Peilingen

Jubileren, evalueren en actualiseren: Symposium ‘25 jaar TvWG’ te Delft

Tijdschrift voor
Waterstaatsgeschiedenis

Donderdag 8 november 2018 werd in de Technische Universiteit Delft alsnog stilgestaan
bij het zilveren jubileum van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Gastheer en dagvoorzitter Maurits Ertsen heette iedereen welkom en vertelde dat voor het Jubileumnummer dat in 2018 als dubbelnummer verscheen mannelijke auteurs waren aangezocht om
hun zienswijze op de belangrijkste ontwikkelingen in de waterstaatszorg en de waterstaatsgeschiedenis in de afgelopen kwart eeuw te beschrijven. Vervolgens werden voor dit
jubileumcongres vijf vrouwelijke sprekers gevraagd om op dit jubileumsymposium hun
commentaar op die gepubliceerde beschouwingen te geven. Als afsluiting van dit symposium zou een interessante discussie over de toekomst van het tijdschrift volgen.
Ellen Vreenegoor, senior adviseur Erfgoed en Ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zou cultuurhistorie vaker bij de eigentijdse wateropgaven willen
gebruiken. Vaak wordt gedacht dat bij cultuurhistorie en monumentenzorg ‘niks mag’,
maar we wonen in een dalende delta, dus moeten we onze cultuurhistorische kennis wel
gebruiken. Omgang met water is van alle tijden, maar hoe gaan we om met de ervaringen
uit het verleden? In het Jubileumnummer beschreef Havekes hoe het aantal waterschappen vanaf 1950 langzaam terugliep. Vreenegoor vroeg zich af of de resterende eenentwintig waterschappen nog wel weten waar ze mee bezig zijn. Immers, de waterschapsarchivaris is vaak wegbezuinigd en de gebiedskennis omtrent het historische waterbeheer is
bij die instellingen voor verbetering vatbaar. Bijvoorbeeld oude kaarten leveren veel kennis, kunnen als onderlegger voor plannen worden gebruikt en laten zien wat er in de laatste eeuwen is gebeurd.1
Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, zou meer aandacht voor visuele en literaire representatie
willen. Plaatjes van boek- en tijdschriftomslagen zijn zelf ook het onderzoeken waard.2
Voor onderzoek naar literaire aspecten wees zij op kinderboeken en preken zoals die na
een overstroming zijn verschenen. Vaak gaat het dan om de eeuwenoude strijd van ‘wij
tegen het water’ waarbij we zowel naar de rol van de media als naar de steeds terugkerende iconische beelden kunnen kijken.3 Het beeld van een kindje in de wieg dat de overstroming ternauwernood overleeft, spreekt al sinds de Sint-Elisabethsvloed van 1421 tot
de verbeelding. Daarnaast is er met de liederen over overstromingsrampen ook een eigen genre ontwikkeld waarin de emoties worden verwoord. Door samen te zingen wordt
de saamhorigheid versterkt, de berichtgeving over de ramp verspreid en kan er een godvruchtige les worden gegeven. Soms kan een literair personage, zoals Hansje Brinker met
zijn vinger in de dijk, tot een icoon uitgroeien en een eigen plaats in de cultuurgeschiedenis innemen.4
Maaike van Berkel, hoogleraar Middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, deed onderzoek naar de middeleeuwse drinkwatervoorziening in het
Midden-Oosten. Daar is vrijwel overal waterschaarste, terwijl er toch grote steden met
goede drinkwatervoorzieningen zijn gerealiseerd. Bijvoorbeeld de garnizoensstad Basra die in de zevende eeuw na Christus op circa twaalf kilometer van de samenvloeiing
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1 Bij de RCE vond eerder in 2018 de presentatie
plaats van Reinout Rutte
en Bram Vannieuwenhuyze, Stedenatlas Jacob van Deventer. 226 stadsplattegronden
uit 1545-1575 schakels tussen
verleden en heden (Bussum
2018). Het boek werd aanbevolen als een waardevolle inspiratiebron voor actuele wateropgaven. Voor
een bespreking zie TvWG
2018:1/2 (Jubileumnummer) 96-98.
2 Zie bijvoorbeeld Herman Vuijsje, De ramp getekend. Hoe de watersnood in
kinderboeken werd verbeeld
(Zaandam 2013).
3 Een week eerder, op
2 oktober 2018, hield Jensen haar oratie waarvan
de tekst ook in druk verscheen: Wij tegen het water.
Een eeuwenoude strijd (Nijmegen 2018).
4 Bart Schultz, ‘Het verhaal van Hans Brinker.
Was het wel zijn vinger?
Was het wel een dijk?’,
TvWG 26:1 (2017) 33-42.
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De sprekers van het
symposium. Van links
naar rechts Ellen Vreenegoor, Lotte Jensen,
Maaike van Berkel,
Petra van Dam en
Milja van Tielhof.
Foto Bertus Wouda.

5 Maaike van Berkel,
‘Welsmakend water. Watervoorziening in middeleeuws Basra en Bagdad’,
Madoc. Tijdschrift over de
Middeleeuwen 32 (2018)
76-82.
6
7 Een overzicht van de
resultaten van dit project verderop in deze
Peilingen.De vrouwelijke
dijkgraven van dit moment
zijn: Ingrid de Bondt (Hollandse Delta), Hetty Klavers (Zuiderzeeland) en
Tanja Klip-Martin (Vallei
en Veluwe). Neelie SmitKroes werd als minister
(1982-1989) opgevolgd
door Hanja Maij-Weggen
(1989-1994), Annemarie Jorritsma (1994-1998),
Tineke Neetelenbos (19982002) en Karla Peijs (20032007). Melanie Henriëtte
Schultz van Haegen was
eerst (2002-2007) staatssecretaris van V&W en later
(2010-2017) minister van
Infrastructuur en Milieu.
Vanaf 2017 is Cora van
Nieuwenhuizen minister
van Infrastructuur en Waterstaat.
8 Zie Environment and History 23:3 (2017; themanummer: A Global Comparison of Pre-Modern Institutions
for Water Management).

