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(Amsterdam/Antwerpen
2009) 59-108, een apart en
uitvoerig hoofdstuk aan
Vierlingh. Zie de recensie
van dit boek in TvWG 19:2
(2010) 78-80.

Dijkgraaf, een functie die associaties oproept met de stoere, typisch Hollandse strijd tegen het water; onbaatzuchtig bezig zijn in het algemeen belang; ja, zichzelf opofferend
in noodsituaties.
Het hoofd van eeuwenoude, oerdemocratische waterschappen die er voor zorgden dat
deze ‘Lage landen bij de zee’ leefbaar bleven. Een romantisch, geïdealiseerd beeld? Zeker.
Maar wel een beeld waarin de Nederlander uit puur chauvinisme graag gelooft.
Het is de ironie van de geschiedenis dat bij oudere generaties dit beeld in niet geringe
mate is opgeroepen door een Duitse novelle die betrekking heeft op een Noordduitse situatie. Ik bedoel Der Schimmelreiter (1888) van Theodor Storm, het verhaal van de self-made
boerendijkgraaf Hauke Haien, spelend in de achttiende eeuw.1 De Nederlandse literatuur
is niet achtergebleven bij het creëren van dit romantische beeld van ‘de’ dijkgraaf. Wie
kent niet Het wassende water (1925) van Herman de Man, het verhaal van de boerendijkgraaf
Gieljan Beijen die ook op een paard langs de Lekdijk benedendams galoppeerde toen het
water kwam. Is het onjuist, dit ons door de literatuur geschetste portret van de dijkgraaf
in vroeger dagen? Nee en ja. Er zijn zulke dijkgraven geweest en er zijn zulke situaties geweest. De waterwolf slaapt nooit.
Er is ook een andere kant van de medaille geweest. Die wordt ons geschetst door een
onverdachte getuige. Een dijkgraaf uit het midden van de zestiende eeuw, toen die functie ook al eeuwen oud was, Andries Vierlingh.2 Hij was een heel leven lang rentmeester te
Steenbergen in West-Brabant, behoorde tot de provinciale ‘upper ten’ en heeft als dijkgraaf over vele onderdelen van zijn beheersgebied heel veel met bedijkingen, stormvloedschade en waterbeheer te maken gehad. Zijn faam was kennelijk zo groot dat hij bij veel
waterstaatkundige werken als raadgever werd betrokken. Dit werk had kennelijk zijn lief-

Afb. 1 Theodor Storms novelle Der Schimmelreiter
blijft populair. Een recente, geïllustreerde navertelling door Barbara Kindermann was in Duitsland
kinderboek van de maand november 2017. Foto
Kindermann Verlag.
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de en interesse en daarom beleefde hij er op zijn oude dag plezier aan om al zijn kennis
en ervaring, alles wat hij had meegemaakt, aan het papier toe te vertrouwen. Zijn dood
in 1579 heeft de voltooiing van het manuscript verhinderd. Het dook eind negentiende
eeuw op uit familiepapieren en is in 1920 in druk verschenen als Tractaet van Dyckagie.3
Een kostelijk boek.
Interessant zowel om zijn technische inhoud als om het tijdsbeeld dat erin wordt
geschilderd. Vierlingh zelf bevestigt in zijn persoon ons romantisch gekleurde ideaalbeeld van de dijkgraaf, maar representatief voor zijn collega’s was hij kennelijk niet. Hij
schildert ons een tijd van kleinheid, klunzigheid, knoeierij, ja van corruptie. Wat te denken van uitspraken als: ‘De bouverijen ende eterijen van de dijckgrave worden dickwils
sulcx daerinne gepleecht dat ghij wesende een rijck man een arm man worden meucht.’
En ‘eenen dijckgraeff die noijt eenige dijckage gehandelt oft gesien en hadde ende niet
en woude raets plegen oft onderwesen worden, beduchtende dattet sijn eer te nae gaen
zoude’. Goed en slecht kwamen ook toen naast elkaar voor. Structureel fout in zijn ogen
was het verkopen van functies en het daaraan gekoppelde absenteïsme en het ontbreken
van lokale kennis. Waarom was de dijkgraaffunctie geld waard? Om daar een antwoord
op te kunnen geven moeten we de geschiedenis van het dijkgraafambt vanaf het begin
beschouwen.

Van lokaal bestuur naar waterschap
Na enkele eeuwen ontginningsactiviteiten van de grote veencomplexen in het westen van
het land bleek in de tweede helft van de twaalfde eeuw dat door inklinking en oxidatie van
de veengrond een snelle bodemdaling van enkele meters was opgetreden. Daardoor ontstonden ernstige waterstaatkundige problemen en grote oppervlakten ontgonnen land
verdwenen in de golven, in het IJsselmeer, de Waddenzee en in de kop van Noord-Holland. Aan die situatie moest het hoofd worden geboden door het opwerpen van kaden,
het afdammen van zeegaten, het graven van weteringen en het bouwen van sluizen. Een
taak voor de lokale gemeenschap en de hogere overheid gezamenlijk.
Al heel vroeg werd onderkend dat deze problematiek eigen regels vergde met eigen
bevoegdheden, vooral gericht op wat we nu handhavingsproblematiek noemen. In de
dertiende eeuw werd bovendien in deze landen door de landsheren een bestuurlijke reorganisatie doorgevoerd. Regionale baljuwschappen werden ingevoerd en in plaats van
oudere, van oorsprong Germaanse bestuursvormen, werd het lokale bestuur door Schout
en Schepenen aangesteld, met de schout als door de graaf aangestelde vertegenwoordiger van de hogere overheid, ressorterend onder de baljuw. Tot het ongedeelde openbaar
bestuur behoorde ook de rechtspraak.
Er was in voorkomende gevallen ook al sprake van een aparte schepen voor wat we nu
‘publieke werken’ noemen. Dat was de ‘heemraad’. Door de graaf werd nu de zorg voor
alle waterstaatkundige werken opgedragen aan Schout en Schepenen, of hij eigende zich
die taak noodgedwongen zelf toe. Niks geen waterschap dus. Gewoon lokaal bestuur.
Veel dijken waren echter regionaal van aard. Denk bijvoorbeeld aan de Westfriese Omringdijk, de Spaarndammerdijk, de sluizen bij Spaarndam, de IJsseldijken, de Lekdijken
en dergelijke meer. Beheer van deze werken berustte bij – al of niet op instigatie van de
graaf tot stand gekomen – gemeenschappelijke regelingen, zoals we dat nu noemen. Elke
lokale gemeenschap nam bepaalde verplichtingen op zich, bijvoorbeeld om ver van huis
een bepaalde lengte dijk te onderhouden, of een sluis. In deze gevallen was het niet de
schout, maar de baljuw als regionale vertegenwoordiger van de graaf, die tezamen met
de heemraden uit de verschillende dorpen het bestuur over deze gemeenschappelijke regelingen voerde. Deze constructie is het begin, zo rond 1200, van wat nu het Hoogheemraadschap van Rijnland is.
Omdat de grenzen van een baljuwschap of schoutambacht veelal niet samenvielen met

