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Ter gelegenheid van mijn zilveren jubileum als 
hoogheemraad van Rijnland heb ik aan Rijnland 
een ambtsketen aangeboden. Op het moment van 
aanbieding van de keten maak ik sedert ruim 3 8 
jaar deel uit van Rijnlands bestuur, waarvan 
25 jaar als hoogheemraad. De keten maakt in 
zijn onderdelen een aantal aspecten en achter
gronden van Rijnland zichtbaar. Zij is ontwor
pen als een uitbeelding van Rijnland, waarbij 
naar het uiterlijk meer aandacht lijkt te zijn 
geschonken aan de geografie, dan aan de taken 
van Rijnland. Toch is dat eerder schijn dan 
werkelijkheid. De Rijnlandse taken, zowel oud 
als nieuw, zijn zeker even sterk in de keten 
verzinnebeeldigd als Rijnlands geografische 
gesteldheid. Een foto van deze keten vindt u 
op de omslag en is gemaakt door Gerard Zwarts. 
De keten bestaat uit twaalf schakels in de 
vorm van schilden, verbonden door schakels die 
zowel de boezem als schoon water symboliseren. 
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De grootste van die schakels is uitgevoerd als 
ovaalvormig MEDAILLON dat het wapen van RIJN
LAND bevat, gedekt met de keizerskroon. Op de 
keerzijde is gegraveerd: "I M K fecit", 
"V W V C invenit" en "MCMXCV" dat wil zeggen 
Ismay Kaiser maakte en Van Wassenaer van 
Catwijck ontwierp mij. Het jaartal 1995 is 
niet dat van ontwerp of uitvoering. Die vonden 
plaats in de jaren 1991 tot 1993. Mevrouw 
Kaiser is een in Amsterdam werkzame edelsmid, 
die in het bijzonder gespecialiseerd is in 
bewerken van zilver. Ik vatte het denkbeeld 
van de keten op en ontwierp deze ook deels. 
Het is echter al te simplificerend hem het 
hele ontwerp toe te dichten. Het aandeel 
daarin van Ismay Kaiser is niet weg te denken. 
Een door haar met de hand geschreven overzicht 
van haar werk aan en de materialen van de 
keten is als een bijlage hierbij gevoegd. 
Uitgaande van dat wapenschild en gaande in de 
richting van de klok beelden de elf overige 
schakels de wapens uit van een aantal gemeen
ten, ambachten en families die voor Rijnland 
van betekenis zijn of waren. 

WOUDE zowel een geslacht van die naam als een 
overoud ambacht in het centrum van Rijnland, 
een van de oerambachten die zich omstreeks 
1163 aaneensloten om de rampzalige toestand te 
keren die was geschapen door de plotselinge 
afsluiting van de Oude Rijn bij Katwijk aan 
Zee. 
Het ambacht werd begrensd door de Oude Rijn, 
de Does en de Wijde Aa en wordt doorsneden 
door de Heimanswetering en de Woudwetering. De 
Does behoort tot de kanalen die in 1163/64 
werden gegraven om het water, dat door de ver
stopping van de Oude Rijn niet meer bij Kat
wijk in zee kon vloeien, naar het noorden af 
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te voeren. De Woud- en Heimansweteringen 
werden ca 50 jaar later gegraven in het kader 
van de Hollands Stichtse vredesbepalingen van 
1926 en dienen in essentie hetzelfde doel. 
Drie leden van het geslacht van Woude waren in 
de eerste vier eeuwen van Rijnlands bestaan 
lid van Rijnlands college: een was dijkgraaf, 
twee waren hoogheemraad. Behalve de dijkgraaf 
en hoogheemraden van het geslacht van Woude, 
een jongere tak van het geslacht Van Wasse
naer, komt Woude in het Rijnlandse terug in de 
personen van een aantal hoogheemraden uit de 
tak der (Duivenvoordse) Wassenaers, die na het 
uitsterven van de tak Woude de heerlijkheid 
Woude in samenhang met Warmond door vererving 
verwierven en daarna eerst als Duivenvoorde 
Warmond, later als Wassenaer Warmond worden 
aangeduid. Deze tak van de Wassenaers leverde 
twee dijkgraven en vier hoogheemraden. 

