
De rIVIer de Mark door de eeuwen heen. (lIl)
door

H. VRIEND

V. Eerste afsluiting van de Marken Dintel (1805~181O).

"Aan 't woeden van Neptuin, aan d'opgejaagde golven,
Wierdt hier dit sluisgevaart' ten paal en perk gesteld;
De Mark mag ongestremd, zijn vasten loop vervolgen
En schenk aan Ceris' Rijk, een vrugtbaar korenveld.
Men dank' den Hemelgod, die 't nakroost der Bataven,
Ten nut' van 't Vaderland, dien geest en iever geeft,
Die ginds aan d'ouden Rijn een nieuwen mond deed graven,
En hier op juiste maat den vloed bedwongen heeft!"

Rochussen 32).
(Lid van het Departementaal Bestuur

25 Sept. 1805).

De Mark en Dintel had zolang ZIJ III open gemeenschap met
het buitenwater stond vooral bij spring~ en stormvloed veel van het
tot vlak bij Breda opstuwende water te lijden. Door inundatie werd
aan de aangrenzende lage landerijen veel schade toegebracht. Ten
einde dit euvel te kunnen bestrijden begon men in de tweede helft
van de 18e eeuw plannen te ontwerpen tot afsluiting van de rivier.

In 1757 maakte het plan tot afsluiting van de rivier op 's~lands~

kosten namelijk bij de Raad van State een punt van bespreking uit.
Evenwel doordat in die tijd de toestand van de rivier in een

snel tempo verslechterde, was men genoodzaakt daartegen de nodige
voorzieningen te treffen, waardoor het plan tot afsluiting op de
achtergrond werd verschoven.

Dit was zoals reeds terloops 33) werd opgemerkt niet voor het
eerst dat een dergelijk plan werd geopperd. Het eerste plan om de
rivier de Mark af te sluiten teneinde de waterstaatkundige toestand
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van het gebied aan de benedenloop van de Mark te regelen was al
in het begin van de 16e eeuw opgekomen. Doch Vierlingh zag toen
zeer goed in dat een dergelijk werk in die tijd nog niet uitvoerbaar
was en hij schrijft dan in het gedeelte van zijn manuscript,dat han~
delt over de "voorgeslagen stopping van de rivier" het volgende:

"Siet in dezelve quaerte waer Breeda leet, was mijnen heere
den prince van Oraengiën wel geraeden de riviere van Breda te
stoppen? Waer zoude het water gebleven hebben? Wat zoude de
riviere van Breda hebben geweest? Hoe zoude de riviere gesuërt 34)
hebben? Zij zoude hebben geworden schoone beemden daer nu tref~

felijcke schepen deur vaeren ende het geheel lant bedorven zoude
hebben geweest: de havenen werden wederom geopent daerinne
mijn visitatie ende advijs vele opereerde" 35).

Al werkten de tijdsomstandigheden in de 18e eeuw de uitvoe~

ring van het plan tot afsluiting der rivier tegen, toch gaf men de
moed niet op.

In 1801 werd door de Secretaris van Terheyden bij het Bataafs
Genootschap van proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam
een verhandeling ingezonden betogende de noodzakelijkheid van
een spoedige afsluiting van de mond van de rivier de Mark en
Dintel door middel van een suatie~schutsluis.

Nadat door het dijksbestuur van het Oude land van Standdaar~

buiten in October 1802 bij het Departementaal bestuur van Brabant
een verzoek om afsluiting van de rivier in studie te nemen was
ingediend, werd aan de Inspecteur Sabrier op 14 Juni 1803 36) op~

dracht verleend daarvoor een plan te ontwerpen. Op 3 Juli 1804
werd door het Staatsbewind het door genoemde inspecteur opge~

maakte ontwerp tot kanalisatie van de Mark en Dintel goedgekeurd,
zodat men eindelijk aan het ondieper worden van de rivier paal en
perk kon stellen.

De plannen tot afsluiting bestonden uit de bouw van een schut~

en een uitwateringssluis 37) op 875 ellen binnen de mond van de
rivier te Dinteloord nabij het Volkerak.

De sluis was ontworpen als een z.g. penantsluis met drie ope~

ningen, waarvan de middelste, tevens dienende tot schutsluis, 32
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Rijnl.voet (10 el) wijd was, met aan weerszijden een spuisluis ter
breedte van 22 voet (6.90 el).

Verder dienden de dijken ter plaatse te worden verlegd en
sterker te worden verdedigd. Voor de scheepvaart moest nog een
buitenhaven met de nodige remmingwerken worden aangelegd, ter~

wijl voor de huisvesting van het bedienend personeel van deze afge~

legen objecten de bouw van enige woningen noodzakelijk was.
De oprichting van het Heemraadschap van de Mark en Dintel

had op 22 Januari 1805 plaats, zodat in hetzelfde jaar nog de aan~

besteding van de werken tot afsluiting der rivier mogelijk was. Aan~
gezien de uitslag van de aanbesteding te hoog uitviel, heeft men na
het aanbrengen van enkele versoberingen in het plan op 28 Februari
1805 het werk opnieuw en nu met gunstig resultaat aanbesteed in
18 percelen.

Teneinde met de uitvoering van dit werk zo snel mogelijk te
kunnen beginnen, werd van overheidswege uit de Domeingoederen
een renteloos voorschot verstrekt tot een bedrag van f 150.000.
en voorts nog gedurende negen jaren een bijdrage van f 8.000.
van het Departementaal Bestuur. Voor de meerdere kosten van dit
werk moest eveneens een lening worden gesloten daar de meest
belanghebbenden niet bereid bleken een gedeelte der kosten voor
hun rekening te nemen. Het stadsbestuur Breda weigerde in de
kosten daarvan mede te dragen, omdat de voorgenomen verbete~

ring van de vaarweg voor de stad volgens haar mening van geen
belang werd geacht.

De afsluiting der rivier kwam dus in feite geheel voor rekening
van de boeren en grondbezitters. doch hierdoor kon de uitvoering
van het werk in de eerste plaats in het belang van de landbouw
worden verricht en gold de afwatering derhalve als het grootste
belang en niet de scheepvaart.

Toch wist het stadsbestuur nog de bevoegdheid te verkrijgen
een der heemraden te doen aanwijzen voor de behartiging van de
scheepvaartbelangen!

De sluiswerken werden dan ook zodanig geprojecteerd dat
tijdens het spuien te Dintelsas alle op de rivier uitwaterende polders
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hun water op natuurlijke wijze konden lossen, terwijl de rivier zo~

danig zou worden verdiept dat tijdens het spuien de scheepvaart
onbelemmerd kon doorgaan.

De vaststelling van de bijdrage voor elk der grondeigenaren
stuitte tijdens het Franse bewind, zoals begrijpelijk is, op grote
tegenstand. Een der dijkgraven van het Heemraadschap wist door
energiek optreden deze aangelegenheid op afdoende wijze te rege~

len. De lening kwam door de steeds toenemende verarming der
bevolking eerst in 1807 tot stand.

Bij de uitvoering van het werk stuitte men ook al gauw op
moeilijkheden. De vreemde arbeiders, die voor dit werk waren aan
genomen, bleken niet tevreden te zijn, omdat zij financieel schade
leden als gevolg van stagnatie in de levering van de benodigde
materialen voor dit werk. Zij begonnen in Juli 1805 te staken en
maakten daarbij oproer. Men zag zich genoodzaakt de hulp van
politie en militairen in te roepen, die door tactisch optreden de rust
wîsten te herstellen. Om herhaling te voorkomen achtte men het
wenselijk tijdens de gehele verdere duur van het werk een kleine
gewapende macht aanwezig te houden. De aannemer ging als gevolg
van deze affaire tenslotte failliet. De technische leider van het werk
bleek bovendien niet een gelukkige keuze te zijn geweest en hij
heeft dan ook aan het Waterschapsbestuur tal van moeilijkheden
inzake de uitvoering van het werk veroorzaakt.

Ondanks dit alles werd op 25 September 1805 onder grote
publieke belangstelling de eerste steen gelegd. De sluizen kwamen
in 1808 gereed, waardoor ongeveer 200.000 ha vrij van overstro~

ming zou blijven en dit stemde inderdaad tot grote voldoening.

Al spoedig bleek het grote nut van deze sluizen, want op 5
October 1808 kon na een hevige storm gepaard gaande met buiten~

gewone regenval het zeer hoog staande binnenwater spoedig en op
afdoende wijze worden geloosd.

Kort daarop had de officiële ingebruikstelling der sluizen plaats.
Met een Rijksvaartuig voer daartoe op 16 October d.a.v. de Inspec~

teur-Generaal van de Waterstaat, vergezeld van het bestuur van
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het Heemraadschap door de schutsluis onder belangstelling van een
talrijk publiek.

De grootste zorg vormde wel de financiële toestand. Het De~

partementaal Bestuur zou de resterende ~ nog tot 1813 lopende ~
bijdragen in eens uitkeren. Daardoor was men in staat de bijkomen~

de werken te voltooien.

Enkele dagen na de ingebruikstelling der sluizen werden
echter grondverzakkingen geconstateerd. Door het aanbrengen van
zinkstukken trachtte men hierin te voorzien, doch ondanks deze
voorzieningen vertoonde een der muren van de suatiesluis na enkele
dagen een geringe verzakking. Tijdens de in de maanden November~

December optredende stormen bleef de toestand onveranderd, zo~

dat men meende, dat het gevaar voorgoed gekeerd was. In het begin
van 1809 traden echter opnieuw verzakkingen op, zodat een nauw~

keurig onderzoek moest worden ingesteld om het euvel afdoende
te kunnen bestrijden.

Bij een bezichtiging van de werken zegde Koning Lodewijk
Napoleon aan het waterschapsbestuur financiële steun toe, zodat
het uitvoeren van de nodige voorzieningen terstond aan een aan~

nemer te Terheyden kon worden opgedragen.

Door de in die tijd heersende oorlogstoestand ~ de Engelsen
waren n.l. dat jaar op Walcheren geland en hadden in korte tijd
enkele Zeeuwse eilanden bezet met het doel om Antwerpen te ne~

men, doch waren spoedig genoodzaakt Zeeland weer te ontruimen
~ werd door de Franse militaire autoriteiten ter verdediging van
de stad Breda gelast de sluizen te openen.

