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David van Gelder

De wederopbouw van Middelburg tijdens de Duitse bezetting,  

1940-19440

Op 17 mei 1940 werd een groot deel van de 
Middelburgse binnenstad verwoest toen het 
Duitse leger Walcheren innam. Nadat de Franse 
troepen uit Walcheren verdreven waren en 
Zeeland als laatste Nederlandse provincie veroverd 
werd door het Derde Rijk, werd de omvang 
van de oorlogsschade duidelijk. Prestigieuze 
monumenten, zoals het 15de-eeuwse stadhuis 
en de abdij, waren zwaar beschadigd, net als 
veel huizen en winkelpanden.1 Onder leiding van 
Reichskommissar Dr. Arthur Seyss-Inquart ging 
de civiele overheid van de bezetter over tot een 
gecentraliseerde aanpak van de wederopbouw van 
Nederlandse steden die door het oorlogsgeweld 
getroffen waren, zoals Rotterdam en Middelburg. 
Het Departement voor Wederopbouw en 
Bouwnijverheid werd opgericht om leiding te 
geven aan de wederopbouw van de verwoeste 
steden en financiële compensatie en hulp te 
bieden aan de eigenaren van de herop te bouwen 
panden.2 Dit artikel presenteert de resultaten 
van archiefonderzoek naar de organisatie van 
de wederopbouw van Middelburg tijdens de 
bezettingsperiode en brengt het netwerk van 
betrokken organisaties en de financiering van de 
wederopbouw van Middelburg in kaart.

Bedoeld onderzoek naar de wederopbouw van 
Middelburg richt zich voornamelijk op stads
planning, architectuur en de reconstructie van 
de monumenten van de stad. In Architectuur en 
Stedebouw in Oorlogstijd; De Wederopbouw van 
Middelburg 1940-1948 beschrijft Koos Bosma 
het planologische proces dat de herbouw van 
de stad vormgaf en hoe dat verschilde van de 
wederopbouw van andere steden.4 In ‘Planning 
the impossible: History as a fundament for 
the future – the reconstruction of Middelburg 
19404’ bespreekt Bosma tevens de rol van het 
traditionalisme in de architectuur en planologie 
van de herbouw van Middelburg. Volgens Bosma 
leidde de historiserende focus op de herbouw van 

Middelburg tot een stad die veel weg had van 
‘een openluchtmuseum dat Nederlandse cultuur 
koesterde’.5 Na de wederopbouw was de stad 
inder daad geen exacte kopie van het vooroorlogse 
Middelburg aangezien het doel van de weder
opbouw was om de ‘typische Middelburgse 
sfeer’ te behouden in plaats van de oude stad te 
repliceren.6 

De brand van 17 mei 1940
Waardoor de brand van Middelburg op 17 mei  
1940 precies werd veroorzaakt wordt onder 
historici nog altijd betwist. Op basis van onder
zoek in militaire archieven ontkrachten Peter 
Sijnke et al. de mythe dat het stads centrum van 
Middelburg het doelwit was van een strategisch 
bombardement van de Duitse Luftwaffe zoals 
Rotterdam drie dagen eerder had ondergaan. 
Ondanks het feit dat ooggetuigen verslagen 
aantonen dat de stad door Duitse bommenwerpers 
is gebombardeerd, kwamen Sijnke et al. tot de 
conclusie dat de brand voornamelijk werd ver
oorzaakt door Duits en Frans artillerievuur dat 
de stad onopzettelijk geraakt heeft terwijl beide 
legers elkaar bestookten. De mortier granaten 
die in de stad landden zouden een brand, 
of mogelijk meerdere branden, veroor zaakt 
hebben die zich vervolgens door de stad ver
spreidden.7 Deze conclusie wordt echter betwist 
door A.B.J. Goossens die, op basis van eigen 
archiefonderzoek, beweert dat de Franse artillerie 
de brand heeft veroorzaakt.8 Om te achterhalen 
wat er die noodlottige dag voorgevallen is 
heeft de gemeente Middelburg het Nederlands 
Instituut voor Militaire Geschiedenis gevraagd de 
tegenstrijdige claims te onderzoeken. ‘De Brand 
van Middelburg: Eindrapport van de commissie 
inzake de geschiedschrijving over de brand van 
Middelburg op 17 mei 1940’ concludeert, op 
basis van de eerder genoemde onderzoeken, dat 
de brand naar alle waarschijnlijkheid door een 
combinatie van Frans en Duits artillerievuur en 
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een Duits luchtbombardement veroorzaakt is.9 
Wat de oorzaak van de brand van 17 mei ook 
geweest moge zijn, tegen het einde van de dag 
waren 573 gebouwen vernietigd of beschadigd. 
Ondanks dat de meeste Middelburgers een paar 
dagen eerder geëvacueerd waren kwamen toch 
22 mensen om het leven.10

De organisatie van de wederopbouw op nationaal 
niveau
Gedurende de eerste weken van de Duitse 
bezetting leidde de opperbevelhebber van het 
Nederlandse leger, Generaal Winkelman, de 
overheid, omdat de koningin en de regering het 
land ontvlucht waren. In mei 1940 werd in de 
Besluiten betreffende de Wederopbouw I en II 
bepaald dat de wederopbouw van de getroffen 
Nederlandse steden landelijk gecoördineerd 
zouden worden vanuit Den Haag. Dr. Ir. Johan A. 
Ringers kreeg de leiding over de Organisatie van 
de Wederopbouw en de Bouwnijverheid in zijn 
functie als Algemeen Gemachtigde. In het Besluit 
betreffende de Wederopbouw III werd bepaald 
dat een Contact Commissaris op lokaal niveau de 
wederopbouw moest uitvoeren onder toezicht van 
de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw 
en de Bouwnijverheid. Op 29 mei 1940 werd de 
Oostenrijkse Nazi SeyssInquart Reichskommisar 
van de bezette Nederlanden en verving hij 
daarmee Winkelman als hoofd van de regering.11 

Het onderstaande organogram geeft een 
schematisch overzicht van de organisatie van de 
wederopbouw in Nederland op 1 januari 1942. 
Op een aantal kleine veranderingen na, is dit 
hoe de wederopbouw werd georganiseerd tot het 
einde van de Duitse bezetting. SeyssInquart, die 
direct onder Adolf Hitler stond, had vier Gene-
ralkommissariate opgericht die leiding gaven aan 
de Nederlandse ministeries en overheidsorgani
saties. De Organisatie van de Wederopbouw en 
de Bouwnijverheid was ondergeschikt aan het 
Generalkommissariat für Finanz und Wirtschaft. 
Ringers’ Organisatie en haar lokale afdelingen 
waren echter niet de enige organisaties die be
trokken waren bij de wederopbouw van Middel
burg. Volkshuisvesting, Provincie Zeeland en 
Gemeente Middelburg waren ook nauw betrokken 
bij de besluitvorming en planning van de herstel
werkzaamheden.12 Abteilung Planung en Abteilung 
Siedlung und Bauten die zich, onder leiding van 

SeyssInquarts zwager Walther Münster, voorna
melijk bezighielden met militaire bouwwerken in 
Nederland, waren ook betrokken bij de wederop
bouw aangezien zij verantwoordelijk waren voor 
de allocatie en distributie van bouwmaterialen.13 
De Algemeen Gemachtigde van de Oorlogs en 
Defensieschaden was verantwoordelijk voor de 
financiering van de wederopbouw via het Her
stelfonds 1940.14

Ringers behield officieel gezien de functie 
Algemeen Gemachtigde van de Wederopbouw tot 
het einde van de Duitse bezetting ondanks zijn 
gevangenschap in concentratiekamp Sachsenhau
sen vanaf 1 april 1943 voor vermeende deelname 
aan de verzetsbeweging Nationaal Comité.16

De organisatie van de wederopbouw op lokaal 
niveau17

Eigenaren van te herstellen of herbouwen 
panden moesten goedkeuring krijgen van de 
Organisatie van de Wederopbouw voor hun 
bouwplannen aangezien het verboden was te 
bouwen zonder toestemming van de Algemeen 
Gemachtigde. Eerst moest er een aanvraag naar 
de gemeente gestuurd worden die in overleg 
met de Contact Commissaris de compatibiliteit 
van de bouwplannen met de planologische 
en architectonische richtlijnen toetste. De 
bouwplannen zelf werden vervolgens getoetst 
door het Bureau Goedkeuring Werken en de 
architecten werden gekeurd door de Commissie 
van Advies inzake Architectenkeuze Zeeland.18

Om meer inspraak te krijgen in het wederop
bouwproces verenigden winkeliers en huiseigena
ren zich in juni 1940 in de Stichting Getroffenen 
Oorlogsgeweld Zeeland (SGOZ). Deze stichting 
streefde tevens naar volledige schadeloosstelling 
van alle gedupeerden en een gunstig verloop en 
uitkomst van de herbouw voor de bewoners van 
de stad.19 De gemeente Middelburg probeerde ook 
meer invloed te krijgen op de herbouw door het 
oprichten van een onafhankelijke stichting die 
zou bemiddelen tussen de inwoners, de gemeente 
en de Algemeen Gemachtigde. Ondanks Ringers’ 
aanvankelijke weerstand tegen (wat hij zag als) 
de ondermijning van zijn centrale gezag werd in 
augustus 1940 de Stichting Herbouw Middelburg 
(SHM) opgericht, waarin alle partijen vertegen
woordigd waren, om de wederopbouw op lokaal 
niveau te coördineren. In januari 1941 richtte 
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Ringers tevens de Dienst Wederopbouw Middel
burg (DiWeMi) op die de herbouw van gemeente
lijk eigendom en de gemeentelijke infrastructuur 
op zich nam. De directie van de DiWeMi was 
slechts aan de Algemeen Gemachtigde ver
antwoording verschuldigd, waardoor Ringers 
Organisatie alsnog een leidende rol kreeg in de 
wederopbouw van Middelburg.20

De directie van SHM bestond, onder andere, 
uit burgermeester Van Walré de Bordes, Contact 
Commissaris Graaf van Lynden, De Ranitz van 
Volkshuisvesting, Van Nispen van Stichting Zee
land 1940 (de provinciale afdeling van Stichting 
1940) en Zwagerman van SGOZ. Architect Ir. 
Pieter Verhagen was voorzitter van de bestuurs
commissie van SHM.21 De taak van SHM was 
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het herverkavelen van de binnenstad volgens 
de planologische besluiten van de gemeente, het 
vaststellen van architectonische richtlijnen voor 
de herbouw en het verlenen van technisch advies 
aan eigenaren die hun panden moesten herstel
len. Volgens het jaarverslag van de SHM uit 1941 
was het doel van de stichting om ervoor te zorgen 
dat het herbouwde Middelburg een ‘fraai harmo
nisch geheel’ zou worden.22 Uit de boekhouding 
van de SHM (vanaf 1943 SHW geheten) blijkt dat 
de totale uitgaven (van 1941 tot 1944) 157.032 
gulden bedroegen.23

Toen de herbouw in 1941 eenmaal op gang 
was gekomen, richtte Ringers het Bouwbureau 
Middelburg (BBM) op om de nieuwbouw van 
huizenblokken te coördineren. De organisatie
structuur veranderde nogmaals toen de DiWeMi 
en het BBM in maart 1942 werden samengevoegd 
en de DiWeMi werd opgeheven.24 De nieuwe 
situatie betekende dat de SHM zich bezighield 
met de administratie en de architectonische 
coördinatie terwijl het BBM de leiding kreeg over 
de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. Samen 
met de burgemeester en de Algemeen Gemachtig
de stemden de SHM en het BBM de bouwplannen 
met elkaar af.25

Tegen 1943 waren de meeste gebouwen in 
Middelburg reeds herbouwd of vervangen en 
richtte de focus van de herbouw zich op andere 
plaatsen op Walcheren, met name op het zwaar 
getroffen Vlissingen. Daarom werd in december 
de bevoegdheid van de SHM uitgebreid over heel 
Walcheren en veranderde de naam in Stichting 
Herbouw Walcheren (SHW). De nieuwe voorzitter 
van SHW was NSB’er Adriaan Meerkamp van 
Embden, die een jaar eerder Van Walré de Bordes 
als burgemeester had vervangen na de opheffing 
van de gemeenteraad in 1941.26 Plaatje 6 De offi
ciële organisatiestructuur van de wederopbouw 
van Middelburg bleef daarna onveranderd tot de 
bevrijding van Zeeland in 1944. Tijdens dit laat
ste offensief werd Middelburg, net als de rest van 
Walcheren, opnieuw beschadigd, dit maal door 
de strategische inundatie waarmee de Geallieerde 
troepen trachtten de Duitsers te verjagen.27

Stadsplanning
Door de brand van 17 mei 1940 verloren veel 
Middelburgse huiseigenaren en winkeliers hun 
panden. Om aan de behoeften van de lokale 

middenstand tegemoet te komen werden er 
tijdelijk houten barakken in het stadscentrum 
geplaatst die als noodwinkels dienden. Plaatje 
7. Hiervoor stelde Stichting Zeeland 1940 
78.000 gulden beschikbaar. Intussen werd het 
stadsplan van het te herbouwen Middelburg 
ontworpen, hoewel burgemeester Van Walré 
de Bordes aanvankelijk terughoudend was met 
het ondernemen van herstelwerkzaamheden, 
omdat hij, nog meer oorlogsschade vrezend, eerst 
het einde van de oorlog wilde afwachten. Jhr. 
Ir. De Ranitz, secretaris van Volkshuisvesting 
afdeling Zeeland & WestBrabant, overtuigde 
de burgemeester echter om onmiddellijk actie 
te ondernemen. De Ranitz stelde dat de oorlog 
tot toenemende schaarste van de voor de 
wederopbouw benodigde bouwmaterialen zou 
leiden, aangezien die door het Duitse leger en 
voor de herbouw van Nederlandse en Duitse 
steden gebruikt zouden worden.28 

Het stadsplan dat werd opgetekend voor de 
herbouw van Middelburg bevatte niet alleen 
een herindeling van het centrum Plaatje 8 maar 
ook een uitbreidingsplan. In 1939 waren Ir. D. 
Roosenburg en De Ranitz namelijk al begonnen 
met het maken van een regionaal bestemmings
plan voor Walcheren. In deze plannen werd aan
vankelijk geen rekening gehouden met uitbrei
ding van de stad omdat volgens demografische 
voorspellingen het inwoneraantal rond de 25.000 
zou stagneren. Daarom richtten de planologen 
zich voornamelijk op het verbeteren van het 
historische stadsgezicht en de infrastructuur ter 
bevordering van toerisme en de historische waar
de van de stad en werd er geen poging gedaan om 
de stad en de infrastructuur te herindelen of te 
moderniseren.29

