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bevooroordecld als hij stelt: een houten sluis gaat maar 30
jaar mee en ecn stenen wel 200 jaar. Een sluis van steen
was weliswaar twee maal zo duur in aanleg, maar he:
onderhoud was veel goedkoper. Toch zijn er nog gedurende enkele eeuwen houten sluizen gebouwd. Vierlingh
geeft een beschrijving van een dubbele gemetselde sluis,

-is.

op een houten fundering (afb. 19, 20 en 21]. Kespen en
vloer waren nog op dezelfde wijze geconstrueerd als bij de
houten sluis. Maar de koker(s) zelf bcstonden uit metselwerk; drie muren met gewelven als overkluizing. Voor
het bergen van de deurcn in geopende stand waren deurkasscn gespaard, zodat het doorstroomprofiel geheel vrijkwam voor de afvoer. Een probleem vormden nog de
deuraanslagen. Als die in hardsteen tiitgevocrd werden,
was cr het risico dat er bij het dichtslaan hoeken afsprongen, waardoor lekkages ontstonden die moeilijk te repareren waren. Want de deuren konden soms dichtslaan dat
‘het soo dreunght dattet schijnt darter een groot geschut
affgaet’. De oplossing was ecn houten raamwerk of
kozijn, dat men door een spleet in het gewelfnaar beneden in een sponning neerliet. Die sponning was dan weer
gespaard in het metselwerk, of gevormd in hardsteen.
Het houten raamwerk was lichter van constructie dan bij
een houten sluis het ‘vloeijgcbint’ zou zijn, want de
kracht werd via het houtwerk geheel op de steen overgebracht; het houtwerk was geheel ondersteund en fungeerde meet als een stootkussen.

Nederlanders in het buitenland
In het vorige hoofdstuk zagen we hoe Nederlanders reeds
vddr 1250 actief waren bij de ontginning van moerassige
gronden in met name Noord-Duitsland. Dit gebeurde
evencens in de periode tussen 1250 en circa i^oo. De gebieden waar de Nederlanders toen vooral been trokken lagen
destijds in Oost-Pruisen en Polen, momenteel liggen ze
hoofdzakelijk op Pools grondgebied. Ook hier ging het
vooral om de ontginning van moerasgronden, die drooggelegd werden met behulp van sloten en kanalen, slui¬
zen, en later ook molens. De belangrijkste ontginningen
lagen in het mondingsgebied van de Nogat, een zijrivier
van de Weichsel (Vistula). Aan de monding van de Nogat
lag de vrijstad Elbing (Elblag), circa 50 km oostelijk van
Danzig (Gdansk). Ten zuiden van Elbing ontstond vanaf
1297 de nederzetting Pruisisch-Holland (Paslck). In de
delta van de Nogat en verdcr stroomopwaarts van de
Weichsel werden in de loop van de i5de en r^de eeuw nog
zo’n dozijn nederzettingen door Hollanders of Vlamingen gesticht. Ook meer zuidelijk - in Thiiringen, Saksen
en Silezie - vestigden zich Nederlanders op de natte gron¬
den langs de rivieren.
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■ 21. Lengtedoorsnede en plattegrond van een dubbele gemet¬
selde sluis, zoals deze is ontleend aan Vierlingh.

vooral voort uit de kring van de Doopsgezinden, ook wel
Wederdopers of- naar hun leider Menno Simons - Mcnnonieten genoemd. Deze religieuze groepering word
strong yervolgd en velen wcken uit naar Pruisen, Polen en
later Rusland. Daarnaast waren er Katholieken die vanwege het veranderde religieuze klimaat in Nederland
naar het buitenland uitweken. Deze mensen ontgonnen
op het einde van de i^de eeuw onder meer nederzettingen
langs de rivier de Weichsel bij Danzig en Torun. Voorbcclden zijn Tiegenhof Landau en Schaffenburg. Na \6oo
ontstonden langs de bovenloop van de Elbe onder meer
Neu-Holland en Oranienburg. Ook in de loop van de i/de
en iSde eeuw legden Nederlanders nog vele nederzettin¬
gen aan, zoals in het Duitse Pommeren (nu Polen). De
agrarische ontginningen kenmerkten zich door een zeer
systematische verkaveling in rechte stroken land, van
elkaar gescheiden door sloten, zoals dat ook in de Neder¬
landse veengebieden gebrtiikelijk was. Uit het bovenstaande blijkt dat het ontstaan van deze ontginningen
niet omstreeks 1600 stopt, maar ook nadien nog plaatsvond. In het vervolg van dit boek zullen we daaraan echter geen aandacht meer besteden.
Sinds her eind van de i6de eeuw kunnen we namelijk
een belangrijke verandering constateren. Vanaf toen
waren het niet meer zo zeer groepen Nederlandse kolo¬
nisten die ‘typisch’ Nederlandse landschappcn in het bui¬
tenland creeerden, maar allengs meer individuele Neder¬

Aanvankelijk waren het ontginners die, naar we aan
mogen nemen, in hoofdzaak om economische redenen in
deze gebieden zich vestigden. In de loop van de idde eeuw

landse waterbouwkundige experts die buiten het eigen
land actief waren. Deels deden zij dit op eigen initiatief
deels op uitnodiging van btiitenlandse vorsten. Nadat

veranderde dit. De Nederlandse kolonisten kwamen toen
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gen geschapen. Wei bleef het zo dat grote gedeelten van
Laag-Nederland gedurende de wintermaanden onder
water bleven staan. Pas in de igde en zoste eeuw is hier
door de invoering van de mechanische bemaling een einde aan gekomen. In het zuidwesten van Nederland werd
het landverlies in de idde eeuw tot staan gcbracht. Na een
voortdurend verlies in de i4de en I5de eeuw van klei op
veenland, het Oudland, werden hier een groot aantal op¬
en aanwassen ingepolderd. De bodemgesteldheid van dit
Nicuwland was aanzienlijk beter dan van het verloren
gegane Oudland. Ook in het noorden werd sinds de i^de
eeuw meet land aangewonnen dan er land verloren ging.
Verder werd de waterschapsorganisatie een vast onderdeel van het staatsbestel in de verschillcnde gcwcstcn.
Het wezen van het toen gegroeide systeem is tot in de
igde en zoste eeuw onveranderd gebleven.

hun taak als adviseur beeindigd was, kecrden ze gcwoonlijk weer terug naar Nederland. We kunnen ze beschouwen als de eerste ‘ingenieursbureaus’ die tegen betaling
elders in de wereld advies gaven over waterbouwkundige
aangelegenheden. Op de ‘bureaus’ c.q. personen zelf zullen we in de hoofdstukken 4 en 5 ingaan.'^

Conclusie
In de late middeleeuwen is de structuur van de waterbeheersing in Nederland tot voile wasdom gekomen, De
gevolgen van de maaivelddaling voor de uitwatering werden ten dele teniet gedaan door de invoering van de
molenbemaling. Door de aanleg van weteringen in het
rivierengebied werd ook bier een stelsel van uitwaterin-
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■ 1. Tussen 1532 en circa 1650 werden de meeste meren in
Noord-Holland drooggemaakt. Op kaarten zijn ze goed herkenbaar door hun strak geometrische verkaveling.
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4 De waterbeheersing van circa i^oo tot circa 1800

Ondanks de zeer bevredigende resultaten is het hellend
scheprad maar in beperkte mate elders ingevoerd, deels
omdat door de invoering van de stoombemaling de
behoeEte aan deze techniek kwam te vervallen."'
Aan het eind van de i8de eeuw zien we 00k de eerste
experimenten met stoommachmes. Uit Engeland gei'mporteerde machines werden ingezet bij de bemaling in de
omgeving van Rotterdam [1776 en 1787] en bij Mijdrecht
(1793). De echte doorbraak van deze techniek viel echter
pas na rS^o, zodat we er in dit hooEdstuk verder geen aandacht aan zullen besteden.’
Het bovenstaande betekent niet dat we de i7de en i8de
eeuw louter als een waterstaatkundige triomEtocht mogen beschouwen. Tegenslagen en heuse rampen deden
zich op gezette tijden voor. Stormvloeden met catastroEale gevolgen vonden onder meer plaats in 1^25,1686,1717,
1775/76 en V776I77 en ernstige rivieroverstromingen in
1608,1651,1725,1741,1757,1784 en 1799. Het aantal jaartallen kan helaas moeiteloos uitgebreid worden.'’ Storm¬
vloeden en overstromingen konden echter 00k positieve
gevolgen hebben. De bevolking reageerde er vaak op door
vernieuwingen op technisch en organisatorisch vlak in te
voeren. Kennelijk waren er rampen voor nodig om de
geesten hier rijp voor te maken. Zo ging de erosie van de

Het land

De i/de en i8de eeuw worden gekenmerkt door een grote
dynamiek in de strijd tegen het water. Het saldo was uiteindelijk duidelijk positieE Aan het eind van de periode
waren grote oppervlakten water omgezet in produktieve
landbouwgronden, deels door droogmaking van plassen
en meren, deels door bedijking van opgeslibde buitendijkse gronden (afb. i). Daarnaast werd door verbetering
van de bcmalingstechnicken kwalitatieve landwinst geboekt. In beide eeuwen ging de mens nadrukkelijk in het
offensieE
Een aantal technische innovaties in de wijze van
bemaling lag mede ten grondslag aan dit offensieE Gedurende de nJde en vooral in de i/de eeuw werd de achtkante molen ingevoerd.* De achtkanter met zijn inwendig
scheprad werd al spoedig het meest voorkomende molentype. In Holland ten zuiden van het IJ en in het noorden
van Utrecht kwamen grote molens in zwang waarbij de
kap met behulp van de staart van buiten gedraaid kon
worden. Moest bij de wipmolen het hele molenlichaam
op de wind gekruid worden, bij de bovenkruier gebeurde
dit alleen met de kap, waarin de molenas en de wieken
zich bevonden. Om de grote ‘achtkanters’ niet te zwaar te
laten worden in verband met de slappe grond waarop ze
doorgaans kwamen te staan, bouwde men ze meestal in
hout. Het voordeel van de achtkanter was dat de wieken
veelgroter kondenzijn dan bij de wipmolen, waardoorde
capacitcit aanzienlijk toenam.^
Een andere vernieuwing betroE de introductie van de
vijzel. De techniek was al lang bekend; Archimedes wordt
veelal als de uitvinder beschouwd. Lange tijd werd de vij¬
zel alleen gebruikt in de vorm van een tonmolen, die
handgedraaid werd.’ In 1634 wist Symon Hulsebosch een
watermolen te bouwen waarin zich een vijzel bevond.
Het voordeel van een vijzel was dat het water tot 4 m
opgevoerd kon worden, terwijl de maximale opvoerhoogte van een scheprad 2 m bedroeg. In talloze molens zijn
sinds de i/de eeuw de schepraden vervangen door vijzels.
Daarnaast is er geexperimenteerd om de capaciteit van
het scheprad te verhogen. In lyji vond bij de droogmakerij Bleiswijk en Hillegersberg (ten noorden van Rotter¬
dam] de introductie plaats van het ‘hellend scheprad’,
waarbij het rad onder een hoek van 36° werd gcplaatst.

■ 2. In de nacht van 24 op 25 december 1717 bracht een grote
stormvioed aanzienlijke schade toe aan de zeedijken. De getroffen dijken werden daarna niet alleen hersteld, maar tevens verbreed en verzwaard. De figuur laat de profielen van de dijk langs
de Dollard (provincie Groningen) zien voor en na de vioed.
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Hollandse en Zccuwse duinkust na i^oo door, maar nam
her tempo na 1750 duidelijk a£ Dit was her gevolg van
ingrijpen van dc mens, die door verbeterde technieken,
zoals de aanleg van hoofden op Goeree en langs de Delflandse duinkust, er steeds meet in slaagdc de afslag te
beperken/ lets soortgelijks gebeutde toen in 1717 de zeedijk van de provincie Groningen over grote lengte aanzienlijke schade opliep. Herstcl van grote delen van de
dijk bleekniet meer mogelijk. Ecn nieuwe dijk werd vervolgens noordelijk van de oude aangelegd, op het trace'
van een tussen i6}j en 16^55 gebouwde zomerdijk. Destijds was deze zomerdijk aangelegd om de landaanwinning te bevorderen en de ramp van 1717 was de directe
aanleiding om defmitieftot bedijking over te gaan. Daarnaast werden dc Groninger dijken die wel hersteld konden worden, aanmerkelijk verbreed en verzwaard (afb. 2).*
Een ernstige tegenslag vormde in de i8dc eeuw de
paalwormepidemie. De paalworm is een mosselsoort die
diepe gaten in bout boort (afb. 3]. Aangezien veel dijken
aan de zeezijde een houten beschoeiing hadden, werden
de dijken door dc paalworm bcdreigd. Als de beschoeiing
het had begeven, kon de dijk makkelijker door het water
aangetast worden. Doorbraken en overstromingen waren
het gevolg. De paalworm kwani al aan het eind van de
i7de eeuw voor, maar vooral in 1731/32 was er sprake van
een echte epidemic. Van dc Westfriese zeedijk bijvoorbccld bleek toen 47 km paalwcrk te zijn vernield. Als reactie hierop werden successievelijk alle houten beschoeiingen vervangen door steenbedekking.’
■ 3. De paalworm berokkende in het begin van de 18de eeuw
veel schade aan de houten beschoeiingen waar veel dijken mee
beschermd waren. in de periode 1731/32 was er sprake van een
echte epidemie, waarna de houten beschoeiingen vervangen
werden door steenbedekking.
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Landverlies kwam voor waar de bevolking in Holland
en Utrecht de veengrond weggroef ten bchoeve van de
brandstofwinning en waarbij diepe plassen ontstonden.
Daarnaast werd in tijd van oorlog het land bewust geinundeerd om vijandelijke Icgers de doortocht te beletten.
Tenslotte werden in Hoog-Nederland dikke pakketten
veen afgegraven. Dit leidde wcliswaar niet tot de vorming
van plassen, maar verstoorde de bestaande waterstaatkundige situatie in aanzienlijke mate.
Ondanks de bovengenoemde tegenslagen was de
balans in de strijd tegen het water, als vernield, echter
duidelijk positief! Verschillende redenen lagen daaraan
ten grondslag. Behalve de genoemde technischc verbeteringen speelde de grote vraag naar land als gevolg van een
stormachtige groei van de bevolking een rol. Dit leidde
tot een stijging van de grondprijzen, waardoor investeringen in nieuw land een interessant bcleggingsobject
voor mensen met kapitaal werden. Tenslotte was van
belang dat er in de i7de en i8de eeuw een groot aanbod
van kapitaal was, terwijl het aantal investeringsmogelijkheden beperkt was.“

De bewoners
De periode tussen circa 1580 en 1750 was voor Nederland
een zeer welvarende. Het hoogtepunt van deze zogenaamde Gouden Eeuw viel in de eerste helft van de I7de
eeuw. De achterliggende oorzaken zijn nog steeds niet
volledig verklaard, maar liggen in een combinatie van
interne en externe factoren, tezamen met een aantal toevalligheden. Van groot belang was de geografische ligging van Nederland: tussen de Baltische landen in het
noorden en de Middellandse zee in het zuiden, en tussen
het Europese continent in het oosten en de Britse eilanden in het westen. Oorlogen op het continent verstoorden de bestaande handelsstromen en boden de mogelijkheid tot het ontstaan van nieuwe handelscentra. Kooplui
uit met name Amsterdam maakten handig gebruik van
deze leans. De Nederlanders profiteerden tevens van de
verzwakking van de oude wereldmachten Spanje en Por¬
tugal om handelscontacten op te bouwen in Afrika, Azie
en West-Indie. De daar reeds veel eerder aanwezige
Spaanse en Portugese kooplui werden met geweld verwijderd. Om een te grote onderlinge handelscompetitie in
het buitenland te voorkonien, waardoor de hoge winstmarges in gevaar zouden komen en 00k om de individuele risico’s te verkleinen gingen de kooplui samenwerken in zogenaamde compagnieen. In i6oz werd, als
samenbundeling van een aantal reeds bestaande com¬
pagnieen, de Verenigde Oostindische Compagnie in het
leven geroepen, die zijn aandacht richtte op de handel
met Azie. In 1621 volgde de Westindische Compagnie, die
zich concentreerde op Afrika en Amerika. De Nederlandse
handelshegemonie van de i7de eeuw bestond uit een
combinatie van het transport van zowel bulk- als luxe-
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goederen." In zekere zin kuiinen we hct i/de-eeuwse
Nederland bcschouwen als her economisch centrum van
de (westerse] wereld.'^ Ook andere terreinen van het
maatschappclijk leven kenden een bloeiperiode. Zo had
het land een aantal internationaal vermaarde schilders,
dichters, politic!, admiralen, vestingbouwkundigen,
juristcn, cartografen en andere wetenschappers.
De overzeese handel kende grote risico’s (schipbreuk,
piraterij], zoals mcnig koopman ondervond, maar bracht
ook grote welvaart in Nederland. Vcel kooplui wisten in
korte tijd een aanzienlijk kapitaal te vergarcn. De handel
leidde ook tot een sterke toeneming van de werkgelegenheid: op de schepen, schcepswerven, administratiekantoren en in de talloze industrieen waar de aangevocrde produkten verwerkt werden. De nauwe verweving van stad
en platteland die zich reeds sinds circa 1350 aankondigde,
zette versneld door, vooral in de kustprovincies - Hol¬
land, Zeeland, Utrecht, Friesland en Groningen. Steeds
meet legden de boeren zich toe op de verbouw van handelsgewassen, zoals hop - voor de bierbrouwerij hennep
- voor de vervaardiging van touw ten behoevc van de
scheepvaart - en tabak en op de produktie van zuivel en
vlees. Maar ook de zandgebieden van Hoog-Nederland de provincies Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe
- waren op zijn niinst marktgeoricnteerd. Zo volgden de
roggeprijzen in Drenthe nauwgezet die van de Amsterdamse graanbeurs en werd vanuit Gelderland graan
geexporteerd naar de steden in West-Nederland.'^ Het is
onjuist om deze gebieden slechts als perifere delen van
Nederland te beschouwen, waar een op zelfvoorziening
gerichte peasant-economie het beeld bepaalde. Sleutelwoorden waren overal, maar met name in de kustprovin¬
cies, specialisering, intensivering, commercialisering en
internationalisering. De wortels van de open economie
die het huidige Nederland kenmerkt, zowel op hct platte¬
land als in de stad, liggen in het verleden.
Aan de groeicnde vraag naar arbeidskrachtcn werd
voldaan door een trek van het platteland naar de stad, en
daarnaast door een sterke immigratie van Zuidnederlanders en buitenlanders, vooral Duitscrs. Onder de migranten uit Zuid-Nederland - het huidige Belgie - bevonden

