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Peilingen

Studiedag februari 2017: ‘Overstromingen en instituties’

1 In de discussie die na
de presentatie volgde werd
vanuit het publiek gewe
zen op het artikel door B.
van Geel en G.J. Borger,
‘Sporen van grootschali
ge zoutwinning in de Kop
van Noord-Holland’, Westerheem 51 (2002), 242-260.
Daar werd (ten onrechte)
een verband tussen de Weg
van Paludanus en zoutwin
ning gelegd.
2 Zie voor meer info:
http://www.ncr-web.org/
rivercare/projects/c1.
3 In de perioden 18961914 en 1932-1960 werden
bij het kanaliseren van de
Overijsselse Vecht 69 van
de 173 meanders afgesne
den en zeven stuwen ge
plaatst, aldus Gilbert Maas
in 2010 (zie ook noot 4).
4 Tijdens de najaarsex
cursie van 22-11- 2010
fungeerde het toenmalige
Waterschap Velt en Vecht
te Coevorden als gastheer
en werden de deelnemers
over de ontstaansgeschie
denis van de Overijsselse
Vecht en de geplande in
grepen ingeleid.
5 In 1993 aangewezen
als natuurmonument. Tij
dens reeds vermelde excur
sie werd de stuw te Junne
bezocht en reden we langs
het Junner Koeland.

Hoogleraar waterstaatsgeschiedenis Petra van Dam opende op donderdag 16 februari
2017 de studiedag waarbij ze tevens een aantal ideeën voor toekomstig onderzoek op
perde en toelichtte: dieren in het water (zoals bevers, muskusratten en otters), erfgoed
en met name oorlogserfgoed, institutioneel onderzoek, waterkwaliteit alsmede de relatie
waterstaat en religie.
In de sessie ‘Middeleeuwse ontginningen en overstromingen’ werden voor water
staatshistorici de resultaten van nieuwe onderzoekstechnieken gepresenteerd. Archeo
loog Jasper Leek beet met zijn presentatie ‘Door de zee verzwolgen. Archeologie van de
Wieringermeer’ het spits af. Vermoedelijk is de oorspronkelijke Wieringermeer vóór 1334
door het water verzwolgen. Almersdorp bij Medemblik is een van de plaatsen die daarbij
(geleidelijk aan) zijn verdwenen. Wanneer bepaalde delen van het gebied nog werden be
woond is onder meer aan de hand van vondsten van Pingsdorf aardewerk vrij nauwkeurig
te reconstrueren. Dit aardewerk kan aan de hand van de rand, tuit, decoratie en de bodem
van de potten exact worden gedateerd. Volgens het aldus opgestelde reconstructiemodel
is de Wieringermeer door een aantal overstromingen (1170, 1288 en 1335) fasegewijs ver
zwolgen. Tot de relicten in het landschap behoren de restanten van een vroege wierdijk
die als de ‘Weg van Paludanus’ enige bekendheid geniet.1 Deze indertijd verdronken wier
dijk is inmiddels in het ingepolderde landschap opgenomen en slechts op het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN) waarneembaar.
Voor een beeld van een verdronken wierdijk moeten we nu naar andere gebieden toe.
Als we boten van side scan sonar (SSS) voorzien, kunnen we het onderwaterreliëf in kaart
brengen en daarmee verdronken wierdijken traceren. Op een sonarscan van het Marker
meer is ter hoogte van Uitdam zo’n verdronken wierdijk te zien en zelfs de plek waar deze
indertijd doorbrak werd door Leek aangewezen (afb. 1).
Historisch morfoloog Jasper Candel is bezig met een promotieonderzoek in het kader
van het overkoepelende RiverCare waarbij wordt onderzocht ‘hoe rivieren functioneren’.2
In zijn lezing ‘Historische morfodynamiek van de Overijsselse Vecht’ wees hij op de nega
tieve effecten van de kanalisatie van deze stroom3 en het langlopende project om de Vecht
weer te ‘herstellen’. Tijdens een eerder gehouden najaarsexcursie werd al op dit project
gewezen.4 Voordat ‘natuurlijke’ meanders in het landschap worden aangelegd moet men
zich afvragen of de rivier wel de potentie heeft om te meanderen. Candels onderzoek gaat
over het reconstrueren van het hydrodynamisch functioneren van een ‘laag-energetische
rivier’, die bij die eerdere excursie nog ‘laaglandrivier’ werd genoemd. Volgens Candel is
het bij dergelijke rivieren lastig om een natuurlijk evenwicht te bereiken, waardoor actieve
interventie nodig is. Daarbij zoomde hij in op een megameander van wel anderhalve ki
lometer, die in het Junner Koeland nabij Ommen is ontstaan.5 Het betreft een stuifzand
gebied waarin de rivier gedurende enkele eeuwen gemiddeld twee meter per jaar (!) op de
buitenbocht veroverde. Vanaf de oorspronkelijke binnenbocht van de rivier werd een aan
tal oude opeenvolgende kronkelwaardruggen met daartussen gelegen kronkelwaardgeu
len gevormd. Uitgaande van de helling van iedere kronkelwaardrug proberen de onder
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Afb. 1. In het onderwaterreliëf kan men de
restanten van de verdronken waterkering
traceren. Bron: Periplus
Group, onderzoek uitgevoerd door de Alliantie Markermeerdijken.

