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Walcheren, de zuidelijke oever van de Westerschelde en
enkele kleinere eilanden waren toen van ringdijken voorzien.* Het is aannemelijk dat dijkaanleg het eerst heeft
plaatsgevonden in de meest bedreigde gebieden. De dijken werden niet vlak bij het water gelegd, maar tamelijk
vet landinwaarts zodat overal een ruim voorland bleef
liggen en de dijken alleen bij hoge vloeden door het water
werden bereikt. De dijken werden vaak gelegd op de nog
niet aangetaste kreekruggen, die min of meet evenwijdig
liepen aan de oevers van de zeegaten. Vanuit deze dijken
werden nog in de izde eeuw ook delen van het buiten
deze dijken gelegen oude cultuurland successievelijk
bedijkt. Bij deze laatste bedijkingen moesten ook
inbraakgeulen afgedamd worden. De afdamming van de
inbraakgeulen was een moeilijk werk. Voor deze afdam■ 34. Uit geologische en geomorfologische gegevens van een
gebied bij de boerderij Leeuwendamme op Noord-Walcheren
kan men concluderen dat bier in een kreek een dam is aangelegd, waardoor deze van de zee is afgesloten. In dit gebied
komen geen dijken voor. De grens van de toenmalige zee (tegenwoordig

Nieuwland)

en

het land

(tegenwoordig

Oudland,

bestaande uit kreekruggen en poelgronden) wordt gevormd
door een kustwal. Ten zuiden van de boerderij is de kreek veel
minder opgevuld dan ten noorden van de boerderij. Tevens
wordt de kreekbedding niet afgesloten door de kustwal. Beide
gegevens wijzen erop dat de kreek tot de afdamming bij Leeu¬
wendamme in open verbinding heeft gestaan met de zee.
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ming was men genoodzaakt de hulp in te roepen van de
abdijen, die over de financiele mogelijkheden, de mankracht en de expertise beschikten, om dit moeilijke werk
uit te voeren. De hele dijkaanleg in de izde eeuw diende
ter bescherming van oud cultuurland; wij kunnen dan
ook deze dijkaanleg karakteriseren als defensief
Dijkaanleg op Zuid-Beveland ten oosten van Goes

Wij kunnen de defensieve dijkaanleg heel goed volgen
aan de noordkust van het huidige Zuid-Beveland ten oos¬
ten van de huidige plaats Goes (afb. 35].* Na de inbraak als
gevolg van de stormvloed van 1134 werd een dijk aangelegd op de noordrand van de kreekrug WemeldingeKapelle-Kloetinge-Goes. Bij deze aanleg werd een smalle
verbindingsgeul tussen het Wijtvliet-geulensysteem en
het ten oosten hiervan gelegen Cuts-ee geulensysteem
door een dam, de Evendamme, afgesloten. De gewichtige
waterstaatkundige functie van deze dam hlijkt uit het
feit dat hij tot 1600 in allerlei bronnen met name
genoemd wordt. Omstreeks 1930 is deze dam bij egalisatiewerken teruggevonden; hij bestond uit aarde met een
tamelijk sterke stenen bestorting. De eerste beschermende ringdijk met de hierin opgenomen Evendamme zal
vddr 1150 voltooid zijn geweest. In het buitengedijkte
gebied, ook vanouds bewoond cultuurland, lag het geulsysteem van de Wijtvliet. In het oostelijk schorgebied van
de Wijtvliet bleef het dorp Kattendijke als een bewoond
eiland gehandhaafd.
Het schorrengebied van de Wijtvliet werd reeds vddr
1200 in zijn geheel als volgt teruggewonnen. Eerst werd
het zuidoostelijk gebied bedijkt, de dijk hiervoor liep pal
ten zuiden van een zuidelijke Wijtvliet geul. Hiernaast
werd vanuit deze polder via de Merkendijk en een even¬
wijdig met de Schelde oost-west lopende dijk het gehele
oostelijk gebied ingepolderd. Door de Merkendijk werd
een aantal kleinere geulen afgedamd. Deze twee bedijkin¬
gen zijn reeds vddr 1175 uitgevoerd. Het maken van de
eerste beschermende ringdijk en de twee eerste bedijkin¬
gen werd kennelijk uitgevoerd door de samenwerkende
plaatselijke ambachtsheren. Verdere bedijkingswerken
waarbij het noodzakelijk was de Wijtvliet bij zijn monding af te dammen, gingen de krachten van de plaatselij¬
ke gemeenschappen te boven. Hiertoe werd de hulp ingeroepen van de Cistercienzers van Ter Doest. Als beloning
werd hen een gedeelte van het aan te winnen land in het
vooruitzicht gesteld. Omstreeks 1180 stichtten deze monniken in het schorrengebied een uithof, de Monsterhoek.
Vanuit dit bezitscentrum werd leiding gegeven aan de
indijking van Kattendijke door de aanleg van de Monnikendijk en een Scheldedijk. Bij de aanleg hiervan is een
oostelijke brede tak van de Wijtvliet, de ‘Korte Wijtvliet’,
afgedamd. Deze dijk is met grote waarschijnlijkheid
omstreeks 1190 tot stand gekomen. Omstreeks 1200 werd
onder leiding van de Cistercienzers een nieuw stuk land
bedijkt. Bij de aanleg van de nieu we dijk werd de Wij tvliet
bij zijn monding afgedamd. De westelijke dijk van dit

DE WATERBEHEERSING VAN CIRCA 8oO TOT CIRCA 1250

SCHELDE

Kattend ike

Monster /
hoek
/

Goes

schillen geen afwateringsproblemen te verwachten waren,
deden deze zich op de grote eilanden toch voor. De reden
hiervoor was dat de afwatering van de laaggelegen poelgronden door de hoger gelegen kreekruggen, die de poelgronden omsloten, belemmerd werd. Verder waren de
westelijke eilanden in het westen van zee afgesloten door
de duinen; de afwatering moest duinafwaarts geschieden.
Deze moeilijkheden leidden ertoe dat men op de grote
eilanden in onderlinge samenwerking ertoe overging het
patroon van kreken tot regionale afwateringsstelsels te
herscheppen. Waar de afwateringskanalen in zee uitmondden werden uitwateringssluizen gelegd.
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Net als in het overig deel van de gewesten in deze streken
was de zorg voor de waterstaat een van de taken van de
normale bestuursorganen.*® Hierhij lag de nadruk bij de
plaatselijke gemeenschappen wat betekende dat de plaatselijke adellijke heren een overheersende invloed hadden.
In de tide eeuw toen nog geen sterk grafelijk gezag
bestond was het vermoedelijk ook door de sterke positie
van de plaatselijke adel onmogelijk om tot regionale dijkaanleg over te gaan. De ambachtsheren, als plaatselijke
machthebbers, voelden niets voor interlokale samenwer¬
king en bovenlokale leiding, die immers noodzakelijk
waren om dergelijke dijken aan te leggen.
Bij de aanleg van de ringdijken in de tweede helft van
de tide eeuw, na de inbraken van de zee als gevolg van de

Evendamme

■ 35. Ten oosten van Goes is, door de aanleg van dijken, het bij
de stormvioed van 1134 verloren gegane gebied voor 1200
teruggewonnen. De eerste dijken werden gelegd op een kreekrug, die niet door de vioeden was aangetast. Vervolgens werd
het door geulen doorsneden schorrengebied in enkele fasen
teruggewonnen, waarbij kreken werden afgedamd. De achtereenvolgende bedijkingen zij'n met cijfers aangeduid.

gebied lag langs een noord-zuid lopende geul, een voorloper van de Goese haven.

■ 36. Omstreeks 1250 was er in Zeeland een begin van een

Dijkaanle^ langs de Maosmond
Langs de zuidoever van de Maasmond en Oude Maas
ontstond geen gesloten dijkfront. Hier werd een aantal
ringpolders bedijkt, die gescheiden zijn door geulen.'®^
Het zijn tijdig geredde gedeelten van oud cultuurland; in
de oostelijke gebieden kan men de oude veenverkaveling
nog herkennen onder het in de i zde eeuw gesedimenteerde kleidek.

waterstaatkundige organisatie aanwezig. Op Zuid-Beveland en
Walcheren waren het samenwerkingsverbanden van de dorpen
voor de regeling van de afwatering. Op Schouwen was het een
door de Hollandse graaf opgelegde regeling voor het onderhoud
van de dijken. Het eiland was in districten verdeeld; de dorpen in
zo'n district waren verplicht gezamenlijk de dijken van het dis¬
trict te onderhouden.

Opwassen in de mond van deWielingen
In de monding van de Wielingen is een aantal opwas¬
sen hedijkt. Hier ontstonden kleine eilanden, waarvan
alleen Cadzand en het later bedijkte Zuidzande in de loop
der eeuwen behouden zijn gebleven.“* Cadzand behoort
hiermee tot de oudst bedijkte opwassen in Nederland.
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Na de bedijking maakte men voor de afwatering gebruik
van de aanwezige kreken, die tijdens de tide- en vooral de
izde-eeuwse overstromingen waren gevormd, en van de
restanten van de oude kreken uit vroeger eeuwen. Deze
kreken, aangepast aan de nieuwe toestand, zijn tot op
heden in gebruik gebleven.
Hoewel op het eerste gezicht vanwege de betrekkelijke
nahijheid van het bui ten water met flinke eb- en vloedver-
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vloed van 1134, was deze bereidheid cot samenwerking
kennelijk wel aanwezig. Misschien weed de samenwer¬
king 00k bevorderd omdat veel grond- en bestuursdistricten in handen van bepaalde aanzienlijke families
geraakten. Het grafelijk gezag, zowel dat van de graafvan
Vlaanderen als van de graafvan Holland, hceft bij de dijkaanlcg een coordincrende cn leidinggevendc rol gespeeld.
Het is waarschijnlijk dat het gezag hierbij gebruik heeft
gemaakt van de lancwere. In het gebied ten zuiden van de
Westerschelde dat tot Vlaanderen behoorde was het grafehjk gezag veel sterker en greep veel directer in bij de
dijkaanleg. Ten noorden van de Westerschelde hebben de
machtige ambachtsheerhjke geslachten en de grafelijke
regering er beide aan meegewerkt om de Vlaamse abdijen
bij de bedij kingswerken te betrekken. De ambachtsheren
deden dit door een gedeelte van hun gronden aan deze
abdijen over te dragen en de graven door het verlenen van
allerlei voorrechten.
Het onderhoud van de dijkcn geschiedde door de
grondgerechtigden van dc dorpen, die aan de dijk gelegen
waren. Dit onderhoud was in natura, net als de overige
werken van de lokale gemcenschap. Het toezicht hierop
was een zaak van het bescuur van die dorpsgemeenschap.
Het bestuur van het dorp was echtcr niet goed in staat het
toezicht Liit te oefenen omdat, zoals vermeld, zo’n dorp
zelfweer verdeeld was in verschillende kleine ambachten,
die ieder onder een adellijk heer stonden. De Hollandse
grafelijke regering heeft er echter voor gezorgd dat ieder
dorp een rechtsdistrict ging vormcn met een rechtbank,
die ook de keuren maaktc en de schouw voerdc over dc
dijk, die door de grondgerechtigden van het dorp onderhouden moest worden. Er zijn aanwijzingen dat de vorming van deze rcchtsdistricten, die een gehcel dorp
omvatten, vooral diende oni het toezicht op dc waterstaatswerken mogelijk te niaken. Deze regeling van dijkonderhoud op het niveau van een dorpsgebied heeft tot
en met de ijde eeuw in het gebied ten zuiden van de Oosterschelde goed gewerkt.
Alleen op Schouwen, het eiland gelegen ten noorden
van de Oosterschelde, heeft de Hollandse graafomstreeks
1200 aanvLillende maatregelen moeten treffen. Hij verdeelde het eiland in zes delen, een ervan grensde aan de
duineii en de vijfoverige werden begrensd door de dijken.
De gezamenlijke dorpsgebieden in elk zesde deel werden
nu tezamen verantwoordelijk voor het onderhoud van
het dijkgedcelte in hun dccl (afb. 3d).*
Voor de afwateringssystenien op de grote eilanden was
het noodzakelijk dat men gemeenschappelijke organen
voor het onderhoud in leven riep (afb. 3d]. Als een gedeelte
van een afwateringskanaal niet goed onderhouden werd,
konden immers ook de ambachten die hogerop aan dit
water lagen, in hun afwatering belemmerd worden. Verder moest ook de wijze waarop de grondgerechtigden in
het binnengebied van de eilanden moescen bijdragen in
het onderhoud van de zeesluizen geregeld worden. Deze
afwaterings-gemeenschappen werden wateringen ge-

noemd. Het waren besttiurlijk gezien nog geen afwaterings-watcrschappen omdat er geen bestuur bestond, dat
maatregelen kon afdwingcn. Het was een samenwerkingsverband van de verschillende dorpsgebieden. De
adcllijke bestuurders uit die dorpen moesten dc beslissingen gezamenlijk nemcn. Voor 1250 zijn er op Walcheren vier, en op Zuid-Beveland twee wateringen tot stand
gekomen. Op Zuid-Beveland blevcn wel enkele dorpsambachten die aan het buicenwater gelegen waren, buiten
de wateringen; zij hadden hun eigen watering. Op Schou¬
wen werd dc afwatering waarschijnlijk geregeld binnen
het geografisch kader van de zes delen, waarin het eiland
voor het dijkonderhoud verdeeld was.

De kwelders in het noorden
Oncwikkeling van het gebied
In het noorden handhaafde zich de bewoning op de ter¬
pen zoals die in 800 bestond (afb. 4]. Wanneer er nieuwe
kwelders opslibden, zoals in het Marnegcbied ten oosten
van de Lauwerszee, kwam op de gcbruikclijke wijze nieu¬
we bewoning tot stand. Tussen 900 en 1100 werden hicr
eerst nederzettingen op hot maaivcld gevestigd, die later
uitgroeiden en werden opgchoopt tot terpen. In dc noordelijke gebicden ontwikkclde zich een aantal kleine stadjes, waarin handel cn nijverheid gcconcencreerd werden.
In dit hoog opgeslibde kleigebicd was er geen grote
bodcmdaling, maar op veel plaacsen eerder sprake van
voortgaande aanslibbing. Hierboven is al de aanslibbing
in het gebied ten oosten van de Lauwerszee ter sprake
gebracht, maar ook in her westelijk deel slibden zeearmen zoals de Marne en het zuidelijk gedeelte van de Middelzee in dc izde eeuw dicht.
Dammen en dijken
Over de aanleg van dammen en dijken in dit gebied is erg
weinig bekend. Wel is zeker dat dc dijkaanleg hicr later
heeft plaatsgevondcn dan in Holland en Zeeland. In die
streken was dijkaanleg noodzakelijk omdat de reeds lang
bewoonde gebieden bedreigd werden door de zee. Dit was
in het noorden niet het gcval. Van een doorgaande bedijking is dan ook pas sprake geweest in de i3de eeuw, bij
enkele kustgcdeeltcn zelfs pas in de tweede helft van deze
eeuw.‘“ Zo is het ten zuiden van dc Lauwerszee gelegen
Gcrkesklooster, dat in 1240 gesticht werd, gebouwd in
nog niet bcdijkt gebied; de dijkaanleg hicr dateerc uit de
tweede helft van de i3de eeuw."' Bij de doorgraviiig van
een dijklichaam ten noorden van het Reitdiep kwam dc
eerste aanleg van de dijk tcvoorschijn. De kruin van deze
uit zware klci opgcworpen dijk lag slechts 1,25 m boven
het toenmalige maaiveld.'
Ook in deze streken zijn de dijken in gedeclten tot
stand gekomen. Zo zijn de eerste dijken in Westergo langs
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de Middelzee aangelegd. Hici: lag her land lager dan op de
hoog opgeslibde kwelderwallen langs de Noordzeekust."^ Men vond her binnen de hooggelegen kweldergebieden kennelijk niet van belang om een aantal riviermonden - waarvan enkele, zoals de Dokkumer Ee, her
Reitdiep en de nieuwe ‘Fivelmond’ door eb en vloed verbreed waren - af tc dammen. Via deze monden kon de zee
binnendringen. Dir was vooral nadelig voor de ten zuiden
van de kwelderruggen gelegen lage veengebieden, die
herhaaldelijk overstroomd werden.
Deze streken behoorden in Nederland tot de eerste
waar land werd aangewonnen. Vermoedelijk door de verlegging van de grote vloedstromen in de richting van de
nieuw ontstane ‘Zuiderzee’ slibden de zeearm de Marne
en het zuidclijk gedeelte van de Middelzee in de izde
eeuw zover dicht, dat ze nog slechts bij uitzondering door
zeer hoge vlocden overstroomd werden. Om de zeeinvloed helemaal buiten te sluiten werden de Marne en het
dichtgeslibde dcel van de Middelzee omstreeks 1200 door
de aanleg van een dijk van zee afgesloten.