1675

1750

■ 4. Omstreeks 1525 woonde al een kwart van de Nederlandse
bevolking in steden. Door de stormachtige stedelijke groei in de
17de eeuw steeg het percentage omstreeks 1675 tot ruim veertig; in Holland was dit zelfs zestig. In de 18de eeuw nam de stede¬
lijke bevolking af, terwiji die op het platteland toenam.

zich vele wclgestelde kooplui en industrielen die om religieuze redenen uitweken naar Noord-Nederland. Zij
hebben met hun kapitaal, handclscontacten en industriele kennis een niet te ondcrschattcn bijdrage geleverd
aan de bloei in de i/de eeuw. Daarnaast groeide de Neder¬
landse bevolking door de komst van uitgeweken Franse
protestantcn en van joden uit Spanje en Portugal en uit
Midden- en Oost-Europa.
De bevolkingsgroei vond eerst vooral plaats in de ste¬
den, met name in die in Holland. Tussen 1600 en 1650
groeide de totale bevolking van 1,5 tot 1,85 miljoen inwo¬
ners. Het inwonertal van Amsterdam verdrievoudigde in
de periode van 1600 tot 1700 van 65.000 tot 200.000 pcrsonen. De i8de eeuw laat cvenwel een proces van ontstedelijking zien. Met uitzondcring van Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag verminderden alle steden in inwonertal. De
oorzaak was de toenemende economische competitie
vanuit Engeland cn Frankrijk. Nederland verloor zijn leidende rol in de (westerse] wereld aan vooral Engeland en
de gcvolgen lieten zich pijnlijk gelden. De export-georientcerde industrieen kregen het zwaar te verduren.
Alleen de drie grote steden, in het bijzonder Amsterdam,
kondcn een dergelijke periode van contractie met enig
succes opvangen. Dit ging ten kostc van andere Hollandse steden. In tijden van hoogconjunctuur profitcerden zij
naar hartelust mee, nu kregen zij de eerste klappen. Lei¬
den zag zijn inwonertal tussen 1650 en 1800 gehalveerd,
Enkhuizen verloor in dezelfde periode tweederde van zijn
inwoners. Bevolkingsgroei vond in de i8de eeuw wel
plaats op het platteland, vooral in de provincies buiten
Holland (afb.4].
De concentratie van veel mensen op een beperkt
gebicd leidde in de steden tot milieuproblemen. De kanalen waren in wezen open riolen, waar hct huishoudelijk
en industricel afval vrijelijk in gesmeten werd. Vooral op
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warme zomerse dagen produceerden de kanalen een
ondraaglijke stank, die zelfs de lyde- en i8de-eeuwers te
veel werd. Wie het zich kon permitteren vluchtte ’s
zomers naar zijn tweede woning buiten de stad. Het
waterrijke Amsterdam moest al snel zijn drinkwater
importeren. In de idde eeuw haalde men het uit het Haarlemmermeer, later uit de rivier de Vecht. ledere ochtend
voeren de ‘waterschuiten’ uit, om’s avonds weer tetug te
keten. Tijdens strenge winters werden de bevroren grachten ten behoeve van de waterschuiten met ijsbrekers zo
veel mogelijk opengehouden. Als ook die niet konden uitvaren werd drinkwater schaars en duur. De armen gingen
dan over tot het smelten van ijs uit de grachten. Het drinken hiervan had ernstige ziekten tot gevolg.
Een mogelijkheid om de vervuiling enigszins tegen te
gaan, was het dagelijks spoelen van de stedelijke kanalen
met vers water. Dit gebeurde onder meet in Amsterdam,
waarbij men gebruik maakte van de eb- en vloedbeweging op het IJ. Twee maal per dag, tijdens vloed, liet men
het water via een aantal sluizen de stad in lopen. Dit werd
volgens een vaste route door de stad gedreven door telkens weer nieuwe sluizen te openen. Het verse water
stuwde het vuile voor zich uit, mengde er zich ten dele
mee, en alles werd uiteindelijk weer op het IJ uitgemalen
via vier vuilwatermolens. Ten behoeve van dit verversingssysteem werd in 1673 een speciale sluis gebouwd in
de Amstel. Tijdens het spoelen werd deze sluis gesloten,
zodat men geen hinder meet ondervond van de wisselende stand van de dwars door de stad lopende Amstelrivier.
Ook in andere steden probeerde men de vervuiling en de
stank via doorspoeling tegen te gaan. Afdoende heeft dit
systeem nooit gewerkt. Pas de aanleg van rioleringen en
zuiveringsinstallaties in de igde en vooral zoste eeuw
bracht een fundamentele oplossing.’"'

Bestuurlijke verhoudingen
Algemeen bestuur
Vanaf r5^8 waren de Nederlanden in opstand tegen hun
landsheer, dat wil zeggen de graaf of hertog van hun
gewest, de Habsburger Filips II, die tevens koning van
Spanje was. De rebellie werd veroorzaakt omdat de
Nederlandse steden, plattelandsdistricten, en vorstendommen door het streven naar meet macht door de
koning zich in hun vrije rechten beknot zagen. Een ande¬
re oorzaak was dat een strijdbare minderheid naar het
calvinistische geloof was overgegaan, en door de zeer
katholieke Spaanse koning vervolgd werd. Het resultaat
van deze langdurige vrijheids- en godsdienstoorlog was
dat de Noordelijke Nederlanden in 1648 onafhankelijk
van de Spaanse koning werden.
Deze Republiek bestond uit Zeven Provincies, vroegere vorstendommen, met een aantal verbonden en onderworpen gebieden. Men kan de Republiek het best
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omschrijven als een statenbond, waar alleen defensie,
buitenlandse zaken en het bestuur over de onderworpen
gebieden gemeenschappelij k geregeld waren.
De hoogste macht kwam te berusten bij de Staten van
de verschillende provincies. In Holland hadden de steden
het absolute overwicht in de Staten; in de andere gewesten hielden de afgevaardigden van de steden en die van de
adel elkaar in evenwicht. De afgevaardigden van de geestelijkheid, in casu grote landbezittende abdijen, in de Sta¬
ten waren door de opheffmg van deze instellingen en de
confiscatie van hun landbezit tijdens de godsdienstoor¬
log verdwenen. In deze Statenvergadering verliep de
besluitvorming traag. Herhaaldelijk moesten besluiten
verdaagd worden omdat de afgevaardigden eerst ruggespraak moesten houden met hun achterban. Verder was
voor belangrijke besluiten eenparigheid van stemmen
vereist. Ook zo’n provincie bestond weer uit eenheden
met een grote mate van autonomic. In Holland namen de
steden een zeer zelfstandige positie in; in de andere
gewesten gold dit zowel voor de steden als voor de platte¬
landsdistricten, welke laatste gedomineerd werden door
de adel.
Besluiten over buitenlandse aangelegenheden, waaronder de bevoegdheid tot het verklaren van oorlog, en
defensie werden genomen door de Staten-Generaal. Dit
was een college dat in Den Haag vergaderde en samengesteld was uit vertegenwoordigers van de Zeven Provin¬
cies. In de Staten-Generaal hadden alle Provincies een
gelijke stem. Voor belangrijke besluiten was ook hier een¬
parigheid vereist. Binnen de Staten-Generaal, en dus binnen de Republiek als geheel, was de invloed van Holland
groot. Dit was te danken aan het feit, dat Holland 58% van
de geldmiddelen van de Generaliteit opbracht, die grotendeels besteed werden aan defensie.
Naast de zeven provincies kende de Republiek ook nog
enkele verbonden gebieden, waarvan Drenthe de voornaamste was. Deze hadden wel zelfbestuur - Drenthe had
zelfs eigen Staten - maar waren niet in de Staten-Generaal
vertegenwoordigd. De door de Republiek tussen 1625 en
1648 veroverde gebieden, zoals het Vlaamse gebied langs
de zuidoever van Westerschelde, het noorden van het hertogdom Brabant en enige steden en kleine gebieden langs
de Maas in Limburg, werden rechtstreeks door de StatenGeneraal bestuurd.
Naast de Staten en de Staten-Generaal was ook het
hoogadellijk Huis van Oranje-Nassau een machtsfactor
van betekenis. Leden van dit huis hadden de leiding
gehad tijdens de vrijheidsstrijd. Zij bekleedden ook de
functie van stadhouder. Oorspronkelijk was de stadhouder de vertegenwoordiger van de landsheer. Na de vrij¬
heidsstrijd werd hij in een provincie formeel de dienaar
van de Staten; hij oefende echter ook enkele rechten van
de voormalige landsheren uit zoals ingrijpen in de
samenstelling van een bestuur van een stad en het recht
van gratieverlening. Omdat alle provincies, op Friesland
en Groningen na, dezelfde stadhouder als de provincie
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Holland hadden, was hij ook een samenbindende factor
binnen de Republiek. De Hollandse stadhouder was
tevens opperbevelhebber van het leger van de hele Repu¬
bliek. Gedurende dit gehele tijdvak was er voortdurend
strijd om de macht tussen de stadhouder en de bestuurders afkomstig uit de Hollandse steden. Nu eens was de
stadhouder de voornaamste machtsfactor binnen de
Republiek, dan weer de Hollandse steden. Gedurende bijna 70 van de circa 200 jaar dat de Republiek bestaan heeft,
was er vooral onder aandrang van Holland in de voor¬
naamste provincies van de Republiek, waaronder natuurlijk Holland, zelfs geen stadhouder benoemd. Het opperbevel van het leger werd dan tevens ontnomen aan de
leden van het huis Oranje-Nassau.
De Republiek was een vrij unieke staat binnen Europa.
Elders in Europa zien we in de i6de en i/de eeuw de centraal door de koning geleide staat ontstaan. In de Nederlandse statenbond bleef in wezen de laat-middeleeuwse
situatie gehandhaafd waarbij de privileges van de provin¬
cies, de individuele steden en de plattelandsdistricten
gehandhaafd bleven. De in de late middeleeuwen ontstane bestuurstradities bleven als het ware tot 1800 gehand¬
haafd. Hoewel de staatsgodsdienst calvinistisch was, wat
inhield dat de grote openbare kerkgebouwen protestant
werden, en andersdenkenden niet in het openbaar godsdienstoefeningen mochten houden was er wel gewetensvrijheid. Hierdoor kon een groot deel van de bevolking zoals katholieken, niet-calvinistische protestantse groeperingen en joden - hun godsdienst in niet-openbare
gebouwen blijven uitoefenen. Deze tolerantie leidde
ertoe dat katholieken 40% van de bevolking bleven uitma-

ken en dat velen om hun geweten vervolgden in Europa
naar de Republiek uitweken.
Ondanks het losse staatsverband was Nederland een
goed bestuurd land. Honderden aanzienlijke inwoners
afkomstig uit de rijke stedelijke burgerij en de adel waren
bij het bestuur van hun stad, hun plattelandsdistrict,
hun provincie en de Republiek als geheel betrokken.
Vooral aan de top kwamen zeer bekwame bestuurders
voor. Tegen het eind van de i8de eeuw begon dit
bestuurssysteem in zijn voegen te kraken. Het ingewikkelde overleg en het feit dat het bestuur steeds meet voorbehouden werd aan een kleiner wordend aantal aristocratische families, wat nepotisme bevorderde, verlamde de
bestuurskracht in deze veranderende tijden. Binnen de
Republiek kwam een hervormingsbeweging op gang die
het bestuur wilde moderniseren en het meet democratisch wilde maken. Tevens was er in grote lagen van de
bevolking, door de gezamenlijk beleefde geschiedenis van
de afgelopen 200 jaar en de veelvuldige contacten tussen
de bestuurselites van de verschillende provincies, een
min of meer nationaal Nederlands gevoel ontstaan. Men
begon zich in de eerste plaats te beschouwen als Nederlander en niet meer als inwoner van de provincie Holland
of van de provincie Friesland. Hierdoor zag men nog sterker de bestuurlijke gebreken van de Noord-Nederlandse
statenbond. De hervormingsgezinden konden hun
opvattingen na de veto vering van ons land door de Franse
revolutionaire legers in 1795 ingang doen vinden.

■ 5. Gerechtszaal van het hoogheemraadschap van Rijnland.
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Waterstaatsbestuur
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De waterschappen
Door de conservacieve bestuurscultuur van de Republiek bleef de middelecuwse waterschapsorganisatie
bestaan. Op lokaal niveau bleefin veel gebieden de waterstaacsraak uitgeoefend door her algemeen bestuur.
Regionale waterstaatszorg bleef voorbehouden aan de
streekwaterschappen. Dezc organisaties, met hull heemraden, dijkgraafen hoofdingelandcn konden hierdoor tot
in de moderne tijd voortlcven. Wei werd het \vaterbeheer
van de grote streekwaterschappen in Holland ten zuiden
van het I] (hoogheemraadschappen) steeds omvangrijker.
Zij ontwikkelden zich hierdoor tot zeer prestigieuze en
goed geleidc bestuursorganen, die in den lande in aanzien stondcn. De weerslag hiervan vindt men in de bijzonder mooie bestuursgebouwen van deze waterschap¬
pen [afb. 5]. Ook hadden zij vakbekwame waterbouwkundigcn in dienst, die hun opleiding kregcn in de praktijk.
De vakbekwaamheid van hun medewerkcrs blijkt ook uit
de prachtige kaarten, die in opdracht van de waterstaatsbestuurders gemaakt werden [afb. 6). Ook werden er bijvoorbeeld in opdracht van het hoogheemraadschap van
Rijnland ten behoove van de waterbeheersing sinds 1735
drie maal daags weerkundige waarnemingen gedaan.
Hierdoor bcstaat er in Nederland een zeer oude lijst van
waarnemingen betreffende temperatuur, neerslag en
windsterkte.
Door een verdere invoering van de windbemaling
vond er wel hier en daar ecu proces van schaalvergroting
plaats, De schaalvergroting kwam voort uit de invoering
van de [achtkante] bovenkruiers. Door de grotere capaci-

teit konden een of enkele bovenkruiers een groot aantal
kleinere molens vervangen. De nieuwe molens waren
echter ook aanzienlijk duurder dan de oude. Zowel de
vergrote bemalingscapaciteit als het kostenaspect leidde
tot het samengaan van polders. In 16^37 werden in de pol¬
der de Rondehoep - ten zuiden van Amsterdam - 3d kleine watermolens vervangen door drie grote. Oostelijk van
Amsterdam werden in 1707 de Gaasper-, Kikken-, Stam¬
mer-, Sinnigvelder-, Kostverloren-, Hogeweijsen-, Lageweijzen- en Botternesserpolder samengevoegd onder de
veelzeggende naam Gemeenschapspolder. Alle oorspronkelijke polders kregen een vertegenwoordiger in het
bestuur van de nieuwe polder.^^ Men hoopte gezamenlijk
een betere afwatering te verkrijgen dan ieder afzonderlijk. Dit zoLi gebeuren via twee molens, waarvan er een,
een achtkante, nieuw gemaakt zou worden.
Ook de wijze waarop de dijken onderhouden werden,
veranderde. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, waren de
dijken in stukjes, hoefslagen, verdeeld. ledere grondeigenaar kreeg een hoefslag toebedeeld en dicnde zelf te zorgen dat deze goed onderhouden werd. De taak van het
waterschapsbestuur bestond slechts uit het controleren
of het onderhoud naar behoren verricht was. Vooral in de
ipde eeuw zien we de waterschappen deze onderhoudsplicht overnemen. Zij besteedden voortaan het onder¬
houd uit aan aannemers en de kosten werden vervolgens
omgeslagen over alle grondcigenaren naar rato van ieders
grondbezit. Dit proces staat bekend als de gemeenmaking van het dijkonderhoud. Somniige dijken, zoals die
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op Walcheren en in Friesland, waren al in de nJde eeuw
gemeen gemaakt, bij andere bleef her oude systeem van
verhoefslaging tot in de igde eeuwgehandhaafd.“
De provinciale waterstaarszoig

In de Republiek namen de Staten van de provincies de
waterstaatszorg over die voorheen door de landsheren
was uirgeoefend. Voor de uitvoering van grote waterstaatkundige ingrepen, zoals droogmaken van meren of
bet uitvenen van gebieden waardoor plassen ontstonden,
bleef de toestemming van het landsbestuur nodig. De
Staten gaven deze pas als de waterstaatsbelangen van
anderen door de uitvoering van deze werken niet onevenredig geschaad werden. Tevens werden in het belang van
een goede waterstaatszorg oude middeleeuwse rechten
van de landsheer door de Staten geeffectueerd. Zo behoorden in de middeleeuwen de grote rivieren en de grote zeearmen tot het domein van de landsheer. De landsheer
ontving tolgelden op de rivieren en trok inkomsten uit de
zeegaten door hier land ter bedijking uit te geven. Als
opvolger van de landsheer konden de Staten uit hoofde
van deze oude rechten waterstaatkundige werken in de
rivieren en zeearmen uitvoeren. In de rivieren werden
werken uitgevoerd om de afvoer van hoog opperwater te
verbeteren; in de zeegaten werden werken uitgevoerd om
door stroomgeleiding de zeegaten ten behoeve van de
scheepvaart op voldoende diepte te houden. Bij de uitvoe¬
ring van deze werken konden de Staten een beroep doen
op de bekwame waterbouwkundigen in dienst van de
hoogheemraadschappen. Ook werden er bepalingen uitgevaardigd die een goede afvoer van het riverwater moesten garanderen. Zo bepaalde het provinciaal bestuur van
Holland in 1748 dat het verboden was in de rivierbeddingen werken uit te voeren zonder de toestemming van het
provinciaal bestuur. Onder een rivier werd het gehele
gebied verstaan dat lag fussen de bandijken, dus zowel
het eigenlijke rivierbed als de uiterwaarden. Men moest
sindsdien toestemming vragen voor het uitsteken van
■ kribben in het zomerbed, het aanleggen van kaden en de
bouw van steenfabrieken in de uiterwaarden.
Hoewel er geen bewust streven was om de water¬
staatszorg van de provincie te vergroten, was er ook op
andere terreinen een toenemende zorg van het provin¬
ciaal bestuur voor de waterstaat. Dit gebeurde in de ene
provincie eerder dan in de andere. Vooral in de r8de eeuw
wisten veel provincies hun greep op de waterstaat te ver¬
groten. Op zich is het logisch dat zij zich op dit terrein
begaven. Zo was het in hun belang om ter vergroting van
de welvaart landverlies tegen te gaan, landaanwinning te
bevorderen en goede scheepvaartverbindingen in stand
te houden. Wanneer door overstromingen grote schade
was toegebracht aan de dijken en de onderhoudsplichtigen niet in staat waren de schade te herstellen, schoten de
Staten doorgaans fmancieel en organisatorisch te hulp.
Als tegenprestatie verlangden zij vaak het recht tot
inspectie van de waterstaatswerken en de uitvaardiging
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van regels. In geval van conflicten traden de Staten op als
een boven de partijen staande scheidsrechter. Er waren
dus verschillende motieven voor een provincie om zich
met de waterstaat bezig te houden.
De Staten-Generaal had geen enkele bemoeienis met de
waterstaat. Als er door de provincies gemeenschappelijk
werken moesten worden uitgevoerd, zoals in het gebied
van de Rijnsplitsingen - we gaan hierop later in dit hoofdstuk nader in - dan moesten er tussen de belanghebbende,
van elkaar onafhankelijke, provincies verdragen worden
gesloten. Het toenemend nationaal gevoel had wel grote
gevolgen voor de hulpverlening bij rampen. Bij overstromingsrampen in het rivierengebied en langs de zeekust
werden overal in de Republiek collectes gehouden en
hulpcomite’s door de verlichte burgerij opgericht om de
getroffenen bij te staan. Van het geld kon de directe nood
na de overstroming verlicht worden; er werd voedsel,
dekens en hooi voor het vee verstrekt. Aan de armen werd
ook langdurig hulp gegeven. Meestal bestond deze hulp
er uit dat hun eenvoudige woningen met behulp van de
collectegelden herbouwd werden. Tevens werd hen zaaigoed verstrekt en kregen ze een tegemoetkoming voor het
omgekomen vee. De welgestelden bleven van deze hulp
verstoken; in principe moesten zij ook de aan hen verstrekte noodhulp terugbetalen. Bij de hulpverlening werd
er nauwkeurig op toegezien dat deze zonder aanzien des
persoons of zonder rekening te houden met iemands
godsdienstige gezindte verstrekt werd. Door de comite’s
van hulpverlening waren om iedere discriminatie te
voorkonien hiervoor uitdrukkelijk bepalingen voor de
verdeling van de gelden opgesteld.

