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Het gebruik van een gelegenheidsglas bij waterschappen was vroeger niets bijzonders.
Ook andere overheden, verenigingen en gilden gebruikten speciale glazen om bij feesten of bijeenkomsten elkaar toe te drinken. De glazen van de waterschappen vormen een
uniek onderzoeksterrein, doordat de meeste waterschappen hun (glazen) erfgoed koesteren, er relatief veel is vastgelegd over de mores binnen de waterschapswereld, en de waterschapsarchieven bovendien goed ontsloten of toegankelijk zijn.
Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op mijn publicatie ’t Welvaare van de Heere. De rol
van gelegenheidsglazen in de Noord-Hollandse waterschapswereld uit 2008, aangevuld met nieuw
materiaal.2 In het kort zal worden aangegeven waarom er bij de waterschappen zo veel
belangstelling bestaat voor fraaie drinkglazen. Daarnaast zullen enkele bijzondere exemplaren worden behandeld. Hoewel het hier vrijwel alleen glazen van Noord-Hollandse
waterschappen betreft, gaan de beschreven tradities, lokale verschillen ten spijt, in grote
lijnen op voor de meeste waterschappen.

Eet- en drinkcultuur
Het waterschapswerk verliep volgens een vaste cyclus. Ieder najaar vond de schouw
plaats, die diende om de toestand van dijken en waterlopen te controleren en, indien nodig, maatregelen te nemen tot herstel. Waterschapsbestuurders kwamen soms van verre
en arriveerden meestal in een rijtuig. De schouw werd vervolgens per koets of schip afgenomen. Na afloop kwam het bestuur bijeen om de gang van zaken te bespreken en daarna gezellig te tafelen. Dit soort vergaderingen en maaltijden vond plaats in stadhuizen,
herbergen, doelen of veerhuizen of, bij de meer aanzienlijke waterschappen, in de eigen
gemeenlandshuizen waar bedsteden voor de overnachting waren geïnstalleerd.
Een gemeenlandshuis benadrukten de status van het betreffende waterschap. Het
waren (en zijn) niet alleen indrukwekkende panden (afb. 1), ze werden ook gerieflijk
ingericht met fraaie meubels, kostbare kaarten en huisraad.3 Uit overgeleverde inventarislijsten ontstaat een aardige indruk van de inboedel van enkele Noord-Hollandse
gemeenlandshuizen. Dergelijke inventarislijsten werden opgesteld door kasteleins, de
beheerders van deze huizen, wanneer zij na oorlog of andere calamiteiten rekening en
verantwoording aflegden aan het bestuur. Ook werden opsommingen van inventarissen
gemaakt ten behoeve van de overdracht aan een opvolger of opvolgster (er zijn ook vrouwelijke kasteleins bekend), of voor een boedelveiling (afb. 2).4
In het gemeenlandshuis van het hoogheemraadschap van Waterland bevonden zich
bijvoorbeeld in 1768 behalve tafellinnen en -zilver, tinnen borden en kommen, Delfts
goed, koperen ketels, kranen en komforen en tafels en stoelen ook een aantal glazen,
om precies te zijn “(…) 35 kelken, 2 bierglazen, 6 roemers, 2 bockalen, 1 groote bockaal,
2 glaase soutvaten”.5 Een schat aan informatie levert ook een lijst die door kastelein Jan
Klinkhamer werd opgesteld om aan te tonen welke goederen werden vermist na de inva-
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Afb. 1. Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(voorheen van het
Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en Westfriesland)
in Edam (foto H. Schuitemaker, Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier).

Afb. 2. Inventarislijst
van het gemeenlandshuis van het waterschap Waterland, d.d.
1768 (foto Waterlands
Archief ).
