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Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot
geïntegreerd waterbeheer
Beschouwingen naar aanleiding van de geschiedenis van een waterschap

8

Alfred van Hall

Inleiding
“Geschiedenis is alleen al daarom zo boeiend omdat zij ons laat zien hoe snel
mensen hun rampspoed vergeten. Om dicht bij huis te blijven: vlak na een
overstroming zijn we goed bij de les. Er moet zo gauw mogelijk iets gebeuren
om herhaling te voorkomen. Maar zodra het land weer droog is, is het ernstige
voornemen met het water weggestroomd.” Zo schrijft Gosse Terpstra, de laatste
dijkgraaf van het Waterschap Salland, dat in 1997 verder leeft in het opgeschaalde
fusiewaterschap Groot Salland, in het voorwoord bij het imposante werk: Van de
Hunnepe tot de zee; de geschiedenis van het Waterschap Salland.1 Deze opmerking
over waterstaatsgeschiedenis benadrukt hoe groot het belang is van onderzoek
naar gebeurtenissen uit het verleden. De resultaten ervan kunnen immers
bijdragen aan inzichten in het waterbeheer die heden ten dage nog van nut zijn bij
beslissingen over de bestuurlijke organisatie, de technische uitvoering en de plaats
van waterschappen temidden van andere overheden.
De hiernavolgende beschouwing beoogt niet een boekbespreking te zijn, maar
wel een aantal opmerkelijke aspecten van het onderzoek naar voren te halen. Bij
de keuze daarvan heb ik mij laten leiden door de vraag in hoeverre met name
juridische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen in het verdere verleden de
basis zijn geweest voor de wijze van waterbeheer die in ons land vanaf de jaren
zestig nadere uitwerking heeft gekregen. Steeds weer blijkt daarbij dat keuzen
uit het verleden de keuzen van het heden mede bepalen of inkleuren. Evenals de
auteurs van het boek beperk ik mij daarbij tot de waterstaatsgeschiedenis van het
Waterschap Salland, mij er daarbij van bewust dat ontwikkelingen daar zich ook
elders hebben voorgedaan en dat nationale wetgeving een breder bereik heeft dan
alleen voor dit deel van het land. Hierna ga ik achtereenvolgens in op de Dijkbrief
van 1308, de Dijkwet van 1810, het Dijksreglement van 1835 om tenslotte uit te
komen in de 20ste eeuw. Aan het eind daarvan voltrekt het beheer van water zich
waar mogelijk via de watersysteembenadering.

Het Sallands dijkrecht

1- F. Pereboom en J. Kummer (red.),
Van de Hunnepe tot de zee, de geschiedenis van het waterschap Salland (Kampen
1996). De auteurs van dit door de IJsselakademie Kampen uitgegeven boek zijn
Edwin Raap, Theo Spek en Frits David
Zeiler.