Toen de stad een jaar later in puin lag moest 
een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. 
In De Ranitz’ stadsplan A (20/7/1940) en het 
verbeterde plan B (9/9/1940) werd de historische 
indeling van de stad grotendeels intact gelaten, 
op een aantal aanpassingen van de rooilijnen van 
wegen en sloop van gebouwen die het zicht op de 
monumenten belemmerden na. Roosenburg was 
echter voorstander van modernisering van de 
Middelburgse binnenstad en stelde een alterna
tief plan voor dat een grootschalige herindeling 
van het stadsgezicht en wegennet beoogde. Dit 
plan werd ondersteund door, onder andere, Ing. 
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Willie Münzer – de Beauftragte van SeyssInquart 
in Zeeland – en Dr. Ing. H. Rollof van Abteilung 
Planung. De heren Münzer en Rollof hoopten zo 
ruimte te krijgen om hun eigen plannen voor de 
stad door te voeren. Rollof wilde een verbeterde 
wegverbinding van het stadscentrum naar het 
station en naar Domburg. Bovendien meende hij 
dat het herbouwplan ondergeschikt moest zijn 
aan een uitbreidingsplan voor de stad. Münzer 
beoogde de bouw van een Staats Theater op de 
plek waar het OostIndiëhuis had gestaan, met 
daaraan grenzend een grote open plek waar 
sportevenementen en partijbijeenkomsten ge
houden konden worden.30 Münzer zelf verklaarde 
Middelburg tot culturele hoofdstad van Zeeland 
te willen maken.31 

Ondanks hun pogingen om de planologische 
besluitvorming te beïnvloeden lijkt het erop dat 
Münzer en Rollof weinig invloed hebben gehad. 
Op 10 december 1940 werd plan C van De Ranitz 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Hoewel dit 
plan de historische stadsindeling grotendeels 
intact liet was er grootschalige herverkaveling 
nodig om ruimte te maken voor bredere wegen en 
meer open plekken in de stad. Daarom was er in 

oktober 1940 al besloten om het stadscentrum tij
delijk ter beschikking van de gemeente te stellen 
zodat die de herindeling en herbouw kon voorbe
reiden. De herverkaveling van de binnenstad had 
als gevolg dat er slechts 250 gebouwen herbouwd 
zouden worden waar er 456 vernietigd waren. 
Hierdoor verdwenen de meeste woningen uit de 
binnenstad die grotendeels gevuld zou worden 
met winkels. In 1941 kwam er daarom alsnog een 
uitbreidingsplan om de verdreven huiseigenaren 
een nieuwe woning te geven buiten het cen
trum.32 Ten zuiden van de stad werd een deel van 
de gemeente Koudekerke bij Middelburg gevoegd 
om ruimte te maken voor de stadsuitbreiding die 
de verminderde wooncapaciteit in het centrum 
moest compenseren. De nieuwe wijk, ’t Zand ge
heten, was een van de eerste gestandaardiseerde 
volkshuisvestingsprojecten in Nederland en werd 
geheel tijdens de oorlog gebouwd.33

Met het definitieve stadsplan was er echter 
nog geen einde gekomen aan pogingen van Nazi’s 
tot inmenging in de besluitvorming omtrent de 
wederopbouw. In 1942 stelden Prof. G.A.S. Snij
der – hoofd van de Kultuurkamer – en NSB archi
tecten Labouchere en HaakmaWagenaar het plan 
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aan SeyssInquart voor om de Middelburgse abdij 
tot een nationaalsocialistische volkshogeschool 
te maken, waar internationaalGermaansetno
logische congressen gehouden konden worden 
en men volksdansen zou kunnen leren.34 Tijdens 
een vergadering met SeyssInquart was SHM be
stuurder Verhagen niet in staat om de inmenging 
van de NSBarchitecten in de voorbereidingen 
van de herbouw van de Middelburgse monumen
ten tegen te gaan.35 Volgens Koos Bosma hebben 
Labouchere en HaakmaWagenaar uiteindelijk 
echter nauwelijks invloed gehad op het ontwerp 
en bouwproces van de abdij.36

De wederopbouw van Middelburg
Het budget van de DiWeMi geeft inzicht in hoe de 
voorbereiding van de wederopbouw in zijn werk 
ging. In de eerste twee jaar na de brand richtte de 
DiWeMi zich voornamelijk op puin ruimen en de 
reparatie van infrastructuur. De kosten van deze 
werkzaamheden bedroegen in totaal 2,21 miljoen 
gulden.37

Grafiek 1

In tegenstelling tot Rotterdam, waar de 
wederopbouw pas na het einde van de Duitse 
bezetting op gang kwam, begon de herbouw in 
Middelburg op aandringen van De Ranitz vrijwel 
meteen na de verwoesting. In 1941 waren de 
eerste beschadigde gebouwen reeds gerepareerd 
en vrijwel het hele stadscentrum werd tijdens de 
bezetting herbouwd, al duurde het daarna nog 
enkele decennia voordat de laatste herstelwerk
zaamheden afgerond waren. De voortgang van 
de wederopbouw werd vastgelegd in de jaar
verslagen van de SHM/SHW, zoals afgebeeld in 
grafiek 2

Grafiek 2

Vanwege de toenemende schaarste van 
bouwmaterialen waren civiele bouwprojecten in 
Nederland per 1 juli 1942 verboden zonder de 
expliciete toestemming van de Reichskommissar. 
Voor Middelburg werd echter een uitzondering 
gemaakt en de wederopbouw van het grootste 
deel van de binnenstad kreeg de classificatie 
‘hoogste urgentie’.39 Grafiek 1 laat zien dat de 
meeste herstelwerkzaamheden in 1943 afgerond 
werden, al nam het aantal nieuwe projecten 
gedurende het verloop van de oorlog af. In totaal 
werden in Middelburg 111 gebouwen herbouwd 
of nieuw gebouwd tijdens de bezetting.40 Tevens 
werd de nieuwbouwwijk ’t Zand gebouwd aan de 
rand van de stad. Tussen juni 1941 en december 
1943 werden in ’t Zand 151 woningen gebouwd 
ter compensatie van de verminderde wooncapaci
teit in het centrum.41

Het grootste deel van het wederopgebouwde 
Middelburg bestond uit nieuwbouw. Slechts een 
klein aantal verwoeste panden werd daadwer
kelijk gereconstrueerd. De SHM streefde immers 
naar het herstel van de traditionele sfeer van de 
stad in plaats van de herbouw van de oude stad. 
De directie achtte het onmogelijk om de oude 
stad succesvol te repliceren en koos daarom voor 
nieuwbouw die in het historische stadsgezicht zou 
passen.42 Volgens Bosma trachtte de SHM met de  
traditionalistische en historiserende herbouw een 
ideaalbeeld van het verleden te weerspiegelen als 
basis voor een betere toekomst van Middelburg. 
Bovendien zouden de historische monumenten die 
in het nieuwe stadsgezicht benadrukt werden, ten 
tijde van bezetting, de lokale ‘volksaard’ moeten 
definiëren.43 Deze traditionalistische aanpak, die 
voornamelijk gericht was op de bevordering en 
verbetering van de esthetiek van het stadsgezicht, 
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zorgde er dus ook voor dat veel huiseigenaren 
uit de binnenstad verdreven werden aangezien 
slechts de helft van de woningen in de stad werd 
herbouwd.44

De grote mate van uniformiteit die het her
bouwde Middelburg karakteriseert, viel niet in de 
smaak bij alle betrokken architecten. Architect 
Berghoef verklaarde bijvoorbeeld al in maart 
1942 in een brief aan Verhagen de nieuwbouw 
‘burgerlijk’ in uitstraling te vinden.45 Ook de 
SGOZ was ontevreden over de architectonische 
richtlijnen van SHM aangezien die grote etala
geramen verboden. Met behulp van academische 
experts, zoals psychologen en sociaalgeografen, 
stelde de SGOZ een boekje samen om de SHM 
te overtuigen van het belang van etalages in de 
huidige consumptiemaatschappij.47 Naarmate de 
herstelwerkzaamheden vorderden groeide ook 
de ontevredenheid bij Verhagen zelf, die de het 
anonieme karakter van de nieuwbouw betreur
de. Tevens verliepen de werkzaamheden steeds 
minder voorspoedig. De jaarverslagen van SHM 
beschrijven hoe het toenemende gebrek aan 
bouwmaterialen tijdens de laatste jaren van de 
oorlog de wederopbouw vertraagde.48

Financiën
De financiën van de wederopbouw werden 
centraal beheerd vanuit Den Haag door Herstel
fonds 1940 dat onder het Ministerie van Finan
ciën viel. In 1941 werd de prominente NSB’er 
M.M. Rost van Tonningen hoofd van het minis
terie. Hij stelde medeNSB’er F.L. Ram bonnet aan 
als directeur van Herstelfonds 1940. Volgens 
Ringers biograaf Tessel Pollmann zorgde dit voor 
de nodige spanningen tussen de Organisatie voor 
de Wederopbouw en de bouwnijverheid en het 
Herstelfonds.49 

Op 2 december 1940 had Ringers een her
bouwplicht ingesteld, wat inhield dat pandeige
naren slechts in aanmerking kwamen voor een 
schadevergoeding als daarmee de herstelwerk
zaamheden gefinancierd werden. Voor de vergoe
ding moest een aanvraag bij de Schade Enquête 
Commissie (SEC) gedaan worden. De SEC stelde 
de te vergoeden som vervolgens vast op basis 
van de geraamde waarde van het vastgoed op 9 
mei 1940. Dit bedrag werd in het Grootboek voor 
de Wederopbouw bijgehouden.50 De vergoeding 
werd pas uitgekeerd wanneer de eigenaar van een 

verwoest pand herbouwplannen bij de gemeente 
had ingediend en die goedgekeurd waren door 
SHM, BBM en Bureau Goedkeuring Werken van 
de Organisatie voor de Wederopbouw.51

Als de bouwplannen goedgekeurd waren 
kon de gedupeerde 80% van de vergoeding als 
voorschot ontvangen om met de werkzaamheden 
te kunnen beginnen.52 90% van de vergoeding 
werd door de Nederlandse staat bekostigd en het 
overige bedrag door de gemeente.53 In het geval 
dat de herbouwplicht niet nageleefd kon worden 
werd deze plicht overgedragen aan de gemeente 
of een derde partij. Indien de kosten van de her
bouw hoger uitvielen dan de schadevergoeding 
kon men het overige bedrag met 4% jaarlijkse 
rente bij de overheid lenen. Joodse Middelburgers 
werden uitgesloten van de schadevergoedingspro
cedure. De schadevergoedingen voor Joodse ei
gendommen die in het Grootboek stonden werden 
aan de door de bezetters geconfisqueerde Joodse 
bank Lippmann, Rosenthal & Co in Amsterdam 
overgedragen. Deze bank werd door het Naziregi
me gebruikt om geconfisqueerd Joods eigendom 
te registreren en te beheren.54

SGOZ was ontevreden over de hoogte van de 
vergoeding omdat die gebaseerd was op de waar
de van de woning op 9 mei 1940. Dit bedrag was, 
mede door de toenemende materiaalschaarste, 
vaak onvoldoende om de herbouw te bekostigen. 
Om de particuliere wederopbouw te stimuleren 
beloofde Ringers daarom 10% vergoeding voor 
elk bouwproject dat voor 1942 afgerond was. 
Projecten in Middelburg kregen zelfs 40% extra 
premie op hun vergoeding.

Vervolgonderzoek is nodig om de totale 
kosten van de herbouw van Middelburg vast te 
stellen. Een lijst van schadevergoedingen voor de 
herbouw uit het archief van SHM geeft een totaal 
van 1.343.230 gulden.56 Het budget van DiWeMi 
laat zien dat de voorbereiding van de herbouw 
2.210.000 gulden kostte.57 De boekhouding van 
de SHM/SHW laat zien dat de organisatie kosten 
tussen 1941 en 1943 157.032 gulden bedroegen.58 
Deze bedragen bij elkaar genomen komen op 
3.710.262 gulden uit. Het is zeer onwaarschijnlijk 
dat dit bedrag hoog genoeg was voor de gehele 
wederopbouw van Middelburg. Nader onderzoek 
is nodig om de hoogte van de door de BBM ge
maakte kosten en de kosten die gemaakt zijn voor 
de herbouw van monumenten zoals het stadhuis 
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en de abdij te achterhalen. Een mogelijk uit
gangspunt voor vervolgonderzoek zouden de in 
het Grootboek voor de Wederopbouw vastgelegde 
vergoedingen voor Middelburgers kunnen zijn.

Conclusie
Dit artikel had als doel om de lokale organisatie
structuren en financiën van de Middelburgse 
wederopbouw in kaart te brengen om beter te 
begrijpen hoe de wederopbouw in zijn werk 
ging tussen 1940 en 1944. Door het toegepaste 
herbouwplan werden veel huiseigenaren uit 
de binnenstad verdreven waar voornamelijk 
winkels gevestigd werden.59 Hoewel het regionale 
bestemmingsplan uit 1939 geen substantiële 
stadsuitbreiding beoogd had, was dit in de 
nieuwe situatie toch noodzakelijk. Daarom werd 
nieuwbouwwijk ’t Zand buiten het stadscentrum 
aangelegd om het verminderde woningaanbod 
aldaar te compenseren.60 Het is opmerkelijk 
dat, terwijl er al in 1942 omwille van (inter)
nationale bouwmaterialenschaarste in Nederland 
een bouwstop werd afgekondigd, 111 panden in 
de Middelburgse binnenstad en nog eens 151 
nieuwbouwhuizen in ’t Zand gebouwd werden.61 
Zowel literatuur als archiefstukken wijzen er op 
dat de wederopbouw van Middelburg een heet 
politiek hangijzer was en dat vele tegenstrijdige 
belangen het besluitvormingsproces beïnvloed
den. Het is echter onduidelijk waarom uit ge
rekend de herbouw van Middelburg zo belangrijk 
geacht werd en de wederopbouw zo snel op gang 
werd gebracht, behalve omdat de stad een aantal 
historische monumenten rijk was.62 Vervolg 
onderzoek zal de ogenschijnlijk grote interesse 
van het Naziregime voor de wederopbouw van 
Middelburg moeten verklaren. Plannen voor 
de bouw van een Staatstheater en het gebruik 

van de abdij als een Volkshogeschool waar 
internationaalGermaanse etnologische con
gres sen gehouden zouden worden wekken het 
vermoeden dat de bezetter voor Middelburg 
misschien een speciale rol had voorzien in het 
Derde Rijk.63 Dit zou dan een verklaring kunnen 
zijn voor het feit dat Middelburg, in tegenstelling 
tot andere verwoeste steden zoals Rotterdam, 
al grotendeels tijdens de bezettingsperiode 
herbouwd is.64

Ondanks de grote plannen die voor Middel
burg al dan niet mogen hebben bestaan is vooral 
het streven van SHM om het historische stads
gezicht te behouden en de Middelburgse ‘sfeer’ 
te bewaren doorslaggevend geweest voor het 
uiteindelijke resultaat dat gekenmerkt wordt door 
een ietwat ‘anonieme’ bouwstijl.65 Het stadsplan 
van De Ranitz en de architectonische richtlij
nen van SHM hebben de herbouw voornamelijk 
vormgegeven. De lokale organisaties lijken dus 
meer invloed op de herbouw gehad te hebben dan 
de landelijke Organisatie voor de Wederopbouw.67 
Ondanks de inzet van de in de SHM vertegen
woordigde SGOZ en de toezegging van extra 
financiële steun schijnen de inwoners van de 
stad zelf weinig invloed op de besluitvorming te 
hebben gehad.67 

Door de lokale organisatie en de alledaagse 
voortgang van de herbouw als uitgangspunt te 
nemen poogde dit artikel de complexe verhou
dingen tussen de betrokken instanties in kaart 
te brengen. Ook brengt het nieuwe feiten aan het 
licht, zoals de voortgang van de herbouw en de 
financiële afwikkeling daarvan. Het hier gepre
senteerde organogram en de grafieken geven 
zo nieuw inzicht in de alledaagse realiteit van 
de herbouw van Middelburg tijdens de Duitse 
bezetting.