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sie van Engelsen en Russen in 1799.6 Het gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap
van de Hondsbossche en Duinen tot Petten (kortweg de Hondsbossche genoemd) werd
daarbij ernstig beschadigd. Behalve van vele ankers wijn (Rijnse, Moezel, Spaanse en Malaga), cognac, brandewijn en jenever betreurde Klinkhamer ook het verlies van het nodige serviesgoed, keukengerei, meubels, kleding, landbouwgereedschap, vijftig koeien en
twee paarden, een kanariekooi (!) en “(…) 60 engelse kelken, 24 duitse dito en 12 bierglazen”.7 Veel van het in deze lijsten genoemde huisraad werd gebruikt tijdens de vergaderingen en aansluitende waterschapsmaaltijden.
Verscheidene schriftelijke bronnen verhalen het verloop van een schouw inclusief de
bijbehorende maaltijd. De Amsterdamse regent Hans Bontemantel, die bestuurder was
van de Hondsbossche, reisde in 1653 via Purmerend en Alkmaar naar Petten, waar hij zijn
intrek nam in het gemeenlandshuis. Na de schouw, die de volgende dag plaatsvond, namen ruim zestig personen deel aan de schouwmaaltijd. Niet alleen bestuursleden, ook
hun vrouwen, kinderen en andere genodigden aten mee.8 Vanwege de hoge kosten die dit
met zich meebracht werd overigens in 1654 het reglement gewijzigd. Men besloot onder
andere om nog maar drie keer per jaar te schouwen en de vergoeding van bestuursleden
te beperken tot hun “teerkosten” (kosten voor verteringen, datgene wat gegeten en gedronken werd) tijdens de aan de schouw gekoppelde vergaderingen en maaltijden. Voor
gasten moesten zij voortaan zelf een bijdrage leveren, namelijk 25 stuivers voor een man,
15 stuivers voor een vrouw en 10 stuivers voor een kind per maaltijd.9
Ook de bekende glasgraveur Frans Greenwood was, bijna een eeuw later, gast aan tafel tijdens een schouwdiner. In 1733 nam hij deel aan de schouwmaaltijd van het Waterschap Driemanspolder, die plaatsvond in herberg ‘De Zwaan’ in Leidschendam. Omdat
het bij veel waterschappen, zo ook bij Driemanspolder, tamelijk gebruikelijk was dat in
speciale boeken de namen en eventuele bijzonderheden van de deelnemers aan schouwmalen werden opgetekend, weten we niet alleen dat hij aanwezig was, maar ook dat hij
de hensbeker uitdronk. Bovendien schreef hij in dat register een gedichtje dat betrekking
had op de zegeningen van het waterschap.10

Hensbekers
Hensbekers namen (en nemen nog) een belangrijke plaats in op de tafels binnen de waterschapswereld. Het woord ‘hens’ is vermoedelijk afkomstig van het Middelnederlandse
‘hanse’, dat college, gilde of bondgenootschap betekent.11 Het gebruik van hensbekers
was overigens niet alleen voorbehouden aan de waterschappen, ook bij gemeentebesturen, gilden, kunstenaarsgenootschappen en andere verenigingen en instanties gingen
hensbekers rond om broederschap te drinken, twisten te sussen en om nieuwe collegabestuurders ‘in te drinken’. Al in 1648 bezat het hoogheemraadschap van Delfland een
zilveren hensbeker, binnen vijftien jaar hadden vijf andere grote waterschappen eveneens kostbare exemplaren van zilver laten vervaardigen bij gerenommeerde zilversmeden. Lang niet alle waterschappen bezaten echter zilveren hensbekers, glazen kwamen
veel vaker voor. Ze werden meestal versierd met prachtige gravures waarin de wapens van
bestuursleden en die van het waterschap werden weergegeven.
Een fraai voorbeeld van een glazen hensbeker is die welke bij het Waterschap de Schermeer in gebruik was. De Schermeer, of Schermer, werd tussen 1633 en 1635 drooggemalen, het laatste grote project in een serie droogmakerijen van grote Noord-Hollandse meren.12 Het is bijzonder dat van deze bokaal een tweede, vrijwel identiek exemplaar bestaat.
