
Schouwen van toen naar nu



Als dank aan onze schouwmeesters, 

voor hun jarenlange inzet. 

Schouwen van toen naar nu



Dit boekje is een eerbetoon aan onze schouwmeesters. 

Voor mij als bestuurder is de schouw altijd een apart 
fenomeen geweest. Een beladen onderwerp, in de 
positieve én negatieve zin van het woord. Schouwmees-
ters, die vooral in het verleden hun taak vaak generaties 
lang van vader op zoon overdroegen, leefden toe naar 
de momenten waarop de schouw plaatsvond. De functie 
werd beschouwd als een erebaan voor oud-waterschaps-
bestuurders of agrariërs met een grote betrokkenheid 
bij het waterbeheer. Maar de schouw kon ook een bron 
zijn van controverses tussen het schap en particulieren, 
agrariërs, natuurorganisaties. Waar meerdere belangen 
een rol spelen, is dat vrijwel onvermijdelijk. 

In de loop der jaren is er veel veranderd. Voortschrijdend 
inzicht heeft er toe geleid dat er de laatste jaren steeds 
meer nadruk kwam te liggen op verbetering van de wa-
terkwaliteit. De waterlopen hoeven niet langer ‘strak en 
zwart’ te zijn, zoals vroeger de standaard was. Ik realiseer 
me dat dat een omslag is, die soms tegen het gevoel van 
de schouwmeesters indruist. Bij mannen van de praktijk 

zit het er diep ingebakken dat ‘alles eruit’ moet om zeker 
te zijn van een goede waterdoorstroming. Toch hebben 
we de laatste jaren flinke stappen gezet bij het gediffe-
rentieerd schouwen. Mijn complimenten daarvoor.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een 
van de weinige waterschappen die nog werken met een 
schouwmeesterscorps. Dat we ons nu gedwongen zien 
om te kiezen voor een sterk verkleind schouwteam, heeft 
zoals u weet een drieledige oorzaak. Om te beginnen 
neemt het hoogheemraadschap de verantwoordelijkheid 
op zich van de schouw van de primaire watersystemen; 
voor de tertiaire systemen wordt samenwerking gezocht 
met andere partijen, zoals natuurorganisaties en terrein-
beheerders. Bovendien heeft ons bestuur gekozen voor 

Voorwoord

één keur voor het hele gebied. Per saldo worden er dus 
aanmerkelijk minder kilometers geschouwd. Daarnaast 
stappen we over op digitaal schouwen; dat vergt een 
investering in apparatuur en opleiding die voor zo’n 
groot schouwteam te kostbaar zou worden. En ja, ook 
de kosten spelen een rol. Een kleiner team is nu eenmaal 
kostenefficiënter, hoe wrang dat misschien ook klinkt. 
Naar de ingelanden toe voelen wij de sterke verplichting 
ook dat aspect zwaar mee te wegen. 

Ik weet dat bij veel scheidende schouwmeesters een 
onbehaaglijk gevoel knaagt: gaat dit wel goed zo? 
Dit gevoel zou ik graag wegnemen. Wanneer wij als 
waterschapsbestuur niet alle vertrouwen zouden hebben 
in deze stap, dan zouden we hem niet zetten. Heus, dat 
komt met vallen en opstaan zeker op termijn wel goed. 
Desondanks doet ieder afscheid pijn. Het is een beetje 
sterven, zoals de Fransen zeggen. Maar jullie zullen zien: 
in dit geval is er wel degelijk leven na dit afscheid is. 

Cees Mantel
Hoogheemraad

“De functie schouwmeester 
werd beschouwd als een erebaan voor 

oud-waterschapsbestuurders of agrariërs
met een grote betrokkenheid 

bij het waterbeheer.”



“Er is enorm veel veranderd, de 
laatste jaren. En dat proces gaat 
alsmaar door.” Schouwcoördinator 
Eric Mol schetst de huidige stand 
van zaken en de te verwachten 
ontwikkelingen van de schouw. 

“Om ook te voldoen aan de normen 
van de Kaderrichtlijn Water, gaan we 
de komende jaren minder kilometers 
schouwen én we gaan anders schou-
wen”, vertelt Mol. “Dat ‘strak en zwart’ 
niet meer hoeft, wil zeker niet zeggen 
dat de manier van schouwen die we 
jarenlang gewend zijn geweest, niet 
goed was. Het wil ook niet zeggen dat 
het waterbelang niet langer te allen 
tijde prevaleert. We kunnen alleen daar 
waar het kán, meer toestaan. Wat dat 
betreft maken technologische ontwik-
kelingen ook steeds meer mogelijk. 