zoekers het verloop van het ‘natte-doorstroomoppervlak’ (dwarsdoorsnede van de rivier)
en daarmee het verloop van de paleo-afvoer te reconstrueren. Vanuit het gehanteerde mo
del kan men dit uiteindelijk berekenen. Behalve de kracht van de rivier, moet ook nog de
‘wandruwheid’ van de buitenbocht worden ingeschat omdat die de wrijvingscoëfficiënt
(mede) bepaalt. Uit dit onderzoek bleek dat de Overijsselse Vecht vóór 1450/1500 kenne
lijk in een ‘lateraal stabiele’ fase verkeerde waarna zij overging in een meanderende rivier,
met hogere geulvullende afvoeren zodat zij tot drie keer zoveel water afvoerde. Niet alleen
werd de vorming van de kronkelwaardruggen beschreven, maar ook kon de uitbouw van
de megameander aan de hand van luminescentie worden gedateerd.6 Vervolgens werden
potentiële oorzaken van dat gewijzigde hydrologische regime besproken, zoals Kleine
IJstijd, veenontginningen, oeverinstabiliteit en stuifzand additiviteit (dus de toegeno
men hoeveelheid sediment). Tot slot vroeg Candel zich af hoe hij zijn onderzoeksresul
taten aan mogelijke historische ijsdammen met daarmee gepaard gaande overstromin
gen kon koppelen, waarna het publiek enkele suggesties gaf. Datzelfde publiek merkte
op dat wellicht beter van waterdiepte gesproken kon worden in plaats van waterhoogte,
zoals Candel deed.
Als intermezzo presenteerde Bram van Leupen, oud-wegverkeermanager van Rijks
waterstaat, voor de pauze nog zijn plan om de recente geschiedenis van het geleiden van
de verkeerstromen te onderzoeken. Volgens hem kan deze tak van droge waterstaat een
waardevolle aanvulling op de geschiedenis van de natte waterstaat zijn. Hij wenst meer
samenwerking en vroeg de aanwezigen om input voor zijn (voorgenomen) studie, die als
werktitel ‘Samenwerking: sleutel voor smart mobility’ meekreeg.
De tweede sessie, ‘Vroegmoderne instituties’, werd verzorgd door twee onderzoekers
die, uitgaande van het ‘vertrouwde’ archiefonderzoek, met vernieuwde inzichten kwa
men. Milieu-econoom Hans Opschoor presenteerde een deel van de resultaten van zijn
nog lopend onderzoek. Zijn lezing, ‘Waarslieden en polderrecht in de Krimpenerwaard’,
startte met het verduidelijken van de twee begrippen in de titel van zijn presentatie.7 Om
de term ‘polderrecht’ enige inhoud te geven, werden vier aspecten daarvan belicht, name
lijk 1) de rechten en plichten van de leden van de poldergemeenschap en de regeling van

6 Zie over luminescen
tiedatering Tijdschrift voor
waterstaatsgeschiedenis (TWG)
20 (2011), 96.
7 Zie ook het artikel el
ders in dit nummer.
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Afb. 2. De studiedag
werd goed bezocht.
Foto Bertus Wouda.