3 Andries Vierlingh,
Tractaet van Dyckagie. Uitgegeven door J. de Hullu
& A.G. Verhoeven. RGP
KS 20-20a (’s-Gravenhage 1920; herdr. Rotterdam
1973).
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4 A.A. Beekman, Het dijken waterschapsrecht in Nederland vóór 1795 (Den Haag
1905-1907) 1548, meldt dat
deze lijfstraffen in sommige waterschapsreglementen werden aangeduid
als ‘arbitrale correctie’ die
zich ook wel uitstrekte
tot de eigen dijkmeesters
en de leden van het dagelijks bestuur. Men vindt
niet snel een mooier eufemisme.
5 De zogenaamde teerschouw.
6 Ook Beekman, Het dijken waterschapsrecht, 351-353,
maakt hier gewag van.

waterstaatkundige grenzen, en omdat in de dertiende eeuw de waterstaatkundige situatie
steeds grimmiger werd, werd rond 1300 de functie van baljuw of schout bij dit waterstaatkundig gebeuren opgedragen aan speciale beambten: dijkgraven. Wat was nu, meer precies, hun functie? Deze dijkgraven moesten zorgen dat de verplichtingen werden nagekomen. Bij niet-nakoming waren zij de rechtsvorderaars, officieren van justitie, alsmede
de uitvoerders van de vonnissen. De rechters waren de heemraden.
De verplichtingen bestonden uit de aanleg en het onderhoud van bepaalde werken,
soms ver van huis, dan wel om zich in tijd van nood in persoon ter beschikking te stellen
van het dijkleger. Deze verplichtingen werden gecontroleerd door ‘schouw’ te voeren, dat
wil zeggen door periodieke inspectie ter plekke door dijkgraaf en heemraden. Bij niet-nakoming konden geldboeten worden opgelegd, maar ook lijfstraffen zoals brandmerken.4
Effectief was ook de straf waarbij dijkgraaf en heemraden zich op kosten van de overtreder of nalatige in de dichtstbijzijnde taveerne installeerden en het er goed van namen tot
dat het verplichte onderhoud alsnog had plaatsgevonden.5 Van de opgelegde financiële
straffen was een bepaald gedeelte voor de dijkgraaf en dat vertegenwoordigde de waarde
van het dijkgraafambt. Toen in de vijftiende eeuw de Bourgondiërs steeds meer geld te
kort kwamen, greep men naar het middel van de versnelde inning, dat wil zeggen naar het
verpachten van de ambten. De heer had zijn geld binnen en de pachter mocht proberen
meer boetes te innen dan hij aan pacht had betaald.6 Dat dit systeem uitnodigt tot allerlei
machtsmisbruik en het oneigenlijk opleggen van boetes heeft de geschiedenis altijd en
overal geleerd. Privatisering avant la lettre, Vierlingh spuugt er vuur over: ‘Uwe Mat. verhueren de dijckgraeffschappen, ander heeren stellen heur officiers tot dijckgraven [...]
die noijt zee, ebbe, water ofte vloet gesien en hebben, geen winden en kennen ofte en weten te noemen.’ En: ‘Hoe zouden mogen de landen door zulcke dijckgraven ’t regiment
hebben, connen gevordert worden en versekert zijn?’
Het antwoord op deze misstanden was het rechtstreeks onder de overheid brengen van
de waterschapszorg. Een bestuurlijke opgave van enkele eeuwen, deze gemeenmaking
van de dijken. De functie van dijkgraaf veranderde daardoor van karakter. Dat gebeurde
ook door het feit dat naast de verdediging tegen het water geleidelijk de zorg voor de beheersing van de waterstand steeds belangrijker werd. Naast de uitwaterende sluizen werden vanaf de vijftiende eeuw de windmolens het nieuwe middel bij uitstek. Zo werd in de
zestiende eeuw de dijkgraaf meer en meer, naast zijn rol van officier van justitie, de voorzitter van het waterschapsbestuur. Het bestuur dat moest zorgen voor het waterstaatkundig beheer van deze lage landen. Vierlingh was zo’n dijkgraaf. Verdediger tegen stormvloeden, hersteller van dijkdoorbraken, bouwer van uitwateringssluizen. Landaanwinner
ook, door het leggen van nieuwe dijken om opgeslibd land. De tegenaanval tegen de waterwolf kon nu worden ingezet.
In het midden van de zestiende eeuw wil Jan van Scorel, de schilder en kanunnik, de
Zijpe in de kop van Noord-Holland indijken. Vierlingh wordt om advies gevraagd en reist
er heen. Hij vindt het maar een amateuristische, chaotische onderneming. De Hazenpolder, een deel van de Zijpe, noemt hij de ‘Dwaesenpolder’. Hij zegt ook: ‘Soo vreemde
opinien gingen in de dijckagie omme en die daerinne gedijckt hebben cregen vreemde
naersmaeck.’ Het is maar goed dat er dijkgraven zijn zoals hij, want, zegt hij, ‘nochtans
moest ick dit hier te passe brengen om de vremdichheijt, ende te demonstreren dat vernuffde en de geexpermenteerde dijckgraven veul schade beletten’. Het was dus niet alles
goud wat er blonk onder de dijkgraven en dezulken.
Toch ging men door met indijken en in het begin van de zeventiende eeuw werd begonnen de grote binnenmeren in te polderen, te beginnen met de Beemster. De bevolking
groeide snel en dus ook de grondprijs. De welvaart nam toe en grote hoeveelheden geld
werden verdiend met de buitenlandse handel, en dit geld zocht beleggingsmogelijkheden. Ook bij de grote ondernemingen van de zeventiende eeuw lag goed en slecht dicht
bij elkaar. In technisch opzicht, in financieel opzicht en in moreel opzicht. De Beemster
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Afb. 2 Jan van Scorel en medewerkers, Kaart van het Noordhollandse kustgebied van Petten (rechts) naar
het noorden (links), met Wieringen en Texel. Pen en penseel, met waterverf op papier op linnen. De kaart is
2,40 meter lang. Den Haag, Nationaal Archief, VTH 2486.

was financieel profijtelijk ondanks technische tegenvallers. De eerste en enige profijtelijke inpoldering.
Iedereen stortte zich vervolgens op het inpolderen, maar het waren allemaal verliesgevende ondernemingen. Maar toch, welk een fantastische erfenis voor het nageslacht.
Op de lange termijn toch echt Goud uit golven, zoals de geromantiseerde biografie over J.A.
Leeghwater van Jan Mens (1943) heet.