KATWIJK Hier vloeide tot 1163 de Oude Rijn in 
zee, totdat die monding tijdens een stormvloed 
plotseling verstopte. Meermalen werden plannen 
beraamd om die monding kunstmatig weer te her
stellen. Eenmaal mislukte dat. De naam Het 
Mallegat herinnert aan de eerste mislukte 
poging. De tweede maal was Rijnland succes
voller. De Uitwatering te Katwijk kwam tijdens 
de regering van Lodewijk Napoleon, Koning van 
het 'Koningrijk Holland' tussen 1804 en 1807 
tot stand en deze ging niet meer verloren. Aan 
een van de drie ontwerpers Conrad, Blanken en 
Kros herinnert een andere van de schakels van 
de keten. 
In Katwijk is het grootste van alle Rijnlandse 
boezemgemalen gelegen. Dit verving in 1954 een 
stoomgemaal dat in 1880 werd gebouwd om drei
gend waterbezwaar te keren, veroorzaakt door 
de afdamming van het IJ en de aanleg van het 
Noordzeekanaal. 
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LEIDEN Sedert 1578 is Leiden de zetel van 
Rijnland. Voorts is de stad knooppunt van 
belangrijke boezemwateren: Oude Rijn, Rijn-
Schiekanaal in de volksmond De Vliet, Wadding-
ervlietkanaal en Zijl. Het oudste kanaal van 
Nederland, de Fossa Corbulensis, liep groten
deels over het huidige tracé van de Vliet en 
is binnen Leiden nog traceerbaar als Trek-
vliet respectievelijk Vliet. De Zijl was een 
der andere in 1163/64 gegraven ontwateringska
nalen om het water uit de Oude Rijn noord-
waards af te voeren. 
Leiden leverde van oudsher tot het nieuwe 
Reglement van 1858 een hoofdingeland aan 
Rijnlands bestuur. Die traditie werd hervat 
toen Rijnland in 1950 tien vertegenwoordigers 
van het gebouwde eigendom in zijn bestuur op
nam, die aanvankelijk allen werden verkozen 
door gemeenten binnen Rijnland. Aanvankelijk 
hadden drie gemeenten, waaronder Leiden, een 
zogenaamde kwaliteitszetel. Toen de gemeenten 
in 1979 niet langer het gebouwd vertegenwoor
digden kreeg Leiden opnieuw een kwaliteits
zetel, ditmaal voor een hoofdingeland voor de 
waterkwaliteit. 
Wat dit laatste betreft telt Leiden niet 
minder dan twee grote afvalwaterzuiverings
inrichtingen (awzi's), waarvan de oudste 
(Leiden Noord) al voor de oorlog verrees. 

HAARLEM Leverde evenals Leiden van oudsher een 
hoofdingeland, eerst ongebouwd, later water
kwaliteit . 
Het Spaarne, dat van oudsher door de stad 
loopt, is sedert oeroude tijden een der be
langrijkste boezemwateren in het noordwesten 
van Rijnland. Daar waar deze oude veenrivier 
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in het IJ uitmondde legde Rijnland al voor 
1256 een dam, de Spaarndam. Het oudste Rijn
landse archiefstuk, het charter van Rooms 
Koning graaf Willem V van Holland, heeft op 
die dam betrekking. Nadat de graaf van Holland 
aan die van Haarlem vergund had door die dam 
een scheepvaartsluis te maken, beloofde hij na 
protesten van Rijnlands bestuur, dat hij iets 
dergelijks in het vervolg nooit meer zou 
vergunnen zonder toestemming van Rijnland. De 
uitreiking van dat charter is zinnebeeldig 
uitgebeeld op het schilderij van Van Everdin-
gen en Post, dat nu hangt in de grote zaal van 
Rijnlands Gemeenlandshuis in Leiden. In het 
dorp dat op die dam groeide, Spaarndam, waren 
sedert oeroude tijden, in het gedeelte dat nu 
tot de gemeente Haarlem behoort, een groot 
aantal uitwateringssluizen gemaakt, waarvan 
een aantal bekostigd door en eigendom van het 
Grootwaterschap Woerden. De laatste van die 
Woerdersluizen bestaat nog steeds en is momen
teel bekroond door een volstrekt fictieve 
waterschapsheid Hans Drinkers. 