We kunnen nu bij wijze van spreken  
tot op de meter nauwkeurig vaststel-
len waar sprake is van overbreedte: 
hier een paar meter wél, daar weer 
niet. Dat sluit prachtig aan bij de 
aanpak die ecologen voorstaan. Juist 
door natuurontwikkeling te differenti-
eren en verspreiden, slaat het aan.”

Al doende leren
Hoe de nieuwe marges voor de 
gedifferentieerde schouw er precies 
uit gaan zien, moet de praktijk nog 
uitwijzen. “Losser laten is beslist niet 
hetzelfde als loslaten”, realiseert Mol 
zich. “We zullen de komende jaren 
moeten zoeken naar een nieuwe 

Voortschrijdende inzichten

balans. We gaan werken met zoge-
noemde streefbeelden. Dat geeft 
ogenschijnlijk meer vrijheid, maar dat 
betekent ook dat we nog scherper 
in de gaten moeten blijven houden 
dat een goede doorstroming gewaar-
borgd blijft.”

Tijdens de schouwvergaderingen zal 
de nieuwe aanpak uitgebreid aan 
de orde worden gesteld. Net als 
het nieuwe digitale schouwen. “De 
schouwmeesters krijgen een training 
om te leren omgaan met de tablets, 
waarmee vanaf dit jaar de schouwge-
gevens direct ter plaatse zullen wor-
den ingevoerd. De grootste tijdwinst 
van de digitale schouw zit vooral in de 
verwerking van de schouwresultaten. 
Die moesten tot nu toe handmatig 
worden overgenomen in het com-
putersysteem. De schouw kostte 
gemiddeld 6000 manuren per jaar. 
Door de gegevens direct in tablets in 
te voeren, valt die stap in het proces 
weg. Dat scheelt aanzienlijk!”

Steeds doelmatiger
De komende jaren zal de schouw 
steeds doelmatiger georganiseerd 
worden en zal het aantal schouwmees-
ters  verder teruglopen, verwacht Mol. 
“Dat is geen nieuwe ontwikkeling. 
Drie of vier jaar geleden waren er nog 
dik 400 schouwmeesters actief; nu 
nemen we afscheid van 173 van de 
283 schouwmeesters. Zonder nieuwe 
aanwas zullen dat er steeds minder 
worden. In de nabije toekomst zullen 
meer waterlopen van het secundai-
re systeem worden opgewaardeerd 
naar het primaire systeem. Deze 
komen daarmee onder de verant-
woordelijkheid en onderhoud van het 
hoogheemraadschap te vallen. In het 
tertiaire watersysteem maken we va-
ker maatwerkafspraken meer terrein-
beheerders; ook daar loopt het aantal 
te schouwen kilometers terug. Het is 
aan ons om daar zo goed mogelijk op 
in te spelen.” <

Schouwen, 
Geestmer-  
ambacht 
mei 1990.

Schouwcoördinator Eric Mol



De schouw is ouder dan het waterschap. 
Nog vóór de oprichting van het allereer-
ste waterschap controleerde het plaat-
selijke dorpsbestuur of de dijkjes goed 
onderhouden werden. Deze verantwoor-
delijkheid was ‘verhoefslaagd’: de boe-
ren wiens hoeve aan een dijk lag, waren 
verantwoordelijk voor dat betreffende 
stuk of ‘slag’. Het dorpsbestuur be-
stond uit de schout en zijn schepenen. 
Wanneer deze heren gingen schouwen, 
werd de schout als vanzelf de ‘dijkgraaf’: 
de wettelijk vertegenwoordiger van de 
graaf op de dijk. De schepenen traden 
op als ‘heemraden’, wat ‘vertegenwoor-
digers van de grond’ betekent.
De dijkgraaf had ongeveer de func-
tie van een hedendaagse officier van 
justitie. Hij vroeg de heemraden een 
oordeel over iedere hoefslag: kon die 
‘geloofd’, of moest die ‘gelaakt’ wor-
den? Was de boer tekort geschoten in 
het onderhoud, dan werd zijn hoefslag 
gelaakt. Hij kreeg dan een forse boete 
aan zijn broek, waarvan de dijkgraaf een 
deel zelf mocht houden. 

Het allereerste waterschap
Kort na 1200 lijkt er voor het eerst een 
publiekrechtelijke instantie te zijn ont-
staan die een bredere basis had dan 
één dorp. De dijken zijn langer gewor-
den en overschrijden de dorpsgrenzen: 
dat vraagt om een nieuwe bestuurlijke 
organisatie. Het vroegst bekende 
waterschapje in onze regio beheerde 
een dijk tussen Alkmaar en Bergen. 
Het duikt in 2014 voor het eerst in 
de archieven op, wanneer er melding 
wordt gemaakt van een conflict waar 
de graaf aan te pas moest komen, over 
de benoeming van de dijkgraaf.