8 A.A. Beekman, Het
dijk- en waterschapsrecht in
Nederland vóór 1795 (Den
Haag 1907), 1712-1730;
H.S. Danner e.a, Polderlands. Glossarium van Waterstaatstermen (Wormer
2009), 154.
9 Eerder sprak zij op
onze studiedag van 241-2013.
10 Zie H. Kole, ‘De
Amersfoorters als bestuur
ders in het vroegmoderne
waterschap (1603-1800)’,
Flehite. Historisch jaarboek
voor Amersfoort en omstreken
XVII (2016), 32-51.

de beschikking over poldergoederen, 2) instituties c.q. functionarissen voor het beheer
van en voorzieningen voor de polder alsmede hun relaties tot de inwoners van de polder
en het ambacht, 3) de relaties met de aanpalende polders waar deze voor de waterhuis
houding van belang zijn en 4) de verhouding tot hogere organen. Voor de functionaris
sen die Opschoor ‘waarslieden’ noemt, werden verschillende termen, zoals ambachtsbe
waarder, boezemmeester, buurmeester, hoge waarsman, lage waarsman, landbewaarder
en poldermeester gebezigd. Die diversiteit bleek ook uit het schema waarin de taken en
mandaat per waarsman werden gepresenteerd. Het waren in ieder geval lieden die func
tioneerden voor het ‘waren’, die ‘gewaard’ ofwel gemachtigd waren om de belangen van
hun ambacht, buurt, dorp, polder of waterschap te behartigen.8 In een paar officiële do
cumenten werd iets over de waarsman van Ouderkerk op schrift gesteld. Maar er is ook
verrassend veel niet vastgelegd. Veel gebeurde op grond van ‘aloude costumen’, dus naar
het gewoonterecht, waarbij pas na een juridische twist de nodige argumenten, bewijzen
en conclusies werden vastgelegd.
Promovendus Heleen Kole, die dit jaar nog aan de Universiteit van Utrecht hoopt te
promoveren, vertelde tijdens haar lezing: ‘Inspraak of doorbraak? Representatie in het
bestuur en participatie in de besluitvorming van twee polders aan de Zuiderzee voor 1800’
opnieuw over haar onderzoek.9 Bij haar voorgaande lezing ging zij meer op de bestuurs
samenstelling en het verloop van de bestuurders van alleen Bunschoten in. Nu werd voor
al op de financiële aspecten ingegaan, mede omdat bij (grote) geldleningen de inspraak
van de ingelanden onder druk komt te staan. Bunschoten en Mastenbroek, twee aan de
voormalige Zuiderzee gelegen polders, werden met elkaar vergeleken. In Bunschoten,
waar het dijkcollege slechts aan de zeezijde een tien kilometer lange waterkering moest
onderhouden was men goedkoper uit dan in het ‘eiland’ Mastenbroek dat door een circa
vijftig kilometer lange waterkering geheel wordt omsloten. Daarbij lag Bunschoten dich
ter bij de financiële markten in Amersfoort, Utrecht en Holland, zodat men ook nog eens
goedkoper over extern kapitaal kon beschikken. In Mastenbroek met een beperkte geld
circulatie kon men moeilijker buiten het bestuur om geldleningen aangaan en werden de
leningen dan ook sneller afgelost. De bezitsverhoudingen lagen daar ook anders: minder
particulieren (als agrarische ondernemers en individuele stedelingen) en meer institutionele beleggers (aanvankelijk kloosters maar na de Reformatie stedelijke instellin
gen).10 In Bunschoten, waar een dijkomslag werd geheven, wenste men zoveel mogelijk
een vast tarief te hanteren. Zodoende kon men een buffer opbouwen om een eventuele
piek op te vangen. Om de lasten in Mastenbroek laag te houden, waren de waterkeringen
lange tijd verhoefslaagd en werd dus met een omslag in natura gewerkt. Voor de verdere
uitwerking van dit comparatief onderzoek verwijs ik graag naar haar nog te verschijnen
proefschrift, waarvan de handelseditie naar verwachting in onze reeks: ‘Waterstaat, cul
tuur en geschiedenis’ bij Verloren zal verschijnen.
In haar afsluitende samenvatting wees Petra van Dam op de voor waterstaatshistori
ci waardevolle resultaten dankzij de nieuwe methodieken zoals die door andere weten
schappen worden toegepast. Het was zeker een waardevolle middag waar (in ieder geval
voor mij) ook tal van nieuwe begrippen, zoals: ‘geulvullende waterhoogten’, ‘laterale-ac
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cretatievlakken’, het ‘natte-doorstroomoppervlak’ en ‘stuifzand additiviteit’ werden ge
ïntroduceerd. Maar het zal nog wel ‘even’ duren voordat al die termen gemeengoed zijn
geworden, indachtig mijn motto: Festina Lente.
Bertus Wouda