Het rivierkleigebied
Occupatie
In het rivierkleigebied was er omstreeks 800 al een tamelijk dichte bewoning op de stroomruggen en oeverwallen.'"’ De bewoning was geconcentreerd in kleine nedcrzettingen, bestaande uit een klein aantal boerderijen. In
de volgende eeuwen groeide de bevolking niet door het
stichten van kolonistendorpen, maar door het stichten
van nieuwe boerderijen in de nederzettingen zelf Om
deze groei mogehjk te maken moest het land steeds
intensiever gebruikt worden. Dit intensiever gebruik
werd mogelijk gemaakt door maatregelen op het gebied
van de waterbeheersing. Deze maatregelen, hoe eenvoudig van aard ook, vergrootten het vermogen tot de uitoefening van het agrarisch bedrijf aanzienlijk. Hierdoor
werd het rivierengebied een dicht bevolkt gebied.
Kaden en ontwatering

Afwatering

Het rivierengebied was niet door dijken beschermd. De
nederzettingen met hun akkerbouwcomplexen lagen
hoog genoeg. Het gebied dat wel eens van wateroverlast
te lijden had - de komgronden en in mindere mate de
lager gelegen delen van de stroomruggen en de oeverwallen - werd gebruikt als weiland. De afwatering vond
direct naar de rivier of via de kommen plaats.
De eerste kaden werden niet langs de rivier, maar
dwars daarop aangelegd, aan de oostkant van het dorpsgebied (afb. 37]. Zo’n zijkade ofzijdwende liep aan de andere
kant van de oeverwal door en diende in de eerste plaats om
de toestroming van water uit de hoger gelegen buurnederzetting te beletten. De volgende stap vormde de aanleg
van een achterkade, die dwars op de zijdwende stond.
Deze bood bescherming tegen het overstromingswater
dat door de kom zijn weg zocht. Samen maakten zijdwenden en achterkaden het mogelijk het akkerland uit te breiden over de lagere gcdeelten van het aan de komzijde gele¬
gen dcel van de oeverwal. Dit betekende een aanzienlijke
uitbreiding van het akkerareaal. Nieuwe boerderijen wer¬
den vaak op de grens van stroomrug en kom gesitueerd
zodat ze gunstig lagen ten opzichte van het akkerland op
de stroomrug en de weiden in de koni. De lage akkerlanden werden ontwaterd door sloten die op de perceelscheidingen lagen. De sloten stroomden uit in een gegraven
wctcring, die gewoonhjk in de kom uitkwam. Enkele
weteringen loosden stroomafwaarts in een rivier.
Op het eind van de izde eeuw werd het noodzakelijk
dat ieder dorp langs de rivier kaden ging leggen. Dit hield
verband met de aanleg van kaden en dijken langs de rivieren in het veengebied. Hierdoor werden de rivieren geleidelijk opgestuwd. Daarbij kwam dat, zoals elders in dit
boek reeds vermeld, de rivieren na 1150 geleidelijk een
steeds onregelmatiger regime gingen vertonen, wat
hogere waterstanden tot gevolg had. De verschillende

De afwatering in deze gebieden gaf weinig problemen.
Het overgrote deel van de kweldergebieden in de huidige
provincie Friesland waterde af op de Middelzee."'* De
reden dat ze in de richting van deze zee uitwaterden, was
dat de kwelderwallen langs de zeekust hoger lagen dan de
meer binnenwaarts gelegen landen. Het gcbicd liep als
het ware in de richting van de Middelzee af De kwelders
ten oosten van het Lauwerszeegebied, in de huidige pro¬
vincie Groningen, waterden zoals hierboven reeds vermeld, af naar het zuiden, naar de nieuw gegraven afwateringskanalen in het grensgebied van de kwelders en de
ontgonnen veengebieden.
Waterstaatsorganisatie
In deze eeuwen was zowel dijkzorg als zorg voor de afwa¬
tering een plaatselijke aangelegcnheid. In de gebieden, die
immers niet onder landsheerlijk gezag stonden, was er
van hogerhand geen toezicht op deze dijkzorg van de lokale gemeenschap. Zoals reeds eerder vermeld, vond men in
dit staatkundig zo verbrokkeld gebied in de landrechten
de juridische basis om bij dreigende dijkdoorbraken een
dijkleger uit het gehele door overstroming bedreigde
gebied te recruteren.*" De reden dat in de dichtbevolkte
kweldergebieden in deze en ook in latere eeuwen geen
sprake was van regionale dijkzorg moet niet alleen
gezocht worden in het feit dat hier geen landsheerlijk
gezag bestond. Vermoedelijk was de dreiging van de zee
in dit hooggelegen gebied zo gering dat de noodzaak van
een regionale organisatie ontbrak.
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rivierkaden van de dorpen sloten echter nog niet op
elkaar aan. Via de niet bekade gedeelten bleef het water's
winters de kommen binnenstromen (afb. 38)."^
Door de groei van de bevolking, die gepaard ging met
de intensivering van de akkerbouw op de oeverwallen,
werd het noodzakelijk om de kommen voor weiland
geschikt te maken. Vee was niet alleen belangrijk voor de
levering van produkten maar het produceerde ook de
voor de akkerbouw zo noodzakelijke mest. De kommen
werden ontwaterd door het graven van sloten. Deze slo¬
ten kwamen vooral in het oosten van de kommen tot
stand. Ze mondden uit in de weteringen die het water
afvoerden, ofwel naar het in het westen van de kom gelegen laag moerassig gedeelte, ofwel naar de rivier. Zo was
er omstreeks 1250 in het rivierengebied nog steeds geen
sprake van een doorlopende dijkring langs de rivieren en
van regionale afwateringsstelsels. Deze zijn pas met het
hierbij behorende waterstaatsbestuur in het begin van de
I4de eeuw tot stand gekomen.
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■ 37. In het rivierengebied werden de dorpen aanvankelijk door
kaden beschermd tegen het water van de stroomopwaarts gelegen dorpen en het water uit de komgebieden. Er lag geen kade
langs de rivier.

Stand van de techniek
Dijken
■ 38. Net als in het gehele rivierengebied waren de rivierdijken

Over de techniek van de oudste dijkbouw in Nederland is
weinig bekend. Archeologische opgravingen hebben er
nauwelijks plaatsgevonden. De verklaring hiervoor ligt
in het feit dat de meeste oude dijken nog steeds een
waterkerende functie hebben, zodat doorgravingen voor
onderzoeksdoeleinden niet mogelijk zijn. Slechts bij

in de landstreek tussen de rivieren de Waal en de Maas ten wes¬
ten van Nijmegen omstreeks 1250 nog niet gesloten. In de winter
stroomde het water tussen de openingen in de kaden langs de
rivier naar binnen en zette de komgronden onder water. Verder
benedenwaarts stroomde het water vanuit de kom weer naar de
rivier.
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enkele dijken is dit gebeurd cn van deze beschikken we
over dijkprofieleii. We zullen ecu voorbeeld bespreken.
In 1976 werd bij de aanleg van een nieuwe weg de
Westfriese Omringdijk bij Aardswoud doorgraven. Daarbij bleek dat de dijk sinds de i3de eeuw in vier fasen vier
meter opgehoogd was [afb. 39).“’ De I3de-eeuwse kerndijk lag direct op het veen. In de i4de eeuw werd deze verhoogd met een laag klei. In de i6de eeuw versterkte men
de dijk aan de zeezijde door daar een pakket wier tegen
aan te leggen, tezamen met een houten beschoeiing. Een
nieuwe verhoging vond plaats in de rSde eeuw. Het materiaal waaruit de dijk is opgebouwd kwam uit de directe
omgeving. De kerndijk bestaat uit een mengsel van klei
en veen. In het veen bevinden zich sporen van cultuurplanten, waaruit te concludercn valt dat het gebied reeds
ontgonnen was voordat de dijk gebouwd werd. De kern¬
dijk met de i4de-eeuwsc ophoging vormt een zogenaamde zodendijk. Dit is een dijk die opgeworpen is door middel van een groot aantal zoden, c.q. plaggen. Het materiaal voor de idde-eeuwse zogenaamde wierdijk kwam
00k uit de directe omgeving; men viste het wier op uit de
Zuiderzee. Het voordeel van een uit wier opgebouwde
dijk is, dat het wier na verloop van tijd een zeer compacte
massa vormt, waardoor een stevig dijklichaam verkregen
wordt. Op het eiland Wieringen zijn wierdijken nog
steeds te zicn; ze zijn wettelijk beschermd.
Het voorbeeld van de Westfriese Omringdijk mag als
illustratief gelden voor de mecste middeleeuwse dijken
in Nederland. Het zijn doorgaans zodendijken, opgewor¬
pen met materiaal uit de directe omgeving en ze zijn in de
loop der tijd vcrschillcnde malen verhoogd.
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■ 39. Doorsnede van de Westfriese Omringdijk. De dijk is vanaf
de 13de eeuw in vier fasen circa vier meter opgehoogd.

Het talud van een dijk was aanvankelijk aan de binnen- en de buitenzijde even steil. Al in een zeer vroeg sta¬
dium heeft men dit aangepast. Zeedijken kregen aan de
zeezijde een flauwe helling en aan de landzijde een steile.
De flauwe helling was nodig om tijdens stormvloeden de
kortstondig hoog oplopende golven te weerstaan. Voor
rivierdijken is dit precics andersom. Deze dijken moesten
namelijk niet kortstondig, maar juist zeer lang hoge
waterstanden kcren en een excessieve golfwerking was
niet te duchten. Om Verweking’ van de dijk en kwel te
voorkomen kreeg deze aan de landzijde een flauwe hel¬
ling. Het talud aan de rivierzijde is steil. Uit archeologische opgravingen bleek dat de uit circa 1200 daterende
rivierdijk in Rotterdam reeds dit kenmerkende rivierdijktalud had.
Voor de dijkbouw had men al vroeg gespccialiseerd
gereedschap ontwikkeld. Aan enkele daarvan zullen we
kort aandacht besteden. Zo was er de zodensnijder, een
aan een steel bevestigd mes, voorzien van een oog waaraan een trekkoord zat (afb. 40]. Het mes was op diepte
instelbaar en met een houten wig vastgezet in de voet van
de steel. Op afstanden van 25 cm werd de grasmat verticaal ingesneden in twee loodrecht op elkaar staande richtingen. Daarbij word het mes aan het koord voortgetrokken en met behulp van de steel gestutird. De zodenlichter
was een scherpe platte ijzeren schop, onder een hoek
eveneens aan een steel bevestigd en van een oog met trek¬
koord voorzien (afb. 41]. Er bestaan voor deze schop ver-
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schillendc vormcn: drichockig, half rond en ook wel
rccht. Met de zodcnlichter werden dc zoden op de dicpcc
van de sncde van de ondergrond losgesnedcn en vervolgens op een kruiwagcn of kar geladen en naar de in aanbouw zijnde dijk vervocrd. Daar werden dc zoden strak
tcgcn clkaar gelegd en stevig tegen de vooraf gereedgeniaaktc ondergrond geslagen. Opgemerkt moec worden
dat clkc streek vaak zijn eigen oncwikkeldc vormen voor
ditsoorcgereedschappcn kcndc."*
Om het transport van dc grond te beperken werden dc
putten, die door dc ontgraving ontstonden, zo dicht
mogelijk bij de aan tc Icggcn dijk gesitueerd. In het algemecn lagen die putten aan dc buitenzijde van het dijktrace'. De gcgravcn grond werd aanvankelijk naar de dijk
■ 40, 41 en 42, van boven naar beneden: zodensnijder, zodenlichter en kruiwagen.

V

gebracht met een bcrric ofdraagbaar, later kwam de krui¬
wagen in ontwikkeling (afb. 42] en nog weer later de door
een paard gctrokken kipkar. In dc loop der tijd zijn er verschillendc kruiwagenvormen ontwikkeld voor het vcrvoer van diverse soorten grond, als klei, vecn, zand en
plaggcn. Deze aanpassingen zijn gcleidelijk ontstaan, de
oervorm is niet mecr tc achterhalen. Het houten wicl van
de kruiwagen was naar vcrhouding smal en kon in zachte
of rulle grond wegzakken, zodat het transport onmogelijk word. De oplossing hiervoor werd gevondcn in het
leggen van rijen planken, een straal genaamd. Naarmate
het work vorderde, werd zo’n straal verplaatst. Op regclmatige afstanden lagen er in een straal wisselplaatsen,
waar men de voile en lege kruiwagens aan elkaar overgaf
Deze wisselplaatsen lagen niet tc ver van elkaar, zodat het
kruien van een geladen wagen tijdig werd afgewisseld
door het vecl lichtcre werk van het over dezelfde afstand
tcrug brengen van een lege kruiwagen.
In deze werkwijzc school een voor dc grondwcrkcrs
gunstig sociaal element. Dc langzaamste bepaalde het
tempo, tcrwijl iederecn hetzclfde presteerde. Het systecm
is tot in de zoste eeuw bij grondtransport tocgepast. Wil¬
de men de capacitcit opvoercn dan moest men met meet
arbeiders ontgravcn en laden, meer kruiwagens inzetten
en de wisselplaatsen dichter bij elkaar leggen. Was dit nog
niet voldoende dan moest men het hele bedrijfverdubbelen. Zoiets kon nodig zijn om in het gunstige jaargetijde,
van april/mei tot aan november, met een bepaald dijkvak
klaar te komen. Gedurende de overige maanden waren
immers hogerc waterstanden door stornien te verwachten, waarbij het maken van grondwerk moeilijk ofonmogclijk word en vernieling door golfslag van het slechts ten
dele gevorderde dijkvak dreigde.
Dc aanlcg van een dijk vergde niet allecn tcchnische
kennis en gespecialiseerd gereedschap, maar ook veel
arbeiders. De laatsten werden doorgaans uit een zeer
ruim gebied gcrecrutcerd (hoofdstuk 3, afb. 5). Niet in de
laatste plaats was echter een goede organisatie onontbeerlijk; een organisatie die complexer werd naarmate de
dijk langer was en het grondverzet omvangrijkcr.
Dammen en sltiizen
Reeds vbdr 1250 hceft men op een aantal plaatsen geulen
afgedamd, waarbij in de dam een sluis kwam te liggen.
Het docl van deze afdammingen was om het buitenwater
tegen te houden. De sluis was nodig om het achterliggendc gebied te kunnen blijven ontwateren. Het achterliggende gebied kon bestaan uit nieuw aangewonnen bedijkingen, maar ook uit reeds lang bewoond gebied dat door
daling van het maaiveld allcngs meer problemen met het
binnendringende buitenwater kreeg. De oudste sluizen
waren klepduikcrs. Ze bestonden uit een lange houten
koker, die bij hoge buitenwaterstanden met een klep wer¬
den afgcsloten. Schepen konden deze sluizen niet passeren. Moest ook scheepvaart mogelijk blijven dan werden
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■ 43. Gevolgen van opwaartse waterdruk bij een bouwput.

aanvankelijk open uitwateringssluizen gebouwd, bestaande uit een vloer met twee opgaande wanden in de
vorm van bet dwarsprofiel van de dijk. Omdat er slechts
een deur ofklep was, konden de schepen er alleen doorvaren tijdens de zeer korte perioden per dag wanneer binnen- en buitenwaterstand gelijk waren. Voor de scheepvaart werden later vaak aparte schutsluizen gebouwd,
zoals dat bij voorbeeld ook in de zoste eeuw in het Haringvliet gebeurde.
De bouw van een uitwateringssluis was niet moeilijk
als de waterafvoer via de geul gedurende een bepaald jaargetijde stagncerdc. Men kon de sluis in die periode bouwen in de droge bedding van de geul en de dijk vervolgens
daarover aanleggen. Lastiger werd het als de geul het
gehele jaar door water afvoerde. In dat geval moest de
sluis naast de geul worden aangelegd in een aparte bouwput, waarna de geul via een omleiding door de sluis werd
geleid. De oude bedding werd vervolgens afgedamd. Er
was ook een alternatiefmogelijk - hoewel minder gebruikelijk - namelijk; eerst de geul omleiden, dan de sluis in
de oude bedding bouwen en vervolgens de oorspronkelijke loop weer herstellen.
Bij de bouw van uitwateringssluizen doet zich een
aantal problemen voor die al vroeg in de geschiedenis van
de Nederlandse waterbouwkunde zijn onderkend. Dat
blijkt althans uit de constructies die men heeft toegepast.
Uiteraard blijven de problemen door de eeuwen been
dezelfde; het is de manier waarop men ze heeft onderkend
en in technische zin heeft trachten op te lossen die in de
geschiedenis zichtbaar wordt. Op enkele aspecten gaan
we hieronder verder in.
Zoals reeds gezegd, is er voor de bouw van een sluis
doorgaans een bouwput nodig, waarin tijdens het gunstige jaargetijde de sluis met inbegrip van haar fundering
kan worden opgetrokken. Dit gebeurde ‘in den droge’.
Niet altijd was er echter voldoende ruimte om rond de
bouwput een omringdijk ofkade aan te leggen. Men nam
dan zijn toevlucht tot een kistdam: twee rijen planken
werden ingeheid en onderling verbonden, waarna de
ruimte er tussen met klei werd gevuld. Aanvankelijk wer¬
den in plaats van planken rechte boomstammen gebruikt, soms in een dubbele rij met het oog op een betere

dichtheid. Tot het maken van een dichte wand van een
enkele rij planken was men pas in staat nadat de gereedschappen waren ontwikkeld om de planken van een mes¬
sing en groef te voorzien.
Om de waterafvoercapaciteit van de sluis optimaal te
maken, heeft men steeds getracht de bovenkant van de
sluisvloer aan te leggen op hetzelfde niveau als de bodemdiepte van de geul. Dit betekent dat de funderingsdiepte
van de sluis nog iets lager kwam te liggen, namelijk de
dikte van de sluisvloer dieper. Hieruit volgt dat de (ook
opwaartse) druk van het grondwater ter plaatse van de
bouwput meestal overeenkwam met de maximale waterdiepte van de afvoergeul tijdens de bouw plus nog de dik¬
te van de sluisvloer. Het gevolg van deze omstandigheid
was dat, wanneer tijdens het graven van de bouwput de
waterstand daarin naar rato werd verlaagd, de opwaartse
druk van het grondwater de bodem van de bouwput deed
opbarsten indien ze van klei was of deed vervloeien door
welvorming indien ter plaatse zandlagen aanwezig
waren (afb. 43]. Alleen wanneer de kleilaag dikgenoeg was
om de opwaartse grondwaterdruk tegenwicht te bieden,
bleef de bouwput intact en kon ze droog worden gehouden. Het hemelwater en het zijdelings indringende kwelwater werd met de hand, met een hoosvat of met een tonmolen verwijderd.
Uit het voorgaande is wel duidelijk dat de ontwikkeling van de sluizenbouw in sterke mate afhankelijk was
van de mogelijkheden een bouwput te maken en in stand
te houden tijdens de aanleg van de sluis en wel op zodanige wijze dat een goede funderingsgrondslag behouden
bleef en de put droog kon worden gehouden. We raken
hier wel het moeilijkste probleem in de ontwikkeling van
de sluizenbouw. Vaak is de aanleg met grote moeite en
kosten gepaard gegaan ofzelfs mislukt doordat de bodem
van de bouwput door welvorming als funderingsgrond¬
slag niet meet geschikt was of doordat de opwaartse
waterdruk het op de gewenste diepte brengen van de
bouwput onmogelijk maakte. Vaak ook werkte men op de
grens van wat praktisch mogelijk bleek. Dan nam men
genoegen met een hoger gelegen sluisvloer dan oorspron-
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kelijk in de bedoeling lag. Of men acccptccrde een nict
horizontale ligging van de sluisfvloer], omdac de verstoring van de bodem van de put niet overal even grooc was
en men ccn wedloop met de tijd voerdc om bet slechtc
seizoen met zijn stotmen en hogcre waterstanden voor te
blijven. Dit laatste was hoogstwaarschijnlijk ook het
geval tijdens de aanleg in de i3de eeuw van de sluis in de
Oude Riet, een zijgcul van de Lauwers, bij Buitenpost
[afb. 44)."^ De bodem van deze sluis kwam scheef te liggen, varicrend van 0,88 tot 1,6^5 m-NAP.
Problemen deden zich ook voor als men er niet in
slaagdc de sluis waterdicht in te passen in het dam- of
dijklichaam. Was de grond aan weerszijden van de sluiskoker niet zorgvuldig genoeg aangestampt, dan kon het
water hierlangs doorsijpelen. Men noemt dit verschijnsel
achterloopsheid. De sluis raakte hierdoor los van het dijk¬
lichaam, wat catastrofale gevolgen kon hebben. In het
ergste geval ontstond naast de sluis een nieuwe afvoergeul en werd de sluiskoker door de stroom verplaatst.
Men kon achterloopsheid voorkomen door aan de beidc
einden van de sluis en ter plaatse van de beweegbarc
kering loodrecht op de as van de sluis schermwanden aan
te brengen die waterdicht op de sluiswanden aansloten
(afb. 45].
Een soortgelijk probleem deed zich voor bij sluizen die
op een veenachtige bodem waren gebouwd, vooral als
deze met het oog op de zetting een fundering op palen
hadden. In dat geval kon de sluiskoker een kleinere zet¬
ting gaan vertonen dan het dijklichaam ter plaatse, waardoor ondcr de sluis een kier ontstond waarlangs grondwater ging sijpelen. De sluis werd hierdoor ondermijnd
en de constructie raakte instabiel. Dit verschijnsel staat
bekend als ondcrloopsheid (afb. 46!). Om de nadelige
gevolgen van onderloopsheid tegen te gaan, werd in de
loop van de tijd ook onder de sluis een damwand ge-

aanvultingsgrond

sluis

■ 45. Maatregelen tegen achterloopsheid bij een sluis.