Aanvankelijk wist men i.v.m. de toestand waarin de sluiswer~

ken verkeerden door tussenkomst van de Koning deze lastgeving
voorlopig ongedaan te maken. De militairen bleven tenslotte aan~

houden en enkele dagen later werden vanuit Willemstad soldaten
naar de sluizen te Dintelsas gestuurd om eventueel met geweld de
sluis te openen. Door deze inundatie werd aan de oogst grote schade
toegebracht, terwijl het binnenstromende zoute water tevens zeer
nadelig was voor de aangrenzende landerijen en polders.
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De sluisdeuren raakten al spoedig door het met geweld binnen
stromende water defect en werden tenslotte gedeeltelijk vernield. De
sluis, waarvan de deuren intussen weer waren hersteld, begon nadat
het water van het geïnundeerde gebied weer was geloosd, weer ver
zakkingen te vertonen. Dat dit werk ook in de publieke belangstel
ling van die tijd heeft gestaan, moge wel blijken uit het feit, dat in
de Koninklijke Courant 38) van de 6e van Sprokkelmaand van 1810
Nr. 32 onder de rubriek "Nieuws uit Holland" het hieronder ver
melde als het enige bericht uit Holland werd opgenomen tussen de
vele belangrijke berichten uit het buitenland over de krijgsverrich
tingen van Napoleon:

"Eenige dagen geleden ontdekte men bij het ongewone lage wa
ter in de Mark en Dintel een zuiger of gemeenschap van het buiten
en binnenwater onder of langs de sluis, die door het heemraadschap
van Mark en Dintel ter sluiting van den Dintel ten koste der inge
landen gebouwd is. Zoodra het ministerie van den Waterstaat
daarvan kennis droeg, is de inspecteur Blanken en eenige der kun
digste van de geëmployeerden tot adsistentie van het gemeld kollege
gezonden, doch alle hulpmiddelen zijn tot nog toe vruchteloos en die
schoone en zeer nuttige sluis is in het grootst gevaar door dien te
vreezen is, daar de gronden het langs hoe meer wegscheuren onder
het ligchaam der sluis, dat, aleer de afdamming geheel zal kunnen
voltooid zijn, deze sluis zal bezwijken; ondertusschen werkt men met
kracht, om, zoo mogelijk, dat ongeluk te verhoeden" (atb. 7).

Alle pogingen om de sluis nog te redden faalden en door de
steeds toenemende ontgrondingen scheurden op 30 Januari 1810 de
sluismuren zodanig dat enkele dagen later een deel van de sluis in
de diepte verdween.

De som van deze afsluiting van de rivier, welke in totaal ruim
f 720.000.-- heeft bedragen, ging geheel verloren, waardoor het
bestuur van het Heemraadschap nog met een grote schuld bleef
zitten.

VI. De herdichting van de Mark en Dintel (1826--1828).

Kort na de catastrophe verlangde het Gouvernement, dat het
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Heemraadschap rekening en verantwoording zou afleggen. Daaruit
bleek. dat de schuldenlast niet minder dan f 469.564.--- bedroeg.

Van de sluizen, waarvan een vrijwel waardeloos geraamte was
overgebleven, werden de nog bruikbare materialen, zoals hard~

stenen zerken, ijzer en hout zoveel mogelijk geborgen, teneinde deze
voor de eventuele herbouw van de sluizen te kunnen benutten.

Door de werking van het water, dat nu weer vrij spel had,
ontstond nog een verzakking van de aansluitingsdijk tot een diepte
van 10 voet over de gehele breedte, waardoor de nabij gelegen
Dintelpolder ernstig bedreigd werd.

Teneinde de onkosten te kunnen bestrijden, werd aan het
Heemraadschap goedkeuring verleend tot het heffen van een extra
omslag van de grondeigenaren.

Van Overheidswege zat men ook niet stil. Op 21 Maart 1810
werd door de Inspecteur~Generaalter plaatse besprekingen gevoerd,
daarbij het grote nut der dichting van de rivier betogend. De sluizen
hadden n.l. van October 1808 tot 30 Januari 1810, zowel voor de
afwatering als voor de scheepvaart hun grote dienst bewezen. Onder
zijn leiding werd door de Hoofdingenieur van de Waterstaat in de
provincie Noord~Brabant op verzoek van het Heemraadschap van
Mark en Dintel een plan ontworpen tot de bouw van nieuwe sluizen
op nagenoeg dezelfde hoogte in de rivier als de vorige. Op 16 Maart
1814 werd aan de opdracht voldaan.

Als hoofdoorzaak van het verloren gaan van de sluiswerken
werd aangemerkt het openstellen van de sluizen op last van de mili~

taire autoriteiten ten behoeve van de inundatie van de omgeving
van de Mark, zodat de Inspecteur~Generaaldaarom reeds zijn steun
toezegde de destijds onder Rijksleiding gemaakte werken te her~

bouwen.
De financiële toestand van het land, dat op het punt stond bij

Frankrijk te worden ingelijfd, was erbarmelijk slecht (tiërcering!).
zodat omtrent de uitvoer van het werk voorshands weinig hoop be~

stond.

Na de inlijving maakte het Westelijk deel van Brabant deel uit
van het Departement van de "Twee Nethen". De Prefect van dit
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Departement toonde al spoedig zijn belangstelling door het bezich~

tigen van de vernielde sluizen en de Auditeur du Conseil d'Etat
zegde zelfs financiële steun toe voor de herdichting. Doch zolang er
niet daadwerkelijk ingegrepen werd, hadden de stormen en de vloed
vrij spel en verdween er zo nu en dan een deel der overblijfselen
van de sluizen in de diepte, hetgeen voor de scheepvaart in dit ge
deelte van de rivier nogal hinder veroorzaakte.

Dat het water zijn slopend werk regelmatig voortzette, blijkt
wel uit het feit, dat op 29 Augustus 1810 te Ooltgensplaat een cy
linder met een puntstuk, die aanvankelijk onder de brokstukken van
de sluis in de rivier had gelegen, aanspoelde en door de strand~

vonders werd geborgen. Op 19 October 1810 werd aan de kust van
Overflakkee nabij Herkingen een der sluisdeuren gevonden.

Intussen had men in 1811 aan het departementaal bestuur een
nieuw plan voor de dichting van de rivier ter beoordeling voor~

gelegd, doch dit plan kon de goedkeuring niet verkrijgen. De finan~

ciering van dit werk bleek het grote struikelblok te zijn.
Door de steeds slechter wordende politieke toestand voor het

Franse bewind bleven de onderhandelingen met het departementaal
bestuur zonder resultaat, zodat een gunstiger tijd afgewacht diende
te worden.

Deze tijd brak spoedig aan en kort na de terugkeer van de
Prins in ons land in November 1813 gaf deze al spoedig blijk van
zijn belangstelling voor dit werk. Doch aangezien in de ontredderde
toestand van het land nog veel dringender zaken voorrang eisten,
m:oest men nog geduld oefenen maar voor het Bestuur van het
Heemraadschap was de horizon nu opgehelderd. De nodige maat~

regelen konden worden getroffen ter vermindering van de schulden~

last, die op 30 December 1814 weer was opgelopen tot f 555.000.--.
In het voorjaar van 1818 Was het project der herdichting door

het Rijk in behandeling genomen en werd van Rijkswege een com~

missie samengesteld, die met het Heemraadschapsbestuur gezamen~

lijk moest onderzoeken op welke wijze de nodige gelden voor dit
werk gevonden konden worden.

Eind Augustus 1821 was de commissie met haar rapport gereed
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en stelde voor in de omslag te betrekken:

a. het Rijk;
b. de Tienden;
c. de gebouwde eigendommen;
d. de landerijen en dijken, buitenlanden en gorzen;
e. de scheepvaart.

De landerijen en dijken waren in vijf klassen ingedeeld varië~

rende van f 0.25 tot f 1.25 per gemet; bij de Koninklijke goedkeu~

ring werd er, zoals hieronder uitvoeriger wordt beschreven, nog een
zesde klasse aan toegevoegd van f 0.15 per gemet.

Doordat thans in afwijking met de financiële regeling voor de
eerste dichting, ook de gebouwde eigendommen in het geding kwa~

men. zou Breda thans zijn bijdrage in de kosten moeten leveren.
Het gemeentebestuur verzette zich ook nu weer tegen de voor~

gestelde regeling.
Het Heemraadschapsbestuur ontving op 15 December 1824 de

Koninklijke goedkeuring voor de herdichting van de rivier waarbij
tevens was bepaald dat daartoe een lening tegen 4~% kon worden
aangegaan.

Het Rijk zou gedurende 15 jaren een subsidie verlenen van
ruim f 6000.--- per jaar of in totaal f 100.000.---.

De gebouwde eigendommen waren niet in de definitieve rege~

ling opgenomen, zodat de gemeente Breda voor de uitvoering van
dit werk vrij van belasting bleef. In de plaats hiervan, werden de
gemeenten Chaam, Baarle~Nassau,Gilze alsmede het in de gemeen~

te Oosterhout gelegen dorp Dorst aangeslagen voor f 0.15 per
gemet daar zij geacht werden voordeel te hebben bij de voorgenomen
verbeteringswerken van de Mark en Dintel.

Het plaatsen van bovenvermelde lening vlotte niet erg daar het
percentage der rente te laag werd gevonden en aan het werk te veel
risico was verbonden. Het Rijk, dat niet bereid bleek het percentage
te verhogen, vond hierin aanleiding de subsidie voor de komende
15 jaar te vervangen door een betaling in eens te voldoen met een
bedrag dat ruim % gedeelte lager was. Met het werk kon nu een
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aanvang worden gemaakt en wegens gebrek aan een geschikte
lokaliteit in de omgeving werd op 15 April 1826 de besteding van
het werk gehouden in de grote Gereformeerde Kerk te Dinteloord,
die daarvoor beschikbaar was gesteld. De laagste aanbieding werd
ontvangen van de aannemer H. A. van Hattum te Schoonewoerd
(Z.H.) voor een bedrag van f 206.000..-'. Het werk werd evenwel
niet aan hem gegund, doch als laagste inschrijver ontving hij een
premie ad f 100..-'.

