om de taak van de waterschap
pen te belichten. Bij de water-

bouwkundige posuegels van
Nederland lag het accent tol
dusvervooral op andere zaken,
zoals landaanwinning en het
Delaplan. Gelukkig is er nog
de serie van vierentr,vintig briefkaarten met het thema óolens
uit 1939, die een aantal poldermolens in beeld brengt?.
Waterschappen zljn publieke
bestuursorganen die geld no.
dig hebben om hun taken te

D. VIENSTRA, BUITENPOST

De watersnoodramp van 1953

trof grote delen l,an Zeeland,

Zuid-Holland en West-Brabant. Om zo'n ramp voortaan
te voorkomen werd het Delta-

plan uitgevoerd. Als gevolg
van de wateroverlast van de
grote rivieren is nu ook een
Deltaplan voor het rivierengebied in uitvoering.
Het lijkt er daardoor op dat
water onze vijand is, maar het
tegendeel is waar. Dankzlj de
Noordzee werd ons land een
zeevarende natie en bloeide
de handel. Rotterdam werd
een haven van wereldformaat
en ook het economisch pol-

dermodel danken we

erzurn.

Bovendien biedt het water in
ons land veel mogelljkheden

tot recreatie; ook dat is een
belangrijke bedrijfstak geworden.

Ondanks de belangrljke economische voordelen zien velen water toch vooral als een
vijandl.

venullen. Door middel

van

heffingen of omslagen belasten

WATTRSGAPPEN II{ SOORTEN

De term 'waterschap' is niet

de waterschappen de bewoners

eenduidig. In bepaalde delen

in hun gebied. De laatste jaren
zí1n deze bewoners ook in de

van het land bestaan enkele

doorgaans grote hoogheemraadschappen, terwijl in het

waterschapsbesturen vertegen-

woordigd, maar jarenlang

Gelderse rivierengebied een
aantal polderdistricten de waterschapstaak vemrlt. Verder
zijn er dan nog de zuireringsschappen. Die bestaan nog

wa-

ren de waterschappen bolwerken van uitsluitend boeren.

Jammer genoeg valt de opkomst bij de verkiezingen van
waterschapsbesturen tegen;

nieÍ zo lang, zoals blijkt uit
een frankeerstempel uit 1980

vandaar dat zes Zeeuwse waterschappen in 1994 een gezamenl[jk frankeerstempel in de
strljd wierpen. In het stempel
steekt een stembiljet uit een

van het zuiveringsschap WestOverijssel te Zwolle (aJbeelding
1) . Twee gestileerde futen vor-

men de ondergrond voor de

stembus

tekst 10 jaar ZWO.
Zuiveringsschappen concentreren zich op de waterkwaliteit. Een bee$e een 'buitenbeen{e' is het wegschap Walcheren (aJbeeld,ing 2) in Mid-

met

daarnaast de

schappen. Deze ont\dkkeling
zien we nauwelijks in de fian-

keerstempels terug. In een
stempel van het waterschap

Eemszijlvest te Scheemda le-

zen we

Waterschap Eemszijl:Ltest

aan Duursuoltl,
en Old,amt en een
stempel van het waterschap
Schouwen-Duiveland ín Ziersamenuoeging

Fiaekngo

ikzee vermeldt zljn naamswlj-

ziging: 1-1-96

Waterschap

keuuse Eilanden.
Het einde van deze schaalvergroting is overigens nog niet
in zicht. Zo z4n er in Friesland
bljvoorbeeld nu nog zes water-

schappen, die wellicht in het
begin van de volgende eeuw
samensevoegd tot

i:;:""

De meeste frankeerstempels
van de waterschappen laten
een naam of wapen zien. De
historische achtergrond van
de napens maakt zulke stempels bruikbaar \oor een verzameling heraldiek. In de frankeerstempels van de twee Friese waterschappen Noardlih
Westergoa

in Berlikum

ding 3) en De Wàlden

(oÍbol-

in Mur-

mer-woude/Damwoude

maan 1994De laatste decennia zijn hon-

beeld,ing

begin vooral de kleine lvaterschappen sneuvelden, zijn de
laatste jaren ook heel wat

het waler door de aanleg van
dijken, inpolderingen en ontginningen3. Het grote belang
van dUken ontlokte de dichter
Busken Huet de uispraak'De
Nederlanders houden rncer

4)

staat een monnik
één hand een schop.

met in
derden waterschappen sa- Monniken ten'ulden een bemengevoegd. Hoewel in het langrijke rol in de srijd tegen

delburg dat het Í-rankeerstempel (FRl 7439) gebruikr.
Frankeerstempels zijn wijwel
het enige filatelistische materiaal dat kan worden gebruikt

(mede daardoor gevormde)
grote . waterschappen opgegaan ln nog grotere \\ater-
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van hun dijken dan van hun

kerken'.

