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Inleiding 

Jacob van de Kerk werd in 1910 geboren in Haarlem. Hij studeerde weg- en waterbouwkunde aan de 

MTS te Haarlem en slaagde in 1936 als civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. In 

1937 trad Van de Kerk in dienst van Rijkswaterstaat, aanvankelijk bij het arrondissement 

Noordzeekanaal. In 1945-1946 werkte hij bij de Dienst Droogmaking Walcheren. Na de Watersnood 

van 1953 werkte Van de Kerk bij de Dienst Dijkherstel Zeeland. 

  

In 1961 volgde Van de Kerk A.G. Maris op als Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat. Deze functie 

vervulde hij tot zijn pensionering in 1974. Van de Kerk bleef nadien als raadsadviseur verbonden aan 

de Hoofddirectie van de Waterstaat.   

 

Van de Kerk overleed in 1996 te Oosterbeek.  
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Het archief 

In 1990 werd Van de Kerk door A.M.C. van Dissel geïnterviewd in het kader van haar onderzoek  naar 

de geschiedenis van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, dat zij verrichtte als medewerker van 

het Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland (SHCF). Het verslag van dit interview bevindt zich in 

het archief. 1 

 

In 2002 droeg P.J. van de Kerk te Voorschoten nog enkele stukken uit de nalatenschap van zijn vader 

over aan het SHCF.  

 

Het archief werd in augustus 2021 nader ontsloten door Remco van Diepen, als onderzoeker 

verbonden aan Erfgoedpark Batavialand.  

 

Het archief is volledig openbaar.  

 

Citeerinstructie 

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig te 

worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. 

Volledig: Erfgoedpark Batavialand te Lelystad (Batavialand), Archief ir. Jacob van de Kerk, inv. nr. … 

Verkort: Batavialand, Archief Van de Kerk, inv. nr. … 

 

  

                                                                 
1 Het onderzoek van Van Dissel  leidde tot het proefschrift 59 jaar eigengereide doeners in Flevoland, 
Noordoostpolder en Wieringermeer. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders 1930-1989. Publicatie van de 

Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders nr. 54 (Walburg Pers; z.p. 1991).  
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Plaatsingslijst 

 

1 Stukken betreffende het interview van A.M.C. van Dissel met Jacob van de Kerk te 

Oosterbeek, 8 maart 1990 

 

2 Aantekeningen betreffende de geschiedenis van de Dienst der Zuiderzeewerken, 1984 en z.d.  

 

3 Jacob van de Kerk, Nota inzake het waterschapswezen, oktober 1975 

 

4 Jacob van de Kerk, Nota inzake het publiekrechtelijk beheer van de Nederlandse kust, 

november 1976 

 
 

 


