
Flitsen uit het waterstaatsverleden van
noordwestelijk Noord Brabant

Deltawerken in de Middeleeuwen

door

H. VRIEND

Nu in het kader van de afdammingswerken van het Volkerak
een begin is gemaakt met de bouw van een groot sluizencomplex
nabij Willemstad, terwijl voorts de afsluiting van het Veersche Gat
als een onderdeel van het Deltaplan een feit is geworden, is het
interessant na te gaan op welke wijze dergelijke afdammingswerken
in vroeger eeuwen tot stand kwamen. We mogen ons gelukkig
prijzen, dat we nog beschikken over historische gegevens betref
fende een nagenoeg gelijksoortig werk, namelijk de bedijking 
met een daarin voorkomend sluitgat - tussen de hoogwaterkerin
gen van de Zuid-Hollandse of Grote Waard en het Land van Ze
venbergen. Bedoeld project is in het begin van de 15e eeuw uit
gevoerd. Dit werk vormde een der facetten van de harde strijd
tegen de zee in de vroege middeleeuwen.

De omstandigheden waaronder toen zulke werken moesten
worden voorbereid en uitgevoerd, zijn niet te vergelijken met die
van thans. In die tijd had men niet de beschikking over laboratoria
voor grondmechanisch onderzoek, voorzien van de modernste ap
paratuur, terwijl het verrichten van grondboringen en sonderingen
nog onbekend was. Evenmin kon voor het maken van de dijken
over modern, mechanisch materieel en voor het dichten van sluit
gaten over caissons of betonelementen worden beschikt. Maar juist
omdat onze dijken bouwende voorouders slechts beschikten over
een schop, kruiwagens, burries, kleine vaartuigen, alsmede over
paard en wagens, moet men wel een grote bewondering krijgen
voor hun ondernemingsgeest en de wijze waarop de werken tot
stand werden gebracht, te meer omdat de destijds toegepaste werk-
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methode van dergelijke waterstaatswerken tot het begin van deze
eeuw nagenoeg dezelfde is gebleven.

In de verhandeling over de rivier de Mark! werd reeds in het
kort melding gemaakt van bedoeld bedijkingswerk, dat in de histo
rie bekend staat als "de (nieuwe) dijkage van de Zwaluwe".

Deze bedijking is tussen Broek en het Land van Zevenbergen
in de periode van mei 1410 tot december 1412 tot stand gebracht.
Het archief van het betrokken waterschap, dat naar men aanneemt
te Geertruidenberg heeft berust, moet bij de verwoesting van het
slot en de stad omstreeks 1419/14202 tijdens de Hoekse en Kabel
jauwse twisten verloren zijn gegaan, zodat de belangrijkste gegevens
zoals bestek en tekeningen van dit werk uiteraard ontbreken.

Omtrent deze bedijking treffen we in de rekeningen van de
Grafelijkheidsrekenkamer van Holland3 nog voldoende gegevens
aan om het verloop van dit werk te kunnen volgen.

De belangrijkste rekeningen zijn afgedrukt in het door de vroe
gere archivaris Hingman geschreven boekje, getiteld: "De Maas en
de dijken van de Zuid-Hollandsche Waard in 1421" (Martinus Ny
hoH 1885).

De waterstaatkundige toestand van het omliggende gebied v66r
de uitvoering van dit werk was in het kort als volgt. Het tegen
woordige eiland Goeree en Overflakkee heeft het in de 12e tot 14e
eeuw door de vele stormvloeden zeer zwaar te verduren gehad. In
deze periode, waarin het Haringvliet en de Grevelingen zich steeds
meer hebben verbreed en verdiept, is het eiland op het westelijk
duingebied na bijna geheel verloren gegaan of zoals men toen
noemde "drijvende" geworden. Bij gewoon laagwater valt zo'n ge
bied grotendeels droog om bij gewoon hoogwater weer te worden
overspoeld. Aanslibbing maakte latere (her)indijking weer mogelijk.
Hetzelfde gold voor het gebied van het eiland de Hoekse Waard,
alsmede voor het n.w. gedeelte van de provincie Noord-Brabant.
In het verlengde van het Haringvliet was het ter plaatse van het
huidige Hollandsch Diep ontstane water, "Wijvekeen" genaamd,
zich steeds verder naar het oosten aan het opdringen in de richting
van de hoofdwaterkering van de Zuid-Hollandse Waard, waardoor
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het voorland steeds kleiner werd. Dit water, uiteraard nog niet erg
diep, boog zich ten zuiden van de dijk af naar het zuidoosten,
namelijk daar waar thans de Roode Vaart zich bevindt en naar de
Meeren waarvan na de veel later plaats gehad hebbende verlanding
het watertje de Meervliet thans nog over is gebleven.

