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Kust-Vlaanderen
Onlangs is een heel mooi boekje verschenen waarin 
Beatrijs Augustyn het deel van haar belangrijke 
maar moeilijk verkrijgbare en slecht toegankelijke 
proefschrift over de geschiedenis van de bewoning 
van de veengebieden en de turfwinning in Kust-
Vlaanderen heeft herzien en uitgegeven met heldere 
tabellen, illustraties en bronuitgaven: B. Augustyn, 
De veenontginning (12e-16e eeuw). Geschiedenis 
van volk en land van Beveren onder redactie van G. 
Asaert (Beveren 1999). 172 p. Geen ISBN. Prijs: 700 
Bf/17,35 Euro. Besteladres: Gemeentehuis Beveren, 
Informatiedienst, Stationsstraat 2, B-9120 Beveren, 
België. Rekeningnr. 091-0002645-55, onder vermelding 
van: “Bestelling 99005 Veenontginning”. 

Goed bericht uit Duitsland
Ons medelid Haio Zimmerman, verbonden aan het 
Niedersächsische Institut für Küstenforschung, deelt 
mee dat er een prachtige bronuitgave is verschenen. Het 
betreft een facsimile herdruk van het standaardwerk van 
Carl Christian Oskar Tenge, Der Jeversche Deichband. 
Geschichte und Beschreibung der Deiche, Uferwerke 
und Siele im dritten Oldenburgischen Deichbande 
und im Königlich Preusischen westlichen Jadegebiet 
(1898, herdruk Bockhorn 1999). Dit werk geeft een 
overzicht van de waterstaatsgeschiedenis van een groot 
deel van het hertogdom Oldenburg (Oost-Friesland), 
gebaseerd op een leven lang archiefonderzoek. Tenge 
bouwde als inspecteur van wegen en waterwerken en 
ook als dijkgraaf een ruime ervaringskennis op. Aan 
de orde komen kustontwikkeling, dijk- en sluisbouw, 
maar ook de sociale aspecten van de dijkbouw zoals 
stakingen van dijkarbeiders. Zeer gedetailleerde kaarten 
en tekeningen die in een aparte band op groot formaat 
zijn uitgegeven, verlenen dit werk een meerwaarde. 336 
p. en 18 kaarten in een map samengebonden, DM 64,80 
ISBN 3-9806956-0-3, uitgeverij Oskar Berg.

Oudste dijken (vervolg)
In de vorige aflevering werd bericht dat de oudste dijken 
van Nederland in Friesland waren ontdekt (TvW 8 
(1999), 95). Maar al eerder waren even oude (ring)dijkjes 

van 1 tot 1,5 meter hoogte opgegraven, in de periode 
1991-1993 bij Wijnaldum en in 1998 bij Dongjum. Ze 
zijn bewaard gebleven onderin terpen. De archeologen 
menen dat het gaat om bescherming van akkerland. Er 
zijn resten van graan en krassen van een primitieve ploeg 
gevonden. De context waarbinnen de ontdekkingen 
zijn gedaan is het Regionaal Archeologisch Project 
Noordelijk Westergo, een project van het Groninger 
Instituut voor Archeologie en het Amsterdams 
Archeologisch Centrum dat loopt van 1998 tot 2002 
(Bron: NRC Handelsblad, 20-11-1999).

De Beemster op Werelderfgoedlijst UNESCO
In december 1999 werd de historische droogmakerij 
van de Beemster in de provincie Noord-Holland op 
de Lijst van het Werelderfgoed van de UNESCO 
geplaatst. De voordracht voor plaatsing kwam tot stand 
in nauwe samenwerking tussen de gemeente Beemster, 
het Waterschap De Waterlanden en de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg. De Beemster was de eerste grote 
droogmakerij in Noord-Holland van de tientallen, 
die daar in de zeventiende eeuw op volgden. Door de 
eeuwen heen is de unieke structuur van de droogmakerij 
met haar elkaar rechthoekig snijdende wegen en sloten 
grotendeels onveranderd gebleven. De Commissie 
voor het Werelderfgoed baseerde haar besluit mede op 
de overweging dat de Beemster een belangrijke stap 
voorwaarts betekende in de geschiedenis van de relatie 
mens en water (Bron: Nieuwsbrief Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, maart 2000).

Kinderdijk gerestaureerd
Tussen 2003 en 2005 kirijgen de verwaarloosde molens 
van Kinderdijk een opknapbeurt, waarvan de kosten 
tussen vijf en tien miljoen gulden bedragen. Daartoe 
wordt een nieuwe Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 
in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers 
van onder meer de provincie Zuid-Holland, het 
Hoogheemraadschap Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
en de gemeenten Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. 
Bij de opknapbeurt staat herstel van de huidige 
voorzieningen voorop (Bron: NRC Handelsblad, 4-4-
2000).
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