
1 
 

 
Collectie J.C.N. Ringeling, 1887-2014 
 
 
 
 
 
 
 
Collectienummer 935 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
        Remco van Diepen 
        December 2019  



2 
 

Beschrijving van het archief 
 
Naam archiefblok 
Collectie J.C.N. Ringeling, 1887-2014 
 
Periode 
1887-2014 
 
Collectienummer 
935 
 
Omvang 
Het archiefgedeelte bestaat uit 3 dozen. 
 
Taal van het archiefmateriaal 
De stukken zijn in het Nederlands, Turks, Japans, Frans, Duits en Engels.  
 
Soort archiefmateriaal 
Normale geschreven en gedrukte documenten. 
 
Archiefbewaarplaats 
Erfgoedpark Batavialand, Lelystad. 
 
Archiefvormers 
Ir. J.C.N. (Jan) Ringeling (1897-1972), zijn stiefdochter Marjet Ringeling (1923-2014) en diverse 
familieleden.  
 
Samenvatting van de inhoud 
Het archiefgedeelte van de collectie bestaat voor een groot deel uit stukken betreffende de 
werkzaamheden en het familieleven van ir. J.C.N. Ringeling, verbonden aan de Dienst der 
Zuiderzeewerken en Rijkswaterstaat. Het archief tevens persoonlijke stukken van zijn ouders, broer 
en zuster, echtgenote, en stiefdochter Marjet Ringeling.  
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Inleiding  
 
Johan Cornelis Nicolaas (Jan) Ringeling werd op 21 augustus 1897 te Rotterdam geboren als zoon 
van Klaas Ringeling (1862-1950) en Cornelia van IJssel (1859-1947). Het gezin telde nog twee 
kinderen, namelijk Johanna Maria (Annie) Ringeling (1889-1956) en Gerrit Willem (Wim) 
Ringeling (1899-1962). 
 
Na het behalen van zijn HBS-diploma ging Jan Ringeling in 1914 studeren aan de Technische 
Hogeschool te Delft. Deze studie werd onderbroken door enkele jaren dienstplicht. In januari 1921 
studeerde Ringeling af als civiel ingenieur. In september van dat jaar kreeg hij een aanstelling als 
ingenieur-hoofduitvoerder bij de firma Den Breejen van de Bout in Nijmegen. Als werknemer van 
deze firma ontwierp hij de kanaalvakken voor het Maas-Waalkanaal.  
 
Ringeling trad in februari 1927 als ingenieur in dienst van de Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), 
eerst met een tijdelijke en vanaf augustus 1928 met een vaste aanstelling. Hij werd gestationeerd in 
Medemblik. Als medewerker van ZZW was hij betrokken bij de bouw van de Wieringermeerdijk. 
Vanaf maart 1929 werd Ringeling gestationeerd op het voormalige eiland Wieringen. Hij werkte 
meer aan de bouw van de Afsluitdijk (het gedeelte tussen Wieringen en Breezand). Ringeling was 
ook voorzitter van de Vereeniging van Zuiderzeepersoneel ‘Tot Ontspanning Vereenigd’. 
 
In 1934 verliet Ringeling ZZW omdat hij was benoemd tot ingenieur van de Rijkswaterstaat in 
Leeuwarden. In april 1935 werd hij toegevoegd aan de hoofdingenieur-directeur in de Directie 
Wegenverbetering. Hij was belast met de aanleg van Rijksweg 43 (gedeelte Zurich-Heerenveen) 
die de Afsluitdijk met Groningen moest verbinden. In 1939 werd Ringeling gepromoveerd tot 
hoofdingenieur.  
 
Per 1 april 1946 werd Ringeling naar Den Haag overgeplaatst en werd hij belast met de aanleg van 
Rijksweg 7 van Amsterdam naar de Afsluitdijk. Per 1 november 1956 werd Ringeling benoemd tot 
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat van de Directie Wegen. Dit bleef hij tot aan 
pensionering op 1 september 1962. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn in Nederland honderden 
kilometers autoweg aangelegd; het sociaaldemocratische dagblad Het Vrije Volk noemde hem zelfs 
“de vader van ons wegennet.”1 
 
In december 1924 trouwde Jan Ringeling met Anna van ’t Hoff. Zij scheidden in oktober 1926. 
Ringeling hertrouwde in juni 1927 met de Duitse Hanni König (1903-2000). Zij had al een dochter, 
genaamd Marjetta (Marjet) König (1923-2014). Marjet nam de achternaam van haar stiefvader aan 
en kreeg de Nederlandse nationaliteit. Ze werd stewardess bij de KLM.  
 
