
De Roodevaart of haven van Zevenbergen

door

ALBERT DELAHAYE

Toen op 3 september 1960 een gedeelte van de kademuur der
haven van Zevenbergen in de kom van de g.emeente instortte, be
tekende dit een groot gevaar voor de belendende huizen en veel
ongerief voor de bewoners. In verband met het voorgenomen her
stel, met reeds vroeger bestaande en nu opgekomen plannen, deed
zich de noodzaak gevoelen, méér van de voorgeschiedenis van de
haven te weten. Ten gerieve van de gemeente Zevenbergen en het
heemraadschap van Mark en Dintel stelde ik een historisch rapport
samen, waarin in de grote lijn de wording van de haven en de
bouwgeschiedenis van de kaden waren belicht. Bij dit onderzoek
zijn gegevens tevoorschijn gekomen, die mogelijk in breder verband
van belang kunnen zijn dan voor de instanties, die direkt bij het
herstel van de calamiteit betrokken waren. Ná het uitgebracht
rapport heb ik de geschiedenis van de haven op tal van punten
kunnen verdiepen, zodat deze studie méér bijzonderheden bevat.
De details over de bouw, de verandering, en andere wetenswaardig
heden over de kademuren, die in het ambtelijk rapport enigszins
op de voorgrond traden, zijn in deze studie slechts dan vermeld,
als zij voor de gehele haven van belang zijn geweest.

Voorop moge gesteld worden, dat de haven van Zevenbergen
geheel kunstmatig is aangelegd. In enige oudere publikaties wordt
zij een rivier genoemd, en min of meer als een arm, desnoods geka
naliseerd, van de Mark beschouwd. De opvatting van enige water
staatsingenieurs uit de vorige eeuw heeft deze mening post doen
vatten. In het noordelijk stuk volgt de haven de oude bedding van
de Roodevaart; in haar andere delen is zij evenwel volledig en on
twijfelbaar kunstmatig aangelegd.

Dit wordt onder andere aangetoond door haar wordingsge
schiedenis. Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de haven niet
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8. SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING DER
HAVEN IN 6. FASEN.
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ineens is aangelegd, doch dat in haar ontstaan en in haar ontwik
keling duidelijk zes grote fasen te onde'rscheiden zijn. (Zie de bijge
voegde overzichtskaart).

1. De wording van de haven.

V66r de 15e eeuw is van de haven weinig hekend. Toch be5tond
zij al in 1448, zoals blijkt uit een rekening van dat jaar. Jonge Pieter
van Litoyen pachtte het slik (goa-s) tussen de twee molens aan de
"Cleene Haven".! In dezelfde rekening staat vermeld, dat Zoetaert
de molen huurde bij de "Nieuwe Haven". Het volgend jaar werd
het gors aan de "Kleine Haven" weer verpacht.2 Het blijkt niet, of
de Kleine en de Nieuwe haven identiek zijn. Men zal eer geneigd
zijn, uit de terminologie af te leiden, dat er naast een kleine een
grote, naast de nieuwe een oude haven was.

Een kaart, daterend van circa 1530,3 geeft een min of meer
duidelijk heeld van de toestand in en om Zevenbergen. Ten zuiden
van de stad liep de Mark, dichter bij de stad dan de huidig,e loop
van de rivier.4 Ten noorden van Zevenbergen lag een groot, on
bedijkt gebied, de Meeren, dat lang een open water is gebleven,
omdat de Keene of de Roodevaart, een zijtak van de Mark, daar
in een brede loop een rechtstreekse verbinding vormde met het
Hollandsch Diep. Tussen de Meeren en de Mark bestond een ver
binding, de Donck. Of deze laatste een natuurlijk dan wel een
kunstmatig water was, eventueel een restant van een rivierdelta, is
niet bekend. Een aftakking van de Donck liep met een flauwe
bocht naar de stad; zij vocmde de haven van Zevenbergen.

Zo was de eerste toestand van de haven, die aan de hand van
stukken en kaarten te reconstrueren is. Waarschijnlijk is de situatie
v66r de St. Elisabethsvloed (1421) geheel anders geweest. Daar
hieromtrent geen exacte gegevens bekend zijn, heeft het weinig
zin, zich omtrent de oudste situatie in gissingen te verliezen.

Er zijn aanwijzingen, dat Zevenbergen v66r en na de St. Elisa
bethsvloed in het noorden van de stad aan het open water raakte.
Daar vindt men, 2 à 3 meter beneden maaiveld:, een dikke laag
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zand! met schelpen, waarin de fundamenten rusten van de zo
genaamde Lobbekenstoren.5 In deze toren zien sommigen een
wacht- of vuurtoren. Het is derhalve niet onmogelijk, dat de haven
van Zevenbergen oorspronkelijk ten noorden van de stad gelegen
heeft.

Aan de andere kant tonen meerdere schriftelijke en topografi
sche gegevens aan, dat de haven reeds in het midden van de 15e
eeuw in de kom van de stad lag, en dat zij naar alle waarschijnlijk
heid reeds door de stad heen liep. Bijzonder duidelijk wordt dit
gezegd in de rekening van het jaar 1448, die de haven in verband
met de beide molens noemt. De molens lagen aan weerszijden van
de stad. Overigens tonen de bebouwing van de beide havenkanten
en de grondonderzoeken, ingesteld in verband met het herstel van
de kade, aan, dat deze toestand al zeer oud is.

Met dat al was de haven in de 15e eeuw niet veel zaaks. Toen
de heer van Zevenbergen in het jaar 1502 het kasteel herstelde,
konden de schepen met stenen, kalk en zand d'e stad niet bereiken,
doch moesten zij bij HazeldJonk gelost worden. 6 In 15247 en in
15258 werd een bmg in de stad hersteld', w'.at wel afdoende aan
toont, dat de haven tot in (af door?) de stad' reikte. In het jaar
1536 spreekt een rekening ervan, dat aan de "nieuwe haven" rijs~

werk werd gemaakt, en dat een dam werd gelegd, waar de nieuwe
sluis gebouwd werd. 9 In het jaar 1542 is voor het eerst sprake van
de beide bruggen,l0 waaruit blijkt, dat het typisch "Hollandse"
gezicht van Zevenbergen al zeer oud is. In dezelfde rekening zijn
de namen van Oude en Nieuwe Bmg al gebruikt. De Oude ligt
tussen de Dijkstraat en de Markt; de Nieuwe in de Bmgsrraat.

Trappen waren er ook al, die van de stra.at naar het water
leidden.ll Hoever de haven in het oosten van de stad naar het
noorden doorliep, is niet bekend, al wordt in een rekening reeds
gesproken van de "westzijde van de haven".12 Even verder heet
het: "de westzijde van de haven, op de hoek van de straat aan de
nieuwe brug",13 wat in elk geval eerder op het westelijk deel van
de stad wijst.

Recapituleren wij de vaststaande punten, dan laat de toestand
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van de haven tegen het einde van de 15e eeuw zich als volgt samen
vatten: De haven van Zevenbergen bestond uit een direkte verbin
ding met de Donck, die op haar beurt met de Mark en met de
Meeren verbonden was, zodat de stad naar west, zuid en noord
een waterweg had. Of en hoever de haven in de stad al naar het
noorden doorgetrokken was, is niet bekend. Hiervan uitgaande,
kunnen wij de volgende uitbreidingen in zes belangrijke fasen on
derscheiden, indien wij hieronder de enigszins grotere werken
verstaan, die het uiteindelijke tracé van het kanaal hebben bepaald.