plaatst, aansluitend bij de aan weerszijden geplaatste
wanden. Zo ontstond als het ware een kraag rond de sluis.
Deze kraag werd ook ter hoogte van de bcwcegbare watcrkering, de deur of klep, aangebracht. Op deze wijze word
de sluis een hecht onderdeel van het dijklichaam. De
maatregelen tegen achter- en onderloopsheid ontwikkelden zich langzamerhand in de loop der ceuwen.
Om de sluiskoker korter te maken en dc stroom beter te
geleiden, legde men tevens aan beide einden van de sluis
zogenaamde vlcugelwanden aan. De vlcugels werden
gemaakt van damplanken. Dc vleugelwandcn werden als
beschociingen uitgevoerd, voorzien van gordingen en
ankerjukken (afb. 47]."^ Bij houten sluiskokers sloten zij
aan op de gebmten aan de beide einden, die daarom vleugelgebinten werden genoemd.
Dc vleugelwandcn werden onder de kopeinden van de
sluiskoker doorgetrokken, zodat ook hier onderloopsheid
van de sluis werd bestreden. Er kon nu een zekere uitschuring plaatsvindcn zonder direct gevaar voor de stabiliteit. Dc erosie werd verder tegengegaan door de bodem
en de aansluitendc taluds met behulp van rijshout, verzwaard met stenen, te verdedigen. Diverse constructics
zijn hiervoor in dc loop der eeuwen ontwikkeld. Aan het
bovenstroomse einde - de ingang dus - is de benaming
van deze constructie ontvangbed, benedenstrooms heet
het stortebed. Aanvankelijk zict men ontvang- en stortebed allcen tussen de vleugelwandcn aangebracht. Later
wordt het stortebed vaak uitgebreider, want een zich
spreidende waterstroming geeft veel meet wervelingen
en dus uitschuring van de bodem dan een stroming door
een gelcidelijk nauwer wordende opening. Ook deze ervaringen zijn in de loop der eeuwen opgedaan.
Een laatste belangrijk onderdeel van de sluis is de
draaibare deur of klep, die over het algemcen bij een buitenwaterstand hoger dan de binnenwaterstand automatisch werd geslotcn en bij een lagere buitenwaterstand
(dan binnen) door de druk van het uitstromende water in
de open stand word gehouden. De constructie fungeerde
dus als een terugslagklep. Omdat ze bij ruw weer door
golfwerking kwetsbaar was, werd ze veelal enkele meters
vanaf het buitensluisfront in de koker aangebracht.
Indicn van golven weinig te duchten was, kon de klep ook
aan het uiteinde aan de buitcnzijde worden gesitueerd,
waardoor het onderhoud van dit essentiele onderdeel
eenvoudiger was (afb. 48]. Pas in latere eeuwen is men

13de-eeuwse sluis, gelegen in de bedding van de Oude Riet. De
sluis bestond uit een houten koker, 7,96 m lang en 1,30 m breed.
Op circa 3,50 m afstand vanaf het buiteneinde is een deur of klep
gemonteerd geweest. De foto geeft een detail van het uiteinde
van een onderbalk met een rechthoekig gat, waarin het uiteinde
van een stiji past, en een horizontaal pengat.
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king zeer bedreven, veel sluisdelen zijn bijvoorbeeld
afkomstig van oud scheepshout. Deze vaardigheden heeft
men benut bij het maken van sluisconstructies. Het
zwakke punt zat cchter lange tijd in de funderingstechniek; het inzicht in de eigcnschappen van grond en
[gtond]water moest nog groeicn. Dit aspect zou men later
met vallen en opstaan leren.

voor sluizcn aan zee ecu dubbele kcring gaan toepassen;
een zelfsluitende deur in de sluiskoker eii een schuif aan
de buitcnkant om bij storm een extra bescherming te
hebben.
De constructie van de klep of deur heeft een zekere
ontwikkeling ondergaan die in de eerste plaats samenhangt met de keuze van de plaats van de draaiingsas. Men
spreekt van een klep als deze as horizontaal is, en van een
deur bij een verticaal gelegen draaiingsas. In de vroegst
bekende sluizen komen beide oplossingen voor, maar de
klep is zcer waarschijnlijk toch de oudste vorm.
Bezien we de stand der techniek tot circa 1250, dan
kunnen we concltideren dat deze naar verhouding hoog
ontwikkeld was. Verrassend is dit niet. We konden dit
reeds zicn aan de vernuftige wijze waarop men destijds
houten kappen met opmerkelijke ovcrspanningen in kerken bouwde. De vakbekwaamheid blijkt 00k uit de
scheepsbouw; de Nedcrlanders waren in de houtbewer-

Nederlanders in het buitenland; met name in
Noord-Duitsland
Reeds vbdr 1250 is er met name in Noord-Duitsland
gebruik geniaakt van de kennis van de waterbeheersing
van Nederlanders.Dit betrof toen de kundigheid om
■ 46. Onderloopsheid bij een sluis op palen en maatregelen
hiertegen.
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■ 47. Model van de duikersluis met klepdeur in de dam van de
Rotte.
■ 48. De klepdeur van de Rottesluis tijdens de opgraving.

via systematische ontwatering land te ontginnen. Deze
kennis hadden de Nederlanders opgedaan bij de ontginning van de veengcbieden. Het is dus niet zo, zoals nog
vele Duitse auteurs menen, dat de Nederlandse imniigranten vooral kennis hadden van de aanleg van dijken.
In het begin van de izde eeuw kwamen de eerste ontginners uit de omgeving van Leiden; een gebied waar toen
noggeen sprake was van systematische dijkaanleg.
De deskundigheid bestond niet alleen uit technische
kennis maar ook uit de bestuurlijke organisatie van de
vrije dorpsgemeenschappen. De gemeenschappen met
hun zelfbestuur, ook op het gebied van de waterstaat,
waren niet alleen in staat het gebied door ontwatering te
ontginnen maar ook om de waterstaatkundige infrastructuur in stand te houden. Hierbij waren de bestuur¬
lijke instrumenten van keur en schouw van wezenlijk
belang.
De eerste vermelding in de bronnen van de betrokkenheid van Nederlanders bij de ontginning dateert van het
jaar 1113. De vorst-bisschop van Bremen sloot toen met
een aantal Hollanders, komend uit het pas ontgonnen
veengebied ten oosten van Leiden, een verdrag over de
ontginning van een gebied in het dal van de Weser. Dit
verdrag is bijna gelijkluidend met de cope-overeenkomsten, die de Hollandsc graaf met de ontginners van zijn
wildernis sloot. Er werden afspraken gemaakt over de
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grootte van de hoeven en over de rechten en de plichten
van de nieuwe dorpsgemeenschap. Net als in Holland
genoten de kolonisten een persoonlijke vrijheid en waren
zij de gerechtigden op de grond. In het verdrag wordt
alleen gesproken van waterlopen maar niet van de aanleg
van dijken. Dit wijst crop dat het hier ging om ontgin¬
ning door ontwatering.
De onderneming was kennelijk erg succesvol, want
spoedig volgden vele nieuwe ontginningen. Het gebied
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aan beide zijden van de Weser bij Bremen werd door
Hollanders ontgonnen. Al de nieuwe kolonistendorpen
hadden dezelfde rechten als in Holland. Dir recht was
afwijkend van de rechten van de reeds lang bestaande
dorpsgemeenschappen in deze streken.
In de izde eeuw ontgonnen de Hollanders grote
gebieden langs de Elbe. Zo vindt men aan de monding
van de Elbe veel dorpen met copenamen, zoals Ladecop
en Heringscop. Zelfs in dit kustgebied waren de Hollan¬
ders niet betrokken bij de dijkaanleg. De Hollandse kolo¬
nistendorpen vindt men niet aan de kust maar meet naar
het binnenland. Petri zegt hierover dat de dijken door de
oorspronkelijke terpbewoners zijn aangelegd en dat ‘die
hollandische Siedler im bis dahin unerschlossen gebliebenen riickwartigen Niederungsland mit seinen stagnierenden Gewassern ihre schmallen, langgestreckten
Parzellen und Entwasserungskanale anlegten'.’^' Ook
stroomopwaarts langs de Elbe zijn er veel ontginningen
volgens het Hollandse model geweest. Men beperkte zich
niet tot de landen in de nabijheid van de rivier, ook gebie¬
den die verder landinwaarts lagen, zoals het drassige
gebied tussen Salzwedel en Stendal, werden door Nederlanders ontgonnen.
De Hollandse ontginningen in de Noordduitse laagvlakte zijn een groot succes geweest. Duitse auteurs spreken zelfs van een explosic van ontginningen. Men kan
stellen dat alle Noordduitse gebieden die last van wateroverlast hadden op de ‘Nederlandse’ wijze zijn ontgon¬
nen. Vorsten uit het grensgebied van het toenmalige
Duitsland, ongeveer overeenkomend met de streken
langs de Elbe en zijn zijrivieren, hebben meermalen
agenten naar het huidige Nederland gestuurd om bewoners van de veenontginningsgebieden over te halen te
emigreren naar hun vorstendommen. Zij waren dan wel
verplicht om de kolonisten net zo veel rechten te geven
als deze in hun herkomstgebied hadden. Voor de bewoners van de Nederlandse veenontginningen was er in de
eerste helft van de rzde eeuw nog weinig reden om te
emigreren. Er was noggeen sprake van verwoestende zeevloeden en in eigen land waren nog voldoende gebieden
ter ontginning over. Men vertrok vermoedelijk omdat de
voorwaarden elders aantrekkelijker waren dan in eigen
land. In later eeuwen heeft er wellicht ook emigratie
plaatsgevonden omdat de levensomstandigheden in
bepaalde veenontginningsgebieden verslechterden door
herhaaldelijke overstromingen.
De Hollanders waren gewild als kolonist, omdat ze de
technische kennis hadden om gebieden te ontwateren.
Belangrijker misschien, was dat de vrije dorpsgemeen¬
schappen voldoende bestuurskracht hadden om de ont¬
ginning tot een goed einde te brengen en het resultaat te
consolideren. Het belang van de vrije dorpsgemeen¬
schappen wordt ook ingezien door Duitse auteurs. De
Duitse auteur Petri verklaart dan ook aan het slot van zijn
artikel dat naar zijn mening de belangrijkste bijdrage van
de Hollands kolonisatie is geweest dat deze gepaard gin-
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gen met ‘mit einem Mehr an Freiheit und Gemeinschaftsgeist - mit dem Gliick, “auffreien Grund mit freien Volk” zu stehen’.'^'
Niet alle ontginningen in de drassige gebieden in
Noord-Duitsland werden gedaan door Nederlanders. Na
de izde eeuw werd veel ontgonnen door lieden, die uit
Duitsland zelf afkomstig waren. Het was echter wel zo
dat zij niet alleen van Hollandse waterstaatkundige tech¬
nische kennis gebruik maakten, maar dat ze ook dezelfde
rechten hadden als de Hollanders. De Engelse geograaf
Mayhew formuleert het als volgt: ‘Numerous documents
exist making land awards in badly drained areas to Ger¬
mans, although often the territorial lord would grant
them the privileges of settlement under Dutch law’.'“
Men kan zich afvragen of de vorsten deze rechten
alleen gaven omdat ze anders geen kolonisten konden
aantrekken. Het is mogelijk dat de machthebbers ervan
overtuigd waren, dat het succes van ontginningen samenhing met het bestaan van vrije dorpsgemeenschappen. De
ontginningen volgens Nederlands model waren kennelijk zo succesvol dat ze in de eeuwen na 1250 ook werden
toegepast in andere streken, zoals in Oost-Pruisen.
In de loop der eeuwen hebben de vrije boerengemeenschappen in Duitsland echter al hun rechten verloren. In
het ene gebied gebeurde dit eerder, in het andere later. Zo
verloren in de streken rond Bremen de vrije boerengemeenschappen al omstreeks 1250 hun bijzondere rech¬
ten, terwijl meet oostwaarts in Duitsland toen juist een
begin werd gemaakt met de ontginningen door vrije boerengemeenschappen. In Duitsland verliep de geschiedenis van de kolonisatie dus wezenlij k anders dan in Neder¬
land, waar zoals Petri terecht opmerkt ‘die Binnenkolonisation den Anstoss gab zu einem rechtlichen und sozialen
Aufstieg’.'^* De reden van de andere ontwikkeling in
Duitsland is, zoals wij al hebben gemeld, dat de vrije ontginningsnederzettingen in Noord-Duitsland een minderheid vormden te midden van de onvrije nederzettingen. In het graafschap Holland daarentegen bestond het
overgrote deel uit kolonisatiegebied. In later eeuwen zal
ook een rol hebben gespeeld dat in de Nederlandcn spoedig een stedelijke samenleving ontstond. De steden in de
middeleeuwen waren immers bolwerken van de door de
vorst gegarandeerde vrijheden.
Inmiddels lijkt het er op, dat Hollanders in de izde en
i3de eeuw eveneens op grote schaal op overeenkomstige
wijze aan het ontginnen zijn geweest in centraal OostEngeland. Voor de uitgestrekte veengebieden rond de
Washbay, die goeddeels nog altijd Holland worden
genoemd, treft men zowel in verkavelingsstructuren en
veldnamen als in historische bronnen een veelheid van
onmiskenbare aanwijzingen in die richting.'^^
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Conclusie

den gevormd, die keuren op de waterstaatswerken kon¬
den maken en de schouw uitvoerden. Van belang was dat
iedere gemcenschap voor zijn eigen afwatering nioest
zorgen; men was niet gcrechtigd via het afwatcringsstelsel van een anderc gcmecnschap afte wateren.
Naast de buurschappcn trad ook de grafelijke regering
in de verschillende vorstendommen regelend op. Deze
kon zijn onderdanen oproepen voor dijkbewaking en ook
vcrplichten tot het maken van dijken. De waterstaatzorg
van de hoge overheid is blijvend een belangrijk element
geweest in het watcrbehcer in Nederland. Ook namen de
grafelijke regeringen dikwijls het initiatieftot het scheppen van nieuwe institutics. We denken hierbij niet alleen
aan de opgerichte waterschappen hier onder genoemd,
maar ook aan het creeren in Zeeland van rechtsdistricten
die een geheel dorp omvatten.
Wellicht de belangrijkste ontwikkeling in deze periodc is dat er streekwaterschappen ontstonden. Deze kwamen voortzowel uitgemcenschappelijke initiatieven van
plaatsclijke buurschappcn als op initiatief van een grafe¬
lijke regering. Deze streekwaterschappen waren overheidslichamcn, met een taak voor waterstaatzorg in een
bepaald gebied. Zij konden bcpaaldc buurschappen verplichten tot het onderhoud van waterstaatswerken. Door
de oprichting van de streekwaterschappen kon nu ook
een afwateringsstelsel van een gehcle streck of een dijkring onderhouden worden.
Bij de ontwikkeling van de techniek is van belang dat
Nederland een vrij hoge technische beschaving kende.
Dit komt vooral tot uiting in de zeer goed doordachte en
technisch knap uitgevoerde uitwatcringssluizcn. Zonder
deze sluizen zou de aanleg van waterkeringen de afwate¬
ring zodanig verslechterd hebben, dat er een onmogelijke
situatie zou zijn ontstaan.

Tusscn 800 en 1250 is cr in Nederland sprake geweest van
een enorm landverlies. Grote gebieden in her noorden en
in het zuidwesten gingen verloren. Lange tijd heeft men
dit verlies geweten aan de rclatieve stijging van de zeespiegel. Anderen meenden dat de stormvloeden in aantal
en kracht toenanien. Uit het voorgaande is duidelijk
geworden dat de menselijke occupatie de hoofdoorzaak is
geweest van dit landverlies. De hiermec gepaard gaande
maaivelddaling is de grote veroorzaker geweest van de
toegenomen zeeinvloed. De mens trachtte de invloed van
de zee tegen te gaan door het aanleggen van dijken. In
Nederland is dus de ontwikkcling als volgt geweest. Eerst
heeft men het land in gebruik genomen, de hiermee
gepaard gaande maaivelddaling veroorzaakte een toege¬
nomen invloed van de zee en vervolgens beschermde men
zich tegen de zee door de aanleg van dijken.
Bij de ingebruikneming van de kustgebieden moet
men ervan uitgaan dat deze al voor de ontginningen relatief dicht bcvolkt waren. Deze bevolking was niede door
de voor die tijd belangrijke internationale handel vrij
welvarend. De dichte en welvarende bevolking heeft
mede tot de ontginning bijgedragen.
De ontginning, het onderhoud van het afwateringsstelsel, en de hierop volgende bedijking is ook mogelijk
geweest door een goede bestuurlijke organisatie van de
bevolking. De ontginning ging gepaard met het ontstaan
van talrijke vrije boerengemeenschappen. Binnen deze
gemecnschappen was de waterstaatszorg goed ontwikkeld. Door middel van keur en schouw konden de afwateringskanalen en dijken door de ondcrhoudsplichtige
grondeigenaars goed onderhouden worden. In enkele
gemeenschappen werd een speciaal college van heemra-
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3 De waterbeheersing van circa 1250 tot circa 1^00

Het land

Overstromingen en landverlies

Kust en rivieren

Stormvloeden inZuidwest-Nederland
Na 1250 volgden de overstromingen elkaar in steeds
sneller tempo op. Tussen 1250 en 1600 zijn er tientallen
geweest. De toename werd veroorzaakt door het groter
worden van de zeegaten. Het hij stormvloeden naar binnen gejaagde water werd, waar de zeegaten nauwer wer¬
den, meet opgestuwd dan in de brede monding. Het hoog
opgestuwde water liep over de dijken, waardoor deze aan
de achterzijde afkalfden en vervolgens doorbraken.