Jan Ringeling overleed op 17 november 1972 in zijn woonplaats Wassenaar.  

                                                 
1 Het Vrije Volk, 21 augustus 1962. Zie inventarisnummer 36.  
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Aanwijzingen voor de gebruiker 
 
Openbaarheidsbeperkingen 
Het archiefgedeelte is openbaar.  
 
Beperkingen aan het gebruik 
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.  
 
Aanvraaginstructie 
Archiefstukken en foto’s kunnen aangevraagd worden via het studiecentrum van Batavialand. Dat 
kan via studiecentrum@batavialand.nl of via medewerkers van de afdeling Kennis en Collecties 
van Batavialand.  
Voor het bekijken van de kunstvoorwerpen dient men zich te wenden tot André Geurts, beheerder 
van het museaal depot van Batavialand.  
 
Citeerinstructie 
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. 
 
Volledig: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad, Collectie J.C.N. Ringeling 1887-2014, inv. nr. … 
Verkort: Batavialand, Collectie Ringeling, inv. nr. …  
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Verantwoording  

 
De collectie van J.C.N. Ringeling is samengesteld uit delen van enkele schenkingen van Marjet 
Ringeling. Zij schonk in 2000 een aantal stukken aan het toenmalige Nieuw Land Poldermuseum. 
Dit museum werd geëxploiteerd door Stichting Nieuw Land (SNL). Per 1 februari 2004 werd SNL 
deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) openbaar lichaam ‘Erfgoedcentrum Nieuw 
Land’ (kortweg: Nieuw Land). Aan deze GR namen ook het Rijk, provincie Flevoland, waterschap 
Zuiderzeeland, de gemeenten Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde, en de Stichting voor het 
Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders deel. Deze laatste stichting beheerde 
het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland (SHCF) in Lelystad.  
 
De collecties die SNL in eigendom had of beheerde, werden om niet in beheer gegeven aan Nieuw 
Land. Dit gold ook voor de collectie van Ringeling. In 2008 schonk mw. Ringeling een aantal 
stukken uit de nalatenschap van haar stiefvader aan Nieuw Land. Een laatste schenking werd op 7 
november 2016 verkregen van de Stichting Steunfonds Humanisme te Amsterdam. Het betrof 
stukken uit de nalatenschap van mw. Ringeling, die in 2014 was overleden. De Stichting 
Steunfonds Humanisme trad op als haar executeur. Deze laatste schenking betrof diverse stukken 
betreffende J.C.N. Ringeling en zijn familieleden, inclusief particuliere documentatie van Marjet 
Ringeling.  
 
In 2017 traden SNL en Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde 
Zuiderzeepolders uit de GR, die voortging onder de naam Het Flevolands Archief (HFA). De beide 
stichtingen gingen nauwe relaties aan met de Stichting Erfgoedpark Batavialand (opgericht 2014), 
zij het elk op eigen wijze. De Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde 
Zuiderzeepolders behield haar zelfstandigheid. SNL daarentegen fuseerde met Stichting Nederland 
bouwt V.O.C. Retourschip tot Stichting Batavialand Collecties. In deze stichting zijn onder meer de 
vroegere collecties van Nieuw Land Poldermuseum ondergebracht.  
 
Nadat SNL was toegetreden tot Nieuw Land, volgde een inventarisatie van de stukken van 
Ringeling. Een eerste tranche werd geïnventariseerd door Annelies Cordes en Tamara Tesselaar-
Groot, medewerkers van NLE. Hierbij behoren ook de foto’s. In mei 2009 inventariseerde 
archivaris Diana Oppelaar een tweede trance. De laatste aanvulling van het archief is in 2019 
geïnventariseerd door Remco van Diepen, medewerker van Batavialand. Hierbij is ook de 
inventarisatie van de tweede tranche gewijzigd.  
 
Onder het collectienummer 935 vallen ook de fotoalbums, schetsen en tekeningen die aan het 
Nieuw Land Poldermuseum en later NLE zijn overgedragen. De albums zijn ondergebracht in het 
audiovisueel archief van Batavialand. De foto’s zijn gedigitaliseerd en afzonderlijk beschreven in 
het bedrijfssysteem. De kunstobjecten zijn ondergebracht in de museale collectie van Batavialand. 
Dit betekent dat de nummers 9 tot en met 15 en 22-23 van deze inventaris zich niet in het archief 
bevinden.  
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Inventaris 
 
 
1 Brief van Dirk Nijland aan J.C.N. Ringeling, 18 juli 1921.  

 
2 Artikelen uit diverse kranten inzake de Zuiderzeewerken, 1929-1934.  

 
3 Herinneringsalbum aangeboden aan J.C.N. Ringeling door de Vereeniging van 

Zuiderzeepersoneel ‘Tot Ontspanning Vereenigd’, op 24 september 1932.  
 