Stedelijke kapitalisten en regenten
De aanlegkosten van inpolderingen werden later ook wel opgeschroefd doordat er zeer
royaal met smeergeld werd gewerkt. Toen een Alkmaarse groep in 1631 de Schermeer wilde inpolderen, moest er met de Alkmaarse dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen overeenstemming worden bereikt over de voorwaarden waaronder
dit werk zou kunnen plaatsvinden.
Het leek aanbevelenswaardig om de man een kavel van vijftien hectare, vrij van kosten
tot een bedrag van vijftienhonderd gulden aan te bieden. In koopkracht van nu toch wel
enige tonnen. Ook met de stad Hoorn moest een contract worden gesloten. Dat lukte nadat men uit voorzorg aan negen burgemeesters elk twee kavels en aan zes vroedschapleden elk één kavel als relatiegeschenk had toebedeeld. De zeden van de regententijd? Ja,
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maar ook nu hebben we affaires en grondspeculanten van het kwade soort.
De stedelijke kapitalisten en regenten werden zo de grondbezitters in de nieuwe polders. Zij waren het al, samen met de adel, op het oude land. Grondbezit vormde de titel
voor zeggenschap in de polderbesturen en dus was de waterschapswereld in de zeventiende en achttiende eeuw een bestuurslaag die werd beheerst door de oligarchie van de
oude en nieuwe rijken. De dijkgraven behoorden daar dus ook toe. Omdat men als grootgrondbezitter veelal land bezat in vele polders en de functie van dijkgraaf een zeer beperkte deeltijdbaan vormde, kon de lijst van functies zeer indrukwekkend worden.
Zo was bijvoorbeeld mijn voorganger Gerard van Egmond van de Nijenburg, heer van
den Engh, Petten en Nolmerban, hoofdingeland van de Wieringerwaard, kerkmeester,
hoofdingeland en heemraad van de Schermeer, hoofdingeland, baljuw en dijkgraaf van
de Heerhugowaard, dijkgraaf van de Hondsbossche, dijkgraaf van Uitwaterende Sluizen,
baljuw van de Nieuwburgen, schepen, raad en burgemeester van Alkmaar en Gecommitteerde Raad in het Statencollege te Hoorn. Hij leefde lang en gelukkig tussen 1646 en
1712, bouwde in 1710 het huis Nijenburg te Heiloo en werd door de Keizer ook nog verheven in de rijksadel.
Dit was ook de tijd dat de rijken hun buitenplaatsen en hoven bouwden in de nieuwe
polders en die ’s zomers als tweede woning gebruikten. Zo dichtte Vondel over de Beemster voor Charles Loten, een van zijn vrienden die ’s zomers in de Beemster woonde: ‘Hier
jaagt de winthont ’t wilt, hier rijt de koets uit spelen / Men danst, men banketteert in ’s
koopmans rijke buurt.’
Het was ook de tijd dat de waterschapsbesturen de schouwmaaltijden ontwikkelden
tot zeer uitbundige feesten waarbij uit dure glazen werd gedronken en men met massief
zilveren tafelgerei tegen elkaar opbood. De pronkstukken waren echter de hensbekers,
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Afb. 3 Het huis Nijenburg te Heiloo, in
Hollands classicistische stijl gebouwd in
opdracht van Jan van
Egmond van de Nijenburg. Foto Martin de
Lusenet, Wikimedia
Commons.

gouden en zilveren bokalen waarmee nieuwe heemraden door het ledigen ervan, werden
geïnaugureerd. Dit schijnt een zeer oud gebruik te zijn met Germaanse wortels. Gezamenlijk uit een beker drinken betekende zoiets als met een schone lei beginnen. Eventuele oude geschillen konden geen invloed meer hebben op toekomstige samenwerking.
Dit afdrinken is in wezen hetzelfde als het roken van de vredespijp. Na dit ritueel moest
men zijn naam in het hensboek schrijven, vergezeld van een poëtische opdracht. Twee
voorbeelden:
Wie schout, vermoeyt in ’t waterschap
Verfrist sig weer met druyvensap.
Het water moet er uit, de wijn die moet er binnen
Soo gaat het ‘t waterschap veel beter dan mijn sinnen.
Het romantische, verheerlijkende beeld van de dijkgraaf bestond toen, in de zeventiende
eeuw ook al, getuige dit gerijmel uit 1662 over een dijkdoorbraak:
De wackre Dijckgraaf, van zijn Hemaelraden
Gevolgt schoon ’t paerdt most tot den buik toe baden
En zufte niet, maer rukte dapper voort
Waer ’t noot was; van het een aen ’t ander oort
Hij liet geswindt ’t geen dat van nood was halen
Mess, horden, stoothout, bijlen, balken, palen,
Rijs, schoppen, spaên, houwelen, om de vloedt
Te toomen, daer hij ’t felst en grouzaemst woedt,
Hij hiel niet op van af en aen te rijden,
Al schoon hij kou, en ongemack most lijden
In slijk en nat, voor alles was hersteldt
En hoedt de Stadt, den dijck en ’t korenveldt.

De jonkers worden vervangen door burgers en agrariërs
Aan deze wereld kwam een einde met de Franse tijd. Aan het eind van de achttiende eeuw
vond een explosie plaats van lang opgekropte vernieuwingszin die de oude vermolmde
structuren wilde vernieuwen en vervangen. De geëmancipeerde, vooruitstrevende bur-
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gerij verwierf zich een plaats in de machtsstructuren. In de waterschapswereld werden
de jonkers door de burgers vervangen. Het zou echter nog tientallen jaren duren voordat echt de waterschappen van de regenten geworden waren tot de waterschappen van
de agrariërs.
Dat gebeurde niet alleen door een zeer ingrijpende bestuurlijke verandering in de eerste vijftig jaar van de negentiende eeuw, waarbij alle rechtsprekende bevoegdheden aan de
waterschappen ontnomen werden, en de invoering van gemeenten het oorspronkelijke
integrale bestuur deed verdwijnen. Nee, vooral doordat onder Frans bewind de rijkdom
tot armoede verviel en gigantische hoeveelheden land overgingen in handen van de boerenstand. Het ging de agrariërs in de negentiende eeuw namelijk goed tot aan de grote
landbouwcrisis van de jaren zeventig en tachtig. Zo ontstond toen wat wij nu het traditionele waterschap noemen. Puur functioneel bestuur waarin het agrarisch element de
overhand kreeg. Toch duurde het meestal toch nog tot in de twintigste eeuw voordat de
boerendijkgraaf zijn intrede deed. Ondertussen waren de windmolens vervangen door
stoommachines en later door diesel- en elektrische gemalen. Technisch was men redelijk
vooruitstrevend, maar financieel zeer conservatief. Wel begrijpelijk, want het ging om het
eigen geld. Daardoor werden financiële lasten, en dus onderhoud, wel eens naar de toekomst verschoven. In stilte vervulde de zuinige boerendijkgraaf zo zijn functie en bleef
ons land zijn karakter behouden. Aan dat karakter hechtten zij en zo waren er dijkgraven
met zoveel zin voor cultuur en traditie dat er in moeizaam pogen voor werd gezorgd dat
de windmolens niet overal verdwenen. Zulke dijkgraven verdienden daar zelfs de zilveren
Anjer van het Prins Bernhardfonds mee.
Maar dan ineens traden zij uit de schaduw van het rustig voortgaande leven, doordat de
watersnood ons weer verraste en overrompelde. Beruchte jaren zijn 1825, 1916 en 1953,
alsmede de jaren 1944 en 1945 toen, als gevolg van de oorlogshandelingen, grote oppervlakten aan het water werden prijsgegeven. Het is ook al in die jaren dat door de groei van
de bevolking, de ontwikkeling van de industrie en later van de landbouw, ongemerkt de
gigantische vervuiling van het water en de waterbodems plaatsvindt. Toen de gevolgen
daarvan in alle hevigheid bleken, wist de waterschapswereld daar geen antwoord op te
geven. Ook in ander opzicht kregen de waterschappen het moeilijk. Gemeenten brachten
grote uitbreidingsplannen tot uitvoering, ruilverkavelingen kwamen in procedure. Rijk,
provincies en gemeenten breidden hun staven uit met zeer deskundig personeel.
De waterschappen bleven klein en zuinig, waren geen partij meer voor hun bestuurlijke wederpartijen. Politiek is er in de jaren zestig van de twintigste eeuw zeer serieus over
gediscussieerd of er nog een toekomst voor waterschappen was.