Noten

0 Dit artikel is het resultaat van een academisch stage bij 

het Zeeuws Archief in de zomer van 2017. Deze stage 

werd begeleid door Professor Arjan van Dixhoorn (Uni-

versity College Roosevelt) en Dr. Hannie Kool-Blokland 

(ZA). Verder wil ik dhr. T. Franken (ZA) bedanken voor 

zijn ondersteuning en advies.
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53Relat ie voedselaanbod en sterfte Tholen

Piet Leupen 

Waar komen de ambachtsheren eigenlijk vandaan?

Het onderstaande is de tekst van een lezing in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk, op 29 september 2018  
gehouden voor een bijeenkomst van ambachtsheren en –vrouwen van enkele Zeeuwse ambachtsheerlijkheden. 
Ik dank mijn collega Peter Henderikx voor zijn vriendelijke commentaar. 

Sedert het gezaghebbende boek van Cees Dekker 
over Zuid-Beveland; De historische geografie en de 
instellingen van een Zeeuws eiland in de middel-
eeuwen (zie hieronder) is er heel wat meer 
bekend geworden over die toch wel bijzondere 
ambachtelijke organisatie in Zeeland. Zeker, zeven-
tiende- en achttiende-eeuwse auteurs en later 
Gosses en De Monté ver Loren waren Dekker al 
voorgegaan en hadden al heel wat bouwstenen 
neergelegd, maar het eigenlijke, grote werk, 
de verfijning en detaillering van het fenomeen 
van de ambachtsheerlijkheden in Zeeland is en 
blijft tot op heden dit boek over Zuid-Beveland. 
Peter Henderikx is daar in het eerste deel van de 
Geschiedenis van Zeeland in 2012 vakkundig op 
doorgegaan.
Ook nu nog zijn er ambachtsheerlijkheden in de 
provincie Zeeland en speciaal vandaag treffen 
de rechthebbenden elkaar hier in Ouwerkerk, of 
misschien moet ik zeggen in Zeeland Beoosten-
schelde. Maar ik durf de vraag wel te opperen of 
zij weten waar degenen die vóór hen deze functie 
vervulden eigenlijk vandaan komen? Dat is een 
vraag die u van mij, als mediëvist, verwachten kan.

Daarvoor moeten we terug naar de Middeleeuwen 
en speciaal naar de elfde en twaalfde eeuw. 
Verder teruggaan zou eigenlijk ook moeten, 
maar wordt moeilijk bij gebrek aan voldoende 
betrouwbare bronnen. En ook de twaalfde eeuw 
loopt nog niet over van bruikbaar materiaal, 
zoals kronieken en annalen, oorkonden en 
archief bescheiden. Hoe zag Zeeland er toen 
bestuurlijk gezien uit? Ik heb natuurlijk niet de 
gelegenheid om in het kader van mijn onder
werp vanmorgen de institutionele en politieke 
geschiedenis van Middeleeuws Zeeland in 
extenso te behandelen. Maar enkele feiten 
moeten inderdaad vermeld worden om het kader 
te schetsen van mijn thema.

Een kort overzicht van de Middeleeuwse  
geschiedenis
Zeeland werd lang betwist door de graven van 
Vlaanderen en Holland. In 1012 werden door 
keizer en koning Hendrik II van het Duitse 
Rijk Zeeland Bewestenschelde (Walcheren en 
de Bevelanden) en het gebied dat later bekend 
zou staan als de Vier Ambachten beleend aan 
graaf Boudewijn IV van Vlaanderen. Zeeland 
Beoostenschelde (SchouwenDuiveland en 
Tholen) stond al vanaf ongeveer 985 onder 
invloed van de graaf van Holland. Vanaf 1076 
was ook Zeeland Bewestenschelde echter in het 
bezit gekomen van deze graaf, maar dan als 
leen, gehouden van de Vlaamse graaf. Die bleef 
dus de leenheer van dit gebied. U begrijpt dat 
deze situatie tot spanningen en zelfs conflicten 
aanleiding kon geven, zeker als deze nieuwe 
leenverhouding zeer moeizaam tot stand was 
gekomen. En dat was het geval. Een eeuw lang 
volgden er schermutselingen tussen beide graven; 
in 1167 was de positie van de Vlaamse graaf zelfs 
aanzienlijk versterkt omdat de graaf van Holland 
bij het verdrag van Brugge moest accepteren dat 
Zeeland Bewestenschelde bestuurd zou worden 
als een condominium, waarbij de soevereiniteit 
gelijkelijk gedeeld werd door Vlaanderen en 
Holland. In een groot deel van de twaalfde eeuw 
had Vlaanderen eigenlijk de overhand, maar met 
het groeien van de Hollandse macht verschoof 
het zwaartepunt weer in de dertiende eeuw. 
Uiteindelijk zag de Vlaamse graaf in 1323 af 
van al zijn aanspraken op dit gebied en erkende 
hij het gezag van de Hollandse graaf in Zeeland 
Bewestenschelde. 

Overeenkomsten in ambachten in Zeeland  
Beoosten- en Bewestenschelde
Wat Dekker al direct opviel bij zijn onderzoek 
naar de ambachtsheren en ambachten in 
Zeeland was de grote mate van overeenkomst 
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in ambachten in Zeeland Bewesten en 
Beoostenschelde in de Middeleeuwen. In de 
kustgraafschappen Holland en Vlaanderen kende 
men ook een ambachtsheerlijke organisatie, 
maar die onderscheidde zich, naast allerlei 
overeenkomsten, toch ook sterk van de 
Zeeuwse situatie, dus zowel in Beoosten als 
in Bewestenschelde. De uniformiteit van deze 
organisatie in beide delen was opvallend, temeer 
omdat de staatkundige ontwikkeling van beide 
delen, zoals we zagen sterk verschillend is 
geweest. Als men er vanuit gaat dat de Vlaamse 
graaf de ambachten in hun typische Zeeuwse 
vorm heeft ingesteld, dan zouden zij alleen in 
Zeeland Bewestenschelde   immers het door de 
Vlaamse graaf in de vroege elfde eeuw veroverde 
gebied – hebben bestaan. De Hollandse graaf 
zou dan dezelfde instelling in Beoostenschelde 
hebben ingevoerd. Dit lijkt onwaarschijnlijk. 

Even onwaarschijnlijk is het dat de Hollandse 
graaf, na zijn definitieve verwerving van Zeel
and Bewestenschelde in 1323, de ambachtelijke 
organisatie in heel Zeeland zou hebben inge
voerd. Dekker komt dan ook tot de conclusie dat 
de Zeeuwse ambachten niet door een Vlaamse of 
Hollandse graaf zijn ingesteld in de twaalfde of 
dertiende eeuw, maar dat zij al in een of andere, 
laten we Dekkers woorden aanhalen, ‘embryo
nale vorm’ bestonden, dus vóórdat de graven 
vaste voet in Zeeland kregen. Dit is dus een zeer 
opmerkelijk gegeven! 

De ‘ ijzeren’ , tiende eeuw
Het blijkt dus, dat we te maken hebben met een 
zéér oude organisatie, zeker stammend uit de 
tiende eeuw, die de graven, toen zij Zeeland 
in bezit namen daar reeds aantroffen. En zo 
zijn we dan toch nog in die duistere tiende 
eeuw beland. Wat kunnen we daar, weliswaar 
tastenderwijze, nog over zeggen? In ieder geval 
hebben deze gebieden ooit onder het gezag van 
de koning gestaan, dat is zeker. Maar de tiende 
eeuw is bij uitstek een periode, waarin er sprake 
is van grote en kleine machtsverschuivingen 
in heel WestEuropa, waarbij de centrale macht 
(die van de koning) sterk verzwakt en waaruit 
vervolgens een aantal regionale mannetjesputters 
als landsheren in wording (graven) boven komt 
drijven door kleinere en minder machtige heren 
te verslaan, hen ondergeschikt te maken of hun 

gebied in te lijven.  Het wapengekletter van de 
‘warlords’ is in deze eeuw niet van de lucht, vaak 
is er maar één recht dat geldt, en dat is het recht 
van de sterkste. Kortom, niet voor niets spreekt 
de Gentse mediëvist Ludo Milis  van ‘de ijzeren 
eeuw’. 

In Zeeland, zowel Bewesten als Beoosten
schelde, is de Duitse koning in die tijd niet meer 
het aanknopingspunt voor zijn onderdanen, want 
hij laat het afweten, zeker tot het laatste kwart 
van die eeuw. We kunnen zelfs spreken van een 
gezagsvacuüm, ontstaan door die afwezigheid 
van de vorst, maar ook door invallen van de Vi
kingen, al begonnen in de negende eeuw, en door 
de tol die het steeds binnendringende water van 
de Noordzee opeist. Men moet zich zien te redden 
in deze periode zonder effectief centraal gezag en 
dus zoeken de mensen steun en hulp in de buurt, 
bij mensen die nog over enige rijkdom beschik
ken en of bescherming kunnen bieden tegen een 
chaotische buitenwereld. Lokale heren, plaatse
lijke machthebbers komen boven drijven, vaak 
(maar lang niet altijd) personen die al in rustiger 
tijden een functie of machtspositie bekleedden, 
zoals de ambtenaren op de koninklijke domei
nen, de beheerders van plaatselijke bezittingen 
van grote en kleine abdijen en kerken, houders 
van beneficia (lenen) en rijke grondbezitters. Zij 
bieden een toevluchtsoord aan de plaatselijke 
bevolking in tijden van nood in hun versterkte 
behuizingen, en zij organiseren in de loop van de 
tijd kleine eenheden van weerbare mannen in de 
strijd tegen het water, tegen een eventuele vijand, 
loslopende en muitende soldaten, criminelen en 
ander gespuis. Het is niet zeker of zij al in de 
tiende eeuw de grafelijke bede bij de nietedele 
inwoners van hun ambacht innen. Later zal dit 
wel gebeuren. In die tiende eeuw moeten deze 
leiders hun van rechtswege gedelegeerde rechten 
hebben toegeëigend dan wel geüsurpeerd, hun 
functie erfelijk hebben gemaakt en de lokale 
bevolking tot een zekere mate van afhankelijk
heid hebben gedwongen. Waarbij zeker ook de 
bevolking vrijwillig hun bescherming kan heb
ben ingeroepen. Een merkwaardige bijzonderheid, 
waarop ik al eens eerder mocht wijzen is, dat die 
onedele inwoners van het ambacht in de bronnen 
als amici (letterlijk: vrienden) geboekstaafd staan. 
Dat is in deze context natuurlijk een gevaarlijke 
term, want hoewel zeker de eerste betekenis niet 
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De ambachtsschouten, later ambachtsheren, 
oefenen vanaf circa 1150 tot in de veertiende 
eeuw, in hun rechtsgebied (het ambacht) een 
heerschappij (dominium) uit, die dan lang zamer
hand, zeker in de dertiende eeuw, geïdentificeerd 
zal worden als lokaal overheidsgezag, als een 
publiekrechtelijke functie, die deze ambachts
heren in privé eigendom hebben. Zij is inderdaad 
primair als een schoutfunctie te kenschetsen. 
Deze functie wordt, zo is bekend, na het over
lijden van de ambachtsheer in evenveel delen 
gesplitst als er zonen zijn! Ze kunnen haar 
verkopen, vervreemden en in pacht geven, 
kortom, er alles mee doen en laten wat ze maar 
willen. Publieke functies, zeg maar ambten, 
konden in deze tijd wel in pacht gegeven of 
genomen worden, maar zeker niet erfelijk worden 
overgedragen of verkocht, althans niet zonder 
meer. Wat we in Zeeland zien op het lokale vlak is 
dus uitzonderlijk. 

Vierschaarambachten
In diezelfde twaalfde eeuw zien we in Zeeland 
nieuwe rechtbanken opkomen, schepencolleges 
onder voorzitterschap van een of méér ambachts
schouten. Dekker spreekt dan van ‘vier schaar
ambachten’ – vierschaar betekent rechtbank – ,  
omdat zij grotendeels samenvielen met de 
bestaande parochies en vermoedelijk al uit 
meer dan één ambacht hebben bestaan. Toen de 
samenleving ingewikkelder werd ten aanzien  
van grondgebruik en grondbezit en vooral ook 
door de zorg voor dijken en andere water staats

werken zal er behoefte zijn ontstaan aan meer 
waarborgen voor de maatschappelijke vrede 
binnen de lokale gemeenschappen en aan een 
betere bestuurlijke en rechterlijke organisatie op 
regionaal en lokaal niveau. Hoe het proces precies 
in zijn werk is gegaan kunnen we niet goed 
volgen.

In grote lijnen hield het ambachtsheerlijk 
gezag in, dat de houders ervan binnen het vier
schaarambacht de rechtspraak vorderden, boeten 
en belastingen inden, zorgden voor de water
staatkundige huishouding, de verdediging van 
het gebied regelden, en dikwijls ook een toezicht 
uitoefenden op de kerk, de kerkelijke belastingen 
(de tienden) en de parochie (de voogdij). In het 
laatste geval gingen hun bemoeienissen veel  
verder als zij de stichters van de kerk werden. 
Dan hadden zij zelfs het recht een priester als 
pastoor voor te dragen bij de bevoegde geestelijke 
instantie (patronaatsrecht). Zeeuwse plaatsnamen 
als ’sHeerArendskerke, ’sHeerHendrikskinde
ren, Serooskerke, Sinoutskerke, en Wissekerke,  
dragen hier nog de sporen van. Volgens het 
geldend gewoonterecht was de aanwezigheid 
van een parochiekerk een voorwaarde voor de 
stichting van een vierschaarambacht. Aangezien 
de ambachten vererfden op alle zonen, nam het 
aantal ambachtsschouten toe; de bevolking groei
de, en nieuwe parochies werden afgesplitst van 
de moederparochie. Er ontstond dus ook behoefte 
aan meer vierschaarambachten. 

De inbreng van Vlaanderen
Kijken we nu naar Vlaanderen. We zien daar dat 
de Vlaamse graaf in de twaalfde eeuw in het 
kern gebied, het Vrije van Brugge (het platteland 
rond het grafelijke centrum Brugge), de aldaar 
bestaande ambachtsorganisatie herorganiseerde 
om de machtige lokale adel zoveel mogelijk 
uit te schakelen. In Zeeland behoorden alle 
ambachts heren tot de adel en zelfs kan men 
stellen dat de meeste edelen ambachtsheer waren. 
De Zeeuwse ambachtsheerlijke organisatie kon 
dus niet als politiek instrument tegen de adel 
door de Vlaamse grafelijkheid gebruikt worden! 
Integendeel, ze versterkte de positie van de adel. 