Belangrijke werken
Bedijkingen
Het al enkele eeuwen in gang zijnde proces van bedijkin¬
gen werd in de i/de en i8de eeuw voortgezet. Doorgaans
ging het om herwinning van eerder verloren gegaan
gebied. Zo werd in. Zuidwest-Nederland het eiland
Noord-Beveland stukje bij beetje op de zee heroverd. De
landaanwinning in Zeeuws-Vlaanderen betrof gebieden
die tijdens de vrijheidsstrijd in de frontlijn lagen en om
die reden onder water gezet waren. In het noorden van
Holland slaagde in 1557, na eerdere pogingen in 1552/53
en 1573, de bedijking van de Zijpe, 6.500 ha groot. De kwaliteit van de grond viel de bedijkers tegen, maar het
belang van deze bedijking lag vooral in het feit dat het
zeewater tijdens noordwester stormen het land niet meet
binnen kon dringen. Een aantal personen vroeg dan ook
direct in 15517 toestemming om de slikken pal oostelijk
van de Zijpe te mogen bedijken. In 16^11 viel dit gebied, de
Wieringerwaard, droog en was opnieuw circa 1.800 ha
land gewonnen.
Dergelijke ondernemingen werden, zoals destijds
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gebruikelijk, niet door de overheid gedaan, maar door
particulieren. De projecten waren echter zo groot dat ze
de financiele draagkracht van een of enkele personen re
boven gingen. Daarom vormden de gei'nteresseerden in
een project een gelegenheidscombinatie, een compagnie
genoemd. Ervaring met een dergelijke samenwerking
had men reeds eerder opgedaan bij de scheepvaart, waarbij aandelen van 1/256 in een schip voorkwamen. Doel
was niet alleen om gezamenlijk voldoende kapitaal bijeen
te krijgen, maar 00k om de risico’s te spreiden. De investeerders in de bedijkingen waren vrijwel zonder uitzondering welgestelde burgers, vooral uit Holland, Zeeland
en Utrecht. Aan de bedijking van de Wieringerwaard
namen bij voorbeeld 55 personen deel, waarvan er een geen
stedeling was en die 1% van de grond bezat. Eenderde van
de grond was in handen van personen uit Den Haag, eenzelfde deel behoorde toe aan Amsterdammers, terwijl bur¬
gers uit Alkmaar een kwart van de grond bezaten. In 1632
was her grondbezit van stedelingen van 99 tot circa 70%
gedaald.'^ Dit is overigens geen algemeen proces, elders
bleefhet stedelijk grondbezit veel langer gehandhaafd.
De inrichting van het nieuwe land werd steeds op een
uiterst systematische wijze gedaan. Dit sloot aan op de

voorkeur die men destijds had voor geometrische vormen, teruggrijpend op klassieke idealen. Het mooiste
voorbeeld is de polder Borssele op Zuid-Beveland (1616),
waar de dorpsplattegrond eveneens geometrisch werd
aangelegd.
In Groningen werd de Dollardboezem polder voor pol¬
der op de zee heroverd (afb. 7]. In wezen bestond deze boezem uit twee delen, een westelijke en een oostclijke. De
bedijkingen in de westelijke boezem waren de volgende:
Oudland (1626], Oud-Nieuwland (1665], Nieuwland
(1701) en de Oosterwolderpolder (1769]. In later tijd werden daar nog aan toegevoegd de Finsterwolderpolder
(1819), de Reiderwolderpolder eerste afdeling (1862) en
tweede afdeling (1874), de Johannes Kerkhovenpolder
(1878) en de Carel Coenraadpolder (1924). De bedijking
van de Dollardboezem leent zich goed om de problemen
met afwatering en maaivelddaling nader te illustreren.
Dergelijke problemen kwamen namelijk 00k elders bij
bedijkingen voor.
De afwatering van een bedijking en de hoogteligging
ten opzichte van zeeniveau zijn nauw verweven. In de
Dollardpolders ligt dit nog iets gecompliceerder. Een
kenmerk van deze polders is namelijk dat ze onderling
aanzienlijke hoogteverschillen vertonen. Hike nieuwe
polder ligt globaal zo’n 30 cm hoger dan zijn voorganger.
De verschillen kunnen echter 00k groter zijn; zo ligt in de
oostelijke boezem van de Dollard de tweede afdeling van

■ 7. Van de 16de tot de 20ste eeuw werd de Dollard in Gronin¬
gen door bedijkingen langzamerhand weer op de zee herwonnen.
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de Reiderwolderpolder (1874) bijna een meter hoger dan
de Stadspolder (1740). De oorzaken hierachter zijn vele en
complex.
Inpoldering vond pas plaats nadat de kwelder dusdanig hoog opgeslibd was, dat zij tijdens normale vloeden
niet meer onder liep. Na de bedijking verdwijnt evenwel
veel water uit de grond. Uit de bovengrond door ontwatering, verdamping en voornamelijk door wateronttrekking door plantenwortels. Door de (zuig]krachten die via
het bodemvocht op de bodemdeeltjes worden uitgeoefend krimpt het bodemskelet. Dit proces wordt fysische rijping of inklinking genoemd. Het manifesteert
zich onder andere in daling van het maaiveld en in het
dalen van de grondwaterstand. De waterspanning van
het bodemvocht in de ondergrond, beneden de grondwaterspiegel, neemt hierdoor afen de korrelspanning neemt
toe. Bij dit proces, dat zetting wordt genoemd, wordt het
water als het ware uit de grond geperst en treedt compactie van de grond op. Beide processen leiden tot maaivelddaling. De klink is in de bovenste lagen het grootst en
neemt naar beneden toe a£ In de Johannes Kerkhovenpolder (1878] bij voorbeeld nam hierdoor de bovenste kleilaag
van 2,51 m af tot i,^o m, wat dus een daling van het maai¬
veld van o,gi m betekende. Nieuwe kwelders/polders
slibden door dit proces slechts relatief hoger op, omdat
het ‘oude’ land zakte. Het nieuwe land zou op zijn beurt
echter 00k gaan zakken, zodat de onderlinge hoogteverschillen theoretisch per saldo op nul uit zouden moeten
komen. De huidige hoogteverschillen tussen de polders
kunnen door dit proces dus niet goed verklaard worden.
Een andere mogelijke verklaringsfactor is de algemene
bodemdaling in Nederland en de rijzing van de zeespiegel. Deze factor kan in de, geologisch gezien, relatief korte
tijd waarin de inpolderingen van de Dollard plaatsvonden echter niet van doorslaggevende betekenis zijn geweest.
Vooral van belang zal zijn geweest dat door de voortschrijdende inpolderingen het boezemgebied van de Dol¬
lard kleiner werd. Hierdoor werd het water bij vloed
steeds hoger opgestuwd, zodat slibafzettingen 00k op een
hoger niveau plaats konden vinden. De tijdspanne die lag
tussen de inpoldering van twee aanliggende gebieden,
verklaart eveneens een deel van de hoogteverschillen.
Niet alleen tussen, maar 00k binnen de polders in de
Dollard bestaan er hoogteverschillen. In het algemeen
ligt het land bij de oudste dijk het hoogst, en bij de jongste dijk het laagst. Dit komt doordat men vroeger de aanslibbing niet bevorderde door landaanwinningswerken.
Aan de Waddenkust bijvoorbeeld kwam het water tot
rust nadat een lage kadijk bij vloed overstroomd was. Op
deze wijze verkreeg men een gelijkmatige opslibbing in
het hele gebied tussen de zeedijk en de kadijk. In het Dollardgebied vond de opslibbing ‘spontaan’ plaats. De
meeste kleideeltjes bezonken in het relatiefrustige water
bij de oude zeedijk, terwijl in het wat 'onstuimigef water
verder weg veel minder opslibbing plaatsvond. In veel
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polders is van dit interne hoogteverschil gebruik
gemaakt: de hoofdafwatering wordt gevormd door een
bermsloot die langs de jongste dijk ligt.
ledere inpoldering had grote gevolgen voor de wijze
van afwatering. Het nieuwe land lag immers hoger dan
het oude en het lag tevens meer zeewaarts. De afwateringskanalen moesten dus bij de kust steeds dieper wor¬
den. De afwatering vond plaats via zijlen, de benaming in
het Noorden voor slurzen. Bij iedere nieuwe inpoldering
moest een nieuwe sluis gebouwd worden. De afwateringssloot met sluis in de oude achterliggende polder
werd daarbij gewoonlijk doorgetrokken in de nieuwe
polder. De nieuwe sluis kwam op deze wijze in het verlengde te liggen van de oude, die doorgaans om waterstaatkundige redenen in gebruik bleef Men kon het pand
tussen de oude en de nieuwe sluis benutten als boezem;
als opslagplaats in tijden dat door hoge standen van het
buitenwater lozing niet mogelijk was. Voortgaande
bedijking kon er toe leiden dat langs een uitwateringskanaal een heel snoer van sluizen kwam te liggen. Zo’n sluis
diende meestal niet alleen als uitwateringspunt, maar
00k als plaats waar de landbouwprodukten overgeslagen
werden van kleine bootjes in grotere schepen. Rond een
sluis ontstond dan 00k veelal een buitendijks gelegen
haventje en een binnendijkse nederzetting, voorzien van
de nodige kooplui, ambachtslieden en herbergen. Op talloze plaatsen in het noordelijke kustgebied, waaronder in
de Dollard, zien we een snoer van steeds jongere sluizen/
zijlen langs een afwateringskanaal ofrivier. Ook in Zuidwest-Nederland komen dergelijke snoeren met sluizen
voor. Met de bouw van een nieuwe sluis verviel niet alleen
de functie van de oude sluis, maar was ook de economie
van de nederzetting daar omheen in de meeste gevallen
ten dode opgeschreven.
Ondanks de hoogteverschillen tussen de polders vond
de afwatering van de Dollardpolders aanvankelijk via
natuurlijke lozing plaats. Sinds het eind van de i8de en
het begin van de igde eeuw is deze echter op vele plaatsen
vervangen door bemaling met windwatermolens en later
metgemalen.
Een probleem bij de natuurlijke lozing op de Dollard
was de opslibbing van de buitendijks gelegen afwateringsgeulen. Een van de methoden om dit te bestrijden
was spuien. Hierbij gebruikte men het pand tussen de
zeesluis en de achterliggende sluis als spuiboezem. Tij¬
dens vloed werd zeewater ingelaten en bij eb weergeloosd
(gespuid) om het slib uit de buitengeul te spoelen. Desondanks bleek het noodzakelijk om een paar maal per jaar
de bodem van de buitengeul te ploegen. Men legde in de
spuiboezem een boot, waaraan een houten schot bevestigd werd dat ongeveer hetzelfde dwarsprofiel had als de
buitengeul. Onder aan het schot waren ijzeren pinnen
bevestigd. Bij vloed werd zo veel mogelijk zeewater inge¬
laten, voordat men de zeesluis sloot. Daarna werd op het
dieptepunt van de eb gewacht om het niveauverschil zo
groot mogelijk te maken. Vervolgens opende men de sluis
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en het water en de boot srroomden met grote kracht de

haven en het havenkanaal, c.q. de afwateringsgeul, tegen
te gaan.

buitengeul door. Het slib in de bodem werd door de pinnen losgewocld en kwam in zee terecht, omdat het door
de grote strooiiisnelheid geen kans krceg om in de geul te
bezinken,'®
In Zuidwest-Nederland was het spuien al sinds de late
middeleeuwen in gebruik om de havens van belangrijke
steden - Middelburg, Vlissingen, Zicrikzee - schoon te
spoelen en op diepte te houden. Binnendijks werd een
spuiboezem gegraven waar bij vloed het water ingelaten
werd. Daarbij waakte men er zeer goed voor dat het inge¬
laten zoute water niet in aanraking kwam met het zoete
binnenwater. Bij het spuikanaal bouwde men meestal
een molen, zodat van de waterkracht gebruik gemaakt
kon worden om graan te malen. Ook ploegen kwam in
Zuidwest-Nederland voor. Dit gebeurde met een scheepje, voortgestuwd door de ebstroom, waarachter een soort
eg gebonden was die de bodem los woelde. Het systeem
van spuien werd ookgebruikt bij dejongere bedijkingen.
Bij de sluis, gelegen in het laatste sluitgat en doorgaans in
de oude afwateringskreek, kwam buitendijks een haventje te liggen met daarachter een spuiboezem, onderling
verbonden door een eenvoudige sluisdeur. Ook hier had
het spuien bij eb als functie om de opslibbing van de

Verveningen
In Nederland is de gemiddelde jaartemperatuur 9 °C.
Brandstof behoort dan ook tot de eerste levensbehoeften.
Aanvankelijk werd het plaatselijkc houtbestand benut,
maar al snel bleck dit onvoldocnde. Vooral in LaagNederland raakte de voorraad spoedig uitgeput. Totdat
steenkool, olie en gas op grote schaal en tegen een redelijke prijs beschikbaar kwamen, vormde turf de belangrijkste energiebron. Verschillcnde soorten veen zijn in
gedroogde toestand namelijk uitstekend brandbaar en
aan veengrond was destijds geen gebrek. Eeuwenlang
heeft de bevolking dit ‘brandend land’ vergraven of opgebaggerd en vervolgcns verstookt. Er is wel gcsteld dat de
Gouden Eeuw van Nederland gebaseerd was op het feit
dat het land in zijn eigen energiebehoefte kon voorzien,
zoals de macht van Engeland in later tijd gebaseerd was
op kolen en de huidige dominantie van de Verenigde Sta¬
ten op de goedkopc toevoer van olie en gas.'"^ Deze these is
niet onjuist, maar reduceert de welvaart van een periode
tot slechts e'en aspect, wat nooit de volledige verklaring
kan zijn. Doorslaggevend in de Gouden Eeuw was het
gebruik maken van de geboden kansen door de kooplui
van met name Amsterdam.
Bij turfwinning kunnen we twee technieken onderscheiden. De eerste tcchniek is de winning van turfboven

■ 8. Bij droge vervening werd het veen boven de grondwaterspiegel afgegraven. De afgraving gebeurde door een ploeg
arbeiders, die elk een eigen specifieke taak hadden. De verkregen turven dienden als brandstof.
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de grondwaterspiegel, ook wel droge vcrvening genoemd
(afb: 8). De oudste vermclding hierover danken we aan
een reisverslag van de Romein Pliny uit de eerste eeuw. De
tweede techniek betreft de winning onder de grondwa¬
terspiegel, de natte vervening (afb. 12). Deze gebeurde
meestal met behulp van een baggerbeugel en werd veelal
baggeren ofslagturven genoemd. De techniek was al in de
i5de eeuw in Brabant in gebruik, en kwam omstreeks
1530 in Holland en enkele decennia later ook in Utrecht in
zwang. Vanaf de i8de eeuw werd eveneens in Overijssel,
Friesland en Groningen turfgebaggerd.
De twee technieken hadden landschappelijk zeer verschillende gevolgen. Natte vervening leidde tot plasvorming en daardoor tot kwantitatief landverlies. Dit was
blijvend van aard, tenzij de piassen naderhand drooggemaakt werden. Bij droge vervening zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste kon men al het veen afgraven, waarna
de blootgekomen [zand]ondergrond geschikt gemaakt
kon worden voor andere (agrarischej activiteiten. Ten
tweede kon tijdens de (droge] vervening blijken dat de
waterstand niet verder te verlagen was. Men kon dan
stoppen met vervenen en de grond verder benutten als
hooiland ofovergaan op natte vervening. Besloot men tot
het eerste, dan was er sprake van kwalitaticf landverlies;
alleen exrensieve benutting van de grond was nog mogelijk. Besloot men tot het tweede, dan leidde dit uiteindelijk tot plasvorming en dus kwantitatief landverlies.”
■ 9. Om hoogveen op een commerciele wijze af te graven,