Door watervervuiling tot professionalisering

7 IJff zou later in Bestrijding van de watervervuiling.
Vijfentwintig jaar Wvo (Den
Haag: ministerie van Verkeer en Waterstaat/Unie
van Waterschappen 1995
27-42, een mooi hoofdstuk
schrijven over de opdracht
van deze nieuwe taak aan
de waterschappen, die
soms een dubbeltje op zijn
kant was.

Hoe is het nu gekomen, dat juist op dit moment de waterschapswereld groeit en bloeit als
nooit te voren en ook de toekomst vol optimisme tegemoet kan zien en het de algemene
democratie is die allerwegen in de problemen zit? In feite komt dit door de watervervuiling. Bestuurlijk moesten er regels en bevoegdheden komen. Dat werd in 1970 de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo), de eerste grote milieuwet. Provincies konden de
activiteiten die daaruit voortvloeiden zelf ter hand nemen dan wel delegeren aan andere
instanties. Drie provincies besloten het zelf te doen, twee hebben voor de gehele provincie een zuiveringschap ingesteld en de overigen hebben of een aantal zuiveringschappen
ingesteld of bestaande waterschappen met die taak belast.7 Terugkijkend op de laatste
vijfentwintig jaar, want in feite is het pas echt begonnen zo rond 1975, is het verbazingwekkend wat er in zo’n korte tijd allemaal is gebeurd. Terwijl de organisaties uit het niets
werden opgebouwd – laboratoria, heffingenadministratie, juridische kennis, bouwteams
et cetera – moesten er met gemeenten contracten worden afgesloten, r.w.z.i.’s worden
overgenomen, activiteitenprogramma’s tot stand komen om hele series r.w.z.i.’s te bou-
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wen, en vooral moest worden gezorgd dat al die duizenden bedrijven hun productieprocessen saneerden en hun afvalwaterlozingen beëindigden. Het bouwprogramma begint
zijn eindfase te naderen.
Uit een bestuurskundig proefschrift van dr. Bressers bleek dit hele bouw- en saneringsprogramma een van de meest efficiënte overheidsoperaties te zijn geweest van de
laatste decennia.8 De waterschapswereld zag daardoor een grote instroom van academici
en zij beschikt nu over zoveel specialistische kennis dat zij op gelijk niveau kan discussiëren met bedrijfsleven, gemeenten, provincies en rijk.
Parallel aan deze sterke groei van de kwaliteitsbeheerders heeft in de jaren zeventig een
reeks van commissies geconstateerd dat de zorg voor en om water als maatschappelijke
opgave, ook in deze moderne wereld, nog steeds het beste kan worden verzorgd door
doelcorporaties van voldoende draagvlak en omvang en met een concrete taakopdracht.
Regering en parlement hebben deze visie overgenomen. Dit betekende wel een versnelde
bestuurlijke schaalvergroting van de bestaande kleinschalige waterschapswereld.
Dat is niet vanzelf gegaan. Het oude vertrouwde kon men moeilijk loslaten. Men verzette zich, want men was er emotioneel sterk mee verbonden. Had men het dan niet goed
gedaan? Ja, over het algemeen wel, maar naar de toekomst toe dreigde men een anachronisme te worden. De provincies hebben gelukkig doorgezet. In de nieuwe Grondwet van
1983 hebben de Waterschappen voor het eerst hun plaats gevonden en dus is er nu een
organieke Waterschapswet, naast de Wet op de waterhuishouding en de Wet op de waterkering. Nog nooit is de positie van de Waterschappen zo hecht verankerd geweest. Zelfs
Zuid-Limburg is in waterschapsverband gebracht, zoals dat heet.
De waterschapswereld van nu bestaat uit organisaties die klein tot middelgroot genoemd kunnen worden; van vijfentwintig tot vijfhonderd medewerkers. Efficiënt, korte
verbindingslijnen, grote lokale en inhoudelijke kennis van zaken bij medewerkers en bestuur. Aan het hoofd van deze organisatie staat de dijkgraaf, de watergraaf of, simpelweg
de voorzitter van het bestuur. Als manager en bestuurder staat hij aan het hoofd van een
vrij jonge, dynamische organisatie. Dynamisch, omdat wordt beseft dat de overgang van
groei-organisatie naar meer stabiele beheerorganisatie niet vanzelf gaat. Dynamisch ook,
omdat we nooit klaar zullen zijn met het zekerstellen van de veiligheid tegen het water
en van het beheersen van watersystemen in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Nieuwe
inzichten worden verworven, zoals bijvoorbeeld dat watersystemen een samenhangend
geheel van grote en kleine wateren vormen waarbij de waterbodems een wezenlijk aspect van waterkwaliteit uitmaken. Ook weten we nu al dat
na de grote saneringsoperatie de waterkwaliteit nog niet
goed is, maar afhankelijk zal zijn van een stringent integraal milieubeleid. Steeds meer milieuvreemde stoffen
komen via de lucht in het water, afkomstig van industrie
en verkeer. Ook de interactie met de agrarische activiteiten is zodanig dat een Meststoffenwet en een Wet bodembescherming echt nodig zijn. Juist omdat Nederland door
de Nederlanders is gemaakt, zijn wij er met ons allen voor
honderd procent verantwoordelijk voor dat dit land ook
nog leefbaar zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen, ook al weten we dat watersystemen zich niets van
grenzen aantrekken.
Dat alles maakt de bestuurlijke opgave groter en ingewikkelder. Genoeg te doen voor de dijkgraaf van nu.
Belangrijke maatschappelijke opgaven en veranderingsprocessen waar zowel bestuurlijk als technisch op gereageerd moet worden. Op zich al hoogst boeiend en uitdagend. Maar wat deze functie zo bijzonder mooi maakt, is
dat niemand in de waterschapswereld vergeet dat men in

8 J.T.A. Bressers, Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitsbeleid: een bestuurskundig
onderzoek (proefschrift Enschede 1983).