Daarna werd het werk gemijnd met een inzet van f 170.000..-'
en telkens verhoogd met f 500..-'.

Het werk werd tenslotte aan de aannemer Th. Swets te Har
dinxveld voor f 199.000..-' opgedragen.

De aanwezigheid van een zeer harde zandlaag ter plaatse van
de sluisput, waar doorheen heien onmogelijk bleek, maakte het nood
zakelijk het plan der fundering in overleg met de (Rijks)waterstaat
te wijzigen.

De extra hieraan verbonden kosten wenste de aannemer te
zien vergoed. Na lang wachten werd hiervoor door het provinciaal
bestuur goedkeuring verleend.

Ook ditmaal bleven tegenslagen bij de uitvoering van het werk
niet uit. De koorts eiste in het blijkbaar ongezonde klimaat onder
de arbeiders vele slachtoffers en zelfs de Ingenieur, aannemer en
een deel van het toezichthoudend personeel werden ernstig ziek.
Het gevolg was, dat de Ingenieur moest worden vervangen door een
Rijksopzichter. Vele arbeiders stierven aan deze koorts. Bovendien
veroorzaakte daarbij het afbranden van enkele stro-hutten en een
houten keet, welke dienden tot huisvesting van arbeiders en opzich
ters, veel ellende en ongerief. In de zomer van 1827 brandden an
dermaal 14 rieten keten af, doch deze werden binnen korte tijd
weer door een aantal van dergelijke verblijven vervangen.

Het werk was op 28 Mei 1827 reeds zover gevorderd, dat de
eerste steenlegging met enige plechtigheid door de Gouverneur van
de provincie Noord-Brabant kon geschieden.

Ter herinnering aan dit feit heeft men in een zerk het volgende
opschrift gebeiteld:
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"Op heden den 28 Mei 1827 is door
zijne Excellentie den Heer Gouverneur
der Provincie Noord~BrabantBurggraaf
A. F. van der Fosse de eerste steen aan
deze sluizen gelegd".

De sluiswerken, bestaande uit een schutsluis en een uitwate~

ringssluis waren op 31 October 1827 voltooid; er zou terstond met
het maken van het aansluitingskanaai en de aansluitdijk kunnen
worden begonnen, ware het niet dat zich enige moeilijkheden voor~

deden over de hiervoor in gebruik te nemen gronden. Wat was het
geval? In 1808, ná de ontgronding van de eerste sluizen, was een
brede strook grond zonder dat het Heemraadschapsbestuur daarin
was gekend in het bezit gekomen van de nabij gelegen Sabina~

Henrica~polder,die niet bereid was daarvan weder afstand te doen.
Door bemiddeling van de Provinciale Waterstaat werd op 15 De~

cember 1827 tenslotte een overeenkomst gesloten, waarbij "het
Heemraadschap een strook grond van 50 ellen breedte in vrucht~

gebruik verkrijgt, die uitsluitend en geheel in gebruik zal blijven
van het Heemraadschap, om hetzelve te bezigen tot alle die eindens,
welke nuttig of noodig kunnen zijn voor de werken der scheepvaart
en zonder dat genoemde eigenaren eenig gebruik van dat gedeelte
zullen mogen maken, zoolang het Heemraadschap hetzelve zal
noodig hebben".

Nu kon een begin worden gemaakt met het maken van de dijk
en het toeleidingskanaal. Het op 8 Maart 1828 bestede werk werd
opgedragen aan de aannemer Jac. van Laarhoven te Raamsdonk
voor f 216.000.,...-.

Nadat het jaar daarvoor de rivier de Mark van Breda tot voor~
bij de haven van Zevenbergen was verdiept, werd nu als laatste
werk het verdiepen van het gedeelte der rivier van Zevenbergen tot
Dintelsas uitgevoerd. Het gemeentebestuur van Breda maakte be~

zwaar, dat het bestuur van het Heemraadschap de havens in de
stad niet in de uitdieping hadden begrepen en trachtte zulks alsnog
gedaan te krijgen.
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Op 14 April 1829 werd te Breda in tegenwoordigheid van en~

kele leden van Gedeputeerde Staten daartoe een bespreking gehou~

den. Aanvankelijk konden partijen het niet eens worden omtrent de
afkoopsom van de verdieping der havens. De gemeente eiste
f 9000.--- terwijl de Provisionele Commissie als opvolgst~r van het
Heemraadschapsbestuur ten hoogste f 8500.--- bood. Door bemid
deling van de vertegenwoordigers van het provinciaal bestuur werd
het verschil gehalveerd en werd de afkoopsom definitief bepaald
op f 8750.---.

In verband met de uitvoering van de afsluitingswerken werd
op 25 April 1828 met het --- thans opgeheven --- Waterschap
"Haven en Sassen van Zevenbergen" een overeenkomst aangegaan
tot het afvoeren van het rivierwater door de Roode Vaart en tot het
op --- voor het werk gewenste --- peil houden van het water van de
Mark en DinteI.

In de zomer van 1828 was er echter zeer veel regenval en daar
de lozing door de Roode Vaart niet voldoende bleek te zijn, vreesde
men als gevolg van het hoge rivierwater een doorbraak van de
binnendam van de sluiswerken.

Daar het weer intussen gunstiger was geworden, was het ge
vaar weer geweken, zodat men de beraamde noodmaatregelen
slechts ten dele behoefde uit te voeren.

Doordat bij K.B. van 21 Juli 1828, No. 41 het Heemraadschap
plotseling was ontbonden en daarvoor in de plaats een Provisionele
Commissie, die Breda als zetel had, was benoemd, voelde men blijk
baar geen behoefte om de inmiddels gereed gekomen sluizen offici
eel in gebruik te stellen. Blijkens een rapport van de Sasmeester is
de uitwateringssluis op 9 October 1828 te 12.30 uur geopend. De
definitieve oplevering van de sluiswerken had op 3 Juni 1829 plaats.

Zoals reeds hierboven is vermeld vlotte het plaatsen van de
lening niet erg. De firma Jochems en Zonen was evenwel bereid
het Heemraadschapsbestuur een bedrag van f 300.000.--- à 5%
beschikbaar te stellen. Aangezien de Provisionele Commissie even
min kans zag de lening tegen 4;/z% geplaatst te krijgen, was zij
wel genoodzaakt het percentage te verhogen. Een later aanbod van
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de Firma Jochems en Zonen om f 286.000.- op obligatie te lenen
à 5% en 2% provisie onder bepaling, dat de omslagen, berekend
voor de lening van f 600.000.- als hypotheek zouden dienen, werd
tenslotte noodgedwongen na goedkeuring door hogerhand aanvaard.

Teneinde verzekerd te zijn van een goed technisch beheer der
sluiswerken werd de districtsingenieur A. de Geus te Breda ook
benoemd tot waterbouwkundige van Mark en Dintel.

Bij K.B. van 15 December 1829 werd de Provisionele Com~

missie ontbonden en werd een nieuw Heemraadschapsbestuur be
noemd.

Uit het financieel overzicht van genoemd bestuur aan het begin
van 1830 bleek dat de schuld de]) eerste afsluiting nog f 336.000.
en die der herdïchting f 470.000.- of in totaal f 806.000.-- bedroeg.

In 1927 werd het 100~jarig bestaan der sluizen in tegenwoor~

digheid van tal van hoge autoriteiten, waaronder die van het Pro~

vinciaal bestuur en van de Rijkswaterstaat, feestelijk herdacht en
werden bij die gelegenheid op de sluizen twee monumentale zuilen
onthuld, waarop de namen van de herdichters zijn vermeld.

Voorts werd bij die gelegenheid nog een tentoonstelling ge~

houden van oude kaarten en tekeningen van de rivier in die
omgeving.

In 1928 ging men over tot electrificatie van de sluiswerken te
Dintelsas, terwijl tevens de binnen~ en buitenhaven van een elec~

trische verlichting voorzien.

VII. Jaagpad.

Langs de rivier de Mark en Dintel loopt een jaagpad, dat
evenals elders in ons land reeds sedert enkele decennia practisch
zijn betekenis verloren heeft door de steeds toenemende mechani~

sche voortbeweging van de schepen.
Het jaagpad van Breda naar Terheyden -- zij het dan ook in

minder goede conditie -- was ten behoeve van de scheepvaart op
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Breda reeds aan het einde van de 16e eeuw aanwezig. Bij een blik
op de kaart van die tijd is het duidelijk, dat bij een minder gunstige
windrichting een jaagpad alleen voor dit traject nodig was. Voorbij
Terheyden was de rivier, die toen nog sterk aan de getijwerking
onderhevig was, voldoende breed en geschikt om de schepen zei
lende of laverende de tocht verder te kunnen laten vervolgen. De
schepen van Zeeland komende met bestemming Breda bereikten
op die wijze dan na geruime tijd het dorp Terheyden, van waar dan
verder van het trekpad gebruik kon worden gemaakt.

Teneinde de nodige gelden voor de aanleg van een aan de
eisen van die tijd voldoend jaagpad te verkrijgen werd blijkens
onderstaand uittreksel van een in het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage berustend "Specificatie int gros van de oncosten
gedaan om te vercrygen den vrijdom van de riviere van Breda" 39)

aan het bestuur van de stad Breda toestemming verleend scheep
vaartrechten te heHen:

" ......Voor memorie dat sijne forst. gen. op ten 12 Decembris
1596 aen de stadt Breda gegeven heeft octroij om voor drie jaren
de schepen met vijH stuyvers ende de schuyten met halH gelt te
mogen beswaeren om te maecken eenen treckpadt, wekken treck
padt nu geheel is vervallen ende 't wel noodich diende opgemaeckt
ende voorts tot terheyden toe gecontinueert om de schepen met
peerden te trecken,

Om wekke oncosten te vinden soude men de schepen mogen
beswaren die beneden de twelH last syn met sess stuyvers, ende
boven de twelH last thien stuyvers, over de twintich last vijfthien

stuyvers.
Ende alle passagiers met drie stuyvers voor hooft, sijnde geen

groote belastinge ten regarde van 't gene de schepen aen convoy
geIt voor desen plagen te geven, te weten aan elck bootsgesel vij f
thien stuyvers, sijnde voor vijfthien bootsgesellen van eene jacht
elff g. vijfthien stuyvers, die dickwils bij een oft twee schepen
masten betaalt worden...... "

Bij octrooi van 19 Mei 1623 werd door Prins Maurits als Baron
van Breda toestemming verleend voor het maken van het jaagpad
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Afb. 9. Veer en seheepsjagerswoning te Terheyden; Mei 1914; eigendom der

gemeente Breda tot November 19 J 5.