In de periode van 1250 tot i^oo ondergingen de kustgebieden van Nedetland een grote invloed van de zee (afb. 1].
De in de voorgaande eeuwen aangelegde dijken waten op
de meeste plaatsen onvoldoende om de agressie van de zee
te beteugelen. Keer op keet moesten na zee-inbtaken de
dijken vethoogd worden.
In het zuidwesten kon het watet via de zeegaten het
land binnendtingen en aantasten. Hiet was echter ook
sptake van landwinst omdat de in de zeegaten gevormde
aan- en opwassen bedijkt konden worden. In het midden
van het land vormde de Zuiderzee met het IJ en de grote
meren in Holland, een grote bedreiging. In het noorden,
waar omstreeks 1300 de dijkringen werden gesloten
kwam zowel landwinst als landverlies voor (afb. 1). Er
werd land aangewonnen door de Middelzee te bedijken.
De zee tastte het land aan via de Lauwers en de monding
van de Eems. De hietdoor ontstane zeearmen werden
gedeeltelijk weer bedijkt. In het westen beschermden de
duinen een groot deel van het achterland. Dit waten de
Jonge Duinen, spaarzaam hegroeide hoge zandheuvels,
met daarachter nog enkele gedeelten van de niet overstoven Oude Duinen. In de Oude Duinen hleef een dichte
bewoning gehandhaafd. Hier lagen dorpen met hun
akkerlanden op de hogere ruggen en met hun weidegronden in de laagten. Op enkele gedeelten waten nog gedegenereerde bossen aanwezig.
Omstreeks 1300 was het rivierstelsel nog grotendeels
intact. Alleen de tot het Nederrijn-systeem behorende
riviertakken, de Oude Rijn en de Vecht, functioneerden
niet meet als Rijntak omdat de bovenmond van de Oude
Rijn was afgedamd. Van het Waal-Maas systeem waten
twee kleine takken afgedamd. De rivierlopen in dit sys¬
teem werden in de periode 1250-1^00 verder heinvloed
door afdamming van enkele riviertakken, maar vooral
door de toegenomen invloed van de zee in het zuidwesten
(afb. 16]. Door dit laatste verdwenen verschillende rivier¬
takken in de zich uitbreidende zeearmen. Meet binnenwaarts werden de dijkringen omstreeks 1300 gesloten.

Stonnvloeden in het Zuiderzeegebied
Ook de kusten van de Zuiderzee liepen steeds meet
gevaar. De Zuiderzee was erg ondiep; in de grote zuidelijke kom was de gemiddelde diepte 3,25 m. In het noorden
vielen grote delen bij laag water droog, op enkele diepere
geulen na. Wanneer bij langdurige stormvloeden het
water door de zeegaten tussen de waddeneilanden de Zui¬
derzee werd ingejaagd konden langdurig hoge waterstanden optreden. Ook wanneer er geen toevloed van
water uit de Noordzee was konden door opwaaiing hoge
waterstanden optreden. Aan het eind van de igde eeuw,
toen in verband met de plannen tot droogmaking van de
Zuiderzee regelmatig nauwkeurige metingen werden
verricht, is er een dergelijk geval bekend. Bij een langdu¬
rige storm uit het zuidwesten kwam de bodem van het IJ
voor Amsterdam droog te liggen, terwijl het water aan de
kust bij Overijssel hoog werd opgezet. Het hoogteverschil
tussen de waterstanden te Amsterdam en aan de kust van
Overijssel bedroegop dat moment 4,30 m.*
Hetoverstroomdegebied
Dijkdoorbraken kwamen tussen 1250 en 1600 niet
alleen steeds veelvuldiger voor, maar het overstroomde
gebied werd ook steeds groter. Dit werd deels veroorzaakt
door de maaivelddaling in de veengebieden. Voor de ontginning konden hoogveenkussens het binnenstromende
water nog keren. Toen het maaiveld in een groot gebied
tot siechts enkele tientallen centimeters boven gemiddeld zeeniveau was gedaald, kon bij een dijkdoorbraak dit
gehele gebied snel overstroomd taken. Naast grote over¬
stromingen kende men ook veel plaatselijke wateroverlast. Zo werden tussen 1300 en 1500 in het zuidwesten dan
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wccr Zecuws-Vlaandercn, dan wcer dc noordelijke eilandcn herhaaldelijk overstroomd, terwijl het daar tussen
gclcgen Zuid-Bcveland voor ovcrstromingcn gevrij waard
bicek Hct al of niet ontstaan van dijkdoorbraken hicld
stcrk verband met de staat waarin de dijken verkeerden.
De overstwmingsrampen
Van de tientallen ovcrstromingcn die de Ncderlandse
kust tussen 1250 en i^oo teisterden, hceft zeker een twintigtal tot zeer grote ranipen gcleid. In het bestek van dit
bock beperken we ons tot een aantal die tot permanent
landverlics hebben gcleid en die tcvens representatief
zijn voor de soort overstromingen, die hct kustgebied
teisterden. In chronologische volgordc zijn dit de rampen
die plaatsvondcn in 1287/1288,1375,1421/1424,1530/1532.^
De stormvlocden van december 1287 en januari 1288
hebben in Zuidwest-Ncderland bijgcdragen tot een aanzienlijke vergroting van de zeearm de Wcsterschclde.
Tevens zijn het de eerstc van cen reeks stormvloeden die
dc Zuidhollandse waatden teisterden. Zowcl de Riedcrwaard als de Grote Waard raakten overstroomd. In het
noorden braken de dijken langs de Hems en hct achtcrliggend veengebied liep onder water. Dit gebied heeft zich
iiict mccr herstcld en daarmcc waren dc overstromingen
van 1287/1288 hct begin van dc zeearm de Dollard.
De stormvlocd van oktober 1375 deed de Riederwaard
verloren gaan, die pas in de i8dc eeuw weer werd herdijkt
als het ciland IJsselnionde. Door het onderlopen van de
■ 2. De stormvloeden in 1421 en 1532 troffen zowel Zuid- als
Noord-Nederland. In het zuidwesten leidden zij tot langdurig
landverlies.

Riederwaard kon dc zee tot in de omgeving van Dor¬
drecht doordringeii. In Zecuws-Vlaanderen ontstond een
kleine zeearm vanuit dc Westcrschclde, de Braakman, die
pas in de zostc eeuw bedijkt werd. In het noorden nam de
Dollard verdcr in omvang toe.
Destormvloed van 1421 luidde hctverlics van de Grote
Waard in, dat definiticfwerd na een nieuwc vloed in 1424
(afb. 2]/ In Holland benoorden het IJ brak in 1421 de Huigendijk door. Deze dijk vormde het gcdeeltc van de Westfriesc Omringdijk op de scheiding tussen dc grote meren
de Schermer en de Hcerhugowaard. Hierdoor dreigde een
grote binnenzee te ontstaan. Gelukkig kon de dijk met de
door dc graafgevorderde bijdragen van platteland en steden van Holland benoorden het IJ hcrsteld worden.
Dc stormvloed van 1532 betekendc het dcfmiticve verlies van het oostelijke decl van Zuid-Beveland [afb. 2]/
Deze streek was de gevolgcn van de vloed van 1530, nog
niet tc boven. Vele dijkbrcuken van dat jaar waren nog
niet gcdicht. Ook het klei op veen eiland Noord-Bcveland
ging verloren. Omstreeks i5oo zijn de nicuw ontstane
schorren hicr weer als Nieuwland ingedijkt.
Opvallend is ook hct grote overstroomdc gebied tus¬
sen hct IJ en de Oude Rijn in Ccntraal-Holland. Deze
gebieden werden overstroomd nadat de dijken langs het
IJ en dc Zuiderzee ten oosten van Amsrerdam waren doorgebroken. Het water kon gemakkelijk zeer ver landinwaarts doordringeii omdat door de maaivelddaling van
het veen het land zeer laag was komen te liggen. Het was
niet dc enige keer dat dir gebied overstroomd werd. Hit de
voorafgaande ceuwen zijn verschilicnde vermeldingen
bekend van overstromingen waarbij het water tot aan de
Rijndijkstond; voor hct laatst in 1577. De overstromingen

1421

?
. .y

J

9m
_
overstroomde gebieden

92

DE WATERBEHEERSING VAN CIRCA

1250

TOT CIRCA

1(J00

Ovcrstromiiyeii laiys livieren
Er zijn vele berichten uit de periode 1250-1600 waarin
melding wordt gemaakt van dijkdoorbraken en overstromingen langs de rivieren. Aanvankelijk gold dit voornamelijk de dijken langs de benedenrivieren, zoals die langs
de Lek en de Merwedc. Bij de doorbraken werd als gevolg
van de maaivelddaling een groot gebied onder water
gezet. Vooral een doorbraak van de Noorder Lekdijk kon
betekenen dat een groot gedeelte van het HollandsUtrechtse veenland van overstroming te lijden had.
Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, zijn de dij¬
ken langs de rivieren in het huidige Gelderland pas na
1300 gesloten. Bij ecu doorbraak van deze lage dijken vulde het overstromingswater, net als voor de dijkaanleg,
langzaam de kommen achter de oeverwallen. Op een
lager punt stroomde het overstromingswater weer terug
in de rivier. Men was tevreden als de komgebieden in de
lente weer droog waren. De bewoners zullen dit aanvankelijk niet als een ramp gezien hebben. Wei werden vermoedelijk na iedere overstroming de dijken steeds wat
verhoogd.
Door het hoger worden van de dijken kwamen overstromingen weliswaar minder vaak voor, niaar die wel plaatsvonden groeiden uit tot rampen. Door tijdgenoten wordt
in kronieken regelmatig melding gemaakt van dijkdoor¬
braken en overstromingen langs de rivieren. Wij kunnen
echter geen goed beeld krijgen van de plaatsen waar de
dijken doorbraken en welke gedeelten van het rivierengebied onder water werden gezet. Waarschijnlijk betrof het
hier toch incidentele gebeurrenissen. Pas in de i6de eeuw
vinden wij een nauwkeurige beschrijving van een overstromingsramp waarbij een hele reeks van met elkaar
samenhangende dijkdoorbraken plaatsvonden hetgehele rivierengebied onder water werd gezet. Dergelij ke ram¬
pen hebben zich in de volgende eeuwen regelmatig herhaald; rond 1800 werd het rivierengebied bijna ieder
decennium door een grote overstroming getroffen.

van 1472 en 1509 hebben cr aan bijgedragen dat de drie
meren mssen Leiden en Haarlem aaneengroeiden tot een
groot meet': het Haarlemmermeer.
Dijkvalleii iiiZuidwcst-Necierlaitci
Een gevolg van het steeds groter en dieper worden van
de zeegaten in het zuidwesten was het ontstaan van dijkvallen. Eb en vloed konden de zeegaten tot zeer grote
diepte uitschuren; er ontstonden geulen tot een diepte
van 40 m, Waar deze diepe geulen langs dijken liepen vonden er op vele plaatsen dijkvalleii plaats. Do dijken met
hun ondergrond van klei rustten hier op dikke lagen fijn
zand, waarvan de korrels weinig cohesie vertoonden.
Deze ondergrond kon vanuit de diepe geulen met water
doorweekt taken. Door geringe tnlhngen veranderde dit
met water doordrenkte zandpakket m een zware vloeistof, waarin de zandkorrels als het ware gingen zweven.
Het zand vloeide vervolgens zijdelings in de langs de kust
lopende geul weg en de er boven hggende dijk stortte in.
Er kon op deze manier wcl honderdduizenden kubieke
meter grond in beweging komen. Tegen dijkvallen was
geen bescherming mogelijk. De enige verdodiging was
om achter de dijk een tweede, een inlaagdijk, te leggen.
Bij de dijkval van de voorste dijk word door de inlaagdijk,
die dan de nieuwe zeedijk werd, de schade beperkt. Het
gebied mssen de inlaagdijk en de zeedijk, de inlaag geheten, gaf men min of meet op. Woningen en boerderijen
werden er afgebroken.
Vanaf de tweede helft van de I4de eeuw wordt meermalen bericht over dijkvallen. Het aantal nam in de loop
der tijd toe. In de I5de eeuw worden er een twintigtal vermeld en in de iddc eeuw al zo’n zestig.^ Dit heeft te maken
met het steeds groter worden van de zeegaten. Hierdoor
nam het oppervlak dat door vloed gevuld kon worden toe,
waardoor de vloedstromen en dus 00k de ebstromen toenamen. De getijstromen schuurden vervolgens steeds
diepere geulen uit. Vooral op Schouwen is vanaf 1400 van
een aanzienlijk landverlios sprake geweest (afb. 3].^ Vddr
1500 waren door dijkvallen al enkele dorpen in zee verdwenen. In de idde eeuw werd de schade echter nog gro¬
ter. Dit werd veroorzaakt doordat na de stormvloeden van
1530 en 1532, toen in korre tijd de Oosterschelde sterk vergroot werd, de geulen langs de oevers zeer diep werden
uitgeschuurd. Het aantal dijkvallen nam alarmerend toe.
Tussen 1532 en idoo waren er aan de zuidkust van Schou¬
wen vijfentwintig. Het landverlies werd bevorderd door
de bewoners die in de opgegeven inlagen voor de lucratieve seinering zouthoudend veen onder de klei weggroeven. Hierdoor kwam er een sterke kwelstroniing onder de
zeedijken door tot stand en ontstonden natte inlagen. Als
de inlaagdijk na een dijkval de nieuwe zeedijk werd, was
het voorland al grotendeels weggegraven, wat weer het
gevaar voor nieuwe dijkvallen inhield (afb. 4).

De bewoners
Bevolkingsomvang
Na de vertienvoudiging van de Nederlandse bevolking in
de periode 800 tot 1250 bleefde groei in do eeuwen daarna
beperkt."' Omstreeks 1250 zal de bevolkingsomvang tus¬
sen de 750.000 en 1 miljoen geschommeld hebben. In de
i4de eeuw liep het aantal inwoners terug in verband met
de economische crisis, die Europa teisterde en het oprreden van epidemiecn, zoals de ‘zwarte dood’. Na 1400 was
er sprake van een gestage groei. Omstreeks 1500 kan men
de bevolking in Nederland op 1 miljoen inwoners stellen.
Tussen 1500 en 1600 nam de bevolking toe tot 1,5 miljoen.
Deze groei was echter alleen te danken aan de spectaculaire toename in het graafschap Holland, waar de bevolking
groeide van 200.000 in 1400 tot ruim boven de 600.000 in
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rivierengebied was in het midden van de i4de eeuw de
gemiddelde dichtheid 30 per kmh waarbij moet worden
opgemerkt dat het westelijk deel dichter bevolkt was dan
het oostelijk deel.
Uit bovenstaande kan de conclusie worden getrokken
dat de streken, waar het noodzakelijk was dijken aan te
leggen en de verbeteting van de afwateting ter hand te
nemen verreweg het dichtst bevolkt waren. Dit geldt in
de eerste plaats voor Holland maar in mindere mate 00k
voot de andere kustgebieden en het rivierengebied.

schouWen
Kbudekerke

UIVikAN

kustlijn
omstreeks 1300

De plattelandssamenleving

huidige kustlijn

In de periode 1250-1600 bezaten ten zuiden van de grote
rivieren de edelen en de leidinggevende geestelijken nog
steeds de bestuurlijke macht op het platteland.^ Wei
waren daar de leden van de boerenstand nu ook vrij. Van
een rechtstreekse exploitatie van de grote domeingoederen door adel en geestelijkheid was daar geen sprake
meer. De grond was verpacht aan de boeren. De meeste
boerderijen waren klein en hadden een zeer versnipperd
grondbezit. Aan de boeren waren hoge lasten opgelegd.
Ze werkten in hoofdzaak voor eigen gebruik en om de
zware belastingen en de pacht op te kunnen brengen.
Voor dit laatste werd een deel van de oogst verkocht. In
westelijk en noordelijk Nederland was de macht van adel
en geestelijkheid sterk teruggedrongen en kwam de
invloed van de stedelijke kooplieden op. Het platteland
werd meermalen door zware economische crises geteisterd. Om deze het hoofd te bieden gingen de boeren nog
meer zelfvoorzienend werken.
Het gtootste deel van de landbouw in de Nederlandse
gewesten toonde in meet of mindere mate bovenstaand
beeld. Alleen sloegen de economische crises hier niet zo
sterk toe als in andere delen van West-Europa. Dit kan
voor een gedeelte verklaard worden door de export van
vee en vlees naar de nabijgelegen bevolkingsconcentraties in Vlaanderen en de streken langs de Rijn in Duitsland. Er was met name vetweiderij in de Friese landen en
in het rivierengebied. Zeeland kende de uitvoer van wintergraan. Een gedeelte van de plattelandsbevolking in dit
laatste gebied verdiende zijn brood in de visserij en in de
seinering.
Bepaald spectaculair was de ontwikkeling van het
platteland in Holland. De invloed van de adel en de hoge
geestelijkheid was beperkt en vooral bestuurlijk van
aatd. Veel land was in het bezit van vrije boeren, zodat
het agrarisch surplus niet door allerlei heffingen werd
afgeroomd. De platrelandsbevolking nam veel initiatieven toen het land, door de maaivelddaling, niet meer
geschikt was voor de verbouw van wintergranen. Het
broodgraan kon worden aangevoerd uit de graangebieden in Noord-Duitsland en langs de Oostzee. Ten zuiden
en ten noorden van het I] was wel sprake van verschillende ontwikkelingen.*" In het zuiden bleef het platteland in
wezen agrarisch. Men ging hier voor het merendeel over

■ 3. Vergelijking van de omvang van Schouwen in 1300 met de
huidige situatie laat zien dat het hele zuidelijke deel van het
eiland door dijkvallen verloren is gegaan.
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■ 4. De op de dijk staande zogenaamde 'Plompe Toren' herinnert aan het voormalige dorp Koudekerke op Schouwen. Dit
dorp verdween in 1581 door de aanleg van een inlaagdijk. In
1654 werd een nieuwe inlaagdijk gelegd en werd de dijk van
1581 zeedijk.

i6oo. Vanaf 1400 woonde een groot deel van de bevolking
in de steden; 30% in 1400 en meet dan 50% in 1600. De
gemiddelde dichtheid van de bevolking was dan 00k
hoog. Omstreeks 1500 was de dichtheid in Holland 66 per
km^ en op het Hollandse platteland 47 per km^.
De andere streken in het huidige Nederland kenden
tussen 1250 en 1600 nauwelijks bevolkingsgroei. Dezandgronden in het zuiden en oosten van Nederland hadden
dan 00k slechts een gemiddelde bevolkingsdichtheid van
10 per kml De kuststreken en het rivierengebied waren
dichter bevolkt. In de kleigebieden van Friesland, Gro¬
ningen en Zuidwest-Nederland schommelde de bevol¬
kingsdichtheid tussen de 20 en 25 per kmh In het Gelderse
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op de veeteek ten behoeve van de zuivelproduktie voor de
export. Deze ontwikkeling was mogelijk omdat de grote
steden in het huidige Belgie als Brugge, Gent, Antwerpen
en Brussel een goede afzetmarkt vormden. De leverantie
van kaas kwam hier geheel in Hollandse handen. Ook
werden zomergranen verbouwd, waaronder gerst, die de
basis vormden voor de bierbrouwerijen in de steden. Een
aantal boeren bracht het tot grote welvaart.^ Omdat veeteelt arbeidsextensiever was dan akkerbouw, verliet een
deel van de bevolking het platteland en trok naar de ste¬
den. Vele plattelanders echter vonden ook een bestaan in
de turfwinning. In die tijd kwam door de behoefte aan
brandstof in de steden de grootschalige turfwinning op.
Vooral de talrijke bierbrouwerijen hadden veel brandstof
nodig.*
Ten noorden van het IJ, vooral in het waterrijke veengebied tussen het I] en West-Friesland, specialiseerde men
zich op visserij en handel. De agrarische sector bestond
bijna uitsluitend uir marginale bedrij^es met slechts
enkele koeien. De boeren zochten als nevenactiviteit voor¬
al hun heil op het water. Er ontwikkelde zich een bloeiende visserij, eerst werd er gevist op de binnenwateren, ver-

volgens op de Zuiderzee en tenslotte op de Noordzee. Uit
deze visserij ontstond ook een handelsvloot, waarvan de
schepelingen veelal afkomstig waren van het platteland.
Zelfs de schepelingen in de visserij- en handelssteden aan
de monden van de Maas, Schiedam en Rotterdam, waren
oorspronkelijk afkomstig van het Noordhollandse platte¬
land. Een gevolg van deze ontwikkeling was dat de nederzettingen verplaatst werden; deze keer ging men wonen
aan de bevaarbare wateren. Daarnaast kon men zich als
dagloner verhuren bij de vele waterstaatswerken (afb. 5].
Ondanks het feit dat de niet-agrarische bevolking voor
een groot deel op het platteland bleef wonen was er toch
een zekere migratie naar de handels- en visserijsteden
langs de Zuiderzee, maar vooral naar Amsterdam.
De ontwikkeling van het Hollandse platteland hield
in dat hier geen sprake meer was van een gesloten samenleving. Er was een samenleving ontstaan, met boeren
waarvan velen de grond in eigendom hadden, een moderne grondmarkt en loonarbeid. De economie maakte deel
uit van de toenmalige internationale economie en was
minder gevoelig voor de grote agrarische crises die Europa van tijd tot tijd teisterden. Het was een plattelandssamenleving, die men in andere delen van Europa pas eeuwen later aantreft. Door deze ontwikkeling kon ondanks
de steeds slechtere natuurlijke omstandigheden het Hol¬
landse platteland bewoond blijven. De welvarende bevol¬
king had de middelen om de vele waterstaatswerken aan
te leggen, die het platteland leefbaar moesten houden.