•••

Omstreeks het jaar 1475 werd begonnen met de bedij.king van
de gorzen, die ten noorden en noordwesten van Zevenbergen liggen:
"alsulcke gors ende slyck, als wij legghende hebben neffens onse
stede van Zevenbergen aen die noortsijde, geheten "Die Donck".14
Dit schijnt te slaan op de inpoldering van de Kleine Noordpolder.
Een andere passage uit dezelfde brief handelt over de bedijking van
het land, aan de oostzijde van de Donck gelegen.

In een volgend stuk,15 van het jaar 1546, worden ter inpoldering
aangewezen de gorzen van: Bouwensland, Bloemendaal, de Nieuwe
Amere, de Zevenbergsche Meeren en andere, die liggen: "aan de
westzijde van den diepen (het water), genaamd de Donck en Lams
gat". In deze inpolderingen is de haven aanvankelijk onaangetast
en in haar oude toestand gebleven. Enige jaren nadien is er een
nieuwe haven gemaakt, die blijkens de beschreven en gemeten dijk
van de stad naar het Lamsgat liep;16 over de kruin van de dijk was
een weg aangelegd. De dijk was 282 roeden lang. Dit werk, in feite
een rechttrekking van de haven vanaf de stad naar de Mark, wat
praktisch neerkwam op een geheel nieuwe aanleg, is fase 1.

De haven stond niet in open verbinding met de Mark, want
een rekening van 1550 spreekt van een sluis in de haven,17 Af en toe
verschijnt ook de Blauwe Sluis in de stukken,18 waarmede zeker niet
het latere gehucht Blauwe Sluis bedoeld kan zijn, doch een sluis in
de haven aan de oostkant van de stad. Naar alle waarschijnlijkheid
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9. Deel van een kaart der omgeving van Zevenbergen, c. 1530.
Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage - Kaarten Hingman, nr 1716.

Noord-oriëntatie. Het Oudland van Zevenbergen is door een dijk omgeven. De
Donck vormt een verbinding tussen de Mark en de Meeren. Deze laatste zijn
niet ingedijkt, doch staan nog in open verbinding met het Hollandsch Diep.
In het midden ervan zijn enige gebieden vrij van water; deze lagen misschien
iets hoger of werden door middel van (zomer-) dijken al vrij gehouden. De lijn
door het Oudland naar de stad toe is waarschijnlijk de "Vogelweg", later als
Langeweg bekend.
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heeft deze sluis gediend voor de lozing van het water uit de polders
op de haven. In het jaar 1554 vonden nog afrekeningen plaats in
verband met de nieuwe haven,19

Op de latere kaan van Cornelis Peeters uit het jaar 155520 is
de aanleg van fase 1 goed te volgen. De oude haven tussen Zeven
bergen en de Mark, met dezelfde bocht als op de oudste kaart, be
staat er nog onder de naam van Zevenbergsche Meeren. De Donck
is inmiddels verzand en gedeeltelijk dicht geraakt, maar is er nog
aangeduid als de "Doncksche Kreek". Op de huidig,e topografische
kaart zijn beide wateren nog duidelij:k aan te wijzen in de Molen
g.orsche Vliet, waar de parcellering een geheel andere structuur te
zien geeft dan het omliggende gebied. Op de kaan van 1555 staat
tenslotte de haven vanaf de stad naar het Lamsgat in een strakke
lijn getekend, geheel identiek met de huidige loop. Een dijk, langs
de (nieuwe) haven lopend wordt echter weer de "dijk van de oude
haven" genoemd, zodat het mogelijk is, dat aan de volledige recht
trekking en vernieuwing van de haven een ander werk is vooraf
gegaan. In het noordoosten van de stad loopt de haven al door.

•••

De aanleg van het nieuwe tracé is vermoedelijk door de stad
Zevenbergen en door de heer in gezamenlijk overleg en voor ge
zamenlijke rekening geschied. Tussen 1544 en 1560 had Comelis
van Bergen,21 heer van Zevenbergen, meerdere schepen in de vaart,
waarvan er een enkel wel eens gebruikt werd voor bedijkingswerk
zaamheden,22 doch die voor het merendeel dienden, om er scheep
vaart en handel mee te drijven. In de rekening van 1544/4523 wor
den een platbek, een "klein schip", de "schepen van de heer in het
land van Luik", kalkschepen, een kraveel en een waterschuit ge
noemd, terwijl er te lezen valt, dat deze schepen aan de Moerdijk24

hun ligplaats hadden, waar zij ook werden hersteld en opgetuigd.25

De heer had meerdere schippers in dienst; Vosken voer op de plat
bek; een andeT was schipper op de "Roybaardzij".26 In het jaar
1559 werd de heer van Zevenbergen door het Hof van Holland
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10. Deel van een kaart van Zevenbergen en omgeving. c. 1651.
Algemeen Rijksarchief )s~Gravcnhage - Kaarten Hingman, nr 1723.

Omgekeerde oriëntatie: van noord naar zuid. De haven van Zevenbergen be
slaat het tracé vanaf het Lammergors, d66r de stad, tot aan het fort Noordam,
dat zij, in afwijking van de vroegere toestand, ten oosten passeert. Hier komt
de haven uit in de Roodevaart.
De verbinding tussen de Mark, Klundert en het Hollandsch Diep, die over haar
gehele lengte Roodevaart heet, is door de tekenaar waarschijnlijk te sterk ge
accentueerd, daar de rivier in deze periode reeds sterk verzand was.
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te 's-Gravenhage veroordeeld we'gens het tekort doen aan Jan Tes,
van wie hij een schip gekocht had.27

Voor welke handel of vervoer Comelis van Bergen de schepen
gebruikte, komt uit de rekeningen niet naar voren. Het moet wel
een persoonlijke hobhy van hem zijn geweest, of de uiting van een
bijzonder mercantiele g.eest; na hem immers verdwijnen uit de re
keningen van Arenberg de schepen en de schippers even plotseling
als zij verschenen waren. Klaarblijkelijk heeft de volgende heer,
Jean de Ligne, niets voor de scheepvaart en de handel gevoeld', wat
bij een geboren militair geenszins verwondering oproept. Zijn
vrouw echter, Margaretha van der Marek, was zeer zakelijk in
gesteld. Het is dan ook waarschijnlijker, dat de politieke toestand
de heer van Zevenbergen heeft doen besluiten, af te zien van de
scheepvaart en de handel, omdat hij als Spaansgezind edelman en
als bevelhebber van een onderdeel van het Spaanse leger niet te best
aangeschreven stond in de Hollandse gewesten, waar toch voor een
handelsman en reder uit Zevenberg.en de grootste belangen lag.en.
In elk geval blijkt, dat de heer van Zevenbergen tegen het midden
van de 16e eeuw een aanzienlijk persoonlijk belang bij de haven
heeft gehad. Toen dit er niet meer was, heeft hij zich van het
onderhoud en de verbetering van het vaarwater gedistancieerd.

In het jaar 1558 werden de trappen aan de haven in de stad ver
nieuwd.28 De schepen mochten in de haven niet naast, doch achter
elkaar liggen; aan de bruggen of trappen mocht niet worden ge
meerd. Deze bepalingen vloeiden voort uit het nieuwe brandregle
ment, door Cornelis van Bergen ingevoerd. Naast haar eerste doel
als scheepsvaartroute had de haven een andere belangrijke functie
in de stad.

