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Waterschappen als de oudste demo-

cratische instellingen van Nederland
Het ontstaan van een mythe

Milja  van Tielhof

Inleiding1

In hun externe communicatie benadrukken Nederlandse waterschappen graag dat zij de 
oudste nog bestaande democratische instellingen zijn. “Het waterschap is de oudste de-
mocratische bestuursvorm in Nederland” staat op de website van Waterschap Reest en 
Wieden.2 “Het waterschap is de oudste democratische vorm van bestuur in Nederland”, 
vertelt Herman Havekes, werkzaam voor de Unie van Waterschappen, kort voor de wa-
terschapsverkiezingen van 2015.3 Die waterschapsverkiezingen hebben geleid tot de op-
richting van partijen die in hun programma wijzen op de democratische traditie. “Water-
schappen zijn de oudst bestaande democratische organisaties in Nederland. Zij zijn als 
functionele democratie de bakermat van de algemene democratie”, staat bijvoorbeeld op 
de website van de Waterschapspartij Hollandse Delta.4 Bij geen van de teksten staat waar-
op deze claims zijn gebaseerd. Dat is vreemd, aangezien mensen met belangstelling voor 
waterstaatsgeschiedenis het beeld vaak niet herkennen.

Van sommige mythes is het ontstaan goed bekend. De Amerikaanse kinderboeken-
schrijfster Mary Mapes Dodge verzon het verhaal van Hans Brinker. Ze beschrijft in Hans 
Brinker, or The Silver Skates (1865) hoe het jongetje met zijn vinger een nacht lang een gat in 
de dijk dichthield en zo een overstromingsramp voorkwam. Maar waar komt de gedachte 
vandaan dat de waterschappen de oudste democratische bestuursinstellingen in Neder-
land zijn? Wanneer ik mensen daarnaar vroeg, wist eigenlijk niemand het antwoord. In 
dit artikel wordt daarom nagegaan hoe en wanneer de kwalificatie democratie verbonden 
is geraakt aan de waterschappen. Dit artikel gaat dus niet zozeer over de vraag of de wa-
terschappen de oudste democratische organisaties in Nederland zijn, maar over de vraag 
hoe deze voorstelling van zaken gemeengoed is geworden, dus waarom veel mensen dat 
denken.

De claim van de waterschappen valt uiteen in twee delen: ten eerste dat de waterschap-
pen van oudsher democratisch zijn, en ten tweede dat zij ouder zijn dan andere demo-
cratische bestuursvormen. Daarbij wordt impliciet gedoeld op gemeentebesturen en 
hun voorgangers, de besturen van steden en van buurschappen zoals ambachten, ban-
nen en dergelijke. In dit artikel zal de meeste aandacht besteed worden aan het eerste, 
meest wezenlijke, onderdeel van de claim. Daarbij moet vooraf gezegd worden dat het 
begrip democratie allesbehalve eenduidig is. De betekenis varieert afhankelijk van tijd en 
plaats. Iedere maatschappij en zelfs ieder individu verstaat er iets anders onder. Zo kan 
men verdedigen dat er sprake is van democratie als besluiten genomen worden bij meer-
derheid van stemmen, maar ook dat democratie betekent de afwezigheid van dictatuur.5 
Tussen deze twee opvattingen zijn nog talloze definities denkbaar. Dit verklaart ook dat 
zowel het Amerikaanse als het Nederlandse politieke systeem als democratisch worden 
beschouwd, ondanks de grote onderlinge verschillen. Hetzelfde geldt voor de Atheense 
democratie uit de Oudheid, hoewel de Atheners verbijsterd zouden zijn geweest over een 
verschijnsel als onze volksvertegenwoordiging. De kern van de Atheense democratie be-
stond uit massale participatie van burgers in rechtspraak en bestuur, waarbij de selectie 
plaatsvond via loting en roulatie en nauwelijks via verkiezing. De geselecteerden werden 
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daarbij niet geacht anderen te vertegenwoordigen.6 Wanneer in het kader van de water-
schappen van democratie gesproken wordt, moeten wij dus ook nagaan hoe dat is be-
doeld.

Het begrip democratie in middeleeuwen en vroegmoderne tijd

Sinds de bloei van de democratie in het klassieke Athene was het begrip democratie be-
kend, maar in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd werd het weinig gebruikt. Het 
woord kwam tot ver in de achttiende eeuw vooral voor in tamelijk abstracte verhandelin-
gen over staatsinrichting. Democratie (regering door velen, door de massa) vormde sa-
men met monarchie (regering door een) en aristocratie (regering door de besten) de tri-
ade van Aristoteles. Het begrip werd vooral door geleerden gebruikt. Daarbij kwam dat de 
meeste schrijvers democratie als zodanig afkeurden en pleitten voor een of andere meng-
vorm van monarchie, aristocratie en democratie.7 Aan het begrip kleefden sterk negatieve 
connotaties. Zo zou het gevaarlijk en instabiel zijn en een inferieur politiek systeem weer-
spiegelen. In de negentiende eeuw begon dit te veranderen en opmerkelijk genoeg leid-
de dit uiteindelijk tot een totale omkering. Democratie riep in de twintigste eeuw louter 
positieve associaties op. Deze volledige herwaardering van een begrip is uniek in de ge-
schiedenis van de westerse politiek.8 Henk te Velde heeft onderzocht hoe dit in Nederland 
ging. Het was tot 1870 ongehoord om zonder meer voor democratie te zijn; na 1945 was 
het juist zeer omstreden om er ongeclausuleerd tegen te zijn.9 Een goed voorbeeld van de 
vroegmoderne kijk op democratie in de Nederlanden is een verhandeling over staatsin-
richting van Nicolaus Biesius, gepubliceerd in 1556. Biesius was een Gentse humanist. 
Hij pleitte voor een erfelijke monarchie, omdat een monarchie met een door keurvorsten 
gekozen vorst tot corruptie leidde, terwijl democratie en aristocratie vaak tot onenigheid 
leidden. Een goed bestuur vereiste volgens Biesius consensus, geen tweespalt. Biesius 
was een pragmatisch monarchist. Hij droeg zijn boek op aan Granvelle, de zeer invloed-
rijke raadsheer van Filips II die nog maar kort daarvoor zijn vader Karel V was opgevolgd 
als heer der Nederlanden.10 Zo’n tien jaar later verscheen de eerste druk van een uitgebrei-
de beschrijving van de Nederlanden van de hand van de geschiedschrijver en humanist 
Lodovico Giucciardini. Hij prees de mengvorm van monarchie, aristocratie en democra-
tie die hij aantrof in de Zuid-Nederlandse steden. Die mix was volgens hem perfect.11 Bei-
de voorbeelden laten zien dat democratie op zichzelf geen ideaal was.