Toch waren er binnen de stand van de edelen 
grote sociale verschillen. Volgens het Zeeuwse 
erfrecht erfden alle kinderen, zonen en dochters, 
waardoor het adellijk grondbezit versnipperde en 

onbekend moet zijn geweest bij de gebruikers, 
betekent amicus/amici ook (bloed)verwant. In 
ieder geval is aan de term een positieve betekenis 
verbonden gebleven en dat zegt misschien wel 
iets over de relatie tussen de ambachtsheren en 
hun onderdanen.

Wanneer de bronnen gaan spreken, noemen 
de bronnen deze leiders aanvankelijk schulte-
ti, (ambachts)schouten; pas in de loop van de 
dertiende eeuw komt de term domini, (ambachts)
heren, in zwang. Onze ambachtsheren zijn uit 
deze sociale bovenlaag voortgekomen, zo is toch 
wel de algemene indruk. Met deze lieden kregen 
de Vlaamse en Hollandse graven te maken toen 
zij in Zeeland de lakens wilden uitdelen. 

Het ambacht, particulier eigendom
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vele edelen verarmden. Er was wel een elite bin
nen de adel, meestal behorend tot de ridderschap. 
Die bezat veel grondbezit; Henderikx noemt de 
geslachten Van Kats, Van Souburg, Van der Maal
stede, Van Borsele en Van Renesse. Zeker met die 
groep, allen machtige ambachtsheren, moest de 
graaf rekening houden, en zich aan de bestaande 
machtsverhoudingen aanpassen.

Vanwaar dit opmerkelijke verschil tussen 
Vlaanderen en Zeeland? Dit heeft te maken met 
het feit dat de grafelijke macht in het Vlaamse 
kerngebied veel eerder tot ontwikkeling kwam 
dan in Zeeland, waar de lokale heren, zoals we 
zagen lang hun gang konden gaan. 

Zeeland Bewestenschelde kwam dus aan de 
Vlaamse graaf in 1012 en werd ingericht als een 
kasselrij, naar het voorbeeld van de inrichting 
van de oude delen van het graafschap Vlaande
ren. Natuurlijk heeft de Vlaamse graaf gepro
beerd om de Zeeuwen aan zich te onderwerpen, 
maar dit is niet geheel en al gelukt: omstreeks 
1060 weigerden de Zeeuwen de graaf belasting 
te betalen en molesteerden zij zijn afgezanten. 
De bronnen die over de militaire expeditie die de 
Vlaamse graaf Robrecht de Fries in 1067 onder
nam spreken, geven tegengestelde berichten over 
de vraag wie gewonnen heeft: de graaf of de 
Zeeuwen. Er blijkt sprake te zijn van een wankel 
machtsevenwicht. 

De eerder genoemde kasselrij stond onder 
leiding van een burggraaf met een rechterlijke 
en militaire functie. De kasselrij had een centrale 
schepenbank met gerechtsdienaren die de vonnis
sen overal in Zeeland Bewestenschelde moesten 
uitvoeren. Deze rechtbank was de voortzetting 
van het aloude gouwding of placitum generale, 
nog stammende uit de Karolingische periode. De 
Vlaamse graaf heeft deze rechtbank voor Zeeland 

zelfs verplaatst naar Brugge, om de invloed van 
de ambachtsheren zoveel mogelijk te beperken. 
Naast deze rechtbank, bestemd voor heel Be
westenschelde, kwam er nog een rechtbank voor 
feodale aangelegenheden, het mannengerecht, 
ofwel de leenhof. Deze laatste instelling dateert 
pas uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw, 
dus de tijd van het condominium, toen de Vlaam
se en Hollandse graaf moesten samenwerken in 
Bewestenschelde.   

De feodaliteit in Zeeland: een importartikel

En zo belanden we dan bij het laatste onderdeel 
van deze voordracht: de feodale verhoudingen 
in Zeeland Bewestenschelde in verband met de 
ambachtsheren. Laten we nog even stilstaan 
bij dit mannengerecht. Deze rechtbank was 
bedoeld voor alle leenzaken, dat wil zeggen, 
zaken waarbij de leenmannen van de graaf, zijn 
vazallen, betrokken waren. De graaf, of zijn 
plaatsvervanger de burggraaf, was voorzitter, 
en de oordeelvinders waren ook leenmannen, 
want het adagium luidde dat alleen gelijken door 
gelijken konden worden berecht. 

Nu bestond er in Zeeland oorspronkelijk géén 
feodaal ingerichte maatschappij. Er waren dus 
wel edelen en ambachtsheren, maar die vielen 
niet onder een feodaal of leenstatuut. Voor de 
Vlaamse en Hollandse graven was de feodaliteit 
niettemin een middel om machtige mannen (ede
len) in hun graafschap aan zich te binden door 
middel van een speciale band, vastgelegd in een 
wederzijds bekrachtigd contract. De graaf beloof
de zijn ‘man’ bij te staan en te helpen en de ‘man’ 
of vazal beloofde zijn heer met raad en daad bij te 
staan. De relatie die zo ontstond was prestigieus 
en eervol voor beide partijen. In Zeeland kreeg 
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dit feodale systeem vorm in de tweede helft van 
de twaalfde eeuw. Beide graven namen edelen op 
in dit mannengerecht; edelen die vazal en leen
man van de graven werden en beloofden hem met 
raad en daad bij te staan. We zagen eerder dat de 
meeste edelen in Zeeland ambachtsheer waren, en 
dit mannengerecht werd nu samengesteld uit de 
aanzienlijkste Zeeuwse ambachtsheren. 

Ambachten als lenen
Het was gewoonte dat de leenheer bij het 
aangaan van deze verbintenis meestal een stuk 
land met alle gezagsrechten eraan verbonden 
als een soort beloning in leen gaf aan zijn 
nieuwe leenman. In de ogen van de graaf en 
zijn raadslieden waren de ambachten die deze 
leenmannen reeds van oudsher bezaten lenen, 
omdat zij, zoals we zagen, in die ambachten 
publieke gezagsrechten uitoefenden. De graaf en 
zijn entourage dachten dat in het verleden alle 
ambachtsheren hun ambachten daarom in leen 
gekregen hadden van de koning, want alleen hij 
kon zulke overheidsrechten delegeren. De idee 
dat deze ambachtsheren hun publieke gezag ooit 
in een ver verleden hadden verworven zonder 
toestemming of inmenging van de koning of wie 
dan ook, was ondenkbaar. En toch was dit in die 
tiende eeuw de gewone praktijk geworden. Filips 
van Leiden, een veertiendeeeuwse rechtsgeleerde 
en klerk – die dus dicht bij het grafelijke vuur 
zat – , was de merkwaardige situatie in Zeeland 
opgevallen. In principe zag hij in zijn tijd (circa 
1355) alle publieke gezag als behorend bij de 
vorst, dus in ons geval de graven van Holland, 
maar in Zeeland, zo schreef hij, leek het wel 
of iedereen een deel van dit gezag in eigendom 
had. Dit ging hem veel te ver. Ook hij zag het 
ambacht als een feodum of leen (casus 79). Maar 
hij moet zich toch wel gerealiseerd hebben dat die 
Zeeuwse ambachten dan toch wel erg vreemde 
lenen waren! Van de Zeeuwse ambachsheren 
werden geen specifieke leenverplichtingen 
zoals leenhulde (homagium) of verheffingsrecht 
(relevium) geëist als zij opvolgden in het ambacht; 
ook de Zeeuwse praktijk van vererving op 
alle zonen en verkoop of vervreemding zijn 
ongebruikelijk in het Middeleeuwse leenstelsel 
(dat de primogenituur huldigt, dat wil zeggen dat 
alleen de oudste zoon opvolgt, zie de situatie tot 
op de dag van vandaag in Engeland).

Er zal, zo mogen we aannemen, aanvankelijk 
ook wel verzet zijn aangetekend door de Zeeuwse 
ambachtsheren tegen deze voorstelling van zaken 
door de graaf en zijn dienaren. 

Waarschijnlijk nog niet eens zozeer tegen hun 
nieuwe status als grafelijk leenman of vazal als 
wel tegen de identificatie van hun  ambachts
functie met lenen. Zij kon beschouwd worden als 
een ingreep in hun lokale bevoegdheden en nog 
sterker als een ongewenste en ongepaste nieuwig
heid, in strijd met het gewoonterecht en met de 
traditie. Daartegenover stond dat hun ambachts
functie  vanwege de graaf  – die in de loop van 
de eeuw steeds belangrijker werd   een legale 
basis en prestige kreeg. Dat uiteindelijk de graaf 
van Holland zijn visie in Zeeland Bewestenschel
de tegenover de ambachtsheren heeft kunnen 
doorzetten, is een aanwijzing dat de vorming van 
landsheerlijke en later staatkundige eenheden, 
mede onder invloed van het Romeinse recht, het 
getij sterk mee had. Die ontwikkeling was niet 
meer te keren. Niettemin moest de graaf wel 
accepteren dat die Zeeuwse ambachten toch een 
geheel eigensoortige variant binnen het leenstel
sel vormden.
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Uit de verzamelingen van het Genootschap

‘t Is vol van schatten hier

Paul Aarssen

Een draak op sterk water

Draken komen natuurlijk in verhalen in allerlei 
culturen voor en wat is er nu leuker dan er een in 
je verzameling te hebben? Dat is al eeuwenlang 
zo. Aangezien ze kennelijk niet gevangen konden 
worden, werden ze dus (uit roggen) gemaakt. 
In de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen bevindt zich 
een 18eeeuwse fles met daarin een draakje, in 
1780 geschonken door W.A. Kien van Citters. Het 
collectienummer is NHG 98001a. 

Draken in boeken
En vroege vermelding van zo’n draakje komt 
voor in een manuscriptboek van Adriaen Coenen 
(15141587). Deze Scheveningse vismijnmeester 
en vishandelaar vervaardigde een paar 
hand geschreven boeken waarin hij allerlei 
wetenswaardigheden uit zijn leven noteerde 
en met eigen tekeningen illustreerde. In de 
Koninklijke Bibliotheek wordt het Vischboeck 
bewaard, vervaardigd tussen 1577 en 1581. Het 
boek is gedigitaliseerd en op de website van de 
KB te vinden. Coenen beschreef niet alleen wat 
hij zag, maar ook wat hij las. Hij kopieerde ook 
veel gegevens uit andere boeken. Zo kreeg hij 
onder meer het boek van Guillaume Rondelet: 
Libri de piscibus marinus (1554) van een geleerde 
kennis te leen.

In zijn Vischboeck tekende zo’n draakje 
(afbeelding folio 122 verso) en schreef erbij: ‘van 
die rochgen maeckt men menigerleij draken’. Dat 
deed hij zelf ook, hij kocht roggen, bewerkte deze 

Bi jzondere vr iendschap Roosevelt  en Oranje

en liet ze drogen: ‘Ic die dit scrijve hebbe vanden 
Rochgen menigen draeck gemaect’. 

Roggen zijn kraakbeenvissen en zeker jonge 
exemplaren zijn heel makkelijk op allerlei ma
nieren te buigen. De uitstroomopeningen van de 
neusgaten zitten bij roggen aan de onderkant, 
vlak bij de mond, waardoor dit deel wel wat op 
een gezicht lijkt. Door insnijdingen te maken in 
de vinnen (vleugels) van de rog konden voor en 
achterpootjes gemaakt en het is dus niet veel 
werk met een mes uit een jonge rog een draakje te 
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maken en te drogen. Bij mannetjesroggen werden 
ook wel de uitwendige geslachtsdelen (ze hebben 
twee lange penissen) naar voren gevouwen en die 
vormden dan de achterpootjes. Het ligt voor de 
hand dat destijds vooral vissers en vishandelaren, 
die immers de beschikking hadden over kleine 
roggen, zich met deze drakenfabricage bezig 
hielden.

Adriaan Coenensz. had geleerd kleine roggen 
op een bepaalde manier in te snijden, te vouwen 
en te buigen, waarna ze gedroogd en gevernist 
werden: ‘opgemaakt zou men hem voor een draak 
aanzien’ (Coenen, fol. 109. recto).

Een oud handwerk
Deze techniek om van jonge roggen draken te 
maken werd al beschreven in het derde deel van 
Historiae Animalium van Conrad Gesner, in 1555 
gepubliceerd in Zürich bij Christoph Froschauer. 

Op bladzijde 803 staat (vrij vertaald): ‘Apo-
thekers en anderen later het lichaam [van de rog] 
drogen en buigen het skelet, zodat het dier lijkt 
op een gevleugelde slang of draak. Ze buigen het 
lichaam en veranderen de vorm van de kop en de 
mond en snijden delen weg. De rug en de zijkanten 
worden veranderd en naar boven gebogen, zodat het 
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net lijkt of het dier vleugels heeft’. Deze afbeelding 
gebruikte Coenen voor zijn Vischboeck. Ook Ulis
se Aldrovandi publiceerde in 1640 (bladzijde 316) 
een mooie afbeelding van een draak, uit een rog 
gemaakt ‘Draco alter ex Raia exsiccata concinna-
tus’ staat bij de afbeelding.

De draakjes worden tegenwoordig ook wel 
aangeduid als Jenny Haniver. De herkomst van 
dit woord is niet duidelijk; mogelijk is het een 
verbastering van Jeune d’Anvers. Dat zou dan 
kunnen verwijzen naar Antwerpen, waar in de 
16e en 17e eeuw alles te koop was. Overigens zijn 
ze een enkele maal nog steeds te koop, nieuw 
gemaakt; bij Ebay ging er vorig jaar een voor 80 
USD en in november werd er een op een veiling 
van Catawiki verkocht aangeboden voor € 35, 
zie hieronder).

Het exemplaar van het Zeeuws Genootschap 
is bijzonder omdat het niet een droog exemplaar 
is, maar, heel ongebruikelijk, een op sterk water. 
Zou het dier niet goed genoeg gedroogd zijn ge
weest en begon het dier onaangenaam te ruiken? 
Heeft Kien van Citters zijn draakje om het te red

den toen op sterk water gezet? We weten het niet. 
Maar hij heeft voor ons de draak behouden.
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Glas uit de Genootschapscollectie

Afgezien van een aantal scherven uit 
de bodem dateert het oudste glas uit de 
Genootschapscollectie uit de zestiende eeuw. 
Het behoort tot het type glas dat door de 
Venetianen naar noordEuropa werd gebracht. 
Daar was op het eiland Murano een bloeiende 
glasindustrie tot stand gekomen waar in de 
loop van de vijftiende eeuw voor het eerst het 
flinterdunne, heldere ‘cristallo’ gemaakt werd. 
De glasblazers ontwikkelden dit glas in een 
poging de transparantie en kleurloosheid van 
bergkristal te imiteren en hadden met hun 
product enorm succes. In heel Europa wilde 
men dit luxeartikel hebben. Ondanks het verbod 
de stad te verlaten en elders kristalglas te 
produceren, wisten verschillende Venetiaanse 
glasblazers in steden als Antwerpen en Londen 
werkplaatsen te stichten. Deze ambachtslieden 
werkten met dezelfde technieken en vormen 
als hun excollega’s waardoor er een productie 
ontstond die ‘à la façon de Venise’ werd genoemd. 
Ook in Zeeland was grote belangstelling voor 
dit exclusieve product. In boedelinventarissen 
van de Zeeuwse elite komen schalen, koppen en 
wijnglazen van ‘cristalijn’ na 1550 in toenemende 
mate voor. 