•••

Vanaf de oosthoek van de stad is de haven naar het noorden
doorgetrokken, naar de buurt van het (latere) fort Noordam. De
stukken wijzen niet uit, wanneer deze verbinding is gemaakt. De
kaarten tonen echter aan, dat zij' omstreeks 1550 (ruim genomen)
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bestond en voltooid was. Fase 2. De rekening van 1551/52 gewaagt
van werken aan Noordam om de haven uit te diepen.29 Achter en
boven Noordam sloot de haven aan op de toen nog bestaande rivier
de Roodevaart, waarmede zij door een westelijk lopende bocht ver
binding had. Vermoedelijk heeft men bij de aanleg van de haven
ter plaatse een oude kreek gevolgd, die de uitgraving zoveel ge
makkelijker maakte. Ook uit de kaart van Jacob van Deventer
(1558) is te zien, dat de noordelijke verbinding toen bestond.

Kort nadien zijn de kaden in de stad vernieuwd. In het jaar 1594
vroeg Jan Janss Visschers om een nieuw riool naar de haven te mogen
leggen, omdat het oude door de aanleg van de nieuwe haven in
onbruik was geraakt.30 Van d'e plaats achter zijn huis wilde hij een
nieuw riool leggen: "tot aan de planken van de kade en daardoor
heen, ettelijke gaten te boren met een "agger", waardoor het haven
water uit en in zou kunnen vloeien". Ter plaatse bestond' dus nog
geen stenen kade, doch een houten beschoeiing. Visschers wilde het
rijzen en het dalen van het water benutten om zijn "secreten te
spoelen". Dit wijst erop, dat de haven nog in open verbinding
stond met de buitenwateren, en dat eb en vloed tot in de kom van
Zevenbergen werkten.

In het jaar 1605 beklaagde de magistraat zich erover,31 dat de
graaf van Arenberg geen subsidie beschikbaar wilde stellen voor
het herstel van de haven. Ook zijn moeder, Margaretha van der
Marck, had in 1598 een dergelijk verzoek afgeslagen,32 toen de
haven werd uitgediept.33 Er zat iets scheef in de zorg van de heer
voor de haven; de dijken onder Zevenbergen, waaronder ook de
havendijken, beschouwde hij als zijn eigendom, waarvan hij het
grasgewas jaarlijks verpachtte.34 De belangrijke aanslibbingen en
aanwassen van grond waren voor de heer wel voordelig, omdat
daardoor zijn grondgebied vermeerderde. Voor de stad had' dit
echter een direkt voelbaar nadeel, omdat hierdoor de haven moei
lijker bevaarbaar te houden was en altijd grotere uitgaven vroeg.
De polders van Zevenbergen loosden al met vijf sluizen op de
haven. Ter verbetering van de waterstand had de magistraat in het
jaar 1602 twee sluizen laten maken om het peil te beheersen, een
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aan het Lamsgat en de andere aan de Oude Brug bij de Markt.
Door bemiddeling van de Prins van Oranje heeft de stad tenslotte,
omdat zij groot nadeel en ongerief van het leger ondervonden had',
een subsidie van 600 gulden van de Staten van Holland gekregen
voor het onderhoud van de haven.

De nieuwe sluizen werkten volg,ens de verwachting, doch spoe
dig ontstond het g,evaar, dat door het snelstromende water de
huizen aan de havenkanten zouden gaan verzakken. Vooral aan het
deel vanaf de Oude Brug tot aan het huis van jonker van Mechelen
(Huis Steeland) werd de toestand gevaarlijk. Daarom besloot de
magistraat, aan het noordeinde van de haven nog een sluis te bou
wen, teg,en de dijk van de Oosthoek.35

Ofschoon de heer van Zevenbergen WeInIg direkte belangen
had in het beheer en het onderhoud van de haven, en derhalve niet
genegen was in de lasten deel te nemen, was Anna van Croy, echt
genote van Charles van Arenberg36, toch zakelijk genoeg om toe
te slaan, als zich een voordeel voor de heerlijkheid opdeed. In het
jaar 1611 gaf zij aan de rentmeester van Zevenbergen opdracht, een
nieuwe haven te doen graven tussen de schans van Noordam en de
Roodevaart37 • Dit hield in, dat de verbinding tussen de haven en de
rivier vanaf fort Noordam recht naar het noorden werd doorge
trokken. Fase 3. Het werk, dat geheel door het domein van Arenberg
werd betaald, was voornamelijk bedoeld, om de landen, ten westen
van het fort Noordam gelegen, te vergroten en beter te bedijken.
Het tra,cé van het kanaal werd verkort, zodat de heer meer grond
ontving dan hij weg gaf. Terzelfdertijd lagen de prins van Oranje,
als heer van Niervaart, en de Arenbergs in proces over hun rechten
en hun bezit in dit gebied. De magistraat van Zevenbergen verbond
zich, de rechten van de prins van Oranje te zullen eerbiedigen, in
dien de Hoge Raad van Holland en Zeeland hem het bezit zou toe
wijzen38• Naderhand won de prins van Oranje het proces, en deed
de magistraat van Zevenbergen zijn woord gestand; in het jaar
1614 beloofde hij, de prins schadeloos te stellen voor de door de
haven ingenomen gronden39 • In afwachting van de definitieve uit-
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spraak was de prins van Arenberg doorgegaan met het verpachten
van het land "daer de oude haven togekraagd is"40. Jacob Lips mat
in het jaar 1616 de nieuwe vaart bij het fort Noordam; zij begon
aan de dam, waar het oude kanaal "gekraagd" was, en van daar naar
de Roode Vaart, ter lengte van 56 roeden, met een breedte van 14
roeden. Aan het uiteinde, bij de Roodevaart, was zij 4 roeden en
12 voeten breed41 • Aan het Lamsgat en bij het fort Noordam la
gen nu de sluizen, om het waterpeil te beheersen. In het jaar 1617
stelde de magistraat de regels vast voor het openen en sluiten er
van42.

De werken van de haven, de verlegging van het tracé, en de ver
beteringen van het kanaal hebben ten nauwste verband gehouden
met de inpoldering van het gebied ten noorden van Zevenbergen
gelegen. Dit land is, in de grote lijn, successievelijk van het zuiden
naar het noorden ingedijkt. Vooral aan de Mooie Kene en de Roo
devaart zijn belangrijke veranderingen ontstaan, die aan de ene kant
veroorzaakt werden door de verlanding van de vroegere rivierarm,
aan de andere kant nog sterker in de hand werden gewerkt door de
voortschrijdende inpoldering. De verschillende fasen van de haven
gaan vrijwel gelijk op met de inpolderingen.

In het jaar 1618 werd een bruggeld ingevoerd.43 Beide bruggen
waren ophaalbaar, zodat in het vervolg de schepen met staande
mast door de haven mochten varen. Er fungeerde een havenmeester,
die o.a. tot taak had ervoor te zorgen, dat de schepen aan de kant
meerden en dat de doorvaart vrij bleef.

......

Over fase 4 bestaat geen kaartenmateriaal en is uit de stukken
slechts weinig te achterhalen. Uit de volgende fase, die de aanleg
van het kanaal tussen Lokkersgors en het Hollandsch Diep omvat,
volgt evenwel, dat er een tussentijdse doortrekking is geweest. Naar
alle waarschijnlijkheid is hier niet een volledig nieuwe aanleg van
het kanaal geschied, doch is een stuk van de Roodevaart op breedte
en diepte gehouden als deel van het kanaal.