Waterschapsarchieven

Als we afgaan op de archieven van de waterschappen uit de middeleeuwen en vroegmo-
derne tijd, speelde het begrip democratie geen enkele rol in het waterbeheer. Hoewel er 
een opvallende uitzondering is. Het woord is namelijk aangetroffen in het oud-archief 
van het hoogheemraadschap van Delfland. Het waterbeheer in Delfland werd sinds de 
vijftiende eeuw gekenmerkt door eindeloze conflicten tussen enerzijds de regionale 
en anderzijds de lokale waterstaatsfunctionarissen: dijkgraaf en heemraden van Delf-
land versus de ambachtsbewaarders van de binnen Delfland gelegen ambachten (loka-
le rechtsgebieden, de voorgangers van plattelandsgemeenten).12 De laatste werden vaak 
gesteund door de stad Delft. Dijkgraaf en hoogheemraden trachtten hun invloed op het 
lokale waterbeheer uit te breiden, maar stuitten daarbij op hevig verzet. De conflicten 
werden voor verschillende gerechtshoven uitgevochten. In een periode van hernieuwde 
intensieve procesvoering rond 1588 was een van de meningsverschillen de vraag met wie 
en in welke gevallen de ambachtsbewaarders moesten overleggen alvorens besluiten te 
nemen over het waterbeheer. De hoogheemraden vonden dat de ambachtsbewaarders 
onvoldoende overleg pleegden met de ingelanden van de ‘lidmaatambachten’ (kleine 
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ambachten die geen eigen ambachtsbewaarders had-
den en toegevoegd waren aan een hoofdambacht). De 
ambachtsbewaarders zelf dachten daar anders over. 
In hun visie was incidenteel overleg voldoende, want 
ze konden niet slagvaardig opereren als ze voor alles 
en nog wat honderden ingelanden moesten oproepen. 
Dat zou leiden tot “een manifeste democratie, de welc-
ke eenijegelijck wel weet wat inconveniënten plach mit 
hem te brengen”.13

De betekenis van de term is in dit geval niet moei-
lijk vast te stellen: democratie wordt opgevat als be-
sluitvorming bij meerderheid van stemmen. Procedu-
res waarbij alle ingelanden in de gelegenheid worden 
gesteld hun stem uit te brengen, worden gezien als 
democratisch. De associatie hiermee is negatief, de-
mocratie brengt namelijk ‘inconveniënten’: ongemak-
ken, waarbij te denken valt aan onenigheid en ineffi-
ciëntie. De passage sluit wat dat betreft perfect aan 
bij de algemene afwijzing van democratie in de vroeg-

moderne tijd. Het enige opmerkelijke is de toepassing van het begrip in de context van 
discussies over het lokale waterstaatsbestuur, dus buiten de gebruikelijke academische 
context. Waarschijnlijk kwam het uit de koker van degene die de ambachtsbewaarders 
in rechte vertegenwoordigde en namens hen het woord voerde, Mr. Simon van Veen. Als 
rechtsgeleerde kende hij de term democratie ongetwijfeld uit de theoretische literatuur. 
Riep het bij hem associaties op met de burenvergaderingen in Delfland waar iedereen zijn 
zegje mocht doen?14 Misschien was de participatie in het lokale waterbeheer inderdaad 
opvallend breed en heeft dit Van Veen ertoe gebracht er het etiket democratie op te plak-
ken. Wat hij precies bedoelde en waarom hij voor deze term koos, kunnen we helaas niet 
meer vaststellen. Het is echter wel duidelijk dat de jurist ook bij zijn gehoor een negatieve 
connotatie veronderstelde. Nee, een democratie, daar was geen weldenkend mens toen 
voor.

Historisch onderzoek tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw

Leveren de archieven dus weinig aanknopingspunten op, ook in de historiografie worden 
de middeleeuwse en vroegmoderne waterschappen vrijwel nooit omschreven als demo-
cratisch. De eerste die een verband tussen democratie en waterbeheer legde, lijkt Johan 
Huizinga te zijn geweest, een van de belangrijkste Nederlandse historici van de twintig-
ste eeuw. Volgens Huizinga had de hoedanigheid van het Nederlandse landschap ge-
volgen voor de structuur van de samenleving. Het land was klein, het landschap vlak en 
doorsneden door waterwegen. Ongeacht hun maatschappelijke positie konden mensen 
zich over het water snel verplaatsen. Ridders te paard hadden daarbij geen voordeel ten 
opzichte van boeren of vissers, die altijd wel over eigen vaartuigen beschikten. “Deze hy-
drografische structuur van het land had tot op zekere hoogte een democratische struc-
tuur der bevolking tot gevolg. Een waterland als dit kan niet zonder zelfbestuur in enge 
kring”, aldus Huizinga in zijn boek Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw.15 Dit boek 
verscheen in 1941 en kan gezien worden als een protest tegen de Duitse bezetting. De 
tekst zelf is echter ouder, het betreft een bewerking van lezingen, gehouden in Parijs in 
1930 en in Keulen in 1932. Wanneer wij de Franse, Duitse en Nederlandse teksten naast 
elkaar leggen, blijkt de passage over het water steeds vrijwel hetzelfde te zijn geformu-
leerd. Dus reeds in 1930 hield Huizinga zijn gehoor aan de Sorbonne voor: “Ainsi, il y a 
quelque chose de démocratique dans la structure même du pays”.16 Hoe moeten we deze 
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uitlating interpreteren?
Huizinga’s Franse en Duitse lezingen zijn niet 

