covered with clay. If the layer of clay is at least two feet thick noc
much damage is done. A thinner layer, however, wil1 dry up to a
hard crust and loses contact with its peaty underground. The peat
starts to lose water and sags. When the peat layer is very thin too,
the drought effect is bad. If the peat contains iron the overlying
clay has a red colour.

18, Voorlopers van de bodemkartering
Precursors of the Soil Survey Work
doorlby Mej. Dr A, W, Vlam
Overdruk uit: Tijdschrift v. h. Kon, Ned. Aardr. Genootschap
64, ( 6 ) , 1947
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Ten gevolge van de St. Elizabethsvloed gingen in 1421 grote
gedeelten van Zuidholland door dijkdoorbraak verloren. Z o groot
was de omvang van de ramp, dat volledig herstel tot op heden niet
mogelijk bleek, Bijna de gehele Groote- of Zuidhollandsche Waard
en gedeelten van de Landen van Heusden en Altena bleven ,,drijvende". Hier ontwikkelde zich een nieuw stelsel van geulen, kreken
en platen: een ,,Biesbosy'. De oorspronkelijke toestanden werden
tot onherkenbaar toe veranderd.
Om de diepere oorzaken van deze ramp te begrijpen moeten
we enige eeuwen in de geschietlenis teruggaan. Omstreeks 1270 had
men op radicale manier in de waterstaatkundige toestanden van
dit gebied ingegrepen. (Lit. 1 en 4). Ter beveiliging van de Hollandse Waard was men er namelijk van Hollandse zijde toe overgegaan twee dammen in de Maas te leggen en wel één ter hoogte
van Heusden (foto 20), waar het Damblok de plaats zal aanduiden,
en één bij Maasdam (foto 23), 50 km stroomafwaarts. Ook de uit
de Maas stromende Dubbel werd ter zelfder tijd door een dam
afgesloten. De rivier werd nu gedwongen al haar water via Op- en
Neer Andeli) naar het Noorden op de Waal af te voeren. Deze
afdammingen vonden plaats in een tijd van particularisme waarin
de stelregel: ,,wie het water deert, die het water keert", nog in volle
omvang werd toegepast. Zo ontstond door de aanleg van de Maasdam bij Heusden voor de bovenstrooms gelegen Maaslanden een
periode van veel wateroverlast die eeuwen duurde en waarin eerst
in 1904 door de zg. scheiding van Maas en Waal, verbetering werd
gebracht, Al het water van Waal en Maas moest sedert rt 1270
via het nauwe bed der Merwede langs Dordrecht naar zee worden
afgevoerd. Hoe nauw dat bed was kan men zich eerst voorstellen,
1) Op de ouderdom van deze Maastak of van het zg. &de Maasje in de
buitenpolders van Raamsdonk en Waspik willen wij hier niet nader ingaan (2 en
1). Eerst als de karteringen van de Bommelerwaard en het Land van Heusden
en Altena tot een sluitend geheel zijn verwerkt heeft dat zin.
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Opn.: Geall. ~ ~ a l i r m ~ cdldi .t 16-9-14;Ariii.: S!irlilii>i: voor Bodcnilrrrrrt~ic N n . li-VII-40

Foto 20. Het .Oude Maasje' hoven Hcusdcn.
M e n kali d e oude loop h-c vervolgen van Heusden bezuiden cri beoosten Hcrpt en verder langs het
Damhlok tot Hedikhuizen waarvan nog juist het eerste huis zichthaar is hij c ) . Bij het Damhlok zal de
hovetistrmmse afdamming circa 1270 hebben plaatsgevonden.
H e t brede water i n het Noorden is d e omstreeks 19CO gegraven Bergsche Maas. Deze doarsnijdt de oude
vestingwerken van Heusden (flauw zichtbaar bil k in de Hemertsche W a a r d benoorden de Bcrgsche M a a s ) .
Men lette op de houwlandvcrkave~jng f o p de stroomgronden. ter plaatse van oude Maasmeanders.
a Hemertsche Waard: b Bergsche Maas; c O u d e Maasjo: d Damhlok: c K i p t e e g van Herpt naar
Hedikhuizen, waarvan het eerste huis nog juist zichtbaar is; f Buuu~landverkavrling: g Groslandverkaveling: Ii O u d e Maasje: i Heusden: k sporen van vcstingacrkrii: ni diik.