De oudste vestiging van een glasatelier dat 
dergelijk glas in de noordelijke Nederlanden pro
duceerde, bevond zich in Middelburg, waar de uit 
Antwerpen afkomstige Govaert van der Haeghe 
in 1581 met behulp van Italiaanse werkkrach
ten op de Kousteensedijk een bedrijf begon. In 
Amsterdam was pas in 1597 een dergelijk atelier 
te vinden, Rotterdam volgde kort na 1600. Zowel 
de Staten van Zeeland als de stad Middelburg 
steunden Van der Haegen en verleenden hem 
octrooi op al zijn producten. Bij contract werd 
vastgelegd dat ‘geen cristalhgelas by den Vyant 
gebacken, herwaerts en mach passeren, op poene 
van confiscatie’. Desondanks bleef de import van 
glas uit Antwerpen groot. In het Middelburgse 

Katie Heyning

atelier werd ook glas met emailbeschilderingen 
gemaakt, een andere techniek die de Venetianen 
geperfectioneerd hadden. Vooral donkerblauw 
en helderwit glas leenden zich goed voor een de
coratie met veelkleurig email en goud. Zowel de 
Italianen die zich in het noorden vestigden als de 
Duitse glasblazers werkten met deze techniek.
Hoewel diverse bodemvondsten uit Zeeland 
bekend zijn, bezit het Zeeuws Genootschap geen 
‘cristallijn’ glas uit de vroegste Middelburgse 
ateliers. Wel zijn in de collectie twee zestiende
eeuwse glazen met een emailbeschildering te 
vinden. Het kelkglas met het opschrift IESACK en 
als versiering een mannenfiguur met een bundel 
takken en een rokende pot aan zijn linkerarm 
(G3451) is afkomstig uit Duitsland en moet in 
het laatste kwart van de zestiende eeuw gemaakt 
zijn. De blauwgroene kan waarop honden die een 
hert achtervolgen zijn afgebeeld (G3452), werd 
mogelijk in het Middelburgse glasatelier gemaakt 
en dateert van 1598. De zilveren deksel werd later 
bijgemaakt. Door de grote hitte tijdens de brand 
na het bombardement op Middelburg in mei 1940 
is de kan gesmolten en verbogen, maar eens moet 
dit een prachtig exemplaar geweest zijn. 

Glas met diamantgravures
Ook het graveren van voorstellingen in 
glazen met behulp van een diamant was één 
van de technieken die vanuit Venetië naar 
de Nederlanden werden overgebracht. Zowel 
professionele glasblazers als amateurs hielden 
zich in de zeventiende eeuw met het maken van 
diamantgravures bezig. Door met behulp van een 
diamantje in een graveerstift op glas te krassen, 
ontstond contrast tussen licht en donker. Deze 
techniek vereiste veel geduld, concentratie en 
een vaste hand, maar was in wezen niet moeilijk. 
Wel was het lastig een mooie vlakverdeling 
te bewerkstelligen, letters en krullen goed te 
proportioneren en lijnen van evenwichtige diepte 
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te maken. Het idee van Anna Roemers Visscher 
(15841651) om drinkglazen op deze manier met 
spreuken te versieren, leidde tot een stroom van 
gekalligrafeerde glazen en flessen. Schrijven op 
glas was vooral een aangenaam tijdverdrijf voor 
mannen en vrouwen uit de hogere lagen van de 
burgerij. Als blijk van erkenning, vriendschap of 
herinnering schonk men dergelijke glazen aan 
vrienden of bekenden. 

Het Zeeuws Genootschap bezit diverse glazen 
die met diamantgravures versierd zijn. 

Het kostbaarste exemplaar dateert uit 1686 
en is gegraveerd door Willem van Heemskerk 
(G2014). Dit glas, dat de inscriptie Rerum Sapien-
tia Custos (Wijsheid is de bewaker der dingen) 
draagt, is op de nodus door Van Heemskerk gesig
neerd en gedateerd. Op de voet staat het volgende 
versje te lezen, dat erop wijst dat het de mens 
siert wanneer deze zijn scherpe tong in bedwang 
weet te houden:

Wiens Tong bepaelt blijft in de rande,
van Wijsheid, Reden, Lipp en Tanden,
Lichaem geeft nocht Beursse schroomt,
noit straft die d’Ongebonde toomt.

Willem Jacobsz van Heemskerk (16131692) is 
de beroemdste Nederlandse zeventiendeeeuwse 
glaskalligraaf. Geboren in Leiden als zoon van 
een timmerman was hij zelf werkzaam in de 
lakenindustrie. In zijn vrije uren wijdde hij zich 
aan het schrijven en dichten. Zijn treurspel 
Hebreeusche Heldinne werd in 1647 zelfs in 
de Amsterdamse Schouwburg opgevoerd. De 
vroegst bekende glaskalligrafie van zijn hand 
dateert van 1648 en is duidelijk geïnspireerd 
op het werk van Anna Roemers Visscher. Zijn 
latere glazen  de meeste dateren uit de periode 
tussen 1667 en 1691  worden gekenmerkt door 
een haast ongebreidelde zwier, een zeer kundige 
vlakverdeling en speels lijnwerk boven en onder 
het schrift. Van Heemskerk was een meester in 

Zeeuws Museum, G3451

15751600 

h. 11,2 cm, diam. 8,5 cm

Geschenk van het bestuur van de Godshuizen in Middelburg, 

september 1929. Het glas was gevonden bij graaf werk zaam

heden aan de achterzijde van het Gasthuis aan het Noord poort

plein.

Zeeuws Museum, G3452

1598

h. 23,5 cm 

Geschenk van mej. M. Tevel circa 1884.
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het proportioneren van letters en krullen. Om 
tijdens het graveren de zichtbaarheid te verhogen 
vulde hij zijn glazen met zwarte wol. Andere 
glazen van zijn hand zijn ondermeer in het 
Rijksmuseum Amsterdam, Museum Boymans
van Beuningen, het Haags Gemeentemuseum 
en het British Museum te vinden. In totaal moet 
hij tenminste tweehonderd glazen objecten van 
opschriften voorzien hebben. 

Veel eenvoudiger zijn de twee glazen waarop 
met een diamant stengels en bloemen gegraveerd 
zijn. Deze zijn afkomstig van het Middelburgse 
Natuurkundig Gezelschap, dat werd opgericht in 
1780 (G2454a/b). De glazen dateren uit de acht
tiende eeuw en werden door het Natuurkundig 
Gezelschap, dat samen met het Zeeuws Genoot
schap en de Teeken Akademie in het Museum 
Medioburgense in de Latijnse Schoolstraat 1750
1800

Zeeuws Museum, G2454 a/b

17501800

h. 14,5 cm, diam. 10 cm.

Geschenk van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg, voor 1890.

Zeeuws Museum, G2014

Willem Jacobsz van Heemskerk, 1686

h. 20,5 cm, diam. 10 cm.

Voor 1890 in de collectie van het Zeeuws Genootschap, 

herkomst onbekend.
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Glas met radgravures
De belangstelling voor met diamant gegraveerde 
glazen nam in de achttiende eeuw af ten gunste 
van radgegraveerde en geslepen glazen. De 
techniek van de radgravure, die rond het midden 
van de zeventiende eeuw vanuit Neurenberg 
naar de Nederlanden was overgebracht, was 
totaal anders dan die van de diamantgravure. 
Bij de radgravure werd de tekening aangebracht 
door het glas te drukken tegen snel roterende 
radertjes, die met de voet in beweging werden 
gebracht terwijl men het glas met beide 
handen vasthield. Daardoor was het mogelijk 

verschillende dieptes in te slijpen en te variëren 
met een keuze aan wieltjes. Ook kon men 
het matgeslepen oppervlak weer gedeeltelijk 
gladpolijsten. Radgravures werden meestal 
aangebracht op geïmporteerde Engelse kelken  
van sprankelend helder loodglas of Duitse glazen 
van krijtglas. De voorstellingen varieerden. Naast 
vriendschaps en huwelijksglazen en glazen met 
betrekking tot de kraamtijd is er een grote groep 
glazen bewaard gebleven die de Nederlandse 
economie tot onderwerp heeft. Ook zijn er glazen 
met radgravures van wapens, stadsgezichten, 

Zeeuws Museum, G2455

17501800

h. 20,5 cm.

Geschenk van J. Luteijn, 1894. Het glas was afkomstig uit de 

boedel van wijlen J. Otto Risseeuw te Oostburg.

Zeeuws Museum, G2445

circa 1750

h. 17 cm, diam. 9 cm.

Bruikleen van de Gemeente Middelburg, 1944.
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buitenplaatsen, de seizoenen en dergelijke. 
Bij elke gelegenheid was wel een toepasselijk 
glas te vinden waarmee een dronk kon worden 
uitgebracht.

In de Genootschapscollectie zijn meerdere van 
deze glazen bewaard. Een goed voorbeeld is een 
kelkglas uit de tweede helft van de achttiende 
eeuw met een voorstelling van een buitenplaats 
en de inscriptie Het groeijen en bloeijen van Ber-
kenbosch (G2455). De buitenplaats Berkenbosch 
ligt in Oostkapelle en wordt voor het eerst in 
1644 genoemd als eigendom van Jacob Boreel. In 
de achttiende eeuw waren op dit landgoed twee 
huizen, schuren, bossen, dreven en vijvers te 
vinden. Aan het begin van de negentiende eeuw 
werd echter alles gesloopt. Het huidige Berken
bosch werd in 1862 gebouwd. De voorstelling op 
het glas stelt mogelijk een van de twee eerdere 
huizen voor. 

Een ander achttiendeeeuws glas toont 
een stadswapen en draagt de inscriptie Tho-
len (G2445). Dit glas stond tot mei 1940 in de 
Oudheidkamer op het Middelburgse stadhuis, 
maar kon na het bombardement uit de puinhopen 
gered worden. De vervorming die door de hitte 
van de brand is ontstaan, is duidelijk zichtbaar. 
Tot slot moet nog de aandacht gevestigd worden 
op een drinkglas dat waarschijnlijk gemaakt 
werd voor Leendert de Borst, de aannemer van de 
werkzaamheden die tussen 1815 en 1817 verricht 
werden voor de aanleg van het kanaal van Mid
delburg naar het Veerse Gat (G2446). Dit zeven 
kilometer lange kanaal werd gegraven opdat 
grote zeeschepen de Middelburgse haven weer 
zouden kunnen bereiken. Het eerste schip dat de 
haven aandeed, liep echter halverwege vast. Op 
het glas zijn de huizen van de directie, de ingeni
eur en de aannemer, diens hond en diens initialen 
L.d.B. aangebracht.

Zeeuws Museum, G2446

1817

h. 8 cm, diam. 7 cm.

Geschenk van J.J.M. de Borst Verdoorn, 1905.
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Paul Aarssen

Vrede van Breda

In 1667 werd in Breda de vrede werd gesloten 
tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden 
en Engeland. Het Zeeuws Genootschap bezit 
een gedrukte afkondiging van deze vrede, 
ondertekend en van hun zegel voorzien door de 
onderhandelaars.

Oorlog
Van 1665 tot 1667 was de Republiek in oorlog met 
Engeland. De oorzaak van de onenigheid zat hem 
vooral in de grote handelsbelangen. Beide landen 
hadden belangrijke posities met hun kolonies in 
de West en in OostIndië. 

Er waren al herhaaldelijk besprekingen 
geweest om tot een akkoord te komen maar dat 
leverde niets op. Mede om het proces te versnel
len werd besloten om Engeland een gevoelige 
tik te geven. Admiraal de Ruyter voer met een 
vloot de Theems op en verraste de Engelse vloot 
bij Chatham. Of hij daar ook echt die beroemde 
ketting heeft doorgevaren wordt door historici 
betwijfeld, maar de expeditie heeft wel geholpen.

De vredesonderhandelingen vonden in Breda 
plaats van mei tot en met augustus 1667. De En
gelsen wilden het liefst vergaderen in Den Haag 
maar Johan de Wit had zo zijn politieke redenen 
om dat niet te doen. Ze kozen toen voor Breda 
omdat Karel II daar op de vlucht voor Olivier 

Cromwell in 1660 enige weken gelogeerd had bij 
zijn zuster Maria Stuart.

Naast de Engelse en Nederlandse afgevaar
digden waren er ook gezanten uit Denemarken en 
Frankrijk die Nederland gesteund hadden in de 
oorlog. Vanuit Zweden was een neutrale bemid
delaar aanwezig. Al deze personen met hun grote 
gevolg werden in de stad veelal bij particulieren 
ondergebracht en zorgden voor veel vertier. De 
ondertekening van het verdrag op 24 augustus 
1667 werd feestelijk gevierd met een maaltijd op 
het stadhuis en een groot vuurwerk. Op ver
scheidene plaatsen in de stad stonden fonteinen 
waaruit geen water maar wijn spoot.

In het verdrag werd afgesproken dat de Re
publiek de kolonie Suriname (kort voor de vrede 
door de Zeeuws Abraham Crijnssen veroverd) 
mocht houden. De Bovenwindse Eilanden bleven 
ook in hun bezit, plus een aantal forten aan de 
Afrikaanse westkust die nodig waren vanwege de 
slavenhandel. In ruil daarvoor werd NieuwAm
sterdam (nu NewYork) aan de Engelsen overge
dragen. Ook Frankrijk kreeg een aantal gebieden 
in NoordAmerika.
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Ondertekenaars
De ondertekenaars waren aan de linkerkant de 
gevolmachtigden van de Engelse koning:
 Henry Coventry (1619  Londen 1686). 

Coventry had een functie als Brits 
ambassadeur in Zweden en diende in 1654 en 
1671 als kapitein in het Staatse leger.

 Denzil Holles (Londen 1559  Houghton1686). 
Hij was eerste baron Holles of Ifield. Naast 
staatsman was hij ook schrijver van een 
aantal historische en juridische publicaties.

Aan de rechterkant tekenden voor de republiek:
 Adolf Hendrik Ripperda van Buursen (Vorden 

1625  Arnhem 1702). 
Hij was gecommitteerde namens de Staten
Generaal. In 1663 huwde hij Wilhelmina 
van Tuyl van Serooskerken, telg uit een oud 
Zeeuws geslacht.

 Hiëronymus van Beverningh (Gouda 1614  
Warmond 1690)

 Pieter Anthoniszn de Huybert (Middelburg 
1622  ‘sGravenhage 1697). 

De Huybert was heer van Burgh en 
Craayenstein. Hij was o.m. raad en thesaurier 
van Middelburg; van 1664 tot 1687 
raadspensionaris van Zeeland en van 1687 tot 
zijn dood in 1697 lid van de Raad van State.

 Allard Jonghstal 
Ludolph Tjarda van Starckenborgh (?  voor 
1691)

De herdenking van deze vredesluiting in 2017 
werd in Breda uitbundig gevierd. De stad was 
prachtig versierd met vaandels en erebogen. 
Voor de huizen waar de onderhandelaars en 
hun gevolg gelogeerd waren werden fonteinen 
opgericht. Sommige daarvan spoten opnieuw 
wijn in plaats van water.
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G.G. Trimpe Burger-Mekking

Holland, historisch tijdschrift (2018,4) heeft als 
subtitel: Het ontstaan van het graafschap Holland.
De multidisciplinaire bestudering van de 
vroege geschiedenis van Holland door het 
integreren van de onderzoeksresultaten van 
historische geografie, archeologie en schriftelijk 
bronnenonderzoek levert veel nieuwe kennis 
op. In dit nummer een mooie mix van die 
gecombineerde aanpak.