■ 5. Het herstel van de in 1514 doorgebroken IJdijk bij Spaarndam werd verricht door dagloners die uit geheel Holland ten
noorden van het IJ afkomstig waren.
Percentage van totale arbeidersinzet
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Opvallend is ook de snelle groei van de steden in
Holland.^ Omstreeks 1250 was Dordrecht de enige stad in
het graafschap van internationale betekenis. In de i6de
eeuw was Holland een echt stedenland geworden, dat een
zeer belangrijke rol speelde in het internationale economische verkeer. Holland kende geen zeer grote steden,
maar had voor die tijd veel kleine en middelgrote steden.
Omstreeks 1400 schommelde het inwonertal van de acht
grootste Hollandse steden tussen de 3.000 en 8.000,
omstreeks 15^0 tussen de 12.000 en i^.ooo. De enige uitzondering hierop was Amsterdam dat gegroeid was van
een stad met 3.000 inwoners in 1400 tot een stad met
27.000 inwoners in 15^0.
De stedelijke expansie in Holland geschiedde in een
symbiose met de ontwikkeling van het platteland. De
bloei van het platteland met de vele niet-agrarische activiteiten stimuleerde de groei van de steden. Vanuit de
steden werd de niet-agrarische bedrijvigheid van het
platteland georganiseerd en werden de produkten van
het platteland, zoals zuivel, geexporteerd.
De scheepvaart was aanvankelijk gericht op de visserij
en de daarmee verbonden handel. Vervolgens ging men,
dikwijls met dezelfde schepen, over op vrachtvaart voor
derden, hoofdzakelijk kooplieden uit de Hanzesteden
Kampen en Deventer, de steden langs de Duitse Rijn, en
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Engelse steden. Uit deze vrachtvaart ontwikkeldc zich dc
Hollandse handcl. Vanafde I4dc eeuwgiiigcii de Hollan¬
ders een steeds belangrijker rol spelen in de graanhandel
van de Oostzeelanden. In de isdc eeuw bevoorraadden dc
Hollanders het Oosezeegebied met waren uit West-Europa, zowel met dc produkten uit de Nedcrlanden als ook
bijvoorbeeld met wijn uit Frankrijk en zout van de Atlantische kusten. Voor de Hollandse vrachtvaart werd ook
een beroep gedaan op goedkope diensten van schippers
uit de dorpen in Holland benoorden het IJ. Hierdoor
groeide ook weer de welvaart op dit platteland.
Naast handel was de Industrie ee'n van de voornaamste
inkomstenbronnen van de steden. Dit was niet alleen dc
voor de Europese stad gebruikelijke tcxticlindustrie niaar
ook waren er talrijke bierbrouwerijen, die hun grondstof,
de gerst, haalden van het omringende platteland.
De nauwe sanienhang tussen stad en platteland kwam
ook tot uiting in de eigendomsverhoudingen. Vele stedelingen hadden eigendommen op het platteland. Voor een
deel was dit door rijke stedelingen aangekochtc grond,
voor een ander deel betrof dit grond van aanzienlijke
plattelandsbcwoners, zoals leden van de add, die in dc
stad waren gaan wonen.
Uit bovenstaande blijkt dat het belang van de burgers
van de Hollandse steden bij een goede infrastructuur op
het platteland groot was. Ook zij spanden zich daarom in
om door uitvoering van waterstaatkundige werken het
platteland droog te houden.
In de rest van het huidige Nederland kwamen slechts
weinig nieuwe steden tot ontwikkcling en de meeste
bestaande grote steden groeiden uit tot steden met een
inwoneraantal tussen de lo.ooo en 20.000. De IJsselsteden
Deventer en Kanipen bleven onder de 10.000 inwoners
steken. De grootste stad was Utrecht met in 15^0 een
inwonertal van bijna 30.000. De functie van deze steden
veranderde. Ze functioneerden niet meet als Internatio¬
nale handelsstedcn maar schakelden meer en meet over
op toclevering van de Hollandse handel en her doorverkopen van zijn import naar het omringende platteland.
Enkele van deze steden werden bcstuurlijke centra.

schap van belang waren. Dc niacht van de heer binnen
boerengemeenschappen was niet overal even groot. In de
kustgebieden, met name in Holland, hadden de gezamenlijke eigengeerfde boeren veel invlocd.
De steden kenden een van het platteland afwijkend
bestuur, met rechten, die een delegcring van de bevoegdheden van de landsheer inhielden. Rechtspraak en
bestuur waren in handen van een vertegenwoordiger van
de landsheer en een bestuurscollege bestaande uit aan¬
zienlijke stadsbewoners. De stad kreeg een eigen rechtstelsel, met inbegrip van het recht om zelfstandig, door
het stellen van eigen rechtsregels of keuren, het bestaan¬
de recht aan te passen en uit te breiden. In dc loop der eeuwen nam de invlocd van de vertegenwoordiger van de
landsheer af en van het bestuurscollege toe. Wij ktinnen
dan ook gaan spreken van een stedclijke overheid. Deze
overheden ondcrhiclden zelfstandig contacten met de
landsheer en met andcre stadsbesturen. Het inrichten
van de besturen van de grote waterschappen in de middelceuwcn, waarop wij verder in dit hoofdstuk uitvoeriger zullcn ingaan, heeft veel gclijkenis met de inrichting
van de stedelijke besturen.
Landsbestuur
Vanaf de i4de eeuw was de invloed van de Duitse keizer
op de noordelijke Nederlandcn te verwaarlozen. De
bestuursuitoefening werd geconcentreerd binnen de
landsheerlijkheden. De grote landsheerlijkhedcn breidden in de periode tot 1400 hun gebied verder uit. De kleine
landsheerlijkheden werden op een enkele na bij de grote
graafschappen gevoegd. Binnen de graafschappen werd
het bestuur door de landsheren verdeeld in een aantal
grote bestuLirs- en rechtsdistricten die onder leiding
stonden van een adellijke beambte, de baljuw. Een van de
taken van deze baljuw was de leiding van de hoge recht¬
spraak in zijn district, dat wil zeggen halsmisdrijven,
waarop de doodstraf kon staan en beroepsinstantie voor
de lage rechtspraak in dc ambachten. Ook de centralc grafelijke regering werd versterkt. Er ontwikkeldc zich een
grafclijke raad, in overleg waarmee de graafzijn besluiten
nam. De raad bestond uit hoge edelen en hoge geestelijken, zoals dc abten van grote kloostcrs, baljuwcn en uit
profcssionelc ambtenaren: de klcrken. Dc klerken werden
een steeds belangrijker kracht op de achtergrond; zij
zorgden voor een verdere professionalisering van het
bestuur war tot uiting kwam in de kwaliteitsvcrhoging
van besluitvorming en wetgeving, en een ordclijk beheer
van de financial. In Holland werd dc professionalisering
van het bestuur bevorderd door het feit dat de graven na
1300 afkomstig waren uit buitenlandse dynastiecn. Hier¬
door kon veel worden overgenomen van elders ontwikkelde professioncle bestuurlijke administraties."
Ook dc vertegenwoordigers van dc steden werden door
de graaf in het overlcg betrokken. Soms kreeg dit ovcrleg
de vorm van een door de graaf bijeengeroepen vergade-

Bestuurlijke verhoudiiigen
Plaatselijkbestuur
Het nierendeel van de bestuurstaken werd ook in de
periode 1250-idoo uitgeoefend op het niveau van de lokale
gemeenschap.’*’ Hierbij moet men een duidclijk onderscheid maken tussen de plattelandsnederzettingen en de
steden. Binnen dc plattelandsgemeenschappen werd het
bestuur gevoerd door een adellijk heer, die namens de
landsheer een aantal rechten uitoefende, en de grondbezitters. Gezamenlijk werd door hen de rechtspraak voor
kleine delicten uitgeoefend en toezicht gchouden op aanleg en onderhoud van werken die voor de gehele gcmecn-
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ring bestaande uit de vertegenwoordigers van de adel, de
hoge geestelijkheid en de steden. Deze vergadering werd
standenvergadering genoemd, later aangeduid als de Sta¬
ten. De invloed van de steden werd een stabiliserende fac¬
tor binnen de landsheerlijkheden. Voor bun handel hadden zij een groot belang bij vrede. De steden voerden ook
overleg met de vertegenwoordigers van steden uit andere
gewesten. Dit leidde tot een zekere saamhorigheid, die
over de grenzen van de landsheerlijkheden heenreikte.
Een belangrijke ontwikkeling was dat de verschillende graafschappen en hertogdommen onder een grafelijke
dynastie kwamen. Vanafhet begin van de i5de eeuw werden vele graafschappen in het huidige Belgie verenigd
onder het gezag van de hertogen van Bourgondie, een zijtak van het Franse koningshuis. In 1433 werd, na een
strijd om de erfopvolging, de Bourgondier Filips de Goede
ookgraafvan Holland. Holland werd nu via de Bourgondische dynastie sterk verbonden met de graafschappen in
het huidige Belgie.
Hoewel de landsheerlijkheden van elkaar onafhankelijk bleven, ontstond er door gemeenschappelijke bestuurlijke maatregelen en de vorming van gemeenschap¬
pelijke bestuursorganen toch een grotere eenheid. In 1463
riep de hertogzelfde Staten van alle gewesten te Gent bijeen. Deze vergadering werd met Staten-Generaal aange¬
duid, een naam die nog steeds gevoerd wordt door het
huidige parlement van Nederland. Ook ontstond er een
gemeenschappelijke bestuurselite, die afkomstig was uit
de stand der hoge edelen van de verschillende landsheer¬
lijkheden. De leden van deze elite verwierven zich in
meerdere landsheerlijkheden vele bezittingen.
Door de gezamenlijke bestuursorganen, het ontstaan
van een bovengewestelijke bestuurselite en de reeds eeuwenlang bestaande onderlinge betrekkingen tussen de
steden groeide een saamhorigheid tussen de verschillen¬
de gewesten van de Bourgondische hertogen. In die tijd
kwam ook de naam Nederlanden op. Wei was er een
voortdurende machtsstrijd tussen het centrale Bourgon¬
dische gezag en de organen van de verschillende lands¬
heerlijkheden, die op hun eigen rechten stonden. Rond
1500 vererfden de ‘Bourgondische landen’ in het Habsburgse huis, wat inhield dat de landsheer van de Neder¬
landen tevens hertog van Oostenrijk was, keizer van
Duitsland en koning van Spanje met de hieraan onderhorige landen.
Tussen 1520 en 1550 werden ook enige gewesten ten
noordoosten van het Bourgondisch machtsblok zoals
Utrecht, Gelderland en zelfs het conglomeraat van onafhankelijke boerenrepublieken van de Friese landen tus¬
sen Zuiderzee en Ferns bij de Nederlanden gevoegd. In
korte tijd werden hun bestuurlijke instellingen hervormd en werden min of meet gelijkvormig aan wat in de
oude Nederlandse gewesten gebruikelijk was.
De Nederlanden zijn niet lang een eenheid gebleven.
In de tweede helft van de idde eeuw kwam het zowel in
het zuiden, het huidige Belgie, als in het noorden tot
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opstandige bewegingen. Oorzaken van deze opstanden
waren de strijd tussen het centrale gezag en de vrijheden
van de autonome landsheerlijkheden en steden. Tevens
speelden kwesties die samenhingen met het ontstaan van
nieuwe godsdienstige stromingen een rol. Ook meende
men, en niet ten onrechte, dat de belangen van de Neder¬
landen ondergeschikt gemaakt werden aan de dynastieke
politiek van de Habsburgers. Als resultaat van de
Opstand ontstond er omstreeks idoo in het noorden een
onafhankelijke statenbond ‘De Republiek der Verenigde
Zeven Provincien’, waarvan het grondgebied in grote lijnen overeenkwam met het huidige Nederland.
Waterstaatsbestuur
Lokaal waterstaatsbestuur en polders
In de periode 1250-idoo ging in het overgrote deel van
Laag-Nederland het beheer van de dijkringen en van de
regionale afwateringsstelsels over van de buurschappen
naar de streekwaterschappen.^^ Voor de buurschappen
bleef alleen het beheer van de detailafwatering over. Dit
hield in dat het bestuur van de’ buurschap naast zijn
andere overheidstaken ook toezicht hield op het onderhoud van de watergangen. In Holland en Utrecht werd
het overal de gewoonte dat in de buurschappen colleges
van heemraden werden gevormd, die de sloten schouwden. In de buurschappen in het Gelderse rivierengebied
daarentegen bleef de schouw bij het dorpsbestuur. Alleen
in Holland boven het IJ bleven de buurschappen, ‘bannen’ geheten, de buitenwaterkeringen onderhouden. Het
land was daar door talloze meren zo verbrokkeld dat van
de aanleg van ringdijken en het daarbij vormen van
streekwaterschappen, die deze ringdijken zouden moeten onderhouden, geen sprake was.
Toen aan het eind van de i3de eeuw het maaiveld in de
veengebieden zodanig was gedaald dat de natuurlijke
afwatering moeilijkheden ging opleveren, kwam in Hol¬
land ten zuiden van het IJ een nieuwe ontwikkeling op
gang. Men ging laaggelegen cultuurlanden van ringkaden voorzien en via - soms zeer lange - speciaal gegraven
weteringen een afwatering verschaffen naar rivierpanden
met lager peil. De begrenzing van de zo gevormde polders
werd door de waterhuishoudkundige situatie bepaald en
volgde slechts bij uitzondering de grenzen van de buur¬
schappen - in Holland ambachten genoemd en in Utrecht
gerechten. Om de nieuwe afzonderlijke waterstaatkundige eenheden goed te kunnen beheren, moesten aparte
besturen gevormd worden, de polderbesturen. Het polderbestuur bemoeide zich uitsluitend met de waterstaatswerken van de polder, zoals het graven en onder¬
houden van de nieuwe afvoerweteringen en de kaden. Er
ontstond dus een bestuur alleen belast met waterstaatstaken in een plaatselijkgebied, een waterschap. De overige taken van detailafwatering in dit gebied bleven bij de
ambachten behoren. Deze poldervorming nam in de i5de
eeuw een hoge vlucht, toen men kans ging zien windwa-
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termolcns te bouwen, die van honderden hectarcn hct
overtollige water op hoger gelegen weteringen en rivierpanden konden uitslaan. Er ontwikkelden zich polderbestureii, die verantwoordelijk waren voor her onderhoud
van de poldermolen, de tocvoerwatergangeii naar deze
molen en dc kaden. De grenzcn van een molenpolder
kwamen niet altijd overeen met ambachtsgtenzen; soms
bestond een poldet uit mecrdere ambachten, soms
omvatte hij niaat een gedeelte van een ambacht.
Bovenstaande ontwikkeling van polderwatcrschappen komt in overig Nederland niet voor. In her wcstelijk
rivierengebied vielen de grenzen van de ambachten en de,
soms al uit de begintijd van de ontginning daterende,
poldets samen. De poldermolens kwamen in onderhoud
bij de ambachten. In een enkcl geval werkten de ambach¬
ten samen in het realiseten van de molenbemaling voor
hun polders. Zo’n gemeenschappelijke regeling voor het
onderhoud van de molens leidde hier echter niet tot de
instelling van een nieuw waterschap. Ook de bannen in
het gebied van de grote mercn in Holland benoorden het
IJ voerden op deze wijze voor hun grondgebicd, dat in
wezen al een polder was, de molenbemaling in. Ook hier
ontstonden geen polderwaterschappen.
Hoewel in Zeeland door het stichten van streekwaterschappen het watetschapswezen vaste voet kreeg, werden
de nieuw aangewonnen polders niet in waterschapsverband gebracht. Bij het verlenen van een concessie voor het
bedijken van nieuw land, wat in de praktijk inhield dat er
een polder op de zee werd aangewonnen, werd uitdrukkelijk bepaald dat het bestuur van deze polder autonoom
zou zijn, ook op het gebied van de waterstaatszaken. Het
bestuur had dus naast zijn normale overheidstaken, de
zorg voor de zeedijk, de zorg voor de hoofdafwatering met
de zeesluis en de zorg voor de detailafwatering.
Bovenstaand overziende kan men stellen dat in de
meeste gebieden de waterstaatszorg op lokaal niveau tot
de taken van de gewone bestuursorganen behoorde. Wei
was het zo dat deze waterstaatszorg niet voor alle dorpsgemeenschappen gelijk was. De waterstaatstaak varieerde van de zorg voor uitsluitend de detailafwatering tot de
zorg voor de gehele waterbeheersing zoals in de bannen
van Holland benoorden het IJ en de nieuw aangewonnen
polders in Zeeland. De enige echte waterschappen op
lokaal niveau waren de polderbesturen op het vasteland
van Holland bezuiden het IJ.
Streckwaterschappen
In het vorige hoofdstuk hebben wij al aandacht
geschonken aan de eerste waterschappen: de Lckdijk
Bovendams, de Grote Waard en Rijnland. Kenmerkend
voor deze waterschappen was dat zij verantwoordelijk
waren voor aanleg en onderhoud van waterstaatswerken,
die van belang waren voor een hele streek. Ze werden met
de term streekwaterschappen aangeduid.
Tussen 1250 en 1350 was er een sterkegroei van dit type
waterschappen in het gehele gezagsgebied van de Hol-

