
Noordelijke en zuidelijke IJdijken Jeroen van Westen



Vlieger komt er zonder schram 
af. De matroos leerling-vlieger 
Wassen  berg, van het vliegkamp 
Schel lingwoude aan het Buiten-Y, 
is van morgen met een lesvliegtuig 
op drijvers, een Fokker  -ver  kenner  
CVIII, neergestreken op den 
Ydijk, wegens motorstoring.

Wasenberg wilde voor het kamp 
neer strijken, mawar kwam te 
hoog binnen en schoot daardoor 
het kamp voorbij in de richting 
van de oranjesluizen. Hij gaf gas, 
om andermaal op te stijgen, doch 
wij hoorden op het kamp, zoo ver-
telde ons de offi cier-vlieger twee-
de klasse, de heer Faarzon Moorel, 
belast met de lesoefeningen op het 
vliegkamp, dat de motor slecht 
begon te loopen en ten slotte wei-
gerde. Wij zagen, dat Wasenberg 
moeite deed zijn toestel zoo goed 
mogelijk neer te zetten op den Y-
dijk, de scheiding tusschen bin-
nen- en buiten-Y, doch hij slaagde 
hierin slechts gedeeltelijk. Wel 
raakte het toestel den dijk en haal-
de in zijn vaart nog een lantaarn-
paal omver, doch door de vrij 
groote snelheid schoot het over 
den dijk. De bestuurder kon niet 

verhinderen, dat het toestel terecht 
kwam in een houten opslagplaats, 
behoorende bij het stoomgemaal 
van de Oranje sluizen.
Van alle kanten kwam hulp opda-
gen, zoowel van het marinevlieg-
kamp als van de Oranjesluizen. De 
bestuurder was echter inmiddels 
reeds uit het toestel geklommen, 
zonder ook maar eenig letsel be-
komen te hebben, en kon rustig de 
situatie overzien. Terstond kroop 
hij weer in de bestuurdersplaats, 
om alle benzine- een olieleidingen 
af te sluiten, en zoodoende brand 
te voorkomen.
Vlak bij de plaats, waar het vlieg-
tuig zijn gedwongen landing 
maakte, waren enkele arbeiders 
aan het werk. Zij konden zich bij-
tijds in veiligheid stellen.
Het toestel is zwaar beschadigd. 
Het kwam met den kop in de 
opslag plaats terecht, waardoor het 
voorstel geheel werd vernield, 
evenals de rechtervleugel.
Reeds een half uur later behoorde 
Wassenberg tot degenen, die met 
benzinevaten en slangen van het 
marine-kamp naar het veronge-
lukte toestel kwamen om benzine 
af te tappen. 

DOOR EEN BUNSING 
ZIJN BOOT VERLOREN
Geen reden tot ongerustheid

Vanmorgen was te Amsterdam de 
64-jarige jager T.J.T. in een boot 
buiten den IJ-dijk op jacht naar wa-
terwild. Zijn hond bleef op den kant 
en raakte hier op een gegeven oog-
enblik in gevecht met een bunsing. 
De jager nam het gevecht waar en 
roeide naar den wal, om zijn hond 
te hulp te komen. In de haast legde 
hij zijn boot niet al te stevig vast, 
zoodat hij, toen hij de bunsing had 
gevangen en wilde wegroeien, zijn 
boot niet meer aantrof. In de boot, 
die het Ijselmeer was opgedreven, 
bevonden zich een repeteergeweer 
met vijf scherpe patronen, het fou-
draal, c mans handschoenen en en-
kele riemen. Degene, die de boot 
vindt, behoeft geen ongerustheid 
te koesteren, dat de inzittende over 
boord geslagen zou zijn. De man 
is te voet naar huis gegaan.

Steler van een aantal offerblokken

Duitsche militairen ontdekten hem; 
een hunner dook naar de bewijzen.

Aan den IJdijk is gistermiddag de 
dader gegrepen van tal van kerk-
diefstallen, die den laatsten tijd 
te Amsterdam werden gepleegd, 
vertelt De Tel. In verschillende 
kerken werden nl. offerblokken 
gelicht of een enkele maal zelfs 
het geheele offerblok gestolen. 

Hoewel de politie den vermoede-
lijken dader van deze diefstallen 
reeds geruimen tijd op het spoor 
was, kon men tot nog toe niet vol-
doende bewijs tegen deze ver-
dachte vinden, om hem met succes 
te arresteren.
De dader ging gewoon de kerk 
binnen als een goed geloovig man, 
die vrijwel alle diensten volgde. 
Wanneer de kerk uitging, bleef hij 
achter, rukte zoo snel mogelijk het 
offerblok open en stal het geld 

er uit. Soms wandelde hij met een 
geheel offerblok onder den arm de 
kerk uit.
Gistermiddag liep hij echter in de 
val. Eenige Duitsche militairen 
zagen aan den Ijdijk een man, die 
zich daar op verdachte wijze aan 
den waterkant ophield. Zij kwa-
men naderbij en hielden deze man 
aan. Zij waarschuwden onmidde-
lijk de recherche, waarna weldra 
bleek, dat men den verdachte reeds 
langen tijd zocht wegens verschil-
lende kerkdiefstallen.

Bad van Duitsch militair.
Men bracht den verdachte terug 
naar de plaats waar hij aan den 
waterkant had gestaan en veron-
derstellende, dat hij hier voorwer-
pen in het water had gedeponeerd, 
werd ter plaatse een onderzoek in-
gesteld. Een Duitsche militair ont-
deed zich van zijn uniform en stak 
zich in badcostuum, waarna hij 
vervolgens in het water dook. Op 
ca. zes meter van den kant vond 
de militair het deksel van een of-
ferblok. Toen de rechercheurs na 
deze vondst de naaste omgeving 
afzochten, vonden zij in het struik-
gewas, dicht bij den waterkant, 
het andere deel van het offerblok 
waar uit het geld was verdwenen. 
Op den verdachte vond men een 
bedrag aan geld van ongeveer zes-
tien gld.
De verdachte werd overgebracht 
naar het politiebureau.