Het Sallands dijkrecht is in 1308 door de bisschop van Utrecht, Guy van
Henegouwen afgekondigd. Hij bekrachtigde als landsheer van Overijssel de
eerste dijkbrief voor het gebied van Salland. Dat is het officiële begin van het
waterschap de Sallandse Schouw, hoewel er aanwijzingen zijn dat er al eerder een
regionaal samenwerkingsverband bestond. Dat zou zijn af te leiden uit problemen
die tussen de hogere delen van de IJsseldelta tussen Deventer en Zwolle en de
lagere delen rond Kampen ontstonden naar aanleiding van de vis- en weiderechten
van Kampen in 1284. De burgers kregen deze rechten van bisschop Hendrik van
Vianden. Het uitgestrekte gebied dat Kampen daarmee kon beslaan riep weerstand
op bij de communitas Sallandiae, waarin Deventer, Zwolle en het kapittel van de
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Lebuïnuskerk belangrijke invloed hadden. Die weerstand kan zijn veroorzaakt,
doordat het kapittel werd beperkt om inkomsten te verwerven uit heffingen ten
behoeve van het onderhoud van het bedehuis, de pastoor of de pastorie – in 1169
was dit recht via de schenking van novalia of novale tienden aan het kapittel
geschonken. Daarnaast speelden bij de beide steden waarschijnlijk handelsbelangen
een rol: de beschikbaarheid van een vrije vaarweg was onontbeerlijk. Tenslotte was
men bevreesd voor waterstaatkundige ingrepen in de monding van de IJssel, omdat
die directe gevolgen konden hebben voor de toestand bovenstrooms wat betreft
afstroming van water en beveiliging tegen hoogwater. De activiteiten van Kampen
in de IJsseldelta, voortvloeiend uit de rechten van 1284, werden beschouwd als
bedreiging van de goede staat van de met vereende krachten tot stand gekomen
beveiliging van het bewoonde en bewerkte Salland.
Dat er verschil in behandeling was tussen de hogere en lagere delen van het
afstroomgebied van de IJssel bleek uit de dijkbrief van 1308, waarin aan een
aantal plaatsen zoals IJsselmuiden en Genemuiden vrijstelling werd gegeven van
de algemene dijkplicht, overigens behoudens de wadeplicht, dat is het zonodig
versterken van zwakke plekken in de dijk. Die ongelijkheid is pas omstreeks 1390
opgeheven toen Mastenbroek na sluiting van de dijkring een eigen polderreglement
kreeg. Het is aardig te constateren dat de historische rivaliteit tussen de Zwolse
Blauwvingers en de Kamper Steuren is terug te voeren op handelsbelangen èn op
waterstaatkundige belangen, afhankelijk als beide steden waren van de levensader
die de IJssel vormde, alsmede van een zo goed mogelijke waterhuishoudkundige
inrichting van het gebied dat de steden omringde. Men realisere zich overigens
dat waterhuishouding vooral waterkering betrof, al hadden ingrepen in het
landschap zoals ontginning wel degelijk hun invloed op de waterhuishoudkundige
omstandigheden in een gebied.
De dijkbrief van 1308, het eerste reglement van Sallandse Schouw, stelde een
bestuurscollege in van een dijkgraaf en van heemraden. Dit had tot taak de
waterkering te verzorgen in een beperkt gebied, te weten de IJsseldijk en het
directe achterland alsmede een deel van de Sallandse weteringen. Een dijkrecht, een
wettelijke regeling, diende door een bevoegde instantie te worden gehandhaafd.
Dat gebeurde door dijkgraaf en heemraden, de dijkstoel genoemd. In beginsel
werden de leden daarvan gekozen. De dijkgraaf vorderde het recht, zoals dat nu
door het Openbaar Ministerie wordt gedaan. De heemraden waren de rechters,
ze waren afkomstig uit de betrokken kerspelen. De leden van de dijkstoel hadden
in het waterstaatsrecht een vergelijkbare functie als schout en schepenen in meer
algemene zin.
Terecht wordt in het boek opgemerkt dat bestuur, politietoezicht en rechtspraak
in het algemeen voor 1795 niet gescheiden waren en vaak in handen lagen van
dezelfde personen, die zich met verschillende namen konden tooien. Door de
omwenteling van 1795, waarmee de Franse tijd begon, kwamen de opvattingen zoals
die in 1748 door Montesquieu in zijn werk De l’esprit des lois waren neergelegd,
pregnanter in beeld. De leer van de trias politica, de scheiding van wetgevende,
rechtsprekende en uitvoerende machten, brengt onder andere met zich mee dat de
verschillende bevoegdheden die daaraan zijn te ontlenen niet in één orgaan of één
persoon verenigd mogen worden ter wille van de vrijheid van burgers. Vanuit de
indringende discussies die heden ten dage worden gevoerd over de in verband met
de rechten van de mens zo noodzakelijk geachte formele onafhankelijkheid van
de rechter ten opzichte van bijvoorbeeld de wetgever, komt de verstrengeling van
verordonneren, rechtspreken, uitvoeren en handhaven als zeer opmerkelijk over.

De dijkbrief
Alvorens kort iets te zeggen over de dijkbrief van 1308, waarin regels worden
gesteld om het gebied tussen de Hunnepe (bij Deventer) en de Zuiderzee te
vrijwaren van overstromingen – ook wel bekend als het dijkrecht van Salland of
de Guyen dijkbrief –, geef ik enige aandacht aan de waterstaatkundige problemen
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Afb. 1. De dijkbrief van bisschop Guy
uit 1308, die de grondslag vormde voor
het waterschap Salland. Authentieke
kopie (i.c. een vidimus) uit 1400 (Gemeentearchief Zwolle).

2- Een vidimus is om precies te zijn
een akte waarbij degene die hem uitvaardigt, verklaart een zekere akte te hebben
gezien en de tekst daarvan in zijn verklaring opneemt.