K. Nieuwenhuijsen richt zich op de vroeg
ste oorkonden uit de Hollandse geschiedenis en 
behandelt enkele misverstanden die daarover in 
de loop van de tijd zijn ontstaan. In ‘Wind, zee, 
rivier, veenvorming en de mens’ (auteur S. Klui
ving) gaat het over de vorming van het natuurlij
ke landschap van Holland. We kunnen het geolo
gisch ontstaan van Holland plaatsen in de tijd dat 
de eerste strandwal bij het huidige Ypenburg bleef 
staan en niet wegspoelde. Op deze strandwal, die 
de oudste kustlijn van Holland vormde, is neoli
thische bewoning van 5500 jaar oud aangetrof
fen. Tijdens de eerste stabiele strandwalvorming 
draaide de ontwikkeling van de kustlijn zich om 
en bewoog vanaf die tijd van het oosten naar het 
westen. Hierdoor werd kustuitbouw in westelijke 
richting mogelijk, en werden langs de hele Hol
landse kust verschillende jongere strandwallen 
gevormd met daartussen liggende strandvlakten. 
De wallen en duinen vormden een bescherming 
tegen de invloed van het zoute water, er ontstond 
plantengroei en daarna veen. Na het jaar 1000 
werd begonnen met het ontginnen van het veen. 
Als je tegenwoordig door het Hollandse landschap 
reist zijn bijna alle natuurlijke landschapsvor
men – de typische strokenverkaveling in rechte 
en circulaire patronen  nog te herkennen. Alle 
natuurlijke processen kennen ook een culturele 
component. De tijd waarin we nu leven wordt 
vanuit de geologie gezien als het eerste tijdvak 
waarin de mens een dominantere invloed op 
de aarde heeft dan alle natuurlijke processen 
bij elkaar. Hopelijk ligt de sleutel tot duurzame 
landschapsbeleving in Holland in de verbinding 
tussen natuur en cultuur. 
P. Ilisch zet op een rijtje wat bekend is over de 

muntslag in Holland in de 11de eeuw , hoe de 
munten eruit hebben gezien en waar ze zijn 
aangetroffen. G. de Langen en H. Mol schrijven 
‘Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden 
van de 11e eeuw’. De bisschop van Utrecht heeft 
in Friesland en Groningen een grote bijdrage 
geleverd aan de uitbouw van het parochiewezen 
sinds ongeveer 950. Eerder fungeerden de kerken 
als missiecentra los van elkaar, maar nu werden 
ze door hem gaandeweg in districtsverband 
ondergebracht. De auteurs vragen zich af hoe 
de bisschop ook in het ‘Hollandse’ Friesland de 
territoriale parochie heeft geïntroduceerd.

In Saillant, kwartaalbericht van de Stichting 
Menno van Coehoorn (2019,1) schrijft J. van 
Bruggen: ‘Franse militaire acties aan de Maas 
1794’. Aan de Maas, in de wijde omgeving van 
’s Hertogenbosch, vinden in het najaar van 1794 
veel Franse militaire acties plaats. Het begint met 
de belegering en de val van het fort Crevecoeur, 
gevolgd door de capitulatie van ’s Hertogenbosch, 
waarna een hele serie acties volgt, eindigend 
met de val van Zaltbommel en de hele Bommeler 
Waard. En dit vormt weer de inleiding tot de 
snelle ondergang van de Verenigde Republiek 
der Nederlanden begin 1795. Generaal Pichegru 
leidt het Franse leger, de Hertog van York is 
aanvoerder van de tegenpartij, een geallieerd 
leger bestaande uit Engelsen, Hannoveranen, 
Hessen en Nederlanders. In het heetst van de 
strijd komt ook Stadhouder Willem V zich in de 
strijd mengen. De auteur beschrijft chronologisch 
de wederzijdse aanvallen, de mislukkingen 
en overwinningen tussen augustus en eind 
december 1794.

J. Keppel neemt ons mee naar de Lease Eilan
den, gelegen ten oosten van het eiland Ambon. 
Het waren belangrijke productiegebieden van 
kruidnagelen. Er zijn nog wat oudere mensen die 
Nederlands spreken, maar verder is er niet veel 
wat nog herinnert aan de koloniale periode en 
de VOC. Er zijn op de eilanden nog enkele resten 
van forten aanwezig. Op het eiland Saparua 
heeft de VOC ooit de nodige verdedigingswerken 
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aangelegd, waarvan het belangrijkste monu
ment de vesting Duurstede is. Het grondplan dat 
nog aanwezig is wordt in het artikel beschre
ven. Tijdens een grote opstand in 1817 heeft de 
Molukse patriot Thomas Matulessy de volledige 
bezetting van fort Duurstede uitgeroeid, inclusief 
de Hollandse resident Van den Berg en zijn gezin. 
Alleen het oudste zoontje van Van den Berg ont
snapte aan de slachtpartij, hij werd de stamvader 
van het latere Nederlandse geslacht Van den Berg 
van Saparu.

Archeologie in Nederland (2019,1) begint met 
‘Archeologie onder druk’, geschreven door H. 
Huisman en D. NganTillard. Er wordt steeds 
meer gebouwd in ons land en telkens moet 
bij archeologische aanwijzingen gekozen 
worden tussen behoud in situ of opgraven. 
Kiest men voor het eerste, dan wordt vaak 
besloten ter bescherming van archeologische 
vondsten de grond op te hogen. Ophoging van 
de bodem zou kunnen leiden tot problemen als 
vervorming van bodemlagen en beschadiging 
van kwetsbaar vondstmateriaal. In dit artikel 
worden voorbeelden besproken van onderzoeken 
die de gevolgen van die ophoging laten zien. 
Druk bij ophogingen blijkt voor minder schade 
te zorgen aan kleine archeologische resten 
dan werd gevreesd. Het is ook verrassend dat 
de ophoging met ongeveer 7 meter zand – wat 
gebeurd is bij Fort Vechten – niet heeft geleid 
tot zichtbare vervormingen van de bodemlagen. 
Om alle andere mogelijke aspecten te bekijken 
is het goed de recent verschenen handreiking 
archeologievriendelijk bouwen te raadplegen 
(Roorda e.a. 2014).

J. Zuyderwyk en M. Parlevliet vertellen in ‘De 
vroegmiddeleeuwse ijzerproductie op de Velu
we’ hoe na ruim duizend jaar daar nog steeds de 
resten zichtbaar zijn van de vroegmiddeleeuwse 
ijzerproductie: ijzerkuilen waar zogenaamde 
klapperstenen werden gedolven, houtskoolmeilers 
waarin hout werd verkoold, slakkenhopen met 
afval en aarden burgen van waaruit de handel 
mogelijk werd gecontroleerd.

‘De IJsselkogge in perspectief’ is van de hand 
van W. Waldus. Drie jaar geleden is bij Kampen 
de IJsselkogge opgegraven en gelicht. Sindsdien 
heeft een omvangrijk onderzoek naar de scheep
sconstructie, de vondsten en de maritiemland
schappelijke context plaatsgevonden. Schepen 
kennen een levensloop die op hoofdlijnen is in te 
delen in drie fasen: bouw, gebruik en depositie. 
In het artikel worden de methode van con
structie en de biografie van dit bijzondere schip 
toegelicht. De dubbele laadruimte van het wrak 
en andere aangetroffen restanten wijzen erop 
dat het schip in de eindfase van zijn levensloop 
een vrachtschip was. De IJsselkogge was echter 
hoger en zwaarder dan noodzakelijk is voor een 
vrachtvaarder. Het lijkt hier meer te gaan om 
een zogenaamd ‘varend kasteel’. Deze term is 
een algemeen gebruikte benaming voor militaire 
schepen in de late middeleeuwen. Ook toen kwam 
oorlog op zee regelmatig voor en strijd op het 
water werd voornamelijk geleverd door mante
genman gevechten vanuit schepen. Hierbij bood 
de hoogte op het water een strategisch voordeel 
en daarom kan het hier heel goed gaan om zo’n 
varend kasteel, waarbij de functies van vracht
schip en militair schip zijn gecombineerd.



28.2Zeeland

Aanwinsten 71

Van het Rheinisches Landesmuseum Trier 
ontving het Genootschap de verzamelbundels van 
het Trierer Zeitschrift 2016/17 en 2018. 
In de eerste bundel trekt het stuk ‘Ein Paar 
silberne Scheibenfibeln der frühen Kaiserzeit aus 
Trier’ de aandacht, geschreven door S. Martin
Kilcher. Het gaat om twee prachtige fibula’s, 
met scharnieren aan elkaar verbonden. Het 
grondplan bestaat uit een tienpuntige gewelfde 
rozet, een distel, met in het midden een blauwe 
glaskogel. Gedeeltelijk is de fibula verguld. Alle 
onderdelen worden besproken en vergeleken 
met erop lijkende fibula’s die in het noordwesten 
van Duitsland gevonden zijn. Hoewel er dus 
meer exemplaren uit de streek bekend zijn, 
onder andere uit Romeinse heiligdommen, wordt 
connectie met een vroeger Romeins heiligdom  
niet waarschijnlijk geacht. Het lijkt aannemelijker 
dat de fibula reeds in de eerste eeuw na Christus 
toebehoord heeft aan een rijkere dame uit de 
streek, die er met zorg mee omgegaan is.

J. Hupe schreef ‘Die römische Stadtmauer im 
Trierer Amphitheater’. In het licht van oude en 
nieuwe onderzoeken kwamen steeds meer proble
men om de hoek kijken wat betreft de connectie 
van de muur – de oude stadsversterking  en het 
amfitheater van Trier. Chronologische en bouw
technische gezichtspunten riepen vragen op. In 
deze bijdrage worden oude en nieuwe inzichten 
behandeld. Uiteindelijk is de conclusie dat de 
Romeinse stadsmuur niet – zoals tot nu meestal 
werd aangenomen – naderhand aan het amfithe
ater is toegevoegd. Het lijkt er meer op dat beide 
tegelijkertijd zijn ontworpen, zodat de oprich
ting van het amfitheater en de plaatsbepaling 
in de muur het resultaat is van een gezamenlijk 
bouwplan dat in de tweede helft van de 2e eeuw 
is ontstaan en uitgevoerd.

In deel 2018 gaat de meeste aandacht uit naar 
twee artikelen over botten van dieren en vis
resten, gevonden in een groot kloostercomplex: 

‘Untersuchungen an Tierknochenfunden des 8. 
und 10. Jahrhunderts aus dem Kloster St. Irmi
nenOeren in Trier’; het tweede artikel behandelt 
de visresten uit hetzelfde klooster. Het klooster 
stond bekend als het belangrijkste nonnenkloos
ter in Trier, waarschijnlijk in het midden van de 
7e eeuw voor adellijke dames opgericht. De enor
me hoeveelheid gevonden resten van huisdieren 
maar ook van wilde dieren zijn prachtig materi
aal voor sociaaleconomisch onderzoek. Voor het 
huishoudelijk bestuur en de economische betrek
kingen met de omgeving is het belangrijk kennis 
te vergaren over wat en hoeveel er gegeten werd. 
Zo weten we nu dat ruim 30 % van het verorber
de vlees bestond uit huisdieren en bijna 60 % uit 
gevogelte: kip, gans en duif, en als laatste patrijs. 
De hoeveelheid afval van de patrijs kan wijzen op 
verondersteld hoge sociale status van de aanwe
zige nonnen. Wild stond dan weer sporadisch op 
het menu.

Het jaarboek 2018 van de Oudheidkundige 
Kring van het land van Dendermonde heet: Leo 
Spanoghe (1874-1955), portret van een verborgen 
kunstenaar; het is samengesteld door E. Dewilde 
en P. Spanoghe. Spanoghes werk sluit niet aan 
bij de grote internationale vernieuwingen van 
de periode  waarin hij leefde, maar daarom is 
het misschien juist interessant het werk van 
een minder bekende kunstenaar onder de loep 
te nemen. In dit boek gaat de aandacht uit naar 
meer kunstenaars uit het begin van de 20ste 
eeuw, maar door de vele afbeeldingen van de 
schilderijen van Spanoghe wordt juist deze figuur 
heel goed uit het ‘verborgene’ gehaald. Het werk 
bestaat uit drie hoofdstukken: een biografie, het 
oeuvre en de tentoonstellingen met kritische 
ontvangst door de pers. De verschillende periodes 
in zijn werk komen aan bod, waarbij vooral zijn 
landschappen en marinestukken indruk maken.
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Bert Toussaint (red.) Modern wereldwonder 
Geschiedenis van de Deltawerken. Uitgeverij Boom, 
2018, 488pagina’s. ISBN 9789024423736, prijs 
€ 41,90

Over de Deltawerken zijn al veel boeken ge
schreven, veelal gericht op de uitvoerings
aspecten van de verschillende waterstaatkundige 
werken. Er wordt nauwelijks stilgestaan bij de 
gevolgen van de ingrepen. Dit boek wil daarom 
het verhaal opnieuw vertellen vanuit een breder 
pers pectief. Twintig jaar na voltooiing van de 
Deltawerken (Maeslantkering, 1997) zijn we – 
volgens de schrijvers  beter in staat om ant
woord te geven op de hoofdvraag: wat was en 
is de betekenis van de Deltawerken voor Neder
land. Met dit antwoord wordt een nieuw beeld 
van de Deltawerken geschetst. Dit beeld zal in de 
toekomst wijzigen omdat de Deltawerken deel uit 
blijven maken van de voortdurende en fas ci ne
rende dialoog tussen mens en natuur.

In de inleiding worden de gewijzigde in
zichten omtrent het Deltaplan aangestipt en 
wordt ingegaan op een aantal boeken, waarin de 

geschiedenis van de Deltawerken beschreven is. 
De gebundelde artikelen van de lezingen van de 
Waterbouwdag in 2003, die naar aanleiding van 
de herdenking van 50 jaar watersnoodramp zijn 
gepubliceerd (CUR publicatie 212, 2003) vormen 
voor de auteurs één van de belangrijkste bijdra
gen in de totale literatuur over de Delta werken, 
mede vanwege het analytisch karakter ervan. 

Vervolgens wordt in dit boek de geschiedenis 
van de Deltawerken tegen het licht gehouden 
vanuit zeven invalshoeken, elk in een afzonder
lijk hoofdstuk (veiligheid, waterhuishouding en 
ecologie, innovatie, economie, toerisme, ruimtelijke 
ordening en beeldvorming). Ten slotte wordt in de 
epiloog een toekomstbeeld van de Delta en Delta
werken geschetst. Hieronder ga ik op deze thema’s 
in het boek in. 