Om in de precaire situatie een aanmerkelijke verbetering te
verkrijgen, had men het plan ontworpen om tussen het Land van
Zevenbergen en de Grote Waard een afsluitdijk te leggen. Een eerste
poging hiertoe had plaats in het eind van de 14e eeuw;4 voor- en
tegenstanders van het "bedijken" en het "uitmoeren" bestreden
elkaar op krachtige wijze; die poging tot bedijking moest wel op
niets uitlopen. De zoutexploitatie was een belangrijke bron van
inkomsten die door belanghebbenden dan ook niet zo gemakkelijk
werd prijs gegeven.

Nadat tussen de vertegenwoordigers der steden Dordrecht en
Zevenbergen de nodige onderhandelingen waren gevoerd, is na
geruime tijd - in 1410 - opnieuw met dit werk begonnen. Ten
einde tijdig over voldoende gelden voor dit kostbare werk te be
schikken, bleek het evenwel noodzakelijk tot invordering over te
gaan; vooraanstaande lieden, die weigerachtig bleven de verschul
digde gelden te voldoen, werden in gijzeling gezet.

Het plan bestond uit het maken van een dijk van ongeveer 8 km
lengte, waarvan omstreeks 800 m de Hals van de Meeren d.w.z. het
latere Hollandsch Diep ter hoogte van Moerdijk, zou moeten af
dammen. Met de beschikbare hulpmiddelen voor die tijd was dit
zeker geen kleinigheid.

Bestedingen werden destijds door middel van geschreven aan
kondigingsbiljetten bekend gemaakt.5 Dit geschiedde vaak des zon
dags nabij of in het kerkgebouw. Door het ontbreken van commu
nicatiemiddelen zoals we die thans kennen, bood zulk een besteding
bij uitstek de gelegenheid de mensen, die zich voor het werk op
enigerlei wijze interesseerden, te bereiken. De vertegenwoordigers
van het waterschap, zoals dijkgraaf, heemraden of gezworenen 
onder wier leiding het werk moest worden uitgevoerd -, begaven
zich later met hen die voor de uitvoering van het werk belang-
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stelling hadden naar de plaats waar het werk uitgevoerd moest
worden, teneinde de bestekken en verdere voorwaarden van het
werk aan de gegadigden bekend te maken. Voorts had men dan de
gelegenheid op het terrein de nodige toelicbting te geven.

Zij die één of meer betrekkelijk kleine percelen van het werk
wilden uitvoeren, moesten derhalve zorgen tijdig op de aangegeven
plaats aanwezig te zijn. Het biljet eindigde namelijk met de woor
den: "Elck segget den anderen voort(s)".

Het onderhavige plan was zodanig opgemaakt, dat de dijk in
drie fasen zou worden aangelegd.
Je fase.
a. het noordelijke dijkvak, lang ± 515 roeden of ongeveer 3 km,

vanaf de dijk te Broek in zuidelijke richting;
b. het zuidelijke dijkvak, lang ± 670 roeden of ongeveer 33/z km,

vanaf de dijk van het Land van Zevenbergen in noordelijke rich
ting;

c. een dijkvak (met sluitgat) lang ± 206 roeden of ongeveer 1.2 km.
De eerste twee vermelde dijkvakken werden aanbesteed op 4 mei

1410; de besteding voor het vak waarin het sluitgat zou komen
had op 24 mei van het volgende jaar plaats. De besteding had niet
uitsluitend op de vermelde dagen plaats, doch ook op de volgende
dagen. Het was namelijk gebruikelijk dat aan elke "aannemer" de
uitvoering van een klein gedeelte van de dijk werd opgedragen,
zodat het gunnen van het gehele werk niet altijd op één dag kon
worden afgewerkt.

Omtrent de ligging van deze dijk zijn slechts enkele gegevens
bekend. In een conclusie over een grensgeschil tussen de heer van
Niervaart en de heer van Zevenbergen wordt vermeld, dat de dijka
ge (van de Zwaluwe) over het Sprange-blok liep; we lezen namelijk:
"soe blijcken mach bij den eynde dycz op 't zelve Sprangblok"
(d.i. Oude Moerdijk).