Waar boeren tekortschoten in hun on-
derhoudsplicht, schakelden de schap-
pen aannemers in om het achterstalli-
ge werk uit te voeren. Dat gebeurde 

De schouw historisch beschouwd

‘op dubbel gewin naar dijkrecht’, wat wil 
zeggen dat het waterschap de aannemer 
betaalde, maar dat de kosten als boete 
dubbel op de boer werden verhaald. De 
opmerkelijke traditie van de ‘inrijdende 
schouw’ is vooral voorbehouden aan wa-
terschappen langs de grote rivieren: hier 
‘reden dijkgraaf en heemraden tijdens 
de herstelwerkzaamheden de dichtstbij-
zijnde herberg in’, waar zij zich op kosten 
van de nalatige boer tegoed deden aan 
spijs en drank, tot het onderhoud aan de 
norm voldeed. >

Eeuwenlang werd de schouw aan gekondigd 
met aanplakbiljetten op publicatieborden. 
Waterschap De Lange Rond ging hiermee 
door tot 31 december 2002.



Rondje Ringvaart met een glaasje
In grote waterschappen als de 
Beemster en de Schermer maakte het 
waterschapsbestuur voor de schouw 
gebruik van een eigen dienstvaartuig, 
waarmee het een rondje Ringvaart 
deed. Traditioneel ging er dan een 
‘likeurkeldertje’ mee aan boord: een 
fraai bewerkt houten kistje met ver-
schillende karaffen sterkedrank. In de 
deksel zaten zorgvuldig twee fragiele 
glaasjes opgeborgen: één voor de 
dijkgraaf en één voor de heemraden. 

Lappendeken van waterschappen
Nadat aan het begin van de vijftiende 
eeuw een bruikbare windwatermolen 
was ontwikkeld, werd het Noorder-
kwartier helemaal in polders verdeeld. 
Iedere nieuwe polder betekende 
meteen de oprichting van een nieuw 
waterschap. In de zestiende en zeven-
tiende eeuw kwamen hier tientallen 
grote en kleine bedijkingen en droog-
makerijen bij. Op die manier telde de 
provincie Noord-Holland in 1931 maar 
liefst 352 waterschappen. Elk met een 

eigen bestuur, een eigen belastingstel-
sel en een eigen schouw. Dat dit geen 
houdbare zaak was, begon zich scherp 
af te tekenen in de jaren zestig, toen de 
verstedelijking een grote vlucht nam. 
De kleine waterschappen waren welis-
waar prima in staat om hun eigen zaken 
op orde te houden, maar dit soort 
grensoverschrijdende ontwikkelingen 
konden ze niet aan.

In 1972 presenteerde gedeputeerde 
J. van Dis Hzn. zijn Concentratienota 
Waterschappen. Hij bepleitte verregaan-
de fusies; als er niets gebeurde zouden 
de waterschappen volgens hem verwor-
den tot een ‘folkloristische beweging’. 
Het beleid van Van Dis resulteerde in 
het gebied boven het Noordzeekanaal 
aanvankelijk in zes waterschappen en 
uiteindelijk in één hoogheemraadschap. 
Binnen dat schap blijft de schouw zich 
verder doorontwikkelen, inspelend op 
maatschappelijke, sociale en natuurlijke 
ontwikkelingen. Wat dat betreft is de 
schouw net zo levend als het water zelf. <

Ook de traditionele schouwmaal-
tijden die na afloop van de schouw 
in de diverse polderhuizen werden 
gehouden, zijn lang een gekoesterde 
traditie geweest, met een aantal 
opmerkelijke gebruiken. 

De hensbeker moest in één teug 
worden leeggedronken na het 
foutloos uitspreken van een lange 
en ingewikkelde toast. Lukte dit 
niet, dan moest men aansluitend 
een strafbeker leegdrinken.

Likeurkeldertje is 
een fraai bewerkt 
houten kistje met 
verschillende karaf-
fen sterkedrank.



Enkhuizen

Den Burg

Hoorn

Edam

Medemblik

Den 
Oever

Petten

Den 
Helder

Amster-
dam-Noord

Alkmaar

Beverwijk

Schagen

Zaandam

Hollands Kroon

Het Lange Rond

De Waterlanden

Westfriesland

Groot
Geestmerambacht

Henk Akkerman
Cees Al
Willem van Baarsen
Ad Beentjes
Siem Beets
Arie de Boer
Jan Bon
André Boogaard
Peter Boots
Cees Borst
Hans Brandt
Willem Brommersma
Barend Brouwer
Dirk Brouwer
Nico Dekker
Gerard van Dorp

Henk Bak
Wim Balder
Wim Beers
Cock Borst
Pé Borst
Jaap Dekker 
Pieter Dekker
Willem Dekker