Omdat het bestuur op twee locaties in polderhuizen bijeenkwam, het Noorderpolderhuis
bij Schermerhorn en het Zuiderpolderhuis bij Driehuizen, liet men voor beide gemeenlandshuizen een glazen hensbeker maken. Het Noorderpolderhuis werd, inclusief de herenkamer en de timmerschuur met kegelbaan, in 1951 onder leiding van dijkgraaf Posch
gerestaureerd en in 1953 opnieuw in gebruik genomen. Hoewel er nu geen bestuursver-
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Afb. 3. Hensbeker van
de Schermeer, Noorderpolderhuis. Loodglas,
Engeland, ca. 1730.
h. 45 cm., ø voet 16 cm.,
ø kelk 16,5 cm. (Collectie Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, inv.nr. 1144, foto
auteur).
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Afb. 4. Hensbeker van
de Schermeer, Zuiderpolderhuis, achterzijde,
verder als afb. 3. Deksel en voet gebroken en
gerestaureerd met metalen krammen (Collectie
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, inv.nr. 1145, foto
auteur).
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gaderingen meer plaatsvinden wordt het voor bijzondere gelegenheden nog altijd gebruikt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het Zuiderpolderhuis
is in 1958 gesloopt (afb. 3 en 4).13
Op de kelk is een radgravure aangebracht. Prominent in het midden aan de voorzijde
staat de aartsengel Michael, ‘Schermeers beschermer’, met getrokken zwaard in de rechter- en een schild met daarop een poldermolen in de linkerhand, symbool voor de eeuwige strijd tegen het water. Onder zijn voeten het wapen van (vermoedelijk) de familie Van
der Lijn, Jacob van der Lijn was behalve president-schepen van Alkmaar hoofdingeland,
heemraad en vanaf 1727 secretaris van de Schermeer. In twee registers onder elkaar zijn
de familiewapens van de andere bestuursleden gegraveerd, het betreft Van Egmond van
de Nijenburgh, Ras, Six van Hillegom (waarschijnlijk hoofdingeland Pieter Six, tevens
burgemeester van Amsterdam), Vladeracken, Schagen (Simon Schagen werd in 1728
dijkgraaf van de Schermeer) en Van Foreest.
Volgens de mondelinge overlevering werd de bokaal tijdens bestuursmaaltijden met
wijn gevuld tot de voeten van Michael het vloeistofniveau raakten, het equivalent van ongeveer één fles wijn.14 Een nieuw bestuurslid diende de inhoud ad fundum (letterlijk: tot
op de bodem, in één teug) tot zich te nemen, een gebruik dat in die tijd volstrekt normaal
was. Behalve bij het inwijdingsritueel werd de hensbeker ook gebruikt voor het drinken
van broederschap en het afdrinken van twisten, waarbij de bokaal de tafel rondging. Wie
aan de beurt was lichtte het deksel, nam een slok, deed vervolgens het deksel weer op het
glas en gaf het door aan zijn buurman.15
Geleidelijk veranderde de naam ‘hensbeker’ bij stadsbesturen en gilden in ‘raadsherenbeker’ en ‘gildebeker’, maar met de instelling van de Bataafse Republiek verdwenen mét een
groot aantal regenteske instellingen ook veel oude gebruiken, waaronder de gezamenlijke
maaltijden en dus de behoefte aan het bezit van speciaal tafelgerei. Hoewel de waterschapswereld evenmin ontkwam aan een aantal bestuurlijke vernieuwingen, bleven de schouwmaaltijd en het rondgaan van de hensbeker bestaan. Er werden zelfs af en toe nieuwe exemplaren aangeboden. In 1952 liet heemraad Jan Kwadijk bijvoorbeeld nog een zeer fraaie
hensbeker voor het waterschap de Beemster maken bij de glasfabriek in Leerdam (afb. 5).