Dro^geveivciiin^
Turfis een produkt dat in verhouding tot zijn volume
slechts een kleine waarde vertegenwoordigt. Commerciele turfwinning was daarom slechts mogelijk als het vervoer per bulk-transport plaatsvond, dat wil zeggen per
schip. Dit betekende dat men de uitgestrekte veengebieden, die vaak een omvang hadden van enkele duizenden
hectaren, eerst diende te ontsluiten met kanalen. Via deze
kanalcn werd de turfnaar de stedelijke markten vervoerd.
Daarnaast dienden ze om de venen te ontwateren, zodat
er boven de grondwaterspiegel gegraven kon worden (afb.
9]. De voor commercicle turfwinning geschikte veengebieden in Vlaanderen en West-Brabant waren gedurende
de middeleeuwen reeds vrijwel gcheel afgraven, zodat
men de blik richtte op de noordelijker gelegcn voorraden.
Tot dan toe beperkten de verveningen zich daar tot wat
geknabbel aan de randen. De veengcbieden hadden twee
kenmcrken met elkaar gemeen: ze lagen vrij ver verwijderd van de belangrijkste afzetmarkten en ze misten de
voor turfwinning benodigde infrastructuur. De langere
aanvocrlijnen betekenden dat de produktie duurder
werd. De kosr zou nadrukkelijk voor de baat uit gaan.
Alleen kapitaalkrachtige pcrsonen konden het zich permitteren aanzienlijke mvesteringen te doen in de hoop
op een goed rendement op de langere termijn. Om de risico’s te spreiden sloten de turfhcren zich aaneen tot con¬
sortia, vennootschappen of compagnieen. In principe kon
iedereen zijn geld beleggen in een consortium, waardoor

moest men eerst een groot aantal kanalen graven. Deze dienden
om het veen te ontwateren en daarnaast om de gegraven turf af
te voeren naar de afnemers. In de Groninger Veenkolonien ontstond hierdoor een uitgebreid net van waterwegen. Op de grens
met Drenthe werd vanaf 1766 een groot ontsluitingskanaal
gegraven, het Stadskanaal. In 1781, het jaar waaruit de afgebeelde kaart dateert, was het eerste stukje gereed.

men aandeelhouder, participant, vennoot of compagnon
werd. De mceste kapitaalverschaffers belcgden in meerdere consortia om zo hun risico te spreiden. Een netwerk
van belangen ontstond, dat steeds ingewikkeldcr werd.
De eerste compagniesgewijs gcorganiscerde vervening
ontstond omstreeks 1550 in het zuiden van de Gelderse
Vallei. Al sncl daarna ontstonden er veencompagnieen in
Friesland, Groningen en Drenthe. Vooral in de i/de eeuw
nam de vervening een hoge vlucht. Dit kwam met name
door de stormachtige bevolkingsgroei in West-Nederland en de toename van industriele activiteiten. De nieuwe organisatievorm inspireerde tot de naamgeving; compagnieverveningen. Veel plaats- en kanaalnamen in de
noordelijke provincies herinneren hier nog aan, zoals
Borgercompagme, Tripscompagnie, Drachtstercompagnie on de Opsterlandse Compagnonsvaart. Kapitaalver¬
schaffers waren vooral pcrsonen uit de Hollandse steden,
in het bijzonder uit Amsterdam. De turf werd voor een
groot deel uitgevoerd naar het Westen. In Groningen wist
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laten graven. Dit kanaal, het Stadskanaal, werd vrijwel
precies op de grens met Drenthe aangelegd. In 1817 werd
een overeenkomst tussen Groningen en Drenthe gesloten, waarbij het de laatste toegestaan werd - uiteraard
tegen betaling - om de afwatering en de turfafvoer van de
Drentse venen via het Stadskanaal plaats te laten vinden
(afb.g).
In de hoofdkanalen werd een groot aantal schutten
gebouwd (afb. 10). Deze hadden twee functies. Ten eerste
dienden ze om het kanaal in panden te verdelen die altijd
voldoende met water gevuld moesten zijn zodat de turfschepen vlot konden varen. Ten tweede dienden ze om de
afvoer van water op een gecontroleerde manier te laten
verlopen. De grote hoeveelheid ontginningswater kon
namelijk in lager gelegen landen aanzienlijke wateroverlast veroorzaken. Dit was er de reden van dat de bevolking
zich soms fel verzette tegen de verlening van een verveningsconcessie. Doorgaans zien we in de concessie een
bepaling opgenomen, waarmee de verveners verplicht
werden wateroverlast te voorkomen - door de aanleg van
voldoende schutten - en fmancieel aansprakelijk gesteld
werden voor eventuele schade.
De afgraving van dikke pakketten veen kon leiden tot
een ingrijpende verstoring van de waterhuishouding.
Een goed voorbeeld hiervan vormt de Gelderse Vallei. Dit
gebied bestond vanouds uit twee afwateringsgebieden;
het noorden waterde af op de Zuiderzee, het zuiden op de
Rijn. Een dik pakket veen vormde de waterscheiding. De
waterstaatkundige organisatie was gebaseerd op deze
tweedeling. Na de afgraving van het veen was de vallei
waterstaatkundig een geheel geworden en was de

10. In de kanalen werd een groot aantal sluisjes gebouwd om

de afvoer van water gecontroleerd te laten verlopen en om
scheepvaart mogelijk te maken. Het waren zeer eenvoudige
sluisjes, voorzien van een valdeur, soms 00k van puntdeuren.
Het afgebeelde sluisje uit 1634 in de Drentse Smildervenen heeft
puntdeuren.

de stad Groningen een overheersende rol te verkrijgen bij
de verveningen. Een groot deel van de kloostergoederen,
waaronder veel veenland, ging in 1595 in haar handen
over, terwijl de stad later grond aankocht van compagnieen die in financiele problemen waren geraakt.
De aanleg van de kanalen gebeurde op een uiterst systematische wijze. De meest eenvoudige vorm is die van
een hoofdkanaal met aan weerszijden zijkanalen, die
doorgaans onder een rechte hoek in het hoofdkanaal uitkomen. De afstand tussen twee zijkanalen (wijken]
varieert meestal tussen i^o en 200 m. De wijken strekken
het veen in tot de grens van een naburig dorps- ofconcessiegebied. Ook kwam het voor dat men op korte afstand
van elkaar twee hoofdkanalen groef De tussenliggende
strook land werd dan benut voor de bouw van huizen. Dit
betekent niet dat er voor het totale turfwinningsgebied
een groot, allesomvattend plan bestond. ledere compagnie was vrij om binnen zijn eigen concessiegebied het
kanaalsysteem naar eigen inzicht aan te leggen. Hierdoor
vertoont het net van kanalen op een lager schaalniveau
een grote variatie. Wei is in Groningen een duidelijke
invloed van de stad Groningen merkbaar. Zo begon de
stad in 1766 met de aanleg van een hoofdafwateringskanaal om ook de verder weg gelegen venen af te kunnen
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te maken en was daarom apatt gezet tijdens de vervening
(afb. 11). De nieuw ontgonnen landen bezaten een goede
bodemstructuur, maar moesten wel stevig bemest wor¬
den. Voor een deel werd mest geimporteerd uit de steden
(compost, stratendrek]. De turfschepen namen deze mee
als retourvracht. Voor een ander deel was de mest afkomstig van het vee, dat vooral om deze reden door de boeren
werd gehouden. In de nieuwe ontginningen hleefde oude
landindeling, gebaseerd op de kanalen uit de verveningstijd, in grote lijnen gehandhaafd. Deze ontginningen
staan bekend als veenkolonien.

‘natuurlijke’ afwatering die op de Zuiderzee. Men weigerde de organisatie echter aan de nieuw ontstane situatie
aan te passen en herstelde de waterscheiding in 1^52/53
door de aanleg van een dijk. Pas zo’n drie eeuwen later, na
soms hoog oplopende conflicten waarbij soldaten ingezet
werden, kwam een eind aan deze kunstmatig in stand
gehouden tweedeling.^'
Nadat het veen afgegtaven was, wetden de blootgekomen zandgronden in veel gevallen geschikt getnaakt als
landbouwgtond door het zand te mengen met de bovenste laag van het veen, de bonk(aarde] of bolstet. De bonk
was doot zijn losse stmctuut niet geschikt om et tutfvan

Natte vervening
■

In West-Nederland, waar veen in overvloed aanwezig
was, werd de brandstofvoorziening voornamelijk plaatselijk verzorgd. Aan de vraag naar turf, vooral in de grote
steden - Leiden, Haarlem - werd voldaan door dorpen als
Zoetermeer, Moordrecht en Waddinxveen, waar al sinds
de izde eeuw verveend werd. Deze dorpen waren ontstaan als agrarische nederzettingen. De benodigde
infrastructuur - vaarten, sloten - was hier al aanwezig,
zodat vervening minder organisatorisch vernuft en
investeringen vereiste dan in de andere gebieden. De
vraag naar brandstof in de Hollandse steden werd zo

11. Tijdens de droge vervening (fase 1) werd de niet voor de

turfproduktie geschikte bonk apart gezet (fase 2). Bij de herontginning tot landbouwgrond werd de bonk met zand gemengd
(fase 3 en 4). De op deze wijze verkregen zogenaamde veenkoloniale grond had een goede bodemstructuur, maar moest wel stevig bemest worden.

bonk

veen

zand

zand en bonk

bonk

bonk

■ 12. Bij de techniek van de natte vervening werd het veen met
behulp van baggerbeugels beneden de grondwaterspiegel weggegraven. Het veen werd vervolgens op legakkers uitgespreid en

zand

zand

door er met planken onder de laarzen op te lopen tot een vaste

kanaal

substantie geperst. Daarna werd het in turfjes gesneden, op
fase 1

fase 2

fase 3

hopen gestapeld en door de wind gedroogd. Op deze wijze ver-

fase 4

kreeg men een uitstekende brandstof.
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groot, dat het voor ccn boer financiccl intercssant was om
tc gaan vervencn. Velen werdcn daaiom ‘vecnboer’. Tot dc
vorming van plassen kwam het echtcr pas in de loop van
dc i^de eetiw, iia de introductie van de baggerbcugel in
Holland. Voordien vond de turfwinning uitsluitend
plaats door middel van droge vervening.
Natte vervening werd mogelijk door cen technische
vernieuwing, namelijk de baggerbcugel. Dit is ecn langc
stok met aan het uiteinde een net. Voordien gebruikte
men de baggerbcugel alleen voor het schoonhouden eii
verdiepen van sloten cn grachten. De techniek van natte
vervening was als volgt. Vanaf een boot of een plank werd
met de baggerbcugel het vecn uit het water getrokken en
in de boot gestort. Daarna werd het gelijkmatig over een
zogenaamde legakker uitgespreid en aangestampt. Als
het vecn voldoende gedroogd was, kon het in de gewenste
vorm gestoken worden. Tenslotte werden de turven in
hopen opgestapeld om verdcr te drogen (afb. 12]. Uit deze
beschrijving volgt dat men niet al het veen wegbaggerde,
maar alleen stroken. In de zogenaamde trekgaten werd
het veen zo diep mogelijk wcggehaald en vervolgens op
de zetwallen uitgespreid. Behalve de zetwallen, lict men
ook de bestaande, uit de middelecuwen stammende lineaire nederzettingen ongemoeid. Het waren gewoonlijk
mensen uit deze dorpen die de grond rondom weggroevcn. Natte vervening vond vooral plaats in Zuid-Holland
cn het westen van Utrecht, later ook in de noordelijke
provincies. In Friesland gebcurde de vervening lange tijd
door dc landen met een kade te omringen en er molens op
te plaatsen, om ze daarna via droge vervening af tc graven.
Verveners uit Overijsscl introduceerden hier in 1751 dc
techniek van de natte vervening. De Friczen brachten
deze techniek vervolgens naar de provincie Groningen.
De invoering van dc natte vervening heeft zowel positief als negatief uitgewerkt. Positief was dat het veenbedrijf een arbeidsintensieve en kapitaalarme tak van nijverheid was, die velen werk verschafte en voldecd aan de
grote vraag naar brandstof Negatief was dat de vervening
tot kwantitiatief landverlies leidde. Het verveende land
werd water en met de uitgespaarde zetwallen viel weinig
te doen, alleen als hooiland konden ze nog benut worden.
In het midden van de i8de eeuw was in het gebied ten
noorden van Rotterdam door de vervening een groot aantal meren ontstaan, die van elkaar gescheiden werden
door smalle ribben waarop de doorgaande wegen en dc
bebouwing gesitueerd waren (afb. 13]. Dergelijke meren
ontstaan door vervening, worden overigens plassen
gcnoenid. Onder invloed van de wind en de golfslag verdwenen op vecl plaatsen de zetwallen en breidden de
plassen zich steeds meet uit. De watervlakte begon op een
zeker moment de stad Gouda dusdanig te bedreigen, dat
het in 1635 verboden werd om binnen een straal van 3 km
rond de stad te vervenen. Een ander negatief punt was dat
de natte vervening slechts op kortc termijn economisch
intercssant was. Eenmaal tot water geworden, brachten
de verloren gegane landen geen grondbelasting en water-
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13. Door de natte vervening ontstonden uitgestrekte plassen,

zoais in het gebied ten noorden van Rotterdam. De oude middeleeuwse bewoningsassen liet men ongemoeid, zodat deze als
dunne, gei'soleerde linten in het water kwamen te liggen. De
meeste van deze plassen zijn in de 18de en 19de eeuw drooggemaakt.

schapslasten mecr op. Uiteindclijk kon alleen droogmaking het uitbreidingsgevaar van deze plassen afdoende
betcugelcn, terwijl dit tevens dc kans bood op hernieuwde afdracht van bclasting.
De overheden waren zich van al deze gevaren terdege
bewust. Dc hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland wensten in 1551 zelfs cen algcmeen verbod op het baggeren of slagturven, zoais dc natte verve¬
ning genocmd werd. In 1553 en 1595 werd evcnwel besloten om toch weer grotcndeels op de oude voet voort te
gaan, zij het scherper geregeld. Veel hiclpen dc regels niet,
de vervening ging op grote schaal door. Wei werden nadere maatrcgelen getroffen. Rijnland bepaalde bijvoorbeeld
in i(J8o dat verveners een waarborgsom moesten storten,
zodat het hoogheemraadschap te alien tijde verzekerd
was van de betaling van bclastingen. Eveneens werd
bcpaald dat geen lossc stukken land meet verveend
mochten worden, maar slechts afgeronde blokken. Deze
moesten vanafhet begin omdijkt zijn cn na dc vervening
worden drooggeniaakt. Om zeker te kunnen zijn van de
financiering van de droogmaking moesten de verveners
voor elk verveend perceel gedurende ccn aantal jaren geld
storten in een zogenaamd droogmakingsfonds. Op deze
wijze zijn tot in het begin van de zoste eeuw vele polders
verveend en onmiddellijk daarna drooggemaakt. Zoais we
mochten verwachten, verschilde de regelgeving ten aanzien van de verveningen in de Republiek per provincie. In
Holland, waar de bevoegdheden op dit terrein sinds het
midden van de i^de eeuw berustten bij de hoogheem¬
raadschappen, kwam dc regelgeving vrij vroeg tot stand,
net als in Utrecht. In de noordelijke provincies begon men
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later met de natte verveiiing en kwam ook dc wetgeving
later. Van de ervaringen in Holland en Utrecht leerde men
niet bij voorbaat. Eerst moest men zelfde negatieve gevolgen ervaren alvorens men tot handelen overging.
Niet al bet veen was geschikt voor de turfwinning. Uitstekende brandstof leverde vooral her zogenaamde mosveen, dat in een vocdselarme omgeving ontstaan was, op
plaatsen waar veel regenwater en geen grond- en rivierwater kwam. Mosveen werd hoofdzakelijk aangettoffen in de
centrale delen van de veenpakketten. Op plaatsen waar
van tijd tot tijd met slib beladen rivierwater kwam, was
bosveen ontstaan. Door de veel voedselrijkere samenstelling was dit ongeschikt voor de produktie van turf; bet bet
na verbranding een veel te hoog percentage as achtcr.“
Een en andcr bracht mee dat de cultuurlanden in bet westen voor bet merendeel niet verveend werden.
Droogmakerijen
In de i^de eeuw bcstond Holland, met name bet gebied
ten noorden van Amsterdam, uit een groot aantal meren.
In bet hart van Holland lag bet uitgcstrekte Haarlemmernieer. Na omstreeks 1530 nam bet aantal plassen als
gevolg van de turfwinningsactiviteiten toe in bet zuiden
van Holland, in Utrecht en later ook in Overijssel, Fries¬
land en Groningen. Een groot deel van de meren en plas¬
sen is op bet water herwonnen door de aanleg van dtoogmakcrijen. Het systeem van droogmaking is in wezen
uiterst simpel. Rond een meet of plas werd een ringvaart
gegraven en men legde een dijk tussen de ringvaart en het
water. De dijk werd deels opgeworpen met de uitgegraven grond uit de ringvaart. Vervolgens werd het water
met windmolens, later met stoomgemalen, uit het meet
of de plas in de ringvaart gepompt. Het nieuw ontstane
land werd daarna voorzicn van afwatcringssloten, verkaveld in agrarische bedrijfseenheden en in gebruik genomen. Niet overal gebeurde de droogmaking overigens op
deze wijze. Droogmakerijen gevormd uit verveende pol¬
ders hebben vaak geen ringvaart, evenmin als vddr de vervening. Zo hebben de droogmakerijen in Schieland en
Delfland aan weerszijden van de rivier de Rotte geen ring¬
vaart. Er zijn ook voorbeelden van ringvaarten die slechts
voor een deel om de droogmakerij lopcn.^^ Deze variatie
laat zien dat de plaatselijke omstandigheden bij een
droogmaking van groot belang waren.
De eerste droogmakmgsprojecten betroffen kleine,
ondiepe meren. De rij wordt in 1533 geopend met de
droogmaking van het 35 ha grote Achtermeer, gelegen
ten zuiden van Alkmaar. Daarna volgden in deze omge¬
ving nog een aantal kleinere projecten, totdat in 15^4
twee grotere droogmakerijen rot stand kwamen: de
Egmondermeer [6%6 ha) en de Bergermeer [620 ha). Deze
twee droogmakerijen waren een gezamenlijk project van
de graafvan Egmond en de beer van Brederode. In de i/de
eeuw zien we twee fundamentele veranderingen. Ten
eerste waren de financiering en uitvoering van de droog-
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makingen niet meer in handen van een ofenkele adellijke
personen, maar van welgesteldc kooplui-ondernemers.
Gezamenlijk vormden zij een gelcgenhcidscombinatie,
een compagnie, zoals die ook voorkwam bij de overzeese
handel en bij commerciele verveningen. Deze verandermg illustreert de overgang van de middcleeuwen naar de
nieuwe tijd. Ten tweede kon door deze vorm van samenwerking meer risicodragend kapitaal vergaard worden,
waardoor de droogmaking van grotere meren mogelijk
werd. Zo viel in 16^12 de Beemster droog, groot 7.100 ha.
Daarna volgden onder meer in 1^22 de Purmer (2.756 ha],
in 1626 deWijdeWormer (1.620 ha), in 1630 de Heerhugowaard (3.500 ha) en in 1635 de Schermer (4.770 ha). Planiien om ook het 18.100 ha grote Haarlemniermeer droog
te leggen werden tijdens de i7de en i8de eeuw veelvuldig
ontvoLiwd, maar dit project bleek technisch, organisatorisch en fmancieel vooralsnog te hoog gegrepen. Er ontstond ook een aanzienlijk aantal middelgrote droogma¬
kerijen van enkele honderden hectaren groot. In 1612 viel
de Horstermeer (610 ha] droog, in 1627 de Bijlmermeer
(550 ha), in 1628 de Broekermeer (331 ha) en in 1629 hot
Watergraafsmeer (557 ha) en het Naardermeer (700 ha).
Tenslotte bleef men doorgaan met de droogmaking van
meren van slechts enkele tientallen hectaren groot.
Al deze droogmakingen hadden tot gevolg dat het boezemoppervlak aanzienlijk afnam. Zo verminderde de
boezem van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en West-Friesland van
40.000 ha tot circa 10.500 ha. Hierdoor raakte bij hoge buitenwaterstanden de boezem veel sneller vol dan vroeger,
wat wateroverlast tot gevolg had. Pas langzanierhand
realiseerden de waterschappen zich deze negatieve gevolgen en begonnen zij eisen te stellen aan de uitwatering
van nieuwe droogmakerijen. Zo werd bij de droogmaking
van de Schermer de verplichting opgelegd om twee afwateringskanalen te graven, een naar het noorden en een
naar het zuiden.^'’ Angst voor vermindering van de boezenicapaciteit was voor het hoogheemraadschap van
Rijnland lange tijd een reden om zich te verzetten tegen
droogmaking van het Haarlemmermeer. Toch realiseerde men zich ook het gevaar dat de stukken land tussen de
meren door wind en golfslag weggeslagen zotiden wor¬
den, waardoor een grote, onbeheersbare waterplas zou
ontstaan. Om veiligheidsredenen zou het juist zeer goed
zijn als deze meren drooggemaakt werden.
De oLidste droogmakerijen zijn alle drooggemaakte
meren, zij dateren uit de i6de eeuw en liggen in NoordHolland. In totaal werden toen 19 meren drooggelegd
met een gezamenlijk oppervlak van 2.747 ha. Ook in de
i7de eeuw speelden de droogmakingsactiviteiten zich
voornamelijk in dit gebied af Vooral in de eerste eeuwhelft was men actief er werden 48 meren drooggelegd
met eon totale oppervlakte van bijna 27.000 ha. In dezelfde
tijd ontstonden in Zuid-Holland vier droogmakerijen
(totaal 970 ha) en in Friesland zes (869 ha). Daarbij dienen
we ons te realiseren dat de eerste en grootste droogmake-
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rij in Friesland, de 4^6 ha grote Staverensche Noorder- en
Zuidermeerpolder uit 1^20, een initiatief van Noordhollanders was. Noord-Holland was in de i^de en i/de eeuw
op her punt van de droogmaking duidelijk her centrum
van vernieuwing. Van de tussen 1500 en 1800 in totaal 8^
drooggemaakte meren in Nederland lagen er 6p in
Noord-Holland, die 93% van het totale oppervlak voor
hun rekening namen.
In de i8de eeuw vonden de meeste droogmakingen in