landse graaf bestaande uit Holland en Zeeland. Door de
daling van het maaiveld en de toegenomen dreiging van
het btiitenwater werd het steeds meet noodzakelijk om
streeksgewijs nieuwe werken aan te leggen en reeds
bestaande werken als dijkringen ofafwateringsstelscls te
onderhouden. Het sterker worden van het landsheerlijk
gezag bevorderde het ontstaan van streekwaterschappen.
Soms vroeg een aantal samenwerkende buurschappen de
landsheer om een handvest voor een door hen opgericht
streekwaterschap, soms stelde de landsheer zelf een
nieuw waterschap in om bepaalde problemen van waterstaatkundige aard op te lossen. Uit de handvestcn van de
waterschappen is dikwijls niet duidelijk of het water¬
schap van onderen door de buurschappen is gevormd of
dat het initiatiefuitging van de grafelijke regering.
Het verlenen van een handvest aan een waterschap
kan men het best vergelijken met het verlenen van stadsrechten. In een handvest werden de waterstaatswerken
opgesomd waarover het waterschap zeggenschap kreeg
en er werden regelingen in getroffen voor het bestuur.
Net als een stedelijk bestuur was een waterschapsbestuur
autonoom. Door het stellen van eigen rechtsregels ofkeuren kon dit recht uitgebreid of aangepast worden. Dit
betekendc overigens niet dat de grafelijke regering niet
kon ingrijpen als het waterstaatsbestuur zijn taak niet
goed uitvoerde.
Het bestuurscollege bestond uit een college van
heemraden. Naast de heemraden was er een grafelijk
ambtenaar, de dijkgraaf, die straffen kon vordcren en
executeren. In streken waar het streekwaterschap ongeveer hctzelfde grondgebied had als een baljuwschap,
zoals bijvoorbceld bij Rijnland het geval was, werd de
baljuw tevens dijkgraaf Voor de effectiviteit van de
waterstaatszorg was van belang dat de baljuw bij de
berechting van vergrijpen de lijfstraffen en de doodstraf
kon opleggcn. In de waterschappen hadden aanvankelijk
de bestuurders van de lokale gemeenschappen veel
invioed.
Hoewel bovenstaande regels voor ieder streekwater¬
schap golden, verschilden ze desondanks onderling. De
verschillcn lagen allereerst in de taken van de water¬
schappen. Sommige hadden het dijkbeheer tot taak en
andere moesten zorgen voor de regionale afwateringsstelsels. Slechts enkele zoals Rijnland, Delfland en Schieland hadden zowel het dijkbeheer als het onderhoud van
de afwateringsstelsels in hun takenpakket. Verschillen
tussen waterschappen ontstonden ook door de handvesten die zij ontvingen van de graaf of door hem werden
bevestigd. De handvesten van dc jongere waterschappen
werden dikwijls ontleend aan de handvesten van oudere
waterschappen. Zo ontleendc Delfland zijn recht aan dat
van Rijnland. Ook de waterschappen in Zeeland hadden
dikwijls verwante rechtsregels. Verschillen tussen waterstaatsbesturen werden verder veroorzaakt door de regio¬
nale politieke verhoudingen. In Zeeland hadden bijvoorbeeld de ambachtsheren veel invioed, in Holland was de
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kracht nodig. De (hoogjheemraden schakelden bij deze
werkzaamheden via aanbesteding aannemers in. Als de
werkzaamheden de krachten van dc vcclal kleine aanne¬
mers te boven gingen, geschiedden dc werkzaamheden
onder leiding van de hoogheemraden zclf Zij schakelden
dan deskundigen in en wierven de benodigde grote aantallen arbeiders. Ook het maken van sluizen werd steeds
meet aanbesteed. Vooral in de grote Hollandse water¬
schappen was de tendens aanwezig om ook het onder¬
houd niet meer in natura door de ondcrhoudsplichtige
ingelandcn - zoals de gerechtigden op de grond in een
waterschap werden genoemd - te laten gcschieden, maar
dit door hoogheemraden te laten aanbesteden.
Met deze ontwikkelingen was veel geld gemoeid, dat
moest worden opgebracht door de ingelandcn. De waterschapshcffing geschiedde morgen-morgensgelijk. Dit
hield in dat iedere morgen land (0,85 ha), wat voor kwaliteit deze ook had, hetzelfde bedrag diende op te brengen.
Bij de bchandeling van de Staten in het landsbestuur hebben wij al gezien dat - overeenkomstig het rechtsgevoel
in dc middelceuwen - degenen die het geld opbrachten
ook controle wilden uitoefenen op de besteding. Dit
rechtsgevoel leidde ertoe dat ook in de grote streekwaterschappen dergclijke colleges werden opgericht. Deze
bestonden volgens de rechtsregels van die tijd niet uit
gekozen afgevaardigden van de belastingbetalers maar
uit vertegenwoordigers van de adel, die naast hun eigen
grondbezit ook geacht werden de overige grondbezitters
op het plattcland te vertegenwoordigen, de kloosters die
omvangrijk grondbezit hadden en de steden, waarvan de
burgers veel grondbezit in het hoogheemraadschap had¬
den. In Zeeland, waar dergelijke colleges reeds omstreeks
ryoo ontstonden, werden zij als Staten aangeduid. In Zeeland bemoeiden die colleges zich niet alleen met het
fmancicel bcheer, maar ook met het bcheer en herstel van
waterstaatswerken. In de Hollandse hoogheemraadschappen werden dergelijk colleges pas op het cinde van
de ikde eeuw ingesteld. Ze tooiden zich hier met de titel
College van Hoofdingelanden. In Holland betekende dit
dat het met de invloed van de vertegenwoordigers van de
buurschappen gedaan was. De hoofdingelanden waren
minder invloedrijk dan de Staten van de Zeeuwse water¬
schappen; ze controleerden slechts het fmancieel beheer
van de hoogheemraden.
In her midden van de r^de eeuw waren er aldus vele
volgrocide instcllingen gekomen voor regionaal waterbeheer (afb. 6]. In die eeuw zijn er nog enkcle belangrijke
waterstaatkundige problemen door het stichten van
streekwaterschappen opgelost. Zo is het problecm van de
afkalving van de gebieden langs dc Noordhollandse
meren aangepakt door de stichting in 1544 van het hoog¬
heemraadschap van de Uitwatcrende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland. Dit waterschap had als voornaamste docl de grote meren afdoendc van de Zuiderzee
af te sluiten en in het vervolg het beheer te voeren over de
grote Noordhollandse wateren. Een tweede probleem lag

invloed van dc buurschappen nog good mcrkbaar. Hier
voerden de heemraden voor de uitvoering van bepaalde
waterstaatswerken overleg met de vertegenwoordigers
van de buurschappen.
Behalve in Holland en Zeeland ontstonden er streekwaterschappen, voornamelijk belast met de uitwatering,
in de huidige provincie Groningen, die toen nog behoorde tot de Friese landen, die geen grafelijk gezag erkenden.
De grote kloosters namen hier het voortouw tot het stichten van streekwaterschappen. In Utrecht ontstonden
alleen dijkwaterschappen langs de rivieren. In Gelderland kwam een wat afwijkende organisatie tot stand, De
baljuwschappen, hier ambten geheten, waren van het
begin af aan 00k belast met het dijkondcrhoud. Dc baljuw, ambtman gcnoemd, was tevens dijkgraaf; de heem¬
raden werden gekozen uit de raad van adellijke bestuurders, die tezamen met de ambtman het ambt bestutirden.
Het college van dijkgraaf en heemraden, de dijkstoel, kan
men als het ware beschouwen als een zclfstandig onderdeel van het ambtsbestuur. De dijkstoel schouwde en
keurde de dijk, maar had geen eigen geldelijke middelen.
Als er voor de uitvoering van bepaalde waterstaatswerken
geld nodig was, dan werd dit door het ambtsbestuur toegekend uit de kas van het ambt. Bij onderhandelingen
over dijkzaken met andere overheidsinstanties trad het
ambtsbestuur op en niet de dijkstoel.
In de I5de en i^de eeuw traden twee belangrijke ontwikkelingen op bij de streekwaterschappen. Op het vasteland van Holland ten zuiden van het IJ groeide de macht
van het heemradcn-college. Men ging toezicht houden
op de kadezorg en de bekostiging van de waterstaatswer¬
ken van de ingelegen ambachten. Omdat ongecontroleerde invoering van de bemaling het hoofdafwateringssysteem te veel zou belasten, kwam de rechtsrcgel in zwang
dat molens pas mochten worden gesticht na de uitdrukkelijke toestemming van de heemraden van het streekwaterschap. Wanneer het tevens kwam tot afzonderlijke
poldervorming, strekte het heemraadstoezicht zich mede
tot deze polders uit. Inwoners van het ambacht of de pol¬
der konden bij dc heemraden van het streekwaterschap in
beroep gaan tegen de beslissingen van de eigen heemra¬
den. Om zich van deze lagere heemraden te onderscheiden, gingen de heemraden van de streekwaterschappen
Rijnland, Delfland en Schieland zich hoogheemraden
noemen; het streekwaterschap voerde sindsdien de naam
hoogheemraadschap. Hoewel in de rest van Nederland de
figuur van een toezichthoudend waterschap op lagere
waterschappen niet werd ingevoerd, gingen ook daar verschillende grote streekwaterschappen zich tooien met de
naam hoogheemraadschap.
De tweede ontwikkeling was dat het geld in streekwa¬
terschappen een steeds grotere rol ging spclen. Het was
niet meet voldoende om de grondgerechtigden bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten, zoals het onderhoud
of het herstel van de dijken. Bij het dichten van dijkbreuken was er zowel gespecialiseerde als omvangrijke man-
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■ 6. Ligging van de voornaamste streekwaterschappen, die tussen

Landsbestuur
Tussen 1250 en r6oo ontwikkelde zich binnen het
landsbestuur van de verschillende gewesten de zorg voor
de waterstaat. Die bestond voornamelijk uit regelgeving.
Wij hebben al gesteld dat waterschappen pas konden
functioneren door het verkrijgen ofbevestigd krijgen van
een grafelijk handvest. Ook loste het landsbestuur
bepaalde waterstaatkundige problemen op door het
instellen van nieuwe waterschappen. Daarnaast was voor
het uitvoeren van grote waterstaatswerken toestemming
nodig van de landelijke overheid. Een voorbeeld van dit

1250 en 1600 zijn ontstaan.

in het dijkbeheer van het onafhankelijke Friesland. Na
het onder het grafelijk gezag brengen van dit gewest door
de Habsburgers werden hier enkele dijkwaterschappen
opgericht waardoor de landinwaarts gelegen gebieden bij
het dijkonderhoud betrokken werden.

too
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den echter dat deze maatregelen effectief werden uitgevoerd. Ook de grafelijke regering trok vele inkomsten uit
het verlenen van concessies voor de moernering. Onderstaand voorbeeld geeft een duidelijk beeld van de wisselvalligheid van de bestuursmaarregelen.
Na de grote stormramp van oktober 1375, toen een
groot ontgonnen veengebied in het zuidwesten aan de
golven moest worden prijsgegeven, verbood de grafelijke
regering het moerneren binnen enkele kilometers voor
de dijken van Zuid-Holland. Toen echter de dijken na
twee jaar niet hersteld waren en de plaatselijke autoriteiten ter verontschuldiging aanvoerden dat de fmancien
ontbraken, gaf de graaf in 1377 toestemming om toch te
moerneren in het voorland van de aangetaste dijken om
zo fmancien te krijgen voor het dijkherstel.
Landverlies na een overstroming hing ook dikwijls
samen met de bestuurlijke verhoudingen in een streek.
Kende de streek een goed georganiseerde gemeenschap
met een goed bestuur dan lag snel en goed dijkherstel in
de rede. In andere gevallen liet het herstel te lang op zich
wachten, waardoor eb en vloed achter de dijkdoorbraak in
het overstroomde land diepe geulenstelsels konden uitschuren. Dijkherstel was dan onmogelijk. Kenmerkend
hiervoor was de situatie in Zuid-Beveland in de i6de
eeuw.'"* In de beide grote dijkwaterschappen op het eiland
bestonden grote vcrschillen in dijkzorg. In het westelijkc
waterschap berustte de benoeming van de dijkgraaf bij de
stad Goes; hier was sprake van een voorbeeldig dijkbeheer. In het oostelijk waterschap berustte het dijkgraafschap bij een corrupte edelman, in feite was het gehele
bestuur corrupt. Bekend is het geval van een aanzienlijke
inwoner, die bij dijkherstel stro in de dijk had gestopt en
dit met aarde had bedekt. Toen deze man werd gearresteerd, werd hij door de autoriteiten direct op vrije voeten
gesteld. De corrupte gezagsdragers waren woedend, niet
om de misdaad, maar omdat men een aanzienlijke streekgenoot gevangen had durven nemen.
Toen de dijken in geheel Zuid-Beveland in 1530 doorbraken, werden ze in het westen van het eiland onder
leiding van een energieke dijkgraaf - van wie in regeringsstukken in Brussel werd gezegd: ‘qui s’est partout
merveilleussement emploie’ - met man en macht her¬
steld. In het oosten liet men ze onhersteld liggen. De dijk¬
graaf van dit gebied hield zelfs een doorbraakgat bij zijn
kasteel bewust open, omdat hij meende dat de eb en vloed
een natuurlijke haven zouden uitschuren. Slecht dijkbeheer en de geringe inzet om de doorbraakgaten te dichten
zijn mede de redenen van het definitiefverloren gaan van
het oosten van Zuid-Beveland in de i6de eeuw.
Een andere oorzaak voor landverlies was oorlog. In
Zeeuws-Vlaanderen is in de i5de eeuw tijdens oorlogen
tussen de graaf van Vlaanderen en de stad Gent veel land
moedwillig geinundeerd. Doordat dit land langdurig
onbedijkt bleefliggen, hadden eb en vloed vele tientallen
jaren vrij toegang tot dit gebied. Hierdoor moest veel
land aan de zee worden prijsgegeven.

laatste is de grafelijke toestemming in de i4de eeuw voor
het graven van enkele grote afwateringskanalen in de
Alblasserwaard naar het huidige Kinderdijk. De graaf
bezag hierbij of het nieuwe waterstaatswerk de belangen
van andere buurschappen niet teveel zou schaden.
De regering greep 00k in als bepaalde situaties gevaar
opleverden voor het gehele land. Zo is de versteviging van
de Hondsbossche zeewering mede mogelijk gemaakt
door participatie van het Hollandse grafelijk gezag, dat in
de i4de eeuw Rijnland gelastte hier een zanddijk aan te
leggen, hoewel de zeewering ver buiten het gebied van
Rijnland lag. Bij stormrampen in Zeeland in de i6de eeuw
werd vanuit Brussel, waar in de Habsburgse tijd de facto
het grafelijke gezag van dit gebied zetelde, een commissie
uitgezonden die moesr rapporteren over de ramp en het
dijkherstel. Er werden door de landsoverheid gelden uitgetrokken om het dijkherstel mede te fmancieren.
Zelfs werd door het grafelijk gezag zo nu en dan een
waterstaatswerk in eigen beheer genomen. Zo is de Zwartewaalse zeedijk ten oosten van Den Briel, een dijk die niet
meet door de enkele grondbezitters van het dorp Zwartewaal onderhouden kon worden, in het begin van de i6de
eeuw door het Hollands landsbestuur overgenomen. Deze
dijk is tot voor kort bij de Nederlandse Staat, als rechtsopvolger van het graafschap Holland, in beheer gebleven.
Landverlies door bestuurlijk/alen
Het grote aantal overstromingen en het hiermee
gepaard gaande landverlies in de late middeleeuwen had
geen natuurlijke oorzaken, zoals een grote stijging van de
zeespiegel of een toename van stormvloeden. De stormvloeden konden tot zulke grote overstromingen leiden
omdat het ingrijpen van de mens grote veranderingen
had teweeggebracht in het milieu. In Zuidwest-Nederland bestonden deze veranderingen uit het weggraven
van het veen in het buitendijkse gebied. Zo werd het
gehele niet bedijkte klei op veengebied tussen Schouwen,
de Grote Waard en de bedijkte gebieden ten zuiden van de
Maas voor de moernering weggegraven. Hierdoor breidden de zeegaten zich in dit gebied steeds verder uit. Eb en
vloed in deze zeegaten tastten ook de niet-vergraven bui¬
tendijkse schorren aan. De situatie werd bijzonder precair bij stormvloeden. Doordat zelfs het voorland van de
dijken voor de seinering was weggegraven, kon het hoog
opgestuwde water rechtstreeks de dijken aantasten. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de aanvallen van de zee
op de bedijkte gebieden steeds krachtiger werden en bijvoorbeeld de Riederwaard en de Grote Waard verloren
gingen.
Men zag echter zeer goed in wat voor rampen de steeds
verder gaande moernering ten gevolge had. Er zijn dan
ook door de grafelijke regering en door plaatselijke autoriteiten tientallen verordeningen uitgevaardigd, die het
vergraven van veen in het voorland van de dijken moesten tegengaan.'^ De grote economische belangen die bij
de zoutwinning uit het veen een rol speelden, verhinder-
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■ 7. Helmaanplant.
■ 8. (rechts) De 16de-eeuwse kaart van Jacob van Deventer laat
duidelijk de twee zanddijken bij Westkapelle zien.

Uitgevoerde werken
Bcschcrming duinkust
Om vcrstuiving tcgeii te gaan wcrdcn de ]onge Duincn
bcplant met helm, cen grassoort, die ongeveer een meter
hoog kan worden, goed tegen droogte kan en waarvan de
lange, kruipende wortels het zand vasthouden (afb. /].
Aanvankelijk gebcurde deze aanplant door de aangrenzcnde dorpen om te voorkomen dat bun landerijen ovcrstoven raakten. In de idde eeuw werdcii door de grafelijke
regering orders uitgevaardigd tot het aanplanteii van
helm om de duinen te behouden als zeewering. De dtiinkust werd op twee plaatsen, bij Walcheren en in NoordHolland ten noordwcsten van Alkmaar, door de zee aangetast. Tegen deze aantas ting werden maatregelen genomen
door veelvuldig en zorgvuldig helm te planten, waardoor
de duinen werden vastgelegd, of door een inlaagdijk te
bouwen. Deze inlaagdijken waren met helm beplantte
zanddijken, waarvan men verwachtte dat ze de basis zouden vormen voor nicuwe duinvorming.
Op Walcheren werden ten westcn van Vlissingen
inlaagdijken aangclegd toen de duinen te sterk aangetast
werden. Spoedig daarna verdwenen de duinen en werden
de inlaagdijken waterkerend. Omstreeks 156^0 werd de
dijk ten westen van de Vlissingse vestingwerken, die 00k
als waterkering diende, zo bedreigd dat deze over een
afstand van 550 m voorzien moest worden van een muur.
Bij Westkapelle waren omstreeks 1500 twee achter elkaar
liggende zanddijken gelegd (afb. 8).