van de Eufraat en de Tigris werd gesticht.5
In de oudere literatuur wordt negatief over
de keuze van die locatie geschreven, maar
in het Midden-Oosten is de stedelijke drinkwatervoorziening juist niet door het centraal
gezag georganiseerd en is zij zeer divers en
kleinschalig geregeld, soms door lokale bestuurders en soms door particulieren, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Kortom: het kan interessant zijn
om de verantwoording soms op een wat lager niveau te leggen en tevens kunnen we bij
de huidige waterproblematiek wellicht van
historische oplossingen leren.
Milja van Tielhof, senior onderzoeker aan
het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, meldde dat de opmars van vrouwen evident is: zij vormen nu vijftig procent van de kiesgerechtigden, er zijn nu vrouwelijke dijkgraven en Neelie Smit-Kroes was indertijd de eerste vrouwelijke minister van
Verkeer en Waterstaat waarna nog een aantal vrouwen zou volgen.6 Toch was in het verleden de typische waterstaatsfunctionaris een man, veelal een boer met een grote boerderij
en eigen grond. Van Tielhof vroeg dan ook aandacht voor de rol die vrouwen in de waterstaatsgeschiedenis speelden. Dat was een bescheiden rol. Maar wie er bewust naar op
zoek gaat, vindt niet alleen vrouwen als slachtoffer van overstromingen, maar ook in allerlei andere hoedanigheden. Vrouwelijke functionarissen waren er wanneer de functies
rouleerden of wanneer er geen andere geschikte kandidaat was. Zo zijn er ook wel eens
molenmeesteressen en molenaressen benoemd. Daarnaast waren er vrouwelijke grootgrondbezitters die hun stem in poldervergaderingen uitbrachten en grotere waterschappen sloten soms leningen af bij rijke dames.
In het Jubileumnummer evalueert Jelle Vervloet wat er van de oorspronkelijke doelstellingen terecht is gekomen en concludeert dat er best veel is gerealiseerd. Maar over de geschiedenis van vrouwen en waterbeheer is nog bijna niets geschreven. Wellicht moeten
we onze doelstellingen actualiseren en de rol die vrouwen in de waterstaatsgeschiedenis
speelden meer belichten.
Petra van Dam, hoogleraar aan de Vrije Universiteit, stelde voor om bij internationaal
vergelijkend onderzoek naar de geschiedenis van mens en water met de Nederlandse waterstaatsgeschiedenis te beginnen. In Amerika zijn genoeg onderzoekers die het zuiver
vergelijkend onderzoek op basis van anderen doen. Maar wij zijn de grote specialisten.
Buitenlandse onderzoekers zijn afhankelijk van de export van onze resultaten. Anderzijds
is de import van buitenlands onderzoeksresultaten van belang. Zo komen we op nieuwe
ideeën, vragen en methoden. Recent is hier het NWO-project ‘Op zoek naar het poldermodel’ over representatie en participatie in de besluitvorming bij waterschappen afgerond.7 Ter vergelijk ging Van Dam in op de Regionale Kanalen-commissies (Commissions of Sewers) van vroegmodern Engeland. Die commissies waren top-down ingesteld,
maar er was wel degelijk sprake van bottom-up participatie.8
Vervolgens werden de scheidende redacteuren Diederik Aten en Adrie de Kraker voor
hun jarenlange inzet bedankt. Maar hoe nu verder? Als nieuwe redacteuren werden Piet
van Cruyningen en Lauran Toorians voorgesteld, maar wat moet het beleid voor de komende vijfentwintig jaar worden? Het was tijd om te evalueren en te actualiseren. Hieronder volgt een impressie van het daarop volgende debat.
Vervloet: In het Tijdschrift zou meer aandacht moeten komen voor buitenlandse onderwerpen. We moeten meer aan vergelijkend onderzoek doen. Van Dam: De zelfstandige
Nederlandse waterschappen zijn internationaal gezien bijzonder en daarom is ons onderzoek ook voor het buitenland van belang. Vooral de zeventiende eeuw. Dat leidde tot
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de stelling: wij zijn gewoon de standaard, wij zijn de grote specialisten en anderen zijn
van ons afhankelijk. Frits David Zeiler: Wat zijn eigenlijk de buitenlandse voorbeelden?
Antwoord: Noord-Duitsland, Vlaamse kustvlakte en The Fens of wel de wetlands van Engeland.9 Toon Bosch: Een buitenlandse, een ‘transnationale kijk’ kan verhelderend werken.
Je gaat dan andere onderzoeksvragen stellen. Guus Borger: Op zich leiden internationale
vergelijkingen tot niets. Het gaat om het probleem dat het water oplevert en vervolgens
om de kennis en het kapitaal om dat op te lossen. Van Dam: Mijn stelling ging over de artikelen in het Tijdschrift en niet over het internationale onderzoek. Jensen: We hebben bij
het tijdschrift De Negentiende Eeuw (nu: De Moderne Tijd. De Lage Landen 1780-1940) dezelfde
discussie gehad. Daar worden de artikelen bewust in het Nederlands geplaatst.
Vervloet: Internationale vergelijkingen lijken mij nuttig. Wat gebeurt er in de diverse
delta’s? We moeten van onze navelstaarderij los komen. Van Dam: Wetenschappers moeten fundamenteel onderzoek doen en hun boeken aan onderzoeksjournalisten geven. Zij
kunnen het brede publiek beter bereiken. Van Tielhof: Met onderzoek hebben we van alles ontdekt en weten we nu ook het grote publiek te bereiken. Zo is er momenteel een grote televisieserie over de Tachtigjarige Oorlog.10 Van Berkel: Onderzoek is succesvol als het
‘vraaggedreven’ is. Vreenegoor: Bij het RCE zijn we ook op die wijze met ‘ons water’ bezig
en ook in het onderwijs is er een venster dat de tijdlijn ‘water’ behandelt.11
Ertsen: speelt ons Tijdschrift in die discussie een rol? N.N. de artikelen in het Tijdschrift
zijn intern gericht. We zouden meer naar buiten toe moeten uitdragen. Toorians: Omdat het Tijdschrift maar één á twee keer per jaar verschijnt, kan de redactie de actualiteit
niet waarmaken. Die kan, net als meer populaire artikeltjes, beter op de website van de
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis worden geplaatst. Die website is iets wat we
naar buiten toe uitdragen. Voor het Tijdschrift moeten we aan gedegen artikelen op academisch niveau vasthouden.12 Menne Kosian: Ook bij het Tijdschrift voor Historische Geografie
zijn de artikelen primair voor de eigen leden bedoeld. Maar die output kan door onderzoeksjournalisten worden gebruikt. Voor de actualiteit kun je ook literatuurlijsten en onderzoeksprojecten publiceren. Bosch: De redactie van het Nijmeegse jaarboek Numaga
geeft om de twee jaar een themanummer uit dat aansluit bij de actualiteit. De presentatie
daarvan wordt dan aan de pers bekend gemaakt waarbij een klein ‘congres’ wordt gehouden. Bart Schultz: Zou er een themanummer over kustverdediging kunnen komen?
Kosian: Maar welke extra lezers levert zo’n themanummer op? Kijk ook eens naar de
Noordzeedagen die voor wetenschappers en bestuurders zijn georganiseerd. Daar wordt
een groter publiek bereikt, met ook beleidsmakers. De Noordzeedagen is een jaarlijks
terugkerend tweedaags congres, afwisselend georganiseerd door Wageningen Marine
Research (voorheen IMARES), Deltaris, Rijkswaterstaat, Nederlandse Organisatie voor
Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), al dan niet met een externe partner. Van Dam:
Dat is een goed plan, maar hoe doen we dat. Per themanummer een samenwerking met
externen. Maar wie in de redactie gaat dat doen? We hebben mogelijk een capaciteitsprobleem.
Maurits Ertsen: is het TvWG anders dan het blad Water History?13 Zou wellicht de naam
van het Nederlandse blad moeten worden gewijzigd in Tijdschrift voor Watergeschiedenis voor
Nederland? Het is immers voor Nederlandse auteurs en voor Nederlands onderzoek. Van
Dam: Misschien moeten we de naam van het Tijdschrift veranderen; ‘waterstaat’ is immers
een term die uit de negentiende eeuw dateert. Wellicht moeten we naar de Engelse vertaling van history of water culture, dus zoiets als Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Watercultuur.
Ertsen: Maar met een andere titel zou het blad ook het onderzoeksobject op een andere
wijze moeten benaderen. Van Dam: De naam van het Tijdschrift veranderen heeft wel complicaties. In de naam van de leerstoel blijft dan immers het begrip ‘waterstaat’ zitten. Die
naam is gekoppeld aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Kosian: Zie je verschil
tussen ‘waterstaatsgeschiedenis’ en ‘Nederland en het water’ of ‘watergeschiedenis’? Van
Dam: In de loop van de tijd kunnen woorden veranderen. Toorians: De titel wijzigen heeft

