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Langs de rand van het zand
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Bedijking en landaanwinst 1421-1650. Voor de Tachtigjarige Oorlog waren al vrij veel aan- en opwassen bedijkt. Tijdens de oorlog vielen de werkzaamheden
niet stil, integendeel.

In 2006 trok Waterschap Brabantse
Delta historicus en cartograaf Jan van
den Noort aan om de waterstaatsgeschiedenis van West-Brabant te boek
te stellen en te onderzoeken welke rol
de archiefinstellingen daarbij zouden
kunnen spelen. In 2009 verscheen het
boek Langs de rand van het zand,
waterstaatsgeschiedenis in de
Brabantse Delta . De toegankelijkheid
van de waterschapsarchieven in
West-Brabant werd verbeterd door ze
cartografisch te ontsluiten.
Veel waterschappen hebben een hoge
leeftijd en een overzichtelijke archief,
dat zich al sinds mensenheugenis op
één plek bevindt en beheerd wordt door
eigen archivarissen. Die leeftijd staat
meer dan eens borg voor een rijke oogst
aan historische studies. Dat geldt in veel
minder mate voor de jonkies onder
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de waterschappen. Die hebben die
riante uitgangspositie niet. Neem
bijvoorbeeld Waterschap Brabantse
Delta. Dat is verantwoordelijk voor
de waterhuishouding in West-Brabant
ten westen van Tilburg en ten zuiden
van de Biesbosch. Het ontstond in 2004
uit de fusie van vijf waterschappen, die
in het recente verleden ook al enkele
fusies achter de rug hadden. Via die
voorgangers reikt de geschiedenis van
het waterschap tot in de middeleeuwen.

Lappendeken van polders en
poldertjes
In de dertiende en veertiende eeuw
verdween een groot deel van West-Brabant
onder water. De Sint-Elisabethsvloed (1421)
vormde het slotakkoord van die natte
periode. Na die ramp werd West-Brabant
stukje bij beetje herwonnen op de zee.
De heroïek van het herwinnen lijkt de

Nederlander op het lijf geschreven. Vaak
wordt vergeten dat het enorme verlies
dat eraan voorafging ook mensenwerk
was. Het afgraven van de bovenlaag voor
de winning van turf en zout had menige
beurs gespekt, maar tegelijkertijd had de
streek daarmee zijn eigen graf gegraven.
Vanaf de vijftiende eeuw was een
wederopstanding in de maak. Het
verloren gebied werd stukje bij beetje
ingepolderd.
Een polder is een gebied waar de
waterstand kunstmatig wordt beheerst,
onder andere met dijken, sluizen en
gemalen. De grondeigenaren vertrouwden
het beheer over de waterhuishouding
en de inning van de polderbijdragen
vaak toe aan een polderbestuur van
heemraden en een dijkgraaf. Zowel
de polder als het polderbestuur worden
waterschap genoemd. West-Brabant was
in het begin van de twintigste eeuw

ongeveer tweehonderd van zulke
waterschappen rijk. In 1995 waren er
na heel veel fusies nog slechts vier over.
Daarnaast had Brabant enkele bijzondere
waterschappen met een specifieke taak,
met name de volgende vier.
In de negentiende eeuw werden de
mondingen van Dintel en Vliet voorzien
van sluizen, zodat de vloed voortaan
buiten de deur werd gehouden.
De waterstand achter de sluizen had
daardoor een lager niveau, zodat de
polders langs Dintel en Vliet hun
overtollig water vaker dan voorheen
op die rivieren konden lozen. De kans
op overstromingen was ook een stuk
kleiner. Voor de bekostiging en het
beheer van de sluizen werden twee
heemraadschappen opgericht:
Heemraadschap Mark en Dintel (1804)
en Heemraadschap Roosendaalsche en
Steenbergsche Vliet (1821).
In 1950 werd het Zuiveringschap
De Donge gesticht om een passend
antwoord te geven op de vervuiling
door de leernijverheid langs die rivier.
In 1970 ging het zuiveringschap op in
Waterschap West-Brabant, dat zich
ontfermde over de waterzuivering
voor heel West-Brabant.