«
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In Noord-Holland nam dc duinenrij vanafdc tweede
helft van de i4de eeuw voortdurend af! Er wcrd toen al
een inlaagdijk gelegd. De situatic werd na de grote stormvloed van 1421 zo dreigend dat men besloot ecu nieuwe
slaperdijk aan te leggen. De zee bleefechter verder oprukken en omstreeks 14^0 werd de toestand wederom
kritiek.'^ De duinenrij was op enkele plaatsen nog maar
dertig meter breed. Jaarlijks verdween 3,5 a 5 m duin in
zee. In 1466 werd een nieuwe inlaagdijk gelegd. Ook werd
veel zorg besteed aan bet behoud van de duinen door de
stuifgaten op tc vullen en bet planten van helm. Toch
bleefde kustafslag doorgaan, in veertig jaar werd de kustlijn weer 200 m teruggelegd. In 150^ besloot men niet ver¬
der te wijken en ging men over tot actieve strandverdediging met hoofden en verbindende paalwerken (afb. p],
Aanvankelijk wcrden slechts vicr hoofden met een lengte
van 85 m aangelegd. Omdat de onverdedigde duinen ten
zuiden en ten noorden van deze paalwerken steeds werden weggeslagen, moesten de paalwerken keer op keer
verlengd worden. Stormen noodzaakten ook het verbindend paalwerk te verdubbeleii. De twee rijeii palen lagen
bijna drie meter van elkaar, met tussen de palcnrijen rijshout en Steen. Op deze manicr was er in 1550 een strandverdediging van meer dan twee kilometer ontstaan. Deze
wijze van strandverdediging was echter erg kostbaar en
de aanvocr van hour en stenen verciste veel zorg. De balken werden gekocht in Noorwegen en Zweden en de
Steen kwam uit Vilvoorde ten noorden van Brussel. Voor
de aanvoer van deze materialen werd zelfs ver buiten de
streek in dc dam bij Zaandam een nieuwe grote stenen
sluis gebouwd (afb. 10).
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Hoewel deze grootschalige strandverdediging op het
eerste gezicht een voldoende beveiliging vormde, kwamen rond 1550 de eerste berichten dat de strand- en duinverdediging te geprononceerd in zee lagen. De geprononceerde strandverdediging werd bij de stormvloed van
1570 weggevaagd. In de jaren hierna kwam men tot het
inzicht dat een actieve strandverdediging niet haalbaar
was en men besloot tot een zeewering binnen het verloop
van de algemene kustlijn. Ook werden ter bescherming
van het achterland verschillende inlaagdijken aangelegd.
De veenontginningsgebieden
In de veenontginningsgebieden daaldc het maaiveld niet
alleen door klink en bio-oxydatie, maar ook door het op
grote schaal afgraven van veen voor de turfwinning. Dit
vond vooral in Holland ten zuiden van het IJ plaats. De
maaivelddaling noodzaakte tot aanpassingen in de landbouw. Akkers werden steeds meer vervangen door weiden. De enige vorm van akkerbouw was de teelt van
zomergranen, omdat alleen in het zomerhalfjaar het land
nog voldoende droog was. Ten oosten van de Zuiderzee
werden de drassig geworden veengebieden extensief als
hooi- en zomerweiden geexploiteerd. In deze gebieden
werden grote gedeeltcn van het veen door klei bedekt. Dit
gcschicdde op twee manieren: door sedimentatie van een
■ 9. Op deze plaat, afkomstig uit de Atlas van Hem, is de in verval zijnde zeewering bij Petten getekend. Duidelijk zijn de ver¬
schillende palenrijen te onderscheiden en de grote hoeveelheden
Vilvoordse steen.
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10. De Hondsbossche sluis in Zaandam was gebouwd door

bet hoogheemraadschap van de Hondsbossche Zeewering. Volgens het geldend waterschapsrecht is deze sluis tot in de 20ste
eeuw door het hoogheemraadschap onderhouden, alhoewel het
sinds 1570 geen belang bij de sluis meet had.
■

11. Omstreeks 1300 zijn de grote meren in Holland benoorden

het IJ door dammen gescheiden van de Zuiderzee. Alleen via de

1357

haven van Edam bleef een open verbinding bestaan. Deze is

Edam
1361

Wormer

)

omstreeks 1600 door middel van scheepvaartsluizen afgesloten.
UOO

dun zeekleidek tijdens herhaaldelijke overstromingen, of
door oxydatie van veen met als resultaat een dunne laag
grond met een hoog gehalte aan achtergebleven kleideeltjes. In Oost-Gtoningen werd een groot gedeelte van het
dtassige veengebied weggeslagen waardoot een zeeatm,
deDollatd.ontstond.
De veengebieden ten westen van de Zuiderzee konden
door de vele waterstaatkundige maatregelen, zoals dijkaanleg en verbetering van de afwatering, behouden blijven. Van groot belang was dat de verbindingen tussen de
grote meten in Nootd-Holland en de Zuiderzee om¬
streeks 1300 door de aanleg van dammen verbroken
waren [afb. 11). In het grote veengebied ten zuiden van
het IJ waren de maatregelen tot waterbeheersing gelegen
in het graven van vele uitwateringskanalen. Dit leidde
00k tot het ontstaan van een groot aantal nieuwe polders
[afb. 14]. De randen van vele veengebieden raakten 00k
bier met klei bedekt. In het zuidelijk rivierengebied werd
een groot deel van het ontgonnen veengebied door de zee
verzwolgen (afb. 16].
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Molenbemalin^
In de i5de eeuw verliep ondanks het vele graafwerk
aan weteringen en sloten de afwatering in het veenland
steeds moeizamer. Men kon soms lange tijd - zelfs in de
zomermaanden - niet op het buitenwater spuien omdat
dit hoger stond dan het slootwater. De oplossing voor de
moeilijkheden was de invoering van de windbemaling in
bet begin van de lyde eeuw.'*’ Uit de rond 1400 reeds technisch goed ontwikkelde korenmolens ontwikkelde men
molens die met behulp van een scheprad water uit kon¬
den slaan (hoofdstuk 6, afb. 9). Er waren toen twee typen
korenmolens: de torenmolen en de standerdmolen. Een
torenmolen is een ronde gemetselde molen met een van
binnenuit draaibare kap. De meeste torenmolens stonden op de vestingmuren van steden en kastelen. Bij de
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standerdmolen bevond de eigenlijke molen, de ‘kast’,
zich enkele meters boven de grond. De kast rustte op een
kolossale eiken boomstam, de standerd, die door schuinstaande schoren overeind werd gehouden. De kast kan op
de standerd gedraaid worden met een aan de buitenkant
aangebrachte balkenconstructie, de ‘staart’.
Uit deze twee molentypen zijn vrijwel gelijktijdig
twee typen windwatermolens ontwikkeld. Omdat de
meeste windwatermolens dienden om polders droog te
malen zullen wij ze in bet vervolg aanduiden als poldermolens. Uit de ronde torenmolen ontwikkelde zich een
veelhoekige houten molen, met een van binnenuit draaiende met riet bedekte kap. Dit is bet oudste type poldermolen, afkomstig uit bet vasteland van Holland (afb. rz].
Uit de standerdmolen werd de wipwatermolen ontwik¬
keld. Vermoedelijk wist men bij de ontwikkeling van
deze molen van bet bestaan van binnenkruiers als poldermolen. De ontwikkeling van standerdmolen tot poldermolen was mogelijk omdat de massieve eiken standerd
werd vervangen door een stevige koker, waardoor een vertikale as, de koningsspil, gevoerd kon worden. Deze
bracht de energie vanaf de bovenas naar de begane grond,
zodat daar een scheprad kon worden aangedreven. De
bakermat van deze molen is bet gebied tussen Merwede
en Lek. De gebieden van oorsprong zijn nog steeds goed
traceerbaar. Veelhoekige en ronde poldermolens vindt
men voornamelijk op bet Hollandse vasteland; wipwatermolens in bet westelijk rivierengebied en bet zuiden
van de provincie Utrecht (afb. 13].
De eerste uit de bronnen bekende poldermolen is in
1408 geplaatst bij Alkmaar. Hij was van bet type binnenkruier. Deze molen werkte kennelijk zo goed dat de Hol¬
landse grafelijke regering in Den Haag een bode zond
naar de heemraden van Delfland met bet verzoek een

onderzoek te doen naar de werking van deze molen. Eveneens werden boden met hetzelfde verzoek gestuurd naar
twee dijkgraven in West-Friesland. In hetzelfde jaar 1408
werd door een van de initiatiefnemers van de bouw van
de Alkmaarse watermolen op zijn bezittingen in Zoeterwoude bij Leiden een tweede poldermolen gebouwd; de
derde poldermolen verschijnt in 1413 bij Schipluiden in
de nabijheid van Delft en de vierde in 1422 op bet eiland
IJsselmonde ten zuiden van Rotterdam. Vanuit deze
plaatsen verspreidde de poldermolen zich razendsnel
over bet Zuidhollandse platteland. Voor 1500 is er al een
groot aantal watermolens gebouwd; in Rijnland alleen al
zo’n 25.
Hoewel de eerste watermolen in Alkmaar, gelegen in
Holland ten noorden van bet I], is gebouwd bleefde ont¬
wikkeling bier achter. Voor 1500 vindt men alleen al een
dental watermolens in West-Friesland. Dit wil niet zeggen dat in de veengebieden rond de grote meren molenbemaling niet nodig was; 00k bier was bet maaiveld
gedaald. Uit belastingtellingen is gebleken dat de veestapel in enkele dorpen in bet laatste kwart van de i5de eeuw
als gevolg van de wateroverlast op de weilanden met de
helft was verminderd. Vermoedelijk was de streek te arm
- bet bouwen van een molen was een kostbare zaak - om
de molenbemaling in te voeren. Pas met de welvaartstijging in de i^de en r/de eeuw werd ook bier de molenbe¬
maling ingevoerd.
Tussen 1430 en 1450 zijn de eerste wipwatermolens
gebouwd in de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en de
Krimpenerwaard; voor 1500 is de molenbemaling bier
algemeen ingevoerd. Tussen 1470 en 1520 werd een groot
■ 12. (links) Windwatermolen met draaibare kap.
■ 13. (rechts) Wipmolen.
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aantal wipmolens in de huidige provincie Utrecht
gebouwd; eerst in de zuidelijk gelegen Lopikerwaard en
vervolgcns in de polders gelegen tussen de Hollandsc IJssel en de Vecht.
Bij dc invocring van de molenbemaling is opmerkelijk
dat poldermolens van beide typen van begin af aan ecn
hoge graad van volmaaktheid beteikten. Dit konit omdat
ze zijn ontwikkeld uit reeds bestaande goed functionerende windniolens voor het malen van koren. De polder¬
molens waren van de aanvang af draaibaar in dc wind en
hadden direct een grote omvang. Een vlucht (wickendiameter) van 25 m was niet ongewoon. De vroegcre opvatting dat deze molens zijn ontwikkeld uit primitieve
molens die niet draaibaar waren, kan niet uit de bronnen
worden aangetoond. Het is 00k onwaarschijnlijk dat dergelijke molens bestaan hebben, omdat vbdr 1400 het
maaiveld van het veenland nog niet zover was gedaald dat
molenbemaling noodzakelijk was. Ook watermolcns die
worden aangedreven door paardekracht, de rosmolens,
worden vbdr 1400 niet in dc bronnen vermeld. Aan het
eind van de i5de eeuw is er wel sprake van deze molens,
maar deze bemaalden slechts poldertjes tot een oppervlak
van 20 ha. Dit laatste maakt het onwaarschijnlijk dat de
rosmolens ooit in grote aantallen zijn toegepast.
De poldermolens verspreidden zich zeer sncl in het
veenontginningsgebied. Kennelijk betekende de introductie van windbemaling in dc lyde eeuw de oplossing
om de afwatering te verbeteren. De noodzaak van molenbemaling blijkt ook uit het feit dat deze snel doorzette
ondanks de hoge kosten, die hieraan verbonden waten.
Men hceft berekend dat dc bouw van een molen in de
huidige geldswaarde wel 1,25 miljoen gulden bedroeg.
Hierbij komt dat het onderhoud erg duur was, vanwege
het ingewikkelde mechanisme. In barre weersomstandigheden bleefde molen sonis te lang in bedrijfomdat er
zulke grote belangen waren bij het drooghouden van de
landerijen. Hierdoor sletcn dikwijls vitale ondcrdelcn
snel en braken soms af Dit alles leidde tot hoge kosten
voor het onderhoud.
Aan het einde van de i^de eeuw kwam bij de veelhoekige binnenkruiers een belangrijke verandering tot
stand. Men ontwikkelde een brede achtkantige molen.
Het voordeel hiervan was dat het scheprad inwendig in
de molen gebouwd kon worden. Hierdoor konden de wieken verlengd worden tot bij de grond wat het vermogen
van de molen groter maakte. Dit type molen is voor het
eerst toegepast bij het droogmaken van het Egmondermeer in 1562. De achtkantcr heeft latere eeuwen niet
alleen bij de droogmaking van andere meren, maar ook
bij het drooghouden van bestaand land een grote rol
gespeeld.

ervoor betaalden. Hun land moest in afzonderlijke afwateringseenheden, polders, gelcgd worden (afb. 14 en 15).
Nieuwe poldervorming was vooral noodzakelijk in de
grote ‘landmassicven’ zoals in Holland ten zuiden van
het IJ en West-Friesland. In het westelijk rivierengebied
en het veenland rond de grote meren lag het land al in
polders, die van een grootte waren om met een of twee
molens bemalen te worden.
Door dc poldervorming ontstond ook het zogenaamde
polder-boezcmsysteem. Een boczem is een stelsel van
wateren dat zowel van het buitenwater (door uitwateringssluizen of gemalen), als van het aangrenzende land
is afgesloten en dient voor tijdelijke waterberging en
transport van het water. Dit stelsel van wateren kan
bestaan uit vroegere rivierlopen, afwateringskanalcn of
natuurlijke meren. Het waterbergeiid vermogen verschilt per boczem. De boezem van Rijnland met zijn
steeds groter wordende Haarlcmmermeer kon veel meet
water bergen dan de boezem van Delfland die uitsluitend
een samenstel was van een aantal afwateringskanalcn en
vroegere veenstromen. Wel had de boezem van Delfland
veel bctcre mogelijkheden om op het buitenwater te
spuien dan Rijnlands boezem.
Het bchcer van de boezem word ecu van de voornaamste taken van cen streekwaterschap/hoogheemraadschap.
Een streekwatcrschap belast met de afwatering werd naar
zijn functic ook wel aangeduid met boezemwaterschap.
Het beheer hicld de zorg in voor het op voldoendc diepte
houden van de boezemwateren en het voorkomen dat de
afvoer door versperringen, zoals bruggehoofden, fuiken
en netten, belemmerd zou worden. Verder werd er voor
gezorgd dat de boezem op peil bleef In droge jaargctijden
betekende dit dat de spuisluizen naar het buitenwater
gesloten bleven. In de poldersloten kon dan vanuit de
boezem water worden ingelaten. Sommige boezems werden vanuit het zoete buitenwater van water voorzien.
Veel ingrijpender waren de maatregelen als het boezemwater te hoog stond. Dit deed zich voor in perioden
dat bij langdurige hoge standen van het buitenwater
geen boezemwater gespuid kon worden. Het boezemwa¬
terschap gclastte dan de molenaars van de poldermolens
geen water nicer op de boezems uit te slaan. Dit bevel
werd gegeven door middel van seinen. Bij bepaalde
molens, dc seinmolens, werd het wiekenkruis loodrccht
gezet. In de rechtopstaande wick werd overdag een vlag
en’s nachts een lantaarn bevestigd, wat voor de omringende molens betekende dat er ecn maalverbod gold. Dit
had als gevolg dat de polders blank kwamen te staan.
Het stoppen van de bemaling in de winter werd niet
als rampzalig gezien. Dat de landerijen in de winter
onder water stonden, werd als een doodnormale zaak
beschouwd die alleen buitenlanders opviel. Zo schreef in
de i/de eeuw de Britse ambassadcur William Temple ‘The
lowness and flatness of their lands makes in a great meas¬
ure the richness of their soil, that is easily overflowed
every winter, so as the whole country at that season seems

Polder-boezcmsysteem
De aanleg van watermolens was een kostbare aangelegenheid. Daarom was het noodzakelijk dat deze molens
alleen het water uitsloegen van het land van degenen die
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aanwassen tot ontwikkeling. Ook in het door de zee verzwolgen voornialige Zuidhollandse veenontginningsgebied werd later zeeklei gesedimenteerd. Op de kreekruggen van het Oudland en op het Nieuwland was verbouw
van wintergranen mogelijk; de poclgronden van het
Oudland werden gebruikt voor hooi- en gras land.

to lie under water, which in spring is driven out again by
mills’. In her begin van de i8de ceuw noemde een Franse
auteur het een ‘lugubre spectacle’ toen hij beschreef hoe
de wegen met daarlangs boerderijen aan bcide zijden in
het water stonden. Wanneer echter in de Icnte de bemaling door de hoge boezemstanden niet mogelijk bleek,
was dit een regelrechte ramp. Het vee kon dan niet de
weiden in cn er mocst duur extra voer gekocht worden, zo
dit al aanwezig was. De bemaling was het nicest precair in
het westclijke rivierengebied. Hicr bestondeii de boezems
meestal slechts uit enkele afwateringskanalen. Op de
rivieren kon in de lentc bij de in dit jaargetijde optredende hoge waterstanden niet gespuid worden. De oplossmg
voor dit probiccm is gevonden in het inrichten van zogenaamde hoge boezems (hoofdstuk 4].
Om de waterbeheersing van de boezem mogelijk te
maken, moest voor het oprichten van poldermolens toestemming worden gevraagd aan het boezemwaterschap.
Poldermolens konden in principe permanent water uitslaan en de waterstand in de boezem zo hoog opzetten dat
een ander gebied, zcker in gevallcn waarin dit nog niet in
polders was gelcgd, hierdoor bedreigd werd. Bij het verlenen van een vergunning schreef het boezemwaterschap
regels voor betreffende het vermogen van de poldermolen. Ook werden maatregelen getroffen om te bereiken
dat de poldermolen alleen het gebied zou bcmalen waarvoor vergunning was verleend. Men vergewiste zich
ervan dat de waterscheidingen rond de polder, dus in de
meeste gevallen de kaden, goed in orde waren en bleven.
Hierdoor kon geen vreemd water de polder binnendringen dat dan ook door de poldermolen moest worden tiitgemalen. Het nicest stringent was het toezicht op de pol¬
ders in de hooghcemraadschappen van Rijnland, Delfland
en Schieland. Hoogheemraden stelden voor de polders
regels op hoe de polderwcrken onderhouden moesten
worden en hoc de schouw op de werken diendc te geschicden. Ook het fmanciele beheer van de polder mocst ieder
jaar aan de hoogheemraden ter goedkeuring worden voorgelegd. Deze letten er vooral op dat niet teveel geld werd
uitgegeven aan rcprcscntatiekostcn zoals diners en reizen
van het polderbestuur. Als hieraan teveel geld besteed
werd, zou dit inimers kunnen Icideii tot verwaarlozing
van de polderwcrken.