Jan Bakker
Wout Baltus
Jan Berkhout
Theo Blank
Marian van den Broek
Cees Crok
Arie Dapper
Jan Dekker
Bauk van Dijk
René Ebbelaar
Jan Gootjes
Aad Groenewegen
Cees Gutker
Boelo ten Have
Marcel van Heemskerk
Cees Hos

Aard Bijl
Peter Blaauboer Vries
Gerrit Boot
Philip Breman
Cees van Bruggen
Aafke Bruin-Keijzer
Jan Clemens
Piet Eriks
Joop de Heer
Ineke Hin
Ron Hin

Henk Baars
Teun Blokker
Jan Caspers
Lou Coevert
Kees Deken
Patrick van Diepen
Bert Druif
Peter Druijf
Dirk Groot
Jaap Groot
Piet Groot
Dick Hartog
Piet Hoek Spaans
Teun Klaver
Jan Koeman
Theo Kok

Eric Greuter
Rinus Havik
Henk Helmig
Barend Honingh
Simon Hoogendoorn
Mart Jonges
Bas Koole
Cor Langeveld
André Meester
Aad Nieuweboer
Piet Ofman
Dick Prins
Jan Roos
Klaas Smit
Piet Smit
Klaas Taams

Jaap Kalverboer
Henk Kater
Ger Kenter
Kees Knijn
Jan Koopman
Pancras Koper
Hans Kramer
Henk Kregel
Arie Krul
Siem Kuiper
Cor Leeuw
Jeroen Leijen
Oscar Mooij
Henk Mulder
Stephan Netz
Adri Nielen

Jaap Kaan
Volkert Kaan
Bram Kaashoek
Bert Keijser
Jacob Keijser
Jan Jacob Keijser
Arie Kruijer
Anneke Maters-Brak
Niek Meskers
Victor Munster
Thom Rutgrink

Thea Rutten-Witte
Art Saal
Dick Schenk
Ina Tiel-Eriks
Carlo Veeger
Cees Vlaming
Adjan van der Vlugt
Hein Wessels
Anton Witte
Gerard Witte
Theo van Zanten

Hollands Kroon

Rene Dubbeld
Gerard Entes
Arie Eriks
Douwe de Haan
Cees Keetman
Jan Kuilboer
Ruud Leeuwangh
Gerie Ruigrok

Het Lange Rond
Nico Noom
Onno Papa
Theo Potjes
Jan Prins
Loek Smit
Co van der Steen
Rein Swart
Wim Swart
Lex Visser
Maarten Visser
Martien Vlaar
Harry Wolters
Jan Wouda
Piet Zoon

Ted van Schagen
Dirk Schotten
Marga Smit-Verbruggen
Piet Stammes
Rob Stammes
Henk Veltum

Groot Geestmerambacht

Joop van Twisk
Aad Verbij
Cees Visser
Piet Visser
Gerrit Vlug
Nico Waij
Peter de Wit
Jan Worp
Ton Zijp

WestfrieslandDe Waterlanden
Nico Koning
Willem Koster
Erwin Metten
Johan Oomes
Elias Peetoom
Cees Pronk
Cees Ros
Arie Ruijter
Cees Ruijter
Rein Sakes
Henk Smit
Dirk Stam
Rinus van der Star
Teun Visser
Anne van Zanten

Schouwmeesters, bedankt!



“Ik was een broekie toen ik begon: 
net 21 jaar. Toen mijn vader op 
67-jarige leeftijd overleed, vroeg 
dijkgraaf Adri Barendrecht namelijk 
of ik zijn plek wilde overnemen, en 
dat wilde ik graag. Ik trad letterlijk 
in mijn vaders voetsporen, ging in 
hetzelfde gebied schouwen. Dat is 
de polder rond Uitgeest, daar waar ik 
woon en werk als boer. Dat schouwen 
deden we toen met zijn vieren, de 
andere schouwmeesters waren van 
mijn vaders generatie. Ik heb veel 
van ze geleerd, want in die tijd werd 
je gewoon meegenomen en was je 
schouwmeester. Later veranderde 
dat en kreeg ik cursussen, maar toen 
draaide je meteen mee. 

Ik heb het altijd mooi werk gevonden: 
je bent buiten, gaat door het land, 
komt de mensen tegen. Als boer 
heb je er ook een bepaalde kijk 
op, je moet immers ook je eigen 
sloten schoon houden. Na 30 jaar 
kan ik het gebied dromen. Waar ik 

me wel over verwonderd heb: het 
schouwen moest altijd weer anders, 
terwijl de sloten in al die jaren toch 
echt niet veranderd zijn. Eerst de 
formulieren thuis invullen en ze dan 
opsturen naar het waterschap. Later 
de formulieren invullen en zelf bij de 
overtreders in de brievenbus doen. 
Vervolgens met kaarten het veld in, en 
op de bijbehorende plattegrond van 
landerijen en huizen een streep zetten 
bij de overtreders.