In de 1e fase werd de dijk aangelegd tot een hoogte van 6 voet
boven "mailvloet" (= hoogwater). Hij moest van bijzonder zware
constructie zijn. In een in het Nassau-Domeinarchief berustend
stuk komt deze passage voor: "want dese diic(k) tusken den Broec
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Afb. 15. De bedijking tussen Broek en het Land van Zevenbergen. 1410/1412.
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ende Zevenbergen ( die) een zeedijck wesen soude .... soe behoefde
si boven maten swaer en groet tewesen, overmits dat hi op een diep
moer soude comen te legghen daer hi utermaten zeer zincken zoude
ende soe sonderlinghe veel diicwerx eyssen, dat men alle dier aerde
behoeven soude, eer hi te vollen dike gebracht worde .... ".6

In bovenbedoelde rekeningen zijn tevens enkele dijkafmetingen
aangegeven; ter hoogte van gewoon hoogwater moest de dijk een
breedte van 4 roeden of ruim 23 m verkrijgen, terwijl in het noor
delijke dijkvak op een hoogte van 6 voet boven hoogwater deze
maat op 3 roeden of ruim 17~ m was bepaald.

Voorts werd in het noordelijke dijkvak "buten den dijck, dairs
meest noot wesen mochte" een berm ter breedte van één roede
aangelegd. In dit vak moest een water of keen afgedamd worden
("keenkyn an die noordzide van der Wivenkeen"). Hierin moesten
blijkbaar één of meer uitwateringssluizen gebouwd worden, want
er wordt gesproken over de kosten voor het bouwen van "sluze".

De breedte van het af te dammen water, genaamd de Hals van
de Meeren, kunnen we afleiden uit een mededeling over het nood
zakelijk uit te voeren "cuypwerk"; in de betreffende passage staat
n.l. dat bedoeld cuypwerk "weder aff" ging na 137~ roeden, d.w.z.
ongeveer 800 meter.
2e fase.

In deze fase werd de dijk verhoogd tot 9 à 12 voet. Dit moest
eveneens in drie gedeelten geschieden.
a. het noordelijk dijkvak, lang 3 km, hoog 12 voet, vanaf de dijk

te Broek;
b. het zuidelijk dijkvak, lang 3~ km, hoog 9 voet, vanaf de dijk

van het Land van Zevenbergen;
c. een dijkvak lang 1200 meter, hoog 9 voet, waarin het sluitgat

nog gespaard werd.
Het noordelijk dijkvak werd op 4 mei 1410 besteed (dus op

dezelfde dag, waarop het brede grondlichaam (fase 1) werd aan
besteed). Waterstaatkundig gezien was dat gewenst, omdat dit be
langrijkste dijkvak zo spoedig mogelijk - voor het eerstkomend
stormseizoen - na inklinking op de vereiste hoogte (12 voet) dien-
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de te worden gebracht. Het zuidelijk vak werd op 25 mei 1411
aanbesteed; dit dijkgedeelte moest 9 voet hoog worden. Tenslotte
volgde op 14 augustus 1411 de aanbesteding van het dijkvak, waarin
het sluitgat voorkwam.
3e fase.

De laatste fase was de sluiting van de dijk. Reeds in de maand
juli van het jaar 1411 werd daartoe het maken van de hoofden van
het sluitgat aanbesteed. Voor het dichten van het gat werden
schepen gebruikt beladen met steen; hoeveel schepen daarvoor be
nut werden is niet bekend. De betreffende passage van de rekening
vermeldt alleen dat "Scepen worden gesonken in den hals van die
Meeren" en dat de kosten daarvan 163 f, 17 st 10ds" hebben be
dragen.

De sluiting van de dijk had plaats op 8 juni 1412; in het sluitgat
in de Hals van de Meeren werden tussen de (land)hoofden enkele
beladen schepen in de lengterichting van de dijk tot zinken ge
bracht. V66r de sluiting waren bij dit onderdeel van het werk 200
arbeiders werkzaam; ná de dichting werd gedurende een drietal
dagen het aantal arbeiders opgevoerd tot 350 man teneinde dit
gedeelte van de dijk snel te dichten en zodanig te verdedigen dat dit
vak eveneens v66r de volgende winterperiode voldoende hoog
waterkerend was. Deze arbeiders hadden bij hun werk alleen maar
ter beschikking een schop en kruiwagen om het benodigde materi
aal (zand, klei en steen c.a.) te bestemder plaatse te brengen, terwijl
het vervoer over grotere afstanden per vaartuig of per as (paard
en wagen)7 geschiedde.