van het gebied zoals die omstreeks 1300 bestonden. Deze zijn af te leiden uit de
bevestiging door bisschop Frederik van Blankenheim (1400) van de dijkbrief van
Guy van Avesnes van 4 juni 1308. Die bevestiging (met vertaling opgenomen in
het boek) was nodig, omdat het origineel van 1308 zo versleten was dat een kopie
moest worden gemaakt. Dat was een zogenaamde vidimus, een gewaarmerkt
afschrift dat op verzoek van het Zwolse stadsbestuur werd gemaakt.2 Het berust
in het stadsarchief van Zwolle. Weergave en uitleg van de tekst wettigen een aparte
beschouwing, maar enkele bijzonderheden wil ik de lezer niet onthouden.
In de aanhef staat dat de oorspronkelijke tekst woord voor woord is weergegeven
voor het algemeen nut en het welzijn van ons land van Salland. De bisschop heeft
zich met het oog op het welzijn van de kerk van het bisdom Utrecht teweer gesteld
tegen de onduldbare schade door het overstromingswater dat dikwijls van hoger
gelegen streken kwam en door de slechte dijken die hij daar heeft aangetroffen.
Na advies van Gijsbrecht uten Goye, ridder, burggraaf van Utrecht, en van andere
deskundigen zijn rechtsregels samengesteld en beschreven, die door ridders en
knapen en het gemene land zijn goedgekeurd en aangenomen om voor eeuwig en
altijd te laten handhaven.
De burggraaf van Utrecht, zo schrijft de auteur van dit deel van het boek, had
zijn domein in het zuidwesten van het Nedersticht (globaal de huidige provincie
Utrecht). Daar was in 1285 de Hollandse IJssel afgesloten door een dam. Zowel
het onderhoudsreglement van deze dam als die van de boven- en benedenstrooms
aansluitende Lekdijken was daarbij geheel nieuw van opzet. Een deel van het
Sallands dijkrecht zou daaraan ontleend zijn. Een ander deel is de wettelijke
vastlegging van reeds bestaand gewoonterecht dat hiermee door de landsheer werd
bekrachtigd. De waterstaatkundige toestand, die deels werd veroorzaakt door
bovenstroomse invloeden en deels doordat aan de dijken te weinig onderhoud
werd gepleegd, noopten tot feitelijke onderhouds- en beheershandelingen, die
juridisch konden worden afgedwongen. Uitgebreid wordt de verdeling van de
boetes geregeld (tweederde landsheer, éénderde heemraden) en de procedure
tot spasteking. Dat laatste houdt in dat een dijkplichtige symbolisch afstand van
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zijn dijkstuk doet, omdat hij tot armoede is
vervallen en zijn geluk elders wil beproeven.
Als hij na een paar jaren weer inkomsten zou
hebben, kan hij in bepaalde gevallen alsnog
voor de gemaakte kosten opdraaien.
De schouw wordt een week van te voren
aangekondigd in alle kerken in het gebied dat
onder de schouw valt. Als iemands buitendijks
gelegen land zo sterk is afgekalfd en de rivier
zo dicht onder zijn dijkstuk is komen te lopen
dat hij dit naar zijn gevoel niet meer goed kan
onderhouden en daarom een inlaagdijk wil laten
leggen, moet hij bij de eerste schouw van het
jaar op zijn dijk gaan staan en de in de dijkbrief
letterlijk opgenomen tekst uitspreken. Dan komt
er een procedure op gang, waarbij de heemraden
en ‘vier of vijf rechtschapen kerels’ uit het land
die verstand van zaken hebben nadrukkelijk
betrokken zijn. De dijkbrief vermeldt aan het
slot dat het niet mogelijk is tegen een beslissing
van de heemraden in beroep te gaan.
Waaruit bestond nu het nieuwe dat van het
Nedersticht naar het Oversticht – zoals het
bisschoppelijk gebied aan de overkant van de
IJssel genoemd wordt – werd overgebracht in
het eerste reglement? De veronderstelling lijkt
gerechtvaardigd dat dit de verplichting van elke
hoeve was om een bepaald deel van de nieuwe
dijk voor haar rekening te nemen. Dit heet de
hoefslag, die ‘hovehovegelike’ – dus naar rato
van het oppervlak – verdeeld was. Analyse van
hoevenlijsten waarop de onderhoudsplicht
in het Nedersticht was beschreven, geeft aan
dat dit een geheel nieuwe vinding betrof, die
vervolgens, althans alleen voorzover het de
aanleg van nieuwe dijken aanging, is overgezet
naar de Sallandse dijkbrief. De auteur constateert dat de bisschop er kennelijk
niet in is geslaagd om de hoefslag ook voor het onderhoud te laten gelden. Slechts
voor het maken van nieuwe waterkeringen werden aan de dijkstoel de daarvoor
noodzakelijke hoefslagbevoegdheden verschaft.