Het voormalige stoomgemaal Spaarndam, dat in 
het midden van de negentiende eeuw werd ge
sticht toen de Haarlemmermeer werd droogge-
maakt, wordt thans met dieselmotoren aangedre
ven. De schepraderen die aldus worden bewogen, 
zijn nog oorspronkelijk. 
Haarlem telt, evenals Leiden, twee awzi's, de 
oudste. Waarderpolder, in Haarlem-Noord, de 
andere. Schalkwijk, in de zo genaamde wijk in 
Haarlem-Zuid. De laatste heeft slechts plaat
selijke betekenis. Waarderpolder zuivert 
daarentegen naast afvalwater uit Haarlem ook 
dat uit Bloemendaal, Zandvoort en de kernen 
Spaarndam-Oost en Haarlemmerliede. Aan beide 
installaties wordt in 1995 de laatste hand 
gelegd aan een uitbreiding die met name beoogt 
de kwaliteit van het uit de installatie vloei-
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ende water, het zogenaamde effluent, beduidend 
te verbeteren. 
In de Sint Bavokerk en in de kerk te Spaarndam 
is een Rijnlands gebrandschilderd raam aanwe
zig. Dat van de Bavo is afkomstig uit de kerk 
te Noordwijkerhout, dat in de kerk van Spaarn
dam is destijds voor die kerk vervaardigd. 

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Maar liefst 
twee gemeenlandshuizen stonden op het grondge
bied van de huidige gemeente. Beide zijn nog 
aanwezig, maar slechts een daarvan, dat te 
Spaarndam, heeft die functie behouden. Rijn
land heeft het andere, genaamd Zwanenburg, te 
Halfweg gebouwd in 1648, in 1863 verkocht om 
er een suikerfabriek in te vestigen, zulks met 
het beding dat de koper de voorgevel niet 
mocht wijzigen. Het al genoemde schoorsteen
stuk van Caspar van Everdingen werd toen naar 
het gemeenlandshuis te Leiden overgebracht. 
Ook twee gemalen staan op het grondgebied van 
deze gemeente, het oorspronkelijke stoomgemaal 
Halfweg, gesticht tegelijkertijd met zijn 
zustergemalen in Spaarndam en Katwijk, en het 
nieuwe gemaal uit 1977. Het oude gemaal in 
Halfweg, dichtbij het oude gemeenlandshuis van 
Rijnland, is nu ondergebracht in een stichting 
die het als museum exploiteert. 
Het afvalwater van de gemeente wordt behandeld 
op twee Rijnlandse awzi's, Haarlem Waarderpol
der voor het westelijke deel met uitzondering 
van de nog ongerioleerde kern Spaarnwoude en 
Zwanenburg voor de kern Halfweg. Die laatste 
awzi staat op de nominatie voor een grondige 
uitbreiding, waarop ook Badhoevedorp, Hoofd
dorp-Noord, Cruquius en Vijf huizen, alle even
als de kern Zwanenburg in de gemeente Haar
lemmermeer gelegen, zullen worden aangesloten. 
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WASSENAER Het ambacht van die naam, dat aan
stonds in 1163 toetrad tot de ambachten, die 
de noodsituatie het hoofd moesten bieden, ont
staan door het dichtslibben van de monding van 
de Oude Rijn te Katwijk (zie aldaar en onder 
Woude en Leiden) voerde tot ongeveer 12 95 een 
ander wapen dan dat met de 'Wassenaars' , 
wassende manen, dat wat de ambachtsheren 
nadien gingen voeren. Het oudste wapen toonde 
een Andrieskruis over een veld met drie dwars
balken. 
In zijn oorspronkelijke gedaante werd de 
oostgrens van het ambacht Wassenaer gevormd 
door de Vliet (zie onder Leiden). Door split
sing en vererving werd het allengs kleiner. 
Voorburg, Veur, Voorschoten en wellicht Val
kenburg en Katwijk maakten van het ambacht 
aanvankelijk mede deel uit. In zijn huidige 
omvang telt het niet meer dan delen van de 
voormalige ambachten Wassenaer en Zuidwijk. 
Die zijn ook daarin opmerkelijk dat het dorp 
Wassenaar in het ambacht Zuidwijk gelegen is 
en het voormalige kasteel Zuidwijk in het 
ambacht Wassenaer. 
Behalve de Vliet, telt Wassenaer geen boezem
wateren van veel belang. Van west naar oost 
gerekend vinden wij parallel aan de zeekust 
achtereenvolgens de Katwijkse Watering, de 
Valkenburger Watering, de Kaswatering, die 
duidelijk dateert van voor de aanleg in 1661 
van de Wassenaarse Landscheiding tussen Rijn
land en Delfland. Hetzelfde geldt voor de 
Zijlwatering, de Veenwatering, evenals voor de 
Schenk of Scheyinckwatering. Die boezemwateren 
hebben alle met elkaar gemeen dat zij hun 
voortzetting vinden in een vaak gelijknamige 
watergang aan de Delflandse kant van de Land
scheiding. 
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Als een van de zogenaamde oerambachten leverde 
Wassenaer ook in later jaren een Rijnlandse 
hoofdingeland. Leden van het geslacht Van 
Wassenaer en van de daaraan verwante geslach
ten Van Duivenvoorde, Van der Lecke, Van 
Polanen en Van Woude maakten in zeer grote 
aantallen deel uit van het College van Rijn
land. Tezamen leverden zij acht dijkgraven 
(waarvan drie al hiervoor aangeduid) en 27 
hoogheemraden. Wanneer men de dubbeltellingen 
weglaat, komt het aantal collegeleden dat het 
geslacht van Wassenaer aan Rijnland leverde op 
30 uit. (NB daarnaast leverde het geslacht ook 
26 collegeleden aan de hoogheemraadschappen 
Delfland (13, waaronder een dijkgraaf/baljuw) 
en Schieland (13, waaronder een dijkgraaf). 

