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Geen soldaat kan de 
polder regeren! 
In zijn grote seriewerk ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-

oorlog’ (12 delen, 26 banden) besteedde dr. Loe de Jong wel aandacht aan 

de inundaties (het onder water zetten van land) tijdens de oorlog, maar 

wijdde slechts enkele regels aan de waterschappen zelf. Volgens de 

gangbare opvatting ging de oorlog geruisloos aan de waterschappen 

voorbij. In hun in 2019 verschenen zeer interessante boek laten de historici 

Thea en Jan de Roos zien dat het tegendeel het geval was. 
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Wehrmacht liet drie weken voor de bevrijding nog met 
grof geweld de Wieringermeer inunderen. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden o.a. ook de Bijlmermeer 
en Horstermeerpolder onder water gezet. 

Hoofd boven water
Met kunst- en vliegwerk wisten de meeste water-
schappen toch het hoofd boven water te houden. 
Dieselolie voor de vele motorgemalen was al direct na 
de bezetting nauwelijks meer verkrijgbaar. In de herfst 
van 1944 viel bovendien de elektriciteit uit, waardoor 
veel gemalen niet meer konden werken. Oude molens 
moesten worden opgeknapt om ‘droge voeten’ te 
houden. De bevrijding kwam net op tijd. Anders was 
bij de eerste de beste regenperiode bijna heel westelijk 
Nederland onder water gelopen.

Na de bevrijding vond de afrekening plaats met 
tientallen ‘foute’ bestuurders en personeelsleden in de 
waterschappen. Er waren echter ook veel voorbeelden 
van waterschappers die zich moedig hadden gedragen. 
Zoals de Uitgeester watermolenaar Cor Deijle, die 
een Joods echtpaar in zijn molen verborg, terwijl 
tweehonderd meter verderop Duitsers waren gelegerd. 

Thea en Jan de Roos onderzochten hoe de Noord- 
Hollandes (hoog)heemraadschappen, waterschappen en 
polderbestuurders op deze moeilijkheden reageerden. 
Het boek Geen soldaat kan de polder regeren! levert een 
onthullend, onthutsend en soms ronduit pijnlijk beeld op 
van de waterschapswereld in oorlogstijd. •

Waterschappen in oorlogstijd
De oorlog had grote gevolgen voor het waterbeheer 
en voor de mensen die in de polders leefden. In de 
meidagen van 1940 zette het Nederlandse leger 
tientallen polders onder water om de oprukkende 
vijand tegen te houden. Het mocht niet baten. In de 
jaren die volgden, werd de greep van de bezetter 
steeds sterker. 

  ‘Maar al klettert zijn laars op een rots,
 hij weet niets van de Hollandse trots!
 Wat wij weten, kan hij ons niet leren:
 geen soldaat kan de polder regeren!

…luidde een verzetsliedje uit 1944, maar de realiteit 
was anders: de Duitsers regeerden de polder wel 
degelijk! Duits gewroet in de zeedijken en de bouw van 
bunkers bij de aanleg van de Atlantikwall ondermijnden 
de waterveiligheid.

Terwijl de gemeentelijke en provinciale democratie 
werd afgeschaft, lieten de Duitsers de structuur van 
de waterschappen intact. De waterschappen waren in 
de tijd van WO II nog erg gefragmenteerd en nog niet 
bestuurlijk opgeschaald. De meer dan driehonderd 
waterschappen in Noord-Holland hadden geen politiek 
bestuur en dat was hun redding. Verkiezingen volgens 
het personenstelsel mochten gewoon doorgaan. Wel 
werden bij vacatures soms dijkgraven benoemd die 
‘de Nieuwe Tijd’ waren toegedaan. Het personeel van 
de waterschappen voelde ook steeds meer de druk 
van de Duitsers. De Arbeitseinsatz betekende dat 
machinisten en ander technisch personeel werden 
opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland. De Duitse 
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Op maandagavond 5 oktober 1942 starten kort 
na elkaar 257 bommenwerpers van verschillende 
vliegvelden in Engeland. Alle vliegtuigen zijn van de 
Royal Air Force. De bemanning bestaat voornamelijk 
uit Engelse en Canadese jongemannen. Het doel is de 
stad Aken. Deze moet totaal vernietigd worden. Het 
weer is slecht. Er hangt zeer lage bewolking en het zicht 
op het land vanuit de toestellen is er niet of nauwelijks. 
Het vaststellen van het doelgebied is erg lastig, maar 
het vernietigen van Aken is essentieel. Daarom laten de 
vliegtuigen hun bommenlast tamelijk willekeurig vallen 
in een groot gebied rondom Aken. Een van de plaatsen 
die zwaar getroffen wordt is Geleen.