De periode na 1795
Het onderzoek naar de geschiedenis van het Waterschap Salland wordt door de
redactie en auteurs in een veel wijder perspectief beschreven dan op het eerste gezicht
verwacht zou kunnen worden van degenen die een zo arbeidsintensieve opdracht
aanvaarden. De keuze voor een brede aanpak levert evenwel louter winst op. De
auteurs verschaffen niet alleen een beeld van het Waterschap Salland, dat aanvankelijk
maar een beperkte taakopdracht in een relatief klein gebied had, maar ook en vaak
juist een beeld van de omgeving waarin het waterschap functioneerde. Dat levert
veel nuttige en leerzame informatie op, die vele geïnteresseerden in historische feiten
en wetenswaardigheden zal aanspreken. Zo blijkt onder meer dat door de eeuwen
heen het water vriend en vijand tegelijk is en ook, dat water altijd al is geweest wat
wij vandaag noemen ‘de drager van het landelijke gebied’. De ontwikkeling van
mensen en samenlevingen is voor een deel bepaald door de plaats waar ze konden
leven, wonen en werken. En juist de keuze van die plaats was mede afhankelijk van
de bedreigingen en mogelijkheden van de natuurlijke aanwezigheid van water.
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Afb. 2. Symbolische weergave van dijkbouw en spasteking in een rechtsoptekening uit de tijd van de Sallandse dijkbrief (Bron: H.A. Pieken, Deichrecht
und Deichmauern in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels und in anderen Quellen (Isensee 1996), 16).
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Door de geschiedenis heen is het waterschap voorwaardenscheppend bezig geweest
door zich in te spannen voor allereerst veilige waterkeringen en vervolgens voor
goede waterstaatkundige voorzieningen. Door de historie heen, en dat blijkt
ook weer uit dit boek, is de constatering gerechtvaardigd dat waterschappen niet
naast of boven de bevolking, maar integendeel midden tussen de mensen stonden.
Waterschapsbesturen bestonden uit direct betrokkenen, dus belanghebbenden
bij een adequate waterstaatszorg. De inbedding van dit openbaar gezag in de
vaak kleine leefgemeenschappen heeft onmiskenbaar bijgedragen aan de rol van
waterschappen door de eeuwen heen. Lagen de publieke bevoegdheden op grond
van wetten en reglementen bij de – meestal gekozen – besturen, het uitvoerende
werk werd door de bevolking zelf gedaan. Een en ander neemt niet weg dat het
waterschap als met gezag bekleed instituut niet ook de invloeden van de politiekbestuurlijke omgeving onderging. Staatsrechtelijke veranderingen gingen lang niet
altijd aan de waterschappen voorbij. Toch is nooit sprake geweest van het geheel
verdwijnen van waterschappen, naar ik meen omdat ze onmisbaar bleken bij het
overleven van mensen in een kwetsbare delta.
De beschrijving in het boek van de waterstaatsgeschiedenis ‘achter de IJssel’ tussen
1300 en bijna 1800 latend voor wat zij is, maak ik een enkele opmerking bij de
periode die de weg effent naar het moderne waterstaatsbestuur, welke begint in
1795. Vastgesteld kan worden dat in de periode 1795-1813 de waterschappen als
zodanig niet met opheffing zijn bedreigd, hoewel de voor het waterstaats- en
waterschapswezen zo kenmerkende gedecentraliseerde bestuursopzet vervangen
werd door een bestuursvorm met meer centralistische karaktertrekken. De mate
van centralisatie wisselt evenwel. De Staatsregeling van 1798 komt met een regeling
die de waterstaatszorg geheel opdraagt aan een minister (’Agent van inwendige
politie en toezicht op de staat van dijken, wegen en wateren’). De Staatsregeling
van 1801 geeft de provincies, als departementen, het toezicht op waterstaatswerken
zoals deze door de waterschappen beheerd, terug. Bij de Staatsregeling van 1806
komt er een apart ministerie voor waterstaatsbestuur. Zowel tijdens het Koninkrijk
Holland (1806-1810) als tijdens de inlijving bij het Franse keizerrijk (1810-1813),
welke overigens voor ons land in fasen verliep, was er een sterke invloed van de
regeringen op de departementale besturen.
Op een tweetal ontwikkelingen wil ik hierna ingaan. Ten eerste de Dijkwet van 1810
en de invoering van het provinciaal Dijksreglement in Overijssel in 1835. Als gevolg
van overstromingsrampen in 1809 en 1825 heeft een bezinning plaatsgevonden
over taken en verantwoordelijkheden van waterschappen. Uiteindelijk heeft met
name de ramp van 1825 tot het inzicht geleid dat een eenvormige waterstaatsen waterschapszorg in Overijssel onmisbaar was voor de veiligheid van de
bevolking.