Na de watersnood van 1953, die ook in
West-Brabant veel schade aanrichtte,
maakte de provincie zich sterk voor
de vorming van hoogheemraadschap
de Brabantse Bandijk, opdat de zeewering
op kosten van de belanghebbenden op
orde kon worden gebracht.
In 1977 werden deze vier bijzondere
waterschappen samengevoegd tot
hoogheemraadschap West-Brabant.
In 2004 fuseerde dat met de vier
overgebleven ‘gewone’ waterschappen
tot Waterschap Brabantse Delta.
Door die lappendeken van polders en
poldertjes is het waterschapsverleden
van West-Brabant op zijn zachtst gezegd
enigszins verbrokkeld. De papieren
neerslag van dat verleden omvat
ongeveer tweehonderd waterschapsarchieven, ondergebracht in vier
archiefbewaarplaatsen, te weten die van
de gemeenten Bergen op Zoom, Breda
en Tilburg en het Regionaal Archief
West-Brabant te Oudenbosch.
De betrokken archivarissen zijn goed
thuis in het gebied dat ze onder zich
hebben, maar ze zijn vaak niet, zoals hun
waterschapscollega’s, gespecialiseerd in
waterstaatsgeschiedenis. Bij Brabantse
Delta is die specialistische kennis

Regionaal Archief Leiden
Het Regionaal Archief Leiden
presenteert een tentoonstelling over
archeologische vondsten uit de Leidse
wateren. Daarnaast kunt u een
historische vaartocht door Leiden
maken, een kijkje nemen in de depots
of genieten van een doorlopende
filmvoorstelling.
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jammer genoeg evenmin voor handen.
De archiefmedewerkers van het jonge
waterschap hebben de handen vol aan
het dynamisch archief. Met name de
stap naar digitale archivering eist zoveel
aandacht, dat aan statisch en semistatisch archief niet de nodige aandacht
kan worden gegeven.
Laat ik de vinger maar meteen op de
zere plek leggen. Brabantse Delta heeft
een indrukwekkend erfgoed, waaraan
nog heel veel werk moet worden verzet
om de inhoud daadwerkelijk te
ontsluiten. Ik haast me daaraan toe te
voegen dat ook al heel veel goed werk

Concentratie van waterschappen in West-Brabant in de twintigste eeuw. De waterhuishouding in de polders was in handen van honderden kleine tot zeer kleine
waterschappen. In de twintigste eeuw nam dat aantal spectaculair af. In 1995 waren er nog slechts vier. In 2004 vormde dit viertal met hoogheemraadschap
West-Brabant een nieuwe organisatie: Waterschap Brabantse Delta.

nu m m e r 8 2 0 1 0 Q 2 7

>>

>>

is verricht. Het staat evenwel buiten kijf
dat het grote aantal archieven en de
aanmerkelijke spreiding meer
inspanningen zullen vergen om een
optimale toegankelijkheid te realiseren.

Cartografische ontsluiting
De geschiedenis van Brabant kan zich
verheugen in een grote belangstelling.
Vrijwel iedere gemeente heeft een
historische vereniging of heemkundekring en niets ligt meer voor de hand
dan dat Brabantse Delta zijn historische
schatten deelt met de Brabanders. Ook
hier geldt immers het gezegde
‘Onbekend maakt onbemind’. Bij
de start van het historisch onderzoek,
in 2006, waren de waterschapsarchieven
in Bergen op Zoom en Tilburg alle
geïnventariseerd en ontsloten met
behulp van digitale inventarissen op
de website van de archiefinstelling.
De archieven die onderdak vonden in
Oudenbosch en Breda waren slechts
gedeeltelijk geïnventariseerd. Beide
instellingen hadden al wel de beschikking
over digitale inventarissen, maar die
stonden nog niet op hun website.
Het kostte nogal wat moeite om het
verbrokkelde aanbod te doorgronden,
maar eenmaal wegwijs kon die kennis
worden aangewend om de vindbaarheid
voor anderen te verbeteren. Ik nam aan
dat Brabantse Delta geïnteresseerd was
in een centrale ontsluiting van zijn
waterschapsarchieven. Anders gezegd:
niet alleen bij de afzonderlijke
archiefinstellingen maar ook via de
website van het waterschap. Dat bleek
een schot in de roos.
Waterschapsarchieven staan bol van
de poldernamen, maar als je die niet