Ook nu zal het schouwen veranderen; 
we gaan van bijna 300 naar 100 
schouwmeesters. En er gaat 
gedigitaliseerd worden. Er is me 
gevraagd of ik straks 40 uur wil gaan 
schouwen, maar met een eigen 
bedrijf kan ik niet zomaar zo lang 
achter elkaar weg. Als ontslagen 
schouwmeester zal ik het werk gaan 
missen, maar zeker blijven volgen. 
Ik ben nieuwsgierig hoe deze 
vernieuwing nu weer uitpakt.” <

Na dertig jaar kan ik het gebied dromen

“Ik ben nieuwsgierig 
hoe deze vernieuwing 

nu weer uitpakt.”

  Het Lange Rond  Nico Noom (58)  Boer  schouwmeester sinds 1977



“Ik spring bij wijze van spreken nog 
over elk hekkie heen; dan kun je dat 
schouwmeesterschap lang volhouden, 
hoor. Ik woon nu in de nieuwbouw 
in Avenhorn, maar heb altijd in de 
polder gewoond en gewerkt waar 
ik ook schouwde. Zo’n gebied ken 
je op je duimpje, met elke inwoner 
ben je bekend. Als er dan eens 
iemand vertelde dat hij er niet aan 
toegekomen was, vanwege een 
sterfgeval of wat dan ook, vond ik dat 
je hem er best op aan kon spreken 
en later terug kon komen. Maar van 
het bestuur moesten we meteen 
inkleuren. Dat was soms tegen mijn 
zere been; persoonlijk had ik het liever 
weleens anders gedaan. 

Toen ik startte met schouwen had je 
nog een voor- en najaarschouw. Die 
eerste verdween. Dat was te merken, 
in de herfst stonden de sloten veel 
voller. In 1975 is het gebied verkaveld. 
Over de duikers zijn er toen flinke 
discussies geweest. Die lieten de 

boeren gewoon links liggen, dat was 
toch niet van hen? “Ja, maar”, zeiden 
wij dan, “hoe wil je dan dat het water 
op je land komt? En óf dat van jullie 
is!” Er ging zeker vijf jaar overheen 
voordat de duikers ook echt van de 
boeren waren. 

Vanwege de digitalisering stop ik. 
Zo energiek als ik ben, daar voel me 
toch te oud voor. Ik laat het aan de 
jongeren over; ik hoop dat ze het 
goed blijven doen. Ik geniet altijd van 
de periode na de schouw: de polder 
weer schoon, die strakke slootjes in 
het boerenland. Een stuk veiliger ook 
met al dat vallende hemelwater. Het 
voorkomt ondergelopen land, verrotte 
aardappeloogsten, door koeien 
vertrapte grond. Als bestuur zou ik 
rekening houden met de vele regens 
van nu. Als het water te hoog wordt, 
misschien hier en daar toch een 
zomerschouw inplannen.” <

Strakke slootjes in het boerenland

“Ik laat het aan de jongeren over, 
ik hoop dat ze het schouwen 

goed blijven doen.”

  Westfriesland  Cees Pronk (76)  Bollenkweker  schouwmeester sinds 1982



“In 2001 moest in de Wieringermeer 
begonnen worden met schouwen; 
daarvóór deed het waterschap 
het zelf. Vanuit het WLTB-bestuur 
waar ik secretaressewerk deed, 
reageerden twee mannen. Dat 
was te weinig. “Dan doen we 
het met de vrouwen!”, zeiden 
de vrouwelijke bestuursleden en 
enkele echtgenotes van het bestuur. 
Uiteindelijk zijn we met vijf vrouwen 
en vier mannen gaan schouwen. Als 
agrariërs ken je immers het belang 
van schone sloten. We vonden het 
een noodzakelijke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

Over verantwoordelijkheid gesproken: 
de meeste boeren nemen die uit 
zichzelf, vooral natuurlijk omdat ze 
er anders zelf last van krijgen. Ik heb 
het idee dat mensen in de loop der 
tijd steeds netter zijn geworden. 
Misschien omdat de omstandigheden 
beter zijn, of omdat er goed op 
gestuurd is, al die jaren. Overigens 

zijn het vrijwel altijd dezelfde mensen 
bij wie het verkeerd gaat. 