9 Eerder verschenen
onder meer H. van der
Linden, ‘Hollandse middeleeuwer in Duitsland
geëerd’, TvWG 2:2 (1993)
75-79, en de bijdragen van
Johann Kramer en Manfred Jakubowski-Tiessen
in TvWG 4:1 (1995) over
de Kerstvloed van 1717
in Oost-Friesland. Over
Vlaanderen onder meer
zes artikelen in het themanummer ‘Mens, water en
landschap. De Sint-Elisabethsvloed van 1404’,
TvWG 14:2 (2005). Piet van
Cruyningen besprak het
boek The Draining of the Fens
in het Jubileumnummer.
10 ‘80 jaar oorlog’ uitgezonden op NPO 2 vanaf
28 september 2018. Vergelijkbare series zijn ingezet om het waterbewustzijn bij een breed publiek
te vergroten. In 2016, een
eeuw na de Zuiderzeeoverstromingen, de zesdelige
dramaserie ‘Als de dijken
breken’. Eerder was de serie ‘Nederland in 7 overstromingen’ te zien (met
een gelijknamig boek door
Leontine van de Stadt (Zutphen 2013).
11 De RCE presenteerde
de tijdlijn ‘Nederland Waterland’ (https://cultureel
erfgoed.nl/nieuws/rijks
dienst-presenteerttijdlijn-nederlandwaterland). Voor de educatieve tijdlijn van de Unie
Van Waterschappen: www.
waterschappen.nl/
ontdek-ons/.
12 Voor meer actuele informatie kan men
zich aanmelden voor de
wekelijkse ‘Waterforum
Nieuwsbrief ’: www.waterforum.net/nieuws/. Ook de
magazines van het zeven
maal per jaar verschijnende Waterforum zijn daar te
downloaden.
13 Zie voor een overzicht
van alle nummers van Water History met samenvattingen per artikel en literatuuropgaven https://link.
springer.com/journal/
volumesAndIssues/12685.
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meer consequenties. De naam is ook een merk en een nieuwe titel creëert onduidelijkheid
bij lezers en de verdere ‘buitenwereld’.
In het slotwoord door de dagvoorzitter werden de twee scheidende redacteuren Diederik Aten en Adrie de Kraker en de vijf inleiders, maar ook het betrokken publiek bedankt.
Hij stelde vast dat de pretentie van de vereniging is: een toegankelijk maar wetenschappelijk tijdschrift uit te brengen. De wijze waarop dat in de toekomst moet gebeuren is iets
voor de redactie en het bestuur. De suggesties worden meegenomen en na rijp beraad
wordt een besluit genomen. Ook hier geldt: festina lente.
Bertus Wouda

Najaarsexcursie: Zeeland, wat worstelen en boven blijven?

14 Multatuli, Ideën. Vijfde
bundel (tweede druk, Amsterdam 1877).
15 Zie Deltaprogramma
2019 (DP2019), Doorwerken
aan de Delta: Nederland tijdig
aanpassen aan klimaatverandering, hoofdstuk 7.6 over
de Zuidwestelijke Delta:
https://deltaprogramma
2019.deltacommissaris.
nl/7.html.
16 Zie het rapport ‘Mogelijke gevolgen van versnelde zeespiegelstijging voor
het Deltaprogramma. Een
verkenning’: https://primonederland.eu/wp-content/uploads/2018/09/
DP2019BRapport
Deltares.pdf.
17 ‘Deltarapport 2019,
Bijlage B: Rapport Deltaris’: www.deltacommissaris.nl/documenten/
publicaties/2018/09/18/
dp2019-b-rapportdeltares.
18 Dewi Le Bars, Sybren
Drijfhout en Hylke de Vries
‘A high-end sea level rise
probabilistic projection including rapid Antarctic ice
sheet mass loss’, Environmental Research Letters 12
(2017): http://iopscience.
iop.org/article/10.1088/
1748-9326/aa6512/pdf.
Hierin zijn de scenario’s
van Robert M. Deconto en David D. Pollard als
uitganspunten genomen;
‘Contribution of antarctica
to past and future sea-level rise’ Nature 531 (maart
2016) 591-597.

Op vrijdag 5 oktober werd de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis gastvrij ontvangen op het provinciehuis in de Provincie Zeeland. Voor de vereniging was het een bijzondere dag, want in de drie ochtendlezingen stonden de historische, de eigentijdse, maar
vooral de toekomstige waterstaatkundige verwachtingen centraal. Anticiperen op de te
verwachten versnelde zeespiegelstijging na 2050 werd daarmee een belangrijk thema van
de dag.
Leo Adriaanse, programmamanager bij Rijkswaterstaat (RWS), stelde in zijn presentatie: ‘Zuidwestelijke delta: Verleden – heden – toekomst’ dat we door het aanleggen van
waterkeringen al eeuwenlang de bodemdaling (door klink en oxidatie) bevorderen en
sedimentatie voorkomen. Multatuli wist het al (Idee 1050d):14 ‘Dat wy, Hollanders, onze
grond zouden ‘ontwoekerd’ hebben aan de baren, is een leugen van verzenmakers. We
hebben, juist andersom, al het mogelijke gedaan om de Natuur die bezig was ons grondje
bewoonbaar te maken, in hare arbeid tegen te werken. ’t Ganse land is laag gebleven, omdat we met kleingeestige zorg de naast aan de vloed liggende weilanden wilden bewaren’.
Laag Nederland heeft in die optiek geen waterprobleem, maar een sedimentatieprobleem. Daar komen nu de problemen bij die door de eigentijdse klimaatverandering
worden veroorzaakt. In het: Deltaprogramma Voorkeursstrategie ZWD tot 2050 zijn onder het
motto ‘Meer doen met dijken’ nieuwe normen voor dijkversterkingen vastgelegd.15 Die
nieuwe normen getuigen van een andere visie, waarbij de natuur meer haar gang mag
gaan. Aan de hand van projecten bij Grevelingen, Volkerak-Zoommeer, Oosterschelde en
Westerschelde werd dat in de lezing verduidelijkt. Zo wordt bij de Grevelingen de berging
van rivierwater niet meer nodig geacht. Daardoor kan worden begonnen met het herstel
van enig getij waardoor de waterkwaliteit zal verbeteren. Mogelijk wordt bij dit project
ook een getijdencentrale gerealiseerd.
Ondertussen laten nieuwe studies van Kennisinstituut Deltaris zien dat de zeespiegelrijzing eerder en hoger komt dan tot voor kort werd aangenomen.16 Tot 2050 lopen de scenario’s van de oude en nieuwe inzichten gelijk op, maar vooral na 2050 zal die versnelde
rijzing problematisch worden.17 Ook het KNMI sluit een zeespiegelstijging van 2,5 tot
3 meter nog deze eeuw niet uit!18 Gevolg is onder andere dat de Oosterscheldekering vaker zal moeten worden gesloten. Momenteel gebeurt dat ongeveer één keer per jaar. Bij
een rijzing van 0,45 meter zou dat vijfenveertig keer per jaar zijn en indien de zeespiegel
1,3 meter stijgt zal de kering zo goed als permanent gesloten zijn. Kortom: de levensduur
van maatregelen neemt af waardoor we dus sneller of grootschaliger moeten aanpassen.
We hebben ‘nog even’ om na te denken hoe te handelen, maar dit zal zeker in de zesjaarlijkse Herijking Deltaprogramma worden meegenomen.
Bert de Smet, dagelijks bestuurder van het Waterschap Scheldestromen, startte vanuit
de gebruikelijke trits van missie, visie en doelen van ‘zijn’ waterschap om vervolgens in
te gaan op de Projectorganisatie Waterveiligheid (POW). Dat is een in 2016 opgestart samenwerkingsverband met RWS met als doel om in Zeeland de projecten voor de water-
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veiligheid uit te voeren, dus de dijkversterkingsprojecten te realiseren. Bij de nieuwe
normen gaat men uit van een Basisveiligheid
waarbij de kans van overlijden niet groter is
dan 1:100.000 per jaar. De daarbij behorende
‘plussen’ zijn het zoveel mogelijk voorkomen van grote groepen slachtoffers of grote
schade (Groepsrisico & Maatschappelijke
kosten-baten analyse (MKBA)) en het zoveel
mogelijk voorkomen van uitval van kwetsbare functies met landelijke gevolgen (bijvoorbeeld de uitval van een kerncentrale).
Met de Waterwet 2017 zijn deze nieuwe
normen voor waterkeringen vastgesteld en
per 2050 moeten alle waterkeringen hieraan
voldoen. Voortaan moet ook het overstromingsrisico worden aangegeven in plaats van
de overschrijdingskans. Met kaartmateriaal werden de Zeeuwse waterkeringen, veiligheidsnormen en overstromingsrisico’s gevisualiseerd. Nieuwe kennis en nieuwe normen
leidden ook tot een nieuwe organisatie: de eerder genoemde POW. Wat blijft is dat primaire waterkeringen die niet (meer) aan de normen voldoen bij het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) worden aangemeld. Drie voorstellen vanuit het HWBP voor
Zeeland betreffen Zuid-Beverland Oost/Hansweert, Zuid-Beverland West/Oosterschelde
en Sint Annaland.
Erik Schumacher, senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Adaptatie & Meerlaagse Veiligheid (MLV) bij de Provincie Zeeland, begon zijn lezing ‘Klimaatadaptatie Zeeland’ met
het aanstippen van vier tendensen rondom de klimaatverandering: het wordt warmer,
soms droger, soms natter en de zeespiegel blijft voorlopig stijgen. We moeten dus naar
een ruimtelijke adaptatie waarbij MLV centraal staat. Van alle vier genoemde tendensen
werden de problemen geconcretiseerd en mogelijke oplossingen geopperd.
Zo zullen met de rijzing van de zeespiegel ook de rivierpeilen stijgen. Dat zal, zeker in
overgangsgebieden zoals in Nederland, problemen opleveren voor de huidige rivierwaterkeringen. Bij de te verwachten zeespiegelrijzing verwees ook Schumacher naar het rapport van Deltares om te benadrukken dat die rijzing wellicht sneller komt dan eerder werd
gedacht. Daar komt nog bij dat naar verwachting in het winterhalfjaar vaker langdurige

De mogelijke gevolgen
van versnelde zeespiegelstijging voor kust,
zoetwatervoorziening
en waterveiligheid. ©
Deltares (www.deltares.
nl/nl/issues/gevolgenzeespiegelstijging).