119

Jaarboek De Oranjeboom 16 (1963)



In de stukken wordt de haven de "Haven van Zevenbergen" of
"Roodevaan" genoemd. De laatste naam sloeg oorspronkelijk op
de rivierarm tussen de Mark en het Holland'sch Diep, die westelijk
Mooie Keene, oostelijk Roodevaart heette. Toen de rivier terugge
vallen was tot een kreek, en later geheel verdween, is de naam van
Roodevaart overgesprongen op de haven, die in feite slechts een
klein deel van de vroegere Roodevaart beslaat.

In het jaar 1661 werd burgemeester Floren door de o'verige
leden van de magistraat afgevaardigd, om in het land van de IJssel
stenen te kopen, nodig voor het maken van een stenen kade aan
de Zuidhavenkant bij de Nieuwe Brug. 44 In een volgende vergade
ring blijkt, dat ook de balansbrug vernieuwd werd.45 Dit is de
eerste maal, dat uitdrukkelijk van een stenen kade gesproken wordt.
Mogelijk is er toen met de vervanging van de houten damwanden
in de stad begonnen. Vrijwel zeker is immers, dat de stenen kaden
niet ineens gelegd zijn.

In het jaar 1680 werden pla,nnen gemaakt voor een grondige
verbetering van de haven. 46 Veel werd aan de kaden gedaan;
nieuwe trappen werden gebouwd, en de sluis aan de Markt kreeg
een nieuwe deur. De uitdieping van de haven geschiedde tot op
1 voet beneden de dorpels van de sluizen.47

•••

Van Willem lIl, prins van Oranje, verkreeg de stad in het jaar
1683 octrooi, om de haven door te trekken tot aan het Hollandsch
Diep.48 De doortrekking geschiedde vanaf de bocht recht teg,en
over de zeedijk van het Lokkersgors, tot aan de rivier. Het kanaal
zou boven een breedte hebben van 8 putse roeden, op de bodem
van 5 voeten, en 10 voeten diep zijn. Aan beide zijden werd het
kanaal bedijkt. Fase 5.

De magistraat kreeg tevens de bevoeg,dheid, om tolgeld te hef
fen van alle wagens en karren, die de bruggen of de dijken passeer
den. Dit wagengeld was uitsluitend bestemd voor het onderhoud
van het kanaal. Omdat het bovenste deel van de haven op gebied
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van Klundert lag, werd de magistraat uitdrukkelijk gemachtigd, om
daar functionarissen te houden, nodig voo-r het beheer van het
kanaal, de inning van de gelden en de passage der schepen.

In de fasen 4 en 5 is bij, de doortrekking van het kanaal gebruik
gemaakt van delen van de oude bedding van de Roodevaart; dit
tonen de kaarten duidelijk aan. Op de plaats van de aansluiting
van het oude en het nieuwe werk heeft het kanaal nu nog een
kromming, die hij, de andere vrij rechte stukken opvalt. Van de
eigenlijke rivier is voor de kanalisatie geen gebruik me,er gemaakt,
daar deze reeds ver verzand was, toen het kanaal naar het noorden
werd dOorgetrokken. Uit de stukken blijkt bovendien duidelijk,
dat de haven verschillende perioden niet bevaarbaar is geweest,
althans in het noordelijk tracé, zodat geenszins verondersteld be
hoeft te worden, dat op de verzanding van de Roodevaart onmid
dellijk een nieuwe graving van het kanaal gevolgd is. Desondanks
zullen de werken in de oude bedding minder kostbaar zijn geweest
dan de aanleg van een volledig nieuw kanaal. Een kaart van Nico
laas Visscher (171 0-1720) geeft de toestand van vóór de vijfde
fase goed weer. Geheel betrouwbaar is deze kaart niet. Opgemaakt
in het begin van de 18e eeuw, heeldt zij een toestand af, die om
streeks 1680 bestond. Kaarten en andere geografische hronnen
hlijken meermalen op oudere gegevens te berusten.

•••

In het jaar 1691 heeft een uitdieping van de haven plaats ge
had. 49 Enigszins vreemd is het, dat reeds enkele jaren na de vol
tooiing van een belangrijk werk w.eer nieuwe voorzieningen nodig
zijn. Dit wijst erop, dat de haven slechts met de grootste moeite
open te houden was. In het jaar 1690 hadden de ingelanden verlof
gegeven tot het maken van een nieuwe sluis.50 In een vergadering
van de magistraat51 kwam een plan van particulieren ter tafel, om
samen met de stad "het verdroogde vaarwater" uit te diepen, een
trekpad te maken en veergeld te heffen. Waarschijnlijk is het voor
stel aangenomen en uitgevoerd, want het vo,lgend jaar zijn haven
meesters benoemd.52
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Hoe de haven werd gespuid, wordt duidelijk uit het kontrakt
met de aannemers der sluizen van hetzelfde jaar.53 Daarin wordt
gesproken van de haven tussen het nieuwe verlaat aan het Lamgatse
veer en de Rode Brug (een andere naam voor de Oude Brug, aan de
Markt). Bij dood tij en hoog water moest de sluis aan het Lamsgat
gesloten worden. Daarna werd de sluis aan de Oude Brug gesloten,
teneinde het Water in de haven (in de stad) te houden. Het water
mocht alleen gespuid worden via de sluis bij de Oude Brug. Op
maandag en donderdag moesten de sluizen g,eheel getrokken wor
den.

In het jaar 1707 verzocht de magistraat een deskundige (wiens
naam niet bekend is), om de haven te onderzoeken, daar zij telkens
ondieper werd en de schepen moeite hadden om er door te ko
men.54

Naar aanleiding van de geschillen tussen de magistraat en de
ingelanden in de jaren 1716 en 1717 over de uitvoering der con
ventie van 1689, werden omstreeks het jaar 1720 plannen beraamd,
om tot een g,ehele verbetering van de haven te komen. Hoe slecht
haar toestand was, wordt aangetoond door rapporten van de con
trarolleur Johan Vinck aan de Staten van Holland,55 en uit rekesten
van de magistraat aan de Staten, om remissie van verponding tot
subsidie van de voorgenomen werken. Vinck oordeelde, dat de
haven zo snel verzandde, omdat er tegenstrijdige vloeden in werk
ten, één van de kant van de Mark, de andere van de kant van het
Hollandsch Diep. De eerste kwam een uur vroeger dan de tweede.
Zij ontmoetten elkaar ongeveer bij fort Noordam. Zij voerden der
halve altijd grond in, maar niet uit. In het jaar 1717 hadden de
ingelanden een dam in de haven gelegd, ongeveer ter hoogte van
het fort Noordam, teneinde op deze manier de aanslibhingen tegen
te gaan, doch dit had niet geholpen. Vinck stelde voor, dat er even
beneden de Nassaupolder een sluis zou worden gelegd, ter plaatse
waar de getijden elkaar ontmoetten.

Ongeveer terzelfdertijd, in 1718, richtte de gouverneur van
Willemstad en Klundert zich tot de Staten van Holland.56 Hij wees
erop, dat de haven, ofschoon zij het vorig jaar uitgediept was, bij
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het Hollandsch Diep z6 was verzand, dat men er bij laag water
gewoon overheen kon. Zodbende was het eiland van Klundert en
Willemstad aan de oostzijde geheel onbeschermd. In verband met
de verdediging van Breda, Geertruidenberg en Dordrecht was deze
hoek van de provincie zo kostbaar, dat een diepere haven van
Zevenbergen als een landsbelang moest worden beschouwd. De
Staten van Holland waren van diverse zijden bewerkt; zonder veel
moeilijkheid schonken zij dan ook aan de stad Zevenbergen enige
jaren lang de verponding kwijt, ter somme van ruim f 12.000
per Jaa.r.