Last van het feit dat ik een vrouwelijke 
schouwmeester ben, heb ik nooit 
gehad. Je moet wel ‘praktisch’ 
schouwen en niet ‘op elk sprietje 
zout leggen’, bij wijze van spreken. 
Toen ik overgeplaatst werd naar het 
gebied tussen Kolhorn-Barsingerhorn-
Wieringerwaard-Schagen merkte ik 
hoe belangrijk de binding is met je 
schouwgebied. Je weet waar je loopt, 
weet wie waar woont, kent de boer 
die je aanspreekt. Zelf zorgde ik er 
altijd voor dat we herkenbaar waren: 
het was duidelijk dat we van het 
waterschap waren door een sticker 
op de auto en speciale vestjes voor 
onszelf. 

Eigenlijk hoopten we altijd dat we 
iets geks zouden tegenkomen, maar 
dat gebeurde bij ons nooit. Collega’s 
vonden nog weleens zakken met 
wietafval langs stille weggetjes, 

Weten waar je loopt

“Last van het feit dat ik 
een vrouwelijke schouwmeester ben, 

heb ik nooit gehad.”

maar wij werden zelfs keurig door de 
politie gedoogd als we met de auto 
over het fietspad reden. Nu is het 
klaar. Jammer. Ik heb van het werk 
genoten en zal mijn vaste collega Bets 
Hakvoort missen, maar we komen 
elkaar vast wel weer tegen.” <

  Hollands Kroon  Marga Smit-Verbruggen (64)  Boerin  schouwmeester sinds 2001



“Op een eiland loos je water op zee: 
wij zijn hier op Texel dan ook snel 
van ons water af. Altijd heb je op 
een paar kilometer afstand alweer 
een gemaal staan: op Texel zijn er 
vier. Grote calamiteiten kennen we 
dan ook weinig. Wel zijn de gemalen 
tegenwoordig eerder actief en ze 
kunnen meer capaciteit aan. Vroeger 
ging een gemaal pas werken als het 
water er aan kwam. Maar er valt 
tegenwoordig soms zo verschrikkelijk 
veel regen, je moet het een slag voor 
zijn. Omdat veel land gedraineerd is, 
staan binnen korte tijd sloten en land 
vol water. 

Op Texel kent iedereen elkaar; dat is 
bij schouwen een voordeel en soms 
een klein nadeel. Zo moesten we 
eens schouwen bij oud-klasgenoot 
Martin die ook boer was geworden. 
“Wat moeten jullie”, riep hij bij het 
hek. En na onze uitleg dat we zijn 
sloten kwamen controleren, zei hij: 
“Dat is helemaal niet nodig, dat kan 

ik zelf ook wel’. Jullie komen mijn 
land niet op.” “Dat is goed”, zeiden 
wij. “Maar we noteren het wel en de 
consequenties zijn voor jou.” 
Martin dacht diep na en na veel 
gemopper en gemompel deed hij het 
hek open en liet ons toch het land 
oprijden. Wat hij allemaal zei konden 
we niet verstaan, op één zin na: 
”Tegenwoordig kan blijkbaar iedereen 
schouwmeester worden.” Daar hebben 
we later nog smakelijk om gelachen. 

Da’s het mooie aan het vak: je doet je 
werk zonder aanzien des persoons. 
Ik heb genoten van de contacten 
tussen collega’s en boeren. Het is een 
leuke manier om er op uit te gaan en 
erbij te blijven, juist omdat er nu een 
jongere generatie aan het werk is. 
Alles verandert en dat is ook goed.”  <

Schouwen zonder aanzien des persoons
“Alles verandert 

   en dat is ook goed.”

  Hollands Kroon  Kees Vlaming (76)  Veehouder  schouwmeester sinds 1992



“Mijn vader was 32 jaar burgemeester 
van Heemskerk en vanuit zijn functie 
hoofdingeland. Hij vertelde mooie 
verhalen over de schouw: met de be-
vriende hoofdingelanden en schouw-
meesters ging hij op pad in een 
boerenpraam. Van die dag genoot 
mijn vader: hij had als burgemeester 
een boerenhart. Tussentijds werd 
een middagmaal gebruikt, met een 
paar borrels, paling en Opperdoezer 
Rondes. Een genotvol gebeuren in het 
Gemaal aan de Meldijk in Uitgeest: er 
waren schouwers bij die moeite had-
den om voor melkerstijd thuis te zijn. 

Mijn vader voelde de gebruiken en 
taal van de boeren tot in zijn vinger-
toppen; dat maakte indruk op me. 
Als dorpskind ontdekte ik mijn passie 
voor jagen en vissen. Toen ik in 1998 
mijn waterjachtvergunning ging aan-
vragen, vroeg Dirk Jan Crok, heem-
raad bij het Waterschap Lange Rond, 
of ik interesse had om schouwmeester 
te worden. Interesse? Ik stond te 

springen! Het schouwgebied is tevens 
mijn jachtgebied - ik kijk anders naar 
het land, zie tijdens het schouwen 
de hazen lopen. Overigens bestaan 
er veel vooroordelen over jagen. Ik 
beschouw dat als beheren, dat past 
juist goed bij schouwen. Ik had dan 
ook graag doorgegaan als schouw-
meester. Van Tinus Wentink, laatste 
Dijkgraaf van Waterschap De Uitgees-
ter- en Heemskerkerbroek, kreeg ik 
een boekwerkje genaamd ‘Requiem 
voor een polder’. Het boekje waar dit 
interview straks in terecht komt, voelt 
voor mij als een requiem. 

