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Peilingen

Ambtenarenbond waterschappen

In de herfst van 2019 kwam hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit een 
schenking in het bezit van de eerste drie nummers van het tweewekelijkse tijdschrift Pol-
der en waterschap. Officieel orgaan van den Bond van Ambtenaren bij den Waterschappen in Neder-
land. Dat eerste nummer verscheen op 7 januari 1929 en markeerde meteen het tienjarig 
bestaan van genoemde Bond. Natuurlijk werd toen teruggeblikt. Het initiatief voor de op-
richting ging uit van drie ambtenaren van het hoogheemraadschap van Rijnland, de he-
ren A.J. Mulder, J. van Daalen en J.H. Sagekeule. Aanleiding was de tijdens de Eerste We-
reldoorlog sterk achtergebleven loonontwikkeling.

Het genoemde drietal belegde op 26 december 1918 in Leiden een vergadering waar 
eenenzeventig ambtenaren besloten zich te organiseren. Er kwam een voorlopig bestuur 
tot stand dat zich over de statuten et cetera boog. Op 19 april 1919 werd te Haarlem de 
stichting van de Bond van Ambtenaren bij de Waterschappen in Zuid- en Noord-Hol-
land officieel beklonken. Als eerste voorzitter trad M.J. van Heumen op, waarschijnlijk 
in dienst bij het hoogheemraadschap van Delf-
land. Vijf jaar later werd de lijn nationaal door-
getrokken en op 13 april 1924 vond in Amster-
dam de eerste vergadering plaats van de Bond 
voor Ambtenaren bij den Waterschappen in Ne-
derland (BAWN).

De Bond keek in 1929 tevreden terug op tien 
jaar belangenbehartiging. De salarissen van ve-
len waren belangrijk verhoogd, de waterschaps-
ambtenaren waren opgenomen in de Pensioen-
wet 1922 en in 1925 was recht op wachtgeld 
verkregen. Het bestuur hield voorts de ontwik-
kelingen rond de Ambtenarenwet scherp in het 
oog en lette ook op de belangen van de leden bij 
wijzigingen van de algemene reglementen van 
bestuur voor de waterschappen in de verschil-
lende provincies. In 1929 telde de BAWN ruim 
vijfhonderd leden. De nummers 2 en 3 van Pol-
der en waterschap bevatten onder andere artikelen 
over een losbladig administratiesysteem, mo-
dernisering van de bemaling van de Haarlem-
mermeer, recensies van de studie Polderland in 
Italië door J. Korthals Altes en het leggen van 
knopen. In de vragenrubriek komen we de bere-
kening tegen van een pensioeninkoop.
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