De Domeinraad van de prins van Oranje sloot met de inge
landen een akkoord inzake de uit te voeren werken.57 Besloten
werd de haven over haar gehele lengte te verbreden en uit te die
pen. De kademuren en de houten beschoeiingen in de stad zouden
hersteld worden. Het beheer over de spui in de stad zou voortaan
geschieden door de ingelanden en de rentmeester van de prins. In
de kosten zou de prins van Oranje voor 1/3 deel bijdragen.

Nadien werden nog andere voorzieningen getroffen, zoals in
het jaar 172058 en in het jaar 1721,59 toen tot verschillende ver
nieuwingen van de bruggen en de kaden besloten werd. Nog blijken
grote delen van de kaden in d'e stad' van hout te zijn.60

De mond van de haven aan het Holland~ch Diep w:erd ver
nieuwd en zelfs verlegd. Voorheen liep het kanaal met een vrij
lange westelijke bocht in het Hollandsch Diep over. Het kanaal
werd recht getrokken naar het noorden. 61 Een plan daartoe was
reeds in 1725 opgemaakt.62 Aan de kant van de Mark werd de sluis
geheel vernieuwd. De knik in de ha,ven daar ter plaatse, en het
perceel tussen de oude dijk en het water dateren van deze tijd.
De nieuwe verbinding met de Mark werd iets noordelijker gelegd,
waarschijnlijk om de oude sluis zolang te handhaven, totdat de
nieuwe aansluiting klaar was. Misschien ook heeft de bedoeling
voorg,ezeten, de mond van de haven zo te leggen, dat hij beter het
instromende water van de Mark zou vangen. In het octrooi van
die Staten van Holland dd. 5 augustus 1730 wordt hieromtrent ge
zegd: 63 "dat zij aan het Lamgatseveer omtrent het oud verlaat,
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door den veerdam, Huygenspolderken en gorzen heen tot in de
Mark zullen doen graven met een opening, hoe wijder hoe beter,
om de afkomende eb van Bredia te vangen".

In het jaar 1731 was het werk zover gevorderd, dat aan het
Lamsgat de hulpdam kon worden weggehaald, zodat de werking
van de eb vanaf Breda ook in de haven van Zevenbergen te merken
was. Op advies van Johan Vinck werd ook aan de zijde van het
Hollandsch Diep een sluis gebouwd, zodat het water van de haven
voortaan aan de twee uiteinden van het kanaal beheersd kon wor
den. De oude sluizen, een in de stad en de andere in de omgeving
van fort Noordam, verloren hun functie en zijn omstreeks deze
tijd opgeruimd. Na de voltooiing van de kunstwerken werd jaren
lang gewerkt aan het uitdiepen van de haven. Daartoe sloot de
magistraat een groot aantal akkoorden met de ingelanden af. 64

Met al deze werken, omstreeks het jaar 1739 voltooid, was
fase 6 afgesloten. Nadien zijn er geen ingrijpende veranderingen meer
voorgevallen, en bleef de haven het tracé en de kunstwerken behou
den, zoals deze na de gehele uitleg tot stand waren gekomen.

•••

Het wekt bevreemding, dat er ruim 10 jaren later weer sprake
is van een verbetering van de haven. Op een vergadering van de
ingelanden der polders, d.a. 1750, waarin vooral het Oudland de
boventoon voerde, werd besloten aandrang op de magistraat uit
te oefenen, opdat de haven uitgediept zou worden, de sluizen in
orde gemaakt en de Roodevaart weer bevaarbaar. Het wordt niet
duidelijk, hoe de toestand van de haven op korte tijd weer zo
deplorabel heeft kunnen worden. Op 18 janua.ri 175065 nam de
magistraat het voorstel van de ingelanden aan.

In het jaar 1751 werd met de verbetering begonnen. De Staten
van Holland verleenden meerdere jaren remissie van verponding.66

Uit de motivering van de besluiten valt te lezen, dat de polders
van Zevenbergen veel belang hadden bij de verdieping van de
haven. Sedert jaren immers hadden zij niet voldoende op de haven
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kunnen lozen, zodat veel landerijen verzuurd waren. Een afdoende
uitdieping zou op minstens 70.000 gulden komen te staan. De wer
ken, door de ingenieurs Cruquius en Vinck ontworpen, beiden door
de Staten van Holland als deskundigen aangewezen, hadden het
beoogde effect niet gehad, omdat die werken, vooral de sluizen,
te licht waren en meer dan 4 voet te laag, ten opzichte van de
kruin der dijken gelegd, zodat de sluizen stukgeslagen waren en
de haven zodanig verzandde, dat de ingelanden in het jaar 1739
verschillende nieuwe sluizen en twee stenen wa.termolens hadden
moeten bouwen. Voor de nieuwe werken w'erd voor 5 jaren re
missie van de verponding verleend, elk jaar tot een bedrag van
ruim f 12.000. De uitvoering van de werken werd opgedragen
aan de landmeter de Vries, opzichter Reinier van Mourick, land
meter en burgemeester van Zevenbergen, en architect David Stolk
uit Rotterdam. Het werk omvatte twee nieuwe sluizen aan de uit
einden van de haven, een nieuwe sluis in de stad en het uitdiepen
en bevaarbaar maken van het gehele kanaa1.67In het jaar 1754
blijkt de haven nog niet bevaarbaar te zijn; de Zevenbergse beurt
schipper op DOl"drecht moest een ligplaats kiezen aan het veer op
de Roodevaart onder Klundert.6s Wanneer evenwel in het jaar
1759 een nieuwe regeling van de havengelden wordt ingevoerd,69
moeten wij wel aannemen, dat de haven weer bevaren werd.

Nadien zijn er geen grote vernieuwingen meer uitgevoerd'; de
gegevens, de besluiten en de bestekken wijzen slechts op periodieke
onderhoudswerken.

2. Het beheer van de haven

De ingelanden van de polders van Zevenbergen hebben, zo
niet van meet af aan, dan toch zeker vanaf het midden van de
17e eeuw, in het beheer en het onderhoud van de haven een aan
zienlijke rol gespeeld. Van oudsher is er een groot verschil geweest
in het bestuur van de stad en het platteland van Zevenbergen. De
magistraat, bestaande uit schout (later tevens een drossaard), burge
meesters, schepenen en raad, stond oorspronkelijk alleen over het

125

Jaarboek De Oranjeboom 16 (1963)



strikte gebied van de stad. In de 15e en 16e eeuw vindt men schepe
nen van de stad, en schepenen van het land.70 Naast de schout van
de stad treedt een schout in het "nieuwe land" op, die later schout
van het gehele platteland blijkt te zijn. Allengs is het bestuur tot
één vergroeid, maar nog lange tijd spreekt men van stad en land.