van voetnoten of andere documentatie voorzien en 
de uitgave van Nederlands beschaving uit 1941 evenmin. 
Het verband tussen het waterrijke landschap en de 
maatschappelijke structuur is niet verder uitgewerkt 
of onderbouwd en blijft daarmee essayistisch. Op 
basis van deze teksten is zelfs niet zeker of Huizin-
ga met democratie iets anders bedoelde dan zelfbe-
stuur. Wat de landspolitiek betreft was hij overigens 
helemaal geen voorstander van een systeem waarin 
de meerderheid, de massa’s dus, de besluiten zouden 
nemen.17 De passage lijkt ingegeven door de wens om 
tegenover zijn buitenlandse gehoor het eigene van 
land en bevolking op een positieve manier te schet-
sen. Huizinga-kenner Anton van der Lem schrijft in 
zijn nawoord bij de door hem bezorgde moderne edi-
tie van Nederlands beschaving dat het boek een idealise-
ring van de Nederlandse maatschappij is. Huizinga 
heeft doelbewust schaduwkanten uit de geschiedenis weggelaten. Hij heeft een beeld van 
de Republiek geschapen waarvan op tal van punten weinig klopt.18 Tegen deze achter-
grond is het aannemelijk dat de wetenschapper Huizinga zich met het woord democra-
tisch behoorlijk wat vrijheid veroorloofde.

Ook Johan van Veen, de geestelijke vader van de Deltawerken, gebruikte de term demo-
cratisch in verband met het vroege waterbeheer. Als ingenieur van Rijkswaterstaat had hij 
in de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog weinig werk. Hij werd in staat gesteld aan 
een boek te werken over de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis, iets waarvoor hij grote 
belangstelling had. Het werd het aanstekelijk geschreven en succesvolle Dredge, drain, re-
claim. The art of a nation, gepubliceerd in 1948. In een passage over de waterschappen lezen 
we: “It is one of the characteristics of the Dutch state that it has always had many free 
farmer’s families capable of guiding a rural community in a democratic way”.19 Van Veen 
legt uit dat het waterbeheer altijd grotendeels in lokale handen is gebleven en dat de wa-
terschappen beschikken over een grote mate van zelfbestuur. Macht wordt uitgeoefend 
door “farmers who are chosen by their neighbours”.20 Van Veen doelt hier op de in het 
vervolg genoemde dijkgraven en heemraden. Net als Huizinga’s boek is ook dit werk niet 
gedocumenteerd, zodat we in het duister tasten over Van Veens bronnen. Afgezien van 
de laatste woorden (“in a democratic way”) sloot de mededeling aan bij de opvattingen in 
de toenmalige historische literatuur. Daarin stond dat de onvrijheid op het platteland in 
de late middeleeuwen afnam onder invloed van de ontginningen, de ontwikkeling van de 
steden en de geldhuishouding. In het grootste deel van de Nederlanden bevolkten vrije 
boeren het platteland, zo werd steeds benadrukt.21 Ook kon men in de literatuur wel vin-
den dat zelfbestuur een rol speelde in de ontwikkeling van het waterschapswezen, naast 
de invloed van het centrale gezag.22 Net als Huizinga voegde Van Veen aan het zelfbestuur 
de kwalificatie democratisch toe, maar anders dan Huizinga gaf hij een onderbouwing 
– zij het in het voorbijgaan: de waterstaatsfunctionarissen werden gekozen door de boe-
ren. Mogelijk had Van Veen Nederlands beschaving gelezen en was daardoor geïnspireerd 
geraakt om de waterstaat als democratisch van aard te omschrijven. Maar de bijzonde-
re historische omstandigheden waren vermoedelijk belangrijker voor zijn woordkeuze. 

Dredge, drain, reclaim kwam namelijk tot stand in een bijzondere context. Toen Van Veen 

Afb. 2.  Johan Huizinga (1872-1945). Potloodtekening door 

Harm Kamerlingh Onnes, 1937. Academisch Historisch Museum 

te Leiden. Copyright erven H.H. Kamerlingh Onnes.
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aan zijn studie begon, waren de nationaalsocialisten aan de macht. Op het moment dat 
hij zijn boek publiceerde, had de democratie gezegevierd. De lange periode waarin de 
meningen over democratie verdeeld waren (1870-1945) was voorbij. Volgens Jan van der 
Giessen, die in 1948 promoveerde op een proefschrift over de opkomst van het woord de-
mocratie, was het in die tijd zelfs een modewoord. Het betekende toen overigens niet zo-
zeer een stelsel waarin de meerderheid beslist, maar vooral de afwezigheid van dictatuur, 
het tegendeel van fascisme.23 Bekend is dat Van Veen zijn boek schreef vanuit een grote 
nationale trots. Hij vond dat Nederlanders te bescheiden waren over hun prestaties en 
wilde die in het buitenland onder de aandacht brengen. Dit was, samen met het promo-
ten van het Nederlandse bedrijfsleven met het oog op buitenlandse opdrachten, de reden 
dat het boek in het Engels verscheen.24 Net als Huizinga’s Beschaving, wilde Dredge, drain, 
reclaim het bijzondere van de Nederlandse cultuur en geschiedenis benadrukken, waarbij 
idealisering de auteur niet vreemd was. 

Navolging vonden Huizinga en Van Veen niet met hun suggestie dat er een verband 
zou bestaan tussen water en democratie. Als wetenschappers zich al bezighielden met 
de vraag hoe democratisch het waterbeheer in de premoderne tijd was geweest, deden 
zij daarover geen algemene uitspraken. In tegenstelling tot Huizinga en Van Veen lieten 
enkele van hun tijdgenoten zich specifiek en genuanceerd uit. Zo schreef S.J. Fockema 
Andrea in 1948 in zijn artikel ‘Nederland als polderland’, dat boeren in dorpspolders in-
spraak hadden, maar dat zij in de grotere hoogheemraadschappen en de droogmakerij-
en niets te zeggen hadden.25 R.H.A. Cools omschreef in zijn Strijd om den grond in het lage 
Nederland, eveneens uit 1948, het karakter van de Groningse waterschappen in de middel-
eeuwen als democratisch omdat de zijl- en dijkrechters door de geërfden gekozen wer-
den, maar stelde ook vast dat juist deze zich later ontwikkelden tot zuiver oligarchische 
instellingen.26 