Voorjaarsexcursie: te gast bij Waterschap De Dommel
Op een zonovergoten donderdag 1 juni 2017 werden we door de loco-watergraaf Lex Huij
bers van Waterschap De Dommel, verwelkomd. Met deze functieaanduiding wordt aan
gegeven dat de voorzitter niet alleen over dijken gaat.
Hein Elemans, proceseigenaar/HR-manager, vertelde over naamkundige aspecten van
waternamen, waarbij de vier groepen riviernamen, zoals Moritz Schönfeld die onder
scheidde, de revue passeerden. De oudste Germaanse en Keltische namen zijn bijna alle
maal naar de beweging, vorm of kleur van het water te herleiden: Run (de lopende), Rul
(de rollende), Lei (de geleide), Zoer (de zure), Nete (de heldere) en Goor (de donkere).
Daarnaast is er uit die tijd een groep van Aa-namen waarmee, met de nodige klankver
schillen (Ao, Ee, Ie en IJ), van oorsprong een groot stromend water werd aangeduid. Bij de
groep met Amer of Emer-namen werd vaak óók het hele moerasgebied eromheen aange
duid (zoals de Eem ten noorden van Amersfoort). Vanaf de Middeleeuwen werden bijvoeg
lijke naamwoorden aan een waternaam gekoppeld (zoals Achterste Stroom en de Kleine
Dommel).
Vervolgens werd op enkele lokale waternamen ingegaan. Met toepassing van de ono
mastiek zijn prachtige verhalen te construeren. Zo zou de Dieze van oorsprong een be
langrijke hoofdrivier zijn geweest, waarvan de riviernaam al vroeg op de plaatsnaam
Diessen is overgegaan. In die plaats zou een zekere Postumus als een Germaanse keizer
hebben gewoond. Van hem zijn munten uit de periode 258-267 met het opschrift ‘Hercules
Deusoniensis’ gevonden. Op een aantal munten is ook een tempel afgebeeld die ergens na
bij Diessen (mogelijk onder de huidige Sint Willibrorduskerk) moet hebben gestaan. Kei
zer Postumus zou zich sterk met de god Hercules van de Dieze hebben geïdentificeerd.
Deze godheid was gelieerd aan de Bataafse oppergod Hercules Magusanus, waarvan
ook een tempel stond (Tempel van Empel) nabij de plaats waar de Dieze in de Maas uit
stroomt. Zo zou ‘Dieso’ in het oud-Germaanse ‘god’ of ‘hemel’ hebben betekend en zou dé
Dieze, met een tempel aan het begin en aan het eind van de stroom, een heilige rivier zijn
geweest. Heilig of niet, door menselijke activiteiten werd het water wel vervuild.
Henri van Wylick, senior adviseur Stedelijk Water bij het Waterschap De Dommel, had
daarvoor een lezing over de geschiedenis van de waterzuivering en de ontwikkeling van
de waterkwaliteit bij waterschap De Dommel gegeven. Dit waterschap heeft al in 1950 de
zuiveringstaak toegewezen gekregen.11 Maar in 1922 had het schap al de Tilburgse vloei
weiden, waarbij het water op natuurlijke wijze werd gezuiverd. In 1937 werd hier het eer
ste actiefslibsysteem van Nederland in bedrijf genomen waarbij het water wordt belucht
en door bacteriën gezuiverd. Dit systeem vormde de basis van de zuiveringstechnologie
die in heel Nederland ingang vond. Eerst werd nog ingezet op mechanische zuivering,
waarbij vaste, bezinkbare stoffen van het water werden afgescheiden. Daarna werd meer
op de biologische zuivering ingezet. Een voorbeeld van de eerste generatie daarvan is de
rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) die in 1965 te Eindhoven in bedrijf werd geno
men. Er waren zuurstofbedden van lavastenen, een methode die in de jaren zeventig en
tachtig veel werd toegepast. Later (bij de derde generatie) werd met een actief-slibsysteem
gewerkt. Een nadeel daarbij was dat dit ‘dood’ water opleverde en na lozing konden pas
een aantal kilometers verderop weer voldoende bacteriën in het water worden gemeten.
Bij de vierde generatie met actief-slibsysteem was er aan het eind een ‘waterharmonica’,
als schakel tussen de afvalwaterketen en het oppervlaktewater, aan het systeem toege