De Dijkwet van 1810
Voor de ontwikkeling van de waterstaatsorganisatie in Overijssel is van groot
belang geweest de beschouwing die mr Martinus van Doorninck (1775-1837) heeft
geschreven. Dat gebeurde naar aanleiding van een prijsvraag die het departementaal
bestuur van Overijssel in 1805 uitschreef met als onderwerp hoe de Sallandse
en Brikskampse Schouw (beide waterschappen) verenigd en de dijken gemeen
gemaakt konden worden. De Verhandeling die Van Doorninck schreef won de
eerste prijs. Zijn ideeën vonden niet alleen regionaal maar ook nationaal weerklank
bij de totstandkoming in 1806 van het Algemeen Rivier- en Waterrecht, waarbij de
zorg en het beheer over de grote rivieren overging naar de nationale regering, en in
1810 bij de totstandkoming van de Dijkwet.
Van Doorninck, gepromoveerd in Leiden in 1796 en onder andere burgemeester
van Deventer, lid van Provinciale Staten en van de Tweede Kamer en heemraad
van Sallandse Schouw, deelde zijn Verhandeling in vijf delen in: een beschrijving
van de dijken in de Sallandse en Brikskampse Schouw, hun bestuurlijke inrichting,
de regeling van de dijkplichtigheid en de gebreken daaraan, de mogelijke afkoop
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van het dijkonderhoud en een voorstel voor
toekomstig dijkbeheer en het toezicht daarop.
De aanleiding voor de Dijkwet van 1810
lag in de overstromingsramp van 1809, die
grote schade in het IJsselgebied met zich
bracht. Er moest iets aan de dijken tussen
Deventer en Zwolle gebeuren om Salland
in de toekomst beter te beveiligen tegen
hoge IJsselwaterstanden. Koning Lodewijk
Napoleon, die het gebied bezocht, gaf signalen
af voor de totstandkoming van de Dijkwet,
die op 31 januari 1810 van kracht zou worden.
Daarmee zouden de heemraden meer en betere
bevoegdheden krijgen om tot de noodzakelijke
onderhouds- en beheersmaatregelen over te
gaan. De Dijkwet van 1810, die een eerste stap
was op weg naar de gemeenmaking van de
rivierdijken in Nederland, bepaalde onder meer
het volgende. Dijkbesturen bleven belast met
het beheer van zee- en rivierdijken, naast het
onderhoud daarvan; onderhoud in natura werd
afgeschaft en vervangen door een jaarlijkse
contributie, die werd berekend aan de hand
van een taxatie van de onderhoudskosten van
de dijkpercelen. Polders en polderdistricten
werden verenigd tot dijkringen met aan het
hoofd ringcommissies. Als de dijkcontributie
onvoldoende was, kon een omslag over alle
landerijen van de polder worden geheven. Was
deze omslag onvoldoende dan zouden andere
polders in de ring ook moeten bijdragen. Als er daarna nog onvoldoende geld was
dan kwam er subsidie uit ’s Rijks schatkist. Het Rijk was belast met het toezicht.
De auteurs van het boek constateren dat de maatregel van 1810 de waterschappen
confronteerde met een van hoger hand opgelegde wet die hun zelfstandigheid
aantastte. Toen in 1813 de Fransen vertrokken, bleef de Dijkwet in stand maar wel
met een aanpassing: de ringcommissies werden afgeschaft en het toezicht op de
instanties van waterstaat kwam terug bij de provincies. De dijkstoel van Salland
was overigens niet zo enthousiast over de Dijkwet van 1810, hoewel hij besefte
dat de gemeenmaking der dijken onontkoombaar was gezien het feit dat het oude
bestuur niet in staat was gebleken de dijken goed te onderhouden. Het bezwaar
lag er vooral in dat de Dijkwet meer toegesneden leek op de toestand in Holland,
waar de gesteldheid van de gronden veel minder uiteen liep dan in Salland. Omdat
via het systeem van de Dijkwet onvoldoende geld binnenkwam, deed de dijkstoel
een eigen voorstel voor de bekostiging van het onderhoud: het zo genoemde
dijksmaximum (de naar boven gelimiteerde bijdrage) moest worden herzien en
het bedrag dat ingelanden moesten opbrengen zou moeten worden omgeslagen
over ongebouwd en gebouwd. Het voorstel van de Dijkstoel is niet overgenomen.
De Dijkwet van 1810 is in 1835 ingetrokken. Zij werd overigens ook lang niet
overal nageleefd. De oude methode van dijkonderhoud in natura was overigens op
meerdere plaatsen blijven bestaan en zou voorlopig ook wel voortduren.

Het Dijksreglement van 1835
Een van de zwaarste overstromingsrampen van Nederland vond plaats op 4 februari
1825 als gevolg van een orkaan vergezeld van springvloed. De noordwestenwind
stuwde het water in Zuiderzee, Zwartewater, IJssel en Vecht op. Op 65 plaatsen
braken de dijken. Ruim 93.000 ha werd in Overijssel overspoeld. Er waren veel
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Afb. 3. Eén van de resterende
grenspalen (paal 46R 148 V6 D6) langs
de Sallandse IJsseldijk. De palen werden
geplaatst in 1760 (Foto: Ben Vulkers).
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Afb. 4. Tot ver in de 20ste eeuw was
dit een vertrouwd gezicht: water op het
land. Men had vrede met het feit dat het
land vier à vijf maanden per jaar onbruikbaar was (Foto: collectie J.P. van
den Berg).
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doden te betreuren, de schade was groot. De noodzaak tot eenvormige zorg voor
de waterstaat noopte de provincie tot maatregelen. In 1835 kwam in Overijssel
het Dijksreglement tot stand en in 1836 werden er negen dijksdistricten opgericht.
Voor de duidelijkheid heb ik meestal van waterschap gesproken, waar vanaf
1835 sprake was van het Zevende dijksdistrict. Pas in 1883 is er sprake van het
Waterschap Salland, een naam die overigens gebruikt wordt naast die van Zevende
dijksdistrict. (Aardig is om te vermelden dat het Waterschap Salland tot 1971 nog
vijf inliggende zelfstandige waterschapjes had!). Het reglement bevatte duidelijk
omlijnde bestuursbevoegdheden en voorschriften voor de inrichting van besturen
en voor het toezicht door de provincie. Het algemeen bestuur van het waterschap
werd gekozen en had als bevoegdheden het goedkeuren van de begroting, het
vaststellen van de rekening en het verlenen van toestemming voor het aangaan van
leningen. Gedeputeerde Staten moesten vervolgens deze besluiten goedkeuren.
Dat gold ook voor besluiten tot de aanleg van kunstwerken, waarop vervolgens
weer goedkeuring van de regering vereist was.
Het reglement maakte een einde aan de discussies over beheer en onderhoud van
dijken, omdat nu vaststond wie bestuurlijke verantwoordelijkheid droeg en hoe
de financiën beschikbaar kwamen. De toestand van de dijken verbeterde door de
inspanningen van het dijkbestuur aanzienlijk en de bemoeienis van de provincie bleef
beperkt tot de uitoefening van reglementaire bevoegdheden. Tot de tachtiger jaren
verandert er weinig, hoewel ingrepen in de hogere delen van de provincie met name
ten behoeve van de landbouw vanaf de tweede helft van de vorige eeuw ingrepen
in de waterhuishouding in de hele provincie nodig maken: naast de zorg voor de
waterkering kreeg de zorg voor de waterhuishouding grotere aandacht. In 1879
komt er een Grondreglement voor de waterschappen in Overijssel, dat leidt tot het
opstellen van een eigen reglement door de waterschappen, dat wat het Waterschap
Salland betreft weinig afwijkt van het dijksreglement. Het Grondreglement is pas
in 1953 vervangen door het Algemeen Waterschapsreglement voor Overijssel. Dat
kan betekenen dat er in de beheerssituatie gedurende lange tijd weinig veranderde
en ook dat de tekst van wat we later Algemeen en Bijzonder Reglement gingen
noemen bleef aansluiten bij de praktijk zoals die tussen waterschap en provincie
was gegroeid.