HtÏ

Uit de eenvoudige

maar treffende afbeelding in
het frankeerstempel van het
waterschap Ommelanderzeedijk in Onderdendam (aíbeel-

de bestuurszetel van het waterschap - zelfs in twee versies te zien (aJbeeWing 6). Het ge-

bouw van het waterschap 'Het
is

aanwij-

zingen geven over de taken
van een waterschap. Een paar
voorbeelden: Hoogheemraadschap van de(n) Lekdijk Bovendams te Utrecht, De D!jkring Flakkee te Middelharnis.
Hoogheemraadschap De Brabantse Bandijk te Steenbergen, het waterschap De Aangedijkte Landen en Wieringen (met kaarlje) en het Pol-

derdistrict

Bommelerwaard
boven de Meidfk. Deze stempels zijn door de (historische)
naamsvermelding ook te ge-

brrriken in stad- en slreekverzamelingen.

Waterbeheer

ook

uw

in

belang

veel

leven en de recreatie, rnaar

moderner ( aJbeel.di ng V.
Ook frankeerstempels met alleen een naamsvermelding al dan niet in combinatie met

- kunnen

doen

het bewaken van het waterpeil
in de verschillende soorten
watergangen in ons land horen tot hun taken. De zorg
voor de waterkwaliteit is door
de - soms ernstige * milieuverontreiniging steeds belangrijker geworden. Waterschap
pen dienen verschillende belangen: niet alleen die van de
agrarische sector, het bedrijfs-

het waterschap Reiderzijlvest
in Wedde. In het frankeerstempel van het waterschap
Hunsingo in Onderdendam is

het wapen

de tekst 1884-1984 100 jaar.
De Dommel in Boxtel spant

DE

meer dan alleen het regelen
van de waterhuishouding in
het agrarisch gebied. Ook de
bescherming tegen het water
van buitenaf, de zeedelensie en

Iets van de geschiedenis vinden we ook terug in stempels
met afbeeldingen van waterschapshuizen, zoals dat van

in Alknàar

VAI{

Waterschappen

ding ) blljkt het levensbelang
van goede (veilige) dljken.

Lange Rond'

WERK

WAIERSCHAPPT}I

de kroon: in het jubileum-

stempel staat de tekst 130 jaar
aoor de uaterhui.shoud;ing 1863-

1993. Dat stempel werd voorafgegaan door een stempel
met de tekst Em goede huishruding uan het uater is onze taak,
aoor nu en htn! Een stempel
van het waterschap Vollenhove in Vollenhove is al wat moderner van snit: Wattr perspectief uom bum en groei. Deze
tekst gaat vergezeld van een

waterplant en een waterpeil-

meter. Nog actueler

is

het

stempel van het waterschap

De Aa in 's-Hertogenbosch
(aJbeeld.ing

8); dat laat de tekst

ook die van het milieu, natuurbeheer en landschaps-

Zorg aoor regional.e waterhuishoudi.ng zien. Het hoogheemraad-

schoon. Men spreekt dan ook
over'integraal waterbeheer'.
Frankeerstempels brengen de

schap van uitwaterende slui-

verschiliende aspecten van
het werk van de waterschappen duidelijk in beeld. Ik heb
ze verdeeld in de categorieën

Algemeen,

Combinaties,

Schoon water en Diverscrr.

zefl in Kennemerland

en

Westfriesland in Edam (oÍbulding ) voert al meer dan dertig jaar de slogan Watsris ook
uu zorg waard en het waterschap Roer en Overmaas in

Sittard

(aJbeeldh,g

het nog wat sterker
beheer ook

in uw

10) drukt

uit

Water-

belang.

uaterbeheer. Het waterschap Regge en Dinkel in Almelo is beduidend ouder, zoals we zien in een stempel met

.jaar

zq,à

ÍfrEoERLllrD"l

WLffiJ]

langrijkste aandachtspunten
in beeld gebracht: dijken, water en wegen. Het hoogheemraadschap van de Krimpener-

waard

in Krimpen a,/d

IJssel

(aJbeelding 13) gebruikte vele

jaren een stempel met de vier
w' s: ua t nhn'i ng, wa I rrbeheers i n g,
wataz;uiaering m uegond,erhoud.