Voor het stevig instampen van de vers aangevoerde klei alsmede
van het zand maakte men dikwijls gebruik van zg. trappaarden, een
methode welke thans nog wel eens voor kleine werkjes wordt toe
gepast, bijv. in 1953 bij het dijkherstel ten zuiden van Bergen op
Zoom (Vijdtpolder).

Behalve de Meeren en de Keen moesten nog meer kleine geulen
en kreken worden afgedamd, zoals de Sprange, de Zeep,8 enz. Voor
zoveel de rekeningen dit vermelden, werd in gedeelten een partij
steen van ongeveer 350.000 stuks aangevoerd en wel uit de vol-
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gende plaatsen: Hontenisse, Alphen, Leiden, Rotterdam, Zevenber
gen, Dordrecht, Walcheren (eiland), Hekelingen, Ouderkerk, Ca
pelle, IJsselmonde, Oosteinde, Vecht, Oudewater en IJzendijke. Deze
steen was voornamelijk bestemd voor het bouwen van duikers,
sluizen en verdere bijkomende werken.

Zoals bij vele waterstaatswerken het geval is, moesten nog diver
se aanpassingswerken worden uitgevoerd. De bedijking van het Land
van Zevenbergen diende blijkbaar nog met de nieuwe dijk in over
eenstemming te worden gebracht, want:
1e. op zondag 14 februari 1412 werd besteed het aanleggen van

een dijk vanaf des Heeren keet van Zevenbergen tot aan de
Rode Vaart. De lengte van dit dijkvak bedroeg circa 105~
Roeden (600 m) en de hoogte ruim 6 voet boven H.W.;

2e. op zondag 21 februari 1412 werd het maken van een dijk be
steed, gelegen vanaf de nieuwe Zevenbergse dijk tot aan de
Rode Vaart. De lengte hiervan bedroeg 310 Roeden (1800 m),
terwijl de hoogte eveneens 6 voet boven H.W. was.

Bijkomende werken zoals het maken van uitwateringssluisjes,
bermsloten, alsmede de levering van materialen, zoals stort- en
baksteen, rijshout en dergelijke werden afzonderlijk besteed of ge
contracteerd.

Het werk werd regelmatig door de heemraden en consorten
geschouwd, want onder de diverse posten treffen we er een aan
voor het toekennen van een vergoeding hiervoor over de periode
van 23 juni-12 oktober 1411. Dat hun tegenwoordigheid op het
werk wel soms dringend noodzakelijk was, moge uit het volgende
blijken. Op 10 juni 1411 moest de baljuw uit Strijen de dijkwerkers
er nadrukkelijk op wijzen, dat zij hun dijk "maetten", d.w.z. zich
aan de voorgeschreven dijkmaten hielden.

De financiering van het werk heeft ook nog enige moeilijkheden
opgeleverd. In de loop van het eerste dienstjaar (1410-1411) bleken
de kosten reeds hoger te zijn dan het voor dat tijdvak beschikbare
bedrag; de rekening van het volgende dienstjaar begon dan ook
met een nadelig saldo.

Gedurende de uitvoering van het werk heeft men enige tegen-

155

Jaarboek De Oranjeboom 14 (1961)



slagen gehad; zo lezen we in één der rekeningen, dat enkele "kwel
dammen" besteed moesten worden daar de dijk wat "nedergesco
ten" was. Voorts moest de dijk ter hoogte van 12 voet over 30
meter (5 roeden) hersteld worden "overmits dat si mitten dijc ge~

vallen waeren int quaetste van den Meeren dair sij grotelic bi be
schadicht worden".