De jaren zeventig

In de jaren zeventig werd opnieuw een poging gedaan de waterschappen te associëren 
met democratie, en ditmaal met blijvend succes. De aanleiding was nu de politieke dis-
cussie over de waterschappen. In de jaren zestig werden de waterschappen toenemend 
bekritiseerd. Volgens sommigen waren ze feodaal; hun bestaansrecht werd zelfs aange-
vochten. Kritiek was er vooral op de wijze van lastenverdeling en de vorm van democra-
tie.27 In 1968 werd een staatscommissie ingesteld die hun functie en structuur moest on-
derzoeken: de Studiecommissie Waterschappen. Vanwege het fundamentele onderzoek 
dat de commissie geacht werd te verrichten, werd zij vaak aangeduid met haar geuzen-
naam: de Diepdelverscommissie.28 De commissie spitte niet alleen diep, maar vooral ook 
langdurig. Na enkele jaren leek het werk dan toch bijna klaar te zijn: naar verwachting 
zou het commissierapport verschijnen in het najaar van 1972. Daarop anticiperend werd 
de rechtshistoricus Hendrik van der Linden uitgenodigd om in februari 1973 een lezing 
te houden, waarin hij zou reageren op het rapport. De Diepdelvers waren toch nog wat 
langer bezig en brachten eind 1972 alleen voorlopige bevindingen naar buiten, maar dit 
vormde voor Van der Linden geen beletsel om alvast op de eerste signalen te reageren. 
Luid en duidelijk pleitte hij ervoor om bij de verwachte reorganisatie van de waterschap-
pen de “functionele democratie” te handhaven die in het plaatselijke waterbeheer vanaf 
de oudste tijden had bestaan. De boeren hadden van oudsher de lokale waterstaatszorg 
uitgeoefend, waarbij ze oordeelden over zaken die zij zelf konden overzien, door ervaring 
op ervaring, en die zij zelf hielpen bekostigen. “Hier zoek ik nog altijd de ruggegraat van 
onze Nederlandse democratie”, aldus Van der Linden. Hij stelde vast dat er een enorm re-
servoir aan democratische ervaring en traditionele bereidheid tot belangeloze persoon-
lijke inzet was. In een antwoord op een open brief naar aanleiding van de lezing sprak 
hij over een “waterschapsdemocratie”. Zijn lezing, alsmede de open brief en Van der Lin-
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oorsprong van ons mo-
derne waterschapsrecht in 
zeven exempels’, in: F.J. 
Kranenbrug, L.J. de Ruiter 
en J.H.M. Kienhuis (red.), 
Waterschapsschouw. Opstellen 
geschreven ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan van de 
Unie van Waterschappen (De-
venter 1977), 23-60.
34  Bron: www.delpher.
nl, geraadpleegd 7-8-2015.

dens antwoord, werden gepubliceerd in Waterschapsbelangen, het tijdschrift van de Unie 
van Waterschappen.29 Toen in 1974 dan eindelijk het rapport verscheen, publiceerde Van 
der Linden alsnog een reactie, ook in Waterschapsbelangen, waarin hij wederom de eeuwen-
oude traditie van meebeslissen en medebestuur door ingelanden benadrukte.30 In de dis-
cussies over hervormingen van de waterschappen bleef hij benadrukken hoe waardevol 
de figuur van de meebetalende en meesprekende belanghebbende was. Tegen voorstellen 
die dit democratische element aantastten, verzette hij zich, soms met een heftigheid die 
niet altijd goed begrepen werd.31 Het was dus Van der Linden die, uit grote betrokkenheid 
en met veel overtuigingskracht, de waterschappen kenschetste als organisaties die demo-
cratisch van aard waren en dat van oudsher geweest waren.

Het is belangrijk om bij de karakterisering van waterschappen als democratische in-
stellingen door Van der Linden de zeer specifieke context voor ogen te houden. Die betreft 
zoals gezegd de politieke discussie over de reorganisatie van de waterschappen, waar-
bij een staatscommissie onder meer de opdracht had hun bestaansrecht tegen het licht 
te houden. Hoewel de Diepdelvers in hun rapport relatief snel aan dit punt voorbij gin-
gen en geen besteldiscussie voerden, was de overtuiging dat functionele bestuursorga-
nen dienden te verdwijnen niet overal verdwenen. Pas in 1977 maakte een regeringsnota 
een einde aan die discussie (voorlopig dan toch) en bevestigde het bestaansrecht van de 
waterschappen.32 Overigens is het voortbestaan samen gegaan met vele zeer ingrijpende 
veranderingen, zodat in de moderne waterschappen weinig meer terug te zien is van de 
kleinschalige boerenorganisaties die Van der Linden koesterde.33 

Onderzoek van de grote krantendatabase van de Koninklijke Bibliotheek, Delpher, 
maakt aannemelijk dat de ideeën van Van der Linden al snel hun weg naar het grote pu-
bliek hebben gevonden. In Delpher kan men zoeken in meer dan acht miljoen kranten-
pagina’s die in Nederland of de koloniën verschenen tussen 1618 en 1995. Zoeken naar 
de woordcombinatie ‘oudste democratische’ levert pas vanaf 1972 artikelen op die over 
waterschappen gaan.34 De eerste resultaten betreffen de aankondiging dat op 2 augustus 
1972 het tv-programma Van Gewest tot Gewest een aflevering zal wijden aan ‘Leven met 
water’. In verschillende dagbladen wordt de documentaire aangekondigd met een korte 
tekst die kennelijk door de NOS geleverd is. Daarin staat dat het vanwege de aloude nood-

Afb. 3.  De vijf bestuursleden van de Middelpolder in Amstelland met twee personeelsleden, 1936. Historisch 

archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, diginr. 020056.
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2012)’, Historisch Geografisch 
Tijdschrift 33 (2015), 67-76.
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cope, 361.
45  Hoogheemraadschap 
van Rijnland, Leiden, ar-
chief van het hoogheem-
raadschap van Rijnland 
(1959-1986), inv.nr. 256; 
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zaak de voeten droog te houden niet verbazend is dat de oudste democratische instellin-
gen van ons land de waterschappen zijn.35 ‘Leven met water’ is vermoedelijk als thema 
gekozen omdat ook de publieke omroep tegen die tijd het rapport van de Diepdelvers-
commissie verwachtte. De aflevering blijkt te gaan over het werk van de waterschappen 
en de historie komt alleen in de eerste minuten aan de orde. Het gaat dan al snel over “de 
oudste democratische instellingen die ons land kent: de waterschappen”. De presenta-
tor licht toe dat bijna iedereen vroeger bij het waterschapswerk was betrokken, dat de in-
gelanden samen de kosten van het waterschap betaalden en het bestuur kozen.36 Hoewel 
er geen bron wordt vermeld, is de argumentatie precies dezelfde als die Van der Linden 
kort daarna in zijn lezing gebruikte. Ik vermoed daarom dat de programmamakers voor 
de historische kant van de zaak bij hem te rade zijn gegaan.