          ~ STAMBOOM ~ STAMBOOM ~ ~
stamboom moeder femme fatale uit de modder
getrokken vader onkruid groeit overal bracht de geest
van moedermoeder verhalenvlinder goed voor
levenslang moedervader in blauwe jaguar gesuikerde
paaseitjes getoverd moederbroer vier jaar oud in
pyjama met de pont over het IJ moedermoedermoeder
jonggestorven moedermoedervader bariton aan vrouwen
en drank teloorgegaan moedermoedervadermoeder
wierp de delving van de overtoom in een sok 100
gespaarde guldens droom aan het voeteneind
moedervaderzus verstoten voor gek versleten huissloof
geboren 19 oktober 1919 moedervaderzus vermeende
moedermoeder vadermoeder gedachte verbinding
tussen alles tractatus vadervader die sigaren en een borrel
brievenschrijver van de buurt vadermoedermoeder
ongehuwd zonder middelen vadermoedervader in vlees
en bloed verstoten uit de naam van de steen het fortuin
van zijn vadermoedervadervader eerste verffabrikant van
nederland te haarlem verspeeld aan paarden verdronk zijn
19e verjaardag vadervadermoeder kreeg 15 kinderen
waarvan de jongste vadervader levensboom komt daar
nu leven van muziek of woorden dan?

© Rozalie Hirs

Tijdens een voordracht aan het IJ 
hoorde ik hoe Rozalie Hirs zich-
zelf liet begeleiden door een op-
name van verschillende lagen van 
haar eigen stem. Ik hoorde een ta-
pijt aan klanken, een prettig soort 
kakofonie waaruit ik dan weer 
fl arden oppikte, dan weer me op 
liet wegdrijven. Er lag een derde 
bundel thuis [Speling] waar ik iets 
over wilde schrijven en op de dag 
dat ik dat wilde doen viel de Po-
eziekrant op de deurmat met een 
groot interview met de dichteres, 
plus een aantal nieuwe gedichten. 
Ik las het interview en daarna bo-
venstaand gedicht dat voor mij zo 
dicht bij mijn ervaring van haar 

Drijvervliegtuig van de Marine 
op IJdijk neergestreken

www.brouwerijbetij.nl

Brutale kerkdief ontmaskerd

(advertentie)

Op 14 februari 2005 werd aan 
De Dijk de Edison Oeuvre prijs 
toegekend.

Eerste concertposter okt 1981

De ‘harde kern’ van Stampei, te 
weten Huub van der Lubbe, Hans 
van der Lubbe en de gitaristen 
Nico Arzbach en Bert Stelder, be-
sluiten een doorstart te maken 
onder de naam De Dijk, vernoemd 
naar de Amsterdamse Zeedijk. 
Hun handelsmerk, de Nederlandse 

teksten in combinatie met bepaald 
geen lullige muziek, wordt uiter-
aard gehandhaafd. Ook het ma-
nagement blijft ongewijzigd in 
handen van Jantien Keunen. Het 
allereerste optreden dat zij doen is 
het voorprogramma van Raymond 
van het Groenewoud in Paradiso, 
eind 1981. Op dat moment is de 
band er nog niet in geslaagd een 
drummer te vinden, zodat Nico 
onder het motto ‘een instrument is 
een instrument’ zelf de drumstok-
ken maar ter hand neemt.  

DE DIJK

www.muziekgebouw.nl
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INLEIDING

Rites de passage
In veertien gemeentes, drie waterschappen en bij de Provincie Noord-Holland wordt de noodzaak 
gevoeld om samen na te denken over de toekomst van het middeleeuwse tracé van de IJdijken. Het 
fysieke profi el van de IJdijken, gebaseerd op functionaliteit, dreigt verloren te gaan in recente en toe-
komstige ontwikkelingen, het IJ is al vrijwel overal vanaf de dijken buiten beeld door aan plempingen 
en inpolderingen, en hele delen van het tracé zijn verdwenen door industriële en stedenbouwkundige 
ontwikkelingen. De IJdijken zijn niet alleen een functioneel landschapselement dat in de loop der eeuwen 
een gedaantewisseling heeft ondergaan, het is ook een verhaallijn met culturele waarden met een 
enorme historische diepte, letterlijk.
Essentieel voor dit Belvédère-project is dat om de dijk de toekomst in te brengen het van belang is om 
aan te tonen dat er leven zit in de IJdijken. Zonder dat ze van aanzien of locatie veranderden, verander-
den ze van betekenis, de dijken zijn een nieuwe levensfase ingegaan. 

Deze studie met de specifi eke opdracht aandacht te geven aan de culturele planologie vanuit de beel-
dende kunst probeert deze ‘Rites de passage’ te benoemen. Het is de afsluiting van de bijdrage aan de 
eerste fase van het onderzoek ‘Vinger aan de Dijk’, ism H+N+S en bAH en bureau  De Stad, met dank 
aan Gerco Lindeboom die als stagiair van het DAI meewerkt in dit project. 
Voorafgaand aan het raamwerk voor plannen en ideeën in de toekomst in OPMAAT aan het slot van dit 
onderzoek, is dan ook een conclusie getrokken dat de beste manier voor de IJdijken om de toekomst 
volwassen te kunnen betreden bestaat uit het bewoners, bezoekers en beleidsmakers duidelijk te maken  
in welk een bijzonder landschap van verhalen zij werken, wonen, wandelen, fi etsen, treinen. De weg  daar 
naartoe is het ontdekken/bedenken van ontwikkelingen die de herkenbaarheid van de dijk vergroten. 
In beelden en korte teksten worden de IJdijken geprofi leerd als een doorlopende culturele geschiedenis 
die is gemaakt en wordt gemaakt door bewoners en bezoekers van het landschap dat door de IJdijken 
betekend wordt.

Jeroen van Westen
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                                                                                                                                                                     IJ-CULTUUR
Gedeelten uit De IJstroom
Boek 1

(…)
Nu volgt de Vismarkt die zich spiegelt in het IJ 
En schaft ons overvloed van waterlekkernij: 
De blanke baarzen, in ’t gezicht der stad gevangen, 
De bruine zware bot, des vreemdelings verlangen, 
Met geltekarpers en de brasems geel van kuit,
De kostelijke griet, de fi ere waterbruid 
(Om wie Domitiaan, in wulpsheid uitgelaten, 
De brede vierschaar spande en daagde uit alle staten 
De raad bijeen om van dat dartele banket 
Te vonnissen zo breed, als was ’t voor rijk en wet),
De snoek, een vijverwolf, de zeelten, barm en voorn, 
Door velen als het puik der vissen uitverkoren. 
Hier zwermt van alle kant een stroom van vissen aan, 
Die in het groeizaam veen van ’t IJ te weide gaan, 
Die d’ IJssel stuurt, en die de Waterlandse vlieten
Uit ruime karen hier op onze banken gieten. 
Maar treên wij herwaarts aan; daar deelt de milde zee 
In hun seizoen een schat van visgerechten mee: 
De heilbot blank van vis, de roggen, plaat, de tongen 
En vette zalm die, in het bruisend nat besprongen
Waar zich de stroomkruik van de Maas in zee ontlaadt, 
Nog bloedend op de snee hier duizenden verzaadt. 
(…)