4 Bedankbrief van Dirk Nijland voor het verblijf bij de familie Ringeling, 16 februari 

1932.  
NB. Zie inventarisnummer 9 voor de tekeningen. 
 

5 Artikel ‘Die Trockenlegung des Zuidersees’, verschenen in de Oldenburgische 
Staatszeitung van 27 februari 1934, naar aanleiding van een lezing met dia's en films die 
J.C.N. Ringeling hield in 'De Ziegelhof' te Oldenburg.  
 

6 Tekst van een lezing uitgesproken door J.C.N. Ringeling in Duitsland, [1934]. 
 

7 Visitekaartje van dr. ir. H. Wortman, z.j.  
 

8 Gastenboek voor de gasten van de Vlieter, 1932-1935. 1 deel. 
Met handtekeningen van prinses Juliana, enkele leden van de Eerste en Tweede Kamer, 
de Raad van State en hun (buitenlandse) gasten. 
 

9 Reproducties in lichtdruk naar tekeningen van Dirk Nijland, geschonken aan J.C.N. 
Ringeling als dank voor het verblijf bij de familie Ringeling in Den Oever, 1932. 24 
tekeningen. 
NB. Zie inventarisnummer 4 voor de bedankbrief.  

 
10 Album I met foto’s over het werk aan de Wieringermeerpolder, 1928–1930. 
 NB. Bevat de foto’s F 01558 – F 01678, zie hiervoor het collectiebeheersysteem. 
  
11 Album II met foto’s over het werk aan de Wieringermeerpolder, 1927–1928. 
 NB. Bevat de foto’s F 01679 – F 01792, zie hiervoor het collectiebeheersysteem. 
 
12 Album III met foto’s van de sluiting van de Wieringermeerdijk, 1929. 
 NB. Bevat de foto’s F 01793 – F 01870, zie hiervoor het collectiebeheersysteem. 
 
13 Album IV met foto’s over het werk aan de Wieringermeerpolder, 1928–1930. 
 NB. Bevat de foto’s F 01871 – F 01977, zie hiervoor het collectiebeheersysteem. 
 
14 Album V met foto’s van het werk aan en de sluiting van de Afsluitdijk, 1929-1932. 
 NB. Bevat de foto’s F 01978 – F 02067, zie hiervoor het collectiebeheersysteem. 
 
15 Album VI met diverse foto’s over het werk aan de Wieringermeerpolder en de 

Afsluitdijk, 1927–1930. 
 NB. Bevat de foto’s F 02068 – F 02277 en F 02634 – F 02658, zie hiervoor het 

collectiebeheersysteem.  
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16 Menukaart voor het diner dat op 30 april 1929 werd aangeboden aan dr. ir. H. Wortman 

ter gelegenheid van zijn aftreden als Directeur-Generaal der Zuiderzeewerken, 1929.  
 

17 Menukaart voor de feestavond van de Dienst der Zuiderzeewerken die op 10 februari 
1930 werd gehouden. 
 

18 Menukaart voor de feestavond die op 10 februari 1930 in het Wapen van Medemblik 
werd gehouden ter gelegenheid van de opening van het pompgemaal Medemblik.  
 

19 Programma voor een Avond van Vroolijke Kunst, gehouden op 23 januari 1932 in 
Concordia te Hippolytushoef en aangeboden door de Vereeniging van 
Zuiderzeepersoneel ‘Tot Ontspanning Vereenigd’.  
 

20 Krantenartikel over het sluiten van de Afsluitdijk in NRC Handelsblad, 29 mei 1932. 
 

21 Programma voor een Cabaret-avond van Louis Davids gehouden op 4 februari 1933 
georganiseerd door de Vereeniging van Zuiderzeepersoneel ‘Tot Ontspanning 
Vereenigd’. 1 stuk. 
 

22 "Zandzuiger", schets van een zuigstort te Breezand getekend door J.H. van 
Mastenbroek", 1931. 1 stuk.  
NB. Afmetingen 39,2 cm x 61,2 cm. 