De namen van de dijkgraven zijn: 
jaren 

Jan van 
Polanen 1333, 1336 2(4) 
Dirc van Duvenvoirde 
1407, 1408 2 
Jacob van Woude heer 
van Warmond 142 6143 0 5 
Aernout (of Arent) van 
Duvenvoirde 15991609 10 
Jacob van Wassenaer 
van Duvenvoirde 
16791707 28 
Frederik Hendrik van 
Wassenaer van Catwijck 
17521772 20 
Jacob van Wassenaer 
Obdam 17721780 8 
Willem Lodewijk van 
Wassenaer Starrenburgh 
1787-1795 8 

n a r e n 
i n c 1 . 
c o l l e g e 

16 

33 

33 
19 

16 
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Onder die hoogheemraden tellen wij een lid van 
de oude hoofdstam Wassenaer, zes Duivenvoordes 
en Wassenaers van de hoofdtak Duivenvoorde, 
(NB na 1618 noemen alle Duivenvoordes zich 
weer Van Wassenaer) , drie Wassenaers van de 
jongere hoofdtak Catwijck, vier Duivenvoordes 
en Wassenaers van de tak WarmondWoude, acht 
leden van de tak DuivenvoordeObdam en Wasse
naerObdam, welke tak in de zeventiende eeuw 
de ambachten Wassenaer en Zuidwijck verwierf 
uit de boedel van de prinsen de Ligne, erfge
namen van de oudste Wassenaer tak der burggra
ven van Leiden. Twee Wassenaers van andere 
takken en twee leden van het verwante geslacht 
Woude maakten voorts deel uit van Rijnlands 
dagelijks bestuur. 
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat twee 
Rijnlandse droogmakerij en werden uitgevoerd 
door consortia onder leiding van een Wasse
naer, namelijk de Wassenaerse polder (die 
mogelijk ten onrechte later op kaarten als 
Wassenaarse polder werd vermeld) omstreeks 
1666 en De Noordpias omstreeks 1759. 
Anders gezegd kan men deze schakel zien als 
zinnebeeld van de onmisbare bijdrage die 
dijkgraven en andere leden van het college 
door de eeuwen heen hebben geleverd aan 
■"het bestendig welzijn van het gemene land 

van Rijnland'. 