Joannes Antonides van der Goes (1647-1684)
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LEESTEKENS 

Gastvrijheid 
De IJdijken zijn bijzonder lange lijnen dwars door verschillende landschappen. Hoe leesbaar is een land-
schap? Niet altijd is de dijk herkenbaar, maar hoogteverschillen, een bepaald type huizen, een sluis in de 
stad, pakhuizen, gevelstenen, dijkpalen van het hoogheemraadschap, gemalen, kunnen we beschouwen 
als leestekens die horen bij het landschap, die er uit voort zijn gekomen. We bewe gen ons over wegen, 
gestuurd door geboden en verboden, overal bordjes, ook, of misschien wel juist, om te recreëren te voet 
of op de fi ets. Om de zinnen tussen de leestekens te kunnen reconstrueren, om de verhalen te herken-
nen die het landschap herbergt zijn zulke bordjes en infopanelen te directief, te eenduidig, te museaal 
vooral. Een meer intuïtieve ontdekking waarbij de originele IJdijken met haar dijkpalen, sluizen, speciale 
bebouwing door haar eigen herkenbaarheid de centrale lijn aangeven, met meer ruimte om zelf routes 
te kiezen kan veel meer bieden. De dijk heeft door de eeuwen heen een special programma aangetrok-
ken van kleine (watergebonden) bedrijfjes, sportvelden, begraafplaatsen, en vormt een stedelijke rand 
in het land, of een landelijke rand in de stad. Al deze ontwikkelingen zijn ook al zijn ze weer verdwenen 
zichtbaar in kleine relicten, of kunnen opgeroepen worden met beeldende, kenmerkende toevoegingen: 
nieuwe leestekens, soms objecten, maar ook betekenisvol vormgegeven landschapselementen kunnen 
de ervaringen sturen/verdiepen.

Routes en voorzieningen die de bezoeker welkom heten en laten gaan en staan zo vaak en zo lang als ze 
maar willen zijn belangrijk. Tussen A’dam en Velsen vaart Connexxion, en onderling zijn de noordelijke 
en zuidelijke IJdijken recreatief met elkaar verbonden bij de Oranjesluizen, Pontje Buitenhuizen en Pont 
Centraal Station. Een rondje IJdijken is al gauw een lang rondje. Om de IJdijken te kunnen beleven moet 
dan ook nagedacht worden of er niet een aantal kleinere rondjes denkbaar is die ieder op zich interes-
sant zijn. De dijk verbindt ook polders aan elkaar, die vaak rondom begaanbaar zijn over een kleine weg. 
Buurtschappen zijn ontstaan aan de sluizen. Lintdorpen als Assendelft en Westzaan komen tot aan de 
IJdijk. Schellingwoude, Durgerdam, Spaarndam zijn (IJ-)dijkdorpen.  De kruispunten van rondje en dijk 
zijn uitgelezen plekken om de gastvrijheid en de leesbaarheid te intensiveren.

16 17 18

16 17 18



TOPOGRAFIE

Benoemen is betekenen
Topografi e legt een verschijningsvorm of een betekenis van een plaats vast op een kaart in symbolen, 
plaatsnamen, of in tekstboeken. Een bocht in een dijk met een poel water binnendijks die een eigen 
naam krijgt (…breek) maakt duidelijk wat er gebeurd is (een doorbraak), en dat dit een betekenisvolle 
gebeurtenis is voor de naamgevende cultuur. 
Aan de oppervlakte van ons Nederlands landschap schemeren vele tijden door in gebouwen, wegen, 
reliëf, grondsoorten. Veel hiervan is slecht herkenbaar voor de huidige bewoners, in het hiernaast 
staande beeldessay is geprobeerd een aanzet te geven om de kernpunten van het IJdijkenlandschap in 
beelden te ‘benoemen’ en zo de aandacht te vestigen op de beeldtaal van het landschap zelf.
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GEOMORFOLOGIE

Natuur van de cultuur 
De IJdijken bevinden zich in het landschap dat gevormd werd door een rivier en de zee. In dit estuarium 
lagen overstromingsvlaktes, moerassen, strandwallen. De geomorfologie van het landschap heeft de 
cultuur van eerste bewoners gevormd: wonen en verbouwen op het droge; weiden op het halfdroge; 
de kreken en geulen als wegen. Een vaarland waar het leven rijk was. Het onderzoek ‘OERIJ Voorbij 
het verleden’ geeft een indruk van de prehistorie van dit dynamische landschap. In mei 2006 verschijnt 
een publieksboek uitgegeven door de Provincie Noord-Holland ism met de Universiteit van Amsterdam. 
Zomer 2006 opent een tentoonstelling over het OerIJ in bezoekerscentrum De Hoep te Bakkum georga-
niseerd door Provincie Noord-Holland en PWN.
Het OerIJ heeft in het landschap kreken, stroomgeulen, kreekruggen en oeverwallen achtergelaten die 
duidelijker zichtbaar zijn daar waar de IJdijken niet reiken. Nog is de schaduw van de geologische ge-
schiedenis aanwezig in de structuur van het huidige landschap.

In de studie ‘OERIJ Voorbij het verleden’ wordt afgesloten met een serie principes die moeten bijdragen 
aan het ontwikkelen van een oertaal waardoor het Oerij als grote landschappelijke structuur meege-
nomen wordt in planologische ontwikkelingen. Belangrijkste grammaticale aanbeveling was de randen 
van het OerIJ vrij te stellen. Waar mogelijk zou die rand, waar sprake is van een subtiele gradiënt (Actuele 
Hoogtekaart Nederland), benut moeten worden voor natuur, zo het verhaal van het Oerij als verland 
estuarium weer tot leven wekkend.
De IJdijken volgen de randen van een fase van het OerIJ en zijn daarmee een van de belangrijkste lees-
wijzers voor het beleefbaar maken van die grote landschappelijke structuur. Doordenkend vanuit boven-
staande, en kijkend naar wat de IJdijken nu scheiden aan binnendijks en buitendijks landschap is er 
aanleiding om te overwegen buitendijks te streven naar ruimte, en in die ruimte natuur te bevoordelen. 
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ECONO-HISTORIE

Van OerIJ tot Zaanse Bocht 
De economische geschiedenis van het gebied dat doorsneden wordt door het Noordzeekanaal is een 
enorme kracht in het landschap. De volgende alinea’s geven niet meer dan een summiere toelichting bij 
het globale overzicht dat in de zes tekeningen hiernaast wordt gegeven. Het kan gelezen worden als een 
pleidooi om met de landschappelijke ondergrond in gedachten de economische geschiedenis van de 
regio door specialisten te laten beschrijven en uit te dagen een doorkijk te maken naar de toekomst met 
behoud van de schaduw van het OerIJ. Het wezenlijke verschil in uiterlijk tussen de noordelijke en de 
zuidelijke IJdijken lijkt vooral bepaald door de economische ontwikkelingen.