G.A. Breda 1945 - 215
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Afb. 10. Paardenhuisje te Zwartenberg: Mei 1914: eigendom der gemeente Breda,

afgebroken omstreeks die tijd.

G.A. Breda 1945 - 211
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van Breda naar Terheyden. In de maand Augustus van dat jaar
werd met de verbetering daarvan begonnen.

In de eerste helft van de 17e eeuw ontstond behoefte aan het
verlengen van het jaagpad in westelijke richting doordat het ge~

deelte van de rivier van Terheyden tot Zwartenberg door verzan~

ding of aanslibbing smaller en minder geschikt voor de scheepvaart
werd.

Aan de stad Breda werd daarom bij octrooi van 28 April 1663
door prins Willem III (de latere Stadhouder~Koning) het recht
verleend tot het maken van het jaagpad van Terheyden naar Zwar~
tenberg onder bepaling echter dat de nodige bruggen over water~

gangen e.d. zouden worden aangebracht.
De tekst van het Octrooi voor de Magistraat van Breda, be~

rustende in het Algemeen Rijksarchief te 's~Gravenhage 40) luidt
als volgt:

"Wilhelm Hendrick bij der gratien Godts prince van Orange etc.
allen den genen etc. Saluyt. Wij hebben ontfangen de ootmoedige
supplicatie van de Magistraat onser stadt Breda, inhoudende hoe
dat sij supplianten (dewijl de rivier van Breda van het veer van
Swertenberch tot Breda toe seer nau ende moyelijck is ende niet als
met goeden wint en can bevaren worden) wel souden van intentie
wesen eenen treckpadt te maecken van Terheyden af tot het veer
van Swertenberch toe, sijnde den treckpadt van Breda tot Terhey~
den toe alreede gemaeckt tot merckelijk gerieff en voordeel derselver
siadt, sullende door dien middel alle schepen die deselve rivier be~

varen bij contrarie wint en storm altijt connen getrocken werden
daer die nu dickwils langen tijt moeten blijven leggen, ende tot het
voorn. veer van Swertenberch toe sijnde getrocken, connen de sche
pen dewijl de rivier dan breeder wert genouchsaem uytIaveren, dat
oock door dien middel (alsoo die van Zevenbergen haeren wech tot
het selve veer toe bequaem hebben gemaeckt om oock swillters ge
bruyckt te conllen werden alle waeren en graenen v(an) Zeven~

bergen tot Breda et v(ice) versa bequaembt gebracht sullen connen
werden tot groot voordeel en profijt van beijde de plaetsen 't welck
des winters door de quaede wegen niet en can geschieden. Doch
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alsoo sij supplianten bedachten door de geerffde op de kant van de
voorn. riviere gelegen, haer daer in eenige verhinderinge mocht
gedaen werden, hoewel sonder fondament, dewijl het gebruyck van
de riviere publicq is, soo is oock de oever ende kanten derselver om
de schepen op en af te trecken. Soo waeren sij supplianten hun tot
ons keerende onderdaenichlyck versoeckende dat ons gelieven wilde
haer supplianten met behoorlijck octroy te versien om soo een goet
werck sonder obstaecke1 te connen effectueren en uytvoeren, soo
ist dat wij bij deliberatie ende goetvinden van hare hoocheyt de
princesse douariere van Orange voor haer selven ende als versocht
ende geauthoriseert sijnde van sijne Majesteyt van Groot-Brittaigne
ende van Sijne Churf. Doorluchtigheyt van Brandenburch onse
hoochgeeerde voochden, geneucht wesende ter bede van de voorn.
supplianten. Ende daer op oock gehoort hebbende' 't rapport van
d'heer Aernout van Beaumont onsen raedt ordinaris ende reken
meester die op de gelegentheydt van de voorsz. saecke ende ver
soeck in loco hadde inspectie genomen ende sich op alles particulier_
lyck gein formeert, aen de voorn. supplianten hebben geoctroyeert
ende geconsenteert, octroyen ende consenteeren bij dezen, amme
tot beter gerieff ende voordeel onser voorsz. stadt Breda den voorsz.
treckpadt mede te mogen maecken van Terheyden aH tot het veer
van Swartenberch toe, midts dat alles geschiede buyten eenige
intrest ofte schade van ons ofte voorsz. GeerHde langs ofte aende
voorsz. riviere gelegen. Ende vorders dat zij supplianten gehouden
blijven tot continuatie van de ordinaire uytwateringen aldaer tot
coste van de voorn. stadt te maecken bequaeme bruggens opdat
alsoo door den voorsz. treckpadt niemandts uytwateringe en mach
becommert werden. T'welck gedaan synde, ontbieden ende bevelen
wij allen ende eenen yege1ycken die dezen verthoont sal werden,
dat sij de supplianten dese onse jegenwoordige gunste ende octroy
rustelijck ende vredelijck doen ende laten genieten, sonder dezelve
daerinne te doen ofte te laten geschieden eenich belet der contrarie.

Gedaen onder onsen grooten sege1 ende de signature van
hoochgemelte haere hoocheyt in qualiteit als boven in 's-Gravenhage
desen 28en April 1663".
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Door de geleidelijke indijking van het verdere gedeelte der
rivier ontstond uiteraard behoefte aan verlenging van het jaagpad.

Het jaagpad bevindt zich thans van Breda af tot km. 14.3 aan
de linkeroever der rivier (afb. 8) en van daar aan de rechteroever
terwijl vanaf de brug te Lamgatsveer tot Dintelsas het jaagpad
weer aan de linkeroever is gelegen.

Omstreeks 1740 bestond er tussen Breda en Terheyden één
dagelijkse dienst: 's morgens vertrok de jaagschuit naar Terheyden
(afb. 9), om 's avonds weer terug te varen.

Ingevolge artikel 1 en 2 van de publicatie van het Departemen~
taal Bestuur van Brabant 1804 is het beheer en onderhoud van de
Mark en Dintel met gedeeltelijk daarlangs gelegen jaagpad aan
het Heemraadschap Mark en Dintel opgedragen. Het jaagpad tus~

sen Breda en het zogenaamde Paardshuisje (afb. 10) te Zwarten~

berg (km. 13,1) verbleef aan de gemeente Breda.
Volgens de vigerende Verordening van politie voor het Heem~

raadschap moeten bij het passeren van twee vaartuigen, welke beide
gejaagd worden. het bovenwaarts varende de treklijn laten vallen.

Tijdens de Franse overheersing werd op de jaagpaden langs
bevaarbare rivieren de "Ordonnance pour leseaux et les forêts
d'Aout 1669" van toepassing verklaard, d.i. een oude Franse ver~

ordening, waarvan alleen artikel 7 van Titel XXVIII thans nog
geldig is. Deze verordening is bij Keizerlijk decreet van 22 Januari
1808 nog aangevuld en na inlijving van Holland bij Frankrijk in
1810 werd de aldus gewijzigde ordonnantie door Napoleon bij
decreet van 6 Januari 1811 toepasselijk verklaard voor geheel
Holland.

De betreffende passage van de ordonnantie luidt:

"Les propriétaires des heritages, aboutissants aux rivières navi~

gables. laisseront Ie long des bords. vingt quatre pieds au moins de
place et largeur pour chemin royal et trait de chevaux sans qu'ils
puissent planter arbres ni tenir haije ou c10ture plus prèsque trente
pieds du costé que les bateaux se tirent et dix pieds de l'autre bord,
à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres et d'être les
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contrevenans contraits à reparer et remettre les chemins en etat à
leur frais."

Aan de eigenaren van gronden gelegen aan bevaarbare rivie~

ren werd dus op straffe van boete verboden over een breedte van
24 voet bomen, hagen of afsluitingen te plaatsen, zodat op de oever~

landen een servituut van jaag~ en lijnpad werd gevestigd in de tijd
dat het jagen en zeilen practisch de enige middelen van voortbewe~

ging voor het verkeer te water waren. In het algemeen (scheepvaart)
belang moest dus het particulier belang der gerechtigden tot het
oeverland wijken.

De oevereigenaren zijn echter alleen gehouden het jaagpad,
dat ten behoeve van de scheepvaart een integrerend deel der rivier
uitmaakt, te gedogen, want het onderhoud der nodige werken komt
voor rekening van die instantie, die het jaagpad in exploitatie heeft.

De verplichting een strook van 24 voet breedte langs de rivier
te reserveren voor het jaagpad zag men destijds mede als een maat~

regel van de bezetter in de Napoleontische tijd, zodat men hierdoor
op veel onwil van de betrokken eigenaren stuitte. Zelfs toen op 10
September 1828 door het Heemraadschap het maken van brugge~

tjes, hekken en paardepontjes werd aanbesteed, werkten de betrok~

ken oevereigenaren tijdens de uitvoering van het werk op allerlei
wijzen tegen; doch ondanks dit verzet werd het jaagpad voltooid. Na
het gereedkomen werd het jaagpad toch nog door meerdere oever~

eigenaren doorgestoken en voor het gebruik met trekpaarden onmo~

gelijk gemaakt. Doch de gemaakte doorgravingen werden tenslotte
weer voor goed gedempt.

In de tweede helft van de 1ge eeuw was het nog nodig de
oevereigenaren aan het verstand te brengen, dat de bepaling van
het oude Franse decreet van 1811 nog steeds van kracht is.