Opn.: Gall. Luchtnucht dd. 22-3-'45

Arch.: Stichting voor ~ ~ d ~ ~ k a ~ r No.
r r i 21-V-Z?
ng

Foto 21. De ,Steen van Kloaateroord'.
Dit eerste bolbaken lag op de plaats waar de Dorige benoorden Geertruidenberg in de Maas vloeide
Zowel de loop van de Donge als die van de Mans zijn schematisch vastgelegd in dc rechte grens va
Made en Drimmelen (-).
e Po!der Het lannezand: b Nathalspolder: c Is:e bolbaken; d Kleine of Nieuwe Kurenpolder
e Polder van den Steen: f Oastkil.
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C==Ii.Luchtmacht e d . 22-3-'45; Arch.: Stichting vair
Foto 23. Maasdam en dr zg. .Binnengedijkte Maas'.
h.

Schaal 1 : 13 m.

De laatste

Opn.:

Bodemharloring No. 21-1-4.

is een rest van de Oude Maas. die in 1439 werd binnetigedijkt met de polder Mijnsheerenland,
d.w.z. zo kort na de St. Elisahethsvloed. dat ze nog niet had kunnen dichtslibben.
Bij Maasdam heeft zich ten gevolge van de overstromingen een grote kolk gevormd: men moet zich
de oorspronkelijke afdamming dus smaller voorstellen, nl. ter breedte van de afstand tussen de op
de foto flauw zichtbaar rijnde Oude Maasdijkjes d en c. Deze sluiten aan op de Maasdam aan weerszijde van de Smitsweg f.
s Binnengedijkte Maas: b Polder Het Oude Land van Mansdam en Puttershoek; c Boezemvaart naar
Puttershoek; d en e Aftekening der Oude Maasdijkies; f Smitsweg van Maasdam naar 's-Gravendeel:
g Polder Nieuw Bonaventura; h Polder Oud Bonaventura; I trambaan: k Cillaarshaek; m Polder Hef
Oude Land van Strijen; n Sint-Anthoniepolder