Toen de strandwallen zich aaneensloten in de monding van het OerIJ vestigden de Friezen zich op de 
hogere delen in de uitgestrekte vlakte achter de duinen vooral noordelijk van het IJ. Het was goede 
grond om vee te weiden en landbouw te bedrijven, de kreken van het estuarium veranderden in veen-
riviertjes waarlangs handel tot ontwikkeling kwam. Hier begint een economische ontwikkeling van 
het gebied ter weerszijden van het IJ die in de dertiende eeuw voldoende basis was om de dijken van 
buurtschappen aan elkaar te smeden rondom het IJ. Waar de riviertjes verbindingen vormden naar het 
achterland in het IJ uitstroomden, werden dammen gelegd en daar concentreerde zich handel en pro-
ductie (menskracht). Aan de Zaan stonden zoveel molens dat gesteld wordt dat daar de proto-industrie 
van Nederland begon. Een ontwikkeling die ten tijde van de grote industriële revolutie bevestigd werd 
met de fabrieken aan de Zaanse bocht, nu industrieel erfgoed. In de 17e eeuw is Amsterdam vooral een 
internationale handelsstad die haar zeelui vond in de dorpen ten noorden van het IJ en van ver over de 
landsgrenzen. Het is die economische motor die steeds geld geleverd heeft om het IJ open te houden, 
alternatieve vaarroutes te graven en uiteindelijk het IJ te dempen om daarin het Noordzeekanaal uit te 
sparen en te verdiepen. In de droogmakerij van de Haarlemmermeer werd en wordt voedsel verbouwd, 
maar hier werd vooral Schiphol een tweede vorm van internationale verbindingen met een fi nanciële 
macht (en arrogantie) die doet denken aan de gloriejaren van de VOC.
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OER-IJ-DIJKEN

Land van vrees en hoop 
De IJdijken fl ankeren de oude hoofdgeul van het OerIJ en volgen waarschijnlijk voor een belangrijk deel 
de oeverwallen en kreekruggen. Met het vastleggen van de dynamiek door dijken en het droog houden 
van (dalende) gronden bij een stijgende waterspiegel heeft de cultuur een technologie ontwikkeld die 
datgene wat het bestrijdt versterkt: wateroverlast.  
Steven van Schuppen betoogt in zijn essay ‘Helden van de terugtocht’ in POLDERS dat de bouw van 
dijken en het beheer van het water vormend is geweest voor onze cultuur. Technische ontwikkelingen 
en sociaal -economische ontwikkelingen zijn hand in hand gegaan. Schaalvergroting en disciplinering 
van arbeid hebben geleid tot standaardisering en centralisering. Het kleurige kaartje van de polders, 
gemaakt door Must is een poging om polders te karakteriseren op techniek, terwijl het in grijzen uit-
gevoerde kaartje de (waterbeheersing)structuur laat zien. Beide kaarten verdienen specialistische 
aandacht om sterker beargumenteerd vorm te krijgen. Toch is het beeld duidelijk: de mens heeft vanuit 
angst voor het water een landschap gebouwd en onderhouden als een machine. Van Schuppen stelt dat 
het “nu zaak is dat de mens meester wordt over de machine, dat het toeval, het risico, het open einde en 
het menselijk tekort de plaats krijgen die ze verdienen”. 
Zo denkend is het tijd om de geschiedenis binnenste buiten te keren. Is het voorstelbaar dat nadenken 
over de toekomst van de monumentale IJdijken en de in de poldercultuur hoogontwikkelde overleg-
structuur  gebruikt worden om te overwegen de natuur weer ruimte te geven? Zou de conclusie kunnen  
zijn dat er een nieuw IJ mag ontstaan tussen de dijken, of een nieuw meer in de Schermerboezem achter 
de IJdijken, een ecologisch voorland bij Hembrug, Herinrichting van het recreatiegebied Spaarnwoude?
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DIJKLICHAAM

WAKER – SLAPER – DROMER  Culturele planologie ‘avant la lettre’
Met de nota Belvédère is er een nieuwe benadering van het landschap voorgesteld aan de maatschap-
pij. Kern is de slagzin “Behoud door ontwikkeling”. Opvallend daarin is het ontbreken van de t achter 
behoud, waarmee het jarenlange primaat van conserveren en restaureren van de cultuurhistorische 
monumenten toch nog gehandhaafd lijkt te worden. De IJdijken zijn misschien wel een Belvédèrepro-
ject ‘avant la lettre’. Onbewust lijkt “de cultuur van het behoud” gecombineerd met “de cultuur van het 
maken”. (citaten Dirk Sijmons in Noorderbreedte)
De IJdijken keerden ooit het water van een zeearm, maar het IJ verzandde en de zee werd afgedamd: 
de dijk werd van waker slaper. Na de inpoldering van het IJ en achter de Afsluitdijk aan de ene kant en 
de sluizen van IJmuiden aan de andere kant werden ze van slaper tot dromer. Nog staat ze op de kaarten  
van de waterschappen als primaire waterkering, maar voor dromers is weinig ruimte in onze samen-
leving, zelfs al benoem je ze tot provinciaal monument.  Hoe heeft de laatmiddeleeuwse dijk nieuwe 
ontwikkelingen doorstaan? 
De oude dijken zijn nog herkenbaar tot in hartje Amsterdam, en als je even omhoog kijkt zie je in de ge-
velstenen nog welke eigenaren geheel op de zee gericht waren. Lopend over de Zuiddijk in Zaandam 
kun je verschil zien tussen de landzijde en de waterzijde. De dijk is een verbindingsroute geworden 
waarlangs wonen en werken, tuinen en begraafplaatsen hun plek vonden. De dijk bleek een uitnodiging 
en is mede daardoor behouden gebleven, behalve daar waar de uitgenodigde ontwikkelingen de dijk 
–vaak letterlijk- boven het hoofd zijn gegroeid. Dit laatste is bijvoorbeeld overduidelijk gebeurd in het 
Amsterdamse Westelijk havengebied, maar ook in het gebied Teleport Sloterdijk, tussen Sloterdijk en 
Spaarndam raakten IJ en Haarlemmermeer elkaar ooit bijna. Waar de dijk veel bewoning heeft aange-
trokken zijn er stukken als de Zuiddijk en de Hogedijk in Zaandam rijp voor stadsherstel en hier en daar 
zelfs stadsvernieuwing. Een andere bedreiging voor de monumentale waarde van de oude dijk geldt 
voor het (kleine) deel waar ze nog ‘primaire waterkering’ is. De dijk moet op delen daarvan technisch 
gezien verjongd worden, lees: verzwaard. 
Culturele planologie is eerder een proces op maat gekoppeld aan een gebied, dan een model. Het is aan 
ons om te leren van het lijfsbehoud dat het middeleeuwse dijkpatroon heeft getoond en daarmee aan te 
tonen dat de IJdijken, ook al lijken ze te dromen, levenslust bezitten. 
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COUPURE