Ik heb onbeschrijflijk genoegen 
beleefd aan het schouwen en aan de 
werkbesprekingen van Dirk Jan Crok 
in de werkschuur te Schermerhorn. 
Voor 30 à 40 man loste hij alle proble-
men vanuit de losse pols op. Heerlijk 
om te mogen meemaken. Daarna 
een borreltje, boerenmaaltijd en een 
kegelspel met eigengemaakte kegels. 
Het was eerlijk, spontaan en met een 

Requiem voor het schouwen“Ik beschouw jagen als beheren, 
dat past juist goed bij schouwen.”

pot ‘boerenjongens’ als prijs naar huis. 
Ik heb zoete herinneringen aan dit 
werk en al ben ik schouwmeester af, 
ik zal altijd met die ogen naar het land 
blijven kijken.” <
 

  Het Lange Rond  Adri Nielen (73)  Gemeenteambtenaar  schouwmeester sinds 1998



Arie de Boer, Cees Gutker en Theo 
van Zanten waren de oudste schouw-
meesters binnen het schap. Ook al 
zijn zij inmiddels officieel gestopt, 
zij kunnen het schouwen niet laten. 
Arie: “Je houdt er een tik aan over, 
je blijft altijd kijken.” 

Arie en Cees namen het schouwmees-
tersstokje over van respectievelijk hun 
zwager en vader. Bij Theo ging het 
anders. “Als hoofdingeland zat ik in 
het bestuur van het waterschap van 
de Anna Paulownapolder”, vertelt hij. 
“Op een bepaald moment werden alle 
hoofdingelanden gewoon benoemd 
tot schouwmeester. Niet dat ik dat erg 
vond, hoor. Ik heb altijd al veel met het 

water gehad.” Als de drie terugkijken 
op de begintijd, concluderen ze dat 
er in de loop der tijd veel is veran-
derd. “Voorheen werden slootkanten 
met de hand bijgewerkt”, schetst 
Arie. “Om te controleren of dat goed 
was gebeurd, moest je echt het land 
in. Dat deden we toen nog met z’n 
drieën: twee man en een planken-
drager die de planken over de sloten 
legde!” Toen Arie om gezondheids-
redenen stopte, ging dat inmiddels 
anders. “Veel gebeurde al machinaal, 
waardoor er nauwelijks nog stukken 
werden overgeslagen”, legt hij uit. 
“Dat konden we vaak vanaf de weg al 
zien en daarom hoefden we niet meer 
overal het veld in.” >

Nooit uitgeschouwd

“Het zou best kunnen 
dat in de toekomst 

een onbemand vliegtuigje 
over het land vliegt 
en foto’s maakt.”

110 jaar schouwervaring

  De Waterlanden  Arie de Boer (80)  Boer  schouwmeester sinds 1971



Contact met mensen
Over het mooiste aspect van het vak 
zijn de drie ex-schouwmeesters het 
snel eens: het contact met de mensen. 
“Als je het zo lang doet en zoveel 
mensen spreekt, ben je voor veel 
mensen het gezicht van het schap”, 
heeft Theo ervaren. “Burgers met pro-
blemen belden mij soms eerder dan 
het schap; omdat ik het gebied op 
mijn duimpje ken, maar ook omdat ze 
dachten dat ik als schouwmeester mis-
schien wat meer invloed zou hebben 
dan wanneer ze zelf zouden bellen.” 
De drie schouwmeesters hebben in 
de jaren gemerkt dat vooral bewo-
ners van verstedelijkte gebieden niet 
veel met het water op hebben. Theo: 
“Ik heb meegemaakt dat mensen 
wachtten met het schoonmaken van 
hun sloot tot de boer aan de overkant 
begon. Want die had een kraan en 
zij moesten alles met de hand doen. 
Als die boer niets deed, gebeurde er 
niks. Of je hoorde: ‘Van mij mag die 
sloot wel dicht’. Dan moet je uitleg-

