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Tijdens de tweedaagse najaarsexcursie van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis 
naar het Gelders rivierengebied in het najaar van 1994 – men kan hieruit opmaken 
welk nut meerdaagse excursies kunnen hebben – discussieerden enkele deelnemers 
over de betekenis van het proefschrift van Beatrijs Augustyn, Zeespiegelrijzing, 
transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de 
XVIde eeuw.1 Naar aanleiding van deze discussies besloten drie deelnemers aan 
de excursie, te weten mw. Drs. P. van Dam, Dr. G.P. van de Ven en Mr. T.A.G.M. 
van der Weijden, een congres te organiseren over de turfwinning in het kustgebied 
van de Nederlanden vóór 1530. De heer van der Weijden, dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap West-Brabant, was bereid het congres op kasteel Bouvigne, 
de zetel van het hoogheemraadschap, te laten houden. Het congres werd voorbereid 
door de twee eerstgenoemden samen met de dagvoorzitter Dr. H.M. Brokken, 
rijksarchivaris in Noord-Holland. Deze laatste deed verscheidene waardevolle 
suggesties voor de organisatie. Het congres werd georganiseerd onder auspiciën van 
de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis en de Onderzoeksschool Mediëvistiek. 
De Nederlandse Waterschapsbank N.V. maakte het financieel mogelijk het congres 
op een professionele wijze te organiseren. Op het congres, dat op 27 april 1995 in 
Breda plaatsvond, werd een nieuw licht geworpen op de turfwinning en waterstaat 
in het Nederlandse kustgebied. Het is daarom verheugend dat het Tijdschrift 
voor Waterstaatsgeschiedenis, hierin gesteund door een financiële bijdrage van de 
Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, besloot om de bijdragen te publiceren in 
een extra dikke tijdschriftaflevering. Voor dit nummer is een bijzondere redactie 

gevormd bestaande uit Dr. J. Kuys, Ir. 
J. Pilon en Drs. Chr. Streefkerk, leden 
van de redactie, en Dr. G.P. van de 
Ven, organisator van het congres. De 
kaarten voor dit nummer, zijn volgens 
aanwijzingen van de auteurs getekend 
door de heer M. Slooves uit Grave. De 
eindredactie was in handen van de heren 
Kuys en Van de Ven.

 

1-B. Augustyn, Zeespiegelrijzing, trans-
gressiefasen en stormvloeden in maritiem 
Vlaanderen tot het einde van de XVIde 
eeuw. Een landschappelijke, ecologische 
en klimatologische studie in historisch 
perspectief, 2 bdn (Brussel 1992).
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Ten Geleide
 

Afb. 1. 
Kasteel Bouvigne .