Afb. 4 Gevelsteen in
het Gemeenlandshuis
Swanenburg in Halfweg, gebouwd in 1645.
Foto Mark Ahsmann,
Wikimedia Commons.
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zo’n lange traditie staat, dat er nooit iets echt af zal zijn, omdat waterbeheer eeuwigdurend zal zijn.
Daarom is er zo’n besef van traditie en bewondering voor wat onze voorvaderen met
geringe hulpmiddelen tot stand brachten. En weten we dat schouwen steeds nodig zal
zijn en dat na afloop de schouwmaaltijd weer klaar zal staan. Trots als we zijn op die traditie worden er, evenals vroeger, soms gasten uitgenodigd om te delen in die trots om wat
in het verleden tot stand is gebracht. Die gasten willen er een enkele keer wel eens plagerig voor zorgen dat waterschappers niet al te zelfvoldaan worden en ze eraan herinneren
dat het toch eigenlijk maar polderjongens zijn. Prof.dr. J.W. Schulte Nordholt deed dit op
rijm en zei onder meer:
Wie ’t best kan pompen op hun lekke schuit
roepen zij tot hun heer en meester uit.
Een dijk te bouwen wordt een staatsmansdaad
Een schop uitvinden maakt tot magistraat.
Terwijl men hem die beide combineert
Tot schoppenkoning kroont, als dijkgraaf eert.
En zijn de kruiers van de modder knap
Dan komen ze in het hoogheemraadschap.
De dijkgraaf gaat heus niet naast zijn schoenen lopen en ook Schulte Nordholt ledigde
de erebeker en sprak de aloude formule uit: ‘Op de groei en de bloei van het waterschap.’

De Waterschapswet en de dijkgraaf

9 Vanaf hier is de tekst
van de hand van Herman
Havekes.
10 A.A. Beekman, Aanvullingen en verbeteringen op
het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water,
aardrijkskunde, enz. (= Middelnederlandsch woordenboek
XI, ’s-Gravenhage 1941).

Ten behoeve van een nadere duiding van het ambt van dijkgraaf is, als gezegd, nagegaan
wat de Waterschapswet momenteel over de dijkgraaf zegt.9 Het ‘nu’ in bovenstaande
tekst van Jaap IJff staat immers voor 1987, toen die wet nog in voorbereiding was. Bij het
maken van dit overzicht is de wettekst geraadpleegd zoals die op dit moment (2019) geldt.
Daarbij past een drietal prealabele opmerkingen. Allereerst is het goed om te benadrukken dat de Waterschapswet niet spreekt over ‘dijkgraaf ’, maar over de ‘voorzitter’ van het
waterschap. Artikel 10 Waterschapswet biedt overigens expliciet de ruimte om in het provinciaal waterschapsreglement de historische namen voor de onderscheiden bestuursorganen, waaronder de voorzitter, te hanteren. Om deze reden worden de voorzitters van
waterschappen met de waterkeringstaak – en dat zijn na het kolossale fusieproces van de
waterschappen in de afgelopen vijfenzestig jaar tegenwoordig op één na alle waterschappen – doorgaans ‘dijkgraaf ” genoemd. Het enige waterschap zonder dijken, het Waterschap De Dommel in Noord-Brabant, kent een ‘watergraaf ’ als voorzitter. Ook het Waterschap Vechtstromen in Overijssel en Drenthe hanteert deze benaming nog, al heeft ook
dit nieuwe waterschap na de fusie van de voormalige Waterschappen Regge en Dinkel en
Velt en Vecht inmiddels dijken onder zijn beheer.
Thom van der Weijden, oud-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van West-Brabant
en over wie hierna meer, heeft enkele jaren geleden een – bij mijn weten niet eerder gepubliceerde – notitie opgesteld waarin hij op zoek is gegaan naar de oorsprong van de term
‘watergraaf ’ die al in de middeleeuwen in Nederland (en Vlaanderen) voorkwam. Zijn inschatting is, waarbij hij onder meer naar Beekman verwijst, dat beide genoemde begrippen in het verleden tamelijk slordig zijn gehanteerd.10 Soms werd de term ‘watergraaf ’
toebedeeld aan de voorzitter van een dijkbeherend waterschap. Het omgekeerde kwam
echter ook voor, zodat de term ‘dijkgraaf ’ werd gehanteerd voor de voorzitter van een waterschap met uitsluitend de waterafvoer als taak. Van der Weijden concludeert uiteindelijk
dat toen in 1921 het nieuwe en ‘dijkloze’ Waterschap Het Stroomgebied van de Dommel
zijn gebied verdertigvoudigd zag, een fantasierijk provinciaal ambtenaar, belast met het
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ontwerpen van een nieuw reglement voor dit waterschap, een goede inval had en specifiek voor deze voorzitter de term ‘watergraaf ’ bedacht.
In de tweede plaats wordt vooraf opgemerkt dat de regeling inzake de voorzitter voor
een belangrijk deel overeenstemt met de regelingen in de Gemeentewet en de Provinciewet voor de burgemeester en de Commissaris van de Koning. In de derde plaats meld ik
dat de Waterschapswet bij de voorzitter over ‘hij’ spreekt, maar dat daarmee uiteraard ook
‘zij’ is bedoeld. Er zijn – dat is natuurlijk veel te weinig – momenteel twee vrouwelijke waterschapsvoorzitters: Tanja Klip-Martin van Waterschap Vallei en Veluwe en Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland. In 2020 zal Luzette Kroon Paul Erkelens opvolgen
als dijkgraaf van het Wetterskip Fryslân.11
Artikel 10 Waterschapswet zegt kort en goed over de voorzitter dat deze voorzitter is
van het algemeen en dagelijks bestuur. Helder, maar wat zegt die wet verder over de dijkgraaf of beter gezegd de voorzitter van het waterschap? Bepalingen hierover zijn met
name te vinden in de artikelen 46 tot en met 51 en 94 tot en met 97. Op grond van artikel 46 wordt de voorzitter bij koninklijk besluit voor zes jaar (her)benoemd. Artikel 47
noemt een aantal zogenaamde incompatibiliteiten, functies die onverenigbaar zijn met
het voorzittersambt. Dit is eigenlijk pas betrekkelijk kort geleden bij de invoering van de
Wet modernisering waterschapsbestel in 2007 fatsoenlijk geregeld (Wet van 21 mei 2007,
Stb. 2007). Tot dan toe kon zelfs een minister voorzitter van een waterschap zijn. Artikel
48 bevat een regeling voor nevenfuncties van de voorzitter, waarbij is bepaald dat deze
geen nevenfuncties vervult waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn ambt of op handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin. Een verstandige voorzitter weet dan genoeg. Artikel 49
biedt de basis voor een aantal rechtspositionele aangelegenheden en artikel 50 bevat de
regeling van het afleggen van de ambtseed. Artikel 51 ontheft de voorzitter van alle bij of
krachtens de wet opgelegde verplichtingen tot het verrichten van persoonlijke diensten.
In artikel 52 is een regeling opgenomen inzake de plaatsvervangend voorzitter.
Dit zijn dus vooral enkele meer organisatorische bepalingen. Voor wat de wetgever nu
precies van de voorzitter verwacht, moeten we vooral bij de artikelen 94 en volgende te
rade gaan. Dat artikel valt met de deur in huis en bepaalt dat de voorzitter een goede behartiging van de taken van het waterschap bevordert. Hij heeft in de vergadering van het
algemeen bestuur een raadgevende stem en is dus geen lid van dat bestuur. Uit artikel
40 Waterschapswet volgt dat de voorzitter wél lid is van het dagelijks bestuur en daarin
meestemt. Voorts bepaalt dit artikel sinds enkele jaren dat de voorzitter de bestuurlijke
integriteit van het waterschap bevordert. Een uitermate belangrijke bepaling nu er in het
waterschap veel (belasting)geld omgaat en het waterschap veel werk uitbesteedt aan private marktpartijen.
Het manuscript van IJff heeft laten zien dat het hier niet altijd vanzelf goed gaat. Denk
bijvoorbeeld aan het Bouwfraudeschandaal van begin deze eeuw, maar ook bij de drooglegging van de Haarlemmermeer ging het al mis.12 Van de voorzitter mag op dit terrein
dus het nodige initiatief worden verlangd. De voorzitter ondertekent ten slotte alle stukken die van het algemeen en dagelijks bestuur uitgaan. Artikel 95 leert vervolgens dat de
voorzitter het waterschap in en buiten rechte vertegenwoordigt. Van dat ‘in rechte’ moeten we tegenwoordig geen al te grote verwachtingen hebben. Het kwam vroeger zeker
voor, maar vandaag de dag heeft ieder waterschap een aantal bekwame juristen in dienst
die namens het waterschap in rechtszaken kunnen optreden. Het artikel biedt ook de
ruimte aan de voorzitter om anderen hiertoe te machtigen. Artikel 96 bevat een regeling
voor calamiteuze omstandigheden die het bijeenroepen van het algemeen of dagelijks bestuur verhinderen. De voorzitter is dan voor de duur daarvan gerechtigd de maatregelen te
treffen waartoe onder normale omstandigheden die besturen bevoegd zouden zijn. Artikel 97 bepaalt ten slotte dat de voorzitter het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd is voor het door hem gevoerde bestuur en hij dat bestuur mondeling of schriftelijk
de gevraagde inlichtingen verstrekt.

