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Waterbouwkundige Johan van Veen (1893-1959) 

Het jaar van Johan van Veen 
Jan de Jonge 

Dit jaar start de Stichting Blauwe Lijn met het project 'Het Jaar van Johan van 
Veen'. Deze overleed zestig jaar geleden. De doelstelling van de stichting is 
klassieke Nederlandse waterbouwkundige kennis en het gedachtegoed van de 
grote Nederlandse waterbouwkundigen te behouden en te verspreiden. Eén van 
hen was Johan van Veen. 
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Boerenzoon Johan van Veen, afkomstig uit 
Uithuizermeeden, werd in 1893 als vijfde in 
een gezin van zeven geboren . Na de middelbare 
school deels in Warffum, deels in Assen , 
studeerde hij civiele techniek in Delft. In 1919 
studeerde hij daar cum laude af. 

Zijn eerste dienstverband was bij de Provinciale 
Waterstaat in Drenthe als ingenieur bij het 
Rivierenbureau. Na zeven jaar vertrok hij 
daar en trad hij in dienst van de Amerikaanse 
Surinaamse Bauxiet Maatschappij . Hij trouwde 
in 1927 in Paramaribo. Het leven in de 
Amerikaanse enclave in Moengo, Suriname 
vond hij onbevredigend . Hij keerde terug naar 
Nederland met zijn gezin en trad in dienst bij 
de Amsterdamse brandweer. 

In 1929 lukte het hem in tijdelijke dienst te 
komen bij het arrondissement Dordrecht van 
de directie Grootte Rivieren van Rijkswater
staat. Doordat hij een al lang bestaand 
probleem voor de scheepvaart in het Hellegat 
(op de overgang van Hollands Diep naar 
Volkerak en Haringvliet) wist te doorgronden en 
op te lossen, was zijn naam als onderzoeker in 
de Delta gevestigd. 

In vaste dienst bij 
Rijkswaterstaat 
In 1933 werd zijn standplaats Den Haag. Hij 
ging werken voor de vier jaar eerder opgerichte 
Studiedienst van de Zeearmen , Benedenrivieren 
en Kusten. De eerste taak was de behartiging 
van de scheepvaartbelangen in het Delta 
gebied . Met zijn medewerkers zette Van Veen 
een omvangrijk programma op voor stroom 
metingen. Zo hoopte hij de dynamiek van het 
Deltagebied niet alleen te kunnen beschrijven , 
maar eveneens te analyseren en te verklaren . 

Borstbeeld van Johan van Veen door Fred Hartog. 

Fotograaf Kar en van Burg, Stichting Blauwe Lijn. 
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Hij promoveerde in 1936 te Leiden cum 
laude op het proefschrift Onderzoekingen in 
de Hoofden in verband met de gesteldheid der 
Nederlandsche kust. Va n Veen kwam hierin tot 
dt; conclusie dat het uitgeschuurde zand in het 
Nauw van Calais (de Hoofden) geen invloed had 
op de Nederlandse kusten . 

De kustverdediging werd een groeiend 
probleem voor Rijkswaterstaat. Van Veens 
nota 'Te verwachten stormvloedstanden op de 
beneden rivieren' van 1939 was de aanleiding 
om de Stormvloedcommissie in te stellen. 
Hoofdingenieur J. van Veen was er aanvankelijk 
secretaris van. 

In de Tweede Wereldoorlog er is door de top 
va n Rijkswaterstaat uitvoer ig gebrainstormd 
over mogelijke oploss ingen voor de gevaren 
van stormvloeden en verz ilting. Va n Veen kreeg 
de opdracht de diverse problemen en plannen 
samen te va tten. Hij schreef het 'Drie- Vier- en 
Vijf ei landen plan'. 

In deze plannen werden de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse eilanden met dammen aan elkaar 
ve rbonden . Verkorting van de kust lijn zorgt voor 
ee n relatief gemakkelijkere kustverdediging. 
Slechts een deel van die plannen werd 
uitgevoerd; de Oude Maas (1950) en de 
Braakman (1952) werden afgedamd . 

Tweede Wereldoorlog 
Doordat Van Veen in Duitsland bekend was 
door zijn betrokkenheid bij waterwerken in 
de Duitse Bocht werd hem en zijn gezin door 
de bezetter aanvankelijk niet veel in de weg 
gelegd. Toch stelde Van Veen uitgewerkte 
plannen en tekeningen op ingen ieuze wijze 
ve ilig. Zij n jongste dochter was daarbij 
betrokken. 

Tijdens en na de oorlog voelde Van Veen zi ch 
op een zijspoor gezet door Rijkswaterstaat. Met 
rapporten die hij schreef, werd niets gedaan. 

Affiche voor het J aar van Johan van Veen 2019. 
Fotograaf Karen van Burg, Stichting Blauwe Lijn. 

Hij reagee rde daar niet erg diplomati ek op, 
hetgeen de niet optima le relatie met zijn 
superieuren niet verbeterde. 
Hij hernieuwde zijn contacten met directeur 
Stephenson va n het Engelse bedrijf Kelvin 
en Hughes waarmee hij als hoofd bij de 
studiedienst Benedenrivieren za ken gedaan 
had. Va n Veen raakte bij tal van buiten landse 
waterbouwkundige projecten betrokken . 
Waterbouwkundigen uit andere landen 
bezochten hem om zi jn kennis en kunde. 

