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Introductie 

De reden om aan met deze reader samen te stellen is het verhaal 

van de Canon van Nederland over de Beemster die centraal staat voor 
de droogleggingen en inpolderingen in Nederland daaraan zitten te 
ontwikkelingen van de poldermolens gekoppeld, en het geheel staat 
weer niet los van de geologische veranderingen van ons woongebied. 
Daarnaast ben ik extra geïnteresseerd in molens en de ontwikkeling 
daarvan, zeker die van voor de 18e eeuw.  

De poldermolen uit Noordlaren staat volgens mij symbool voor de 
strijd tegen het water, één van de onderdelen van de Canon van 
Nederland. Wat mij daarbij triggerde was hoe het zover kon gekomen 

dat dat nodig was en is. Wat is de geografische voorgeschiedenis en 
wat is er allemaal gedaan in die strijd tegen het water vanaf, pakweg 
de eerste eeuwen na onze jaartelling,  tot en met de drooglegging van 
de Haarlemmermeer. 

Daarbij kwam logischerwijs de ontwikkeling van wateropwerktuigen 
om de hoek kijken, handmolens, tredmolens, paardenmolens, 
wipmolens en achtkantige windwatermolens. 

Dat bleek uiteindelijk een heel erg lang verhaal te kunnen worden 
omdat ik diverse ‘zijsporen’ tegenkwam in relatie tot die, soms 
verloren, strijd.  

Onder andere worden de volgende zaken behandeld: 

• de geologische ontwikkeling van ons land en wat bijbehorende 
zaken; 

• algemene zaken rond de bedijkingen, droogmakerijen en 
inpolderingen in met name Noord Holland; 

• de Westfriese Omringdijk uit de 13e eeuw en het Schermereiland in 
het Hollands Noorderkwartier (1 op de kaart) waar 
men al vroeg met bedijkingen bezig was, temidden 
van het Schermer, het Starnmeer en het Beemster 

met De Rijp, de geboorteplaats en lang/veel de 
woonplaats van Leeghwater; 

• Leeghwater, een korte samenvatting over zijn 
leven, zijn activiteiten en wie hij was; 

• wat over de ontwikkeling van molens en met name 
poldermolens en andere molens die hielpen land 
droog te houden of land droog te maken;  

• enkele ontwikkelingen in Rijnland (2 op de kaart) en Delfland (3 op 
de kaart) 

• onze eerst bedoelde poldermolen uit de omgeving van Alkmaar, 
welke in het museum klaar lag maar door oorlogsgeweld verwoest is; 

https://leidraadlc.noord-holland.nl/structuren/westfriese-omringdijk/
http://home.planet.nl/~mante243/index.html#algemeen
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• onze poldermolen uit Noordlaren; 
• extra aandacht aan het gebied rond de Dollard i.v.m. het recht van 

opstrekking bij de boerderij Kloostergare uit Beerta; 
• overstromingen bij Dordrecht waardoor Dordrecht zijn belangrijke 

economische positie (mede) kon worden overgenomen door 
Amsterdam en de Biesbosch ontstond; 

• de inpoldering van de Beemster als eerste grote binnenwater (via de 
Zuiderzee een binnenzee); 

• zijdelingse wetenswaardigheden die ik op mijn zoektocht 
tegenkwam.  
 
Er is een grote verscheidenheid aan bronnen geraadpleegd zoals 

boeken uit o.a. de museumbibliotheek, veel internetsites, contacten 
met archieven, andere musea en molenaars. In het laatste deel staan 
de meeste linken naar internetpagina’s of sites. 
Voor onderdelen die zijn geciteerd is toestemming verleend.  

Het moge duidelijk zijn dat de besproken onderdelen redelijk 
summier en in hoofdlijnen beschreven zijn en vooral bedoeld zijn om 
een beeld te geven van de verschillende onderdelen. In de tekst staan 
soms linken naar bronnen om direct meer informatie te bekijken en 
achterin de reader zijn alle bronnen en de gebruikte linken 
opgenomen.   

In deze reader komen een aantal gebieden voor die exemplarisch 
zijn voor de eeuwenlange strijd tegen het water met (eenvoudige) 
bedijkingen en inpolderingen, en om een beter in- en overzicht van 
gebeurtenissen te krijgen: de Westfriese Omringdijk, het 
Schermereiland, het Rijnland, Delfland, de Biesbosch, de Dollard 
(Kloostergare uit Beerta), de Beemster en de Haarlemmermeer.  