Het loslaten van verwante zoektermen op de website Delpher bevestigt dat de notie 
van waterschappen als oudste democratische instellingen niet eerder dan in 1972 ge-
meengoed werd.37 Wel worden ze genoemd als behorend tot de oude corporatieve staats-
gedachte, of als een der oudste bestuursvormen van het land.38 Vóór de jaren zeventig 
ontbreekt het clichématige democratische karakter juist op plaatsen waar men dat had 
kunnen verwachten. Het is bijvoorbeeld afwezig in een artikel uit 1963 over hoe in een 
zeventiende-eeuws Fries waterschap een dijkgraaf werd verkozen.39 Het enige oudere ar-
tikel waarin de waterschappen als “een der oudste vormen van democratie in onze lage 
landen” verschijnen, is een achtergrond artikel in De Tijd van 14 februari 1953. Het is ge-
schreven naar aanleiding van de watersnoodramp die het zuidwesten van Nederland had 
getroffen. Meteen werd toen gesproken over de vraag of de waterschappen hun taken 
niet over moesten dragen aan het algemeen bestuur. Het artikel is geschreven door Fred 
Thomas, die vermeldt dat hij een bezoek heeft gebracht aan het hoogheemraadschap van 
Rijnland. Is het al te ver gezocht om hier als zijn informant Van der Linden te vermoeden? 
Die werkte tussen 1947 en 1955 aan zijn proefschrift over de middeleeuwse ontginningen 
– voor zover hij geen zandzakken aan het sjouwen was na de ramp40 – en verrichtte daar-
voor onderzoek in Rijnlands archief. Opvallend is in elk geval dat in het krantenartikel 
dezelfde redenering staat die Van der Linden later gebruikte om de lokale waterschaps-
democratie toe te lichten: dat het gaat om zelfverantwoordelijkheid van direct betrokke-
nen die “beschikken over een schat aan ervaring elk in zijn eigen gebied van geslacht op 
geslacht verkregen”.41

Van der Linden had na zijn afstuderen in 1947 een baan als wetenschappelijk assis-
tent gekregen, waardoor hij in staat was aan zijn proefschrift te werken. Dat proefschrift 
verscheen in 1955, het buitengewoon invloedrijke De cope. Bijdrage tot de rechtsgeschiedenis 
van de openlegging der Hollands-Utrechtse laagvlakte.42 Hierin toonde hij onder meer aan dat 
de ontginning al in de elfde eeuw was begonnen, een paar honderd jaar eerder dan altijd 
was gedacht.43 Hij stelde dat de manier waarop de ontginning plaats vond grote gevol-
gen had voor de persoonlijke status van de bevolking. De kolonisten kregen de status van 
vrije mensen, waarmee het vrijheidsbeginsel een belangrijk element in de samenleving 
werd.44 Van 1959 tot 1971 was Van der Linden secretaris-rentmeester van het hoogheem-
raadschap van Rijnland. In die periode had hij waarschijnlijk niet veel tijd voor historisch 
onderzoek, maar dat veranderde in 1971. Toen werd hij benoemd tot hoogleraar in het 
oud-vaderlands recht aan de Vrije Universiteit, en in 1972 tot dijkgraaf van het Groot-Wa-
terschap van Woerden, een deeltijdfunctie.45 Bij de oprichting van de Diepdelverscom-
missie in 1968 was gerefereerd aan het democratisch gehalte van de waterschappen en dit 
bleef de jaren daarna een aandachtspunt, zeker ook intern. De Unie van Waterschappen 
richtte daarom in 1976 een commissie op, de Commissie-Merkx, die de bestuurssamen-
stelling en de verkiezingen in waterschappen moest bestuderen. Van der Linden werd in 
deze commissie opgenomen.46 Door zijn benoeming aan de VU en bij het Groot-Water-
schap, en later zijn lidmaatschap van de Commissie-Merkx, lag het voor de hand dat Van 
der Linden de verkiezingen in oude polders zou gaan bekijken.

Het viel Van der Linden op dat de bestuursleden van polders doorgaans werden ge-
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46  Havekes, Functioneel 
decentraal waterbestuur, 37; 
Kienhuis, ‘Behoud en aan-
passing’, 466.
47  Van der Linden, 
‘Zeventuig’, 38-39. In een 
congresbundel uit 1982 
bleven de aanhalingstek-
ens achterwege: “From the 
beginning, the main deci-
sions in the polders were 
taken by assemblies of 
land-owners, which gave 
the polders a highly dem-
ocratic quality”. H. van 
der Linden, ‘History of the 
reclamation of the western 
fenlands and of the orga-
nizations to keep them 
drained’, in H. de Bakker 
and M.W. van der Berg 
(eds.), Proceedings of the 
Symposium on Peat Lands be-
low Sea Level (Wageningen 
1982), 42-73, aldaar 66.
48  Zoals de polder 
Laag-Boskoop in Rijn-
land, de polder Vrijenban 
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schap Heycop in zuidelijk 
Utrecht. Van der Linden, 
‘Zeventuig’, 36-38. 
49  RHC R en L, archief 
Van der Linden, map “Los-
se notities en aantekenin-
gen”, brief 8-8-1979.
50  In de jaren tachtig 
voegde Van der Linden 
aan de vergelijking van 
de stemgerechtigdheid 
in polderbestuur en alge-
meen bestuur toe dat in la-