Zuid-Holland plaats. Het ging toen vrijwel uitsluitend
om droogmaking van door vervening ontstane plassen.
Tussen 1^50 en 1800 werden in Noord-Holland, ZuidHolland en Friesland in totaal 36 plassen drooggemaakt
met een gezamenlijk oppervlak van 23.000 ha. Zuid-Hol¬
land nam daarvan met 30 droogmakerijen 92% van het
totale oppervlak voor zijn rekening. Dit gebeurde voorai
in de tweede helft van de r8de eeuw: rg droogmakerijen
die samen 60% van het totale oppervlak besloegen.“ De
vooraanstaande positie van Holland bij de droogmakerij¬
en is hiermee duidelijk aangetoond, te meet als we ons
realiseren dat de bovengenoemde indeling in Zuid- en
Noord-Holland pas uit 1840 dateert; voordien vormden ze
de ene provincie Holland (afb. 14).

■ 14. In de 16de en 17de eeuw werd een groot aantal natuurlijke
meren drooggemaakt, hoofdzakelijk in Noord-Holland. In de 18de
eeuw ontstonden de meeste droogmakerijen in Zuid-Holland,
voorai door droogmaking van uitgeveende plassen.
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poldermolens
ondermolens
middenmolens
onder- en middenmolen
bovenmolens

poldersloten en tochten
tochten en vaarten
onderkolk
bovenkolk
ringvaart

1,38 m
0,82 m

4,14 m

0,80 m
1,14 m

■ 16. De in 1635 drooggevallen Schermer kende een bemaling

stukje hoger opmaalden. Het water werd uiteindelijk op het bui-

in vier trappen, Verspreid in de droogmakerij stonden de polder¬

tenwater geloosd via de Jacob Klaessesluis in het noorden of de

molens. Om het hoogteverschil te overwinnen werden twee of

schutsluis Nauerna in hetzuiden.

drie molens achter elkaar geplaatst, die het water steeds een
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15. Bij de droogmaking van plassen legde men rond de tijdens

de vervening gespaarde dorpen een ringvaart aan. Zo kregen
deze hoger gelegen dorpen een eigen polderpeil, wat zakking van
het maaiveld diende te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de
dorpen Bleiswijken Bergschenhoek.

Bij de droogmaking van plassen deed zich gcwoonlijk
cell bijzonder probleeni voor. De middeleeuwse lineaire
nedcrzertingen waren niet verveend en lagen als dunne
assen remidden van her water. Na de droogmaking kwamen ze 3 a 4 m boven hot maaiveld van het omringende
nieuwe land te liggen. Zondcr bijzondere maatrcgclcn
zou deze veengrond stcrk in gaan klinken, de fundamenten zouden onder de huizcn wegrotten en de huizen zclf
zouden vervolgens instortcn. Dit gevaar werd ingezien en
rond de oude nedcrzertingen werd een ringvaart gegraven. De nedcrzertingen kregen op deze wijze een eigen,
hoger polderpeil (afb. 15). Desondanks trad kliiik op. Een
voorbeeld is het dorp Hazerswotide, gelegen binnen een
uit 17^5 stammende droogmakerij en voorzien van een
ringvaart. In dit dorp werd in 1646 een kerk gebouwd met
de vloer en de toegangsdeur op het toennialige maaiveld.
Als gevolg van de klink ‘hangt’ de deur nu zo’n twee
meter boven het maaiveld.
Er waren verschillcnde redenen om in het waterrijke
Holland op grote schaal tot droogmaking over te gaan. De
voornaamste rcden was dat de kooplui-ondernemers
droogmakerij en als een goed belcggingsobject beschouwden. Zij beschikten over veel kapitaal en invcstering in
nieuw land was aantrekkelijk. De drooggelegde grond
bestond doorgaans uit vrtichtbate klei, waarop graan verbouwd kon worden. In de eerste helft van de r/de eeuw
stegen de graanprijzen als gevolg van de groeiende bevolking en daarmce de toencmende vraag naar broodgraan.
De droogmakerijen lagen dicht bij de bevolkingscentra
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en konden daardoor ook benut worden voor de prodtiktic
van snel bedcrflijke waren zoals groenten en zuivel melk, botcr, kaas - alsmede voor de vetweiderij-vlees. Na
1650 daalden de graanprijzen en kunnen we ook een sterkc vermindering van het aantal nieuwe droogmakerijen
constateten. In het derde kwart van de i8de eeuw stegen
de graanprijzen wcer, onmiddellijk gcvolgd door een
oplcving in investeringen in droogmakerijen.^^ De relatie
tussen graanprijzen en de golfbeweging in investeringen
in droogmakerijen is onmiskenbaar, maar verklaart niet
alles. Voor 1650 bestonden alle droogmakerijen uit drooggemaakte meren, nadien ging het voor meet dan 90% om
verveningsplassen. Deze verandering komt deels voort
uit het feit dat de meeste meren omstreeks het midden
van de i/de eeuw drooggeniaakt waren. Tcvens speelde
een rol dat voor veel plassen slechts toestemming voor
vervening was gegeven onder conditie dat ze direct na de
afgraving drooggeniaakt zouden worden. De marktprijzen van agrarische produkten speclden bij deze verplichte
droogmakingen dtis geen rol. De overheden, c.q. watetschappen hadden droogmaking afgedwongen 0111 laiidverlics tegen te gaan. Lange tijd bemoeiden de provinciale
overheden zich echter niet of uiterst marginaal met dergelijke zaken, maar lieren die volledig over aan het patticuliere initiatief Droogmakerijen als staatsprojecten
konien we pas tegen in 1772 (Bleiswijk en Hillegcrsberg)
en in 1796 (Nieuwkoop en Zevenhoven). Alhoewel het
laatkomers en uitzonderingen zijn, laten deze voorbeel¬
den zien dat we het opkonien van een centraal gezag
sinds de Fransc tijd niet als een scherpe cesuur moeten
beschouwen, maar dat ook daarvoor de overheden zich al
actiefbemoeiden met de ruimtelijke orde.^^
De stormachtige groei van het aantal droogmakingen
van meren en plassen werd mede mogelijk gemaakt door
technische innovaties. Van groot bclang was de introductie van de getrapte molenbenialing. Hierbij werd een
aantal molens achter elkaar gezet. Elke molen maalde het
water weer een stukje hoger op, totdat het uiteindelijk op
het boezemwatcr geloosd kon worden. Een dergelijke rij
van molens achter elkaar wordt een molengang genoemd. Door de trapsgewijze bemaling kon rekening
worden gehouden met interne hoogteverschillen in een
droogmakerij; ieder gebied krecg zijn eigen (detailjontwatering. Afhankelijk van de diepte van een meer werden de
droogmakerijen met twee trappen - zoals in de Watergraafsmeet - drie - de Beemster en de Heerhtigowaard - of
vier - de Schernier en de Wijde Wormer - drooggemaakt
en drooggehouden. Een trap kon bestaan uit slechts ee'n
molen, maar ook uit meerdere (afb. 16]. Het aantal molens
per droogmakerij was afliankelijk van de omvang van het
meer; de kleinere konden met minder toe dan de grotere.
Het overgrote deel van de droogmakerijen in de i7de en
i8de eeuw is drooggemalen door schepraden. De introductie van de vijzel bracht een vergroting van de hoogte
om water op te voeren. Als eerste werd in het Starnmeer in
Noord-Holland in 164} bij de droogmaking een vijzelmo-
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waard dusdanig tegen, dat er in 16^74 serieus over gedacht
werd deze droogmakerij maar weer onder water te laten
lopen, onder het motto: beter goed viswater dan slechte
landbouwgrond. De droogmakerijen Horstermeer (i5i2)
en Naardermeer (1629] het men in 1629 weer onderlopen
om in het kader van een waterlinie de oprukkende Spaanse troepen de doortocht naar het hart van Holland te
beletten. Zelfs de meest succesvolle droogmakerij, de
Beemster, kende tijdens de droogmaking vele tegenslagen. In i^io was de droogmaking bijna voltooid toen bij
een hevige storm de Zuiderzeedijken braken en ook de
Beemster geinundeerd raakte. Men kon weer van voren af
beginnen. Besloten werd om de ringdijk om de Beemster
circa een meter boven het maaiveld van het oude land aan
te leggen om dergelijke catastrofes in de toekomst te
voorkomen. Dit bleek succesvol. Toen bij stormvloeden
in 1625 en later in 1916 de Zuiderzeedijken het begaven
liep het oude land onder, maar de ringdijk van de Beem¬
ster hield stand. De bevolking uit het omringende land
vond toen een veilig toevluchtsoord in de lager gelegen,
maar goed beveiligde droogmakerij. De gang van zaken
bij de ringdijk laat zien dat de particuliere investeerders
in de Beemster hun belangen goed in het oog hielden. De
hogere dijken rond de Beemster zijn momenteel nog duidelijk waarneembaar.

len toegepast. Vecl schepradeii werden sindsdicn vervangen door vijzels. Zo werden in 1725 de drie schepradmolens in de droogmakerij Berkmeer vcrvangen door een
vijzelmolen. De mecste schepradmolens in Noord-Holland waren in de igde eeuw vcrvijzcld, op enkele na zoals
die van de Schermer. De mecsre molcngangen zijn verdwenen door de introductie van stoombemaling in de
igde eeuw. Slechts op enkele plaatsen, zoals in de uic 1671
daterende Driemanspolder, is her oude systeem nog te
zien.
Onmisbaar voor de totstandkoming van de droogmakerijen was de inbrcng van technici, zoals waterbouwkundigen, niolen- en sluismakers, dijkbouwers enz. De
uit bet Noordhollandse plaatsje De Rijp afkomstige
molenmaker Jan Adriacnsz. (1575-circa 1^50) heeft lange
tijd gegolden als de grootste waterbouwkundige uit de
Nederlandse geschiedenis. Inniiddels is bekend dat hij in
werkelijkheid nooit een leidende rol heeft gespeeld bij de
vele droogmakingcn in de I7de eeuw. Dit neemt niet weg
dat hij destijds een erkend vakman was; een desktindigc
op het gebied van de polderbemaling van wiens gaven
veel gebruik werd gcmaakt, niet alleen in Holland maar
ook in het buitenland. Hij tooide zichzelf met de naam
‘Lecghwater’ en ook andercn noemden hem bij dcze tot
de verbeelding sprekende naam. Behalve Leeghwater
waren er talloze andere deskundigen; een aantal van hen
zullen we tegenkomen bij de besprekiiig van Nederlanders in het buitenland aan het eind van dit hoofdstuk.
Behalve het grote aantal succesvolle droogmakingen
in de i^de, i7de en i8de eeuw waren er ook veel tegenslagen. Zo viel de kwaliteit van de grond van dc Hcerhugo-
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17. Zoals alle droogmakerijen was ook de Beemster strak geo-

metrisch verkaveld. Het grondbezit was naar verhouding sterk
versnipperd, omdat men rekening hield met de kwaliteit van de
bodem. Het land werd onder de droogmakers verdeeld, waarbi]
iedereen stukjes grond van alle kwaliteiten kreeg.
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Een andere tegenslag vormdc de bodemdaling die na
de droogmaking plaatsvond. De oorzaak was dezelfde als
bij bedijkingen, namelijk inklinking als gevolg van fysische rijping en zetting. Afhankelijk van de grondsoort
kon deze 0,5 tot 1,5 m bedragen. De inklinking was het
grootst in de eerste decennia na de droogmaking.^ Als
ruw gemiddelde mogen we aannemen dat in de ijde en
i8de eeuw de klink in de dtoogmaketijen zo’n meter
bedroeg. Dit had als gevolg dat de sloten en tochten steeds
verdiept moesten worden en een diepete bemaling nodig
werd. Zo wetd in de Becmster omstreeks 1^32, dus zo’n 20
jaar na de droogmaking, aan de bestaande bemaling in
drie trappen een vierde trap toegevoegd. Tevens bouwde
men nog een extra molengang.^’
De verkaveling van de droogmakerijen gebeurde op
een strikt rationele en geometrische wijze. In de Schermer
varieerden de 406 kavels dusdanig in lengte en breedte dat
de oppervlakte per kavel zo veel mogelijk constant bleef,
namelijk circa 10,5 ha. De meeste kavels waren goo tot
1000 m lang en 130 tot 140 m breed. Bij de verkaveling van
de Beemster heeft men rekening gehouden met verschillen in grondkwaliteit. Om een eerlijke verdeling te bereiken, kreeg iedere investeerder een kavel in elke kwaliteitsklasse. Dit had als nadeel dat het grondbezit sterk werd
versnipperd (afb. 17]. Bij latere droogmakerijen heeft men
dan 00k een andere manier toegepast. Iedere participant
kreeg voor elk aandeel een kavel; eventuele waardeverschillen van de kavels werden met geld vereffend.
De welgestelde investeerders vonden de nieuwe landen 00k aantrekkelijk om er bun buitenvetblijfop te bouwen. In het begin van de i/de eeuw was het bezit van een
buitenplaats in de mode geraakt. Daarbij speelde naast
het ontvluchten van de voile en stinkende steden en het
zoeken van ontspanning in de natuur geldbelegging een
belangrijke rol. Doorgaans stond een boerderij aan de
basis van een buitenplaats. Veel kooplui lieten een boer■ 18. De investeerders in droogmakerijen lieten in het nieuwe
land boerderijen bouwen, die qua aanzien een stedelijke allure
uitstraalden. Behalve voor het agrarisch bedrijf dienden ze
tevens als buitenverblijf voor de eigenaar. De boerderij De Eenhoorn in de Beemster is hiervan het mooiste voorbeeld.

iTiiklii
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derij in een van de droogmakerijen bouwen en stelden
daarop een pachtboer aan. Zo’n boerderij had vaak speciale kamers, die door de eigenaar en zijn gezin gebruikt
werden als buitenverblijf^ en was qua vormgeving sterk
beinvloed door de stedelijke architectuur. De volgende
stap was de vervanging van de boerderij door een buiten¬
plaats. Vooral in de Beemster verrees al spoedig een aantal
fraaie buitenplaatsen (afb. 18]. De rechtlijnige verkave¬
ling van de droogmakerijen sloot aan bij de architectonische voorkeur van destijds. De bij de buitenplaatsen
behorende tuinen werden eveneens geometrisch aangelegd. Later in de i/de eeuw verschoof de voorkeur van de
welgestelden naar een buitenplaats gelegen in de duinstreek oflangs een kronkelende rivier, zoals de Amstel en
de Vecht. De mooiste en rijkst versierde buitenplaatsen
vinden we dan 00k buiten de droogmakerijen.