BV Teleport
Slaperdijken, coupures, (spui)sluizen,en opnieuw omdijken van braken zijn de directe leestekens van 
de verhouding tussen land en water onder ‘regie’ van de cultuur. De  economische ontwikkelingen heb-
ben bressen geslagen in de middeleeuwse IJdijken. In het westelijk havengebied is de dijk onzichtbaar 
geworden, de in- en uitgang van de Coentunnel is een hiaat, het hoofdkantoor van AH te Zaandam een 
barrière, een echt gat in de dijk is Sloterdijk Teleport. 
De DRO Amsterdam heeft bij een inspraak over nieuwe plannen voor Teleport vragen gekregen over de 
cultuurhistorische paragraaf in het stedenbouwkundig plan: kan de fysieke afwezigheid van de lokale 
cultuurhistorie in de vorm van kunst en vormgeving van de openbare ruimte aan de orde gesteld worden? 
Alle cultuurhistorie van Sloterdijk heeft zich teruggetrokken in een fragment als een bastion rondom het 
kerkje met aanliggend kerkhof. De buitendijkse dynamiek van het kantorenpark is misschien wel groter 
dan die van het verdwenen getijdenlandschap. Het tij van de gebouwen neemt niet af. De volgende fase 
wordt hoger, en groter, en dichter. De kracht van vormgegeven ruimte waar ieder mag/kan komen moet 
enorm zijn om in dit ‘corporate’ geweld overeind te blijven en een echte openbare ruimte te kunnen zijn. 
Hier hebben de gebouwen de macht over de tussenliggende ruimte, niet de gebruikers. Wat is de ruimte 
voor kunst die de cultuurhistorie oproept/aanroept?
Waar heeft de oude dijk precies gelegen? Kan het relict van Sloterdijk aan kracht winnen met aandacht 
voor de IJdijken? Kan Sloterdijk herleven met nieuwe woningen en een jachthaven tussen de kantoor-
kolossen. Of is het dorp rudimentair, kan het beter gesloopt worden om dan vol te bouwen met karakter-
volle architectuur van 60 meter en hoger, de lijn van de voormalige dijken volgend om de lokale identiteit 
cultuurhistorisch bewust eer aan te doen? Of? Het is half vijf ’s middags. Vanaf een balkon in een trap 
naar het station Sloterdijk kijkend zie je een vloed mensen lopen. Licht weerkaatst van gebouwen als 
reuzenzonnebrillen. De mensen dwalen doelgericht tussen de gebouwen door, tussen de pijlerwouden 
waar ijzeren boomwortels na zonsondergang licht geven. ’s Avonds is hier niemand. Er drijft een zee 
van herinneringen binnen die als geesten door het kantoorgebied dwalen nergens meer rust vindend. 
Hoe kunnen de IJ- en dijk- en dorpsverhalen zonder vaste woon- of verblijfplaats  gehoor vinden? 
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VERHALEN
Visserseinde
De  dijk kan gezien worden als een lijn die de geografi sche spreiding van los samenhangende verhalen 
met elkaar verbindt. De dijk zelf is al een fragmentarische, nooit geheel chronologisch vertelde geschie-
denis. Waar de dijk uitbuigt of naar binnen kromt getuigt ze van een oude kom, een doorbraak, een storm.  
Slaperdijken, coupures, inlaag en opnieuw omdijken van braken zijn de directe leestekens van de ver-
houding tussen land en water onder ‘regie’ van de cultuur. De dijk is zeker geen eenheid in tijd, en 
(met de verschillende veroveringen op het water) zelfs geen eenheid van plaats. De IJdijk is net als de 
geschiedenis een discontinu, slechts schijnbaar Groot Verhaal.

De verhalen van de ’bewoners aan het IJ’ veranderen. De gegroeide cultuur was mede afhankelijk 
van een directe verbinding met de zee. Steden groeiden aan de dammen waar rivieren het achterland 
verbonden met het IJ of de Zuiderzee. Turfwinning, landbouw en visserij intensiveren om de steden te 
voeden. Vanaf de 17e eeuw voldeden de natuurlijke waterwegen niet meer en is er gewerkt aan mens-
gemaakte alternatieven, steeds groter van maat en schaal. Havens schuiven op, visvangst wijkt uit naar 
verre zeeën, de handel neemt toe. De industriële revolutie begon in Nederland aan de monding van de 
Zaan. Amsterdam nam over, explodeert opnieuw in de zgn derde revolutie, de groei van de dienstensector, 
en nog eens tijdens de vierde revolutie (automatisering/informatisering). Deze revoluties gaan gepaard 
met landhonger voor bedrijven, voor woningbouw om het groeiende aantal werknemers een (t)huis te 
bieden. Het bracht grootschalige infrastructuur, veelal dwars op de oude waterwegen. In deze explosies 
zijn nieuwe verhalen gegroeid, maar vooral ook veel oude verhalen afgebroken, en vaak vergeten.

Waar een gemaal, een sluis, tunnel of weg de dijk doorsnijdt, zijn de logische podia voor verhalen op 
te richten: verhalen over leven aan de dijken van het IJ, gevonden in archieven, literatuur, 
poëzie, schilderkunst, muziek. Iedere, zeg vijf jaar worden de dijk-podia bezet door musici, dichters, 
vissers, wandelaars, beeldhouwers, …, vertellers van verhalen, steeds anders, meegroeiend met de 
toekomst van de dijk. Misschien worden deze gebeurtenissen bewaard op een website waar ook het 
archief van de gevonden dijkverhalen te vinden is. Misschien loop je over de dijk en belt je mobiel je met 
het aanbod om je een verhaal te tonen: uw verhalen, voor elkaar, en dat is nodig, want wie gaat nog op 
een bankje zitten aan de dijk naast een wildvreemde om visserslatijn te verhalen?