De bus waarmee in de
namiddag de excursie
werd gemaakt, met
het opschrift Luctor et
Emergo. Foto: Bertus
Wouda.
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natte perioden zullen voorkomen. Die natte perioden zullen dan nog hogere rivierpeilen
opleveren. Een mogelijke oplossing daarbij is terugtrekken!
Op basis van het Deltaprogramma 2015 (DP2015) zijn er nationale deltabeslissingen genomen.19 Het betreffen geografische beslissingen over de Rijn-Maasdelta en
het IJsselmeergebied, maar ook thematische deltabeslissingen: het verbeteren van de
waterveiligheid, zorgen dat de zoetwatervoorziening gegarandeerd blijft en de ruimtelijke omgeving zodanig inrichten dat die in 2050 waterbestendig is. Om centrale regelzucht te voorkomen, is voor alle regio’s een eigen voorkeursstrategie uitgewerkt
zodat regionale verscheidenheid gewaarborgd blijft. De ruimtelijke adaptatie moet er
toe leiden dat Nederland ‘waterrobuust’ en in 2050 ‘klimaatbestendig’ is. In een MLV
wordt dat verder uitgewerkt. Bij het voorkomen (eerste laag) zijn de vragen: welke normen stel je aan waterkeringen en wie gaat de aanpassingen betalen? Bij gevolgbeperking (tweede laag) is de vraag: welke binnendijken zijn voor het compartimenteren tijdens een overstroming van belang? En bij de crisisbeheersing (derde laag): hoe gaan
we het waterbewustzijn van de burger vergroten? Voor dat waterbewustzijn werden na
de lezing driedimensionale beelden van twee verschillende gesimuleerde overstromingen getoond.
’s Middags werd het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk bezocht. Daar vertelde Willem
van der Ham over het tot stand komen van zijn boek over de overstroming van GoereeOverflakkee in 1953.20 Daarbij gaf hij op betrokken wijze aan hoe hij aan zijn informatie
kwam en welke impact de gesprekken met de ooggetuigen op hemzelf hadden. Om een
herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen moet in Zeeland wel op de komende
ontwikkelingen worden geanticipeerd. Het verplaatsen in de namiddag gebeurde met
een bus waarop het provinciale wapen en de wapenspreuk Luctor et Emergo prijkte. Een
doorgewinterde excursiedeelnemer merkte op dat van oorsprong die leus (‘Ik worstel en
kom boven’) niet slaat op de strijd tegen het (zee)water, maar op die tegen de Spanjaarden. Ook toen was men tegen centrale regelzucht en voor regionale verscheidenheid.
Kennelijk geldt hierbij eveneens het motto: Festina Lente.
Bertus Wouda

Foto ontdekt van eerste dieselgemaal

19 ‘DP 2015. Werk aan de
delta. Beslissingen om Nederland veilig en leefbaar
te houden’: www.deltacommissaris.nl/documenten/publicaties/2014/09/16/
deltaprogramma-2015.
20 Willem van der Ham,
Ooggetuigen van de watersnood 1953 (Amsterdam
2018). Besproken in het
Jubileumnummer van het
TvWG (2018).
21 Regionaal Archief Alkmaar (RAA) tg. 80.2.025,
archief Niedorperpolder
(ANP), inv.nr. 1, 20 en 283-1904; inv.nr. 5.
22 RAA, ANP, inv.nr. 44.

Twee jaar geleden publiceerde de Nederlandse Gemalenstichting de studie Tussen stoom en
stroom waarin de rol van de verbrandingsmotor in de polderbemaling wordt besproken;
zie de boekbespreking elders in dit nummer. In dit boek wordt (op pp. 17 en 99) het in
1904 gebouwde gemaal van de Niedorperpolder ten oosten van Schagen aangedragen als
het allereerste dieselgemaal. Onlangs dook in de collectie van het Regionaal Archief Alkmaar een foto op van dit bijzondere gemaal. Die toont een simpel houten gebouwtje met
grote vensters. De knalpot en uitlaatpijp zijn rechts duidelijk zichtbaar. Op het dak zit een
ventilatietorentje om de motor van frisse lucht te voorzien.
De Niedorperpolder vertrouwde aan het begin van de vorige eeuw nog op molens. In
de herfst van 1903 werd echter besloten een onderzoek in te stellen naar andere typen
bemaling. Twee gerenommeerde adviesbureaus adviseerden een bewezen betrouwbaar
stoomgemaaltje, maar de ingelanden kozen in maart 1904 voor diesel. Het polderbestuur
had hierover zeer positieve berichten ontvangen. Bovendien bood Werkspoor in Amsterdam dusdanig gunstige leveringsvoorwaarden aan dat de polder geen enkel technisch of
financieel risico liep.21 Deze fabriek had een jaar eerder van octrooihouder MAN in Duitsland een concessie voor de bouw van dieselmotoren verkregen.
Het gemaal kwam in de herfst van 1904 gereed. De Werkspoor diesel met motornummer 8 leverde een vermogen van vijfendertig paardenkrachten bij honderdzeventig omwentelingen per minuut. De motor was direct gekoppeld aan twee aan weerszij-
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den opgesteld centrifugaalpompen, ook van
Werkspoor. Het waterverzet bedroeg honderdtwintig kubieke meter per minuut.22
De diesel bleef in gebruik tot het derde oorlogsjaar 1942. Toen werd onder druk van de
gasolieschaarste en op aanraden van hogerhand een elektromotor bijgeplaatst. In
1945 viel het besluit de dieselmotor te verkopen. Hij werd drie jaar later als oud ijzer van
de hand gedaan.23 Tegenwoordig herinnert
niets meer aan dit speciale gemaaltje. Het
maakte in de jaren zeventig van de vorige
eeuw tijdens een ruilverkaveling plaats voor het nieuwe, grote en geautomatiseerde pol- Het dieselgemaal van
dergemaal De Leijen bij Nieuwe Niedorp.24
de Niedorperpolder.
Detail uit een fotoDiederik Aten ensemble dat in 1939
werd aangeboden aan
de afscheid nemende
Studiedag Water (on)veiligheid en natuurconcepten/Workshop Water
voorzitter J. Stammes.
(un)safety and concepts of nature
Foto Arpád Lajos Lászlo Moldován. RegioLeaving No One Behind ofwel de zorg voor waterveiligheid voor iedereen is in 2019 het the- naal Archief Alkmaar/
ma van de jaarlijkse Wereldwaterdag (22 maart), uitgeroepen door de Verenigde Naties. RAA 003011475.

