
Van 15 september 1998 tot 28 oktober 2006 bekleedde dr. G.P. van de Ven aan de Uni ver si -
teit van Amsterdam namens de Stichting Schilthuisfonds een bijzonder hoogleraarschap, 
met als leeropdracht ‘Waterstaatsgeschiedenis vanaf 1500 tot heden, in het bijzonder 
van het An cien Régime’. Toen zijn emeritaat naderde, ontstond in kleine kring het plan 
om ter gelegen heid van zijn afscheid een symposium te houden. In overleg met Gerard 
van de Ven kreeg dit symposium als thema ‘Ramp en Reactie’ en werden zes sprekers 
uitgenodigd om over dit onderwerp een bijdrage te leveren. Op 2 november 2006 vond de 
studiedag plaats in een goed gevulde Doopsgezinde Kerk aan het Singel te Amsterdam.
 De voorbereiding van deze dag was in handen van een comité, bestaande uit ver te gen-
woordi gers van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, een vertegenwoordiger van 
de Stich ting Schilthuisfonds en dr. Anneke Driessen op persoonlijke titel. In overleg met 
dit voorbe reidingscomité besloot de redactie van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 
een themanummer aan dit symposium te wijden en deze bijzondere afl evering van het 
tijdschrift op te dragen aan haar adviseur Gerard van de Ven.
 De lezer treft hierna de tekst van alle op 2 november 2006 gehouden lezingen aan, 
alsmede die van de laudatio, uitgesproken door prof. drs. J.A.J. Vervloet als voorzitter van 
het curato rium van de bijzondere leerstoel. Een door Anneke Driessen samengestelde 
lijst van publica ties van de emeritus completeert dit themanummer.
 Dankzij de medewerking van de sprekers en het voorbereidingscomité kan dit bijzon-
dere nummer van ons tijdschrift verschijnen. Onze dank geldt ook de sponsors die het 
mogelijk maakten dat dit themanummer een omslag in kleur kreeg. En dankzij het be-
stuur van de Ver eniging voor Waterstaatsgeschiedenis heeft het Tijdschrift voor Waterstaats-
geschiedenis vanaf deze afl evering een nieuwe opmaak.

Dit themanummer hebben wij allereerst samengesteld voor 
en ter ere van Gerard van de Ven, groot beoefenaar en sti-
mulator van de waterstaatsgeschiedenis in Nederland. De 
beoefening van de waterstaatsgeschiedenis gaat, zo weten 
velen uit ervaring, bij Gerard steeds gepaard met persoon-
lijke gedrevenheid, innemendheid en humor. Hij heeft 
daarmee vele liefhebbers van de waterstaatsgeschiedenis 
voor zich gewonnen en wij menen te weten dat even zovelen 
deze hommage aan Gerard van harte ondersteunen. Wij 
hopen dat hij dit themanummer als geestelijk geschenk 
welwillend wil aanvaarden, met die minzame glimlach die 
we zo goed van hem kennen. Tevens hopen we dat dit the-
manummer een grote schare van lezers zal vinden, binnen 
en buiten de kring van collega’s, studenten, vrienden en 
bekenden van de wa terstaatshistoricus die na zijn offi ciële 
 afscheid gewoon met zijn werk zal doorgaan. Dat laat ste 
weten wij zeker.
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