11 Een recent historisch
overzicht van de rol van
vrouwen in waterschapsbesturen en als ‘dijkgravin’
(oud-dijkgraaf ): Thea de
Roos-Van Rooden, ‘Van
excuus-Truusje tot rolmodel’, Water Governance
01/2019, 61-63.
12 Zie over de vermoede
prijsafspraken van Nederlandse fabrikanten van de
stoommachines voor de
drooglegging van de Haarlemmermeer, Rooijendijk,
Waterwolven, 188.
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Afb. 5 Jacob W. Gruyter (?), Afbeelding van
het schip gevonden 3½
el onder de grond even
na de drooglegging van
’t Haarlemmermeer.
Aquarel over schets in
potlood. Noord-Hollands Archief, Provinciale Atlas – Prenten en Tekeningen
359_001741_M.

Een allerlaatste en voor de oppervlakkige lezer wellicht wat weggestopte bepaling in
de Waterschapswet over de voorzitter is artikel 158. Dat kent hem een specifieke rol toe
in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Een rol die op vergelijkbare wijze in de Gemeentewet en de Provinciewet aan de burgemeester en de Commissaris van de Koning
is toebedeeld. Het artikel bepaalt dat, indien een besluit (van het waterschapsbestuur)
naar het oordeel van de voorzitter voor vernietiging in aanmerking komt, hij daarvan
mededeling doet aan gedeputeerde staten. Zoals bekend ligt het repressieve toezicht op
het waterschap (primair) bij de provincie en kunnen gedeputeerde staten waterschapsbesluiten ingevolge artikel 156 Waterschapswet vernietigen. Het zal duidelijk zijn dat dit
voor de voorzitter geen gemakkelijke positie is. Niet ten onrechte wordt in het handboek
over de Waterschapswet opgemerkt dat ‘een voorzitter die regelmatig van de onderhavige bevoegdheid gebruikmaakt, haar of zijn relatie met het waterschapsbestuur op scherp
stelt’.13 Gelukkig loopt het zo’n vaart niet, want het handboek voegt hier direct aan toe dat
uit de praktijk geen voorbeelden van toepassing van artikel 158 bekend zijn.