Een dag eerder vond onze gebruikelijke midwinterstudiedag plaats aan de Vrije Universiteit (VU), nu samen met het aan de VU verbonden Environmental Humanities Center
(EHC). De tweede sessie werd geheel in het Engels verzorgd. Het welkom en de openingswoorden waren van dagvoorzitter Petra van Dam, die we kenden als parttime bijzonder
hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis, maar die sinds begin februari de nieuwe leerstoel
voor Water- en Milieugeschiedenis bekleedt als fulltime hoogleraar. Daarmee is haar onderzoeksterrein verbreed en verdiept. Proficiat!
Een aantal onderzoekers werd kort aan het publiek voorgesteld. Onder hen enkelen
die in het kader van het NWO-Vici-project ’Dealing with disasters in the Netherlands. The
shaping of Local and National Identities, 1421-1890’ van de Radboud Universiteit te Nijmegen onderzoek verrichten: Ariaan Duiveman (promovendus) onderzoekt de culturele
en sociale impact van (natuur)rampen in de achttiende-eeuwse Nederlandse Republiek;
Fons Meijer (promovendus) onderzoekt de relatie tussen rampspoed en identiteitsvorming in het Nederland van de negentiende eeuw; en Hanneke van Asperen (post-doc)
speurt naar afbeeldingen van rampspoed waarin natuurkrachten, zoals overstromingen,
branden en epidemieën, een belangrijke rol spelen.
De studiedag omvatte twee sessies met elk een aantal lezingen.
Sessie 1: De natuur levert overstromingen en bijna-overstromingen op
Gijs Bartels beet met zijn lezing ‘Nationale ramp of niet? Reacties op en discussies
rond het debat over de dijkdoorbraak van 1960 in Amsterdam-Noord’ het spits af. Als gevolg van deze doorbraak was 400 hectare overstroomd. De hulpverlening kwam snel en
massaal op gang zodat er 11.000 inwoners werden geëvacueerd en er niet één dodelijk
slachtoffer was te betreuren.25 Voor de afwikkeling van de schade was het de vraag of dit al
dan niet een ramp was van groot belang. Daar zijn verschillende definities voor: men kan
kijken naar het aantal doden, de oppervlakte van het overstroomde gebied, maar ook uitgaan van de economische schade.26 De toenmalige minister-president Jan de Quay (19011985) concludeerde dat van een ‘ramp’ geen sprake was. Er werd dus geen nationale
hulpactie opgezet, er werd niet gecollecteerd en de aangeboden buitenlandse hulp werd
beleefd geweigerd. Voor de gedupeerden was het een persoonlijk drama en zij moesten
de schade financieel zelf oplossen. Hoe moest men dit leed verwerken?

23 RAA, ANP, inv.nr. 2,
28-7-1941 tm. 27-4-1942,
18-12-1945; inv.nr. 36, rekening 1948.
24 W.E. Goelema,
Groot-Geestmerambacht. Een
waterschapskroniek (Warmenhuizen 1990) 103.
25 Jan de Roos, De vergeten
watersnood. Tuindorp Oostzaan overstroomd, januari
1960 (Alkmaar: Vrienden
van de Hondsbossche,
kring voor Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis 2011). Deze publicatie ook digitaal via https://
tijdschriften.archief
alkmaar.nl.
26 Petra J.E.M. van Dam,
‘Denken over natuurrampen, overstromingen en de
amfibische cultuur’, TvWG
21:1/2 (2012) 2-6.
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27 Hans Vandermissen
e.a., met een voorwoord
van minister-president W.
Kok, Watersnood. Nationaal
aktieboek 1995 (Wormer:
Inmerk, 1995) 127. Ook
van ieder verkocht Nationaal aktieboek 1995 ging
vijf gulden naar het Nationaal Rampenfonds waarna
de regering die bijdrage
verdubbelde.
28 Zie ook haar artikel
‘Hulpverlening in ’s-Hertogenbosch bij de watersnoden van 1740 en 1861’,
TvWG 24:1 (2015) 3-10.

Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, heeft voor haar onderzoek ‘Dealing with disasters’ inmiddels circa
veertig klaag- of troostliederen verzameld.
In haar bijdrage: ‘Zingen om het hoofd boven water te houden. Overstromingen en
de Nederlandse literatuur’ vertelde zij over
de functies van dergelijke liederen. Naast
de literaire pretenties was dat het verspreiden van het nieuws, het verkondigen van
een stichtelijke boodschap en het samen
rouwen waardoor de saamhorigheid wordt
versterkt. Voorbeelden van die liederen zijn:
‘Een Nieuw Liedt van eenen Water-vloet,
door het inbreken van de Leck by Vyanen’
uit 1624 door Leenaert Clock, ‘Wat grooter
nood wat droever tyd’ van Tannetge Kornelis
Blok (1660-1690), ‘Boet-zangen ter gelegenheid en gedachtenis van den geduchten water-vloed des jaars MDCCXCIX’ van Adrianus
Mandt (1739-1807), maar ook ‘Traanrijk en
Troosthart. Tweezang. Op den geweldigen
storm en buiten gewoonen vloed’ zoals Olivier Porjeere (1736-1818) dat in 1775 schreef.
Nog in 1995 schreef Marco Borsato het nummer ‘Water waarom’ voor de tv-actie ‘Watersnood 1995’ voor de slachtoffers van de te verwachten watersnood. Hoewel die er achteraf
niet kwam, heeft de inzamelingsactie 33 miljoen euro opgebracht.27 Naast het verwerken
van het leed moest het getroffen gebied ook
worden geholpen en zo mogelijk moest men
herhaling van zo’n doorbraak voorkomen.
Adrianus Mandt (1739-1807), auteur van ‘BoetFrancien van den Heuvel, promovenda
zangen ter gelegenheid en gedachtenis van den
aan
de Open Universiteit (OU) had de voorgeduchten water-vloed des jaars MDCCXCIX’.
dracht ‘ “ ’s-Hertogenbosch, een onneemEerste proefdruk van ets en gravure door Christibare stad midden in een meer”. Hulpverleaan Bendorp, naar Cornelis de Jonker, 1807. Colning en preventie tijdens de watersnoden in
lectie Rijksmuseum, RP-P-1907-2975.
de 18de eeuw’.28 De laag gelegen stad werd
in de periode 1740-1799 negen keer door een overstroming getroffen. De hulpverlening
was aanvankelijk een stedelijke aangelegenheid, maar in 1740 waren er burgerinitiatieven
vanuit Amsterdam en Rotterdam om de gedupeerden te helpen en lieten de Staten-Generaal voedsel en voer uitdelen. Later werden plannen voor preventieve maatregelen gepresenteerd. Martinus van Barneveld kwam met een omvangrijk waterbeheersplan waarvan
alleen de Baardwijkse overlaat werd aangelegd. Cornelis van Velsen hield een pleidooi om
obstakels uit de uiterwaarden en rivierbeddingen op te ruimen. Zowel de hulp als ook de
preventieve maatregelen waren vanaf 1740 bovenlokaal van aard. Het is van groot belang
om de hulpverlening in breder perspectief te plaatsen. Ook daarvan kun je leren.
Toon Bosch, universitair hoofddocent aan de OU campus Nijmegen, sprak over ‘Omgangsstrategieën met de watersnoodrampen van 1925/1926 in transnationaal perspectief ’. Hij begon met een aantal stellingen. De natuur doet haar ding, het wordt pas een
ramp als de cultuur en de daarbij behorende omgangsstrategie dat zo bepaalt. Rampen
zijn serieel van karakter en daarom moet je een ramp niet als een incident beschouwen.
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Juist door de reeks van rampen treden leerprocessen op. Iedere ramp levert nieuwe, cultuurgebonden ervaring en nieuwe leerprocessen op.
Met deze uitgangspunten werd gekeken hoe België, Duitsland en Nederland reageerden op de rivieroverstromingen in de winter van 1925/’26.29
In Nederland was er een lange traditie van
bovenlokale hulpverlening waarbij ook het koningshuis actief was. Vanuit de plaatselijke overheid, de nationale krijsmacht en (landelijke)
burgerinitiatieven werd de crisis goed bestreden. In Duitsland was er een tegenstelling tussen Berlijn en de getroffen Rijnprovincie en
hield de staat Keulen verantwoordelijk. Bovendien was de getroffen Rijnprovincie na de Eerste
Wereldoorlog door de geallieerden bezet. Militaire inzet bij de hulpverlening werd door de geallieerde bezettingsmacht verboden en zo kwam
er ook geen internationale hulp op gang. Uiteindelijk waren de gedupeerden vooral aangewezen
op burenhulp. In België kwam er wel nationale
hulpverlening en werd het getroffen Luik door
de koning bezocht. Maar de burgerlijke instellingen, zoals kerk en vakbond, werkten niet samen en gingen elkaar zelfs beconcurreren. Ook
de tegenstellingen tussen Vlamingen en Walen,
politieke conflicten en de tegenstellingen tussen
centrum (Luik) en periferie waren niet bevorderlijk. Kennelijk was de aanleg van het Albertkanaal belangrijker en dat kreeg dan ook de voorrang. De hulpverlening in deze drie landen
is met elkaar vergeleken, maar hoe kan men het beste zo’n overstroming voorkomen?
Sessie 2: De politiek en de wetenschap pogen de natuur te beteugelen
Alida Jones, BA aan de VU en woonachtig in Andijk ging met haar lezing: ‘Keeping the
Waterwolf from the door. Reported acts of community support after the storm surge of
1916’ in op het gevaar van het ondiepe water nabij haar eigen woonomgeving. Het watergevaar was al lang onderkend en dus waren dijken aangelegd, gebouwen op hoogtes gebouwd, (kleine) boten voorhanden en was er ervaring met het evacueren van vee dat soms
zelfs in kerken werd gestald. Maar in 1916 braken op verschillende plaatsen de dijken door.
Jones heeft voor haar onderzoek naar de daaropvolgende hulpverlening De Enkhuizer
Courant op vijf elementen nageplozen: materiaal (puin, specie en aardhaling om de waterkeringen te dichten), mankracht (waaronder inzet van militairen), tenten voor de watervluchtelingen (die ook deels naar familie en bekenden uitweken), geld (het collecteren,
ook bij de ramptoeristen) en hoe het het vee verging (ondanks de neutrale houding werd
er nu wel extra vlees naar Duitsland geëxporteerd).
De resultaten werden gepresenteerd in een ‘vuurtoren-tijdlijn’. De eerste drie dagen
was er de burenhulp, vanaf dag vijf kwam de georganiseerde hulp op gang. Op de twaalfde dag werd bekend dat prinses Juliana geld doneerde. Sommigen concluderen daarop
dat zij later dan wel tot een goede koningin zou uitgroeien. Met al die aandacht kan zij
wellicht als de eerste jeugdige influencer worden gezien. Uiteindelijk werd na de overstromingen in 1916 de Zuiderzeewet aangenomen. Veiligheid voor alles, en veel Nederlanders
waren opgetogen. Maar voordat zo’n groot werk kon worden gerealiseerd moest men
veel technische en juridische problemen overbruggen. Hoe pakte men in het buitenland
zulke uitdagingen op?