 
N.b. 23 ontbreekt 
 
 
Aanvullingen op collectie Ringeling, 2008 en 2016 
 
24 Aanstellings- en ontslagbrieven van J.C.N. Ringeling, 1927-1962 
 
25 Brieven die J.C.N. Ringeling ontving als medewerker van de Dienst der 

Zuiderzeewerken, 1928-1932 en zonder jaar  
 
26 Uitnodiging van de minister van Waterstaat voor J.C.N. Ringeling voor de opening van 

de Afsluitdijk voor het verkeer op 25 september 1933 
 
27 Lijst van deelnemers aan een Zuiderzee-excursie, 28 september 1929 

 
28 Stukken betreffende de salariëring van J.C.N. Ringeling, 1932-1959 

 
29 Stukken betreffende de feestavond die werd georganiseerd ter gelegenheid van de 

pensionering van J.C.N. Ringeling, 1962-1963 
 

30 Stukken betreffende de vervulling van de dienstplicht door J.C.N. Ringeling, 1929-1962 
 

31 Documenten met personalia van J.C.N. Ringeling, 1967 en zonder jaar 
 

32 Artikel van J.C.N. Ringeling over het 13de Internationale Wegencongres in Tokio in het 
tijdschrift Wegen, december 1968 
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33 Stukken betreffende het 10de Internationale Wegencongres in Istanboel, september 1955 

 
34 Verklaringen, door diverse autoriteiten in oorlogstijd afgegeven ten behoeve van J.C.N. 

Ringeling, 1944-1945 
 

35 Voordrachten en lezingen van J.C.N. Ringeling, 1941 en zonder jaar 
 

36 Artikelen in kranten en tijdschriften over J.C.N. Ringeling, 1938-1982 
 

37 Overige stukken betreffende J.C.N. Ringeling, 1933 en zonder jaar 
 

38 Briefwisselingen tussen de leden van het gezin van Klaas en Cornelia Ringeling, 1893-
1910 en zonder jaar 

 
39 Stukken betreffende de schenking van een teckel aan het gezin van J.C.N. Ringeling 

door kroonprins Wilhelm van Pruisen, 1932-1935 
 

40 Sinterklaas- en kerstgedichten, 1949-1989 
 

41 Documenten met personalia van Marjet Ringeling, 1940-1951 
 

42 Dagboek van Marjet Ringeling, 8 september 1939-11 april 1946 
 

43 Aantekenboekje van Marjet Ringeling met financiële administratie, februari 1941-
november 1945 

 
44 Stukken uit de schooltijd van Marjet Ringeling, 1934-1944 en zonder jaar  

 
45 Astrologische herkomst- en handlijnuittreksel van Marjet Ringeling, 14 augustus 1947 

 
46 Brieven en briefkaart van Marjet Ringeling aan J.C.N. Ringeling en Hanni Ringeling-

König, 1951-1972 en zonder jaar  
 

47 Stukken betreffende de tijdelijke stationering van Marjet Ringeling in Montreal, 1951-
1952  

 
48 Stukken over diverse vluchten die Marjet Ringeling voor de KLM maakte, 1954-1961 

 
49 Lezing en artikel van Marjet Ringeling over het vak van stewardess, 1957 en zonder 

jaar  
 

50 Overige stukken betreffende de loopbaan van Marjet Ringeling als stewardess, 1949-
1976 en zonder jaar 

 
51 Stukken betreffende opleidingen die Marjet Ringeling volgde, 1947-1958 

 
52 Overlijdenskaart van Marjet Ringeling, 2014 
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53 Rekening van de Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij voor Klaas Ringeling, 27 
augustus 1887 

 
54 Stukken betreffende de vieringen van huwelijksfeesten van Klaas en Cornelia 

Ringeling, 1900-1912 
 

55 Persoonsbewijzen van leden van de familie Ringeling, 1941 
 

56 Stukken betreffende het overlijden van Cornelia Ringeling-Van IJssel, 1947-1948  
 

57 Bedankbrief van de Weesinrichting Neerbosch aan Klaas Ringeling naar aanleiding van 
een gift, 23 september 1948 

 
58 Stukken betreffende de familievereniging Ringeling, 1946-1947 

 
59 Familienstammbuch van de familie König met geboortecertificaat van Hanni 

Ringeling-König, 1921 
 

60 Overige stukken betreffende leden van de familie Ringeling, 1952-2003 en zonder jaar 
 

61 Krantenknipsels, 1950-1985 en zonder jaar 