Deze eeuw
Nauwgezet beschrijven de auteurs hoe de verantwoordelijke bestuurderen zich
hebben ingespannen hun beheersgebieden aan te passen aan de zich wijzigende
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maatschappelijke omstandigheden en behoeften. Een aardig voorbeeld dat zij
noemen is de invoering van kunstmest in het begin van deze eeuw. Als gevolg
daarvan moesten landbouwgronden niet alleen in de zomer maar ook in de
winter van een grotere drooglegging worden voorzien. De inspanningen van de
waterschappen, vaak samen met de in Overijssel in 1882 ingestelde Provinciale
waterstaat waren eigenlijk tot aan de jaren zeventig van deze eeuw vooral gericht op
de versnelde afvoer van overtollig water. De aanpassing van de waterstaatkundige
infrastructuur heeft grote investeringen en inspanningen gevraagd.
Het beheersgebied van het waterschap Salland is in 1952 van 18.000 naar 45.000
ha uitgebreid om juist de verbeteringswerken op de hogere gronden te kunnen
realiseren. Uit het beschreven gevecht tussen voor- en tegenstanders van de
verbeteringsplannen blijkt bij sommigen al de angst voor toenemende verdroging
van de hogere, zandige gronden. Dat thema speelt aan het eind van deze eeuw als
nooit tevoren, waaruit moge blijken dat ingrepen in de waterhuishouding die in
een bepaalde maatschappelijke context noodzakelijk worden geacht generaties
later weer bijstelling behoeven, wanneer prioriteiten anders worden gelegd.
De destijds gerealiseerde versnelde afvoer van water wordt nu, net als toen deels
met rijkssubsidie, beperkt waar dat nodig is voor bestrijding van verdroging of
voor herstel van een totaal watersysteem. Het kan verkeren. Het Waterschap
Salland heeft overigens ook landelijk voorop gelopen bij het uitvoeren van
watertoevoerplannen. Deze hebben ertoe bijgedragen dat in het groeiseizoen
opgepompt IJsselwater via een subtiel stelsel van gemalen en geautomatiseerde
stuwen zijn weg vindt naar de hogere gebieden van Salland, door middel van
een watergangenstelsel dat in het natte seizoen dient voor de waterafvoeren. Dat
daarbij tevens drinkwaterbelangen worden gediend, maakt dit soort watervoorzie
ningssystemen tot voorbeelden van echt integraal waterbeheer.

De IJssellinie
De Nederlandse waterstaatsgeschiedenis is doordrenkt van voorbeelden van het
gevecht van de mens tegen het watergeweld. Dat de dijkzorg een bijzondere plaats
inneemt in het lage Nederland ligt voor de hand. Water van zee en rivieren was in
dit opzicht de vijand van de mens. Soms evenwel was water een vriend tegen een
andere binnendringende vijand, te weten (buur)staten die op gebiedsuitbreiding uit
waren. De auteurs beschrijven in dit kader een zeer geheim plan dat voorzag in het
inunderen van de gehele IJsselvallei, doorlopend in een defensielijn die doorliep
tot de Rijn in Duitsland. We zitten in de Koude Oorlog, reden waarom de NAVO
een verdedigingsplan waarin ondergelopen land een rol speelt, noodzakelijk acht.
Het plan voorzag in de evacuatie van 225.000 tot 400.000 inwoners van de
oostelijke oever van de IJssel. Voor het beheersgebied van het Waterschap Salland
zou inundatie catastrofaal zijn. Het bestuur werd in 1949 op de hoogte gebracht.
Het waterschap was verplicht de inundatievoorzieningen zoals sluizen en duikers
te onderhouden. Tijdens de Cubacrisis in 1961 werden de sluizen in het IJsselmeer
gesloten gehouden. Gelukkig is het plan nooit tot uitvoering gekomen en in 1963
is de IJssellinie als defensiewerk opgeheven.