In welke tijd leeft u?
Wat is uw zienswijze?
Roert u uw koffie met
het nostalgische boeierlepeltje of met het
futuristische Zuiderzeewerken-schepje? Particuliere collectie. Foto B.
Wouda.

29 Over de rivieroverstroming in 1925/26 in
Nederland publiceerde
hij recent ook ‘Nijmegen
(…) vol vlucht- en reddelingen. Rampenbestrijding en vluchtelingenopvang in Nijmegen tijdens
en na de watersnood van
1925/1926’, Numaga 2018,
78-101.
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Hildo Krop, Bronzen
reliëf bij de ingang van
het monument op de
Afsluitdijk, 1933. Drie
steenzetters met daarboven de tekst ‘Een
volk dat leeft bouwt
aan zijn toekomst’.
Foto Wikimedia
Commons.

30 Zie ook Tom Sintobin,
‘Getemd maar rusteloos’. De
Zuiderzee verbeeld. Een multidisciplinair onderzoek (Verloren 2008).
31 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme
et expériences du temps (Parijs 2003). In het Engels
verschenen als Regimes of
Historicity. Presentism and Experiences of Time (New York
2016); Sarah Sharma, In
the meantime temporality and
Culture Politics (Durham,
NC, 2014). Zie Environment
and History 23:3 (2017; themanummer: A Global Comparison of Pre-Modern Institutions for Water Management).

Eva Jakobsson, UHD Stavanger University,
ging in haar bijdrage ‘Political debates about
water levels of Lake Vaennern, Sweden, early
20th century’ in op de eerste Zweedse poging
om bij het Vänermeer (bijna zo groot als de
voormalige Zuiderzee) op grote schaal elektriciteit voor de industrie op te wekken. Bij de stad
Trollhättan werd al in 1910 de Helvetesfallet
(‘Helse Waterval’) voor de waterkrachtcentrale
aangelegd, maar het lukte de Zweedse energiemaatschappij Vattenfall (‘Waterval’) pas in 1938
om juridisch met alle achtduizend belanghebbenden met tegenstrijdige belangen tot een
‘waterverdict’ te komen. Industrie versus agrarische sector, hoge versus lage waterstanden,
waren de tegenstrijdige belangen die moesten worden overbrugd, hetgeen veel papierwerk en dus een omvangrijk archief opleverde. Naast de technische en juridische problemen was het een uitdaging om de wisselende waterspiegel van het Vänermeer te reguleren. In sommige jaren was de waterspiegel beduidend hoger of lager dan in andere jaren,
zonder dat men dit aan het seizoen of de regenval kon koppelen. Geleidelijk aan is het
toch gelukt om tot steeds smallere marges te komen. Ook bij de Zuiderzeewerken waren
er technische problemen en moest men met tegengestelde belangen rekening houden.
Hoe kwam het dat toch niet iedereen de afsluiting van de Zuiderzee als positief ervoer?
Leonoor Zuiderveen Borgesius, PhD student aan de Oslo University, is van oorsprong
eveneens uit Nijmegen afkomstig. In haar lezing ‘Nations of time in the (scientific) policy
of the reclamation of the IJsselmeer Polders’ ging zij in op welke wijzen tijdgenoten het
realiseren van de Zuiderzeewerken ervoeren.30 Op 28 mei 1932, de dag dat de Zuiderzee
werd afgesloten, werden verschillende beelden vervaardigd. De ene fotograaf legde vast
dat in de haven van Den Helder alle vissersboten hun vlaggen half-mast hadden gehesen,
omdat de vissersbevolking in diepe rouw was gedompeld. Een collega legde het moment
vast van het sluiten van de Afsluitdijk. Op de voorgrond de machtige grijpers die de specie
laten vallen, op de achtergrond de schepen die de maakbaarheid van de natuur visualiseren. ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’, de techniek lijkt dan voor niets te staan.
Het lijkt alsof hier een traditionele visie en een visionaire blik tegenover elkaar staan.
Maar de begrippen ‘oud’ en ‘nieuw’ als ook ‘heden’ en ‘verleden’ zijn concepten die met
waarden zijn geladen. Die geladenheid is echter niet eenduidig en niet inherent of absoluut, maar is afhankelijk van het historiciteitregime (régime d’historicité/regimes of historicity) waarin ze zijn ingebed. Daarbij werd verwezen naar het werk van François Hartog
en Sarah Sharma.31 Hartog definieert zo’n historiciteitsregime als de manier waarop een
bepaalde samenleving haar eigen verleden benadert en er op reflecteert, als wel de zelfbewuste wijze waarop iedere samenleving tijd ervaart, construeert en beleeft. Het vormt
een methodologisch instrument om de beleving van de (eigen) tijd te achterhalen. Maar
let op de relativiteit van de tijd, de tijd die ontwricht is en waarvan de beleving uit meerdere lagen is opgebouwd. Bestudeer de tijdsbeleving indachtig het motto festina lente.
Bertus Wouda

Noord-Hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Op vrijdag 8 februari 2019 vond in het schilderachtige Noorderpolderhuis in de Schermeer de presentatie plaats van de studie Geen soldaat kan de polder regeren! de Noord-Hollandse
waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog door Thea en Jan de Roos. Het eerste exemplaar