REGENERATIE

Het gemis
Verhalen/plaatsen worden gemist wanneer het gemis zichtbaar of voelbaar is. De maatstaf voor de vraag  
om herstel, geformuleerd als “herbezinning op onze identiteit” zijn vaak (mooie) herinneringen die niet 
verdrongen zijn door een rijker heden. Een andere reden is dat er een contrast zintuiglijk waarneembaar 
is dat vragen oproept (herrie ipv stilte, een 21e eeuws pand in een 17e eeuwse straat).  Hoe kan het ver-
leden een rol spelen in de toekomst?  Gemis kan leiden tot actief behoud van wat nog is, tot restauratie, 
tot reconstructie. Een derde vorm van missen ligt in romantisering van een voorbij verleden (de fabriek 
staat leeg en wordt esthetiek, ontdaan van stofl ongen, herrie, ongelukken en armoede). In meest nostal-
gische vorm leidt gemis tot retro, tot esthetisering los van historische context of betekenis. 
De kracht van een gemis is misschien wel vrijwel gelijk aan de kracht van kennis. Beide leiden tot een 
diepere belangstelling voor de directe omgeving en, door kennis te verwerven en over te dragen wordt 
een gemis voelbaar/tastbaar. Poëtische details kunnen dan een enorme impact hebben.
Wanneer de samenhang zover verdwenen is in een landschap als bijvoorbeeld geldt voor Teleport, de 
Coentunnel, of het Westelijk havengebied, dan moet echt naar de kern gezocht worden, naar het wezen 
van het ensemble Binnendijks-Dijk-Buitendijks. Nieuwe verhalen kunnen het gemis van de oude doen 
vergeten, maar niets is mooier dan wanneer het nieuwe de bestanddelen/gedachten van het oude op-
pakt en (hedendaags) uitwerkt.
Mogelijk kan het wezen gevonden worden in de opeenvolging van binnendijks RUST (historisch was 
dit  het gebied van seizoensgebonden wonen en werken op het land),  GRENS en UITZICHT (het fysiek 
dijk lichaam op de rand van land en water), DYNAMIEK (het getijdengebied waar bij eb vaste elementen 
herkenbaar opduiken uit de eeuwige beweging van het water ) en BAKENS aan de overzijde op de 
HORIZON. Nieuwe ontwikkelingen die op dit niveau aanhaken bij het huidige landschap houden de 
structuur, en de betekenis in stand. 



au·dio·vi·su·eel (bn.)
1 op het gehoor en het oog werkend

dif·fe·ren·tie (de ~ (v.), ~s)
1 verschil, onderscheid

dif·fe·ren·ti·ë·ren (ov.ww.)
1 vanuit een homogeen geheel in verschillende vormen splitsen

er·va·ren 2 (ov.ww.)
1 ondervinden, meemaken => beleven, gevoelen, gewaarworden, hebben, ontmoeten, voelen

in·ter·ac·tief (bn.)
1 op elkaar inwerkend, in wisselwerking

in·zich·te·lijk (bn.)
1 inzicht verschaffend

mul·ti·me·di·aal (bn.)
1 met gebruik van vele soorten middelen

pro·fi  ·le·ren (ov.ww./wk.ww., zich ~)
1 een profi  el aanbrengen
2 de aandacht vestigen op zichzelf of op een bepaald aspect van zichzelf

vi·su·a·li·se·ren (ov.ww.)
1 zichtbaar of als beeld voorstelbaar maken

vi·su·eel (bn.)
1 betr. hebbend op het zien, het gezicht of gezichtsvermogen
2 waarin of waarbij de nadruk valt op het zien of het zichtbare 



OPMAAT

Profi lering: over kennis en beleving van de IJdijken
• Nu het IJ vrijwel verdwenen is en de dijken veranderen van functie en gedaante is het juist van 

belang de dijken in zoveel mogelijk culturele context te bezien. 
• De planologie van de toekomst begint met het verzamelen van verhalen over leven aan de dijken van 

het IJ, ook al gaat het om een nieuwe haven, autosnelweg, of dijkverzwaring: een permanente educa-
tie van de beslissers van de toekomst.

• Deze culturele context zoals die te vinden is in literatuur, poëzie, schilderkunst, muziek, archieven, 
economische geschiedenis, kan op bijzondere wijze geactiveerd worden in routes (wandel/fi ets/
openbaar vervoer), spelvorm, en tijdelijke locale projecten.

• In een levende cultuur wordt de dijk als een podium bezet door musici, dichters, vissers, wandelaars, 
beeldhouwers, …, vertellers van verhalen, iedere keer anders, meegroeiend met het leven van de dijk.

Profi el: over de verschijningsvorm van de IJdijken
• Zonder OerIJ geen IJdijken, maar grote delen van de IJdijken scheiden niet langer zee(-arm) en land. 

Wel brengt de dijk onderscheid tussen binnen- en buitendijks in vertalingen als wonen en werken, 
be bouwd en onbebouwd, natuur en cultuur. Deze (bestaande) tegenstellingen verdienen nadere 
aandacht.

• De kleine onderbrekingen in de IJdijken zijn vaak achteloos behandeld, je kruist de dijk zonder het te 
kunnen merken. Hier kan gedacht worden over verhoging van de zichtbaarheid met het beeldend 
en/of ruimtelijk aanzetten van de doorsnijding. Markeringen van begin en eind van een breuk in de lijn 
zijn mogelijk een doorbraak in het grote vergeten. 

• De grote onderbrekingen waarin op geen enkele manier meer de oude dijk herkenbaar is zijn van 
recenter datum: Westelijk havengebied, Coentunnel, Teleport. Door deze te zien als nieuwe vormen 
van ‘braken’ komen benaderingen in beeld als herdijken buitenom (omvatten) of binnenlangs (terug-
trekken). De noodzaak ligt niet in de scheiding land en  water, maar in het scheiden van binnendijks en 
buitendijks, een onderscheid dat herkenbaar is en versterkt kan worden.

• Visuele en/of fysieke verbindingen tussen bij elkaar horende delen kunnen een samenhang helen 
wanneer ze een inhoudelijke of materiële relatie leggen.