CONRAD Deze waterbouwkundige, was als adjunct
generaalopziener van Rijnland een der ontwer
pers van de uitwatering te Katwijk. Hij staat 
zinnebeeldig voor die vele waterbouwkundigen 
en andere vernuftelingen, zoals De Gruyter, De 
Groot, Riemens en Overgaag, die Rijnlands 
bestuur ter zijde staan en stonden bij het 
uitvoeren van zijn dankbare taak. De keuze 
voor het huismerk van Conrad werd voornamelijk 
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ingegeven door overwegingen van kunstzinnige 
aard. Tevens speelde een rol dat zes leden van 
deze familie in Rijnland hun sporen hebben 
gezet en verdiend. Met name geldt die waarde
ring Frederik Willem Conrad wiens pastel 
portretje sedert 1950 in de dijkgraafskamer 
hangt. 

AMSTERDAM De noordoostelijke hoeksteen van 
Rijnland kan in de keten niet ontbreken ook al 
is die stad in verleden en heden ook vaak een 
steen des aanstoots gebleken. De Kostverloren 
Vaart, gegraven op kosten van Rijnland, maar 
door Amsterdam met een dam (met overtoom) 
afgesloten, herinnert aan zo'n conflict. Het 
'package deal' tussen een aantal directeuren 
van (diensten van) Amsterdam, Zuiveringsschap 
Amstel en Gooiland en van de provincies 
Utrecht en Noord-Holland van mei 1994 lijkt 
op een bestendiging van deze instelling te 
wij zen. 

Het vroeger geheel landelijke westen van de 
stad, het oude ambacht Sloten, is voor en na 
de Tweede Wereldoorlog eerst gaandeweg, later 
versneld volgebouwd. De oude polderwatergangen 
en -gemalen werden daarbij deels gehandhaafd 
en Amsterdam-West maalt aan de noord- en 
zuidzijde uit op Rijnlands boezem. 
In het integrale project De Nieuwe Meer werken 
Amsterdam en Rijnland eendrachtig samen ter 
bestrijding van blauwwieren, die veel stank en 
hinder veroorzaakten. In het integrale project 
Amstelveense Poel in het Amsterdamse Bos wer
ken Amsterdam en Rijnland met twee andere 
Rijnlandse gemeenten. Aalsmeer en Amstelveen, 
en twee andere waterschappen Groot Haarlem
mermeer en Amstel en Vecht samen om een ander 
probleem van algenbloei meester te worden. 
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ALPHEN AAN DEN RIJN Gelegen aan een knooppunt 
van belangrijke boezemwateren. Oude Rijn, 
Gouwe, Aarkanaal en Heimanswetering gaat er 
bijna geen druppel water door het boezemnet
werk of het heeft Alphen aan den Rijn gepas
seerd. Daarnaast telt de gemeente Alphen aan 
den Rijn twee awzi's, Alphen-Noord en Alphen 
Kerk en Zanen. Voorheen was er in Alphen nog 
een oudere awzi, Alphen-West en tenslotte is 
daar nu nog de awzi Zwammerdam, die eerlang 
zal verdwijnen. Binnen het grondgebied ligt 
een aanzienlijk aantal sluizen en sluisjes die 
deel uitmaken van de binnenwater kerende Hoge 
Rijndijk. Die kering heeft ten doel het zuide
lijk deel van Rijnland te beschermen tegen 
opwaaiing die kan optreden bij langdurige 
noordelijke of noordoostelijke wind bij zware 
neerslag. Een van die sluizen, de Gouwesluis, 
herinnert aan de plaats waar de burggraven van 
Leiden in de middeleeuwen de eertijds doodlo
pende Gouwe noordwaards doortrokken naar de 
Oude Rijn en dat project financierden door een 
bijzonder lucratieve scheepstol. 

In de kerk te Oudshoorn, het vroeger zelfstan
dige ambacht aan de noordoever van de Oude 
Rijn, is een van de fraaie Rijnlandse glazen 
bewaard gebleven. De andere zijn te zien in 
kerken te Gouda, Haarlem en Spaarndam. 