Veiligheid: Ontwikkeling tot 1953
In de Delta hebben door de eeuwen heen ver
schil lende overstromingen plaatsgevonden. Het 
monument ‘verdronken dorpen’ bij de Zee
land brug op NoordBeveland laat zien dat door 
stormvloeden en dijkvallen meer dan 100 dorpen 
in de Oosterschelde en Westerschelde zijn ver
zwolgen door de zee .1 Na de watersnood in 1808 
(130 polders overstroomden) vroeg Napoleon 
zich zelfs af of Zeeland nog wel in zijn geheel te 
behouden was. Tot de watersnoodramp in 1953 
vormde de opgetreden hoogste waterstand het 
vertrek punt voor de nieuwe dijkhoogte. In 1939 
heeft Wemelsfelder een statistische methode 
opgesteld om de noodzakelijke dijk hoogte te 
baseren op de kansverdeling van de water
stand. Deze methode is later gebruikt om de 
‘Deltahoogte’ af te leiden2. 

1 Sluimerend in Slik (Verdronken dorpen en verdronken 

land in zuidwest Nederland), 2004, Jan J.B. Kuipers.

2 De Deltacommissie adviseerde destijds om voor centraal 

Holland uit te gaan van een waterstand die gemiddeld 

1 keer per 10.00 jaar voorkomt en voor Zeeland op basis 

van economische overwegingen een iets minder strenger 

eis: 1 keer per 4.000 jaar (komt overeen met 0,25 m 

lagere waterstand). 

Boekbesprekingen



28.2Zeeland

Boekbesprekingen 73

De Zuiderzeestorm van 1916 leidde tot de aanleg 
van de Afsluitdijk (1932). Naast een verkor ting 
van de kustlijn daar (van 300 naar 30 km) ont
stond ook de mogelijkheid om land aan winning te 
realiseren. De bouw van de Afsluitdijk leverde het 
bewijs dat ingenieurs en aannemers tot dergelijke 
kunststukjes in staat zijn en vormde later de basis 
voor de aanpak van de Deltawerken.
Door de Tweede Wereldoorlog en de weder opbouw 
erna was de politieke aandacht voor hoog water
dreiging verminderd, maar in december 1952 gaf 
de minister opdracht om een Deltaplan te maken. 
Het eerste concept met twee varianten om het 
Deltagebied binnen 15 jaar veilig te maken lag 
eind januari 1953 op zijn tafel. De ramp van 1953 
zorgde direct voor een nieuwe werkelijkheid. 

De watersnoodramp 1953
De Ramp voltrok zich in de nacht van 31 januari 
op 1 februari 1953. Voor de reconstructie van de 
Ramp wordt verwezen naar het boek van Kees 
Slager, waarin op verschillende plaatsen van uur 
tot uur de gebeurtenissen beschreven worden. 
De dreiging van het water werd door velen 
onderschat, en pas ingezien bij acuut gevaar. 
De ijzige regen en felle storm zorgden voor nog 
meer slachtoffers. Het duurde meerdere dagen 
voordat duidelijkheid ontstond over de omvang 
van de ramp. Evacuatie van de slachtoffers uit het 
rampgebied verliep volledig geïmproviseerd. 

Herstel na 1953, uitvoering van de Deltawerken
In het besproken boek worden de verschillende 
fasen van de Deltawerken uitgebreid beschreven 
en met oneliners gestructureerd: Beurzen open, 
dijken dicht markeert de situatie direct na de 
ramp. Versnipperd beheer met 263 ver ant woor
delijke instanties had gezorgd voor diver si teit aan 
normen en onderhoudstoestanden van de dijken. 
De staat, dat zijn de dijken (1997, André Donner) 
geeft het algemeen belang aan en de rol van de 
oppertoezicht bij de Rijksoverheid. 

De grendel van Holland is het eerste Deltawerk: 
de stormvloedkering Hollandse IJssel. De Haring

vlietsluizen worden met De kraan van Nederland 
aangeduid. De allergevaarlijkste waterwolf die 
Nederland bedreigt is de Oosterschelde, geba
seerd op basis van veel onderzoek (G.P. Nijhoff). 
Het breekijzer voor de planwijziging naar een 
open Oosterscheldekering: Het ei van Klaasesz , 
is opgesteld door een door de regering ingestelde 
Oosterscheldecommissie, onder voorzitterschap 
van Jan Klaasesz (1974). De jonge honden van de 
Deltadienst waaronder de juist afgestudeerde in
genieur Vrijling, zorgden voor een systeemsprong 
bij het ontwerpen: onzekerheid in belasting en 
sterkte vertalen naar faalkansen. De Maeslant
kering, het sluitstuk van de Deltawerken, werd 
in eerste instantie door minister SmitKroes als 
Tweede molensteen ervaren, maar een jaar later 
omarmd onder de voorwaarde dat het ontwerp 
ook door de markt werd gemaakt. 

Contouren van een nieuw tijdperk 
Naast de concentratie van de waterschappen (van 
honderden in 1953 naar 22 in 2018 ) is in de jaren 
negentig het accent verlegd naar het behoud van 
de bereikte veiligheid en dit is verankerd in de 
Wet op de waterkering (1996). Hierin werden 
de veiligheidsnormen per dijkring vastgelegd 
in de vorm van een overschrijdingskans van 
de waterstand en de verplichting tot een vijf
jaar lijkse veiligheidsrapportage, op gesteld door 
de waterkeringbeheerders en door de minister 
gerapporteerd aan de Tweede Kamer. Er was een 
mogelijke overstap naar over stro mings kansen in 
de wet opgenomen. In de Waterwet (2017) is deze 
overstap geeffectueerd. 

Voor de zandige kust is in 1992 vastgelegd 
dat de stranden en duinen behouden blijven door 
het periodiek suppleren van zand. Na twintig 
jaar blijkt dat dit een effectieve manier is om 
de veiligheid te kunnen blijven waarborgen en 
dus de zandige kust te laten meegroeien met de 
zeespiegelstijging. 

De kwetsbaarheid van het rivierengebied 
bleek tijdens de extreem hoge rivierafvoeren in 
1993 en 1995. In Gelderland werd een grootscha
lige preventieve evacuatie in gang gezet zonder 
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dat er sprake was van een overstroming. Mede 
hierdoor is een Tweede Deltacommissie opgericht, 
onder de leiding van oudminister Cees Veer
man, waarin de normeisen nog eens tegen het 
licht werden gehouden, rekening houdend met de 
klimaatverandering, het in stand houden van de 
ecologische en cultuurhistorische waarden en het 
voorkomen van maatschappelijke ontwrichting. 
De commissie adviseerde om de normen te base
ren op het overstromingsrisico en legde dit vast 
in het rapport Samen werken met water. De enige 
waterbouwkundige in de commissie, hoogleraar 
Marcel Stive, gaf aan dat de aanleg van eilanden 
voor de kust niet kosteneffectief zijn (verdubbe
ling van de onderhoudskosten en alleen de kracht 
op de kust wordt beperkt maar de zeespiegels
tijging niet).Hij pleitte voor vasthouden aan de 
waterstaatkundige traditie: het verkorten van de 
kustlijn. Verder vormde volgens Stive niet de zee 
de grootste bedreiging, maar de rivieren. 

In de nieuwe Waterwet van 2017 werden de 
normeisen vastgelegd en uitgedrukt in een maxi
maal toelaatbare overstromingskans per norm
traject. Voor 2050 moet overal aan deze normen 
worden voldaan.

Waterhuishouding en ecologie
In dit hoofdstuk van het boek wordt ingegaan 
op de gevolgen van de Deltawerken voor de 
watersystemen in zuidwest Nederland. Al in de 
jaren 30 van de vorige eeuw was verzilting een 
probleem. De oprukkende zouttong in de Nieuwe 
Waterweg als gevolg van vaargeulverdieping, 
havenuitbreiding en zeespiegelstijging 
veroorzaakte een toename van de verzilting. 
Het afdammen van de zeegaten was volgens 
de Deltacommissie voor de veiligheid de beste 
oplossing en zorgde tevens voor verbetering van 
de zoetwaterhuishouding. De extreme droogte in 
1959 onderstreepte het belang van het inrichten 
van zoetwaterbuffers. Het sterker doorspoelen 
van de Nieuwe Waterweg met Rijnwater moest 
de opdringende zouttong stoppen. Wel waren 
er zorgen over de kwaliteit van het Rijnwater 

(zoutlozingen in de Elzas en Ruhrgebied).3 Over 
de gevolgen voor de natuur door de afdamming 
werd door de commissie geen woord gezegd. De 
genoemde nadelen (het verdwijnen van visserij 
en schelpdierenkwekerij in de zuidwestelijke 
Delta) wogen niet op tegen de voordelen, 
oordeelde de commissie. Na bezorgde geluiden 
in de samenleving werden de effecten van 
de afdamming op natuur alsnog onderzocht. 
Eerst door het onafhankelijke Delta Instituut 
voor Hydrobiologisch Onderzoek (1958) en 
later door de afdeling Milieuonderzoek van de 
Deltadienst. Met het aantrekken van de bioloog 
Henk Saeijs (1971) werd de basis gelegd voor 
een cultuuromslag binnen de Deltadienst: de 
economischtechnische aanpak maakte plaats 
een voor benadering waarbij het natuurlijk 
functioneren van het watersysteem meer centraal 
staat. Het verzet tegen het afdammen van de 
Oosterschelde zorgde er uiteindelijk voor dat de 
politiek in 1974 voor een stormvloedkering koos. 

Ook de aanleg van een sluis in de Brouwers
dam (1978) om een zout meer te kunnen behou
den markeert deze cultuuromslag en vormt de 
opstap naar een herstel van natuurlijke proces
sen. Plan Tureluur is een goed voorbeeld hiervan: 
laaggelegen landbouwpercelen op Schouwen 
werden omgezet in natuurgebieden met zoutzoet 
overgangen. Met behulp van een getijdekoker 
werd binnendijks herstel van schorren en slikken 
bij het Rammegors tussen Sint Philipsland en 
Tholen (142 ha) mogelijk.

Bij het Kierbesluit Haringvliet waren de 
meningen veel sterker verdeeld waardoor uit
eindelijk pas in 2018, 13 jaar later dan voorzien, 
de sluizen op een kier zijn gezet. Omtrent het 
terugbrengen van het getij en het zout maken van 

3 Vaak is een ramp nodig om een verandering te realiseren. 

De brand bij de Zwitserse chemiegigant Sandnoz (1986) 

leidde tot een milieuramp op de Rijn. Hierdoor zijn grote 

stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van de Rijn en 

zijn in het internationale Rijnactieprogramma de ecolo-

gische doelen helder verwoord, zoals het terugbrengen 

van de zalm in 2000.
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het VolkerakZoommeer is het inzicht gewijzigd. 
De natuurorganisaties willen nu pas op de plaats 
maken. Omdat een grootschalig herstel van de 
voormalige estuaria niet mogelijk is, koestert 
men liever de natuur die men momenteel heeft. 

Innovatie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op innovatieve 
oplossingen die bij de Deltawerken zijn toegepast. 
De auteurs richten zich hierbij vooral op de 
afsluittechnieken, het toepassen van nieuwe 
materialen en materieel en de automatisering. 
Drie iconen worden onder de loep genomen: de 
Haringvlietsluizen, de Oosterscheldekering en de 
Maeslantkering.

Afsluittechnieken
De ervaring met eerdere waterstaatkundige 
werken was weliswaar bruikbaar maar voor de 
Delta werken niet toereikend gezien de omvang 
van de sluitingen en de optredende stroom snel
heden. In het Waterloopkundig Laboratorium 
in de Noordoostpolder is veel modelonderzoek 
uitgevoerd om sluittechnieken te beproeven en 
stroomconcentraties in het sluitgat te bepalen. 
Voor het sluiten van het sluitgat bestaan er 
twee mogelijkheden: de geleidelijke horizontale 
methode (zoals bij de Afsluitdijk met de beschik
baarheid van erosiebestendig materiaal) en de 
verticale methode (snel met caissons of geleidelijk 
met stortsteen). 

Gebruikmakend van modelonderzoek en 
eerdere ervaringen (dijkherstel Walcheren 45/46, 
Brielse Maas ’49’50 en Braakmanhaven ‘50‘52,  
dijkherstel na ’53 ) werd het sluiten van het 
Veerse Gat (’61) met speciaal ontworpen doorlaat
caissons een groot succes en dit zou de opmaat 
zijn voor de sluiting van de Oosterschelde. Door 
grote getijvolumes en stroomsnelheden voldeden 
de standaard caissons niet. Het Brouwershavense 
Gat (’71) werd deels met zanddammen, deels met 
kabelbaanstorting (zettingsgevoelige ondergrond) 
en deels met caissons gesloten. Noviteit betrof het 
materiaal: betonblokken en de inrichting van een 
kabelbaan met vier i.p.v. twee blokken per gondel.

Nieuwe materialen
Om uitspoeling van de bodem te voorkomen 
is het aanbrengen van bodembescherming bij 
waterstaatkundige werken veelal noodzakelijk. 
Door te experimenteren met nieuwe materialen 
en plaatsingstechnieken bleek een aanzienlijke 
kosten en tijdbesparing mogelijk. Het rijs hout 
werd vervangen door geotextiel en de natuur
steen door mijnsteen en metallurgische slakken. 
De traditionele zinkstukken werden vervangen 
door gobimatten (betonelementen vastgelijmd 
op een kunststofweefsel), enkamatten en 
asfalt mastiekmatten. Ook de methode van het 
steenstorten werd verbeterd.

Automatisering
Om het ontwerpproces sneller te kunnen door
lopen was het nodig om de waterbeweging, het 
sedimenttransport en andere verschijnselen 
te kunnen berekenen. Eerst met een elektrisch 
analogon (’55), vervolgens met een specifieke 
computer (’62) en later met een breder inzetbare 
computer (’64). 

De drie iconen: Haringvlietsluizen, Oosterschelde-
kering en Maeslandkering
Het grondmechanische onderzoek onder water 
voor de sluizen van de Haringvliet, uitgevoerd 
door Grondmechanica Delft, nodig om de draag
kracht van de ondergrond (dichtheid) vast te 
stellen, was bijzonder innovatief. Tijdens de bouw 
is nieuwe kennis vergaard op het gebied van 
veld metingen, laboratoriumproeven, golf meet
palen, digitale datatransporten en multi disci pli
naire samenwerking. 

Na het politieke besluit om in de Oosterschel
de een stormvloedkering te bouwen zijn er meer 
dan 300 ontwerpen ingediend. Allen vielen af 
omdat de kosten en bouwtijd niet aan de gestelde 
eisen voldeden. Het uiteindelijke ontwerp met 
monolietpijlers maakte het noodzakelijk dat ach
tereenvolgens de ondergrond verdicht werd, een 
bodembescherming werd aangebracht waarna de 
pijlers met hoge nauwkeurigheid geplaatst konden 
worden. Drie innovatieve schepen, niet in situ 
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beproefd (een schip met trilnaalden: de Mytilus, 
een mattenleggerponton: Cardium en een hef
schip: Ostrea). 

Naast de civiel en informatietechnische 
noviteiten is de Maeslantkering vooral ook in
novatief door de rol van de bouwers die volledig 
verantwoordelijk waren voor het ontwerp en de 
uitvoering. Kortom, de Deltawerken waren en zijn 
het vliegwiel voor het vergaren en verspreiden 
van de nieuwe kennis.