kent kun je ze ook niet vinden. Gezien
de sterke lokaalhistorische traditie in
Brabant was dat wel gewenst. Zoeken
op naam bood daarvoor te weinig
perspectief. Zoeken met behulp van
kaarten vergroot de kans dat de
informatie ook zonder poldernaam
vindbaar is. Dankzij zo’n cartografische
ontsluiting krijg je meteen een goed
idee van de omvang van de polders en
hun ligging ten opzichte van het water
en de aangrenzende polders.
De website beoogt de toegankelijkheid
te verbeteren, enerzijds door de
archieven cartografisch en in hun
samenhang te presenteren, anderzijds
door digitale inventarissen vlot
beschikbaar te stellen – ook al zijn deze
nog niet helemaal up-to-date dan wel
zeer voorlopig. De opzet is dat zowel het
waterschap als de geïnteresseerde
buitenstaander alle beschikbare
informatie gemakkelijk kan traceren.
Is de gewenste inventaris eenmaal
gevonden, dan kan de bezoeker een
digitaal exemplaar downloaden. Dat
wordt rechtstreeks betrokken van de
websites van Tilburg, Bergen op Zoom
en Oudenbosch, zodat steeds over de
recentste versie kan worden beschikt.
Voor de waterschapsarchieven die
berusten bij Stadsarchief Breda wordt
de digitale inventaris vooralsnog door
de server van het waterschap verzonden.
Op de website www.jvdn.nl onder het
kopje ‘Cartografie’ zijn enkele andere
cartografische ontsluitingen te vinden.
Het betreft de archieven van het
hoogheemraadschap van Delfland en die
van een dertigtal bewonersorganisaties
in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijken.

Hark en noerdijk
Gemeentearchief Rotterdam
De havenstad staat in het teken van de
Rotterdamse Week van de
Geschiedenis. Het Gemeentearchief
speelt daarop in met verschillende
activiteiten die aansluiten bij het thema
Land en water. De archiefmedewerkers
verzorgen een exclusieve rondleiding
door de depots en laten documenten en
films zien uit de collectie HollandAmerikalijn.
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Het gevolg van die verbeterde toegankelijkheid was ook dat fouten en
foutjes, die in de chaos nauwelijks
opvielen, toen onverbiddelijk aan het
licht kwamen. Het ging onder andere
om inventarisatieachterstand, anders
gezegd om voorlopig geïnventariseerde,
slecht geïnventariseerde en niet
geïnventariseerde archieven. Maar ook
om archieven waarvan de onderdelen
over meer dan één archiefinstelling
verspreid waren. Samenvoegen of
duidelijk verwijzen ligt in de rede. Maar
zoiets blijkt gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Elders zijn waterschapsarchieven,
al dan niet terecht, samengevoegd met