VIII. Verbetering van de scheepvaartverbinding en van de
afwatering van het stroomgebied van de Mark (1828-heden)

De kort na de herdichting van de Mark en Dintel uitgevoerde
rivierverbetering benedenstrooms van Breda bleek echter niet van
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die aard te zijn, dat zowel de belangen van de scheepvaart (hoge
waterstand) als die van de afwatering der aangrenzende polders
(lage waterstand) op bevredigende wijze waren behartigd.

In de periode van 1842 tot 1881 zijn dan ook verschillende
plannen ontworpen. welke de verbetering der rivier ten aanzien van
beide of een dezer belangen beoogden. In het kort zijn de belang
rijkste plannen de volgende.

Het eerste voorstel kwam in 1842 van de ingenieur A. de Geus
te Breda, die de volgende werken had geprojecteerd:

a. een verruiming van de rivier van Breda tot Oudenbosch;
b. een afsnijding van de rivier van Callooijsche Gat tot het Nieuwe

Veer;
c. een 10 km lang afwateringskanaal van Terheijden naar Moer

dijk met aan beide uiteinden sluizen, welk kanaal tevens nog
dienstbaar voor de scheepvaart kon worden gemaakt.

Bezwaren van waterstaatkundige, alsmede van financiële aard
waren oorzaak, dat deze plannen niet zijn uitgevoerd.

In 1845 werd op initiatief van de Kamer van Koophandel te
Breda door de ingenieur van de Waterstaat Ir. van der Lee een
verbeteringsplan ontworpen behelzende een scheepvaartkanaal van
beoosten Terheijden naar de Moerdijk met aan beide uiteinden een
schutsluis. Verder lag het in de bedoeling aansluitend aan deze
scheepvaartverbinding een- spoorlijn van Breda naar Antwerpen aan
te leggen, zodat eerstgenoemde stad tevens stapelplaats zou worden.
Dit plan, dat kennelijk uitsluitend voor de scheepvaart (handel)
dienstig zou zijn, werd door het heemraadschap de Mark en Dintel
afgewezen.

Naar aanleiding van dat plan werd in 1850 uit de Staten van
Noord Brabant een commissie samengesteld, waaraan werd opge
dragen naar de mérites van bedoeld plan een nader onderzoek in
te stellen. Deze commissie gaf in 1863 aan het vorige plan nog een
belangrijke uitbreiding waardoor het kanaal, behalve voor de
scheepvaart ook VOOr de afwatering bruikbaar was. Met deze voor
stellen kon noch door de Regering noch door het Heemraadschap
worden ingestemd. De aanleg van een scheepvaartkanaal tot aan
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de Belgische grens ging de Regering ongeacht de zeer hoge kosten
toch te ver.

In 1872 bracht deze commissie, die tussentijds nog ontbonden
was geweest, een nieuw rapport uit, waarin werd voorgesteld een
ontwateringskanaal van Terheijden naar de Amer te graven. Later
zou het kanaal nog zodanig kunnen worden verruimd dat het tevens
voor de scheepvaart kon worden gebruikt, terwijl voorts de Boven
Mark ware te kanaliseren. Dit plan werd ten behoeve van de afwa~

tering te kostbaar geacht.
In verband met het feit, dat te Dintelsas het spuien vrij wille~

keurig geschiedde, zodat niet voldoende rekening werd gehouden
met de afwateringsbelangen van het gebied van de Boven Mark,
werd in 1875 door de Waterstaat een grondig onderzoek naar de
geuite klachten ingesteld. Het hieromtrent uitgebrachte rapport
bevat uitvoerige gegevens over de toestand van de rivier in dat
jaar, zowel boven Breda - dus over de Boven Mark - als over
het gedeelte dat door de stad stroomt en het gedeelte beneden~

strooms van Breda. Dit rapport hield evenwel geen plannen in welke
tot verbetering der rivier zouden moeten dienen.

Het projecteren van het eerstvolgende kanaalplan werd dan
ook van particuliere zijde bevorderd. Namelijk het bestuur van een
kiesvereniging "Eendracht maakt Macht" te Breda tot wier begin
selen o.m. behoorde "het krachtig behartigen van de belangen der
volksgezondheid en die van den landbouw, handel en nijverheid"
gaf daartoe aan de ingenieur Th. Bleckmann opdracht. In 1878 was
hij met zijn plan gereed, dat omvatte het graven van een ontwate~

ringskanaaI van Breda naar Oosterhout aansluitend aan de rivier
de Donge via de Oosterhoutsche Haven. Dit g~projecteerdekanaal,
lang ongeveer 15 km, zou alleen nabij Breda door sluizen worden
afgesloten van de rivier de Mark en de singelgrachten, zodat in het
kanaal eb en vloed zullen optreden. Dit plan werd door het heem~

raadschap kortweg gedeponeerd.
Dit was wellicht aanleiding dat op initiatief van de dijkgraaf

Mastboom door Van der Vaart en Van Keppel in 1881 een plan is
opgemaakt voor het graven van een afwateringskanaal van Ter~
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heijden naar de Amer. Doordat het Rijk zich op het standpunt stelde
dat plannen tot verbetering van de afwatering niet van Rijkswege
kunnen worden bevorderd, kwam er voorlopig een einde aan de
reeks verbeteringsplannen.

Als gevolg van de ontmanteling van de vesting Breda (o.a. de
te nauwe inundatiesluis ten zuiden van de stad) werden in de jaren
1870 en 1880 de oude vestinggrachten gedempt en vervangen door
de thans nog rondom de stad lopende singels. welke wel tot ver~

betering van het afvoervermogen van de rivier hebben bijgedragen,
doch nog niet in die mate als wenselijk was.

In de periode van 1890 tot 1892 is door de Rijkswaterstaat een
grondig onderzoek ingesteld naar de waterstaatkundige toestand in
het gebied van de Boven Mark, omdat nog te vaak in de zomer
zelfs overstromingen plaats hadden. Door Ingenieur JoIIes is op 15
December 1892 hierover verslag uitgebracht aangevende, welke' ver~
beteringen voor uitvoering vatbaar waren, aangezien een te grote
verruiming tot gevolg zou kunnen hebben, dat in droge periodes te
lage standen zouden optreden, hetgeen niet wenselijk was.

Ten behoeve van de scheepvaart werd het afsnijden van enkele
kleine bochten wenselijk geacht. evenals het verdiepen van de rivier
tussen Breda en Terheijden. Beneden Terheijden werd de toestand
der rivier voor de scheepvaart niet hinderlijk bevonden. De laagst~

liggende polders langs de rivier hadden namelijk een stoomgemaal
gekregen, zodat de rivier ten behoeve van de afwatering niet meer
zo laag behoefde te worden afgelaten.

De verontreiniging van het rivierwater door de suikerfabrieken
en de daarmede verband houdende aanslibbing waren mede aan~

leiding dat men in de jaren 1893-1897 tot een verdieping van 30
à 40 cm over de gehele lengte der rivier moest overgaan, terwijl
enige jaren later nog enkele bochtverbeteringen in de rivier van
Breda naar Terheijden werden uitgevoerd.

Het Markkanaal. Door de Provinciale Staten van Noord~

Brabant was al geruime tijd een Noord~Brabants kanaalplan ter
verbetering van de scheepvaartverbindingen in de provincie voor~
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bereid, dat in ons land op vele plaatsen met instemming werd
begroet. Het Rijk nam dit plan, dat reeds op 19 Juni 1890 gereed
was, dall ook over en diende het in 1901 in bij de Staten~Generaal

met dit gevolg, dat in het Staatsblad van 17 Juni 1905, No. 212 de
wet werd afgekondigd "tot aanleg vaneen scheepvaartkanaal ter
verbinding van de Zuid~Willemsvaart en de rivier de Mark, onder~

ling en met de rivier de Amer". Het verlangen van de provincie
Noord~Brabant naar een goede scheepvaartverbinding tussen de
verschillende belangrijke plaatsen zou dan eindelijk in vervulling
gaan; dit stemde tot grote blijdschap vooral in de stad Breda waar
men reeds eeuwen lang pogingen had gedaan om tot een betere
scheepvaartverbinding te geraken. De aanleg van het Markkanaal
werd in 1913 aanbesteed.

Ondanks de verbeteringen, welke tot dit tijdstip aan het ge
deelte van de Mark gelegen tussen Breda en Terheijden waren uit
gevoerd, bleef dit traject nog minder goed bevaarbaar. Als onder~

deel van' bovenbedoeld kanaalplan was dan ook opgenomen een
verruiming van de rivier van Breda tot aan de aansluiting van het
Markkanaal even bezuiden Terheijden tot een bodembreedte van
15.- m op 3.- m - N.A.P.

Op 14 October 1915 werd het Markkanaal voor de scheep~

vaart opengesteld en verkreeg Breda een goede scheepvaartverbin~

ding naar het Noorden via de open rivier de Donge, alsmede met
het in 1923 voltooide Wilhelminakanaal.

Verbetering van de afwatering van het gebied van de Mark.
Op één punt was nog niet aan de verwachtingen voldaan,

namelijk aan een behoorlijke afwatering van het stroomgebied van
de Mark ten zuiden van Breda. Daartoe verscheen in 1920 een rap
port van het Ingenieursbureau Bongaerts. In dit rapport komt duide_
lijk uit, dat, aangezien de tegenstrijdige belangen van de scheep~

vaart en de afwatering met elkaar in botsing komen, de enige
oplossing van dit vraagstuk bestaat in het graven van een afleidings
kanaal voor het lozen van het water van het stroomgebied van
de Mark met zijn ettelijke zijriviertjes tot aan de Belgische grens.
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Dit kanaal was geprojecteerd van de Boven Mark ter hoogte van
de Nieuwe brug nabij Strijbeek in noordelijke richting naar het
Hollandsch Diep daarbij de Mark ten oosten van het Liesbosch
kruisend door middel van een syphon, terwijl enkele zijkanalen het
overtollige water van de gronden, welke op de Aa of Weerijs,
Leursche Haven en Laaksche Vaart afwateren, zouden afvoeren.