kozen door de ingelanden, waarbij een algemeen 
passief en actief kiesrecht gold. Hij stelde daarom 
dat het kiesrecht in polders algemener was dan het 
kiesrecht in buurschappen (het algemene lokale be-
stuur), want voor het bestuur van de polder kwamen 
meer mensen in aanmerking. In de buurschappen 
konden volgens hem namelijk alleen degenen stem-
men die “stem in staat” hadden, ofwel beschikten 
over een bepaald minimum grondbezit. Deze ver-
gelijking is vermoedelijk de reden dat waterschap-
pen voor de oudste democratische bestuursinstellin-
gen doorgaan, want zij schakelt de concurrentie van 
de buurschappen uit. De laatste kunnen op zichzelf 
op een hogere ouderdom bogen. De waterschappen 
hebben zich immers pas sinds de dertiende eeuw 
afgesplitst van de buurschappen. Misschien hechtte 
Van der Linden daarom aan de vergelijking van het 
stemrecht. Hij publiceerde de voor polders gunstige 
vergelijking verschillende malen. Soms kwalificeerde hij daarbij de polders expliciet als 
democratisch, bijvoorbeeld in een bijdrage in een bundel ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van de Unie van Waterschappen in 1977. Daarin formuleerde hij het aldus, dat 
men in de polders van het begin af aan een verdergaande “demokratie” mocht veronder-
stellen dan in de buurschappen. Ook benadrukte hij de continuïteit van de bestuurlijke 
opbouw van polders tot in de moderne tijd. De aanhalingstekens (van zijn hand) wijzen er 
echter op dat Van der Linden toen wel enige afstand van het beeld nam.47 Terwijl hij in de 
Commissie-Merkx in deze jaren uitgesproken opvattingen verdedigde over hoe de water-
schapsdemocratie gemoderniseerd zou moeten worden, had hij vermoedelijk inmiddels 
genoeg onderzoek gedaan om te beseffen dat de historische werkelijkheid iets genuan-
ceerder lag. Niet alle waterschappen functioneerden zo democratisch als die kleine pol-
ders in het Hollands-Utrechts veengebied in de late middeleeuwen waardoor hij in eerste 
instantie geïnspireerd was geraakt.48 Hij kreeg ook reacties. In 1979 ontving hij een brief 
van een onderzoeker, ‘Dick’, (Blok waarschijnlijk) van het Instituut voor Dialectologie, 
Volkskunde en Naamkunde (nu Meertens Instituut) over de ‘democratie-kwestie’. Schrij-
ver wees hem op enkele bronnen die toonden dat juist de ambachtsheren veel te vertellen 
hadden in polderbesturen.49 Kortom, een eeuwenoude democratische traditie viel voor 
waterschappen in het algemeen niet te verdedigen.50 In de jaren tachtig vergeleek hij ook 
nog wel het algemene met het polderbestuur, maar vermeed hij het woord democratie.51 
Bovendien bleef hij benadrukken wat hij al eerder had erkend, namelijk dat andere water-
schappen, de hoogheemraadschappen voorop, juist behoorlijk elitair waren.52 

Het idee dat de waterschappen de oudste democratische instellingen in Nederland 
waren, ging echter een zelfstandig leven leiden binnen de waterschappen en daarbui-
ten. Herhaling is nu eenmaal een krachtig middel om een boodschap over te brengen: 
“what I tell you three times, is true”.53 De artikelen waarin Van der Linden het woord de-
mocratisch had gebruikt, werden daarbij niet aangehaald. Daarmee verdween ook de 
argumentatie waarmee hij dat gebruik gerechtvaardigd had. Ook verdween het verschil 
dat hij had benadrukt tussen polders en streekwaterschappen. Het democratische karak-

Afb. 4.  Hendrik van der Linden (1922-2012). De foto is ge-

nomen in de Grote Zaal van het Gemeenlandshuis van Rijnland 

op een onbekend tijdstip, vermoedelijk jaren zestig of begin ja-

ren zeventig. Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, foto 

003188.
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2009), 919-928, aldaar 
920.
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eeuw. De Wilt, Landlieden, 
m.n. 159-161. Raadple-
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Rijnlandse polders: Siger 
Zeischka, Minerva in de pol-
der. Waterstaat en techniek in 
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sum 2007), 174. Stemmin-
gen waarbij ingelanden 
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de winter: Diederik Aten, 
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56  Bijvoorbeeld: Piet van 
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ter van de oude Nederlandse waterschappen werd een waarheid die geen onderbouwing 
nodig had. Kenmerkend voorbeeld hiervan is een artikel van Dekkers en Westerhuis uit 
2009. Het verscheen in een bundel over de Amerikaans-Nederlandse relaties en gaat over 
de samenwerking tussen beide landen in het waterbeheer. De auteurs schrijven dat dijk-
graven rechtstreeks gekozen werden door de belanghebbenden en dat de Nederlandse 
waterschappen “one of the first democratic institutions of the world” (!) waren. Het is 
natuurlijk waar dat in sommige waterschappen in sommige perioden dijkgraven geko-
zen werden door de ingelanden, maar waarom dit gegeneraliseerd wordt, blijft onduide-
lijk. Ook is onduidelijk waarop de auteurs zich baseren. Er staat een voetnoot bij, maar 
die geeft geen literatuurverwijzing. Er staat daar slechts enige informatie over de huidige 
waterschappen.54 