gen dat dit helemaal niet kan, omdat 
het water toch ergens naartoe moet.” 
Cees herinnert zich een voorval in 
wat wel de Goudkust werd genoemd: 
een welgestelde wijk in ‘zijn’ gebied. 
“Daar troffen we iemand die preten-
deerde heel natuurverantwoord bezig 
te zijn – we kregen nog een appel van 
hem, die overigens niet te eten was - 
maar die wel een vijftien meter lange 
beschoeiing van tropisch hardhout 
had aangelegd”, vertelt hij. “Toen we 
uitlegden dat er ook goede alternatie-
ven van bijvoorbeeld wilgentenen be-
stonden, bleken er ineens grenzen te 
zitten aan zijn liefde voor de natuur.” 
Toch kijken de drie met plezier terug 
op deze contacten. “Ik heb eigenlijk 
nooit echt problemen met burgers 
gehad”, constateert Arie. “Alles liep 
altijd wel soepeltjes.” Ook met de 
boeren hebben de mannen nooit 
aanvaringen gehad. “Mijn collega en 
ik hebben wel met onze handen ver-
stopte dammen staan schoonmaken, 
waarbij we andere boeren vroegen of 

ze ook even wilden meehelpen”, zegt 
Cees. “Dat was nooit een probleem, 
het was tenslotte ook in hun eigen 
belang. Maar tegenwoordig zal dat wel 
niet meer mogen van de Arbowet.” > 

“Wij vroegen de boeren 
of ze ook even wilden meehelpen 

de verstopte dammen schoon te maken. 
Dat was nooit een probleem.”

  Het Lange Rond  Cees Gutker (81)  Veehouder  schouwmeester sinds 1971



Digitaal
Sinds kort gaan de huidige 
schouwmeesters met een tablet op 
pad, waarop zij de schouwgegevens 
direct ingeven. “Ik ben helemaal niet 
handig met computers”, weet Theo 
van zichzelf. “Dus na de schouw 
van 2013 heb ik zelf bedankt, dan 
kon de rest verder.” Cees heeft in 
voorjaar 2014 voor de laatste keer 
geschouwd, mét tablet. “Je houdt 
het niet tegen”, ervaart hij. “Dat is 
ook logisch, iedereen heeft zo’n ding. 
Ik vind het jammer dat veel mensen 
alleen nog maar op zo’n apparaat 
zitten te turen zonder oog te hebben 
voor hun omgeving. Maar voor de 
schouwmeester is het een prachtig 
hulpmiddel.” 
Arie denkt dat de techniek nog wel 
een stapje verder zal gaan: “Het 
zou best kunnen dat in de toekomst 
een onbemand vliegtuigje over het 
land vliegt en foto’s maakt. Ik ben 
benieuwd welke kant het opgaat en 
blijf het zeker volgen.”

Ruimte voor de natuur
Niet alleen het verwerken van de 
gegevens is veranderd, ook het 
schouwen zélf. “Ik heb ooit de zoon 
van mijn zwager meegenomen, die was 
ambtenaar”, vertelt Arie. “Hij vond 
dat ik behoorlijk streng controleerde. 
Alles moest in die tijd ook strak en 
netjes, maar dat hoeft nu niet meer. Ze 
willen de natuur meer de ruimte geven. 
Daardoor komt het er allemaal vast 
leuker uit te zien.” “Ja, maar je kunt 
niet alles aan de natuur overlaten”, 
vindt Cees. “Knelpunten moet je toch 
echt blijven schoonmaken, je moet een 
afvoermogelijkheid houden.” 
Ook Theo heeft naar eigen zeggen wat 
moeite met een wat lossere schouw. 
“Mijn motto is altijd geweest: water 
loopt door schone sloten”, stelt hij. 
“Zo niet, dan loopt de boel vol. De 
tijd zal het leren, we zullen zien.” Dat 
laatste bedoelen de mannen letterlijk. 
“We lopen nog altijd naar sloten te 
kijken”, vertellen ze alle drie. “In die zin 
zijn we eigenlijk nooit gestopt.” <

“Mijn motto is altijd geweest: 
water loopt door schone sloten. 
Zo niet, dan loopt de boel vol.”

  Hollands Kroon  Theo van Zanten (84)  Bollenkweker  schouwmeester sinds 1972



Dank u wel!

Schouwen en schouwmeesters zijn van oudsher 
begrippen in onze dynamische waterschapswereld. 
U bent één van de schouwmeesters die dit werk 
nauw aan het hart ligt en deze taak met veel inzet 
en toewijding heeft uitgevoerd. 

Zoals u weet, verandert de omgeving waarin wij 
werken. Die zal ongetwijfeld altijd in beweging blijven. 
Wel zullen wij er op blijven toezien dat het werk goed 
gedaan wordt.

Met dit boekje ‘Schouwen van toen naar nu’ – over 
de ontwikkelingen en de mooie ervaringen van 
verschillende schouwmeesters – willen wij onze 
waardering en dank naar u uitspreken. 

Wij hopen dat u met veel plezier terug zult kijken 
op de schouw en uw schouwmeesterschap.



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  -  hhnk.nl