In September 1927 werd door de ingenieur J. Jacobs een andere
oplossing aan de hand gedaan. Hij ontwierp een zijdelingse afleiding
van de rivier ter hoogte van Terheijden naar het Hollandsch Diep
bij 's~Heerenhuis. Dit plan werd door het heemraadschap de Mark
en Dintel ter beoordeling voorgelegd aan het Rijksbureau voor
afwatering.

Behalve bovenvermelde plannen van Bongaerts en Jacobs wer~

den aan het heemraadschap nog twee plannen voorgelegd namelijk
de verruiming van de Roode Vaart en het graven van een afwate~

ringskanaaI van de Boven Mark naar de Beneden Donge nabij
Oosterhout.

Op 3 November 1931 werd door de Hoofdingelanden van ge~

noemd heemraadschap besloten tot aanleg van het graven van een
ontwateringskanaal van Terheijden naar 's~Heerenhuis, mits daar~

voor van het Rijk en de Provincie een zeer belangrijke subsidie zou
worden verkregen. Op 10 November 1931 werd daartoe door het
heemraadschap een subsidieaanvrage ingediend. Aangezien toen
juist de onderhandelingen voor de totstandkoming van een scheep~

vaartkanaal van de Westerschelde naar het Volkerak of naar het
Hollandsch Diep aan de orde kwam, werd, omdat dit kanaal tevens
voor de afwatering zou kunnen worden benut, de behandeling van
de subsidieaanvrage aangehouden.

Gedeputeerde Staten verzochten het heemraadschap zelfs de
ingediende aanvraag in te trekken en droegen aan het waterschaps~
bestuur op het vraagstuk der afwatering nog eens in studie te nemen.

Naar aanleiding van deze opdracht werd in overleg met de
Nederlandse Heide Maatschappij een plan uitgewerkt voor het
graven van een afwateringskanaal van Terheijden naar 's~Heeren~

huis. Dit plan werd op 20 September 1933 ingediend. Het lag daarbij
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in de bedoeling dit werk in werkverschaffing uit te voeren.
Op het technisch gedeelte van dit plan werd door het Provin~

ciaal Bestuur een dusdanige kritiek gegeven, dat Gedeputeerde
Staten niet voornemens waren het voorstel tot subsidieëring te
ondersteunen, doch wel bereid waren de voorbereiding van de ver~

betering van de afwatering van het gebied van de Mark aan de
Provinciale waterstaat op te dragen.

Dit onderzoek, dat in de jaren 1934-1936 heeft plaats gehad,
had tenslotte tot resultaat dat een plan voor bedoelde afwatering is
opgemaakt en wel zodanig, dat deze afvoerverbinding ook voor de
scheepvaart van nut kan zijn.

De Mark zal van het Markkanaal af tot ongeveer Zwartenberg
worden verbeterd n.l. door het afsnijden van enkele bochten, het
maken van rivierverruimingen met verlegging van dijken en kaden.
het graven van waterleidingen en het aanleggen van bergboezems.
terwijl van laatstbedoeld punt een kanaal in noordwestelijke richting
zal worden gegraven naar de Roode Vaart.

De werken voor de rivierverbetering zijn reeds ten dele in uit~

voering. De historische beschrijving van deze werken zal dus tot
later dienen te worden uitgesteld.
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BIJLAGE A.

Voorwaerden ende conditiën op dewelcke mijnen heere den
marquis van Bergen etc. sal vuytgeven ende vercoopen een quanti~

teyt van lande. gelegen in de toecomende dyckagie van den Ruygen~

hil neffens Vrou Jacobslant. als den Finert. omme bij den innemers
oft coopers metten voorseijden heere ende andere paert ende deel
daerin hebbende tot eenen vorschen corenlande te brengen, dezelve
dyckagie groot wesende van den binnentee van den dycke drye~

hondert ende XLVIlIl gemeten alle creken affgetogen.

In den eersten, dat die voormelte heere mettertijt, alst se1ve
gors ofte polder bedijckt ende gepeupleert sal zijn oft tot andere
zulcken tijde alst hem gelieven sal, over denselven polder sal stellen
schouth ende schepenen, clerck, coster ende alle andere officiere
om tselve lants inwoonders ende gelanden van dien te onderhouden
in goeden rechte ende policiën, ende dat tot dien eijnde statueren
ende ordonneren sullen sulcke statuijten en ordonnantiën alst rede~

lijck ende mogelyck wesen sal, welverstaende dat midlertyt de in~

woondel's, ingesetenen oft gelanden van dien sullen ter eerster
instantie te recht staen voor schouth ende schepenen van V rou
Jacobslant ende van die appelleren aen den stadthoudere ende man~

nen van leene shooffs van Bergen als haar immediaet hooft.
Ende alsoo men dagelicx bevint dat diversche personen ende

ondersaeten hem behelpende zijn met eenige vreemde poorterijen
oft privilegiën, om deur middele van dien te declineren ende ontgaen
den ordinarie rechtere ende justicie van der plaetse daer zij geseten
zijn, daerbij die andere goede luden ende ondersaten groot (elijcken)
belast, gequelt ende geinteresseert worden. Soo ist merckelycke
ondersproken dat niemant van de voorseijde inwoonders noch inge~

setenen int voormelde lant hem en sal mogen behelpen beschutten
noch verweren met eenige vreemde poorterijen, privilegiën oft andere
rechten, hetzij van Bruijsselen, Loven, Antwerpen, hoedanich die
zijn mochten, geestelijck oft weerelyck, soa van criminelle als van
andere civiele saecken van wat natuere oft conditiën (die) wesen
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mochte, maer zullen alleenelycken daeraff te rechte moeten staen
voor schouth ende schepenen voorseyt, ende soo wije contrarie
dede sal staen tot correctie arbitrale van den heere; ende zullen
bovendien dezelve inwoonders oft ingesetenen altijts gehouden zijn
te betalen ende bij den voorseijden rechters executabel zijn van
alle gebuerlycke rechte, niettegenstaende eenige der voorseyde pri~

vilegiën, poorteryen oft andere diergelycke exemptiën oft vrijhey~

den denselven gebuerlycken rechte contrarie zijnde.

Item dat men geen gronden van erve in den voorseyden pol~

der gelegen en sal mogen belasten oft transporteren dan voor de
voorseyde wethouders. ende soo wat contrarie van dien gebeurde
sal gehouden worden van nul ende van onweerden, vuytgenomen
leengoeden die altijt sullen sorterende zijn onder den leenhove
van Berghen.

Item om die voorseyde dyckagie te volcommen ende in toe~

commende tijde 10Helyck tonderhouden sal de voorseyde heere,
zijne hoirs ende naercommelinghen aldaer nu ende ten eeuwigen
dage stellen dyckgrave ende gesworens ende andere officieren
totter dyckagie dienende, diewelcke sullen gehouden wesen alle
jare, oft alst van noode wesen sal van heurlieder administratie te
doenne tot behouff van den gemeenen lande rekeninge, bewijs
ende reliqua, in presentie van sommige van den Raede van den
voorseyden heere, van der weth ende ingelanden, die aldaer sullen
willen present wesen, waertoe eenen preficxen dach jaerlicx gestelt
sal worden.

Item dezelve heere, zijn hoirs en naercommelingen sullen heb
ben ende behouden int selve lant alle thienden van grane ende van
alle andere vruchten, lammeren, etc. ende int generael van al dat
thienbaer is, soo wel vlasch, kempe als van andere vruchten; van
die in den lant comende den elfsten schooff, maer van saet dat
elfste viertele, ende van meede, kaerden, aijuijn, loock, peen ende
diergelijcke vruchten van elck gemet jaerlicx XV stuyver.

Item sal oock alleen behouden die collatie ende presentatie
van de kercke, die opt voorseijde lant getimmert soude mogen
worden tot sulcken plaetse alst denselven gelieven zal, waertoe
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mitsgaders tottet kerckhoH diezelve heere geven ende laeten sal
twee gemeten lants, die nochtans tot gemeenen cost bedijckt sullen
worden, welverstaende dat de inwoonders van den voorseyden
nieuwen lande midlertijt haere kerckelijke rechten sullen haelen
ende ontfangen van Vrou Jacobslant voorseyt.

Item sal noch behouden alle visscherijen, vogelrijen, veeren,
veerstallen, waerende, jachte, patrijseringe ende dezer gelijcken, die
binnen den voorseyden lande sullen mogen vallen, recht van winde
om meulens te stellen ende voorts int generael alle gelycke heerlycke
rechten.

Item aengaende die toecomende dycke ende gemeijne bermen,
die geleyt zullen worden op den gront van den voorseyden heere
met zijne aerde gemaeckt ende onderhouden, soo zullen die alleene
lycken ende int geheel hem met de ettinge ende bermen van' dien
toebehooren, behoudens dat die voorseyde innemers, inne woonders
ende gelanden sullen haer beesten daerover mogen drijven, die ber
men ende wegen beryden, begaen, bestouwen als andere sheeren
wegen in den Finert ende andere ontrent gelegen, des en sal men
die voorseyde dycken ende dyckbermen jaerlicx niet langer mogen
verhueren om te etten dan van halff Meert tot Bamisse oft daer
ontrent.

Item dat dingelande oft innemers niet en zullen moghen pre
tenderen eenich rechte aen vuytergorsen oft aenwasschen, die buy
ten den voorseyden dyck nu blyven oft in toecommende tijden zullen
mogen aenwasschen, maer die zullen alleenelyck ende int geheel
blijven ende toebehooren den voorseyden heere, sijnen hoiren ende
naercommelinghen welverstaende dat men opt selve buytenlant sal
mogen nemen ende haelen spijse om denzelven dyck te maecken
ende tonderhouden ter minster schade tot discretie van den dyck
grave ende geswoornen.

Ende oft gebeurde, dat God behouden wil, dat het voorseyde
lant naerdien dattet bedyckt ware inundeerde, soo sal de heere oft
vrouwe van Bergen in der tijt wesende de ander geërffde mogen
doen sommeren om met hen naer advenant van de groote van heuren
lande te verstaen tot verversinge ende recouvremente van den voor-
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seyden polder ende dat binnen sulcken tijde alst hem goetduncken
sal om haere geschoten op te brengen, ende bij faulte van dien dat
hij oft zijne officiers als dyckgrave ende andere sullen mogen pro~

cederen tot dubbel schat van denselven schote ende aenchierunge
van dien op de gereetste goeden ende lande van den gebreckigen van
dien, naer advenant van de gebreeeken geschooten metten oncosten
van dien ende dieselve lande naer dyckrecht daer voren op winnen
etc.