Inmiddels is heel veel meer bekend over het bestuur van middeleeuwse en vroegmo-
derne waterschappen. Enerzijds heeft dat verrassende detailkennis opgeleverd over brede 
participatie in lokaal waterbeheer: raadpleging van ingelanden over nieuwe investerin-
gen, stemmingen met meerderheidsbesluiten, verkiezingen van waterstaatsfunctiona-
rissen waarbij algemeen kiesrecht gold, dus min of meer de waterschappen die Van der 
Linden voor ogen had.55 Anderzijds kwam het regelmatig voor dat kleine boeren en pach-
ters niet aan bod kwamen omdat een minimum grondbezit vereist was voor een bestuurs-
zetel.56 Juist door dit soort beperkingen aan het kiesrecht had Van der Linden de buur-
schappen als minder democratisch dan de polders gekenschetst, maar een systematisch 
verschil lijkt er nu niet te zijn. Gezien hun hogere ouderdom hebben de buurschappen 
dus echt betere papieren om de positie van oudste democratische instellingen van Neder-
land op te eisen. De eis van minimum grondbezit in waterschapsbesturen had vooral con-
sequenties in gebieden waar grote sociale verschillen waren ontstaan tussen een kleine 
groep grootgrondbezitters en een massa pachtboeren.57 We kunnen ook moeilijk spre-
ken van een democratische gang van zaken in al die waterschappen waar de bestuursle-
den gekozen en benoemd werden door de ambachtsheer.58 Verder weten we dat ondanks 
verkiezingen door ingelanden in feite vaak toch een elite de touwtjes in handen hield.59 
Ook is bekend dat hoogheemraden in meerdere streekwaterschappen eeuwenlang het 
coöptatierecht genoten, zodat het collectief der ingelanden geen enkele invloed op de 
bestuurssamenstelling kon uitoefenen.60 Om nog maar te zwijgen van de verpachting en 
verpanding van dijkgraafzetels aan steden of families.61 Het kon zelfs gebeuren dat water-
staatsfuncties op grote schaal aan edelen werden verkocht, waardoor de functies tot zui-
ver vermogensbestanddeel werden.62 Er is dus wel wat goede wil voor nodig om slechts de 
polder met brede participatie naar voren te halen als de meest typische rechtsvoorganger 
van de huidige waterschappen.63

En het vervolg … het poldermodel als metafoor van de Nederlandse eco-
nomie

In de jaren 1990 werd het Nederlands verrijkt met een nieuw woord: het poldermodel. 
Taalhistoricus en journalist Ewoud Sanders heeft laten zien dat dit neologisme een on-
gekend snelle opmars maakte: hij trof het woord voor het eerst in Nederlandse kranten 
aan in 1996 (slechts drie keer), maar in 1997 al ruim 800 keer.64 Het was een nieuw woord 
voor de Nederlandse overlegeconomie waarin overheid, werkgevers en werknemers zo-
veel mogelijk naar consensus streefden. Een economie met nauwelijks arbeidsonrust en 
weinig conflicten tussen werkgevers en werknemers, en waarin overleg en consensus ge-
baseerd waren op gelijkwaardigheid van de partners.65 Zou de introductie van het woord 
iets te maken hebben met het op dat moment breed levende idee van democratische wa-
terschappen? Daarvoor moeten we nagaan wie de term heeft bedacht en onder welke om-
standigheden hij populair werd.

Wie het woord poldermodel heeft gemunt, is niet eenduidig vast te stellen. Volgens 
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Sanders heeft dit woord namelijk meer-
dere vaders en moeders. Zo was er Ina 
Brouwer van de Communistische Partij 
Nederland die al in 1990 het poldermo-
del introduceerde in een artikel in het 
tijdschrift Politiek en cultuur. Zij bedoel-
de daarmee het Nederlandse bestel met 
zijn gedecentraliseerde bestuur en co-
operatieve bestuursvormen, dus min of 
meer in de tegenwoordige betekenis.66 
In 1990 werd het echter door niemand 
opgepikt. Begin januari 1995 gebruikte 
de socioloog Frans van Waarden in de 
ESB (Economisch-Statistische Berichten) de 
polder als metafoor voor de Nederland-
se economie, waarbij de dijken stonden 
voor de specifiek Nederlandse economi-
sche instituties. Net als dijken waren die 
instituties noodzakelijk. Het bijzondere 
institutionele landschap in Nederland 

(met veel horizontale geformaliseerde verbanden en veel flexibiliteit) maakte volgens Van 
Waarden dat de economie goed presteerde.67 De metafoor kwam toevallig op een goed 
moment want een week na verschijnen van Van Waardens artikel overstroomde de Maas 
in Limburg en werd een grootschalige preventieve evacuatie van het rivierengebied geor-
ganiseerd. De waterschappen stonden flink in de belangstelling. In hetzelfde jaar kregen 
de waterschappen ook aandacht omdat zij voor het eerst verkiezingen nieuwe stijl hiel-
den, waarbij alle ingezetenen stemrecht hadden. In 1995 en 1996 werd nog wat geëxpe-
rimenteerd met de metafoor van dijken en polders en met woorden als polderlander en 
delta-model. De definitieve doorbraak kwam toen minister Hans Wijers van Economi-
sche Zaken in december 1996 zijn plan voor de Nederlandse economie presenteerde: een 
delta-model en geen “poldermodel waarin niveaus laag blijven”.68 Het woord werd al snel 
daarna heel populair zonder de negatieve betekenis die Wijers eraan had gegeven. Het 
werd juist gezien als nastrevenswaardig voorbeeld voor andere landen. Dat bleek bijvoor-
beeld tijdens de top van de G8 in Denver in 1997, waar gastheer Bill Clinton belangstel-
ling toonde voor het Nederlandse model dat zo succesvol was. Minister-president Wim 
Kok kreeg gelegenheid het poldermodel voor een internationaal publiek toe te lichten.69

Het succes van de term poldermodel hoeft niet per se toegeschreven te worden aan de 
notie dat waterschappen van oudsher democratisch zijn. De polder kan ook dankzij zijn 
fysieke eigenschappen – een vlak landschap – symbool staan voor de niet-hiërarchische 
verhoudingen die in de overlegeconomie essentieel zijn. Ook kunnen polders eenvou-
dig staan voor typisch Nederlands. Het poldermodel is daarmee een geschikte benaming 
voor de typisch Nederlandse variant van de overlegeconomie, die immers op zichzelf ook 
in omringende landen te vinden is. Maar het is waarschijnlijk dat de sterke associatie van 
polders met democratisch bestuur een uitstekende voedingsbodem is geweest voor het 
succes van het woord poldermodel. Dat bewijst het feit dat zowel Ina Brouwer als Frans 
van Waarden in hun woordkeus geïnspireerd werden door het idee dat de waterschappen 
de oudste democratische politieke structuren in Nederland zouden zijn.70 

Afb. 5. Zwartgelakte stembus met opschrift Uithoornsche Polder (Amstel-

land), datering onbekend, afmeting 34 x 28 cm . Historisch archief van het 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te Amsterdam, diginr. 020178.
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De mythe van de democratische irrigatiegemeenschappen in Spanje