11 Brigitte Dolfing wees
ons al eerder op de pio
niersrol die dit waterschap
vervulde, zie ‘Voorlo
per in afvalwaterzuive
ring. Het waterschap van
het stroomgebied van de
Dommel’, TWG 10 (2001),
26-28.
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voegd. Die schakel was dan een rietfilter of moerasbos waarin het water weer tot leven
kwam voordat het op het buitenwater werd geloosd. Die vierde generatie werd steeds in
genieuzer doordat het ook met een zandfilter of een vlooienvijver werd uitgebreid.
Nadat verschillende methoden waren besproken, werden de resultaten belicht. Door
op verschillende punten continu het zuurstofgehalte in het water te meten kan men de
impact van maatregelen, maar ook van incidenten (zoals overstort), goed monitoren. Wat
betreft het fosfor- en stikstofgehalte in het water is veel vooruitgang geboekt. Maar in
middels zijn er ook andere stoffen zoals medicijnresten, kunstmatige hormonen, drugs
en microplastic waarop een RWZI niet is berekend. Daarnaast speelt het mestvraagstuk
en de kwestie van afvalstoffen die uit België afkomstig zijn. De Europese kaderrichtlijn
water (KRW) beoogt dat in 2027 in alle Europese landen voldoende schoon (chemisch
op orde) en gezond (ecologisch in evenwicht) water aanwezig is. Daarom is een emis
siebeheersplan opgesteld en wordt het Kalisto-project, waarbij verschillende overheden
(waterschap en gemeenten) gezamenlijk zoeken naar efficiëntere oplossingen om de op
pervlaktewaterkwaliteit verder te verbeteren, nu ook in België geïmplementeerd. Ook bij
onze Zuiderburen is het streven naar schoon water op de kaart gezet.
Henk Buijks, oud-archivaris van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
heeft meegewerkt aan de regionale ‘Waterkaart’ waarop ook alle watermolens zijn weer
gegeven. Hij noemde het een wonder dat er van de oorspronkelijke 83 watermolens nog
dertien resteren. Immers de Brabantse watermolens waren vooral onderslagmolens en
daarbij kan het noodzakelijk zijn om het water vóór de molen op te stuwen, hetgeen vaak
wateroverlast opleverde. Er werd dan ook geregeld strijd om het peil rondom de water
molen geleverd. Een in het water geplaatste ‘pegel’ (peilschaal) moest het toegestane
peil aangeven. Bij de oprichting van het Waterschap De Dommel kreeg dit onder andere
als taak om de problemen aan te pakken door alle watermolens op termijn buiten bedrijf
te stellen en zo nodig te amoveren. Nu zijn we blij dat deze taakstelling niet werd gere
aliseerd. Na een bespreking van de geschiedenis en situatie van een aantal watermolens
werd ’s middags per bus een drietal bezocht.
De Opwettense watermolen, met het grootste waterscheprad van Nederland (diameter
9,30 meter), gelegen aan de Kleine Dommel of Rul te Nuenen, was de pleisterplaats waar
werd geluncht. In het restaurant hing onder meer de pegel die vroeger het toegestane wa
terpeil aangaf. Na de lunch werd op het terrein van de molen door eigenaar Peer Geboers
een korte rondleiding gegeven.

