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Begeleidende tekst bij penning NEPK2566, door de medailleur Taeke Friso de Jong 

(archief Rijnland; met dank aan dr. H. Havekes; 14 april 2022) 
 
(op de volgende pagina de getypte transcriptie van de tekst) 
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Ten geleide bij de penning 
 
Op de voorzijde wordt de boodschap 
overgebracht; 
Hoogheemraadschappen Delfland, 
Rijnland en Schieland, Floriade ’92. 
De tekst ligt tussen pompebladen, 
onder “Floriade ‘92” bloeit een 
waterlelie; het accent ligt op “Water” 
in relatie tot “Floriade”. Onder een 
pompeblad gaat een vis schuil, er is 
een schrijvertje onder 
Hoogheemraadschappen te vinden; 
het gaat om “leefbaar water”. 
Onderin, bij ’92 afgezijsd lisblad met 
afgesneden lisstengels. De 
waterschappen stellen (middels 
schouw) wel paal en perk aan de 
plantengroei, hun gezag bij het 
beheer (Natuurlijk wil de Hollander 
bij al dat fraais toch ook een vanitas-
teken kunnen ontdekken). 
 
De keerzijde. Was daarnet de relatie 
Water-Planten aan de orde, hier is 
het de relatie Water-Land. De grutto 
voert ons op hoogte, die ons uitzicht 
biedt over het gebied, dat valt onder 
het beheer van de drie exposerende 
Hoogheemraadschappen, van 
Delfland, van Rijnland en van 
Schieland. Terug te vinden is de 
grenspaal bij Zoetermeer, waar men 
aan elkaar grenst en de Floriade 
wordt gehouden. Op primitieve wijze 
is een patroon van sloten en 
weilanden neergelegd die aan de 
kustkant “komvormig” oplopen. De 
duinenrij, de zee, de strekdammen.  
 

De uitstroom in zee van 
Noordzeekanaal, Rijn en Nieuwe 
Waterweg hebben ons deze 
belangrijke waterwegen in het 
landschap te dulden. Omdat 90% 
van de wereldpopulatie in Nederland 
broedt, een weidevogelsoort die 
slechts kan blijven, indien aan het 
grasland bepaalde condities worden 
gesteld. Daardoor komt de 
eeuwenlange consistente zorg van 
de hoogheemraadschappen tot 
uitdrukking. Zorg voor water -stand 
en -kwaliteit ten behoeve van het 
land. 
 Niet “hoe en middelen” worden 
getoond, maar “waarvoor en 
motivatie” namelijk “leefbaar land 
met schoon water” middels plant en 
dier verbeeld. 
 
Deze gietpenning werd in zand 
gegoten door de firma Volkers te 
Geldermalsen.  
 
De maker van de penning is de 
beeldhouwer Taeke de Jong (’48) die 
in Kamerik (U) woont en werkt na z’n 
opleiding aan de Rijksacademie te 
Amsterdam (’68-’72). 
 
De penning is gesigneerd (sign) 
 
(met een friese voornaam verwijzen 
de pompebladen ook een beetje 
naar hemzelf.) 
 
(handgeschreven; transcriptie  
door Herman Gerritsen 6-6-2022) 