In het beheer van de afzonderlijke polders traden de ingelanden
van één polder gezamenlijk op. Voor de belangen van het gehele
platteland als zodanig werden uit elke polder gecommitteerden
aangewezen. Als zaken, hen gemeenschappelijk aanbelangend, tre
den uit de stukken o.a. de volgende naar voren:

Het platteland zorgde zelf voor de omslag en de inning van
de landsbelastingen, die via de stad of ook wel rechtstreeks werden
afgedragen. Het platteland had eigen justitie-dienaren, die door de
ingelanden werden betaald. Op zeker tijdstip verlangde het platte
land een eigen vroedvrouw; de stad stelde tWee vroedvrouwen aan,
waarvan er een door de ingelanden werd gesalarieerd. Hetzelfde
geschiedde met een chirurgijn. Aan het traktement van de predi
kant van Zevenbergen betaalden de ingelanden mede. Zij onder
hielden en betaalden een eigen schoolmeeste'r. In al deze zaken han
delden de ingelanden volledig autonoom. In de financiële zaken van
de stad hadden zij een beslissende stem, voor zover deze zaken
hen direkt raakten. Over de financiële verhouding met de stad
werd elk jaar door de gecommitteerden rekening afgelegd aan de
magistraat; deze rekeningen werden op het stadhuis afg,ehoord, en
daar in een afzonderlijke "landskist" bewaard, waar het archief
van gecommitteerde ingelanden berustte.

De gecommitteerde ingelanden vormden een bestuurslichaam,
dat tot op zekere hoogte naast de magistraat stond. Met nadruk mag
erop gewezen worden, da,t het zich niet alleen met zuivere Wiater
staatszaken bezig hield. In een latere ontwikkeling evenwel treedt
deze taak van de gecommitteerde ingelanden het meest op de voor
grond, totdat zij uiteindelijk hun uitsluitend terrein wordt.

In de vergaderingen van de gecommitteerde ingelanden heeft
het Oudland van Zevenbergen vrijwel altijd de eerste viool gespeeld.
Het is goed te begrijpen. Aan de ene kant was dit de oudste polder,
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die vanaf het begin de ontwikkeling van het bestuur van gecom
mitteerde ingelanden heeft meegemaakt, en ervoor kon zorgen,
dat daarin zijn eigen positie evenredig was met de meerw!aarde, die
het Oudland zichzelf ten opzichte van de andere polders heeft toe
bedacht. Aan de andere kant woonden in het Oudland, of waren
daar ingeland, poorters en burgers van Zevenbergen, terwijl deze
in andere polders niet zo sterk vertegenwoordigd waren. Bij de
latere bedijkingen immers is veel land aan buitenstaanders verka
veld, die voor de bestuurlijke zaken der gecommitteerde ingelanden
niet de belangstelling hadden van de inwoners van Zevenbergen.

Aanvankelijk, toen de haven alleen een scheepvaartroute was,
en slechts het Oudland erop afwaterde, hebben de ingelanden niet
veel aandacht aan de haven besteed. Hun latere ingrijpende be
moeienis ermee berust voor een niet gering deel op het toeval. Op
21 april 1660 sloten de ingelanden een akkoord met de stad, waarin
bepaald werd, dat het platteland een belasting van een schelling
per bunder op zou brengen, waartegenover de ingelanden vrijdom
zouden genieten van de stedelijke belastingen op het heren- en het
botergeld. Het akkoord gold voor drie achtereenvolgende jaren
en is lange tijd telkens met drie jaren verlengd. Het totaal van
deze omslag leverde 706 gulden per jaar op. Uit de opbrengst ervan
werd eerst 100 gulden aan de predikant betaald. De rest werd ter
hand gesteld aan de burgemeester, om daarmede werken voor de
stad uit te voeren. Daar in het jaar 1660 de noodzaak van een ver
betering van de haven drong, mocht het geld besteed worden aan
het onderhoud van de kaden, het uitdiepen van de haven en het
onderhoud van de bruggen.71

In het jaar 1681 gaf de magistraat aan de ingelanden te kennen,
dat de haven niet meer bevaarbaar was, omdat de kaden geheel
vervallen waren. De stad vroeg ten laste van de 3000 bunders, die
het platteland van Zevenbergen telde, een lening van f 10.000 te
mogen sluiten, om de nodige werken uit te voeren. Voor de aflos
sing en de rente zou de schelling per jaar verhoogd worden. De
ingelanden stemden hierin toe; zij handhaafden de schelling en
stelden voor 4 jaren een verhoging vast. Als voorwaarde eisten de
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ingelanden o'.a., dat zij gekend zouden worden in de uitvoering
van de werken.72 De bijdrage van de ingelanden in de algemene
lasten van de stad is zodoende vrij spoediig aan het speciale doel
van de haven verbonden geworden. Aan de andere kant volgde
daaruit voor de ingelanden ee.n direkte medezeggenschap in het
beheer van de haven. Inmiddels immers was, door de verdergaande
inpoldering:en, het belang van de haven als afwateringskanaal voor
de polders duidelijker geworden. Het is voornamelijk dit belang,
dat de ingelanden voortaan in het oog hielden.

In de verhouding tussen de magistraat en de ingelanden kwam
in het jaar 1689 een nieuw akkoord tot stand'.73 Na allerlei finan
ciële regelingen (derhalve gaat het nog niet uitsluitend om de
haven) werd het akkoord van 1660 in substantie hernieuwd; de be
lasting bedroeg 6 stuivers per bunder; uit de opbrengst werd 100
gulden voor de predikant gereserveerd; de rest zou in drie ter
mijnen aan de burgemeester worden afgedragen. Nieuw was de
bepaling, dat het geld uitsluitend gebruikt moest worden aan het
onderhoud van de haven. Tevens werd bepaald', dat de burgemees
ters van deze som rekening zouden afleggen aan de ingelanden.

Na' de verbetering van de haven in 1691 stelden de ingelanden
buiten hun gewone bijdrage nog een som van 1002 gulden beschik
baar, onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat zij, daartoe krachtens
het akkoord! van 1689 niet gehouden waren.74

In de jaren 1716 en 1717 heerste er een geschil tussen het stads
bestuur en de ingelanden over het uitvoeren der conventie van
1689. De ingelanden beweerden, dat de door hen opgebrachte som
men voor het onderhoud van de haven niet uitsluitend! voor de
haven waren gebruikt; de magistraat beweerde van wèl. Tot rege
ling van de geschillen is op 4 maart 1717 een nieuw akkoord ge
sloten van de volgende inhoud:: 75

De magistraat en de ingelanden zullen gezamenlijk het herstel
van een vervallen brug aanbesteden; de ingelanden zullen dit werk
betalen; van het totaal bedrag mogen zij 500 gulden aftrekken van
hun (vaste) bijdrage van 706 gulden, zolang totdat het werk betaald
is, c.q. bij de ingelanden terugontvangen. Daarna zullen de inge-
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landen die som van 500 gulden per jaar mogen inhouden, om zelf
de bruggen, kaden en aanhorigheden te doen onderhouden. Over
hun beheer zullen zij jaarlijks aan de magistraat rekening afleggen.
Nadere bepalingen zijn nog gemaakt over de gehele financiële ver
houding tussen de ingelanden en de stad, die hier niet ter zake doen,
maar waaruit wel blijkt, dat de bijdragen der ingelanden aan de
stad voor het onderhoud van de haven geen op zich staande zaak
vormden, maar dat deze slechts een onderdeel uitmaakten van een
bredere financiële verhouding.

Ten aanzien van de haven is dit akkoord niet zonder betekenis.
Langzaam aan hebben de ingelanden meer bevoegdiheden gekregen
op het stuk van de haven. De ontwikkeling gaat geleidelijk in deze
richting, dat het beheer van de haven losgemaakt wordt van de
stad. Als eerste uitvloeisel van het akkoord blijkt bijvoorbeeld, dat
de ingelanden en de rentmeester van de domeinen van de prins van
Oranje het beheer hebben over de sluis binnen de stad.76 Scherp
staat het agrarisch belang op de voorgrond.