Afb. 3. Henk Buijks
bij de Opwettense watermolen. Foto Bertus
Wouda.
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De Collse watermolen aan de Kleine Dommel tegen de gemeentegrens van Eindhoven
en Nuenen was in bedrijf en daar kregen we van beheerder Edwin van Bussel uitleg over
hoe hier de olie uit de planten werd geslagen. Hij was blij dat ene Van Gogh de watermo
len had geschilderd want mede door zijn schilderijen kon subsidie voor herstel van de
watermolen worden verkregen. Dus laat uw erfgoed door kunstenaars vereeuwigen! Even
stroomopwaarts lag de stuw met twee verschillende vistrappen, waar Frank van Dorst,
communicatieadviseur van waterschap De Dommel, de nodige toelichting gaf.
Bij de Dommelse watermolen worden naast diervoeders ook kleine huisdieren en
tuinplanten verkocht. Het authentieke (zolder)interieur trok veel belangstelling maar de
lokroep van het proeflokaal, van de even verderop gelegen Dommelsche Bierbrouwerij,
trok de excursiedeelnemers naar zich toe. Bij het eerste door het waterschap aangeboden
rondje werden de sprekers door Vincent Erdin bedankt. Een tweede rondje volgde waar
bij de ‘pegel’ en de ‘waterharmonica’ werden besproken. Op het terras gold dan ook: festina lente.
Bertus Wouda

Restauratie poldermolen De Snip
In It Heidenskip (Fr.) staat sinds ongeveer 1800 langs de Heidenskipterdyk de polder
molen De Snip. De molen bemaalde de landerijen rond de boerderij van Gaastra. Aan het
begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw was de landschappelijk bijzonder waarde
volle molen zwaar in verval geraakt. Dat vormde in 1973 aanleiding tot de oprichting van
de Workumer Molenstichting door Arie Gaastra, de eigenaar van de molen, burgemees
ter Pastoor van Workum en enkele anderen. Dit initiatief had succes en in 1975 werd De
Snip helemaal onder handen genomen. De Workumer Molenstichting is inmiddels om
gezet in de Molenstichting Súdwest-Fryslân en die staat ruim veertig jaar later voor de
volgende grootscheepse opknapbeurt. De rieten kap van De Snip was aan vervanging toe,
het metsel- en voegwerk vroeg om aandacht enzovoort. De restauratie ging in mei van dit
jaar van start en wordt uitgevoerd volgens een plan van molenadviesbureau Van Reeuwijk.
Het werk komt naar verwachting begin oktober gereed. www.molenstichtingnijefurd.nl.

Restauratie Bovenlandse Sluis bij Waalwijk
De Bovenlandse Sluis bij Waalwijk werd eind negentiende eeuw gebouwd als onderdeel
van de Bergsche Maas en het Drongelens Kanaal. De op een kruispunt van waterwegen
gelegen sluis is nog steeds van essentieel belang voor de afvoer van het water van de be
ken in West-Brabant inclusief de Dommel op de Maas. Bovendien maakt de Bovenlandse
Sluis deel uit van de Maaskade die de gemeenten Heusden en Waalwijk beschermt. On
der andere wegens de unieke combinatie van twee sluizen, een sifon en de (restanten van)
een stoomgemaal werd de sluis in 1978 aangewezen als Rijksmonument. Een kleine twin
tig jaar later, in 1996, droeg Rijkswaterstaat de sluis over aan het toenmalige Waterschap
Maaskant, dat ondertussen is opgegaan in Waterschap Aa en Maas. Dit startte in mei met
een grootscheepse restauratie en renovatie. Het werk is gegund aan Heijmans, kosten
circa twee miljoen euro. Het metselwerk, het beton, het ijzerwerk en de natuurstenen ele
menten worden opgeknapt of vervangen. Meteen vindt automatisering plaats met op af
stand bedienbare sluisdeuren. Er komt ook een nieuwe vissluis om de vismigratie tussen
de Bergsche Maas en het Drongelens Kanaal te verbeteren. De werken moeten voor het
komende winterseizoen gereed zijn.
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Afb. 4. Poldermolen De Snip tijdens de
restauratie. Foto Molenstichting SúdwestFryslân.