Naer in soo verre de heere ingebreke waere bij de andere
gelande gesommeert wesende als voren, zoo zullen zijlijeden mogen
kiesen ende stellen officiers toter dyckagie gerequireert ende op den
lande van den heere mede procederen als voren, behoudens den
heere in andere saecke ende over denselven lande zijne hoocheyt
ende prerogativen boven verhaelt.

Item oock expresselycken ondersproken dat nietjegenstaende
deselve inundatie de coopers oft innemers van den voorseyden lande
sullen altijts moeten betaelen heurluyden leechschat insoverde daer
ist resteerende te betaelen, ende daervoren verbindende heurluyder
personen ende alle heure andere goeden.

Ende is oock versproken ende expresselijcken verboden dat
niemant van de ingelande, inwoonders oft andere en zullen mogen
eenigen derrinck oft moeren delven op oft uyt eenich lant gelegen
binnen den voorseyden polder van den Ruygenhille, op pene van
arbitrale correctie naer gelegentheyt van der saecke soo dickwils
hetselfde gebeurde, ten ware bij consente van den voormelten heere
van Bergen ende zijne naercommelingen.

Item dinwoonders van den voorseyden polder sullen betaelen
bodemgelt ende accijse in alle schijn als men doet op Vrou~Jacobs~

lant, te weten een stuyver op elcke ame biers voor dodem geIt ende
die tappers voor accijnse twee stuyvers ende van wijnen hoedanich
die sijn XII stuyvers, maer die zelve wijn oft bier inneleggen zonder
vuyt te tappen oft te vercoopen en zullen daervan geen accijse geven
dan alleenelijcken bodemgeIt.

Item dat alle d'inwoonders schuldich ende gehouden zijn haere
granen te doen malen op des voorseyden marquis meulen opt V rou~
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Jacobslant oft andere bij hem in den voorseyden polder te stellen,
te betalen te twintichste vate oft ponde.

Item zullen de voorseyde bedyckers ende geërffde in den voor~

seyden polder jaerlicx den voorseijden heere betaelen voor erff~

grondtchijns van elck gemet eenen halven stuijver op St dach,
op pene van dobbel chijnse, te versoucken van den rentmeester bij
de officiers daervoren realijcken geexecuteert te worden ten coste
van de gebreckigen, ende boven desen soo reserveert die voorseijde
heere tot hemwaerts ten eeuwige dage over het voorseijde lant alle
hoocheyt ende jurisdictie, hooge, middele ende leege in alle schijn
als hij hebbende is binnen de andere zijne heerlijckheijden van den
merckgraeffschap van Bergen.

Item dit lant sal de coopers ende mededijckers vuytgegeven
ende gemeten worden metter maete van GasteIe, Heer~Janslant oft
Stantdaerbuyten, ende dat bij cavels, welverstaende dat elck cavel
groot sal wesen vijffentzeventich gemeteen ende die halve naer ad~

venant, te weten een halffroede aen wederzijden int waeter die
creken daer in~ oft aenvallende, welverstaende dat indien namaels
dezelve creken drooghe worden oft tot lande connen gebrengen, soo
zullen dezelve creecken volgen elcke proprietaris aen zijn lant zoo
die cavels vallen.

Item dat die coopers ende mededijckers van eenige cavels oft
lande in den voormelten polder gehouden zullen zijn te doene die
betaelinge van hare leechschat in handen des rentmeester~generael

van den voormelten heere tot Bergen in drije paijementen in gelycke
portiën in goede ganckbaeren gelde, d'eerste derden deel gereet te
wesen Kersmisse anno XVc LXIII, tweede derden deel te Kers~

misse anno XVc LXIIII, tderde ende; laetste derdendeel te Kers~

misse daernaer anno XVc LXV.
Item dat alle dijcken, wegen, wateringen, heulen ende bruggen

geschout zullen worden bij dijckgrave ende gesworens.

BIJLAGE B.

Advys van den rentmeester van Steenberghen Andries Vier~

lingh hoe ende in wat manieren men commodieuselycken ende ten
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minsten dangiere soude mogen overgaen ende craegen het diepe
van de Tonne liggende op den gront van mij (n) genadigen heere
den prince van Oraingniën ende Marquis van Bergen om daerdeur
te beverschenne de dyckagie van den Ruygenhil.

Eerst moet men considereren dat alle dyckagiën zijn diversch
ende van diversche nature, te weten int sout ende int versche, eens~

deels oock deur die diversiteyt van de hooge vloyen ende ebben als
oock van der spijse nut ende bequaem totte seIve dyckagie.

GemeeneIycken op de soute stroomen, tweIck is (in) ZeeIant
ende die custen van Vlaenderen, ende hoe men verder westwaert
compt hoet hooger vIoyt, ende hoe men meest oostwert opstreckt
hoet min vIoyt, aItijt vuytgesteken d'opperwateren die niet dan
swinters en gebeuren op groote sneu ende stortinge affcomende van
den geberchte.

In de soute stroomen ende dyckagiën en bevindt ghy de spijse
soo bequaem niet als wel op de versche vuytergorsen oft vuyter~

schorren.
Ende soo consequent zijn oock diversch alle gaeten ende creken

ende die maniere van overgaen ende stoppen van dien, want daert
hoochst vIoyt daer is tmeeste dangier, soo deur deseIve vloyen als
oock deur de soberheyt van der spijse ende Ieege ebbe daernaer
volgende.

Waeromme men gewoonIycken is in Zeelandt ende Vlaenderen
veuI die gaten over te gaene ende te craegen met rijs ende steenen,
te weten in gaten die excederen die 111Ie, Ve oft Vle vaedemen
dieps waeters op het Ieech waetere, met staende waesen oH aH te
worpenne, deurdien dat de gaten deur het hooch vloyen ende zeer
Ieech ebben te zeere vuyt~ ende innestroomen, waerinne het niet
mogelijck en zoude zijn eenige liggende waesen (= zinkstukken)
met wellinge aH te wercken ende te sincken, weIcke staende waesen
men niet sekerIijck en can geworpen omme daeraen ende~ inne een
kiste te brengen, deurdien zij int aHvallen seer onseker vallen ende
somtijts metten stroom verset worden van de pIaetse daer men die
gemeijnt hadde te setten. In somme: wadt sonder kiste gewrocht
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wort, twelcke (men) in gemijenen stijl van dyckagie noempt, "met
eenen berm deurgaen, etc." is onseker, soo deselve Andries Fierlingh
wel geëxpermenteert heeft wesende naer d'eerste vloet op het gat
van de Creecke (= Verdronken land van Zuid~Beveland) alwaer
de bermen comende tgat nauwe ende deurdien zij met geen kisten
en waeren, de voorvorsch ende thooft aen de westzijde met de kee~

ten daerop ges telt ende al datter op was wechdreven, daer veel
volcx verdroncken.

Commende tonsen propooste van de Tonnecreecke, die leet
op eenen vorschen grondt ende bequaeme spijse en niettemin diep
is XXI oft XXII voeten op de leechwatere passerende de drije vae~

demen en weet iek niet hoe men diezelve met liggende waesen op
die wellinge sonder peryckel sincken zoude mogen ende zekerlycken
craegen ende overgaen, ende principalyck want int nauwe van den
gate al (s) dan seer vuyt~ ende innestroomen saL omme diversche
redenen.

Eerst alsoo men diezelve liggende waesen met de kisten soude
moeten aen wederzijden affbringen ten minsten met twee rijsbermen,
elck berm van II roeden ende de kisten van 8 voeten, hoe soude
men dezelve bermen mette kiste mogen ophalen op een getijde de
voormelte XXI voeten hoochte?

Ende noch opgehaelt zijnde zoude staen als eenen opgemetsten
muyr ongesweept oft ongeanckert.

Ende al waert oock saecke dat men sulcx mochte doen, soo
sullen de voorhoofden die men van lande bringen sal in maniere van
eenen voorvorsch gelaeden wesende met eerde, hangen affgaende
naer tcanael, dattet niet mogelijck en zal zijn dattet de wellingen
zullen connen gehouden maer geschaepen (zijn) naer 't canael inne
te sincken, tot groote perijckel niet alleenelycken om het werck te
verliesen maar om aen wederzijde van de creke van de Tonne
soo veul diepte te maecken als daer nu is int voormelte canael ende
meerdere gelijck d'experiëntie genouch heeft doen blijcken int over~

gaenende sluyten van de Botcreecke in de dyckagie van de Clun~

dert, daer de voorvorsch aen de oostzijde gelaeden wesende met
berm ende al int canael schoot deur de zwaerte ende gewiehte van
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d'eerde daer den berm mede gelaeden was, die onnae (= op verre
na niet) de diepte oft wijte en hadde van de voormelte creke van
der Tonne, hetwelck deurdien het een seer schoon saysoen was van
dycken soo van droochte alsoyck van luttel opvloyen met tselve
terstont, hebbende tallen gelucke het rijs propice, met eenen anderen
berm het gat moeste omloopen.

Twelck men hier soo beguamelijcken niet en zoude connen
gedoen deur die wijte van deselve Tonnecreecke, ende dan dwaeter
sulcx met forse bedwongen zijnde zoude een groote schuyringe aen
wederzijden maecken, dat men bedwongen zoude wesen staende
wasen aH te worpen ende het gat oft dezelve Tonnecreecke met
staende waesen over te gaene in grooten perijckele ende grooten
cost. Ende principalijeken commende metten voormelten waesen soo
nae dattet aen wederzijden begonst te stroomen, gemerckt die groote
van der dijckag-ie, te weten meer dan XXXV oft XXXVI hondert
gemeten metten creecken inhoudende, zoude geschaepen zijn dattet
werck soo int canael gesoncken zijnde oock zoude gaen drijven als
deur den affvalle losser wesende van de tuynenende weelen (=
wellingen) voorseyt. Ende tvoormelte water van de voormelte groote
van landen ende creecken geheelijcken vallende deur 't canael van
de voormelte Tonnecreke soude veranderen zijn ebbe ende vloet, in
maniere dattet nimmermeer rusten en zoude oft zeer luttel, als
debbe gegaen waere dintocht subyt wederomme aencommen zoude,
waeromme de kiste, d'welck tprincipaelste is van den wercke, deur
het verloopen van de waesen niet en zoude worden gewrocht.