Automatisering 
Getijdenberekening is een complexe materie, 
die vóór de komst va n de computer voo r
namelijk handmatig moest gebeuren en 
zeer tijdrovend was. Om die ti jd te verkorten 
zochten waterbouwkundigen naar snellere 
maar betrouwbare opties. Van Veen speelde 
hierbij een voortrekkersro l. HiJ dacht een 
oplossing te vi nden in het berekenen met 
behulp va n het elektrisch-hyd rauli sche 
analogon. Rijkswaterstaat gaf voora lsnog de 
voorkeur aan het rekenkund ige model. Met 
zijn medewerker J.C. Schonfeld bouwde Van 
Veen verder. Na twee proefmodellen kwam in 
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Installatie van de Delta.commissie op 21 februari 1953. Nationaal Archief, 

Fotocollectie Anefo; fotograaf Daan Noske. 'Ibegangnr. 2 .24.01 .03. 

1954 de voltooiing van een complex analogon 
voor getijanalyse, het grote 'Elektrisch model 
voor Waterlopen ' . Het model functioneerde 
naar behoren en kon als concept overtuigen. 
Vervolgens werd de Delta Analogon Reken
machine, de Deltar, gebouwd. Van begin 
jaren zestig tot 1983 werd de - steeds door
ontwikkelde - Deltar gebruikt bij de uitvoering 
van de Deltawerken . 

Historisch naslagwerk 
Ondanks drukke werkzaamheden had van Veen 
nog tiJd een boek te schrijven met de titel: 
Dredge, Drain, Reclaim, the art of a nation. Een 
historisch overzicht van de polderbemaling, 
baggerwerken en droogmaking van Nederland 
en visies voor de toekomst. In de eerste uitgave 
is een hoofdstuk van een zekere 'Dr. Cassandra' 
opgenomen. Deze waarschuwt voor de slechte 
staat van de zee- en rivierdijken. Na 1953 bleek 
dit hoofdstuk van de hand van de schrijver zelf 
te zijn . 

Van Veen was geschrokken van de stormvloed 
in 1943. Hij was verontrust door de eerste 
resultaten van wetenschappelijke studies over 
bodemdaling en zeespiegelstijging, waar toen 
nog weinig over bekend was. Met een aantal 
Duitse wetenschappers correspondeerde hij 
over deze fenomenen. In de jaren vijftig zou hij 
nader onderzoek doen naar bodemdaling. 

Bovenal schrok hij van de resultaten van een 
onderzoek naar de staat van de dijken dat twee 
van zijn medewerkers onder andere in Zeeland 
verrichtten . Tientallen kilometers dijk bleken 
daar te zwak en te laag te zijn . Toen hij de 
top van Rijkswaterstaat hierover rapporteerde 
werd dit rapport terzijde gelegd. Twee dagen 
voor de Watersnoodramp publiceerde de 
Stormvloedcommissie nog een rapport, waarin 
ze de afsluiting middels dammen van de 
zeearmen in de Zuidwestelijke Deltawateren 
adviseerde. 

De Ramp 
De stormramp van 1 februari 1953 werkte 
als katalysator en in versneld tempo werden 
dit gepubliceerde rapport en andere studies 
uitgewerkt. De stemming in Den Haag sloeg 
om van onverschillig in willig. Minister Algera 
stelde al op 18 februari de negen leden 
tellende Deltacommissie in. Van Veen werd 
ambtelijk secretaris van de commissie en had 
zo veel invloed . 

Eind mei bracht de Deltacommissie al '· 
haar eerste twee interim-adviezen uit. Deze 
handelden over de sluiting van de moeilijkste 
van de grote doorbraken in de Schouwse 
en Duivelandse dijken. Het Deltaplan, een 
samenbrengen van alle uitgebrachte adviezen , 
volgde eind februari 1954. 
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Drie jaar later werd de Deltawet va n kracht. 
Vanaf medio 1955 was Van Veen hoofd
ingenieur-directeur va n de Algemene Dienst en 
Waterhu ishoudingen. 

Bij zijn pensionering, op 1 januari 1959, die hij 
stilletjes voorbij wou laten gaan,werd hij onder 
andere toegesproken in de Ridderzaal te Den 
Haag door minister Algera en de directeur
generaa l van Rijkswaterstaat A. G. Maris. 
Ze lf hield hij ook een afscheidsrede. Daa rin 
herhaalde hi j aan het slot een uitspraak uit 
1939: 'Eens zullen we dit land met een zucht 
van verli chting aan de golven prijsgeven. ' 

Op weg naar een vergadering met de min ister
pres ident en anderen over de aan te leggen 
Eemshaven stierf hij door een hartaanva l. Van 
Veen werd postuum wel omschreven als een 
eigenwij s en tegendraads iemand die zi jn hele 
leven wist dat hij slimmer was dan anderen. 
Zijn bazen keken de andere kant uit als hij weer 
met een alarmerend rapport kwam . 

En als een man die de stem va n het water 
beter begreep dan die va n 'Den Haag'. 
Er werd een bronzen borstbeeld van hem 
geplaatst op een naar hem genoemd plein te 
Uithuizermeeden . Een hydrografi sch vaartuig 
van Rij kswaterstaat draagt de naam Dr. Ir. 
Johan van Veen . Verder is er te Zierikzee een 
laan naar hem genoemd. 
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