Kwaliteitszorg
Waar tot nu toe in mijn beschouwing alleen nog is gesproken over dijkzorg en
waterkwantiteitsbeheer, mag een korte opmerking over waterkwaliteitszorg niet
ontbreken. Voor de tweede wereldoorlog had het Waterschap Salland al het toezicht
op de zuiverheid van het water. In 1934 bereikten het waterschapsbestuur klachten
over de verontreiniging van het afgevoerde water, die vooral werd veroorzaakt
door een aantal vleesverwerkende bedrijven in Olst, Wijhe en Diepenveen.
Ook werd de kwaliteit van het water aangetast door gemeentelijke riolen en
zuivelfabrieken. De gemeentebesturen voelden weinig voor grote investeringen in
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Afb. 5. De IJssellinie heeft tot 1963
bestaan. Zij berustte op het beginsel
van inundatie van een groot gebied
aan weerszijden van de IJssel. Deze
kon worden bewerkstelligd door drie
stuwen in de rivier te laten afzinken.
Hier is de stuw bij Oosterbeek in de
Nederrijn te zien, 10 mei 1954 (Foto:
fotodienst Vliegbasis Ypenburg; Sectie
Luchtmachthistorie Koninklijke Luchtmacht).

hun rioleringstelsel. Pas in 1950 werd een nieuw stelsel aangelegd, dat eind jaren
vijftig werd aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Het Zuiveringschap WestOverijssel nam in 1970 de kwaliteitsverantwoordelijkheden van het Waterschap
Salland over. Een breed verbreid misverstand is dat pas met de inwerkingtreding
van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (1970) de kwaliteitstaak serieus
werd opgepakt. Die zorg is op vele plaatsen in ons land, ook in Salland, al vaak ver
voor de oorlog ter hand genomen.

De lijn van toen naar nu
Mijn korte beschouwing is geen recensie. Ik ben me ervan bewust de auteurs
te weinig recht te hebben gedaan waar ik slechts fragmentarisch iets van hun
bevindingen heb kunnen weergeven. Ik heb vooral beoogd, met grote waardering
voor hun onderzoek, lezers te inspireren het boek zelf ter hand te nemen. Zij
zullen geenszins teleurgesteld worden in de beschrijving van de ontwikkelingen
rond dijk- en waterbeheer over een lange en gevarieerde periode.
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Is er een lijn, een continuüm, te ontdekken in de
waterstaats- en waterschapszorg zoals die vanaf
1308 tot 1997 is beschreven? Zijn er momenten
van herkenning van een waterbeheerder die
met de kennis van nu terugkijkt naar vele
eeuwen van worstelen tegen en met het water?
Een aantal aspecten dat bij de beantwoording
van die vragen een rol kan spelen wil ik niet
onvermeld laten.
Allereerst is er de lijn die loopt van de eerst
nog primitieve waterkeringszorg langs de
grote rivieren, waar zowel de afvoer van
bovenstrooms water als de opstuwing van
Zuiderzee- en later IJsselmeerwater voor grote
gevaren hebben gezorgd, naar het leven achter
vrij veilige dijken, die met moderne technieken en berekeningsmethoden kunnen
voldoen aan door de samenleving gestelde veiligheidsnormen. Direct dient hieraan
te worden toegevoegd dat veiligheid zelfs nu nog een relatief begrip is. Als ons land
dezelfde bevolkingsdichtheid en maatschappelijke inrichting zou hebben gehad als
in vorige eeuwen, zouden onze huidige dijken elke toets van vergelijking met hun
eeuwen oude voorgangers kunnen doorstaan. Omdat we evenwel in ons overvolle
land de natuurlijke loop der rivieren in toenemende mate hebben teruggedrongen
in te smalle zones – als gevolg van het zeer indringend wonen, werken en recreëren
van de moderne mens – zijn we opnieuw geconfronteerd met overstromingen
en dreigend gevaar in 1993 en 1995. De totstandkoming van de Deltawet Grote
Rivieren is op onderdelen een herhaling van de aanleiding tot het realiseren van
wetgeving in vroeger tijden. Dat het met bestuurlijk-organisatorische, financiële,
technische of juridische ingrepen niet of slechts met moeite wilde lukken, had ook
in de vorige eeuwen zijn precedenten na (dreigende) rampen. De considerans van
de Dijkbrief van Salland die de Bisschop van Utrecht schreef in 1308 verschilt
ten diepste niets van de considerans van de Deltawet grote rivieren (1995) of
de latere Wet op de waterkering (1996). Dat vergroot het besef dat Nederland
nooit veilig of af is en dat de zorg voor met name de waterkeringen van zee en
rivieren nooit onderwerp mag worden van politiek gekissebis welke een verkeerde
prioriteitsstelling tot gevolg kan hebben. Bodemdaling en zeespiegelrijzing nopen
tot eenzelfde vastberadenheid en heldhaftigheid als onze voorouders onder heel
andere omstandigheden hebben getoond. Het continuüm van dijkzorg zit hem
dus in de noodzaak Nederland te blijven beschermen tegen de gevaren der zee en
rivieren.
Vervolgens de grote lijn aangaande de waterhuishouding. Pas in de eeuwen na 1308
verruimt de primaire zorg voor de dijken zich naar de zorg voor het realiseren
van goede randvoorwaarden voor het bewerken van de bodem. In de lage delen
van ons land is het peilbeheer altijd al noodzakelijk geweest om er te kunnen
wonen en werken. In de hogere delen echter wordt waterafvoer pas noodzakelijk,
wanneer de gronden na ontginning steeds intensiever worden gebruikt, vooral
voor landbouwkundige doeleinden. Het is wellicht niet toevallig dat in Overijssel,
wanneer de dijkzorg adequaat geregeld is en de bestuurlijke organisatie stevig blijkt,
de besturen zich kunnen gaan bezighouden met de waterstaatkundige infrastructuur
van hun beheersgebied. Dat dit een voorzichtige aanzet vindt eind vorige eeuw,
maar uiteindelijk doorzet in deze eeuw met als hoogtepunt de ontwikkeling na
de laatste wereldoorlog (landbouw, verstedelijking, industrialisatie, toenemende
bevolkingsomvang) hoeft geen betoog. Lezing van het boek toont nog weer eens
aan hoezeer de organisatie en uitvoering van het waterbeheer afhankelijk zijn
van daadkrachtige bestuurders die tijdig de bakens verzetten. Het omgekeerde
geldt echter ook: als mensen geen initiatieven tonen en verplichtingen verzaken en
als overheden meer elkaar dan het water bestrijden, kunnen alleen grote rampen
de ontwikkelingen de gewenste richting insturen. Het is een triest maar waar
gegeven.