Kwadijk schonk de bokaal ter herinnering aan twee belangrijke gebeurtenissen, namelijk zijn 12½ jarig jubileum als heemraad van de Beemster en de herdenking van het
droogleggen van de polder, 340 jaar daarvoor.16 Daarnaast gebruikte hij de bokaal als een
monument voor zijn overleden echtgenote, haar naam werd naast de zijne gegraveerd.
Behalve de namen Jan Kwadijk Czn. en Jacoba Bakker bevinden zich op de voet het familiewapen van Kwadijk, de datering ‘30 october 1952’ en een huwelijksband.
Op de kelk is aan de voorzijde het wapen van de Beemster gegraveerd, voorstellende
een koe op grasland. Boven het wapen een leeuwenkop, de kaken van de leeuw omklemmen het lint waaraan het wapen is opgehangen. Fruitfestoenen flankeren het wapen, eronder is een stappend paard afgebeeld. Tussen gestileerd rankwerk, links en rechts van
het wapen, bevinden zich koeien, paarden en schapen. Aan de achterzijde zijn, gevat tussen fruitfestoenen met korenaren en rankwerk, enkele strofen van het gedicht De Beemster,
voor Karel Loten van Joost van den Vondel aangebracht (afb. 5a):
De Windvorst, om de rouw
van Hollands Maagd te paaien
Vermits door storm na storm
zij schade in inbreuk lee,
Schoot molenwieken aan, en maalde,
na lang draaien
De Beemster tot een beemd
en loosde ’t meer in zee.
Zowel de bokaal als de gravure werden ontworpen door Willem Heesen, die in 1967 A.D.
Copier opvolgde als hoofdontwerper in Leerdam. De gravure werd ‘voor de rol’ aange-
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Afb. 5 en 5a. Hensbeker
van de Beemster, bokaal
van Jan Kwadijk. Kristal (Leerdam), 1952. h.
44 cm., ø voet 14 cm.,
ø kelk 20 cm. (Collectie
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, inv.nr. 2107, foto
auteur).
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bracht, een techniek die uitsluitend in Leerdam werd toegepast, in tegenstelling tot de
overal elders gebruikte methode ‘achter de rol’. Het glas bevindt zich daarbij tussen de
graveur en het graveerwiel, waardoor een subtiele drukuitoefening mogelijk wordt gemaakt en bijzonder verfijnde gravures ontstaan. Meestergraveur Dirk den Ottelander
voerde de gravure uit.
Vroeger hield men keurig bij wie er wanneer uit een hensbeker dronk. Ook bij deze
‘moderne’ hensbeker hoort een dergelijk register, dat werd ingesteld op initiatief van
dijkgraaf Jacob Stolp en enkele fraaie aquarellen van de hand van Maarten Oortwijn bevat. Niet alleen wordt daarin vermeld wie er bij de aanbieding aanwezig waren, het register bevat ook een gebruiksaanwijzing. Uit het drinkreglement wordt duidelijk dat de
dijkgraaf eigenhandig de bokaal vulde met wijn, waarna het glas aan een gast werd aangeboden die het leeg mocht drinken. De gast kon invloed uitoefenen op de ingeschonken
hoeveelheid alcohol door op tijd ‘ho’ te zeggen. Aangezien dit, in een dergelijk chique gezelschap, niet de meest voor de hand liggende term was om aan te geven dat men het wel
genoeg vond, zal er in de meeste gevallen beduidend meer in het glas geschonken zijn
dan de bedoeling was van de ontvanger. Er werd dus, net als in de eeuwen ervoor, soms
stevig gedronken aan tafel.
Een dergelijk voorschrift bestond ook voor de zilveren hensbeker van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland. Alleen wanneer een genodigde ‘het is genoeg’ zei, hield de dijkgraaf onmiddellijk op met schenken.
Bij elke andere, beleefdere formulering schonk hij rustig door. Overigens was het niet alleen de bedoeling dat het nieuwe bestuurslid of de gast de bokaal helemaal leegdronk,
vervolgens moest ook nog een ingewikkelde heilwens op de groei en de bloei van het waterschap worden uitgesproken. Lukte dat niet op de voorgeschreven manier, dan wachtte
de strafbeker, een glas of beker met een wat bescheidener inhoud die vervolgens natuurlijk ook moest worden uitgedronken.