BRONNEN

ANWB topografi sche atlas Noord-Holland :25.000, Topografi sche Dienst 2004
OerIJ, Voorbij het Verleden, Jeroen van Westen, Gerco de Ruijter, Peter de Ruijter, Ton van Vliet - Provincie NH 2004
Leefbaar Laagland, G.P. van de Ven, redactie, uitgeverij Matrijs, 1993
Zee van Land, Wouter Reh, Clemens Steenbergen, Diederik Aten, Stichting Uitgeverij Noord-Holland 2005
Geordend Landschap Redactie R.M. van Hederingen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2004
Beschrijving van de Noorder IJ en Zeedijken deel 1 en 2, Provincie Noord-Holland, 2004
Een langzame buitenring, H+N+S, Utrecht, 2001
Herziening stedenbouwkundig programma van eisen Teleport Amsterdam, DRO Amsterdam concept mei 2005
Behoud en beheer van archeologische vindplaatsen in het Oer-IJ-gebied, Provincie Noord-Holland 2005
Het Oer-IJ estuarium, S Lange, E.A. Besselsen, H. van Londen, Amsterdams Archeologisch Centrum, UvA 2004
POLDERS gedicht Nederland  redactie Adriaan Geuze Fred Feddes, Nai uitgevers 2005
De cultuurhistorische waardenkaart, Provincie Noord-Holland, on line: 
http://chw.noord-holland.nl/ 
http://www.hvanzijl.nl/nhdijken.htm
http://www.geschiedenisbank-nh.nl/
http://www.waterlandsarchief.nl/
http://www.cultureelerfgoednh.nl/
http://www.landschapnoordholland.nl/

Waar beelden van anderen gebruikt zijn is voor zover mogelijk de auteur vermeld

Opmaak: Petra - Grafi sche Dienstverlening, Papendrecht

Alle foto’s in dit werkboek zijn gemaakt door Jeroen van Westen © 2006



DANK

Met dank aan de samenwerking met Gerco Lindeboom, beeldend kunstenaar-stagiair van het DAI, Enschede, 
Rob van Leeuwen (Robi), Peter de Ruijter, en Jonas Straus (bAH), Yttje Feddes (H+N+S), Marius Kooiman (Kooiman), 
Geert Timmermans (DRO A’dam), Jeroen Saris en Matthijs Verbree (bureau De Stad) en de denktank voor het project 
Vinger a/d Dijk en de stuurgroep van de gezamenlijke opdrachtgevers.

Jeroen van Westen, beeldend kunstenaar, Enschede, februari 2006





voordracht lag dat ik besloot het 
lezen van de bundels uit te stellen. 
Ik lees het gedicht nog eens. Wat 
gebeurt hier en waardoor word ik 
geraakt? Het gedicht zingt en heeft 
een herkenbaar onderwerp. Het 
gedicht bevat een emotioneel stuk 
geschiedenis en het loopt, maar er 
is meer aan de hand en dat moet 
liggen aan de aan elkaar vastge-
plakte familieleden. Door die sa-
menstellingen, die qua herhaling 
doen denken aan het zangerige 
‘De zon’ van Arjen Duinker en 
aan de herhaling van een thema 
in de fuga’s van Bach, wordt nog 
eens duidelijk gemaakt hoe ver-
bonden familieleden met elkaar 
zijn en wat ze elkaar juist door 
die verbondenheid kunnen aan-
doen. Je ziet een kind overal waar 
je ‘vadermoeder’ leest. Je ziet een 
kind met een pot lijm en iemand 
die een route uitstippelt die zowel 
naar het heden als naar het verle-
den reikt, een lied van een uitge-
rekte oorsprong als vertrekpunt. 
Let ook op het speelse rijm 
aan het einde van het gedicht: 
‘komt daar nu leven van mu-
ziek of woorden dan?’ Het ge-
dicht krijgt hierdoor en door zijn 
muzikaliteit de verleidelijke licht-
heid van een kinderliedje, terwijl 
het tegelijkertijd een boeiende 
familiegeschiedenis weergeeft. 
In de Sahara gebruikten mensen 
liedjes om de plek van een water-
put te onthouden vertelde Antjie 

Krog tijdens haar Verdediging van 
de poëzie op Poetry International i 
n 2004. In onze huizen weten we 
de kraan zo wel te vinden, maar 
misschien heeft deze vorm toch 
een meer dan een louter esthetisch 
nut; misschien is dit gedicht een 
makkelijk te onthouden paspoort 
en zouden we ons met een derge-
lijk lied aan elkaar kunnen voor-
stellen en met datzelfde lied gedag 
kunnen zeggen. 
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Uitgeverij Querido
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De IJstroom Boek 4
(…)Het IJ komt uit de borst der Zuiderzee gevloten,
En valt in ’t Wijkermeer; van daar teruggeschoten
Begroet het Sparendam en, moedig op zijn eer,
Ontvangt de golven van het Harelemmermeer,
Die strenge waterwolf, die met verwoede tanden
Zijn eigen moeder schendt en scheurt haar ingewanden.
Het mengt zich met de vorst des Amstels hand aan hand,
Tot weer de Zuiderzee hem welkomt aan zijn strand.
Maar zulk een lange streek heeft haar vermakelijkheden!
Eer de IJgod, uit zijn kil te Beverwijk gereden,
Terugkeert, draait hij zijne ogen aan geen kant
Of heeft verand’ring van gezichten. Hier is ’t land
Bezaaid met koren en versierd met boompluimages.
Daar rijzen hofwarande en vruchtb’re lustbosschages.

Ginds straalt de duinbeek met een ader van kristal
Door helm en santorij in ’t boomgaardrijke dal.
Nu weent hij op het zien der afgestormde sloten
Die hij voorhenen ’t hoofd zag aan de wolken stoten:
’t Geweldig Merestein, en Banjaart, wijd ontzien,
Vrijsloten van beroemde Oudhollandse edelliên,
Door vuur en zwaard vernield, met torens en rondelen
Te gronde weggerukt in ’t branden der krakelen:
Het stamhuis van Heer Lem, de wijk van Kenmerland,
Een wonder van die eeuw, om zijn gebied en stand
Nu derelijk getrapt, gerekt uit al zijn leden,
En ’t grof gebeente met het kouter doorgesneden.(…)

Joannes Antonides van der Goes (1647-1684)

VALSCHE AANGIFTE
Een schipper had bij de politie te 
Amsterdam aangifte gedaan, dat hem, 
liggende aan den Ijdijk, ongeveer 1200 
kg lijnzaad waren ontvreemd. Het on-
derzoek in deze zaak heeft onverwacht 
een ietwat sensationele wending geno-
men. De schipper, die een koopman als 
verdachte had aangegeven, is zelf door 
de politie aangehouden. Hij wordt ervan 
verdacht een valsche aangifte te hebben 
gedaan en de zakken lijnzaad zelf te 
hebben verduisterd.