De rivieren en het rivierenland
In de landstreken gelegen tussen de Rijn, Waal en Maas
moest 00k in de i/de en i8de eeuw een voortdurende
strijd gevoerd worden tegen wateroverlast. Overstromingen als gevolg van dijkdoorbraken kwamen veelvuldig
voor, maar de grootste strijd diende toch gevoerd te wor¬
den tegen de overlast van regen- en kwelwater. Dit gold
vooral voor de westelijk gelegen delen van het rivierengebied. Het maaiveld lag hier al lager dan in het oosten en
het verschil werd nog vergroot doordat de veengrond na
de ontginningzakte door klink en bio-oxydatie. De bevolking reageerde daarop door de boerderijen op lage terpjes
te bouwen. Dergelijke verhoogde woonplaatsen ontstonden van de izde tot het eind van de iqde eeuw en zijn op
talloze plaatsen in het rivierengebied nog te zien. Sommige van deze huisterpjes groeiden aaneen tot een dorpsterp. Door gebrek aan archeologisch onderzoek is niet
bekend ofer 00k in de i/de en i8de eeuw nieuwe terpen
ontstonden; het is wel aannemelijk. Tevens legde men
voor stallen en schuren soms eigen terpjes aan. Tenslotte
werden nog omstreeks 1864 bij drie dorpskernen in de
Bommelerwaard vluchtheuvels opgeworpen: onbebouwde heuvels waar de bevolking en het vee tijdens overstromingen een veilig heenkomen kon zoeken.*
In de i/de en i8de eeuw zette op grote schaal een ande¬
re manier om de wateroverlast te bestrijden door, waarbij
individuele vertrekken van de boerderij verhoogd werden
aangebracht. De woonkamer werd 1 a 1,5 m boven het
maaiveld gelegd. De voordeur, die doorgaans in de woon¬
kamer uitkwam, werd bereikbaar gemaakt via een stenen
trap. Onder de kamer lag de kelder, die in geval van watersnood dus onderliep. In de bedrijfsgedeelten werden 00k
verhogingen aangebracht, waar het vee in tijd van nood
droog kon staan. De zogenaamde waterstal besrond uit de
oude stal die met aarde was opgehoogd. Daarnaast legde
men op een nog lets hoger niveau waterzolders aan. Door
extra ondersteunende balken aan te leggen, konden deze
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zolders in geval van nood ook her gcwicht van vecl vee
dragen. In de i8dc, maar vooral in dc ipde eeuw gingen
sommigen er toe over aile bedrijfsruimten te verhogen,
zodat er als het ware een rerp binnen de boerderij ontstond. Aaii de buitenkant is dit zichtbaar door onnatuurlijk hoog liggendc stalramen cn door een dcur, cen zogenaamdc vloeddeur, die vreemd hoog boven het maaiveld
hangt. Deze deurcn deden allcen dienst tijdens een
watersnood; er werd dan tijdelijk een aarden verbinding
aangelegd tussen het maaiveld en de vloeddeurd*
Het verhogen van de woonplaatsen en delen van de
woon- en bedrijfsruimten was cen vorm van symptoombestrijding, de oorzaak van de overlast werd niet aangcpakt. Een wezenlijke verbetering was echter de introductie van molenbemaling via een systeem van lage en hoge
boezems, waarmee het water op de rivieren uitgeslagen
werd. Dit systeem is goed te illustreren aan de hand van
de invoering in de Alblasserwaard (afb. ig).
De Alblasserwaard bestond uit dc waterschappen de
Overwaard en de Nederwaard, die ieder voor zich de afwatering van het eigen gebied verzorgden. In de i4de eeuw
hadden beide via een eigen kanaal een hoofduitwateringspunt bij Elshout gckregen, nu bekend als Kindcrdijk. Daar werd het overtolligc water op de Lek geloosd.
Dc toevoer van water naar Elshout was echter sinds de
invoering van de poldcrbemaling in dc I5de eeuw toegenomen. Dc beide kanalen deden derhalvc dienst als tijdelijke opslagplaats, als boezem, voordat het water op
natuurlijke wijze op de Lek uitgeslagen werd. Bij hoge
rivierwaterstanden was lozing echter niet mogelijk en
raakten dc kanalen overvol. Om de boezemcapaciteit te
vergroten kochten zowcl de Overwaard als de Neder¬
waard stukken grond aan bij Elshout, aan wecrszijden
van dc i4de-eeuwse kanalen. Als de kanalen vol waren,
liet men het water via sluisjes in deze landcn lopen. Als er
wcer op dc rivier geloosd kon worden, liet men het water
weer terug in de kanalen vloeien. ’s Zomers konden de
oude boezems her nog alleen afen werden de nieuwe boe¬
zems benut als wei- en hooiland. Het waren dan tijdelijk
gewone poldertjes, die ook bemalen moesten worden.
Vandaar dat zowel de Overwaard als de Nederwaard de
landen voorzagen van een windmolen.
De capaciteir van de nieuwe boezems was groot, maar
kon nog verder vergroot worden. Als een boezem van een
hoge omringende kade zoti worden voorzien, kon het
water uit de kanalen met molens omhoog gemalen wor¬
den naar het omkade land. Op deze wijze kon een enorme
bergplaats verkregen worden. Tevens opende het de
mogelijkheid om ook bij hogere rivierwaterstanden op de
Lek te lozen als de ‘hoge’ boezems via sluizen zelfstandige
Liitwateringspunten zouden krijgen. Een dergelijk systcem is te vergelijken met de molengangen van de droogmakerijen. Men was zich van deze mogelijkheden terdege
bewust, maar voorlopig was de nieuwe capacitcit toereikend. Vooral echter ontbrak het aan fmanciele middelen.
Met name de bouw van de molens zou veel geld kosten.
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Uiteindelijk was het een fikse overstroming in 1726^ die
zowel de Overwaard als de Nederwaard deed beseffen dat
deze molens er moesten komen, anders zou het land niet
nicer te behouden zijn. Geld bezaten de waterschappen
nog steeds onvoldocndc, maar de overheid zegde fmancicle steun toe. De Nederwaard ging in 1738 over cot de stichting van acht molens; dc Overwaard volgde in 1740 met
eenzelfdc aantal. De Nederwaard koos voor ronde stenen
molens, de Overwaard voor houten met riet bedekte achtkanters. Hiermec waren de boezemlanden tot ‘hoge boezeni’ geworden, terwijl de i4de-ecuwse kanalen sindsdien
de ‘lage boezem’ vormden. Dc boezemcapaciteit van de
Overwaard bleek echter al sncl niet toereikend. In 176^4
verhoogde men daarom de kades van de hoge boezem. Dit
vergrootte de bergingscapaciteit, maar was uiteindelijk
toch onvoldoende. Tcnslotte werd in 17^^ de hoge boezem
vergroot door een nieuw stuk grond aan te kopen. Dit stuk
is nog steeds goed herkenbaar, omdat hierlangs gecn
molens staan. De hoge boezems werden gebruikt als de
lage vol waren, wat meestal het geval was als er door hoge
rivierwaterstanden niet geloosd kon worden op de Lek.’^
Op talloze plaatscn in het rivierengebied is men sinds
het einde van dc i^de eeuw overgegaan tot de invoering
van het systeem van hoge en lage boezems met molenbenialing. Elk waterschap kon volledig zelfstandig beslissen of men dit wildc of niet, zoals door dc verschillende
ontwikkelingen in de Overwaard en de Nederwaard
wordt geillustreerd. Her systeem kwam alleen in het westen van hot rivierengebied voor; verder ooscelijk was er te
weinig wind voor een rendabele molenbemaling. Door de
invoering van nieuwe bemalingstcchnieken in de igde en
20ste eeuw verdwenen vrijwel alle dcrgelijke systemcn,
alleen dat bij Kinderdijk is nog aanwezig.
Een belangrijke oorzaak voor de slechte afwateringsmogelijkhedcn lag bij de rivieren zelfcn in de wijze waarop ze door de mens werden beheerd. De belangen van de
schcepvaart en de afwatcring stonden bij het beheer allesbchalve voorop. Zandbanken die een vlotte waterafvoer
bclcmmerden, waren op talloze plaatsen aanwezig. Vanaf
dc beide rivieroevers legdc men kribben aan, die soms als
doel hadden om dijken langs dc scroom tegen aan tasting
te beschermen. In veel gevallen waren de kribben echter
aangelegd om landaanwinning te bevorderen. Een gevolg
was dat wanneer na een vorstperiode de rivieren vol raak¬
ten met drijfijs, dit niet sncl afgevoerd kon worden. Het
ijs hoopte zich in de smalle bedding op, vooral achter de
kribben die als obstakels in de rivier staken. Er vormden
zich ijsdammen die meters hoog konden worden. Achter
de ijsdammen werd het water opgestuwd, waardoor de
dijken overlicpen en vernield werden.
De loop van de rivieren zelfkende eveneens een aantal
ernstige onvolkomcnheden (afb. 20). Zo liepen ten noorden van ’s-Hertogcnbosch de Waal cn de Maas vlak bij
elkaar. Op de tussenliggende strook land ontbrak clke
bedijking. Bij hoge waterstanden in de Waal overstroomde het land en liep het water vervolgens in de Maas. Op
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dcze extra toevoer waren noch de bedding van de Maas
noch de dijken berekend, wat resulteerde in dijkdoorbraken en overstromingen. Vcrder stroomafwaarts kwam bij
Gorinchem de Maas in de Merwcde uit. De toevoer van de
twee rivieren veroorzaakte ook daar problemen en dijkdoorbraken. Pas in de igde eeuw zouden deze onvolkomenheden opgelost worden, onder meer door de aanleg
van een aantal nicuwe rivieruitmondingcn.
Tot een eerdere oplossing kwam de verdeling van het
water over de verschillendc takken van de Rijn (afb. 21]. In
de loop van de i/de eeuw kwam er steeds meer water in de
Waal terecht, tegen het eindc van deze eeuw zelfs 90%.
Door de sterk verminderde aanvoer in de Rijn en de Ijssel
werd de bedding van deze rivieren niet meer uitgeschuurd, waardoor de afvoercapaciteit sterk afnam. De
scheepvaart leed hieronder, niaar de negatieve gevolgen
deden zich in het bijzonder gelden als in het voorjaar
door het vele regen- en smeltwater er toch veel water in
deze rivieren kwam. De bedding was daar niet meer op
berekend, het water steeg snel en de rivierdijken bleken te
laag. Een aantal ernstige dijkdoorbraken en overstromin¬
gen was het gevolg.
Om aan deze slechte situatie een eind te maken, sloegen de provincies Gclderland, Utrecht en Overijssel de
handen inecn. Gezamenlijk lieten zij in 1707 het Pannerdens Kanaal aanlcggen. Hierbij werd gebruik gemaakt
van het trace van ecu net tevoren aangclegde verdedigingsgracht. De nieuwe bovenmond van de Rijn voldeed
good, maar er waren nog veel bijkomende werken nodig
om het geheel te vervolmaken. Zo dreigde een Waalbocht
zich langzaam in te vreten in de richting van de oude
bovenloop van de Rijn. Als dat zou gebeuren, was de hele
aanleg van het Pannerdens Kanaal voor niets geweest.
Om dit te voorkomen groef men in 1776^ het Bij lands
Kanaal, een voor die tijd indrukwekkende bochtafsnijding. De vroegere loop staat sindsdien bekend als de Oude
Waal. Om te zorgen dat er voldoende, maar ook weer niet
te veel water in de Rijn kwam, werd in 1784 bij de boven¬
mond van het Pannerdens Kanaal een krib aangelegd, die
het water verdcelde russen de Waal en de Rijn. De provincie Holland betaalde 73% van de kosten, gezien het belang
dat zij bij een goede waterverdeling had. Tegen het eind
van de i8de eeuw was men er in geslaagd een stabiele ver¬
deling te realiscren. Van al het water kwam
deel in de
Waal, het resterende deel splitste zich ten zuiden van
Arnhem in de Ncderrijn (2/9] en de Ijssel (1/9]. Bij de aan¬
leg van al deze werken werd samengewerkt door de ver¬
schillendc belanghebbende provincies. De kosten werden
via een ingewikkelde en steeds andere verdeelsleutel
omgeslagcn. Dat betekende in de statenbond, die de
Republiek was, veel tijdrovend politiek overleg, maar uiteindelijkkwam men steeds tot clkaar. Dc situatie was nog
ingewikkcldcr geworden doordat een groot deel van het
gebied in de omgeving van het Pannerdens Kanaal
behoorde tot het voormalige hertogdom Klee£ Dit hertogdoni was inmiddels deel uit gaan maken van Pruisen,

zodat er ook overleg in Berlijn gevoerd moest worden.^^
De structurele verbetering van de waterverdeling over
de Rijntakkeii deed niets af aan de slechte onderhoudstoestand van deze takken stroomafwaarts. Technisch en
organisatorisch was men destijds niet in staat die te verhelpen. Dijkdoorbraken en overstromingen konden niet
voorkomen worden, maar wcl poogde men de problemen
te verplaatsen. Hoofddoel was het rijksteen belangrijkste
deel van de Republiek - Holland - voor rampeii te behoeden. Holland was ook het kwetsbaarst voor overstroniend
rivierwater. Enerzijds kwam dit door haar lage ligging,
anderzijds doordat het zuiden van deze provincie
bcschermd werd door de zwakke dijk langs de Lek. Deze
dijk was op een slappe ondergrond gebouwd en met lang
tegen hoog water bestand.
Vele plannen zijn sinds 1750 gemaakt om in geval van
nood dc rivierdijken bewust door te steken om het water
af te laten vloeien naar het zuidwesten, weg van Holland.
Dergelijke zij waartse afleidingen staan bekend als overlaten. Tijdens de periodc van de Republiek stuitten derge¬
lijke plannen echter sreeds op verzet van de andere
betrokken provincies. Geen enkele provincie wenste geinundeerd te taken ten gerieve van een andere. Alleen
kwam in 176^6^ de Baartwijkse overlaat tot stand, die er
voor moest zorgen dat overtollig Maaswater sneller naar
zee werd afgevoerd. In de igde eeuw zouden er nog enkele
andere volgen.

Waterlinies
Aan het eind van de i6de eeuw klaagde de Spaanse veldheer, de hertog van Alva, per brief bij zijn koning Filips II
over de natuurlijke bondgenoot van de Ncderlandse
opstandclingen. ‘Om alle oorden, ja zelfs het allerellendigste gat ligt een greppel vol water, waar eerst een brug
over moet worden gebouwd voor men kan oversteken’.
Het idee om het water te hulp te roepen bij niilitaire activiteiten, zowel offensiefals defensief datcert waarschijnlijk uit de periode van de Nederlandse vrijheidsstrijd. In
1573 mocsten de Spaanse troepen hun bclcg van de stad
Leiden opgeven omdat de omgeving geinundeerd werd.
Hetzelfde gebcurde een jaar later tijdens het belcg van
Alkmaar. In 1629 gebruikten de Spaanse verdedigers van
de vestingstad ’s-Hertogenbosch op hun beurt deze stra¬
tegic, waardoor het de Nederlanders grote moeite kostte
de stad te veroveren. Tussen i6i6 en circa 1628 werkten de
Spanjaarden aan het ambitieuze plan om een kanaalverbinding te maken tussen de Rijn, Maas en Schelde. Doel
was primair om de Nederlandse handel en scheepvaart te
treffen en zo de opstand de wind uit de zeilen te nemen.
Korte tijd had men tcvens de hoop dat op deze wijze al het
Rijnwater in dc Maas geleid zou kunnen worden. De Rijn,
Waal en Ijssel zouden vervolgens droog komen te staan,
zodat de Spaanse troepen geen last meer zouden hebben
van waterlinies en voile vestinggrachten. Door geldge-

139

LEEFBAAR LAAGLAND

brek, technische moeilijkheden en militaire activiteiten
moest de kanaalaanlcg al na twee jaar stilgelegd worden.
In de loop der tijd werden in Holland verschillende
malen plannen ontvouwd om door middel van inundaties een systematische verdedigingslinie te creeren. Pas in
\6jz kwam deze daadwerkelijk tot stand. In dat jaar verklaarden Engeland, Frankrijk en de bisschoppen van
Munster en Keulcn de oorlog aan de Republiek. Engelse
en Franse oorlogsschepen vielen de kusten aan, niaar de
Nederlandse marine wist hen te verslaan. De legers van
de bisschoppen veroverden grote delen van het oosten en
noorden van het land. Het grootste gevaar school echter

in een omvangrijk Frans leger dat onder Iciding van LodewijkXIV vanuit het zuiden en oosten optroknaar het hart
van de Republiek: de provincie Holland. Om deze opmars
te stuiten riep men het water als bondgenoot te hulp. Een
strook grond van de Zuiderzee tot de Maas werd onder
water gezet en daarmee was de Hollandse Waterlinie
geboren (a£b. 22]. De verdediging van de Republiek werd
geleid door stadhouder Willem III, die later door huwelijk
tevens koning van Engeland zou worden.
Het systeem van de waterlinie was in wezen uiterst
simpel. Men opende de sluizen van de talloze laaggelegen
polders en liet het water naar binnen stromen. Niet te
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■ 20. (boven) De kaart van het rivierengebied omstreeks 1750

■ 21, (onder) Omstreeks 1690 ontstond een gevaarlijke situatie

laat een aantal gevaarlijke plaatsen zien waar twee rivieren in
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elkaar over konden gaan. Dit leidde tot sterk verhoogde waters-
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werd een groot aantal werken uitgevoerd, waarvan de aanleg
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van het Pannerdens kanaal in 1707 het belangrijkste was.
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wat de geesten rijp maakte voor de aanleg. Voordeel van
deze oostelijker gelegen linie was vooral dat Holland nu
door twee verdediglngslinies beschermd werd. Tevens
kwam de stad Utrecht hinnen een heschermende linie te
liggen. De aanleg van de Grebbelinie begon in 1742 en ze
is daarna enkele malen verbeterd en uitgebouwd. Steeds
werd gebruik gemaakt van de specifieke terreingesteldheid en aanwezige waterlopen en dijken. Het gebied van
de linie vertoont echter van het zuiden, de Rijn, naar het
noorden, de Zuiderzee, een sterke helling (van +7 tot circa
0 m nap) en werd daarom in elf compartimenten opgedeeld. De compartimenten werden van elkaar gescheiden
door west-oost lopende dijken, die van sluizen werden
voorzien voor de onderlinge verbinding. Elk deel kon op
die manier voldoende onder water gezet worden. In het
middendeel werd een liniedijk aangelegd om de omvang
van het te inunderen terrein te verminderen. De Rijn
diende voor het meeste inundatiewater te zorgen. Daarnaast zorgden de aanwezige beken voor enige toevoer van
water. Forten en schansen werden gebouwd op strategische punten, zoals bij sluizen, of waar de vijand gebruik
kon maken van niet of moeilijk inundeerbare terreinsverhogingen.
Sloot de inundatie van de Hollandse Waterlinie aan bij
de bestaande waterstaatkundige toestand, die van de
Grebbelinie kende een veel gekunstelder systeem van
onderwaterzettingen. Daarnaast was de linie vrijwel volledig afhankelijk van de waterstanden in de Rijn en had
slechts een inundatiesluis. Door het succes van de Hol¬
landse waterlinie in 1672/73 had men echter het idee dat
dergelijke systemen de beste waren. Het succes zou evenwel eenmalig blijken te zijn.
Het noordoosten van Nederland beschikte over een
natuurlijke waterlinie. De grenszone tussen de provincies
Groningen en Drenthe en het huidige Duitsland bestond
namelijk uit een uitgestrekt en moeilijk doordringbaar
moerasgebied: het Boertanger veen (afb. 23). Op sommige
plaatsen liepen er zandruggetjes doorheen, die een doortocht mogelijk maakten. Al tijdens de vrijheidstrijd in de
i6de eeuw legde men op deze ruggen schansen aan om de
passage van vijandelijke troepen te verhinderen. In 1672
slaagde het leger van de bisschop van Munster er niet in
het Boertanger veen te passeren.^"* Sindsdien heeft men
gerichte pogingen gedaan om het gebied nat te houden.
Het Boertanger veen kreeg een militaire functie en kwam
onder rechtstreeks gezag van de Staten-Generaal in ’s-Gravenhage te staan. De belangrijkste manier om het gebied
nat te houden bestond uit het verslechteren van de waterafvoer. Hiertoe werden sinds 1687 verschillende dijksystemen aangelegd, bestaande uit zogenaamde leidijken, en
enkele beekjes omgelegd. Het centrum van dit verdedigingssysteem werd gevormd door de vesting Boertange;
een van de hoogtepunten uit de geschiedenis van de
Nederlandse vestingbouw. De inrichting van het gebied
voor militaire doelen stuitte echter voortdurend op verzet
van de plaatselijke bevolking die er landbouw wilde
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■ 22. Om het economische en politieke hart van het land, de
provincie Holland, te beschermen, warden verschillende waterlinies aangelegd: de (Oude) Hollandse Waterlinie (1673), de Greb¬
belinie (1742) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815).