Na de laatste grote uitbreidingen aan het kanaal waren er circa
1760 voortdurend nieuwe uitgaven nodig, om de haven op diepte
te houden. Na de voorafgaande ontwikkeling voelde de magistraat
er alles voor, de lasten van de uit te voeren werken zoveel mogelijk
op de ingelanden af te schuiven.

Verschillende voortekenen wezen er al op, dat de ingelanden een
grotere zeggenschap wensten in het beheer van de haven. Door het
akkoord van 11 december 1760 is de bevoegdheid van het stadsbe
stuur practisch geheel opg,eheven.77 Het blijkt geheel duidelijk uit
art. 9 der overeenkomst, die bepaalde, dat voortaan geen water in
de haven ingelaten zou worden dan bij hoge noodzaak, speciaal
niet in de tijd van 1 oktober tot 1 maart (de kritieke, natte periode
voor de landbouw). De directie van de haven werd vanaf dit tijd
stip gevoerd door een president en een vice-president, aangesteld
door de ingelanden.

Voor de scheepvaart had de haven in deze economisch-zwakke
periode niet veel meer te betekenen. Door het nieuwe akkoord werd
het accent eenzijdig gelegd op de belangen van de landbouw, die de
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haven voor de afwatering nodig had. Er werd naar een zo laag
mogelijk peil gestreefd, teneinde de poJclers zoveel mogelijk na
tuurlijke lozing te geven. Hoezeer het stadsbestuur opzij g,edrongen
is, kan w:orden geïllustreerd met een resolutie van de ingelanden
van het jaar 1761.78 Zij besloten van de beurtschippers op Rotter
dam en Dordrecht het volle sluis'geld te eisen; hierbij werd een
vroegere bepaling van het stadsbestuur, dat aan d'e geadmitteerde
schippers faciliteiten verleende, eenvoudigweg genegeerd.

Het havenbestuur ging zelfs zover, dat het géén water in de
haven liet. Op 17 juli 1762 beklaagden twee Rotterdamse beurt
schippers zich bij de magistraat, dat de sasmeester weigerde water
in de haven te laten, terwijl hun schepen geladen waren en in de
haven aan de grond zaten.79 Ditmaal greep het stadsbestuur in en
gelastte het de opening van de sluizen.

De drossaard van Zevenbergen, die ambtshalve dijkgraaf o'Ver
het platteland was, H. W. Rengers, ging niet akkoord met de be
knotting van zijn medezeggenschap. Hij protesteerde bij' de inge
landen tegen de ondergraving van zijn functie. 8o Tenslotte werd
hij als dijkgraaf erkend; in het vervolg zou hij als vierde persoon
naast de president, vice-president en 2 hoofdingelanden zitting
hebben in het dagelijks bestuur van de gecombineerde polders.
Tevens zou hij de briefjes voor de sluismeester over het in- en uit
laten van water mede ondertekenen. Enige tijd heeft de stad, via
de drossaard en dijkgraaf, nog een vinger in de pap gehad. Dit
duurde tot 1795, toen de functies van drossaard en dijkgraaf ge
scheiden werden.81

In het bestuurslichaam van de gecommitteerde ingelanden heeft
zich terzelfdertijd een andere ontwikkeling voorgedaan. Niet alle
polders van Zevenbergen waren op gelijke wijze in dit lichaam ver
tegenwoordigd. In de algemene bestuurlijke zaken bijvoorbeeld
waren de polders, die niet geheel op het grondgebied van Zeven
bergen lagen,82 niet op dezelfde wijze en met dezelfde sterkte ge
rechtigd als de andere. In het beheer van de haven schijnen de
noordelijker gelegen polders bovendien niet zoveel belang g,ehad
te hebben als de zuidelijke. In het akkoord van 1760 verschijnt
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voor het eerst een vrijwel nieuwe uitdrukking, die voortaan wordt
gebruikt en uiteindelijk overgaat op het waterschap van "Haven
en Sassen": "de ingelanden der drie polders, belang en interest heb
bende in de haven van Zevenbergen". Het getal drie is enigszins mis
leidend; het lichaam bestond uit het Oud1and (één polder); de ge
combineerde Oude Noord-Toren-polder, de Oost- en West-Meeren
polder, welke drie als één polder optraden; en de gecombineerde
buitenpolders, die in dit verband als één polder telden, en waarin
begrepen waren: de Koekoek, de Bruinings-polder, de Oude Pel
grom, de Nieuwe Pelgrom, de Grote Schenkeldijk, de Kleine Schen
keldijk en de Gelderse polder. Waarschijnlijk heeft een meesterhand
uit het OudlandJ deze organisatorische verhouding ontworpen!

Tegen het einde van de 18e eeuw heeft het bestuurslichaam van
de gecommitteerde ingelanden aan betekenis ingeboet; het lichaam
ontwikkelt zich tot een zuiver waterschapsbestuur, dat in bepa.alde
zaken nog bemoeienis had met het bredere terrein, waarop voor
heen de gecommitteerde ingelanden zeggenschap hadden. Tot aan
het einde van het oude regiem (hier in 1795) was het stadsbestuur
nog altijd in de gecommitteerde ingelanden vertegenwoordigdi. Die
vertegenwoordiging is tot dan toe zelfs nog een essentieel bestand
deeL Het blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat de magistraat en de inge
landen samen de uit te voeren werken aanbesteedden en controleer
den. Op 6 maart 1784 stelde de magistraat een nieuwe instructie
vast voor de sasmeester; op 28 mei 1784 benoemden de gecom
mitteerde ingelanden een nieuwe sasmeester.83 De algemene direc
tie en het oppertoezicht van de haven berust bij de magistraat; het
dagelijks beheer wordt door de ingelanden gevoerd.

Toch ging het onmiskenbaar de kant op, dat de ingelanden de
absolute zeggenschap over de haven tot zich trokken. In het jaar
1754 was een instructie voor de sasmeesters opgesteld, die in feite,
bij gebrek aan andere voorschriften, beschouwd moet worden als
het reglement op het beheer van de haven. Deze instructie werd
in het jaar 1784 ingetrokken, en in gezamenlijk overleg tussen ma
gistraat en ingelanden door een nieuwe vervangen.84 Hierin werd
aan de ingelanden het uitsluitend toezicht op het behe'er van de
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sluizen gegeven. Lijdzaam heeft het stadsbestuur aangezien, dat het
al zijn bevoegdheden verloor; het heeft er zelfs aan meegewerkt.

Een en ander geeft de indruk, dat het stadsbestuur min of meer
opzettelijk uit het beheer van de haven is gewerkt. Toch is het zeer
goed mogelijk, dat de opzettelijkheid niet z6 groot was, als ons nu
uit de feiten toeschijnt. Uiteraard waren de meeste personen van
de magistraat tevens ingeland in de polders, en als zodanig hadden
zij bij de gecommitteerden zitting. Waarschijnlijk hebben de be
stuursleden niet altijd duidelijk voor ogen gehad, in welke kwaliteit
zij zitting hadden; zo kan van lieverlede de vertegenwoordiging van
de magistraat min of meer vervaagd zijn.