In een stempel van recentere
datum staan de taken waterke-

ring, waterbeheersing en

we-

gen in het logo.
Schoon

watn

Het milieu staat blj de waterschappen hoog in het vaandel. Waren de slogans in deja-

ren zeventig nogal algemeen

van aard, in de jaren tachtig
deden stempels over het milieu hun intrede. Twee Hol-

landse hoogheemraadschap
pen wijzen al wij lang op het
belang van schoon water.
DelÍland in Delft (aJbeelding
14) doet dat met teksten als
Vuil maaht uatn ziek en

ualn

noodzaaÈJ.

Schoon

terwijl Schie-

land in Rotterdam

1í) koos voor Houdt

Algemem

Sommige waterschappen zijn
tientallen jaren geleden opgericht. Zo staat in een stempel
van het waterschap De Aa in
'sHertogenbosch de tekst Watnschap De Aa 1922-1992 70

meer recent stempel van dit
waterschap worden de drie be-

(aJbeclding
opperulal{-

Het hoogheem-

Comhina!ic.s

tentater schoon

Het hoogheemraadschap van
Rijnland in Leiden (aJbeelding

raadschap West-Brabant in

77) waagt de aandacht met de

slogan Schoon water

-

droge uoe-

tm. In een frankeerstempel

Breda (aJbeelding 16) Iaat een
gestileerde golf en twee vissen
vergezeld gaan van de tekst
Schoon uater aoor nu, en later.

van het waterschap De Groote
Waard in Klaaswaal (aJbeelding

Het zuiveringsschap Drenthe
in Assen (albccUins lV maak-

schoon

pel: Vzi in

12) staat Watn ak uijand watn ak urimd. In een

te een multifunctioneel stemnood, d,oor

auil

i,n

vwter /ffi\ lÏ-*t-t*'il
öíööffi
wpbl.lffJl

scHooN

lVaÍara/s vliand
'Schoon waíer
, ar§ vriend.
UATEN$IAP
OEGRfi,IESAAIO

Htu# ffi

F§e,ffi;ailï

u 2!.rr7 rJ
t
0 5sctÏ
to..r.'f, ,F.*'i
TE

R

0

è

sloot/ Bel 0592G54344. .lanmer genoeg werd dit stempel
verrangen door het meer neu-

lrale Water - een kueslic

uan

hwalitdt 05920-926t56. Het zui.
veringsschap West-Overijssel
in Zwolle had jarenlang een

'doordenker{e'. In het tekstloze stempel waren slechts

21),

in het andere

gemaal. Een beeqje een buitenbeen{e - maar daarom
niet minder leuk - is een stempel dat waarschijnlijk door de
drie Hollandse hoogheemraadschappen is gebruikt. In
dit stempel uit 1992 lezen we

(aJbeelding

22) ondersteunt een closetpot

met kruis de tekst
wrstoppertle

Speel geen

- uu afuoer is géén

uuilnisbak. Een variant daarop
werd gebruikt door het water-

schap Noord-en Zuid-Beveland in Goes: Schadekjhe stffin

Holland onder uatnlnnd Hoog-

fuut te zíen...

(aJbeeld,ing 18).
Het stempel werd in de jaren

negentig vervangen door een
exemplaar met de tekst Sràoon
uat(,r... een leuensbelangl. Ook

an Delfland,

niet in de uc.

heernraads chappen

Diaersen

Rijnland en Schieland Flariad.e
10 april-L0 ohtobcr 1992. }Iet

een gestileerde vis en een dito

a

In het stempel van het rvater- waterschap Noord- en Zuidschap De Groote Waard te Beveland in Goes denkt aan
Klaasrvaal (afteeld.ing 23) is de veilig verkeer. In het stempel
kop van een rat te zien en de

staat een waarschuwingsbord

mee de r.en-uiling van het u'ater op het oog, maar ratteu en dan vooral muskusratten -

gevaar ten gevolge van de aanu'ezigheid van Zeeuu,se klei op
de (landbourv)rvegen in de
periode van de bietenoogst.