Afb. 5. De Bovenlandse Sluis. Foto Waterschap Aa en Maas.
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Troebele betrekkingen
R. Zijlmans beschrijft in de studie Troebele betrekkingen de grens
vorming tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden van de
Romeinse tijd tot de negentiende eeuw. Natuurlijk wordt daarbij
aandacht geschonken aan bilaterale scheepvaart- en waterstaats
kwesties. Die worden niet alleen benaderd vanuit de politieke en
rechtsgeschiedenis, maar ook de waterbouwkunde. De sluiting van
de Westerschelde door de Republiek tijdens de Tachtigjarige Oor
log brengt Zijlmans tot reële verhoudingen terug. Richtsnoer vormt
steeds de vaart op grensoverschrijdende rivieren, met voorop de
Schelde. In een naschrift wordt het Schelderegime besproken, waar
bij met name de (vermeende) verplichting tot aanpassing van de Wes
terschelde aan de ontwikkeling van de scheepvaart aan de orde komt.
R. Zijlmans, Troebele betrekkingen. Grens-, scheepvaart- en waterstaatsgeschiedenis in de Nederlanden tot 1800. Verloren, Hilversum 2017. 687 blz.
ISBN 978-90-87046-37-8. €49,–.

Holland onder water
‘Holland onder water’ luidt de titel van het dit voorjaar verschenen speciale nummer van
Holland, historisch tijdschrift. Het is helemaal gewijd aan overstromingen. Doel van het
nummer is vooral het vergeten en herinneren van dergelijke calamiteiten onder de aan
dacht te brengen, aldus Petra van Dam en Harm Pieters in hun redactionele inleiding. Dit
thema wordt uitgewerkt in drie artikelen. Allereerst staat Frits David Zeiler in zijn bijdra
ge ‘Mirakels water’ stil bij overstromingen in Noord-Kennemerland tussen de twaalfde
en zestiende eeuw. Interessant omdat enerzijds de rampen werden geduid vanuit de re
ligie met wonderverhalen, maar anderzijds gewoon praktische maatregelen werden ge
troffen om herhaling te voorkomen. Het nog steeds met enige regelmaat met een stille
omgang herdachte en direct met de beruchte St.-Elizabethsvloed van 1421 verbonden Mi
rakel van het Heilig Bloed van Bergen vormt een goed voorbeeld. In het tweede artikel
gaat Harm Pieters in op de stormvloed van februari 1825. Deze hield in het hele Zuider
zeegebied lelijk huis en vormt voor Holland zelfs de grootste natuur
ramp van de negentiende eeuw. Toch raakte deze overstroming in de
vergetelheid. De Belgische Opstand van 1830 en het feit dat het hart
van Holland met de grote steden gespaard bleef, droegen daar ieder
aan bij. Helemaal gedaan was het na de stormvloed van januari 1916.
Die werd het nieuwe ijkpunt. Margriet de Roever neemt in de derde
bijdrage juist die laatste doorbraak van de Zuiderzee onder de loep.
Opvallend is dat na de stormvloed van 1825 nauwelijks maatregelen
werden getroffen om verbetering in de situatie te brengen, terwijl in
1916 rigoureus werd ingegrepen. Niet alleen was de Afsluitdijk toen
een besloten zaak, maar ook het waterschapsbestel in Holland be
noorden het Noordzeekanaal ging drastisch op de schop. Een extra
dimensie biedt het fraaie beeldessay ‘Surrealisme in de fotografie
van de watersnood van 1916’ door Jacques Laureys. Diverse fotogra
fen die deze overstroming op de gevoelige plaat vastlegden, leverden
toen hun beste werk af. Laureys wijst op de zorgvuldige compositie,
met name op de enscenering van de personen. Dat leverde soms zelfs
beelden op die absurd op de hedendaagse kijker overkomen en gerust
surrealistisch genoemd kunnen worden.
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Afb. 6 Bij stationskoffiehuis De Vlas- en
Korenbeurs, Kerkbuurt,
Anna Paulownapolder,
tijdens de watersnood
1916. Foto P. Jonker.
Regionaal Archief Alkmaar.