Ende overgaende tgat met eenen berm en hebdij nimmermeer
dichticheyt, maer maeckt altijts sinckagie ende leght drije dijeken
opeen eer ghy den gront cont verwinnen, gelyckt bij experiëntie oock
genouch gebleken is bij de naergebueren int overgaen van de creecke
tussen mijnen voormelten genadigen heere den prince ende mar~

guis in de Clundert, genaempt den Valckenberchschen Amere, daer
d'Alblasserdammers aengenomen hadden de voorvorsch (= ge~

deelte dijk, waarmede te bedijken gorsen het eerst van het buiten~

water worden afg·esloten) te maken ende gemerckt zijlyeden be~

sproken hadden dat men se eerst overbermen zoude, die dyckgraeH,
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alsdoen wijlen Gilles Scheyff, hadde heur eenen berm met een
bequaem kiste begonst te wercken maer dezelve Alblasserdammers
beduchtende dat de kiste veel aerde slieken zoude en woude de kiste
niet hebben ende wert de creke overgaen met eenen berm deurdien
sommige opineerden dattet rijst int slyck sitten zoude.

Het gebeurde, 'twaeter bedwongen zijnde aen de zijde van den
Finaert, dat alle dage wat se wrochten met XV oft XVI oft XX
schuyten ende meer, zij lieden niet en wonnen, deurdien het slyck
deur het rijs onder wechschuerde. Ende en had men niet dapper
eenen anderen berm van buyten innegebracht werckende daeraen
een kiste, het stont met sorgen dat men het heel werck oft het
meestendeel verloren zoude hebben. Veule ende meer andere perij~

ckelen zijn der genouch die hier te lange waeren te verhaelen.

Omme dan te commen tot resolutie hoe men! dese creecke oft
diepte van de Tonne soude mogen overgaen, craegen oft worgen
bij Gods hulpe sonder merckelijcke perijckelen ende verhoeden (de)
des voorseyt is, laetende de Zeeusche stroomen aldaer heuren cours
hebben van (h) ebben ende vloyen, het worpen van de waesen (ofte),
ende regaert nemende op de vloeden ende ebben, daeronder die toe~

commende dyckagie van den Ruygenhil subject is ende bovenal op
de goede naturelycke ende bequaemste spijse die God ende de nature
dezelve dyckagie verleent heeft, ende oock geconsidereert dattet ter
halff ebbe ende ter half vloet luttel vuyt~ ende innestroompt in
dezelve Tonnecreecke, soude den voormelten rentmeester duneken
voor zijn advys, ter correctie altijt van mijn genadigen heere voor~

noemt, de heeren dijckgraven ende gesworens van de voorseyde
toecomende dyckagie ende andere goede ingelanden, dat men voor
d'eerst ende eer men die voorvorschen ende kaeden alomme sal
sluyten in stede van Zeeusche wasen eenige barmen oft kiste van
beyde de canten aenbrenge ten minste van acht oft negen roeden
toeleggens onder int canael, opcommende dyckschaps van der
hoochte tot op lil Ie, Ve oft VIe voeten onder tleechwater, boven op
de cruyne blijvende ten minste vijff Putsche roeden.

Welcke diepte oft creke van de Tonne sulcx met goede sooden
overbermpt synde en is niet mogelijeken dat hem den gront ontgaen
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mach oft datter eenige schueringe moge vallen, want het druypen
van den voormelten berm twelck zijn sal aen wederzijden twee roe
den, sal dienen tot eenen stortebedde daerover het waetere, datter
zoude mogen van ebbe ende van vloede over vallen, zonder eenige
vehementie van overstorten soude mogen ten diepte synen cours
nemen. Men mach tselve oock sulcx bevinden by experiëntie van de
voormelte Clundert dat, zoo wanneer de voorvorsche ende kaede
volmaeckt waeren, de creken hen suIcx diepten dat, hadde gedaen
geweest 't advys van desen remonstrant, de vloeren zouden wel
dobbel betaelt hebben geweest, deurdien de creecken hen daer vuyt
ende innestroomende zeer diepten.

Item de voormelte vloer zuIcx deur gemaeckt zijnde die U die
natuere eyscht suIcx te avanceren deur die bequaemheyt van der
spyse, soo en hebt ghy maer een diep over te gane van VI oft VII
voeten diepte ende principalycken insluyten daerinne den meesten
hasaert ende peryckel gemeenlyck valt, hebbende eenen gront hert
ende vast die U vrij niet en zal ontloopen oft beswijcken.

Dat gedaen ende zoo twater zijn macht benomen zijnde, sal
men taensicht mogen thoonen ende wercken aen wederzyden van
den cante oft commende ten diepe waert twee bermen met goede
rysere gaerden ende staecken met liggende waesen vuyten rijssche
pen ende van lande op de wellinge gebrocht ende gesoncken, tweIcke
men den voormelten Alblasserdammers oft eenige van dien wel
mach betrouwen, elcken berm (van) 2 roeden breete Puts oft 1Yz
roeden ten minste met een kiste van 60ft 8 voeten wijt, brengende
denzelven berm gelyck ten leegewaetere ende diezelve kisten wel
gevult ende ge1aeden met goede c1eyzooden want het rijs meer
hooppert ende voortgaet dan die zooden, omme dan daerop die voor
vorsch met schuyten ende karren subyt te vorderen van de hoochte
van 6 voeten boven den contrelande (buitendijksgelegen land), com_
mende daermede ten canae1e waert tot op sulcken breete ende wijte
als men met weelen tgat sal mogen overscheren, omme daerop aen
wederzijde eene liggende waese te wercken, laetende de kiste van
der wijte van 8 voeten voorseyt ende sulcx tselve gat oft Tonne
creecke bij Gods hulpe te sluytenne.
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Welcke voorvorsch men zal mogen doen maecken bij de voor~

melte Alblasserdammers met schuyten ende metter schacht, hou~

dende elcke schuyte eenen halven schacht, twelck doende niet meer
costen en sal dan oft men (tdede) met groot peryckel met rijsbermen
ende rijswerckers, die veule rijs begeren te versmoren ende veel
honderden te verwercken principalijcken als zijlieden metter vimmen
wercken, ende twater met fortse willen bedwingen op hope van
eenige bermen oft andere wercken te verliezen ende sulcx int werck
te blijven. Alle waeteren en willen met geen fortse gedwongen
worden ende daeromme: hoe suldij soeter ende met soeter toompken
het waeter connen zijn fortse benemen dan met een viercante zoode,
die allencxkens haere plaetsse neemt soo int nauwe (n) en hoogen?
Ende twaeter en sal daerdeur niet eens weten dat men vuyt is omt
een potse te spelen ende zijn vleugelen te corten.

Ende in dier maniere sal men oock doen in de creke van Bree
gat en de Cleyne Amere ende de vloeringh van de diepte aengaende,
ende naet d'werck heyscht dezelve oock met rijsbermen ende kisten
overwercken.

Men can vuyter natuerlycke reden wel considereren dat sulcx
werckende U voorvorschen stede houden sullen sonder in peryckel
te zijne (van) ten canael waert aH te schieten, deurdien twerck
onder gesloten sal wesen; uwen ouden bodem van tcanae1 en sal U
niet ontloopen ende gediepen, int sluyten en sal men niet derven
sorgen, want het soude vreempt zijn op één getijde te sluyten een
diepe van eenendetwintich voeten, ende wat gaten op één getijde
niet en worden gevorst staen tot grooten mercklijcken perijckels,
ende niet sonder redenen.

Mijn voormelte genadige heere, dijckgrave, gesworens ende
innegelanden en zullen niet qualijcken nemen dat ick mijn advys ver~

meten hebben bij geschrifte te stellen, om redenen dat niemant soo
en can premediteren metten monde vuyt te leggen de perijckelen
ende proffijten der dyckagiën subject zijnde als wel mette pluyme,
die allenxkens int overdencken te voren commen ende de voormelte
pluyme in memorie setten.
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BIJLAGE C.
(No. 212.) WET van 17 Juni 1905, tot aanleg van een scheep~

vaartkanaal ter verbinding van de Zuid~Willemsvaart en
de rivier de Mark onderling en met de rivier de Amer.

Wij WILHELMINA, bij de Gratie Gods, Koningin der Ne~

derlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut!

doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het aanleggen

van een scheepvaartkanaal ter verbinding van de Zuid~Willems~

vaart en de rivier de Mark onderling en met de rivier de Amer wen~
schelijk is;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met
gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en ver~

staan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Eenig artikel.

Van Rijkswege wordt aangelegd en onderhouden een scheep~

vaartkanaal ter verbinding van de Zuid~Willemsvaart en de rivier
de Mark onderling en met de rivier de Amer.

In de kosten van aanleg wordt door de provincie Noordbrabant
eene som van f 2.500.000 bijgedragen op de voorwaarden vermeld
in het besluit der Provinciale Staten van 9 Februari 1904.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden ge
plaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Col~

leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uit~

voering de hand zullen houden.
Gegeven op het Loo, den 17den Juni 1905 WILHELMINA.

De Minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid,

DE MAREZ OVENS.

Uitgegeven den negen en twintigsten
Juni 1905.

De Minister van Justitie,
J. A. LOEFF.
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VERBETERINGEN EN AANVULLINGEN.

Op bladzijde 34 van deel VI van dit Jaarboek, 16e regel v.o. staat "eerste",
dit moet zijn "eerde".

Op bladzijde 85 van deel VII van dit Jaarboek, 7e regel v.b. werd abusieve
lijk vermeld "de landmeter Anemaat", hiervoor ware te lezen: "de secretaris
van Zevenbergen D. Anemaat, die jaren lang fungeerde als dijkgraaf".
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