het stempel van het zuive- tekst Ratten niet l,okken. Moge- met de tekst Bietenoogst slih;
ringsschap Amstel- en Gooi- lijk heeft het lvaterschap daar- het is een ver-wljzing naar slipland in Hilversum zet ons aan
het denken: een dichte (r'r-ri-

le) druppel en een

open
(schone) druppel brengen de

taak van het zuiveringsschap
in beeld.
In een stempel van het zuiveringsschap Oost-Gelderland
(aJbeelding 19) in Doetinchem
gaat cle tekst Wakers oaer uater
ook vergezeld van een vis. Het
zuiveringsschap Rivierenland
in Tiel houdt herbij Zuiumwo-

tn ringschap Veluwe

ook uu belang!. Het zuive-

doorn

(aJbeelding

in

Apel-

20) begon

met de tekst Schoon uater

-

ons

doel, uw belang, dle werd geSchoon uater nu en

volgd door
|n,tury!.

Thematische toppers zijn nvee
stempels van latere datum. In
het ene wordt de tekst Een was
zonder

fosfuat

d,oet het

uater geen

kwaad omgeven door water,
planten en een is (aJbeelding

vormen rooral een enrstige

bedreiging voor dijken en andere water-werken, zoals eerder uirvoerig is beschrererr in
de rubriek Thematisch Panoramaa.. Een boodschap in de

OilDERSTEUNIHG

De Unie van \4laterschappen,

een overkoepelend orgaan,

maakte meer dan een halve
eeuu. gebruik van een technisch adriesbureau in Haarlem (aJbeetding 26), waarbrj
alle rvaterschappen konden

gebiedende wijs is te r,inden in
een stempel van het waterschap De Vier Noorder Kog-

gen in Medemblik (aJbeelding
21\ uir de.jaren z"stig'. BPlaa[t
uw lasten op tijd! Houdt uu slu

aankloppen voor technische
ondersteuning. In het frankeerstempel van dit bureau
was de landkaart van Nederlar-rd opgenomen. Later nam
een ingenieursbureau deze

tenruim!.

Bij het reguleren \ran de waterstand spelen gemalen een be-

langrijke rol. In het stempel
van het 'waterschap Fivelingo

in Appingedam (aJbeeld,ing 2)
is het gemaal De Drie Deljlijkn
te zíen. Een stempel van het
waterschap Noordwoude in
Hazerswoude toont een instructieve tekening van een

provinciewapen

in het water-

logo.

Noten:

1: Zie bijvoorbeeld de artikelenserie Nederland en zijn strijd tegen het
uater Ya:n u.ijlen mevrouw N. Roos-

't Hart in'Philatclie

(jaargang

1972, pagina's 72-74. 132-135. 500-

502 en 608-610). Deze reeks biedt

uitgebreide achtergrondinformatie over het ondenverp NederlandWaterland. De inhoud is ook een
kwart ceurr later thematisch gezien
nog bijzonder actueel.
:: Zie voor een specificatie bladzijde 39 van Ten Gettzmdams Catalogus
uan de Postwaardestukken uan Neduland en

Ot,etzeese Rijksdelen, Te

1997, uitgegeven

editie

door de Neder-

landse Vereniging van Poststukken- en Poststen.rpelverzamelaars.
3: Geschiedenis uan Fnesland,; Uitge-

r,erij Laverman nv,
(

Drachten

1968)

r: 'Thematisch panorama' van

Verantwoording:

De auteur heeft gebruik kunnen

rnaken ran eerr inventarisatie ten
behoeve van een catalogus van
frankeerstempels van waterschappen, opgesteid door de heer J.W.
Jansma te Bilthoven, redacteur van

de

van de Studieclub

Nieuwsbrief

Frankeerstempels

Gemeenten

(SFG). De SFG heeft

1997 beslo-

in

taak over. In Zeeland beschikle rnen .jarenlang over een ei-

ten zijn studiegebied uit te breiden
met andere overheidsgebieden. Er
ivordt begonnen met de deelgebie-

sche Dienst Zeeuwse Waterschappen, gevestigd in Hoek

den'Provincies' en'\{'aterschappen'. Nadere infonnatie over de

gen dienst: de Technologi(aJbeelding

27).ln het stempel

staat de leeuw uit het Zeeurvse

IalieÍs ovcí wateÍ

SFG: E.P. Valant, Europaweg Zuid
1.95, 631-4 KK Landgraaf, telefoon
045-5314376.
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