Bedijkin^ien in het noorcielijk dekagebied
Het noordelijk dcltagebied bestond in 1250 grotendeels uit klei op veengebieden en uit ontgonnen veengebieden. Van de klei op veengebieden was alleen een aantal
polders ten zuiden van de Oude Maas bedijkt (afb. i^). De
ontgonnen veengebieden bestondeii uit een aantal waarden: de Riederwaard ten zuiden van Rotterdam, de
Zwijndrechtse Waard ten westen van Dordrecht en ten
oosten van deze stad de Tiesselingswaard, de Strijense
Waard en de Grote Waard. Door de afdamniing van de
Maas bij Hedikhuizen in het oosten in 1273 en bij Maasdam in het westen in 1282 en de afdamming van de Donge bij Geertruidenberg werd uit de laatste drie de Hollandse Waard gevormd.
Tussen 1250 en 1421 was er sprake van landwinst aan
de zcezijde en laiidverlies meet landinwaarts. In het
begin van de i4de eeuw ging de nicest oostelijke polder
aan de zuidzijde van de Oude Maas, het bedijkte ambacht
Putten, met het kastccl Puttcnstcin van de heren van Putten verlorcn. Ook brak in 1322 vernioedelijk als gevolg
van hoge rivierstanden de Zwijndrechtse Waard in. Dit
laatste verlies was niet rampzalig omdat de waard reeds
een tiental jaren later herdijkt werd. In 1373 ging de Rie¬
derwaard verlorcn.
De herdijking van de Zwijndrechtse Waard tussen
1331 en 1339 is ecu voorbeeld van de zorg die de grafelijke
regering onder graaf Willem III voor de waterstaat had en
kan tevens exemplarisch heten voor de werkwijze bij
bedijkingsactiviteiten in dit gebied. Nadat na 1322 de
waard enkele jaren onbedijkt had gelcgen pachtte de
graaf van de grondgcrechtigde, een benedictijnenconvent in Utrecht, de rechten op de waard. Hij was niet van
plan zelfte bedijken maar zocht zestien geinteresseerden
om de bedijking op zich te nemcn. Hij verplichtte zich
wel 0111 twee kostbare waterstaatkundige werken, name¬
ly k de afdamming van twee rivierarmcn de Waal en de
Devel uit te voeren. Door de afdamming van de Waal zou
de waard aansluiting krijgen op de Riederwaard, waardoor de buitendijken aanzienlijk bekort zouden worden.
Tevens zouden door deze afdamming twee boezemwateren ontstaan. De bedijkers werden gelokt met vele voorrechten. Ieder van de zestien potentiele deelnemers zou
ambaclitsheer in een gedeclte van de waard worden. Er
kwanicn tcnslotte elf deelnemers, waarvan vijf een dubbel decl, dus e'enachtste hebben aangenomen. Verder was
bcpaald dat de deelnemers zowel een goed als een slecht
stuk land zouden krijgen; het slechte land lag in het
noordoosten van de waard. Dit heeft ertoe geleid dat
meerdcre ambachten uit twee ruimtelijk van elkaar

De schorren in het zuidwesten
In het zuidwesten was een ccht zeeklcigebicd ontstaan,
gevormd door de Otidland-kerncn van de eilanden, en
door aan- cn opwassen. In de loop van de tijd verdwenen
er nog grotc stukken van het Oudland in zee. Op een dccl
van het verlorcn gegane land ontstonden weer nieuwc
aan- en opwassen. In het noorden van het gebied lagen
nog vele niet bcdijktc veeneilandcn, die slechts met een
dunne kleilaag bedekt waren en werden vergraven ten
behoeve van de sclnering. Later kwanicn ook in deze ver¬
graven en aan de zee prijsgegeven gebieden nieuwc op- en
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■ 14. In de 14de eeuw zijn er bij Gouda grote polders ontstaan
die afwateringskanalen met bijbehorende sluizen onderhielden.
De afwatering gebeurde op de Hollandse IJssel.
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■ 15. In de 15de en 16de eeuw ontstonden er bij Gouda moienpolders. De meeste polders waterden af op de Oude Rijn. De

molenpolders stonden onder toezicht van het hoogheemraadschap van Rijnland.
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ondergrond aanwczige tLirf Men omdijkte hiervoor een
terrein met een lage kade, de ‘moerdijk’, en gafhet na uitmoering laag gclegen land meestal weer prijs aan de golven. Na jaren van opslibbing ontstond dan een aanwas
die geschikt was om te ‘corendijken’. Opslibbing werd
soms bevorderd door in de nabijheid van kreken leidammen aan te leggen, waarachter het water tot rust kwam
en klcideeltjes konden bezinken. Deze techniek zou zijn
geintroduccerd door de monniken van Ter Doest.
In 1421 brak de Hollandse Waard tijdens de Sint Elisabethsvloed in. Hierdoor ontstond een grote doorgaande
zeearm: het Haringvliet-Hollandsdiep. Deze zeearm vrat
niet alleen het veengebied verder aan, maar zorgde er ook
voor dat er in het uitgemoerde schorrengebied veel klei
werd gesedimentcerd. De heren van Voorne en van Putten konden zo ieder hun schorren over het Flakkee, zoals
het Haringvliet toen heette, gaan bedijken. Zo ontstond
het eiland Ovcrflakkee. Grote bcdijkers waren de markies

16. Landwinst en landverlies in de noordelijke delta tussen

1250 en 1600.

gescheidcn gedeelten bestonden. Verder zouden de
ambachtsheren tezamen een dijkgraaf voor de gehele
waard niogen bcnocmcn. Dcze dijkgraaf mocht zijn
eigen heemraden kiezen. Die scramien voor de bedijking
is vele malen in her noordelijk deltagebied nagcvolgd.
In dezelfde periode werden ook aanwassen op VoornePutten bedijkt. Zowel op Voorne als op Purren werden
door de respectievelijke heren de aanwassen ter bedijking
uitgegeven aan edelen, abdijen en burgers. De bedijkingen waren betrekkelijk klein. Men moest er namclijk
zeker van zijn dat de dijk in een zomerseizocn gereed zou
zijn. De bedijker werd ambachtshecr van bet bedijkte
gebied. Aan de feitelijke bedijking tot ‘corenland’ ging
vaak nog een fase vooraf, waarin ‘moerdijken’ plaatsvond,
Dit ‘moerdijken’ beoogde slechts de winning van de in de
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van Bergen op Zoom en de baron van Breda. Deze bchoorden tot de hoge bestuursadel van de Habsburgse Nederlanden en waren zo kapitaalkrachtig dat ze de bedijkingen zelf ter hand konden nemen, De noordwesthoek van
bet huidige Noord-Brabant kreeg hicrdoor vorm. Een
bekwame bedijker was Andries Vierlingh, rentmeester
van Willem van Oranje die baron van Breda was. Bcdijking was zo lucratiefdat 00k de graaf van Egmond in deze
streken, en wel in de tegenwoordige Hoekse Waard, buitendijks land verwierf met bet recbt dit te bedijken. Dit
boogadelijk geslacbt becft grote delen van de Hoekse
Waard bedijkt. De Beijerlanden zijn genoemd naar de
ecbtgenote van een van de graven, Sabina van Beijeren.
Omstreeks idoo kreeg bet noordelijk deltagebied zijn
buidige vorm. Alleen bet gebied ten zuidoosten van Dor¬
drecht slibde later nog vcrder dicbt. Hier ontstond de
Biesboscb.
Het rivierengebied
In bet rivierengebied werden in bet begin van de i4de
eeuw de dijkringen gesloten. De aanlcg van rivierdijken
betekende dat de laaggelegen komkleigebieden beter
ontwaterd konden worden en gebruikt werden als weidegrond. De ontwatering werd verbeterd door bet graven
van lange afvoerkanalen, de weteringen, naar de rivicren
(afb. 17). De weteringen ontstonden door de natuurlijke
stroonipjes door recbte kanalen met elkaar te verbinden.
De oorspronkelijk stroonipjes kregen door vergraving
eveneens een recbte loop. De weteringen mondden zo ver
mogelijk stroomafwaarts in de rivieren uit, omdat bier de
rivierstanden relatiefbet laagst waren. Bij de uitmonding
van de wetering in de rivier lag een uitwateringssluis.
Deze werd bij boge rivierstanden gesloten.
Om bet gebied tussen de Nederrijn/Lek en de Waal van
een goede uitwatering te verzekeren werd zelfs de bovenmond van een klein Waaltak, de Linge, in 1306 afgedamd.
De grote wetering van het gehele oostcn van dit gebied
mondde in de afgedamde Linge uit. Wetering en afgedamde rivierarm werden tezamen Linge genoemd, die bij
Gorinchem via een sluis in de Merwede uitmondde.
Het stelsel van uitwateringen voldeed goed in de
zomer. In het winterhalfjaar met zijn neerslagoverschot
was de uitwatering in het Gelderse rivierengebied echter
volstrekt onvoldoende. Hierbij kwam dat de rivieren dan
veel water voerden zodat de uitwateringssltiizen gesloten
moesten blijven. Het was dan ook normaal dat de komgebieden en de lagere gedeelten van de oeverwallen in het
winterhalfjaar onder water stonden. Rampzalig werd
echter de toestand als dit tot in de lente voortduurde. Het
vee kon dan niet de weiden van de komgebieden in. Ook
de akkers op de lage gedeelten van de oeverwallen konden
dan niet worden ingezaaid.
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Dwarskaden
Er waren in het winterhalfjaar ook aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het Gelders rivierengebied belt van
oost naar west. In het oosten ligt het gebied op circa lo
m+NAP; in het westen op circa 1 m+NAP. Zonder tegenmaatregelen zou het op het land staande water langzaam
naar het westen afstromen en het westelijk gebied meters
onder water zetten. Het lager gelegen land werd
beschermd tegen het van boven komende water door
dwarskaden aan te leggen. Het waterschapsbestuur zag
er streng op toe dat deze kaden door de bewoners van de
hoger gelegen dorpen niet werden doorgestoken. Ook de
weteringen werden van kaden voorzien. Hierdoor kon het
water alleen via de zijweteringcn op de hoofdwetering
terechtkomen. Tussen Rijn en Waal lag bij de uitmonding
van iedere zijwetering in de Linge een tussensluis. Deze
moest gesloten worden als de uitwateringssluis van de
Linge vanwege de hoge waterstanden in de Merwede
gesloten werd. In het gebied tussen de Waal en de Maas
lagen de tussensluizen, hier schutlakens geheten, in de
wetering zelL Men was verplicht deze te sluiten als de
wetering wegens de hoge waterstanden niet op de Maas
konlozenjafb 17].
DeDic/ciijk
Het in Holland gelegen veengebied tussen Lek en Mer¬
wede, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, werd
door middel van dwarskaden eveneens beschermd tegen
het vanuit het Gelderse rivierengebied afstromende
water. De ten oosten van de Vijflieerenlanden gelegen
dwarskade, de Diefdijk, werd geleidelijk verhoogd tot een
hoge waterkercnde dij k. Wanneer de dijken in het Gelder¬
se rivierengebied waren doorgebroken, kon men het
overstromingswater dat via het Gelderse komgebied naar
beneden stroomde, hier keren. Deze dijk werd dan ook
zorgvuldig door de dijkwaterschappen in de Alblasser¬
waard en de Vijfheerenlanden onderhouden. Enkele
keren is deze dijk doorgebroken. De Alblasserwaard werd
dan diep, tot aan de daken van de grote boerenhoeven
onder water gezet. Tot op de huidige dag is de Diefdijk,
een dwarsdijk die niet langs de rivicren ligt maar midden
in het land, een van de bclangrijkste binnendijken in
Nederland.

Stand van de techniek
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien met welke problemen men te kampen had bij de botiw van sluizen.
Vooral de bestrijding van achter- en onderloopsheid had
men toen nog niet goed in de vingers. In dit hoofdstuk
zullen we bckijken in hoeverre de techniek in de periode
tot circa i^oo vooruitgang boektc. We maken daarbij
gebruik van een bekend leerboek uit de geschiedenis van
de waterbouwkunde, namelijk het ‘Tractaet van Dijckagie’ van AndriesVierlingh, dat omstreeks 1577 geschreven

111

LEEFBAAR LAAGLAND

Waal

Waal

Maas

Maas

ondergelopen van
november tot mei

sluis

wetering

kade

dijk

van onderloopsheid onderkende en dat men er maatregelen tegen nam. Bij Vierlingh bestond zo’n maatregel uit
het vetwijderen van de zachte klei of venige kleibodem
uit de bodem van de bouwput en deze te vervangen doot
droge dertie, die in lagen van ruim to cm wetd aangebracht en door aanstampen wetd verdicht (afb. i8). Ook
tussen de kespen moest men de bodem opvullen met dro¬
ge aangestampte dertie. Als deze tenslotte, nadat de sluis

17. Weteringen en dwarsdijken in het land van Maas en Waal.

is.’^ De bij dit boek behorende figuren zijn helaas verloren
gegaan, wat het maken van reconstructietekeningen van
sluizen bemoeilijkt. Op basis van Vierlinghs beschrijvingen heeft de bewerker van zijn boek in igzo een aantal
duidelijke schetsen gemaakt. Aan de hand van deze schetsen zullen we enkele essentiele aspecten bespreken.

■ 18. Doorsnede van een houten sluis met aangestampte derrie
near Vierlingh.

Onderloopsheid
Volgens Vierlingh bepleitten sommigen om bij een zach¬
te kleiige ofveenachtige grond de sluis op houten palen te
funderen, zodat geen zetting op zou treden. Vierlingh
bestreed dit. Hij vreesde dat bij sterke stroming, storm en
golfslag de sluis in trilling zou komen en dat dan ook de
funderingspalen los kwamen te zitten. Vervolgens zou
het water, ‘twelk listich is’, onder de sluis door gaan stromen en de polder onder water zetten. Het losraken van de
fundering gebeurde ook bij de poldermolen van Bergen
op Zoom en bij andere molens ‘die gepijloteert waeren’,
dat wil zeggen op palen gefundeerd.
De vrees voor onderloopsheid bij een waterkerende
constructie op palen was niet ongegrond, al is de oorzaak
enigszins een andere dan Vierlingh aannam. Niet de trillingen, maar het verschil in zetting tussen het kunstwerk
(sluis of molen] en het omringende dijklichaam doet
onder de vloer een doorgaande naad ontstaan (hoofdstuk
2, afb. 4^). Een grote stap vooruit was dat men het euvel
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in gebruik was genomen, vochtig werd en ging zwellen,
was de aansluiting tussen sluis en dijklichaam volkomen,
zodat geen onder- ofachterloopsheid optrad.
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Sluisconstructie
In veel bestekken uit deze tijd van sluizen die uitwaterden op aan stormvloed onderhevig buitenwater, treft
men twee of twee stel 'vloeij’-deuren aan, dus een dubbele
kering. Dat verminderde bet risico van inundatie van een
polder als een deur tijdens een (storm)vloed bezweek. De
deuren draaiden elk in een zwaar kozijn, een ‘slachtgebind’ en sloten meestal met een klap, een ‘slach’. De deu¬
ren hadden nog geen schrankschoor en trekstang, zoals
latere houten deuren wel kenden.

■

20. Afdamming van het toevoer- en het afvoerkanaal met behulp

van vingerlingen.

van vingerlingen was noodzakelijk bij een grote onderhoudsbeurt en bij reparaties aan bijvoorbeeld de deuren.
Het was een kostbare aangelegenheid en Vierlingh stelde
dan ook voor om buiten het schuifgebint een paar gebinten te maken waartussen men planken kon plaatsen.
Door tussen die planken de ruimte met grond te vullen
kon men de sluis afdammen met de kortste vingerling die
denkbaar was. Vierlingh stelde dus in feite voor een sluis
van schotbalken te voorzien. Deze methode vond al spoedig algemeen toepassing bij grote onderhoudswerkzaamheden, speciaal bij gemetselde sluizen.
In het voorgaande zijn enkele opmerkingen gemaakt
over de constructie van de houten sluis, zoals deze tot cir¬
ca 1600 is ontwikkeld. Daarbij hebben we, net als in
hoofdstuk 2, alleen gelet op de als kokersluis uitgevoerde
spuisluLzen en niet op de als open sluis uitgevoerde uitwateringssluizen die bij kentering van het getij ook de
doorvaart van schepen mogelijk maakten. Ook schonken
we geen aandacht aan scheepvaartsluizen. Het voorgaan¬
de is immers wel voldoende - ook in verband met ons
onderwerp - om te zien hoe vakmanschap en vernuft in
staat bleken om met behulp van houtconstructies vorm
te geven aan de oplossing van de specifieke problemen die
zich bij de sluisbouw voordeden. Veel hebben we in dit
verband nog niet genoemd; bijna geen van de houtverbindingen hebben we in detail omschreven. Er is in dit
opzicht een zekere overeenkomst met de ontwikkeling
van de houten schepen en van de houten happen van huizen en kerken. Deze kunst bereikte omstreeks i^oo een
climax, waarbij het spreekwoord van een oude timmerman van toepassing is: ‘De grootste kunst ooit uitgevonden is hout met hout verbonden’.
Inmiddels was Vierlingh met de houten sluisbouw
niet meet zo gelukkig. Er drong zich immers een nieuw
materiaal op in de vorm van baksteen metselwerk en dat
was veel duurzamer. Vierlingh overdrijft en is kennelijk
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19. Bouwtekening van de 'Rijswijkersluis' te Vlaardingen,

gelegen in de Maasdijk aan het einde van de Vlaardingervaart uit
het midden 16de eeuw.

Dicht bij het buiteneinde van de sluis werd een schuifgebint gemaakt, waarin een vlakke houten schuif met
behulp van een windas op en neer kon worden bewogen
(afb. ig].'* Deze schuif kon worden gesloten als men binnen een zeker minimum polderpeil wilde handhaven en
uiteraard ook tijdens storm, om de ‘vloeij’-deuren te
beschermen. Verder kon men ze ook neerlaten tijdens
inspectie en onderhoud van het inwendige van de sluiskoker, ook al stond deze dan niet geheel droog. Wilde men
dit laatste wel, dan was een afdamming van zowel het
toevoer- als het afvoerkanaal nodig door middel van twee
kaden, destijds vingerlingen genoemd (afb. 20). De aanleg
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