wanneer men bedenkt, dat het Huis te Menvede, waarvan de resten
thans nog bestaan, aan de zuidelijke Merwededijk lag, terwijl de
noordelijke dijk langs Sliedrecht en Papendrecht nog op zijn
plaats ligt.
Gedurende anderhalve eeuw veroorzaakte de waterafvoer door
dit nauwe bed geen grote rampen, zij het ook dat de Maaslanden
vooral in voorjaar en vroege zomer veel van hoog water te lijden
hadden. Intussen waren in het Westen de toestanden ook veranderd. Door allerlei oorzaken
o.a. de moernering was er niet
geheel onschuldig aan -. was het Hollandsch Diep steeds machtiger
geworden, waardoor de invloed der getijstromen zich steeds verder
landinwaarts deed bemerken. In 1421 voegde zich bij een zware
zuidwesterstorm, die de dijken van de Zuidhollandse Waard in het
Z.W. bij Broek deed bezwijken, hoog opperwater op Waal en
Maak, waardoor de .Merwededijk tussen Woudrichem en Werkendam op verschillende plaatsen doorbrak. Zoals reeds in de aanhef
werd gezegd, verdwenen daarbij vrijwel de gehele Hollandsche
W a a r d en grote gedeelten van de Landen van Heusden en Altena
onder water. Het water schuurde in korte tijd een brede geul uit
tussen de gaten in de Merwede en het gat bij Broek, waardoor;
de weg naar zee voor het opperwater aanmerkelijk werd bekort.
Aan dichten viel dan ook weldra niet meer te denken.
De overlevenden van de grote ramp waren in wanhoop weggetrokken en hadden het land aan zijn lot overgelaten. Volgens
geschreven berichten zou er omstreeks een eeuw door niemand
naar die ,,landen, goederen of heerlijkheden" zijn omgekeken. Eerst
in 1516 vindt men de eerste sporen van het weer in bezit nemen
van aanwassen en visserijen in de ,,verdronken Waard". Vooral
de zalmvisserij was van veel belang, daar het verpachten van de
zg. ,,zalmsteken" aan de eigenaren belangrijke inkomsten opbracht,
Door de overstromingen was grote verwarring ontstaan omtront
de bezitrechten en begrenzingen der landerijen. Hieruit kwamen
eindeloze processen voort, die gedurende eeuwen hangende bleven.
Van Heusden tot Dussen was en is de oude rivierloop nog
makkelijk te volgen. Bewesten daarvan heeft het land lang ,,gedreven". Echter zouden, volgens getuigen van 1521, tussen Dussen
en Kloosteroord (aan de samenvloeiing van Maas en Donge) ver4
schillende toen bestaande zg. ,,wervenMresten van de oude Maasdijken zijn. Z o o.a. de Groote en de Kleine Brasser, de Varkens.
jacht, de Peerenboom enz. (al deze namen vinden wij op de topografische kaart terug).
.
Het was echter ook van veel belang de loop van de Maas van
Kloosteroord naar Maasdam: welke vanouds de grens vormde tussen
het grafelijk, dus Hollands, domein en de Nassause bezittingen, te
kunnen vaststellen. Deze was in de afgelopen eeuw volkomen in
vergetelheid geraakt en in het verdronken lgnd op het oog niet meer
aan te wijzen.
Toch heeft men die loop in 1560, dus 140 jaar na de ramp,
weer opgespoord, en wel met behulp van een soort bodemkartering,
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Toen werd nl. een commissie van onderzoek aangewezen die voor
het vaststellen van de oude Maasbedding gebruik maakte van de
diensten van ,,seeckere gezworen waterscheyders" uit Geertruidenberg, o.a. ,,Jan Cornelisz, out omtrent 60 jaeren, Jan Ghijssen, out
omtrent %O jaeren, Meeuws Henricxz, out omtrent 60 jaeren, Cornelis Jacobsz, out omtrent 37 jaeren, al gezworen waterscheyders
van Sinte Geertruydenberge, ende eenen Adriaen Ariezoon ofte
Andries, out omtrent 80 jaeren, woenende tot Raemsdonck". Er
bestond toen dus blijkbaar een beroep van ,,waterscheyderV. Gewapend met boorijzers ging dit gezelschap met de genoemde commissie in de verdronken Waard aan het werk. Een proces-verbaal
werd opgemaakt ( 3 ) , waaraan wij het volgende ontlenen:
Men voer met bootjes van Geertruidenberg naar het Noorden
tot ,,boven een zeeckere griente aldaer in de verdroncken waert
gelegen, genoempt Cloosteroirt." Hier werd gedemonstreerd hoe
de loop van de Oude Maas was terug te vinden: nl. door ,,tonder
tasten van den grondt". De waterscheyders tastten daartoe met ,
hun peilijzers de bodem onder water af, Boven de oude loop was
de bodem ,,sachte ofte morwe" en bracht het ijzer ,,guede cleyege
grondt" boven met ,,schilpen daeraen hangende" (dus goede kleigrond met schelpen vermengd, d.w.z. stroomgrond in de moderne
terminologie). Daarna werd vertoond, hoe de situatie was benoorden en bezuiden de oude loop. Bij het insteken van het ijzer vonden
ze hier ,,heel hartachtige grondt ende aerde, daer men nyet duer
en consten gesteecken, nochtans bruyn aerde ende wat leemachtich
weezende" (dus harde bruine klei, wat doet denken aan de zg.
komgronden).
wisten op
alias waterscheyders
Onze bodemkundigen
deze manier niet alleen de Oude .Maasloop, maar ook de samenvloeiing van de Donge, de Alm en andere zijriviertjes met de Maas
te bepalen. Al borende werd de oude rivierbedding vastgesteld tot
het ijzer ter hoogte van Lage Zwaluwe de commissie in de steek
liet ,,overmits die diverse stromen daer omtrent commende, de
canael vervolt ende vervuylt hadden", De oude loop was te midden
van de vele nieuwe killen en platen niet meer tecug te vinden. Het
einde werd daarom recht aangenomen, raaiende op de plaats Maasdam, waar omstreeks 1270 de Maas was afgedamd. Om de gevonden Maasloop, dus de grenslijn tussen de Hollandse en Nassause domeinen vast te leggen, werden op verschillende punten
,,blauwe olye molensteenen" gezonken, waaraan bolbakens bevestigd werden, Door landmeters werd de plaats nauwkeurig bepaald, terwijl hiervan een afzonderlijk proces-verbaal werd opge.
maakt.
, Het eerste baken werd gezonken ter plaare waar de Donge in
de Maas viel, ter hoogte van Kloosteroord, O p de topografische
kaart vinden we daar de naam Steen van Kloosteroord, terwijl de
gemeentegrens van Made en Drimmelen er een scherpe hoek maakt.
Hier in de buurt hebben we dus ons eerste baken te zoeken (zie
foto 21., No. 1). Ook de plaats van het derde baken, waar volgens
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het verhaal de Alm in de Maas uitmondde, was op een oude kaart
terug te vinden. Het Gat van de Noorderklip heet daar namelijk
het Gat van het derde Bolbaken.
Op de bladen 564 en 565 van de topografische kaart, waarvan
hierbij een verkleinde reproductie wordt overlegd, is de loop van
de Oude Maas aan begrenzingen, zoals bv. van de gemeente Made
en Drimmelen, vrij gemakkelijk terug te vinden ( 5 ) , Ook de dijken
en kaden zijn dikwijls juist langs d e Maasgrens gelegd, zo bv. van
de in de 19de eeuw bedijkte polders De Zalm en Maltha met de
Ganzenwei; op de uitgespaarde grensstrook is nu een primaire verkeersweg geprojecteerd (foto 22).
Ten Westen van de Nieuwe Merwede is de loop van de oude
Maas op de kaart te volgen dwars door de Noorder Elsplaat en
door de Zwarte Hoek.
Nog westelijker is de Oude Maas door een bodemkundige verkenning door de Wageningse studenten Van Gilst en Andeweg
in het terrein zelf teruggevonden en wel van de Louisapolder af
tot aan de plaats Maasdam. Zelfs de oude Maasdijken waren onder
het na 1421 afgezette materiaal nog waarneembaar, evenals trouwens op de luchtfoto's (vgl. foto 23), Hieruit bleek tevens dat de
oude Maasloop geen verband houdt met bv. de Viskil of andere nog
bestaande afwateringskreken, Deze moeten alle na de St. Elisabethsvloed zijn gevormd,
Intussen waren de bolbakens van 1560 langzamerhand verdwenen, waardoor in de 17de en 18de eeuw weer grenskwesties
rezen, In 1756 ging men daarom opnieuw tot vaststelling van de
limieten over. Volgens het daarbij overgeleverde proces-verbaal
(archief Nass. Domeinen, fol. 1087, no. 89, Alg, Rijksarch., Den
Haag) wist men met een boorijzer de oude molenstehen alle te
,,ondertastenH.
,Mogelijk zullen ook de moderne bodemkarteerders t.z.t. de
oude 6alcens, die daar eeuwen geleden door hun voorgangers
de waterscheyders
zijn gelegd, weer terugvinden.
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Summary,