Hoewel de indruk zou kunnen ontstaan dat er vooral wapens op de glazen werden gegraveerd, is de iconografie van de aangebrachte voorstellingen veel breder. Naast gebruikelijke thema’s als ‘de vriendschap’, ‘het welvaren van het vaderland (of de handel)’ en
‘het welvaren van de prins van Oranje’ bestaan er ook bokalen waarop afbeeldingen te
zien zijn van specifiek waterbouwkundige aard. Zo kennen we enkele glazen met heistellingen, schouwwagens, molens en heemraden die op elkaars welzijn drinken.

Hang naar traditie
Het is opmerkelijk dat bij alle waterschappen, hoe modern ze tegenwoordig ook zijn, de
traditie van het schenken van glazen nog springlevend is. Dat leidt ertoe dat er regelmatig
nieuwe glazen aan de collecties worden toegevoegd. Soms zijn dat bokalen naar een speciaal ontwerp en net als vroeger worden ze aangeboden ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis. Van zeer recente datum, december 2008, is het klassiek vormgegeven
glas dat dijkgraaf Monique de Vries naliet bij haar afscheid van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (afb. 6).
Het glas werd ontworpen en vervaardigd door Ming Hou Chen van glasatelier Yumi in
Voorburg. Aan de ene zijde van de kelk bevindt zich een radgravure met de herenpoort
van het kantoor aan de Schepenmakersdijk in Edam, het oude gemeenlandshuis van het
voormalige Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen, aan de andere zijde een
zwemmende zwaan. De inscriptie op de kelk luidt “vigilando, agendo et bene consulendo”, op de voet is de tekst “dijkgraaf Monique de Vries 2003-2008” gegraveerd. De Latijnse inscriptie is afkomstig uit Bellum Cataliniae van Salustius (86-34 v.Chr.). Vrij vertaald
betekent het: ‘door te waken, te handelen en goed te overleggen (verlopen alle dingen
voorspoedig)’. De volledige tekst is als volgt: ‘non votis neque supliciis muliebribus auxilia deorum parantur: vigilando, agundo [archaïsche spelling voor agendo], bene consu-
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Afb. 6. Gelegenheidsglas van dijkgraaf
Monique de Vries. Glas,
2008. h. 26,4 cm,
ø kelk 9 cm., ø voet 11,7
cm (Collectie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, inv.nr. 1116, foto
auteur).

29

Afb. 7. De herenpoort
van het gemeenlandshuis in Edam. Aquarel, afkomstig uit het
register behorend bij
de hensbeker van de
Beemster (zie afb. 5),
gesigneerd M. Oortwijn
(Collectie Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier inv.nr.
2107, foto auteur).

lendo prospere omnia cedunt’ (vrij vertaald: ‘De hulp van de goden wordt niet verkregen
met geloften, noch met vrouwelijke smeekbeden: door te waken, te handelen en goed te
overleggen verlopen alle dingen voorspoedig’).17
De afbeelding van de herenpoort is gebaseerd op een aquarel van Maarten Oortwijn,
afkomstig uit het register bij de bokaal van Jan Kwadijk (afb. 7). De zwaan verwijst naar
de wapens van waterschappen zoals Waterland en de Zijpe, waarin deze watervogel voorkomt. Bovendien staat het dier symbool voor de zuiverheid én voor de zwanenzang, in dit
geval een tweevoudige: die van de scheidende dijkgraaf en die van het schap, dat in het
voorjaar van 2011 Edam verruilen zal voor een gloednieuw gebouw in Heerhugowaard.