Afb. 6. Verbetering van de IJsseldijk
tot Deltahoogte in de jaren zeventig.
De dijken werden verstevigd met grond
die was vrijgekomen bij de verbreding
van weteringen (Foto: collectie J.A.F.
Damme).
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Als derde punt zou ik de plaats van water als beheersobject willen noemen. Hoe
gebrekkig het omgaan met water ook was in de middeleeuwen en zelfs nog tot in
deze eeuw, steeds blijkt opnieuw hoe bepalend dat water is voor het welzijn van
mensen. Water is vijand en vriend tegelijk. De vraag is of er een tijd in het verleden
was waarin de mensen zich zó bewust waren als wij nu – noodgedwongen – zijn
van de relatie tussen water en milieu of, anders gezegd, van water als onderdeel
van lokale, regionale, nationale, internationale en mondiale in elkaar grijpende
systemen. In elke tijd is water bestreden en gebruikt in een context die paste in die
tijd en die samenleving.
Waar kleinschalige verbanden in de aan onze eeuw voorafgaande eeuwen
de boventoon voerden, zijn dat nu grote, gecompliceerd in elkaar grijpende
maatschappelijke systemen geworden. Daarnaast is onze technologische kennis
enorm toegenomen. Zonder dit thema nu verder uit te werken zou gezegd kunnen
worden dat de relatief hoge mate van veiligheid tegen water die wij nu kennen
een vervolg moet krijgen in het op een verantwoorde wijze omgaan met water als
onderdeel van een ingewikkeld ecosysteem. Ten principale evenwel is dat geen
verschil met eeuwen geleden. Alleen de bewustwording van de plaats van water bij
het overleven van mens, dier en plant zal steeds meer nodig zijn in een wereld die
door de grote bevolkingsdruk tekort aan goed water zal vertonen. De ‘onduldbare
schade’, waarvan Guy van Avesnes in zijn Dijkbrief van 1308 spreekt, is te
transponeren naar de situatie van nu: alleen de maatschappelijke omstandigheden en
de sterk gewijzigde inkleuring van het schadebegrip nopen tot heel andere brieven
en maatregelen dan toen. Lezing van dit historische boek bevestigt nog eens dat
water als beheersobject (wat daarin in vroegere tijden ook onder werd begrepen)
een ontwikkeling heeft doorgemaakt die zich van zeer gecompartimenteerd, via
sectoraal naar integraal en in de toekomst naar geïntegreerd beheer beweegt.
Hedendaagse concepties over hoe water en ook dijken (!) temidden van andere
beleidsvelden beheerd moeten worden, met alle gevolgen die dat bestuurlijk,
organisatorisch, technisch en juridisch kan hebben, vinden hun oorsprong eigenlijk
pas in de jaren zeventig en tachtig. Zo bezien is onze kijk op water en dijken van
een geheel andere orde dan die van onze (verre) voorouders. Echter, integraal
denken en handelen zal de enige manier blijken om de hedendaagse problemen het
hoofd te kunnen bieden. Van de onverzettelijkheid waarmee mensen vroeger het
water trachtten te keren, kunnen wij veel leren.
Zo is de plaats van water fundamenteel niet veranderd. Er is wellicht één belangrijk
verschil: waren de mensen van eeuwen geleden nog vaak de ondergeschikten aan het
natuurgeweld, de mens van nu meent heerser te zijn geworden. Dat is hij ten dele
gelukkig ook. Niemand wil immers grote natuur- of watersnoodrampen. Laten we
ons daarbij echter realiseren dat de toestand van nu in diverse Derde Wereldlanden
weinig afwijkt van de toestand bij ons in de middeleeuwen. En bovendien, de
overheersing van de mens over het water vindt zijn einde waar de wetten van
de natuur niet worden gerespecteerd. De grootste zorg zal in de komende eeuw
wellicht niet de waterkering betreffen maar wel het steeds toenemende gebrek aan
voldoende water van goede kwaliteit.