Enkele actuele reflecties

13 H.J.M. Havekes & W.J.
Wensink (red.), De Waterschapswet. Een artikelsgewijs commentaar (Deventer
2015) 480.

Om de beschouwing van IJff door te trekken naar het heden heb ik enkele andere ouddijkgraven bevraagd over hun indrukken van het dijkgraafambt. Hoe hebben zij dat zien
veranderen en wat zijn hun ervaringen geweest? De keuze is daarbij gevallen op Thom van
der Weijden, Alfred van Hall en Paul van Erkelens. Van der Weijden was net als zijn vader
en grootvader parttime (ongeveer één dag per maand) dijkgraaf van de Polder Nieuwkoop
en Noorden van 1970 tot 1980 en werd in 1986 dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
van West-Brabant. Deze functie vervulde hij tot kort na de fusie met de inliggende waterschappen in 2004, een fusie die resulteerde in het nieuwe Waterschap Brabantse Delta.
Evenals IJff was ook Van der Weijden een aantal jaren voorzitter van de Vereniging voor
Waterstaatsgeschiedenis (van 2002 tot 2011). Van Hall was van 1991 tot 2000 dijkgraaf
van het Waterschap Eemszijlvest en, eveneens na een fusie, van 2000 tot 2017 dijkgraaf
van het Waterschap Hunze en Aa’s. Van 1994 tot 2006 was hij tevens bijzonder hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht. Van Erkelens was na
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eerder wethouder en burgemeester te zijn geweest van 1993 tot 2004 watergraaf van het
Waterschap Regge en Dinkel en van 2004 tot 1 januari 2020 dijkgraaf van het Wetterskip
Fryslân.14 Van 1998 tot 2004 was hij tevens lid van het dagelijks bestuur van de Unie van
Waterschappen. Allen hebben dus uitgebreide ervaring als dijkgraaf.
Over zijn werk voor de Polder Nieuwkoop en Noorden zegt Van der Weijden: ‘Het stelde eerlijk gezegd voor mij als dijkgraaf niet heel veel voor en vergde niet meer dan één
avond per maand. De contacten in het veld werden afgedaan door de in het gebied wonende bestuursleden en de secretaris. De polder had geen eigen kantoor en de maandelijkse bestuursvergadering vond plaats thuis bij de secretaris. Contact met het overliggende Hoogheemraadschap van Rijnland was er niet of nauwelijks. De dijkgraaf van Rijnland
stond voor mij op onbereikbare hoogte. Als er al eens contact was, dan had ik dat met een
ambtenaar.’ Ook nadat hij was benoemd tot burgemeester van Alphen (Noord-Brabant)
bleef Van der Weijden nog een tiental jaren aan als dijkgraaf van de polder. Van een incompatibiliteit tussen het ambt van dijkgraaf en dat van burgemeester was nog geen sprake en evenmin hoefde de dijkgraaf in het waterschapsgebied te wonen.
Bij het Hoogheemraadschap van West-Brabant was dat heel anders. Van der Weijden:
‘Het waterschap had een prachtig historisch onderkomen (Bouvigne) en er werd veel
meer vergaderd. Het dagelijks bestuur (DB) kwam eens in de drie weken bijeen en het
algemeen bestuur (AB) eenmaal per drie maanden. Er waren ook commissies die weliswaar werden voorgezeten door een DB-lid, maar in het AB voerde alleen de dijkgraaf het
woord. Buiten de vergaderingen om kwamen de DB-leden eigenlijk nooit op het waterschapskantoor. Dat DB was nog een echt afspiegelingscollege met vertegenwoordigers
van het ongebouwd, het gebouwd, de industriële vervuilers en de huishoudelijke vervuilers (later de ingezetenen). De dijkgraaf had formeel alle portefeuilles en deed ook de nodige personele aangelegenheden af. Het fusieproces met de inliggende waterschappen
vroeg eveneens veel aandacht van mij, aangezien niet alle waterschappen van de noodzaak daarvan overtuigd waren. Het fusieproces is niettemin vrij soepel verlopen. Ook was
ik het gezicht van het waterschap naar buiten toe. Het interbestuurlijke netwerk waarin
het hoogheemraadschap opereerde, was toen overigens nog betrekkelijk klein.’
Van der Weijden merkt voorts nog op: ‘Het aardige van het dijkgraafambt is dat je dit
heel verschillend kunt invullen. Anders dan mijn voorganger had ik niet veel kennis van
puur technische zaken en delegeerde ik veel en gemakkelijk. Voor de ambtelijke dienst
was dat wel even wennen.’
Wat de ontwikkeling van het ambt van dijkgraaf betreft merkt Van Hall op: ‘Het ambt
is niet zozeer zwaarder geworden, het wordt alleen heel anders ingevuld. Waterschappen staan midden in de maatschappelijke dynamiek, en dus hun voormannen evenzeer.
Als functionele overheid, in de luwte van het openbaar bestuur en de samenleving in zijn
geheel, doelmatig je werk doen, met name voor de specifiek en algemeen belanghebbenden, is overgegaan naar werken in brede maatschappelijke verbanden. De notie dat water
geen sectoraal, maar integraal beheer vraagt, dat zelfs vanaf eind vorige eeuw overging
in een watersysteembenadering, gevoegd bij de versterking van de invloed van burgers
als zodanig, geeft de dijkgraaf een rol die vergelijkbaar is met die van een burgemeester.
Minder specifieke waterman, meer bestuurder gericht op waterbelangen. Boven de partijen staand, coördineert hij of zij, zorgt dat processen en inhoud worden bewaakt en is
hij of zij het gezicht naar buiten. Het ambt is intensiever geworden: meer intern en extern
overleg, vaker het land in om netwerken op te bouwen en te verstevigen. Vaak ook boegbeeld naar de media. Dat maakt de baan ook boeiend, omdat een dijkgraaf moet kunnen
multitasken.’
Van Erkelens sluit hierbij aan: ‘Ik vind de functie terugkijkend over meer dan zesentwintig jaar vooral veel leuker geworden. Naast alle interessante technisch-inhoudelijke
aspecten is de bestuurlijke component veel manifester geworden. Intern (algemeen bestuur met commissies, fractievoorzitters, moties, amendementen) en extern (heel veel
bestuurlijke contacten). Het waterschap is een geaccepteerde en gewaardeerde medeo-

14 Een recent en uitgebreid afscheidsinterview
met Van Erkelens in H2O
2019, nr. 10, 8-11.
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verheid geworden. Zowel via het watersysteem als via de waterketen (lang leve Water centraal waarin het onderscheid scherp
gedefinieerd is) dringen de waterschappen diep door in het domein van de andere overheden.15 Was er vroeger nogal eens
sprake van enige kinnesinne (‘waar bemoeien ze zich mee?’), wordt er nu dankbaar gebruik gemaakt van onze kennis en
ontstaan er tal van samenwerkingsverbanden. De uitvoering van een adequaat
waterbeheer is in deze tijd ook volledig
afhankelijk van een hechte samenwerking
met rijk, provincies en gemeenten. Veilige
dijken, waterbergingsgebieden, de aanpak van de droogte, de juiste functiebediening, alles moet op de juiste plaats ingepast worden, waardoor een directe relatie
met de ruimtelijke ordening ontstaat. Met
name dat besef en het kunnen spreken en
denken in de taal van de gemeentelijke en
provinciale ruimtelijke ordenaars hebben
een interessante nieuwe dimensie gegeven aan de functie van dijkgraaf. Met alle
op ons af komende klimaatontwikkelingen zal dat alleen nog maar sterker worden. Voor het antwoord op de vraag “hoe
ziet ons klimaatlandschap van de toekomst eruit?” zal het waterschap een belangrijke input moeten leveren.’
Wat de competenties van de (tegenAfb. 6 Kasteel Bouwoordige) dijkgraaf betreft, acht Van Hall de volgende eigenschappen noodzakelijk voor
vigne bij Breda, sinds
een goede vervulling van het ambt: ‘Verbindend, innoverend, stimulerend en anticipe1972 eigendom van
rend, gezagopbouwend, bereid om functioneel te verbreden in andere (bijvoorbeeld waWaterschap Brabantse tergerelateerde) instanties (nuttige nevenfuncties), investerend in goede verhoudingen
Delta. Foto Ralf Rolet- met het AB en DB, en zeker ook met het personeel.’ Van Hall had als dijkgraaf formeel
schek, Wikimedia Com- geen eigen portefeuille, maar in samenspraak met de DB-leden nam hij een deel van de
mons.
regionale en landelijke verbanden voor zijn rekening – hij vertegenwoordigde het waterschap dus ‘buiten rechte’. Hij was ook de enige fulltimer in het DB. Van Erkelens had de
portefeuilles communicatie, ICT, personeelszaken en coördinatie klimaat en was belast
met de algehele bestuurlijke coördinatie, wat betekent dat hij zich met alles mocht bemoeien. Dat betekent met name ook sparringpartner te zijn van de portefeuillehouders
bij de grote thema’s. Van Erkelens ervaart als hét grote dossier gedurende de hele zesentwintig jaar het inhoud geven aan de ordenende functie water. ‘Bij Waterschap Regge en
Dinkel werd al gesproken over het geïntegreerd waterbeheer (“we kunnen niets beginnen als het niet landt in ruimtelijke plannen”). Die interessante kruistocht is voortdurend
voortgezet. Met allerlei kleine rampjes werd steeds een duwtje in de juiste richting gegeven en nu met de klimaatvoorspellingen maken we grote sprongen voorwaarts.’ (Maar
15 Over het rapport Wahet kan nog beter. In het in noot 14 genoemde interview pleit Van Erkelens voor het opter centraal van de Unie van
stellen van een blauwe omgevingsvisie.) De discussies over de tarieven waren volgens hem
Waterschappen ook Havekes, ‘Veranderingen en
wel heel erg dominant. Daardoor ging het in het bestuur soms te weinig over de inhoud
continuïteit in de polder’,
van het waterbeheer.
TvWG 27:1-2 (2018) 47-70
Van Hall en Van Erkelens onderkennen beiden de invloed van de introductie van het
(pp. 50-53).
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Afb. 7 Waterschapsverkiezingen 2019:
poster van de PvdA in
Winschoten. Foto Donald Trung Quoc Don,
Wikimedia Commons.