De Nederlandse mythe van de democratische waterschappen heeft een interessante pa-
rallel in de geschiedschrijving over Spanje. Ook de Spaanse irrigatiegemeenschappen 
zouden eeuwenlang op een democratische manier bestuurd zijn geweest door de water-
gebruikers zelf. Deze gedachte gaat terug op een reeks negentiende-eeuwse beschrijvin-
gen van het waterbeheer in de regio rond Valencia. Hier werden iedere twee jaar algemene 
vergaderingen van grondeigenaren georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten kozen de 
eigenaren een dagelijks bestuur en een rechter, een belangrijke functionaris die als taak 
had om samen met de rechters van andere gemeenschappen degenen te beboeten die de 
keuren hadden overtreden. Ook bepaalden de grondeigenaren tijdens de vergaderingen 
het algemene beleid en ze stelden de omslag vast, dus het bedrag dat ieder moest bijdra-
gen aan de gemeenschappelijke kosten.71 

Samuel Garrido heeft recent flink wat correcties op deze voorstelling van zaken rond 
de Spaanse irrigatie aangebracht. De belangrijkste zijn, ten eerste, dat de regelingen he-
lemaal niet zo democratisch waren als ze leken. Het recht om deel te nemen aan de al-
gemene vergadering was uitsluitend voorbehouden aan grondeigenaren en het grootste 
deel van het land was verpacht. De massa’s pachters die geen eigen grond bezaten, had-
den dus geen medezeggenschap en geen actief of passief stemrecht. Ook gold voor de ei-
genaren soms een minimum grondbezit om tot lid van het dagelijks bestuur gekozen te 
kunnen worden. Ten tweede blijkt het ‘Valencia model’ volledig af te wijken van de manier 
waarop in andere delen van Spanje het waterbeheer was georganiseerd. Elders konden de 
grondeigenaren het irrigatiesysteem niet autonoom besturen want de lokale autoriteiten, 
het dorpsbestuur dus, bepaalden alles. Ten derde wijst Garrido op de sterke, maar onte-
rechte neiging om continuïteit te veronderstellen tussen de situatie in de tijd van de Mo-
ren en de negentiende eeuw. In feite werd het irrigatiesysteem in de regio van Valencia na 
de Spaanse verovering in de dertiende eeuw een tijd lang anders bestuurd, namelijk door 
de Raad van de stad Valencia. En het feit dat de oude tradities weer terug kwamen, bete-
kent niet dat dit voor altijd was. Sommige gemeenschappen stopten bijvoorbeeld in de ze-
ventiende eeuw met het houden van regelmatige vergaderingen, andere hielden er slechts 
een in de hele negentiende eeuw.72 

De overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Spaanse mythen zijn frappant. Ook 
de oude waterschappen werden door Van der Linden als democratisch bestempeld met 
voorbijgaan aan de vraag of er misschien pachters waren en wat zij voor mogelijkheden 
tot inspraak hadden. Ook Van der Linden nam ten aanzien van de Nederlandse water-
schappen een grote continuïteit tussen de middeleeuwse situatie en de twintigste eeuw 
aan, zonder die te hebben onderzocht. Ook hij ontleende de argumenten aan voorbeel-
den met betrekking tot specifieke polders in Utrecht en Holland, maar gaandeweg wer-
den de argumenten beschouwd als representatief voor polders in het hele land en voor 
alle soorten waterschappen. Of de mythe van de eeuwenoude democratische irrigatiege-
meenschappen doorgedrongen is tot de Spaanse bevolking, schrijft Garrido niet en het 
lijkt niet waarschijnlijk. Maar deze mythe had op een andere manier succes. Ze raakte wijd 
verspreid in de internationale wetenschappelijke literatuur en ging invloed uitoefenen op 
het waterbeheer in ontwikkelingslanden. Via het werk van de politicologe Elinor Ostrom 
gingen de Spaanse gemeenschappen namelijk functioneren als historisch argument om 
irrigatieprojecten in ontwikkelingslanden te laten beheren door verenigingen van water-
gebruikers.73 Behalve aan herhaling is het succes van de Spaanse en de Nederlandse my-
then vermoedelijk te danken aan de eenvoud van de boodschap, de aantrekkelijke inhoud 
van het verhaal en het enthousiasme waarmee het wordt verteld. Zo’n voorstelling van za-
ken spreekt natuurlijk veel meer aan dat een verbrokkeld en genuanceerd beeld, vol uit-
zonderingen, blinde vlekken en discontinuïteiten. Het beeld, kortom, waar de historicus 
meestal mee aan komt zetten. 
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Conclusie

Het idee dat waterschappen de oudste democratische bestuursvormen in Nederland zijn, 
danken wij dus aan Hendrik van der Linden. Vermoedelijk heeft hij dat idee al uitgedra-
gen na de watersnoodramp van 1953, hoewel dat niet aantoonbaar is. Begin jaren zeven-
tig ontstond discussie over het bestaansrecht van de waterschappen en ging de Diepdel-
verscommissie aan het werk. Dit was voor Van der Linden aanleiding om in lezingen en 
publicaties te betogen dat het lokaal waterbeheer een waterschapsdemocratie was en dat 
dit altijd zo was geweest. De argumentatie berustte toen nog vooral op een karakterise-
ring van het op dat moment bestaande lokale waterbeheer, zonder aanhaling van histori-
sche bronnen. De praktijk in de polders met hun boerenbestuurders werd verondersteld 
onveranderd te zijn overgeleverd. De notie van democratische waterschappen bereikte al 
snel het grote publiek en is sinds de jaren zeventig gemeengoed. Sinds 1977 gebruikte 
Van der Linden in zijn publicaties een nieuwe, op historische bronnen gebaseerde argu-
mentatie. Die hield een vergelijking in van het stemrecht voor het polderbestuur en alge-
meen lokaal bestuur, waarbij het polderbestuur gunstig af stak omdat het meer open leek 
te staan voor de kleine grondbezitters. Die redenering is nu in zijn algemeenheid niet 
meer houdbaar. Bij het grote publiek zal de notie van waterschappen als oude democrati-
sche instellingen echter altijd wel blijven bestaan. Omdat er een kern van waarheid in zit, 
maar vooral omdat het nu eenmaal een mooi verhaal is.
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