In de reader komt ook informatie voor over een aantal onderwerpen 
die zijdeling bij deze reader betrokken zijn, maar zeker de moeite 
waard zijn om te benoemen en kort op in te gaan. 

Veel afbeeldingen zijn voor de duidelijkheid soms wat opgewerkt. 
1e versie februari 2022 

Ronald van Loenen 

 

Inleiding. 

Bewoners van ons land hebben er in de loop van de eeuwen voor 
gezorgd dat er veel land bijkwam, maar dat er ook veel land 
verloren ging. De hoeveelheid open water die ontstaan is door alle 

turfwinning is bekend. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Nieuwkoopse 
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Plassen, de Loosdrechtse Plassen, de Kagerplassen, de Reeuwijkse 
Plassen en de Vinkeveense plassen in Noord- en Zuid Holland. Maar 

ook de Haarlemmermeer was een meer ontstaan door de 
turfwinning. In het noordoosten van Nederland de Weerribben in de 
kop van Overijssel en veel meren in Friesland. Maar ook alle 
gegraven sloten in veengebieden om de waterhuishouding op pijl te 
houden om het land te kunnen gebruiken. Maar ook natuurlijke 
omstandigheden als stormen, stormvloed en de werking van eb en 
vloed en een stijgende zeespiegel hebben land doen verdwijnen.  

In 1396 had het Hoogheemraadschap Schieland al regels 
opgesteld om het land tegen teveel turfsteken te beschermen 
omdat het ook goede landbouwgrond aantastte. Maar er was steeds 

meer brandstof nodig dus ging het turfsteken later toch door. Rond 
1530 was het hoogveen op en ging men laagveen baggeren voor 
turf. 

 

Naamgeving ons leefgebied aan de Noordzee. 

Ontwikkeling van het gebied waarop wij nu wonen en officieel 
Nederland heet, werd door de Romeinen ‘Germania Inferior’ 
genoemd, werd in 1101 Holland genoemd toen Floris II dat jaar de 
titel “Graaf van Holland” kreeg. De naam Holland betekent houtland 

en was gekoppeld aan de Rijnstreek bij Leiden. Andere bronnen 
spreken van de omgeving van Haarlem. De woorden Niderlant en 
Niderlande werden voor het eerst gebruikt in het jaar 1275 door de 
geestelijke Berthold van Regensburg. Met zijn woorden werd het 
gebied tussen de Maas en de Rijn aangeduid. Rond 1400 was ons 
gebied bekend als de Lage landen bij de zee en in de loop van de 15e 
eeuw werd ons gebíed aangeduid als ‘Nederlanden’. Geen etnische 
maar een geografische naam. Halverwege de 16e eeuw werd ons land 
in het buitenland aangegeven met de ‘Nederlanden’. Tussen 1795 en 

1801 werd Nederland de Bataafse Republiek genoemd. Onder 
Lodewijk Napoleon werd Nederland voor het eerst een Koninkrijk, het 
Koninkrijk Holland bestond tussen 1806 en 1810. In 1815 werd bij 
het Congres van Wenen besloten dat de Noordelijke en Zuidelijke 
Nederlanden weer verenigd werden. Koning Willem I werd de 
monarch van het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf de afscheiding 
van België in 1830 is `Nederland’ de officiële naam van ons land. 
Maar het buitenland kent ons toch vooral als `Holland’.  

Maar de geografische ontwikkeling van ons gebied ging lang zijn 

eigen gang tot de 12e-13e eeuw. Vanaf toen begon de mens hier 
enige invloed op de vorming van het land te hebben. 
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Meer en minder land, geologische ontwikkeling van Nederland. 

De vorm van Nederland is altijd aan het veranderen geweest door 
met name de natuurlijke invloeden van de Noordzee, stormvloeden, 
veranderende zeespiegel (ongeveer +2 meter sinds onze 
jaartelling), eb en vloed, waterhoogtes in meren, erosies en 
kweldervormingen, weer en wind. Maar ook door ingrijpen van de 
mens zoals bedijkingen en inpolderingen en de inklinking van 
veengebieden als gevolg van ontginningen. Ook moernering, 
zoutwinning uit veen, rond de plek waar nu de Biesbosch ligt. 

In centraal Nederland waar nu het IJsselmeer ligt, was vroeger 

alleen land en ontstond ergens rond 2750 voor Chr. een meer dat 
uiteindelijk resulteerde in het IJsselmeer. 