De kelkinscriptie bevat de wens van de scheidende dijkgraaf met betrekking tot de eigenschappen van het bestuur. Dat dergelijke vaardigheden ook veel vroeger al hoog werden
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geacht blijkt uit het feit dat dijkgraaf Abraham Pompe van Meerdervoort in 1782 een glas
aanbood aan het hoogheemraadschap van de Zwijndrechtsche Waard met de inscriptie
‘VIGILANDO ET BENI (sic) CONSULENDO’.18
Enkele maanden eerder bood dijkgraaf Jan Geluk van Waterschap Hollandse Delta een modern glas aan ter gelegenheid van de opening van het nieuwe waterschapshuis in Ridderkerk. De bokaal werd door meesterglasmaker Gert Bullée vervaardigd bij
Royal Leerdam naar een ontwerp van Siem van de Marel (afb. 8 en 9).19 De stam van het
glas is deltavormig, hetgeen betrekking heeft op de naam van het waterschap en op het
grondplan van het nieuwe waterschapshuis, dat is gevormd naar de Griekse (hoofd-)
Afb. 9. Ontwerptekeletter delta. Het golvende blauwe patroon onder in de stam staat symbool voor het waning van de bokaal van ter en verwijst naar de vlag van het waterschap, waarin de watergolven zijn opgenomen.
dijkgraaf Jan Geluk,
Onder aan de stam is aan één zijde de tekst ‘Vooruitgang door ontwikkeling’ gegragesigneerd SvdMarel
veerd, aan de andere kant luidt de inscriptie ‘Dijkgraaf Jan Geluk Waterschap Holland2008 (Collectie Water- se Delta’.
schap Hollandse Delta).
Het welhaast iriserende uiterlijk van de kelk is te danken aan vele in elkaar overlopende
kleuren, waarmee naar de natuur verwezen wordt. Deze manier van kleurverwerking in
glas is kenmerkend voor de stijl van Siem van de Marel. De inscriptie onder aan de stam
is het persoonlijke motto van dijkgraaf Geluk. Bovendien vestigt de tekst de aandacht op
een verschuiving van de ontwikkeling binnen het waterschap. Voorheen richtte men zich
op landbouw, in de huidige tijd komt het accent meer op economische groei te liggen
door het gebruik van de polders voor woningbouw en bedrijvigheid.
18 Camphuis-Haakman,
Beide laatste glazen worden niet gebruikt aan tafel, hetgeen tegenwoordig overigens
Glascollectie IJsselmonde, cat.
opgaat
voor al het fraaie en kostbare gelegenheidsglas. Ofschoon uit sommige glazen
nr. 22.
19 Een filmpje over de
tot in de jaren negentig van de vorige eeuw nog werd gedronken, blijven de glascollecties
vervaardiging is te zien op
www.wshd.nl/organisatie/ tegenwoordig in de vitrines en vervullen ze uitsluitend een ambassadeursrol door hun
publicaties/publicaties/altransparantie en hun eeuwenoude band met de waterschappen. Het zijn vooral deze eigemeen/brochure. Rechtsgenschappen die de huidige waterschapsbestuurders graag benadrukken en welke glas
onder in beeld kan de bijvoor hen dus zo aantrekkelijk maken als drager van hun eigen onsterfelijkheid.
drage worden aangeklikt.
Afb. 8. Gelegenheidsglas van dijkgraaf Jan
Geluk. Kristal (Leerdam), 2008. h 26 cm.,
ø kelk 12,5 cm, ø stam
8 cm (Collectie Waterschap Hollandse Delta,
foto F. van der Ploeg).
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Met dank aan mw. drs. J.M. de Vries voor het verstrekken van persoonlijke informatie en
Min Hou Chen voor achtergrondinformatie met betrekking tot haar bokaal; drs. F. van
der Ploeg, drs. F. van Drongelen en mw. I. van der Loo voor gegevens en fotomateriaal
met betrekking tot de bokaal van dijkgraaf Jan Geluk; dr. D. Aten en W. Messchaert van
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor hun medewerking bij de inventarisatie en fotografie van de glazen.
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