In 1421 a large polder, called Hollandse Waard, was inundated
both by the sea and the river Meuse, and got lost. Since then
colmatation changed the landscape largely. (Bullbrush wilds.) In
1560 the old course of the Meuse was re-discovered by means of
testing irons driven into the soil.
The following is the letterpress to the photographs:
Photograph No, 20. At a place called Damblok the river Meuse
was dammed in 1270 as a safeguard for the Hollandse Waar+
The old course of the dammed off river can still be seen.
Photograph No. 21. In 1560 stones were sunk in the old re+
found bed of the Meuse in order to fix the ancient boundary. These
boundaries still show up in the parceling.
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Photograph No. 22. The old boundary shows up very well.
Difference in colour indicates reminiscence of ancient gullies and
c~eeks,
Ph6tograph No, 23. In l270 also a dam was constructed off
stream near Maasdam. The seaward end of the Meuse remained.
T h e landward end was subjected to long colmatation and disappeared. Slight discolouring here still indicates the course of the
riverwalls,
LITERATUUR

1. Bongaerts, M. C. E,, De scheiding van Maas, en Waal, onder verlegging van
de uitmonding der Maas naar den Amer. s-Gravenhage, 1909.

2. Hardenberg, H., De Sbichting van het slot Loevestein. (Gelre XXXVII,

S

pag. 187 e.v.; Arnhem, 1934).
3. Hingman, J. H., De Maas en de dijken van den Zuid-Hollandschen Waard
in ,1421. 's-Gravenhage, 1885.
4. Ramaer, J. C.;Geografische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en
de Nieuwe Maas in de Middeleeuwen. 1899. ( V e h . Kon. Ak. v. Wetensch.,
afd. Nat., N.R. 11).
51 Rheineck Leyssius, T h . van, Holland ten Zuiden van het Y in I300 en
Holland omstreeks den St. Elizabethsvloed van 1421. (Gesch. Atlas. Tekst
bij kaart 5 en 7), 's-Gravenhage, 1938.

19, De invloed van het klimaat op het ontstaan van de bodem
in het algemeen en de Nederlandse bodem in het bijzonder l)

The Influence of Climate on Soil Formation, Especially on fhe Soils
,
in the Nefherlands
doorlby Prof, Dr C+H, Edelman
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De betekenis van het klimaat voor het ontstaan en de indeling
der gronden is thans algemeen bekend. Zowel de grondlegger van
de moderne Russische bodemkunde. Dokuchajev, als de Amerikaanse pionier Hilgard hebben het klimaat als de voornaamste
bodemvormende factor herkend. De grote uitgestrektheid van de
continenten waarmede genoemde geleerden te maken hadden, gaf .,
hun de gelegenheid gronden te vergelijken, die uit zeer verschillende
de gelegenheid gronden te vergelijken, die uit zeer 'verschillende
klimaatgebieden afkomstig waren. Sindsdien geldt het klimaat als
de hoofdoorzaak van de grondverschillen, gerekend over de gehele
aarde. In het thans in de meeste werelddelen geaccepteerde Ameril) Voordracht gehouden op de Wetenschappelijke Bijeenkomst van de
Sectie Nederland der Inteinationale Bodemkundige Vereniging, 22 November
te Utrecht.
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