De kaarten op de volgende pagina’s geven de ontwikkelingen aan 
van het huidige Nederland in de afgelopen 11.000 jaar. De huidige 
kustlijnen, de IJsselmeerpolders en de afsluitdijk zijn ingetekend. 
Om betere en duidelijkere afbeeldingen als .pdf te krijgen kun je de 
kaarten via deze link downloaden. Je krijgt dan grotere en 
duidelijkere kaarten. 

 

Legenda kaarten volgende bladzijden: 

 

 
 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/documenten/publicaties/2019/01/01/paleogeografische-kaarten-pdf
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9000 voor Chr 

 

Noordwest Europa rond 8000 vòòr Chr. De 
Noodzee ligt voor een deel droog en 

Engeland is nog verbonden aan het vaste 
land. Als gevolg van de stijgende zeespiegel 

verdronk het Noordzeegebied en rond 6250 

v. Chr. bereikte de zee de huidige kustzone. 

 

 
5500 voor Chr 

 
3850 voor Chr. 
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2750 voor Chr. In het midden  

ontstaan van het Flevomeer. 
1500 voor Chr. In het midden  

uitbreidend Flevomeer. 

 

 
500 voor Chr. 

 
250 voor Chr. 

 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flevomeer
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1250 na Chr.  

Late middeleeuwen (1000-1500). 

Ook merenvorming in Holland. 

 
1500 na Chr. 

Almere ontwikkeld rond 13e – 14e eeuw tot 

de Zuiderzee.  

 

 
1850 na Chr. 

 
2000 na Chr. 
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Opvallend is de zuidwest-noordoost lopende ontwikkeling en 
teloorgang van veengrond. 

 

Watersnoden en vloedgolven. 

Behalve dat vooral de Rijn, de IJssel en de Maas, naast veel 
kleinere rivieren, veel invloed hebben gehad op de vorming van ons 
land, hebben met name de vele stormvloeden heftige 
veranderingen veroorzaakt. 

Hieronder staan enkele belangrijke stormvloeden vermeld. Met 
name in de middeleeuwen werd ons land zeer regelmatig door 
stormvloeden geteisterd. 

 

Een van de eerste stormvloeden is die van het jaar 838. Op 26 
december van dat jaar loopt een groot deel van noordwest 
Nederland onder water door het ontbreken van goede dijken.  

De tweede bekende grote watersnoodramp is die van 28 september 
1014. Ook van deze watersnood is niet zo veel bekend. In de 
kroniek van de abdij van Quedlinburg in Saksen wordt gesproken 
over duizenden doden als gevolg van de watersnoodramp. 
 

Allerheiligenvloed 1 (1170) 

De Allerheiligenvloed van 1170 was een grote overstroming die 
ontstond toen de Noordzee tussen het huidige Huisduinen en Texel 
door de duinenrij brak. Deze overstroming markeerde een begin 
van het vergroten van het Almere en het openen ervan naar de 
Noordzee, zodat de Zuiderzee en de Waddenzee uiteindelijk konden 
ontstaan. Maar ook in Zuid-Holland en Zeeland levert deze vloed 
problemen op rond Dordrecht. Dit is ook de vloed die over de kop 
van Overijssel rolt en waar daarna in het midden van de 13 e eeuw 
Giethoorn ontstaat. (link1, link2)  
 

Eerste St. Elizabethsvloed (1404) 

Op 19 november 1404 overstromen grote delen van Vlaanderen, 
Zeeland en Holland. Deze stormvloed staat bekend als de eerste St. 
Elizabethsvloed. De schade is enorm. Na eerdere overstromingen 
zijn de polders opnieuw omdijkt en verrezen er nieuwe parochies. 
Dat alles gaat verloren. De stadjes IJzendijke en Hugevliet worden 
verzwolgen door de golven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Giethoorn
https://giethoorn.com/informatie/geschiedenis/
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Tweede St. Elizabethsvloed (1421) 

Op 19 november 1421 zaait de Tweede St. 

Elizabethsvloed dood en verderf in 
Zeeland en Holland. De watersnood is het 
gevolg van een zeer zware 
noordwesterstorm in combinatie met een 
extreem hoge stormvloed. Noord-
Beveland wordt het zwaarst getroffen. Zo 
zwaar dat Jan van Beieren – graaf van 
Holland, Zeeland en Henegouwen – het 
gebied vrijstelt van een deel van de 
belastingen om zo herstelwerkzaamheden 

mogelijk te maken. Zie ook stukje over de Biesbosch. 
 