archiefverzamelingen van gemeenten.
Zonder een duidelijke verwijzing zijn die
zo goed als onvindbaar.
De website was natuurlijk ook een stille
wenk aan de archiefinstellingen om hun
toegankelijkheid via internet te
verbeteren. Tilburg en Bergen op Zoom
hadden hun zaakjes al op orde. Voor
Oudenbosch is de digitale toegankelijkheid nu vrij goed. De waterschapsinventarissen te Breda zijn sedert vorig
jaar toegankelijk via internet, maar het
resultaat geeft nog reden tot zorg.
Breda heeft zijn inventarissen in 2009
gescand en in pdf-bestanden gezet. Met
behulp van optical character recognition
(OCR) werd het gescande materiaal
machinaal gelezen. Daardoor kon aan
het pdf-bestand een tekstbestand
worden toegevoegd, waarmee het
desgewenst kan worden doorzocht. Dat
is een goede oplossing, mits met behulp
van machinaal lezen een kwalitatief goed
tekstbestand kan worden gegenereerd.
In de praktijk valt het resultaat nogal eens
tegen. Ter toelichting treft u hieronder een
stukje gescande inventaris, alsmede het
resultaat van OCR:

Wie alle voorkomens van het woordje
‘Mark’ en ‘Moerdijk’ wil aantreffen,
moet dus ook zoeken op ‘Hark’ en
‘noerdijk’. Bij pagina’s die wat schuiner
werden gescand, is de kwaliteit ronduit
abominabel. De gebruiker heeft daar
allemaal geen weet van. Die verkeert in
de waan dat het bestand optimaal word
doorzocht. Met correcte OCR-teksten valt
heel goed te werken. Maar als correctie
achterwege blijft, dan wordt de
gebruiker niet geholpen maar gehinderd.
Tijdens het digitaliseren van de
inventarissen verdwenen dikwijls het
titelblad (met auteur, titel en jaartal),
de inleiding en de verantwoording.
Soms werd een nieuw titelblad voor het
oude geplakt, met het gevolg dat menig
inventaris nu vier titelbladen heeft met
vier verschillende titels. De aangebrachte wijzigingen werden zelden
verantwoord. Correct verwijzen is dan
haast onmogelijk.
Kortom: de toegankelijkheid van de
West-Brabantse waterschapsarchieven
is het afgelopen decennium aanzienlijk
verbeterd, maar de klus is nog niet
helemaal geklaard.

Haven te Hooge Zwaluwe, 2009 (foto Joop Reijngoud).

Statistiek Tableau
Toen de cartografische ontsluiting voor
de West-Brabantse waterschapsarchieven
eenmaal functioneerde, is geëxperimenteerd met het toevoegen van andere
informatie. De achterliggende gedachte
was simpel: als je het op een kaart kunt
aanwijzen, kun je het ook met een kaart
toegankelijk maken. De mogelijkheden
zijn legio, maar in dit geval werd
dankbaar gebruikgemaakt van het werk
van twee nijvere waterstaatsingenieurs.
In 1843 produceerden A. de Geus en
E.C.B. van Rappard het Statistiek Tableau
der polders in Noord-Braband.
Het boekwerk bevat een schat aan
waterstaatkundige informatie, maar
het heeft twee handicaps: het is
antiquarisch en niet bijster toegankelijk.
De informatie werd aan de website
toegevoegd en is daardoor in principe
voor iedereen raadpleegbaar. Dankzij
de cartografisch ontsluiting kan nu per
polder eenvoudig worden opgezocht
wat anno 1843 de waterstaatkundige
stand van zaken was. Q

De publicatie Langs de rand van het
zand is te bestellen door 27 euro
over te maken op gironummer
3027000 ten name van Jan van den
Noort, Rotterdam. U krijgt het boek
dan zonder verdere kosten
toegezonden. Het boek is ook
verkrijgbaar via de boekhandel en
bij Uitgeverij Verloren te Hilversum.

Jan van den Noort Q historicus en
cartograaf (www.jvdn.nl).