RIJKSWERKMAN 
VERDRONKEN
Maandagavond moest de laatste trein uit 
Amsterdam naar Zaandam stoppen bij 
den IJdijk. Een der reizigers, de 37-jarige 
J. van de Horst, rijkswerkman, in de 
buurt dezer stopplaats wonende, stapte 
uit, maar de wagon stond juist op een 
bruggetje, zodat H. te water is geraakt en 
verdronken.

STICHTING IJBEELD
Introductie

Langs de IJ-oevers is de laatste jaren 
veel gaande. Van west naar oost 
vinden er veranderingen plaats die van 
vergaande invloed zijn op het uiterlijk 
van de stad en het stedelijk leven. 
Stichting IJbeeld stelt zich ten doel om 
de grote stedenbouwkundige ingrepen de grote stedenbouwkundige ingrepen de grote stedenbouwk
rondom het Amsterdamse IJ vast te 
leggen in fi lm/videobeelden en foto’s. 
Het werkterrein strekt zich uit van de 
Houthavens tot en met IJburg en omvat 
de zuidelijke en noordelijke IJ-oevers. 

www.ijbeeld.nl

Hoe het begon
Zoals de naam al doet vermoeden 
heeft Zeilvereniging Het Y haar 
roots in Amsterdam. Een aantal 
zeilers die regelmatig op het IJ 
zeilen besluiten in 1884 een ‘bond’ 
op te richten. Men denkt aan een 
overkoepelende organisatie waar-
van zowel verenigingen als per-
sonen lid kunnen worden. Nadat 
dit besluit is uitgevoerd blijken  
de gevestigde verenigingen echter 
niet bereid zich onder het gezag 
van een dergelijke or ga nisatie te 
willen stellen.
In  oktober 1884 komen weder-
om enkele IJ-zeilers in het 
Amsterdamse bierlokaal Bavaria 
bijeen. Een georganiseerde eerste 
tocht, naar Zaandam, viel zozeer 
in de smaak dat dit resulteert op 
3 april 1885 tot de oprichting 
van de Zeilvereeniging Het IJ 
(dan nog gespeld met de lange IJ). 
Later heeft het oorspronkelijke 
initiatief om een bond op te richten 
alsnog succes als de oprichters van 
Zeilvereeniging Het IJ -ge steund
door anderen- opnieuw het voor-
touw nemen. Zo stonden zij aan de 
wieg van het huidige KNWV.
De eerste verenigingshaven aan 
de Westerdoksdijk wordt in 1919 
verlaten omdat men plaats moet 

maken voor de bouw van het 
Centraal Station. De nieuwe haven 
komt ook aan het IJ, maar nu aan 
de overkant, bij de Grasweg te 
liggen. Echter, hoge lasten plagen 
de vereniging sinds de nieuwbouw 
aldaar. Op 11 mei 1940, de eerste 
oorlogsdagen, brandt de haven 
bijna uit door een grote oliebrand 
op het Shell raffi naderij complex 
naast de haven. Deze brand is 
door de Engelsen aangestoken om 
te voorkomen dat de oliereserves 
in de handen van de Duitsers zou 
vallen. Als na de oorlog Shell wil 
uitbreiden en op verhuizing van de 
haven aandringt, vindt men zowel 
een oplossing voor de knellende 
fi nanciële problematiek als een 
nieuwe plek voor een jachthaven 
in Durgerdam. 
Op 26 april 1952 wordt die offi -
cieel door burgemeester d’Ailly 
geopend. Aanvankelijk maakt het 
bestuur zich nog ernstig zorgen 
of men de haven wel vol kan 
krijgen. Nu is er al sinds jaren 
een aanzienlijke wachtlijst. Later 
komen daar nog dependances 
in Marken en Enkhuizen bij 
zodat Zeilvereniging Het Y nu 
in drie havens aan het IJsselmeer 
faciliteiten biedt: Durgerdam, 
Marken en Enkhuizen:

www.zeilvereniging-het-y.nl

yewers daer ontrent, op Amsterdam, ofte elders 
daer by, ofte van daer wederomme, sonder 
expres consent, toelaten ofte wille vande 
Pachters ende Huyrluyden van’t voorsz Veer 
van Buyck-sloot ende Cadoelen, op peyne van 
drie ponden te veertigh grooten ’t pont, soo 
menichmael ’t selve soude mogen gebeuren, 
ende voor yeder een vande Personen die desen 
ter contrarie souden mogen overgebracht ofte 
over gheset werden, als vooren te verbeuren, 
by den genen die sulcks soude mogen doen. 
Ende dat de voorsz boeten by alle ende een 
yeder van des Graeffelijckheyts Offi cieren 
daer ontrent, ende by preventie metter daet 
sullen werden geinnerende geexecuteert. 
Gedaen ten Burele vande Kamere vande 
Reeckeninge, in den Hage, den sesthienden 
Mey sesthien-hondert ses en vijftigh. 

Algemeen Rijksarchief Den Haag, Cornelis Cau, 
‘Groot-placaetboek, vervattende de placaten, 
ordonnantien ende edicten van de Staten Generaal 
der Verenigde Nederlanden ....[etc]’, deel 2 
(Den Haag 1664), kolommen 2447-2448, 
bibliotheeksignatuur H 21 D-2.

© 2000 Herman de Wit, Maarssen

Verbodt, noopende ’t oversetten over d’Ye 
op Amsterdam ende elders. In date den 
16 May 1656.

Alsoo vele ende verscheyden Persoonen, 
van tijdt tot tijdt hen vervorderen, alderley 
Passagiers, komende uyt Waterlant, ende 
andere quartieren van Noort-Hollandt, over te 
setten ofte te varen, over de Reviere vande Ye 
op Amsterdam, ende elders, gins ende weder, 
contrarie de Keuren ende Ordonnantien op 
het Veer van Buyck-sloot ende Cadoelen 
ghemaeckt, ende de Waerschouwingen 
dien aengaende vor desen gedaen, ende ’t 
selve streckende is tot groot nadeel vande 
gerechtigheyt vande Graeffelickheyt van 
Hollandt, ende vande Pachters van’t voorsz 
Veer. SOO IST, dat die van de Reeckeninge des 
Graeffelickheyts voorsz hier mede nochmalen 
waerschouwen, ende doen waarschouwen, 
allen ende eenen yegelijcken, dat niemandt 
wie hy oock soude wesen, hem en vervordere 
eenige Passagiers ofte reysende Persoonen, 
met Schuyten ofte Schepen over te setten, ofte 
te varen van Oossaner-Overtoom, Cadoelen, 
Buyck-sloot, den Nieuwendam, ofte van 