55

ISSN09273336.pinn.TvWG20191.indb 55

08-08-19 09:56

werd in ontvangst genomen door prof.dr. Peter Romijn van het
NIOD. Naar de ontwikkelingen in de waterschapswereld tijdens
de oorlog is nooit systematisch onderzoek gedaan. We moeten het
doen met losse opmerkingen in gedenkboeken. Het onderzoek
van Thea en Jan de Roos maakt duidelijk dat de gangbare opvatting dat het in de jaren 1940-1945 allemaal wel losliep bij de waterschappen niet deugt.
De waterschappen kregen door de oorlog en de bezetting te maken met een breed scala problemen. In de meidagen van 1940 zette
het Nederlandse leger tientallen polders blank in het voorterrein
van de Stelling van Amsterdam, de fortencirkel rond de hoofdstad.
Goed voorbereid waren de polderbesturen hier bepaald niet op.
Weliswaar liet de bezetter de reglementen van de waterschappen
intact en gingen de bestuursverkiezingen op oude voet door, maar
hogerhand aarzelde niet buiten de voordracht om NSB’ers te benoemen. Bovendien kreeg de waterschapswereld te maken met de
Wasserstrassenbevolmächtigte dr. Hans Kiel. Welke rol speelde hij precies? Hier tegenover stond het (stille) verzet van diverse bestuurders en personeelsleden.
Heel veel moeilijkheden leverde de bemaling op. Gasolie voor
dieselgemalen werd direct streng gerantsoeneerd. In de late herfst van 1944 viel in NoordHolland bovendien de elektriciteit uit. Hoe vingen de polderbesturen dat op? Vooral
langs de kust kregen de waterschappen te maken met de opbouw van de Atlantikwall.
De Hondsbossche Zeewering bij Petten werd totaal uitgehold door grote bunkercomplexen. In de lente van 1944 verdwenen weer tientallen polders onder water, nu op last van
de Wehrmacht. De waterschappen probeerden te redden wat er te redden viel door snel
noodkaden aan te leggen. Drie weken voor het einde van de oorlog volgde de totaal zinloze inundatie van de Wieringermeer. Ook in de Vechtstreek werd in april 1944 met grof
geweld nog een serie polders blank gezet. Na de bevrijding stelde de Commissaris van de
Koningin in Noord-Holland een speciale commissie in voor de zuivering van de waterschappen. Hoe ging die te werk? Hoeveel personen kregen met deze commissie te maken? Het royaal geïllustreerde boek gaat op al deze kwesties in en biedt een onthullend,
onthutsend en soms pijnlijk beeld van de Noord-Hollandse waterschappen in oorlogstijd.
Thea & Jan de Roos, Geen soldaat kan de polder regeren! De Noord-Hollandse waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse
waterstaatsgeschiedenis 35 (Wormer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2019) 146 pp.,
ISBN 978 94 92335 12 8, pb.
Diederik Aten

Franstalige aandacht voor Nederland en het water
De Hollandse ijsgezichten van de zeventiende eeuw spreken tot
ieders verbeelding. Ook voor buitenlanders behoren zij tot de
meest geliefde stukken van de Nederlandse schilderkunst. Alexis
Metzger heeft deze schilderijen tot uitgangspunt genomen van
een cultuurgeografische en historische studie van de winter in
zijn boek L’hiver au siècle d’or Hollandais. Art et climat (Parijs: Presses
Sorbonne Université 2018. ISBN 979-10-231-0620-6).
Als water bevriest, ontstaat er een nieuwe wereld. Metzger behandelt de culturele aspecten van het ijs, het schaatsen en andere
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ijsspelen en de nieuwe, snelle verplaatsingsmogelijkheden die het
ijs biedt in een wereld waarin men gewoonlijk is aangewezen op
trage vervoersmiddelen. Maar ook veel dagelijkse zaken komen
aan bod, zoals hoe men gaten in het ijs maakt om drinkwater te
scheppen. Misschien gaat Metzgers wetenschappelijke interesse nog wel het meest uit naar de manier waarop de schilders het
weer weergeven en hoe de Nederlanders het ervoeren. Hij gebruikt
daarbij een brede documentatie, onder meer een grafiek van de
strengheid van de winter op basis van het werk van Jan Buisman en
Arjan van Engelen (p. 154). Juist na 1608, één van de allerstrengste
winters van de Gouden Eeuw, schildert Jan Avercamp zijn eerste
ijsgezicht. Daarmee leverde hij een zeer belangrijke bijdrage aan
het ontstaan van dit ook in de eigen tijd zeer populaire genre in de
schilderkunst. Uiteraard laat Metzger zich niet om de tuin leiden
door de schilders. De ijsgezichten zijn geen foto’s, maar zorgvuldig geconstrueerde voorstellingen waarin een heel wat symboliek
schuilgaat en waaraan veel culturele noties kunnen worden verbonden.
Onlangs verscheen in Frankrijk ook een encyclopedisch overzicht van de Hollandse Gouden Eeuw waarin het water goed is vertegenwoordigd: Catherine Secretan en Willem Frijhoff, Dictionnaire des Pays-Bas au siècle d ór (Parijs: CNRS
editions 2018. ISBN 978-2-271-11593-5). De waterhistoricus Van Dam heeft de lemma’s, ‘Canaux’, ‘Digues’ en ‘Polders’ verzorgd en de cultuurhistoricus Frijhoff ‘Inondations.’ Met deze bijdragen, hoe kort ze ook zijn, slagen de auteurs erin om belangrijke nieuwe inzichten uit de waterstaatsgeschiedenis aan de internationale visie
op de Nederlandse geschiedenis toe te voegen. Naast de klassieke verhalen over de
Cornelis de Visscher I,
wording van de waterschappen en de stichting van droogmakerijen, figureren nieuportret van Dirck van
we verhalen over de introductie van de windmolen om de vervuilde, Hollandse stadsOss. Olieverf op paneel, grachten uit te pompen en de aanval van de paalworm op de houten palenschermen
van de zeedijken. De lemma’s bevatten genoeg verwijzingen naar Engels- en Frans120 x 80 cm (inclusief
lijst). Bruikleen van het talige publicaties van Nederlandse waterspecialisten om de beginner de weg te wijhoogheemraadschap
zen. Maar om zelf specialist te worden moet men toch ook even Nederlands leren.
Hollands Noorderkwartier, Heerhugowaard, aan Stedelijk
Museum Alkmaar.

Petra van Dam

Maker portret Dirck van Oss geïdentificeerd
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is opgericht in 2003. Het beheersgebied omvat Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal inclusief Texel. In HHNK fuseerden
honderden waterschappen, waaronder het waterschap Beemster.
Uit het bezit van deze polder erfde HHNK een schitterend portret
van Dirck van Oss (1556-1618). Dirck van Oss werd geboren in Antwerpen en vluchtte na de val van die stad in 1585 naar Amsterdam.
Daar ontpopte hij zich tot een businesstycoon van groot formaat.
In 1594 nam hij deel aan een Compagnie van Verre om schepen
naar Nederlands-Indië uit te reden, in 1602 vinden we hem onder
de oprichters van de VOC en in 1609 deed hij mee aan de stichting
van de Amsterdamse wisselbank. Zijn grootste faam dankt Van
Oss echter aan de droogmaking van de Beemster in de jaren 16071612. Hij was een van de gangmakers en investeerde samen met
zijn broer Hendrick ongeveer 200.000 gulden in dit project.
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Het waterschap Beemster verkreeg het portret in 1868 uit een schenking door hoofd
ingeland jhr.mr. P. Opperdoes Alewijn uit Hoorn. Deze had het kort daarvoor uit een
privéverzameling verworven. In de linkerbovenhoek van het portret is het monogram
CV aangebracht met de datering Ao 1583. We zien Dirck in zijn Antwerpse tijd als kapitein van de schutterij met een imposante molensteenkraag om de hals. HHNK heeft het
portret in bruikleen gegeven aan het Stedelijk Museum Alkmaar. Onlangs identificeerde Nelleke de Vries van dat museum de maker van het portret. Het gaat om Cornelis de
Visscher I (circa 1520-1586). Er zijn momenteel nog drie andere portretten bekend die
op dezelfde wijze met het monogram CV zijn gesigneerd. De Visscher werd geboren in
Gouda. Ondanks een soms verwarde geest was hij een goed en gevraagd portretschilder.
We weten dat hij omstreeks 1580 in Antwerpen werkzaam was. Toen hij daar in 1583
Dirck van Oss portretteerde, was deze nog geen dertig jaar oud. Maar hij kijkt ons zelfverzekerd en indringend aan. Raak getroffen door de Visscher! (https://stedelijkmuseumalkmaar.nl).