Stampersgat, Polder Kaas en Brood, 2009 (foto Joop Reijngoud).
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Nieuws
uit het
veld
De vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda voor Ellen Bik-Huls.

een nieuw thema worden gekozen dat
in de Maand van de Geschiedenis wordt
uitgewerkt. In 2011 is het thema van de
Maand van de Geschiedenis ‘Ik en wij’.
Nederlanders voelen zich verbonden
met hun land, stad, dorp of streek, en
met hun familie, sportclub, kerk of
levensgemeenschap. Nederlanders
hebben kortom verschillende en
dynamische identiteiten die elkaar soms
overlappen. Maar welk deel daarvan is
‘ik’ en wanneer gaat dat over in ‘wij’?
Wat geeft u het gevoel dat u
Nederlander bent?

Het boek is een onthutsende confrontatie
met een voor velen te weinig bekende
wereld. Het vertelt het tragische verhaal
vanuit het perspectief van de Congolezen;
mensen die proberen te overleven in
een land dat alsmaar dieper wegzakt in
uitbuiting, corruptie en burgeroorlog.

Aanvullingen
Het oktobernummer van het
Archievenblad bevat een paar
onvolkomenheden:
■ Jan van den Noort schreef een

Het campagnebeeld van de Week van de
Geschiedenis (foto INNL).

Libris Geschiedenis
Prijs 2010
De jury koos unaniem voor David Van
Reybroucks Congo. Een geschiedenis uit
een shortlist van vijf titels.
David Van Reybrouck maakte grote
indruk met de breedte van het onderwerp,
dat hij beschrijft in een rijke, bijna
barokke stijl. Het boek is een originele
combinatie van persoonlijke betrokkenheid en journalistieke distantie, die
archiefmateriaal, interviews en persoonlijke
observaties vermengt. Congo. Een
geschiedenis brengt een zeer breed
opgezette en allesomvattende geschiedenis
van de voormalige Belgische kolonie.

bijdrage over de West-Brabantse
waterschapsarchieven onder de titel
‘Langs de rand van het zand’. Op de
website van Van den Noort worden die
archieven ontsloten met behulp van
topografische kaarten. Dit webadres
luidt volledig: http://www.jvdn.nl/
pages/BrD/WBrabant.html. In hetzelfde
artikel werd op pagina 28 een stukje
inventaris en het resultaat van scannen
met OCR weergegeven. Het resultaat
ontbrak echter. Hier voege men toe:
“1551-1555. Kaarten inzake de plannen
voor de aanleg van een hulpkanaal van
de rivier de Hark naar noerdijk,”. Wie
alle voorkomens van de woordjes ‘Mark’
en ‘Moerdijk” wil aantreffen, moet dus
ook zoeken op ‘Hark’ en ‘noerdijk’.

Alle mensen
Jeroen Tijhuis (zie Burgerlijke Stand in
Archievenblad september 2010) is de
nieuwe voorzitter van SNAAI. Diana
Oppelaar heeft na zes jaar afscheid
genomen van het bestuur.
Ellen Bik-Huls heeft op 16 oktober de
vrijwilligerspenning van de gemeente
Gouda gekregen. Zij kreeg de erepenning
voor haar tienjarige inzet als secretaris
van de stichting Vrienden van Archief
& Librije. Ellen verliet onlangs het
stichtingsbestuur en werd opgevolgd
door Thea van Wordragen. De
vrijwilligerspenning van de stad
Gouda is in 1995 door het college van
burgemeester en wethouders in het
leven geroepen om een blijk van
waardering te geven aan vrijwilligers
die zich gedurende langere tijd
verdienstelijk hebben gemaakt voor
de Goudse samenleving.
Yvonne van Haagen is per 6 september
in dienst getreden als gemeentearchivaris
bij de Gemeente Weesp.
Voor vermelding in deze rubriek is de
redactie afhankelijk van berichten die
aan haar worden toegezonden.

■ Een attente lezer wees de redactie op

een verkeerd bijschrift bij het artikel van
Daniël Obbink over Zeeuwse kadastrale
kaarten: het afgebeelde eiland op
pagina 35 is niet Schouwen maar
Zuid-Beveland.
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