moedig gedrag tijdens een watersnood en die
namens de koning of koningin zijn verleend en
is in dit opzicht compleet. Niet opgenomen zijn
de diverse herdenkingspenningen, steunpenningen en beloningspenningen die werden uitgereikt vanwege provincies, gemeenten en waterschappen.
Een korte inleiding schetst de context waarin
deze onderscheidingen in het nieuwe koninkrijk werden ingesteld en een eeuw later weer
werden ‘vergeten’. Of ook bekend is welke personen deze penningen in ontvangst mochten
nemen, en waarom, vermeldt het boekje niet.
Gezien het ad hoc karakter van dit eerbetoon
is dat misschien ook niet in alle gevallen nog
te achterhalen, maar het zou natuurlijk mooi
zijn als deze helden alsnog een naam en gezicht
kunnen krijgen. Bij de penningen en medailles
die zijn afgebeeld is steeds wel de ontvanger genoemd. Zo ontvingen in 1825 vier kapiteins een
zilveren legpenning omdat zij na een doorbraak
bij Durgerdam uitvoeren om mensen te redden.
De getoonde penning was voor Dirk Kraijer,
maar wie de andere drie kapiteins waren, vermeldt de tekst niet. Ook blijft onbekend wie in
dat jaar de vijfde legpenning mocht ontvangen.
Later lopen de aantallen medailles snel op,
waarbij vanaf 1855 ook onderscheid wordt gemaakt tussen zilver en brons en er later ook nog
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zilveren en bronzen gespen kwamen. Blijkbaar bestaan er gradaties in dapperheid, maar
dat is ook bij militaire decoraties het geval. Verschil moet er blijkbaar zijn. Al met al biedt
dit overzicht een mooi beeld vanuit een onverwacht perspectief van watersnoden die ons
land tussen 1825 en 1926 troffen. Zowel de foto’s van de penningen en de medailles als de
opmaak van het boekje zijn voorbeeldig en maken dit een lust voor het oog.
Het boekje De watersnoodmedaille in het Koninkrijk der Nederlanden verscheen als nummer
2018-38 in de publicatiereeks van de STOWA en is een geheel herziene uitgave van de fotoatlas die de auteurs in 2017 in eigen beheer uitgaven. Een pdf kan worden gedownload
van de website van het STOWA: www.stowa.nl, onder ‘Publicaties’. Lezers van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis kunnen het boekje via deze website kosteloos bestellen.
Lauran Toorians
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