De oude archiefstukken9 vermelden ook op welke wijze de
verzorging van de arbeiders en het met het toezicht belaste perso
neel tijdens de duur van dit voor die tijd vrij omvangrijke werk
geschiedde. Dagelijks moesten voor het versterken van de inwendige
mens de nodige spijzen en dranken worden aangevoerd. Tonnen
bier (Hamburgs bier was blijkbaar erg in trek) en vaten wijn werden
regelmatig in voldoende mate aangevoerd. Voor de maaltijden wer
den voorts tal van voedingsmiddelen en andere daarvoor benodigde
ingrediënten van zeer uiteenlopende aard gekocht en ter plaatse
bereid of beschikbaar gesteld. Als voornaamste meelspijs gold het
brood (o.a. Zeeuws brood en roggebrood). Verder was vermeld:
zijden spek, wild, gedroogde vis (schol)lO en vlees (vers of ge
droogd), hoenders en ander gevogelte, eieren, boter, room, kaas
(schapenkaas), hutspot, mosselen, schapen, koeien, kabeljauw, steur,
wortelen, paling, allerhande zeevis, warmoes (voor soep), haring of
bakharing, benevens mosterd, zout, mosterdzaad, kaneel, saffraan
(dat werd vooral benut voor het braden van vlees), azijn (wijnazijn).
Het fruit ontbrak ook niet; daarvan werden o.a. peren en noten
vermeld. Voor de bereiding der maaltijden werd als regel turf als
brandstof benut.

De verdere historie van deze bedijking tot het rampzalige jaar
1421 vormt een afzonderlijke studie, welke ten nauwste verband
houdt met de natuurlijke afwatering van het daarachter gelegen
gebied.

AANTEKENINGEN

1 Zie dit jaarboek jg. 1953 blz. 25 e.v.
2 Studiën over waterschapsgesch. : III De Grote of Zuid Hollandse Waard. Mr.

S. J. Fockema Andreae blz. 57; de Zevenbergse archivalia zijn niet meer aan
wezig en zullen vermoedelijk omstreeks 1426 verloren zijn gegaan.
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3 A.R.A. Grafelijke Rekenkamer van Holland: Rekeningen nr. 4417, 5194 tlm
5200.

4 Archief Nass.Dom. fol. 1109 va: (Hertog Albrecht) "want wi een dikage van
eenen nyewen lande hebben doen begripen tusken den Broec ende den lande
van Zevenbergen (13 juli 1379).

5 Zie Vierlingh, pag. 123/124: "Tbilliet dat men uuijtseynt omme te besteden
luijdt aldus: Men laet eenen iegelijkcken weten dat de dijckgraeff, heemraeden
aft geswoorens, geordonneert totter administratie van der nieuwer aenstaender
dijckagie van sullen hun (laeten) vinden op den van .
alsulcken plaetsse aft ouden dijck aft hoethe (d.i. hoofd) opten peyl leechwater
omme te besteden de dijcken met eenen loffelijcken zeedijck van den souten
int versche op de conditiën, voorwaerden ende bestecken die men de aenne
mers oplesen sal. Zoo wije gadinge heeft eenighe wercken te nemen die come
ter voormelter huere (d.i. ure) ende opt leechwater te plaetsse van .
voorseyt ende bedinget goet loon. Elck segget den anderen voort(s)".

6 A.R.A. Inventaris der Nass.Dom. folio 134 nr 10.
7 Bij de bedijking van de Zijpepolder in Noord-Holland werkten in 1597 drie

duizend arbeiders en 1000 paarden met wagens.
8 In het oud Eng. en het oud H.Dts.: hars (grondbetekenis is sijpelen). Zeep is

ook een beeknaam in Limburg en Zeepe een duinvallei op Schouwen bewesten
Haamstede (Pocket boek Aula serie nr. 6 - Dr. J. de Vries), alsmede een
beekje dat ten oosten van Huibergen ontstaat (De Wateren van Nederland 
Beekman 1948).

9 Rekening nr. 5196: In deze rekening worden o.a. de uitgaven vermeld welke
nodig waren voor "panet(h)erie" (d.i. al wat tot het kopen van koren en het
bakken van brood in verband staat), "bottelrije", "Coken" alsmede het gerei
dat aangeschaft moest worden, (houten schotels en glazen).

10 Schol was een "spijze van den ghemeenen man" blz. 144 van "De levensmid
delenvoorziening der Hollandsche steden in de Middeleeuwen" door W. S.
Vnger (1916).

Toelichting bij de tekening: Het bedijkingsplan is globaal aangegeven op een on
dergrond van de topografische kaart om de grootte en de aard van het werk aan
te duiden; het beoogt niet een precieze reconstructie te zijn.
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