lijstenstelsel. Van Hall is daarover positief: ‘Het lijstenstelsel heeft het waterschap politieker gemaakt. Het leek ondanks het gehandhaafde monisme, desalniettemin op een
“gemeente met één taak”. De kwaliteit van de gekozen bestuurders nam toe, hetgeen
de bestuurlijke kracht heeft vergroot. De politieke discussies leverden een toenemende
kwaliteit van de besluitvorming op. Aan de andere kant werd het ook lastiger manoeuvreren. Vaak bleek immers de gerichtheid meer op “hoe blijf ik op het pluche” dan op daadkracht, ongeacht de consequenties. Er is veel tijd geïnvesteerd om nieuwe bestuurders
tot stevige waterschappers te maken. Sterke DB-ers nopen de voorzitter scherp te blijven,
de stukken te kennen, coördinator te zijn, eigen ervaringen in te brengen en de primus te
blijven. Aan lame ducks heeft niemand iets.’
Van Erkelens formuleert het zo: ‘Iedereen keek daar toch aanvankelijk wat vreemd tegenaan, met name het politieke karakter. “In het functioneel bestuur passen toch geen
politieke discussies” en “Je hebt toch geen linkse en rechtse dijken”. Onzin, volgens mij.
Er wordt in Friesland ieder jaar voor het waterbeheer meer dan honderddertig miljoen
euro belastinggeld bij de inwoners en bedrijven opgehaald. Daar hoort een ordentelijk
democratisch gekozen bestuur bij. En in Nederland zijn de politieke partijen nog steeds
de dragers van dat systeem, hoe groot de versnippering inmiddels ook is. Dus ik vind het
een goede zaak dat we van het door de kiezer nooit begrepen personenstelsel (“wie zijn
die mensen, ik ken ze helemaal niet en wat willen ze dan precies”) zijn afgestapt. Daar
komt nog een belangrijk punt bij: met de politieke partijen in het bestuur is het waterschap veel meer een ‘normale’ geaccepteerde overheid tussen de andere overheden geworden. Via de politieke lijnen ontstaan er ook veel meer waardevolle verbindingen met
de geestverwanten in de andere democratisch gekozen besturen bij rijk, provincies en
gemeenten. Door de komst van de politieke partijen in het bestuur is er ook wel wat veranderd. Ten eerste kun je constateren dat de professionaliteit van de bestuurders is toegenomen. Via de politieke lijn vindt er een zekere screening vooraf plaats en wordt ook
de opleiding verzorgd. De waardering voor het zijn van waterschapsbestuurder is ook
aanzienlijk toegenomen. Dat geldt in dezelfde mate voor de DB-leden. De discussies in
het algemeen bestuur hebben ook een andere dimensie gekregen. Veel meer debat, politieker, scherper. Dat vraagt een meer bestuurlijke rol van de voorzitter, ruimte gevend
voor het debat. Dat is echt anders dan zesentwintig jaar geleden. Toen was ik de technisch-inhoudelijke allesweter die ook nog de vergadering voorzat. Met weinig of geen
discussie, veel uitleg door de voorzitter – de andere DB-leden zeiden niet veel – en zonder
(e)moties werd dan het besluit genomen, waarbij vrijwel altijd unaniem het voorstel van
het DB werd gevolgd.’

76

TvWG 20192 binnenwerk.indb 76

15-01-2020 13:42

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 28(2019) webversie Jan van den Noort (2020)

Slotbeschouwing
Bij deze hommage aan Jaap IJff past een korte slotbeschouwing. Zijn manuscript De Dijkgraaf : Toen en Nu van begin jaren negentig illustreert de belangrijke rol die de dijkgraaf
vroeger speelde en geeft een mooie schets van de ontwikkeling van dit ambt. En passant
neemt hij enkele voor het waterschap belangrijke ontwikkelingen in het waterbeheer
mee. Zijn overtuiging is dat de taakopdracht van het waterkwaliteitsbeheer begin jaren
zeventig voor de positie en ontwikkeling van het waterschap van enorme betekenis is geweest en ik ben het daarin graag en volledig met hem eens. De hedendaagse bepalingen
over de voorzitter van het waterschap in de Waterschapswet hebben de rol van de dijkgraaf nader ingekleurd, verankerd en geharmoniseerd. Aan de dijkgraaf (en de watergraaf ) komt nog steeds een aantal essentiële bevoegdheden toe.
De interviews met Thom van der Weijden, Alfred van Hall en Paul van Erkelens laten
duidelijk zien dat het ambt van dijkgraaf na 1992 niet stil is blijven staan, maar zich sterk
heeft doorontwikkeld. Alhoewel de dijkgraaf nog steeds het gezicht naar buiten is van het
waterschap, is zijn of haar rol een andere geworden. Het ‘nu’ van tegenwoordig is duidelijk een ander ‘nu’ dan toen IJff zijn tekst schreef. De dijkgraaf voert – Van der Weijden
deed dit in West-Brabant nog tot 2004 – al lang niet meer als enige het woord tijdens de
vergaderingen van het algemeen bestuur. De DB-leden verdedigen hun eigen ‘dossiers’.
De invoering van het lijstenstelsel in 2007 heeft de politiek in het waterschap binnengebracht en tot professionelere bestuurders geleid. Ook de politieke en bestuurlijke betekenis van het waterschap is de afgelopen jaren sterk vergroot.
Aan de dijkgraaf van nu is dit alles niet voorbijgegaan. Van de dijkgraaf wordt tegenwoordig vooral verwacht dat hij of zij de interbestuurlijke en andere netwerken onderhoudt en de media bedient. Dit vergt uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen. Een mediatraining is dan ook een vast instrument in de gereedschapskist van
de moderne dijkgraaf. Ook beschikt de dijkgraaf over speciale bevoegdheden in geval van
rampen en is hij of zij daarvoor het eerste aanspreekpunt bij het waterschap. Voorts behoort tegenwoordig ook de integriteit van het waterschap tot zijn of haar portefeuille. Ten
slotte is de dijkgraaf sparringpartner van de DB-leden, hetgeen coachende, inspirerende
en verbindende kwaliteiten vergt. Samen met het DB trekt de dijkgraaf de waterschapskar
en die kar is, mede door de sterke ontwikkeling die het waterschap de afgelopen jaren als
functionele bestuursvorm heeft doorgemaakt, tegenwoordig echt wel wat zwaarder beladen dan voorheen. Het is in veel opzichten dus anders dan vroeger, maar net als in de
tijd van de tekst van Jaap IJff blijft het een uitermate aantrekkelijk en uitdagend ambt, dat
bekwame bestuurders veel te bieden heeft.
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