In de grote vergaderzaal van het gemeenlandshuis van de Overwaard in Kinderdijk
hangt een schilderij
van het bestuurscollege
uit 1644, geschilderd
door Dirck Govertsz.
van Heel. Dit soort
groepsportretten van
waterschapsbesturen uit de zeventiende
eeuw zijn uiterst zeldzaam. Foto: Waterschap Rivierenland/
Diederik Aten Cees van der Wal.

Op zoek naar het poldermodel
Het NWO-project ‘In search of the poldermodel. Participation and representation in
Dutch water-boards in the pre-democratic era’ (NWO dossiernr 360-53-160) heeft een
rijke oogst aan publicaties voortgebracht: Projectleider: Milja van Tielhof (Huygens ING);
aanvragers en begeleiders: Petra van Dam (VU) en Maarten Prak (Universiteit Utrecht).
– Paul Brusse, ‘Property, power and participation in local administration in the Dutch
delta in the Early Modern Period’, Continuity and Change 33:1 (2018) 59-86.
– Paul Brusse, ‘Res publica in de Republiek. Onderzoek naar participatie in het plaatselijke waterbeheer en in de dorpsbesturen in het Gelders rivierengebied, 16501795’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 108 (2017) 91-119.
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– Piet van Cruyningen, ‘State, property rights and sustainability of drained areas
along the North sea coast in the sixteenth – eighteenth centuries’ in: Bas van Bavel
en Erik Thoen (red)., Rural societies and environments at risk. Ecology, property rights and
social organisation in fragile areas (Middle Ages – twentieth century). Rural History in Europe 9 (Turnhout 2013) 181-207.
– Piet van Cruyningen, ‘Bedijkingen in het Deltagebied tussen 1540 en 1700’, Historisch-Geografisch Tijdschrift 32:1 (2014) 29-38.
– Piet van Cruyningen, ‘From disaster to sustainability: floods, changing property relations and water management in the South-Western Netherlands, c. 1500-1800’,
Continuity and Change 29 (2014) 241-265.
– Piet van Cruyningen, ‘Dealing with drainage: state regulation of drainage projects
in the Dutch Republic, France, and England during the sixteenth and seventeenth
centuries’, Economic History Review 68:2 (2015) 420-440.
– Piet van Cruyningen, ‘Dutch investors and the drainage of Hatfield Chase, 1626 to
1656’, The Agricultural History Review 64:1 (2016) 17-37.
– Piet van Cruyningen, ‘Sharing the cost of dike maintenance in the South-Western
Netherlands: comparing the ‘calamitous polders’ in three ‘states’, 1715-1795’, Environment and History 23:3 (2017) 363-383.
– Petra van Dam, Piet van Cruyningen en Milja van Tielhof, ’A global comparison of
pre-modern institutions for water management’, Environment and History 23:3 (2017)
335-340.
– Heleen Kole, ‘De Amersfoorters als bestuurders in het vroegmoderne waterschap
(1603-1800), Flehite Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 17 (Amersfoort 2016)
32-51.
– Heleen Kole, Polderen of niet? Participatie in het bestuur van de waterschappen Bunschoten en
Mastenbroek vóór 1800 (Hilversum 2017).
– Milja van Tielhof, ‘De financiering van de bouw van het Schielandshuis’, Rotterdams
Jaarboekje (2014) 204-234.
– Milja van Tielhof, ‘Forced Solidarity: Maintenance of Coastal Defences Along the
North Sea Coast in the Early Modern Period’, Environment and History 21 (2015) 319-350.
– Milja van Tielhof, ‘Waterschappen als de oudste democratische instellingen van
Nederland. Het ontstaan van een mythe’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 25:2
(2015) 87-98.
– Milja van Tielhof, ‘Het college van hoofdingelanden. Vertegenwoordiging van de ingelanden in Rijnland en Schieland in de vroegmoderne tijd’, BMGN – The Low Countries Historical Review 131:2 (2016) 22-51.
– Milja van Tielhof, ‘Regional Planning in a Decentralized State: How Administrative
Practices contributed to Consensus-Building in Sixteenth-Century Holland’, Environment and History 23:3 (2017) 431-453.
– Milja van Tielhof, ‘After the Flood. Mobilizing Money in Order to limit Economic
Loss (the Netherlands, Sixteenth-Eighteenth Centuries)’, in: Gestione dell’acqua in Europa (XII-XVIII secc.). Water Management in Europe (12th-18th Centuries). Atti delle ‘Settimane di Studi’ e altri Convegni, 49 (Florence 2018) 393-411.
– Milja van Tielhof, ‘Molenmeesteressen en andere polderdames. Participatie van
vrouwen in lokaal waterbeheer in de vroegmoderne tijd’, Historica. Tijdschrift voor
gendergeschiedenis 42:1 (2019) 25-31.
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Bosatlas
Meindert Schroor (eindredactie), De Bosatlas van de Wadden.
Groningen: Noordhoff Atlasproducties 2018, 224 pp, ISBN
9789001120160, hb.
Naast de al bijna anderhalve eeuw bekende schoolatlassen maken
de uitgevers van de Bosatlas ook thematische atlassen ‘voor iedereen’. Het jongste product in deze zeer diverse reeks is een atlas van
het Waddengebied. Het boek, in het bekende grote formaat, opent
met een kort hoofdstuk ‘Wat is Wad?’ waarin een aantal basisbegrippen wordt toegelicht. Daarna wordt het gebied beschreven
in zes thematische hoofdstukken: Tussen land en water; Natuur;
Werken; Toerisme en cultuur; Beheer; en De eilanden (afzonderlijk besproken), gevolgd door topografische kaarten van het Nederlandse Waddengebied. Die beperking tot Nederland is jammer,
want elders in het boek wordt wel over de landsgrens heen naar het
oosten gekeken.
Vooral in het hoofdstuk ‘Tussen land en water’ komt de historische geografie en de (bewonings)geschiedenis van het gebied aan bod, met bijzondere
aandacht voor terpen en wierden, dijken en polders, verdronken dorpen en de kaart van
sGrooten uit 1573 die in kleur en – niet onbelangrijk – leesbaar is afgebeeld. Ook in het
hoofdstuk ‘Werken’ is er aandacht voor het verleden. Zoals gebruikelijk bij de Bosatlassen is dit in hoge mate ook een kijkboek met oude en nieuwe foto’s en veel informatie
vervat in kaarten, diagrammen en schema’s. Voor wie zich wil oriënteren op het Waddengebied vormt deze atlas een goede en breed opgezette introductie. Het ontbreken van een
literatuurlijst die de nieuwsgierig geworden lezer verder helpt, is dan weer een gemis.
Wie door dit boek enthousiast wordt gemaakt, wordt niet doorverwezen naar mogelijkheden om de opgedane kennis te verdiepen.
In 1976, dus bijna vijfenveertig jaar geleden, publiceerden de Landelijke Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee in samenwerking met Natuurmonumenten ook al een lijvig
en ruim geïllustreerd boek: Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken.
Ondanks de verschillen en de inmiddels verstreken tijd valt op hoezeer beide boeken qua
opzet op elkaar lijken. Ook de combinatie van foto’s en (veel) kaartmateriaal is zeer vergelijkbaar en het is zeker aardig (en leerzaam) om beide boeken naast elkaar te lezen. Het
oudere boek bevat wel een ruime en thematisch geordende literatuurlijst die natuurlijk
niet meer up-to-date is. Misschien had dit boek wel ietsje meer het voorbeeld mogen zijn
voor de makers van de Bosatlas, dan had die net wat meer diepgang kunnen krijgen. Maar
nogmaals: als introductie is de nieuwe atlas een fraai en informatief boekwerk.
Lauran Toorians
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