Holland, historisch tijdschrift 49 (2017), nr. 1, ‘Holland onder water’. 48 blz. Geïll. ISSN
0166-2511, ISBN 978-90-70403-71-3. Losse nummers verkrijgbaar bij Uitgeverij Verloren,
tel. 035-685 956, bestel@verloren.nl.

Restauratie kaart van de Edammer haven uit 1600
Onlangs liet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een unieke kaart van Edam
uit 1600 restaureren. Territoriale en waterstaatkundige problemen of – meer specifiek –
geschillen tussen partijen daarover leveren vaak interessante kaarten op. Meer nog dan
alleen het gesproken of geschreven woord kan een kaart vrij precies aanduiden wat het
probleem is, waar het gesitueerd is en hoe de ruimtelijke context eruit ziet. Daarom kan
een kaart helpen zo’n probleem te beheersen of op te lossen. Hoe meer problemen in het
verleden, hoe meer we nu ‘gezegend’ zijn met oude cartografische bronnen. De gerestau
reerde kaart van Edam uit 1600 vormt een schitterend voorbeeld.
De stad en boezembeheerder Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen had
den het al tientallen jaren met elkaar aan de stok toen de Chaerte vanden haven der stede van
Edam door de bekende landmeter Gerrit Dircksz. Langedijck (1561-1623) werd vervaar
digd. Na alle maatregelen die in voorgaande eeuwen genomen waren om het oude land
in het Noorderkwartier van Holland, de regio benoorden het IJ, te beschermen tegen
het almaar oprukkende zeewater bleef de haven van Edam namelijk een zwakke plek
als min of meer directe verbinding tussen het binnenwater en de Zuiderzee. De sluis
in Edam had in de praktijk niet veel betekenis omdat Edam die het liefst liet openstaan
om het heen en weer stromende eb- en vloedwater zijn werk te laten doen: de haven op
diepte houden, zodat de belangen van Edammer scheepvaart en scheepsbouw veiligge
steld waren.
Edam bleef zich verzetten. Langdurige processen waren het gevolg. In 1599 bepaalde
de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, het hoogste gerecht in de regio,
dat er sluisdeuren moesten komen in de haven en besloot dit college tevens een kaart van
de situatie te laten maken met nauwkeurige aantekening van de diepte van de haven. ‘Uit
waterende Sluizen’ kreeg namelijk wel zijn sluis, maar werd tegelijk belast met het bag
geren van de haven. Met de kaart in de hand kon in de toekomst steeds objectief getoetst
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Afb. 7. Detail uit de
peilkaart van de haven van Edam door
G.D. Langedijck, 1600
(noorden onder). Collectie Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, Heerhugowaard.

worden of het hoogheemraadschap zijn verplichting nakwam. En zo geschiedde zeker
ruim een eeuw.
De kaart vormt een mooie aanvulling op en actualisering van de kaart die Jacob van
Deventer omstreeks 1560 maakte. Wel is hij veel groter en grootschaliger en er zijn ande
re accenten gelegd, want deze kaart draait natuurlijk om het centrale thema, de toestand
van de haven. Dat verklaart waarom bijvoorbeeld de stedelijke bebouwing maar ten dele
is weergegeven. Verspreid over de hele haven, op liefst 39 locaties, zijn de diepten nauw
keurig in drievoud gemeten en opgegeven in de legenda midden boven.
De conditie van deze unieke proceskaart was dusdanig dat een restauratie noodzake
lijk geacht werd. Die is kortgeleden voltooid door Floor Meijboom, Culturele Werkplaats
Zaandijk (www.papierrestauratie.nl). Hij verblijft nu nog in het depot van het Hoogheem
raadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard en is volgens de regels van de
kunst in zuurvrij materiaal verpakt. De kaart is meteen gedigitaliseerd. In de loop van dit
jaar wordt de kaart overgebracht naar het Waterlands Archief in Purmerend.
Jan W.H. Werner
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