weinig, want dan konden de vijandelijke troepen er doorheen waden. Ook niet te veel, want dan kon deze barriere
met behulp van schepen overwonnen worden. Ideaal was
een laag van enkele decimeters, waaronder zich - onzichtbaar en dus zeer verraderlijk - talrijke sloten bevonden.
Een vijandelijke opmars kon alleen plaatsvinden langs de
hoger gelegen dijken en wegen. Op deze plaatsen werd
een systeem van forten en schansen aangelegd. Rond de
meeste sluizen legde men eveneens een schans. In 1^73
besloten de Staten van Holland de provisorisch opgeworpen linie een permanent karakter te geven. De waterlinie
werd versterkt en vergroot. Op een aantal plaatsen bouwde men speciale inundatiesluizen, waarmee op een
gecontroleerde manier de polders onder water gezet kon¬
den worden. Alleen als gedurende een vorstperiode het
water bevroor ontstond een gevaarlijke situatie. Het ijs
moest dan zo snel mogelijk open gehakt worden, om te
voorkomen dat de hele linie zijn kracht zou verliezen. De
Hollandse waterlinie werkte goed in 1672/73, de Fransen
kwamen er niet doorheen, trokken terug en in 1678 werd
er vrede gesloten.
In de i8de eeuw werd een tweede waterlinie aange¬
legd: de Grebbelinie, gelegen in het grensgebied tussen de
provincies Utrecht en Gelderland - de Gelderse Vallei (afb.
22). Het gebied was hiervoor geschikt nadat het in de i6de
en i7de eeuw verveend was, waardoor het laaggelegen en
drassig was geworden. Het uitbreken van de Spaanse Successieoorlog (1740-1748) vormde de directe aanleiding.
Franse troepen hadden de Zuidelijke Nederlanden bezet
en de Nederlandse vestingstad Bergen op Zoom veroverd,
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bedrijven. Zij stak de leidijken door, verbctcrde dc afwatering en legde akkertjes in bet veen aan. Pas in dc igde ecuw
wcrd de vcrdedigingslinie opgeheven en kondcn de venen
afgegraven worden ten behoeve van dc brandstofwinning,
Tenslotte wcrd langs de zeegaten in Zuid-Holland en
Zeeland een fortenlinie aangelegd, die moest voorkomen
dat een vijandelijke vloot ongehinderd naar bet hart van
Holland kon varen en troepen aan land kon zetten, De
gebieden tussen dc forten konden gcinundeerd worden.
Dc linie ontstond als een reeks van geisolcerde versterkingen tijdens de vrijhcidsstrijd en kreeg pas in de jaren ’go
van de i8de eeuw her karakter van een permanent verdedigingssysteem.
Uit bet bovenstaande blijkt dat op verschillende plaatsen in Nederland watcrlinies werden aangelegd. Behalve
voor bet Boertanger veen gold dat in vredestijd dc potentiele inundatiegebieden normaal door de bocren gebruikt
konden worden. Alhoewel hiernaar weinig ofgeen onderzoek verricht is, mogen we aannemen dat in dcze gebie¬
den nauwclijks gcinvestcerd is in de verbetering van de
waterstaat. In tijd van oorlogsdreiging zouden deze landen immers onmiddellijk ondcr water gezet worden,
waarmee alle investeringen weer snel verloren gingen.^^

Stand van de techniek
Dijkbouw in bet Deltagebicd in de periode 1550-1^50
Unijormiteit in de ontwerpen van dijka^es
Over de dijkbouw in de Beijerlanden, gedurende de
hausse periode van de inpolderingen, zijn voldoende
archivalia gevonden, waaruit de gang van zaken blijkt.
Verder kon worden vastgestcld dat in bet gehele Deltagcbied uniforme werkwijzen werden toegepast en de gegcvens van de Beijerlanden in bet algemeen voor bet gehele
gebied zullen gelden. Deze uniforniiteit had vcrschillende oorzaken. Ten eerste werd bij de beoordcling van de
ontwerpen voorgroteredijkages een commissic van bedijkingsdeskundigen uit bet Deltagebied ingeschakeld, die
zo’n plan bestudeerde, besprak en daarover rapporteerde.
Ten tweede werden voor de leiding bij de uitvocring van
de dijkage een ofmeer leden van deze commissie in dienst
genomen. Tenslotte werd in de eerste helft van de ipde
eeuw volledige uniforniiteit bereikt, doordat bet opstellen
van plannen van grotere dijkages gcheel in handen kwam
van dc kinderen en kleinkinderen van de landmeter JanSymonsz. uit Gastel, die expert was op dit gebied, en die de
familienaam Indervelde aannamen.
Gedurende dc gehele periode was de samenwerking zo
goed, dat voor de dijkages in bet Deltagebied slechts ee'n
maatstelsel werd gebruikt, namclijk dat van Ptitten, wat
voor ontwerpers en aannemers een groot voordeel betekendc. Dc uniformiteit in de opzet van dc dijkageplannen
is overtuigeiid gebleken uit de Ordonnanties en Bestekken van dric verspreid gelegen dijkages, namelijk van

■ 23. De grens tussen Groningen en Duitsland bestond uit een
uitgestrekt veenmoeras, dat als een natuurlijke barriere fungeerde. Binnen het gebied dat om militaire redenen bewust nat werd
gehouden, legde men een aantal verdedigingswerken aan.

Den Doel bij Antwerpen, Nieuw-Beijerland bij Rotter¬
dam en Prinsenland bij Dinteloord in West-Brabant. Hetzelfde blijkt uit het ‘Tractaet van Dyckagie’ van Andries
Vierlingh. Dit boek heeft echter niet bijgcdragen aan de
gelijkschakeling, omdat bet manuscript drie eeuwen in
archieven heeft gelegen en pas in igzo is gcpubliceerd. De
uniformiteit in de dijkbouw heeft er toe gclcid dat de
Zeeuwse dijk een begrip is geworden en dat men in Hol¬
land en Friesland, bij dc dijkvernieuwingen in de i8de en
igde eeuw, is overgegaan op dit dijktype.
Uirtoeriiy van een dijkage
Volgens de bewaard gcbleven Ordonnanties en Bestekken werd de bouw van dc dijk in het openbaar aanbestecd in pcrcelen van 20 roeden (81 m] lengte. Een aannemer mocht slechts een perceel aannemen. Eind februari
vond de aanbesteding plaats en de dijk moest op St. Jan [24
juni] worden opgeleverd, omdat na deze datum de kans
op regen en stormen te groot werd. Er was dus slechts 3,5
maand beschikbaar om het werk uit te voeren. Er waren
veel dijkwerkers nodig, die geworven werden op de Zuid-

142

DE WATERBEHEERSING VAN CIRCA 1^00 TOT CIRCA l8oo

den kon dragen dienden ze daar gebruik van te maken,
omdat dan de gestorte aarde werd verdicht door de druk
van de wielen van de karren en van de hoeven van de paarden. In de ordonnantie en het bestek van Den Doel en van
Nieuw-Beijerland wordt niet gesproken over de dikte van
de aan to brongen grondlagen. In Prinsenland mochten ze
niet dikker zijn dan 3-4 voet (1,00-1,35 n'']- In de i8deeeuwse literatuur over dijkbouw werd het wenselijk
geacht om grondlagen van 30-60 cm dikte te storten, de
kluiten te vcrkleinen en de grond daarna te verdichten
door er met karren en paarden overheen te rijden en elke
keer een ander spoor te nemen. In het bestek voor de verzwaring van een zomerdijk in Zuid-Beijerland van 1775
werd voorgeschreven dat de grond moest worden gestort
in lagen die met dikker dan 15 cm mochten zijn en daarna
dienden te worden vastgestampt. Dit voorschrift voldeed
aan de huidige eisen. Voor 1650 is aan de verdichting van
de grond weinig aandacht besteed en in de bestekken
hield men er rekening mee dat het dijklichaam een voet
(0,338 cm] zou inklinken. Wei werd toen al gelet op goede
verheling van de dijkpcrcelen onderling. In de ordonnanties en bestekken werd voorgeschreven dat twee belendende aannemers de grond minstens een halve roede (2,03
m] over elkaars percelen moesten storten, waardoor holten werden voorkomen en een hechte zig-zag-verbinding
werd verkregen.
Voor de bouw van het dijklichaam moest klei of zand
worden gebruikt en in geen geval drijfzand ofveengrond.
Wanneer zand werd gebruikt dan moest deze specie wor¬
den bekleed met een kleilaag van 4 voet (1,35 m] dikte.
Zodra een dijkperceel was geschouwd cn goedgekeurd,
mocht de aannemer het talud beklcden met kleizoden
van 6 duim (0,16 m] dikte. Voor het geval er geen kleizo-

hollandse eilandcn cn in westelijk Noord-Brabant. Een
week na de gunning
to
to van he: werk moesten de aannemers
al beginnen met de bouw van keten voor de huisvesting
van de arbeiders,
Zodra de arbeiders waren gearriveerd werd begonnen
met het schoonmaken van de strook land waarop de dijk
moest worden gebouwd. De benodigde specie voor de
dijkbouw werd uit buitendijks gelegen dijkputten
gehaald. Deze putten waren even breed als de dijkpercelen lang waren, namelijk 20 roeden (81 m) en meestal ook
20 roeden lang (afb. 24]. Tussen de dijk en de dijkputten
moest een berm van 1,5-3 roeden [6-11 ni) ongeroerd blijven liggen. Om de dijkputten werden kaden aangelegd,
om te voorkomen dat ze bij vloed zouden onderlopen.
Aan de zeezijde werd de achterkade of verskade [v]
gebouwd. Daarna werd aan de landzijde de voorvorskade
aangelegd, op de plaats waar de dijk moest worden
gebouwd. De benodigde specie werd verkregen uit een te
graven bermsloot. Om te voorkomen dat alle dijkputten
onder zouden lopen als ergens de achterkade zou doorbreken, werden op onderlinge afstanden van 5 bestedingen (405 m] haagkaden (h) aangelegd, loodrecht op de
achterkade en de voorvors. De 5 aannemers die daarbij
betrokken waren, dienden dit werk gezamenlijk uit te
voeren. De hoogte van de kaden bedroeg 4 voet (1,35 m)
boven maaiveld. Om de 10 roeden (40,60 m) moest een
spekdam (s] van 14 voet (4,75 m] breedte worden uitgespaard. Deze dammen werden gebruikt als weg voor
grondtransport naar de dijk. Na voltooiing van de dijk
moesten de spekdammen intact blijven, om te voorko¬
men dat er stroming in de dijkputten zou ontstaan, waardoor de dijk zou worden ondermijnd.
Zolang de grond nog nat en week was, vond het grondtransport met kruiwagens plaats. De aannemers moesten
dan per besteding met minstens 13 arbeiders werken.
Zodra de grond voldoende droog was en karren en paar-

■ 24. Situatietekening van een dijk in aanleg, met buitendijkse
dijkputten en kaden.
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worden gebruikt werd hun aantal minder. Er werden
ruim 900 paarden voor grondtransport ingezet. Verder
werden midden april 300 arbeiders tewerkgesteld bij de
dam door het Grote Gat en de aanvoer van grond met
schuiten. De landelijke rust werd er wel door verstoord,
maar dit was slechts van korte duur. De nakomelingen
van de landmeter Jan Symonsz. uit Gastel en in het bijzonder die uit de tak Indervelde, hebben in de eerste helft
van de I7de eeuw het profiel van de dijken belangrijk verbeterd, door het buitentalud een geringere helling te
geven, waardoor het beter bestand was tegen de golfslag.

den voorhandcn waren kon hij volstaan met een krammat van stro ofriet van een duim (0,026 m) dikte. De nieuwe dijk moest een voct (0,338 m] hogcr zijn dan de dijk
van de aangrenzende polder, waarop hij werd verheeld.
Daarbij nam men aan dat de nieuwe dijk op den duur een
voet zou inklinken en even hoog zou worden als de oude.
Vierlingh vermeldt dat de dijken die in de tweede hclft
van de i6de eeuw in de noordtvesthoek van Brabant werden aangelegd, in de regel een hoogte hadden van 14 voet
(4,73 m) en een kruinbreedte van 12 voet (4,06 m). Het binnenbeloop was steil, namelijk 1:1,3 en het buitenbeloop
varieerde van 1:6 voor dijken op het zuidwesten tot 1:3
voor die op het zuidoosten, Afb. 25 geeft de afmetingen
weer van de dijk van de polder Groot Zuid-Beijerland, die
in 1631 is ontworpen door de gebroeders Johan en Fran¬
cois Indervelde en onder hun toezicht is gebouwd. DaarLiit blijkt dat de dijkvakken met profiel 1 en 2, die op het
zuidwesten lagen, waren voorzien van een zeebek, als versterking van het natte buitenbeloop, met een helling van
1:6,6 en 1:7. Bij alle dijken in Zuid-Beijerland komt deze
verstcrking voor. In 1638 maakten ze een plan voor de
bedijking van de Frederikspolder op Noord-Bcveland en
stelden ze voor om enige dijkvakken te voorzien van een
zeebek. Bij de bedijking van de Numanspolder in 1642
werd 00k een zeebek aangebracht. De hoogte van de dijk
van de polder Groot Zuid-Beijerland varieerde van 12-13,5
voet (4,06-4,56 m) en de kruinbreedte van 12-14 voet (4,064,73 m). De kruin was aan de buitenkant een halve voet
(0,169 m] hoger dan aan de binnenkant; in de NieuwBeijerlandse polder was dat verschil zelfs 1 voet (0,338 nij.
Fiierdoor waterde de kruin dus af langs het binnentalud.
De dijk van Groot Zuid-Beijerland liep door het Grote
Gat, dat 380 m breed was. Filer werd de dijk 2 voet hoger
gemaakt, omdat rekening werd gehouden met een overeenkomstige inklinking. Voor de bedijking stond er in
het Grote Gat een sterke getijstroom, die beperkt moest
worden om de dam aan te kunnen leggen waarop de dijk
zou worden gebouwd (dam B]. Dit werd bereikt door het
Grote Gat af te sluiten van de rest van de polder (dam A).
Op de plaats waar de kreek Borrekeen uitmonddc in het
Grote Gat werd een dam gebouwd en vandaar uit werd
aan weerszijden van het estuarium een slingerkade aan¬
gelegd. De getijstroom werd op deze wijze beperkt tot het
Grote Gat, en er kon worden begonnen met de aanleg van
de 400 ni lange en 40 m brcde dam. Dit werk werd uitgevoerd door 18 aannemers uit Lekkerkerk, Lekkerland,
Alblas en Alblasserdam met 300 vakbekwame arbeiders.
Op 14 april 1631 werd met het werk begonnen en op 7juli
werd het opgelcverd. De kosten waren hoog, omdat de
specie voor dam en dijk van ver moest worden aangevoerd
met schuiten en bcdroegen 20,5% van de totale kosten van
de inpoldering.
De dijk was in totaal 8,5 km lang en moest in 3,5
maand worden voltooid. Aanvankelijk werkten ongeveer
1.300 arbeiders aan de bouw, maar zodra er paarden en
karren, voor het transporteren van de grond, konden

De gemetselde sluis
Stenen sluizen in baksteen metselwerk zijn in Nederland
gebouwd vanafde i6de tot in de zoste eeuw. Net als bij de
houten sluis werden bij de gemetselde sluis in de loop der
tijden steeds weer kleine verbeteringen bedacht (afb. 26].
Dit ging door tot ook dit materiaal op zijn beurt kort na
1920 werd vervangen door gewapend beton.
Bij de gemetselde sluis werd in de eerste plaats de fun¬
dering verbeterd. De palen werden langer en met bchulp
van de FFollandse heistelling ingeheid, zo mogelijk tot de
zandlaag indien deze niet te diep lag. Over de palen kwamen de kespen, dwarsbalken die tot onder de muren
doorliepen, die met een zwaluwstaartvormige trekverbinding aan de palen werden verbonden. Over de kespen
kwam het vloerhout in de lengterichting van de sluis,
waarna weer in de dwarsrichting de zwalpen werden aan¬
gebracht, ter plaatse van de kespen en daarmee met een
trekverbinding tot een geheel gemaakt. Kesp en zwalp
vormden dus een geheel, een ligger die tegen buiging
door opwaartse waterdruk bestand was tijdens een
drooggezette sluis. Tussen de zwalpen werd weer metsel¬
werk aangebracht, waarover een houten afwerkvloer.
Daardoor ontstond een glad vloeroppervlak met weinig
weerstand tegen de stroom. Werd een grote opwaartse
waterdruk verwacht, dan werd de gemetselde vloer dikker gemaakt en ook boven de zwalpen doorgetrokken. De
sluiskoker werd verder voltooid door de zijmuren als
rechtstanden op te trekken, aan de bovenzijde overwelfd
door (meestal) een tongewelf Tenslotte werd het geheel
vaak nog door een paar op zijn plat gemetselde lagen
afgedekt.
De deuren waren van hour. Zij bestonden uit een
zwaar stijl- en regelwerk met een beplanking die evenwijdig aan de schrankschoor lopend het doorzakken van
de deur mee hielp te verhinderen. Het waren altijd
wakerdcuren, waarvan er een onder de kruin van de dijk
was gesitueerd. Verder naar buiten ofsoms geheel aan het
buiteneinde bevond zich een schuif, die in een opgemetselde schuifkoker was geborgen en alleen bij hoog water
tijdens storm werd neergclaten om de deur(en] te
beschermen. De aanslagen van deuren en schuiven wer¬
den veelal van natuursteen gemaakt. Dit gaf een gladder
en slijtvaster oppervlak dan baksteenmetselwerk. Aan de
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26. Vloer van een gemetselde sluis.