ZWAMMERDAM Dit vroeger zelfstandige ambacht 
vormt met Katwijk een der vroegste waterstaat
kundige zwaartepunten van Rijnland. Toen de 
Rijn bij Katwijk in 1163 dichtslibde, legde de 
Hollandse graaf bij Steekt een dam in de Oude 
Rijn om het van het Sticht afvloeiende water 
te weren en bouwde daarbij een burcht om die 
te beschermen. Die burcht, de Swadenburg, gaf 
zijn naam aan het vlek dat daaromheen groeide. 
Nauwelijks lag die dam daar of er ontstond 
daarover onmin tussen de mannen van de graaf 
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en die van de bisschop. De eerste keer liep 
dat hooglopende geschil uit op een uitspraak 
van Frederik Barbarossa Keizer van het Heilige 
Roomse Rijk der Duitse Naties. In 1165 beval 
deze de Hollandse graaf de dam in 'zijn vrije 
Rijn' weer te verwijderen. Het blijft duister 
of de graaf aan dat bevel voldeed. 3 7 jaar 
later in 12 02 was het weer mis rond de Swaden-
burgerdam. In een van de vele Stichts-Holland
se oorlogen was deze mede de inzet. Nu bevat
ten de vredesbepalingen een uitdrukkelijke 
verwijzing, de eerste, naar Rijnland. Scruta-
tores Rijnlandiae (Rijnlandse schouwers of 
heemraden) zouden erop toezien dat partijen de 
hand hielden aan de bepaling dat die van 
Holland de zuidzijde van de dam mochten onder
houden (lees ophogen) en die van Utrecht de 
noordzijde (lees afgraven). 

Nog weer 24 jaar later in 1226 komt een blij
vende vrede tot stand. De dam zal geheel 
verdwijnen en worden vervangen door een brug, 
die voor gemeenschappelijke rekening zal komen 
van (later) Rijnland en Woerden. Voorts zullen 
die van het Sticht (later die van Woerden) 
zorgen voor het graven van drie wateringen, 
waarvan twee, de Heimanswetering en de Woud
wetering, nog steeds functioneren. Voorts 
zullen zij zorgen voor het maken en onderhou
den van een aantal aanvullende spuisluizen in 
Spaarndam. De samenwerking tussen Rijnland en 
het Grootwaterschap Woerden die in de zestien
de eeuw een andere financiële inhoud krijgt 
blijft tot 1966 wezenlijk ongewijzigd. In dat 
jaar wordt de regeling met Woerden vervangen 
door een modernere. Wezenlijk blijft de regel 
overeind dat 'die van Woerden' Rijnland moeten 
betalen voor het afgevoerde water. 

GOUDA telt maar liefst drie Rijnlandse gema
len, een awzi en een Rijnlandse scheepvaart-
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sluis. Van die gemalen zijn er twee in hoofd
zaak bestemd voor peilbeheersing van de stads-
boezem, het derde en grootste is een der 
boezemgemalen, die in het midden van de negen
tiende eeuw werden gesticht om het waterbe-
zwaar te bestrijden dat was toegenomen door de 
inpoldering van de Haarlemmermeer. Bij dit 
gemaal is in de jaren vijftig op kosten van 
Delfland een elektrische pompinstallatie 
aangebracht om extra water aan de Hollandsche 
IJssel te kunnen onttrekken dat via Gouwe, 
Oude Rijn en Vliet naar Leidschendam zou 
worden gebracht om te dienen ter leniging van 
de zoetwaterbehoefte van Delfland, die door de 
toenemende verzilting van de Nieuwe Maas en 
Nieuwe Waterweg niet meer uit het zuiden kon 
worden bevredigd. 

In de Sint Janskerk te Gouda is het mooiste 
van alle Rijnlandse glazen te zien, een der 
fabelachtige 'Goudse glazen', de collectie ge
brandschilderde ramen die deze kerk rijk is. 
Op die glazen zijn ook de wapens afgebeeld van 
de leden van het college, de secretaris en de 
rentmeester van Rijnland. Daarbij zijn ook 
twee wapens van leden van de familie Van 
Wassenaer, Johan van Duvenvoirde en Woude, 
heer van Warmond, bijgenaamd 'de admiraal van 
Warmond', en zijn achterneef Gijsbrecht van 
Duvenvoirde, heer van Obdam. Dit is bij mijn 
weten de eerste, maar bij lange na niet de 
laatste, maal dat het college zijn wapens op 
een in het oog vallende plaats aanbrengt. 
Binnen Rijnlands huis zijn de voorbeelden 
daarvan te talrijk om verder te gaan dan het 
noemen van één object, de Hensbeker van Zwa
nenburg, ontworpen door Romeijn de Hooghe, 
waaruit alle leden van het college eens, bij 
hun installatie, zullen drinken of hebben 
gedronken. 