De Luftschutzwarnzentrale, die zich in de kelder van 
het gemeentehuis van Geleen heeft gevestigd, laat 
tijdig het alarm gaan. Iedereen vlucht de kelder in.

‘Gaat het lang duren pap?’, vraagt Annie gespannen. 
Ze is twaalf jaar en kijkt bemoederend naar haar 
broertje Funs, die tussen haar ouders zit geklemd. Ze 
ruikt het zweet van de vaders en opa’s die met hun 
vrouwen en kinderen in de kelder zitten opgestapeld.
Vader antwoordt Annie, terwijl hij haar moeder aankijkt: 
‘We moeten nog even wachten, schat.’

Door de mergelstenen heen hoort zij de motoren 
komen en direct daarna ook een enorme knal, nog 
ver weg. Het komt heel snel veel dichterbij. Plots 
rammelt de hele kelder, het geluid is oorverdovend. 
Alle vrouwen gillen en huilen, Annie zelf ook. De 
mannen schreeuwen, sommigen zijn stil. Steentjes en 
stof vallen door het lage plafond van de kelder naar 
beneden. En sommige mergelblokken barsten in de 
muur. Het geluid wordt minder. De oren suizen.

‘Is het nu voorbij pap?’ Dit keer kijkt hij haar aan en 
knipoogt: ‘Ik denk het wel!’ En Annie geeft de knipoog 
door aan Funs.

Op dat moment kraakt de steen boven Funs en valt 
rechtsachter op zijn hoofd. Moeder gilt. Funs ligt stil 

Vrij zijn… om je  
naaste te helpen 

tegen vader aan en bloed hevig aan zijn hoofd.
‘Het komt wel goed, hè pap?’ Vader ondersteunt het 
hoofdje en verbergt zijn gezicht.

Jaren later, na de bevrijding, verbijt Annie nog steeds 
de pijn van het verlies van haar broertje. Maar wellicht 
nog heviger is de pijn van haar vader destijds, die 
ze nu voelt. ‘Hij kon mij altijd gerust stellen, maar in 
die rotoorlog, had hij niet de vrijheid om mij gerust te 
stellen. Het werd hem onmogelijk gemaakt. Dat moet 
onverteerbaar voor hem zijn geweest.’
Tijdens de Coronacrisis zijn we, door maatregelen, 
ook niet altijd vrij om onze naaste gerust te stellen 
met aandacht, een bezoekje, een knuffel of een zoen. 
Het is prachtig om te zien hoeveel maatschappelijke 
initiatieven ontstaan om mensen tóch die aandacht te 
geven. Juist als we de vrijheid niet hebben, maken we 
tijd vrij voor elkaar. We wringen ons in allerlei bochten 
om niemand alleen te laten zijn; alsof vóór de crisis 
niemand eenzaam was.

Zodra de maatregelen voor de Coronacrisis zijn 
opgeheven, hebben we volop de vrijheid om koekjes 
te bakken en te brengen naar de oudere buren, om 
oma te verrassen met een concert op de trompet 
voor het raam. Dan kunnen we nog steeds brieven 
schrijven naar de oud-tante en hebben we alle vrijheid 
om tekeningen af te geven in verzorgingshuizen en te 
helpen bij de voedselbank.

Ik hoop van harte dat alle mensen ook na de crisis 
hun teruggekregen vrijheid aanwenden om de 
eenzaamheid tegen te blijven gaan. Want vrij zijn geeft 
je alle ruimte om iets voor je naaste te doen. •
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‘ Juist als we de vrijheid niet 
hebben, maken we tijd vrij 
voor elkaar’