Sint Felix Vloed (1530) 

In 1530 is het weer raak. Op 5 november van dat jaar worden grote 
delen van Zeeland overspoeld door de Sint Felixvloed. Achttien 
dorpen in het gebied ten oosten van Yerseke (toen Oost-Watering 
genoemd) worden volledig weggevaagd. De iets hoger gelegen stad 
Reimerswaal blijft als een klein eilandje achter. Noord-Beveland en 
Schouwen-Duiveland worden eveneens zwaar getroffen door de Sint 

Felix Vloed. Op Noord-Beveland steekt alleen de toren van Kortgene 
nog boven het water uit. Noord-Beveland kan uiteindelijk behouden 
worden, maar verandert in een schorrengebied. Bijna 70 jaar na de 
Sint Felix Vloed wordt de eerste Noord-Bevelandse polder opnieuw 
bedijkt.  
 

Allerheiligenvloed 2 (1570) 

In 1570 wordt Nederland geconfronteerd met weer een 
Allerheiligenvloed. Op 1 november van dat jaar woedt een hevige 

storm. Talloze dijken aan de Hollandse kust begeven het. Het 
kustgebied van Vlaanderen tot aan Groningen en Noordwest-
Duitsland wordt overstroomd. Rond Antwerpen verdwijnen vier 
dorpen onder een dikke laag slib, in Friesland komen meer dan 
3.000 mensen om het leven en ook Zeeland wordt zwaar getroffen. 
In een brief aan Koning Filips II schrijft de hertog van Alva dat 
vijfzesde van Holland onder water staat. Hoeveel doden er vallen bij 
deze watersnoodramp is niet precies bekend maar hun aantal wordt 
geschat op minstens 20.000. Tienduizenden mensen raken dakloos 
en winter-voedselvoorraden worden vernietigd. 
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De Domeinraad in Bergen op Zoom had op 1 november 1570 
"aanmerckende dat die groote stormen van winde ghisteren 

begonst" aan de dijkgraven van het Zuid- en Noordkwartier een 
waarschuwing gegeven door "seer uytnemende hooghe vloet". 
 

Kerstvloed (1717) 

In de kerstnacht van 1717 wordt het 
kustgebied van Nederland, Duitsland 
en Scandinavië geteisterd door een 
zware noordwesterstorm. Naar 
schatting 14.000 mensen komen 
om. De Kerstvloed is de grootste 
vloed sinds bijna vier eeuwen en de 
laatste grote overstroming in Noord-

Nederland. Op het noordelijke platteland staat het water enkele 
meters hoog. De dorpen direct achter de zeedijk worden volledig 
weggevaagd en ook de stad Groningen wordt overstroomd. 

In Groningen vallen als gevolg van de Kerstvloed 2.276 slachtoffers. 
Er worden 1.455 huizen vernield of zwaar beschadigd door het 
woeste water. Water dat ook Amsterdam en Arnhem instroomt 
evenals de gebieden rond Dokkum en Stavoren. In Friesland komen 

150 mensen om. Op Vlieland valt het al eerder door overstromingen 
getroffen dorp West-Vlieland ten prooi aan het water. 
 

Stormvloed van 1906 

Op 12 maart 1906 vond een stormvloed plaats die vooral Zeeland 
en Vlaanderen trof. De overstroming gebeurde overdag waardoor er 
geen slachtoffers vielen. De schade was echter groot. Land werd er 
niet verloren. In Vlissingen werden tijdens deze stormvloed zeer 
hoge waterstanden gemeten, die pas bij de watersnood van 1953 

werden overtroffen. 
 

Zuiderzeevloed 

De Zuiderzeevloed van 1916 is niet zo omvangrijk als de eerder 
genoemde watersnoodrampen, maar is wel de directe aanleiding 
voor de Zuiderzeewerken. Op 14 januari van dat jaar groeit een al 
dagen aanhoudende storm uit tot een zware storm waarbij 
windsnelheden van ruim 100 kilometer per uur worden bereikt. 
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De Waterlandsche zeedijk ten zuidwesten 
van Marken wordt over een lengte van 

anderhalve kilometer weggeslagen, bij 
Edam breekt een dijk door en hetzelfde 
gebeurt bij de Anna Paulownapolder. Het 
hele gebied rond Edam, Purmerend, Broek 
in Waterland en Durgerdam komt blank te 
staan. Ook het benedengedeelte van de 
Gelderse vallei wordt getroffen. De storm richt veel schade aan en 
op Marken – enkel beschermd door lage kades – vallen 16 doden. 
 
Meer weten over stormvloeden en overstromingen, klik hier. 

 
 

-.-.-.-.- 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