Windmolens

bcide eindcn kwamcn frontniuren cn vleugclmuren.
Tussen de vleugclmuren was de vloer doorgetrokken als
een stortcbed, soms ook wel genietseld. Aan de einden van
bet gesloten sluisgedeeke maakte men dubbele schotbalksponningen. Om de sluis droog te zetten voor onderhoud ofrcparaties, liet men de schotbalken neer en vulde
de tussenruimte met klei. Zo ontstonden in feite de kortste ‘vingerlingen’ waar Vierlingh reeds over sprak.
Damwanden tegen onder- en achtcrloopsheid bevonden zich bij alle deuren en schuiven, dus overal waar een
beweegbarc waterkering was, alsmcde aan de eindcn van
de (gesloten) sluiskoker. De ontvang- en stortebedden
warcn aan de eindcn cveneens door damwanden opgesloten. Dit type sluis is vooral in Zeeland en Holland veel
gebouwd, ook met twee ofzelfs drie kokers naast elkaar.
In Groningen en Friesland kwamen ook van boven open
sluizen voor, die tcvcns door de (vissersjschepen werden
gebruikt tijdens gclijke watcrstand binnen en buitcn.

Karakteristick voor de lydc en i8de ceuw was met name
de ontwikkcling van de molenbemaling. In dit hoofdstuk
zullen we de technische aspecten hiervan bespreken.
De Liitvinding van Simon Stevin aan het begin van dc
i/de eeuw om meerdere windmolens met schepraden in
een molengang achter elkaar te plaatsen, om zodoende de
bemaling van diepcr gelegen polders mogelijk te niaken
is jarenlang kenmerkcnd gewecst in vele droogniakerijen, omdat juist dit de polders zijn die een diepere bema¬
ling nodig hebben (afb. 27).^
De eerste grote windmolens voor polderbenialing hadden een vlucht, dit is de afstand tussen het uiteinde van de
wieken, van ruim 25 m. Dc windmolens die in de eerste
hclft van de lyde eeuw dc grote droogmakerijen in NoordHolland tot stand hebben gebracht, waren van dezelfde
grootte. Tegen het midden van de i/de ceuw is hier en
daar al tot een vlucht van 26-27 m overgegaan. Een eeuw
later werden in dc Bovenkerkcrpolder, ten zuiden van
Amstelveen, windmolens met een vlucht van 27-28 m ge¬
bouwd. Uitcindelijk hebben de windmolens voor polderbemahng nooit een grotcre vlucht gekregen dan 29-30 m.
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Voor kleine oppervlakten is in de noordclijke provincies ook gcbruik gemaakt van een bijzonder molcntype,
de tjasker. Dczc molentjes bestaan uit cen houten as,
waaraaii cen tweegangige houten vijzel is bevestigd, die
omkokcrd is. De houten as is van bovcn voorzien van een
wiekcnkruis. De tjasker is mogelijk in 1598 uitgevonden.
Tjaskcrs zijn geschikt voor de bemaling van kleine opper¬
vlakten bij kleine opvoerhoogten,
Het beschikbarc vermogen van een windmolen wordt
enerzijds bepaald door het vermogen van de molcn onder
optimale omstandigheden, en anderzijds door de aanwezige wind. De windmolens konden niet altijd malen,
namelijk niet bij te lage en niet bij te hoge windsnelhcdcn. Het maalbereik lag tusscn windsnelheden van 6 en
11 m/s, die ongeveer 25% van de tijd optreden.
Leeghwater is vermoedelijk de ecrste geweest, die
geprobeerd heeft de capaciteit van windmolens te meten.
Over deze proeven is later geschreven:
‘Dewijl door Jan Adriaansz. Leeghwater reeds gesteld, en
door ondervinding ook nagenoeg bevestigd is, dat een
zwaare schepradmolen vicr voet opmalende bij eene stijve molenwindt in staat is, om in iedere minuut 3 hondert
tonne water, icdcr van 6 tcerlinge voeten uyt te slaan,
waar uyt nioct volgen dat 50 gelijke molens, bij een stijve
molenwindt gedurig malcnde, 500 vcel water zullen uytslaan waardoor een oppervlakte van 18 duyzend morgen
binncn 22 uuren cen duym zal konnen verlaagd worden'.
De waarnemingen van Leeghwater omstreeks 1600 met
twee schepradmolens kwamcn erop necr, dat werd gemeten hocveel het pcil in een plas van bekende oppervlakte,
in een dag daalde ten gevolgc van het uitslaan door de

windmolens. De capaciteit van iedere molen zou 55
m’/min zijn geweest. Vermoedelijk is deze prestatie verricht op dagen van ononderbroken gunstige wind.
De voor zover bekend eerstc betrouwbare proeven zijn
door Bolstra in de Vierambachtpolder en de Wassenaarsche polder genonien. Niet lang daarna, in 1763, werden
er op initiatief van dijkgraafen hooghcemraden van Rijnland proeven gedaan om een schepradmolen en cen vijzelmolen bij Hazerswoude te vergelijken. Nadien zijn op
verschillcnde plaatsen proeven met windmolens gedaan.
Door Simons en Grevc is een overzicht gemaakt van in
totaal 945 proeven.* Als algemeen gemiddelde werd
gevonden dat, bij een gemiddelde vlucht van de windmoIcns van 2^,80 m en een opvoerhoogte van 1,0 m, de
gemiddelde capaciteit 54,7 mVmin bedroeg. Zij gebruikten de afgeronde waarde van 55 mVmin bij 1,0 m opvoer¬
hoogte als gemiddelde capaciteit van een molen. Overigens komt deze waarde overcen met de waarde die door
Leeghwater was gevonden. Opvallend is in hun beschouwing, dat zij geen onderscheid maken in het type opvoerwerktuig dat bij de vcrschillende proeven is toegepast. De
vijzelmolcns hadden gemiddeld cen vecl grotere capacitcit dan de schepradmolens. Simons en Greve hebben
deze gegevens verzameld voor de vergclijking van toepassingsmogclijkheden van windmolens en stoommachines
voor de droogmaking van het Haarlemmermeer. Het is
dan merkwaardig te noemcn, dat zij zich bascren op de
gemiddelde waarde van 55 mVmin, in plaats van op een
waarde van bijvoorbeeld 75 mVmin, wat in die tijd toch
■ 27. Getrapte bemaling door een gang van dtie windmolens.
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ceil gangbare waarde nioet zijn geweest. Met name op
basis van bun rapport, is beslotcn tot toepassing van
stoombcmaling voor de droogmaking van het Haarlemmermeer. Was van de capaciteit van 75 mYmin uitgegaan,

stellen aangetroffen in drie verhandelingen van 17513,
zijn ingezonden als antwoord op eon prijsvraag, die was
Liitgeschrevon door de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappon. In een ervan wordt voorgesteld om

dan was windbemaling in die tijd goedkoper geweestd*
Opvoerwerktuigen zijn de werktuigen die het water
opvoeren en uitslaan. Het scheprad en de vijzel zijn de
belangrijkste opvoerwerktuigen die bij de niolenbemaling werden toegepast.
Het scheprad is een verticaal schoepenrad, dat het
water over een opicider tussen krimpmuren opvoert van

schopraden met verschillende diameters in een windmolen toe te passen, om bij verschillende opvoerhoogten
gebruikt te worden. Voorcs moeten de ontwerpen van
windmolens met twee of nicer schopraden die elkaar het
water tocmaalden, en dus eigenlijk het werk van een
beneden- en een bovenmolen verrichtten, worden vermeld. Beekman vermeldt dat het schoepcnstclsel van

28. Scheprad,

29. Vijzel.

het benedenwater naar her bovenwater (afb. 28).^^ In het
bovenwater is een wachtdeur geplaatst, om het teruglopen van water tegen te gaan. In de loop der jaren zijn veic
variaties en verbeteringen voor de schepraden bedacht en
uitgevoerd.
De opvoerhoogte van een scheprad was maximaal 1,52,0 m. Het toerental bedroeg 5-8 omw/min. De capaciteit
hing af van de tasting, dit is de diepte waarmee de schoepen in het water steken, de omwentelingssnelheid en de
breedte van de schoepen. Het lage toerental maakte een
goede toepassing mogelijk bij de langzaam draaiende
windmolens. Ook zijn schepraden wel gebruikt bij stoombemaling. Bij diesel en elektrische bemaling zijn schepra¬
den niet meer toegepast, omdat door het lage toerental het
totale rendement ongtinstig wordt. In grote windmolens
hadden de schepraden normaal gesproken een diameter
van 5,5-7,0 m. De breedte van een scheprad bedroeg doorgaans 0,45-0,55 m en de tasting 0,60-0,510 m. Om het stoten
van de schoepen tegen het water bij het indompelen te

Paul, waarbij de botsingen die bij het neerslaan van
schoepen ontstonden, werden vermeden, zeer goed voldeed.^’ Bij deze schepraden werden gootvormige schoepeii toegepast, welke met de min of meet scherpe voorkant loodrecht in het water sneden.
Het hellend scheprad is in 1771 uitgevonden door de
gebroeders Eekhardt. Hun scheprad had een diameter
van 6,30 m en werd geplaatst onder een hoek van 36”. De
invoering is op veel tegenstand gestuit, maar dcsondanks
is het hellend scheprad bij een aantal windmolens toege¬
past, vooral in Zuid-Holland. Voorlopcrs van dit scheprad
lijken er al in de i7de eeuw te zijn geweest, maar deze zijn
het experimentele stadium nooit te boven gekomen. De
laatste hellende schepraden werden in 1835 gebouwd
voor de droogmaking van de Ztiidplas. Het hoofddoel
was, met dezelfde diameter van het scheprad, een grotere
opvoerhoogte mogelijk te maken, terwijl de mrichting
van de opleider van het hellend scheprad tevens de mogelijkheid bood tot het aanbrengen van een klep, waardoor

boporken, word tussen de opvoerhoogte en de raddiameter
een verhouding van 0,17-0,20 aangehouden. De as werd
opgesteld op een hoogte van tenminste 0,14-0,20 maal de
straal van het scheprad boven het bovenwater.
Huet geeft een overzicht van de vele voorstellen die tot

een deel van het opgevoerde water terug kon lopen, teneinde bij zwakkc wind de waterlast te verniinderen. Door
de invoering van stoombemaling is de bchoefte aan dit
hulpmiddel vervallen, en is ook bij het gewone scheprad
een grotere opvoerhoogte bij een grote breedte van het
scheprad mogelijkgeworden.

verbetering van schepraden zijn gedaan.’^ Zo heeft
Hoogendijk de in 1742 aan de Oostpoort te Rotterdam
gebouwde windmolen voorzien van een groot en een
klein scheprad die, naarmate or nicer of minder wind was,

Er zijn verschillende proeven genomen voor het bepaIcn van de capaciteit van schepradmolens. Bij een aantal
proeven is hierbij de capaciteit van schepradmolens ver-

konden worden ingeschakeld. Ook zijn verbeteringsvoor-

gelekeii met die van molens met een hellend scheprad, of
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met een vijzel. Een omtrcksnelheid van 140-150 m/min
was voor een scheprad met een diameter van 5,5-6^,5 m het
beste. Grotere schepraden moesten dtis een lioger, en kleinere schepraden een lager toerental hebben. Omdat dit
toerental binnen betrekkelijk nauwe grenzeii ligt, kon bij
koppeling aaii een windniolen vaak niet het optimale
rendement worden verkregen. Dc tasting werd verkleind
door de neerslag van het water achter het scheprad. Deze
neerslag kon soms 0,15-0,20 m bedragen.
De vijzel bestaat tiit een as met schroefvormige bladen
in een halfcilindrische hellende goot, de opleider. Meestal
worden drie schroefgangen door elkaar toegepast (afb.
29).^^ De afstand, gemeten langs de as ttissen twee opeenvolgende groepen schroefgangen, wordt de spoed genoemd. De opvoerhoogtc kon, bij de toepassing in windmolcns, 4,0-5,0 m bedragen. Het water wordt geleid tot
het hoogste punt van de opleider. Om bij lage bovenwaterstanden het voordeel van de lagere opvoerhoogtc te
beiiutten, kan bij een aantal vijzels een deel van de oplei¬
der worden neergcklapt. Lage benedenwaterstanden veroorzaken een geringere capaciteit. Veel vijzels hadden
daarom een verstelbare helling. Het lage toerental maakte toepassing mogelijk bij windmolens. Huet vermcldt
dat zolang uitsluitend windmolens in gebruik waren, de
vijzel een bij uitstek geschikt opvoerwerktuig was, vooral
bij opvoerhoogten van enkele meters en bij een constante
bovenwaterstand. Nadien zijn vijzels ook toegepasr bij
stoonigenialen en bij elektrische bcmaling, en mogelijk
ook op beperkte schaal bij dieselgemalen.
Veruit het meest toegepaste type vijzel was de zogenaamde schroef of open vijzel. Bij gebrek aan thcoretische
bcschouwingen en berekeningsmogelijkheden voor het
vaststellen van de capaciteit van een vijzclmolen, werd in
het verleden uitgegaan van bij praktijkproeven verkregen
resultaten. Om de as voldocnde stijf te maken, moest die
bij lange vijzels zeer zwaar zijn en bij houten vijzels een
diameter van 0,40-0,50 m hebben. De vijzel kon een dia¬
meter tot 2,10 m hebben, hocwel dc diameter bij grote
windmolens meestal tussen 1,50 m en 1,80 m lag. De vijzel
werd onder een hoek van 22-30° gclcgd. Bij grotere
opvoerhoogten werd dit later wat stcilcr, namelijk tot 3538°. Om ook bij lage windsnelheden nog te kunnen
malen, is omstreeks 1834 door Jan de Lange, molenaar op
een van de windmolens van de polder Nieuwkoop, de losklep uitgevonden. Met een vanuit de molen bedienbare
klep kon een lekverlies worden gecreeerd, waardoor de
vijzel zich slechts gedeeltelijk met water vulde.
Bij dc bemaling door windmolens moet het vaststel¬
len van de benodigde capaciteit c.q. het benodigd aantal
windmolens, gebaseerd zijn geweest op in andere gebieden opgedane ervaringen, of gewoon uitproberen. Dit
laatste kan worden geillustreerd met dc droogmaking
van de Bcemster, waarbij onderstaande twee citaten van
belangzijn:
‘En om zeker te zijn, of men de droogmaking met 16
molcns zal kunnen volbrengcn, hebben dc aannemers
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aangenomen en beloofd, gelijk zij aannemen en bcloven
mits dezen, dat zij binnen den tijd van ten langste 4
weken, van hunne inventie eene proef in het groot zullen
doen, ten overstaan van Gecommiteerden der HoofdIngelanden. En indien dan bevonden wordt, dat de 16
molens voor het werk met in staat zijn, zullen de aanne¬
mers gehouden zijn, dadelijk zich van meerder oude of
nieuwe molens als boven te voorzien, tot zoodanig getal
als Gecommiteerden goedvinden’.
‘Bovendien is men al spoedig tot de overtuiging gekomcn, dat men het getal molens aanvankelijk te laag had
gesteld, en dat het van 16 op 25 moest worden gebragt.
Tengevolge daarvan zijn dc Heeren bcdijkers, zoowel als
de aannemers zelve, het onhoudbare van het gemaakte
accoord inziende, vermoedelijk onderling tot het besluit
gekomen, om van het gesloten verdrag af te zien en eene
andere schikking te maken, waarbij gezegde aannemers
ontslagen werden; terwijl nu dc droogmaking geheel en
alleen voor rekening van de bcdijkers werd voortgezet’.®
In verband met het bepalen van het benodigd verniogen bij windbemaling, is de vermelding van Simons en
Greve interessant. Zij geven aan dat wanneer voor vele
polders het aantal hectaren wordt nagegaan dat door een
molen met dezelfde vlucht bij een vergelijkbare opvoerhoogte wordt bemalen, zeer uiteenlopende resultaten
worden verkregen. De verschillen zijn hier en daar zo
groot, dat Simons en Greve vcronderstelden, dat slechts
onkunde bij het stichten van molens daarvan de oorzaak
kan zijn geweest.’*’
Wat betreft het vaststellen van het benodigd vermogen bij windbemaling, spcelde naast de bcmalingscapaciteit van een molen, vooral het aantal beschikbare maaldagen een belangrijke rol. Ten aanzien van dit aspect zijn
verschillende onderzoeken uitgevoerd en beschouwingen gegeven. Zo heeft Klinkenberg op basis van door hem
opgedane ervaringen aangegeven, dat er op zes dagen
slechts een hele maaldag is en dat het aantal volledige
maaldagen niet nicer bedraagt dan 60 per jaar. Dat wil
zeggen dat een molen gedurende een heel jaar niet meet
Liitmaalt dan hij zou kunnen doen in 60 dagen bij een
flinke molcnwind. Van Lijnden van Hemmen vermeldde
in dit verband, dat er veel meer dagen in het jaar zijn
waarin de windmolens malen, maar dat wanneer met
enige aandacht de werking wordt beschouwd, kan wor¬
den opgemerkt dat zij een groot deel van de tijd met korte
zetten of rukken werken, dat de wieken soms ronddraaien en soms stilstaan, en dat zij zelden enige uren achter
elkaar in een gelijkc gang kunnen blijven. Simons en Gre¬
ve stelden, dat, terwijl aan windmolens voor polderbemaling gemiddeld 60 voile maaldagen werden toegekend, er
30 nodig zijn voor het drooghouden van de polders.* De
bemaling van kleine polders, die afzonderlijk bemalen
werden, was doorgaans sterker dan die van grotere pol¬
ders, omdat zij een molen moesten hebben waarvan de
bemalingscapaciteit niet volledig af te stemmen was op
de afmetingen van de polder. Maar ook in grotere polders