Economie
In dit hoofdstuk van het boek worden de econo
mische effecten van de Deltawerken en het regio
naal overheidsbeleid voor de economische ont
wikkeling van ZuidwestNederland behandeld. De 
aanleg van de dammen zorgden voor verbetering 
van mobiliteit, westwaartse verschuiving van de 
zoetzout grens en meer landbouwmogelijkheden. 
De meren vergroten ook de toeristische aan trek
kelijkheid. Door een open kering in de Ooster
schelde bleef de oester en mosselteelt behouden.

Het kwantificeren van deze effecten is lastig 
omdat ook andere overheidsuitgaven zijn gedaan 
ter bevordering van de economie in de regio. De 
auteurs concluderen dat de Deltawerken vanuit 
economisch perspectief weinig invloed hebben 
gehad op ontwikkelingen ten aanzien van zee
havens, toerisme en landbouw omdat andere 
invloeden veel belangrijker geweest zijn. Wel 
zijn de Deltawerken nog steeds een toeristische 
trekpleister, maar in de 21e  eeuw is een afname 
van de toeristenaantallen voor de Deltawerken te 
zien: het nieuwtje is eraf.

Toerisme
In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de  
effecten van de Deltawerken op de toeris tische  
ontwikkeling van Zeeland. De Delta werken heb
ben het recreatieve bezoek aan Zeeland ver ge
makkelijkt en ook nieuwe ele menten toegevoegd. 
Op het Veerse Meer en het Grevelingenmeer heeft 
de ‘kleine watersport’ een hoge vlucht genomen, 
de open Oosterschelde is aantrekkelijker voor 
zeewaardige jachten. Voor het overgrote deel van 

de bezoekers staat Zeeland voor strand, zee, de 
Deltawerken en de Watersnoodramp. De auteurs 
staan stil bij de ontwikkeling van het toerisme 
vóór de Ramp, na de Ramp, en na de voltooiing 
van de Delta werken. Verder wordt stilgestaan bij 
de (lokale) problemen die het toerisme met zich 
meebracht. Tot de oorlog was Walcheren de meest 
bezochte regio. Nu is dit Schouwen. De Zeeuws
Vlaamse kust is een goede derde. Al jarenlang is 
Neeltje Jans de drukst bezochte dagattractie in 
Zeeland, uiteindelijk ingericht als een pretpark 
waarbij de aandacht voor de kering op het 
tweede plan terecht gekomen is. De aangelegde 
slufter aan de Noordzee (1991) onderstreept de 
provinciale beleidskeuze om op de Oosterschelde 
alleen extensieve recreatie toe te staan en de 
platen en buitendijkse gebieden te vrijwaren van 
bebouwing. Het Watersnoodmuseum in de vier 
caissons bij Ouwerkerk geeft een beeld van de 
impact van de Ramp op de slachtoffers en is een 
echte nationale en internationale publiekstrekker. 

Ruimtelijke ordening 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
vormgeving en inrichting van het Delta land
schap. In het lage deel van Nederland is het 
landschap hoofdzakelijk bepaald door de water
staat kundige beginselen en belangen. Daarnaast 
hebben de vele overstromingen de structuur 
van het Zeeuwse land sterk beïnvloed. Het 
Delta gebied is een kunstmatig landschap met 
imposante werken van beton en dammen en 
dijken van asfalt, in combinatie met natuurlijke 
kustelementen als duinen en vooral vormgegeven 
vanuit een waterstaatkundig vertrekpunt: 
bijvoor beeld bij de locatiekeuzes voor de Delta
dammen. Ook reflecteert het landschap in 
de Delta een ommekeer in denken over de 
betekenis van de Deltawateren voor de natuur, 
de opkomst van het duurzaamheidsideaal 
en het besef dat welzijn niet gelijkstaat aan 
welvaart. De afsluitbare kering en de compar
ti men te ringswerken gaven de garantie op een 
afdoende getijdewerking in de Oosterschelde en 
het resultaat weerspiegelt een echt Nederlands 
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compromissenlandschap. Een landschappelijke 
ingreep die internationaal nog steeds met ontzag 
wordt bekeken. 

Zestig jaar na de Deltawet wordt Nederland 
als gevolg van de klimaatveranderingen opnieuw 
geconfronteerd met een grote uitdaging. Zee
spiegelstijging zal in de toekomst zeker leiden 
tot nieuwe maatregelen, waarbij de Deltawateren 
voldoende capaciteit moeten hebben om bij storm 
en hoge waterstanden het rivierwater te kunnen 
bergen. Zorgvuldige omgang met het landschap 
en een goede ruimtelijke inpassing zijn belang
rijke pijlers, dit is een pittige uitdaging voor het 
Deltagebied. 

Mijn inziens zal in de toekomst het grootste 
knelpunt van de waterveiligheid liggen in het 
benedenrivierengebied, het gebied waar de water
standen zowel worden beïnvloed door de zee als 
ook door het rivierwater. 

Beeldvorming
De Deltawerken als Nederlands icoon zijn het 
symbool van een krachtdadige overheid en 
nationale trots. Samen met de Zuiderzeewerken 
en de havenuitbreidingen van Rotterdam vormen 
dit de ‘grote projecten’ met internationale allure. 
Nederlanders zijn trots zijn op de Deltawerken 
volgens een enquête uit 2006.

Tegenwoordig wordt vaak het beeld geschetst 
dat bij uitvoering van de Deltawerken in de jaren 
‘50 en ‘60 men enkel oog had voor het creëren 
van meer veiligheid en dat pas in 2008, dankzij 
de commissieVeerman, ook wel de Tweede Del
tacommissie genoemd, aandacht kwam voor een 
bredere kijk en de integrale aanpak. Echter bij de 
uitvoering van de eerdere plannen is van meet af 
aan gestreefd naar een harmonieuze ontwikke
ling van het Deltagebied. Na voltooiing van een 
werk werd het stokje voor het inrichten van het 
gebied overgedragen aan planologen en andere 
planners. Bovendien zijn in de vormgeving van 
de Deltawerken vooruitstrevende ruimtelijke, 
landschappelijke en architectonische inzichten 
toegepast. Zo was de landschappelijke inpassing 
veelal in handen van Staatsbosbeheer en werd 

rekening gehouden met de geomorfologie van het 
landschap en met de overgangen tussen zee en 
land. 

Internationaal hebben de Deltawerken nog 
steeds een iconische status. In Nederland is de 
glans van de iconische status wel wat verloren 
gegaan omdat gaandeweg duidelijk geworden 
is dat aan de rigoureuze aanpak ook serieuze 
nadelen kleven. Dit besef heeft er wellicht toe 
geleid dat Nederland de Deltawerken niet voor de 
Werelderfgoedlijst van de Unesco heeft voorge
dragen. In Nederland lijken de Deltawerken wat 
in de vergetelheid te raken, terwijl deze door de 
American Society of Civil Engineers nog steeds 
als een van de zeven moderne Wereldwonderen 
worden beschouwd. De laatste jaren lijkt er weer 
sprake te zijn van een groeiende waardering 
voor de Deltawerken. Met het project Beleef de 
Deltaroute brachten in 2015 Rijkswaterstaat en de 
ANWB de Deltawerken weer voorzichtig onder de 
aandacht. 

Epiloog
Wereldwijd zijn de meeste delta’s dichtbevolkt 
met een verder toenemende bevolkingsdichtheid 
en een verdergaande verstedelijking. Een speelt 
een scala aan problemen die door zee spiegel
stijging versterkt zullen worden. Orkanen en 
tsunami’s slaan grilliger en onvoorspelbaarder 
met verwoestende kracht toe. Volgens het 
Inter  govern mental Panel on Climate Change 
(IPCC) worden extreme scenario’s met 6 meter 
zeespiegelstijging in 2200 en zelfs 18 meter 
in 2500 niet onmogelijk geacht. Bij dergelijke 
scenario’s horen andere oplossingen en zal mijns 
inziens het opgeven van land en grootschalige 
wereldwijde migratie onvermijdelijk zijn. Voor de 
kortere termijnen met minder extreme scenario’s 
zijn wel oplossingen denkbaar. Op initiatief van 
Nederland is in 2016 een Delta Coalitie gesloten 
waarin verschillende landen zullen samenwerken 
om expertise te delen en te anticiperen op de 
problemen met de delta’s. 

In Nederland worden sinds 1200 dijken 
aangelegd en na een overstroming hersteld, dan 
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wel werd er land prijs gegeven aan de zee. Het 
eeuwenlange adaptieproces is een illustratie van 
een breder verschijnsel met twee gezichten: de 
mens wil de natuur temmen, maar introduceert 
daarmee een nieuw probleem, zoals maaiveldda
ling. Dit wordt vaak versterkt door bemaling en 
daardoor is extra bemaling nodig om de gewenste 
drooglegging te behouden. Aan dit dilemma valt 
nauwelijks te ontsnappen want zelfs als we de 
ernstige gevolgen (zoals klimaatverandering) 
ongedaan willen maken, grijpen we opnieuw 
vergaand in de natuur in. 

De Deltawerken zullen dan ook deel uit blij
ven maken van de fascinerende dialoog tussen 
mens en natuur: luctor et emergo. 

Naschrift recensent: Met de kennis van nu ……...
Voor een waterbouwkundig ingenieur bevat het 
boek een boeiend verhaal. Vanuit mijn expertise 
en jarenlange ervaring heb ik wel de behoefte 
een paar niet genoemde aspecten ten aanzien van 
de Oosterscheldekering en Maeslantkering naar 
voren te brengen:
– Bij het ontwerpen is weinig nagedacht over 

onderhoudsconcepten. Zo zou met uit neem
bare schuiven in de Ooster schelde kering 
het schilderwerk eenvoudiger en efficiënter 
kunnen worden uitgevoerd, zeker gezien de 
strenge eisen van de milieuwetgeving. Met de 
huidige constructie is dit niet echter mogelijk. 

– Bonkende overgangen tussen de wegdek
elementen zijn kenmerkend voor deze kering, 
maar niet optimaal vanuit het weggebruik. 

– De menselijke factor is de achillespees voor 
het optimaal blijven functioneren van een 
stormvloedkering (dagelijks beheer, periodiek 
onderhoud en bij het sluiten).

– Verandering van milieuwetgeving kan 
leiden tot onvoorziene problemen. Zo is 
het bolscharnier van de Maeslantkering in 
tweede instantie voorzien van kunststof 
plaatjes omdat het gebruik van het speciaal 

ont worpen smeermiddel niet langer was toe
gestaan. Ook het vervangen van de olie in 
de hydraulische cilinders van de schuiven 
van de Oosterscheldekering door een meer 
milieuvriendelijke variant leidde tot onver
wachte aantasting van het oppervlak van de 
cilinder. 

– Met de Oosterscheldekering zijn wel de 
maximale waterstanden in de Oosterschelde 
verlaagd, maar de lokaal opgewekte golven 
behouden grotendeels hun kracht, waardoor 
in het kader van het project ‘herstel gezette 
steenbekleding’ ook in de Oosterschelde vrij
wel alle harde bekleding vervangen moest 
worden om te voldoen aan de veilig heids
eisen. 

– Bij een forse zeespiegelstijging (meer dan 
1 meter) zal de effectiviteit van de storm
vloed kering afnemen. Enerzijds door een 
kleinere reductie van de maatgevende water
stand en anderzijds omdat de toename van de 
gemiddelde stijghoogte onder de dijk gelijke 
tred houdt met de zeespiegelstijging waardoor 
de belasting op de dijken zal toenemen. De 
gemiddelde waterstand kan niet worden 
beïnvloed door een stormvloedkering. 

Naast de imperfectie van de technische infra
structuur wordt de kwetsbaarheid van een storm
vloedkering grotendeels bepaald door de mens en 
de beheerorganisatie die verant woordelijk is voor 
het sluiten van de kering. Het blijft lastig om alle 
essentiële informatie omtrent ontwerp, bouw en 
beheer door te geven aan de volgende generatie 
(30 jaar na het moment van ingebruikname zijn 
de direct betrokken veelal met pensioen gegaan). 
De problematiek rond de ontgrondingskuilen 
hebben dit pijnlijk zichtbaar gemaakt zoals 
de auteurs van het boek van de klokkenluider 
Spaargaren vernomen hebben.

Ir. Hans van der Sande
Beleidsadviseur waterkeringen, waterschap Scheldestromen
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De auteurs in dit nummer

Drs. P.J. Aarssen (1940) is oudmedewerker 
van de Zeeuwse Bibliotheek en sinds een tiental 
jaren conservator boeken van het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 
Hij prubliceerder al eerder over bijzondere 
gedrukte teksten uit de collectie van het 
Genootschap

Dr. Piet(er) H.D.Leupen (Goes 1939), 
studeerde Geschiedenis aan de Universiteit 
van Amsterdam (hoofdvak Middeleeuwse 
geschiedenis), wetenschappelijk medewerker 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en 
vanaf oktober 1984 gewoon hoogleraar Middel
eeuwse geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. In 2002 met emeritaat. Schreef 
over politieke theorieën in de Middeleeuwen, de 
palts Nijmegen, de geschiedenis van Jeruzalem, 
het vroege christendom, en de cultus van de 
aartsengel Michaël. Bereidt momenteel een 
studie voor over de oorsprong van het koning
schap in WestEuropa.

Drs. G.R. Heerebout (1946) is conservator 
Naturalia voor het Zeeuws Genootschap en 

bestudeert deze in het Zeeuws Museum. Ook 
is hij hoofdredacteur van dit tijdschrift. Hij 
is geïnteresseerd in de geschiedenis van de 
biologie.

Drs. C.E. Heyning (1950) studeerde kunst
geschiedenis in Leiden en is vanaf 1998 
conservator kunst, kunstnijverheid en histo
rische voorwerpen van het Zeeuws Genoot schap 
en publiceerde veel over de geschiedenis van 
Zeeland, ook in dit blad

D. W. Van Gelder BA (1997) studeerde 
geschiedenis, sociale geografie, economie en 
statistiek aan de University College Roosevelt te 
Middelburg van 2015 tot 2018 en behaalde zijn 
bachelor’s degree op het alhier gepubliceerde 
artikel ‘De Wederopbouw van Middelburg: 
194045’, onder supervisie van Prof. Dr. A. 
van Dixhoorn. Hij begint in september 2019 
aan het Research Master’s programma Urban 
Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn 
academische interesses zijn stadsgeografie en 
wereldgeschiedenis. 



Amfora Vermogensbeheer staat u terzijde

met vermogensbeheer, beleggingsadvies

en het monitoren van uw vermogen.

Piet Heinstraat 15, 4461 GL Goes
Tel. 0113 - 216141

www.amforavermogensbeheer.nl

Door met zorg te koesteren 

realiseren wij 

groei van uw vermogen.

met vriendelijke groet,

30-09-15   13:10



Secretariaat
Zeeuws Genootschap
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
(0118) 65 43 47
info@kzgw.nl
www.kzgw.nl

Het secretariaat is 
geopend:
ma.: 9.00 – 16.00 uur
di.: 9.00 – 14.00 uur
do.: 9.00 – 12.00 uur

Jaargang 28
nummer 2
juni 2019

Zeeland verschijnt 
vier keer per jaar, te 
weten in de maanden 
maart, juni, september 
en december