De laatste in het archief der gemeente aanwezige rekening van
de gecommitteerde ingelanden is uit het jaar 1774. Daarna zijn geen
rekeningen meer afgehoord, noch in de landskist gedeponeerd. Het
is een duidelijk teken van de emancipatie der ingelanden.

In het jaar 1802 namen de gecommitteerde ingelanden, waaruit
de vertegenwoordiging van de gemeente inmiddels verdwenen was,
een besluit tot ampliatie van het reglement voor de sasmeesters, in
1784 door de magistraat opgesteld.s5 Aan de ene kant blijken
de ingelanden de jurisdictie en de bevoegdheden van het stadsbe
stuur volledig te hebben overgenomen; aan de andere kant wordt
duidelijk, dat zij nu een zuiver waterschapsbestuur vormen, dat zijn
andere taken, op het bestuur van het platteland betrekking heb
bend, geheel had afgestoten; een omwikkeling, die niet alleen in
Zevenbergen, maar in het gehele land te zien is. Men mag zich
afvragen, of in de periode direkt ná 1800 een en ander wel altijd
een wettelijke basis heeft gehad. Door de landsregering, die later
aan "Haven en Sassen" de verplichting oplegde, zich tot een wettig
waterschap te formeren, is althans aangenomen, dat het voordien
als een waterschap optredend orgaan de formele wettelijke basis
miste.

Tengevolge van de nieuwe bepalingen van het (Franse) regiem
deed zich in het jaar 1807 de noodzaak voor, het oude akkoord
van het jaar 1717 te herzien.S6 De bijdragen van de ingelanden
moesten beschouwd worden als een stedelijke belasting, die zonder
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uitdrukkelijk octrooi niet meer was toegestaan krachtens een besluit
van de landsregering dd. 20 december 1805. Beide partijen, het
stadsbestuur en de ingelanden, wilden het vroegere akkoonf in elk
geval naar de geest handhaven. Daarom werd besloten, dat de in
gelanden geen gelden meer aan de stad' behoefden af te dra.gen,
doch dat zij voor het herstel en het onderhoud van de bruggen
en kaden uit de gemeentekas een bedrag van 500 gulden kregen,
waarvoor zij zich verplichtten de nodige onderhoudswerken te doen.

Hier heeft zich een interessant "déto'llrnement" voorgedaan.
Geen van beide partijen heeft de oorspronkelijke situatie volledig
begrepen. Het stadsbestuur keek al te eenzijdig naar de kosten en
de lasten, en gaf zijn laatste bevoegdheden· prijs. De ingelanden
beschouwden het als vanzelfsprekend, dat zij het gehele beheer
over de haven hadden; zij eisen van de gemeente zelfs de som, die
zij oorspronkelijk zelf opbrachten. Hierdoor is de latere ontwikke
ling, namelijk dat de stad volledig uit het beheer van de haven
geraakte, zo sterk beïnvloed, dat zij practisch niet meer recht te
trekken was. Toch traden het stadsbestuur en de ingelanden nog
gezamenlijk op. Bij de dichting van Mark en Dintel in 1808 ver
zocht het heemraadschap, om water te mogen afvoeren door de
haven. Het stadsbestuur en de ingelanden, "die gecombineert directie
voeren", beslisten samen.87 Hetzelfde geschiedde bij de inundaties in
de jaren 1808 en 1809.88

Het haven- en bruggeld, ook kade- en bruggeld genoemd, werd
van oudsher door de stad geheven en genoten; het bracht plm.
f 500 per jaar op. In het begin van het jaar 1811 is deze retributie
door de stad aan de ingelanden afgesta,an.89

Met ingang van het jaar 1815 hebben aanvankelijk enig.e, van
lieverlede meer po,lders, te beginnen met de Zonzeelse Pö<lder, be
zwaren gemaakt tegen de omslag door de gecommitteerde inge
landen, met het gevolg, dat zij hun verdere medewerking aan het
onderhoud van de haven weigerden, en de drie gecombineerde pol
ders overbleven.

In 1824 betoonde het gemeentebestuur van Zevenbergen zijn
ontevredenheid aan de gecommitteerde ing'e1anden over het slechte
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onderhoud van de bestrating der havenkanten, die, zo werd althans
gesteld, sedert onheuglijke tijden door de ingelanden werden be
heerd.90 De ingelanden wierpen tegen, dat het onderhoud van de
straten hen, waarschijnlijk door een misverstand, was toebedacht.
Zij waren van mening, dat de zuiver waterstaatkundige werken,
bijvoorbeeld de kaden, bruggen, enz. hun last was, doch niet de
bestrating van de havenkanten.91

Er bestond een scherpe tegenstelling tussen het gemeentebe
stuur en de ingelanden. Waarschijnlijk lag de verhouding in de
persoonlijke sfeer moeilijk tussen de toenmalige burgemeester van
Zevenbergen, J. Damen, en de ingelanden of hun president. Op
dezelfde dag, dat de ingelanden antwoordden, dienden zij bij de
gemeente een oude vordering uit de jaren 1809 en 1810 in.,92

waardoor de zaak meteen vertroebeld werd, maar waaruit ook blijkt,
hoe hoog de ingelanden de terechtwijzing van de gemeente geno
men hebben. Na enig heen en weer geschrijf, waarbij de ingelanden
uiteindelijk toegaven, dat zij de bestrating te onderhouden hadden,
maar zich tevens over deze last beklaagden, die de polders eigenlijk
niet aanging, beslisten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op
3 maart 1826, dat het onderhoud van de bestrating der havenkan
ten door de gemeente moest geschieden.93

Hierdoor waren de vroegere akkoorden op een wankele basis
gebracht. Op 7 mei 1827 werd daarom tussen het gemeentebestuur
en de gecombineerde polders overeengekomen:
a. de gemeente onderhoudt op eigen kosten de straten langs de
havenkanten. b. de riolen, goten en putten in deze straten zullen
onderhouden worden door de ingelanden, maar op kosten van de
gemeente. c. bomen op de havenkanten zijn eigendom van de
gemeente; eventuele schade hierdoor aan de kaden zal door de
gemeente te herstellen zijn. d. de bruggen worden onderhouden
door ingelanden; eveneens de muren en verdere beschoeiingen van
de havenkanten; ook de 25 trappen langs de haven en het schoon
houden der riolen en zinkputten. Voor dit werk zal de gemeente
jaarlijks f 100 betalen aan het waterschap. Het akkoord werd op
18 mei 1827 door G. S. goedgekeurd.94
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Naar aanleiding van een ongeluk met een schip, waarna de
schipper, die zich benadeeld voelde, een rekest aan het provinciaal
bestuur zond, bracht de commissaris van het district Bre'dia een
vernietigend rapport uit over het beheer van de haven.95 De haven,
schreef hij, is in beheer bij de ingelanden. Er wordt al te veel gezien
naar de belangen van de landbouw, en in het geheel niet naar die
van de stad (vers water) en de scheepvaart. Er is geen reglement,
zodat er met het inlaten en uitlaten van water de grootste willekeur
plaats vindt. Het provinciaal bestuur droeg het waterschap op een
reglement op te stellen en dit ter goedkeuring in te zenden. Het
op te richten waterschap, dat hiermede een wettelijke status zou
verkrijgen, voldeed aan de opdracht. Het ontwerp-reglement werd
bij K.B. van 29 december 1835 goedgekeurd. Een voorlopig tarief
op de haven- en sluisgelden was reeds in 1831 goedgekeurd.

De gemeente Zevenbergen zag terdege in, dat de zaak van de
haven haar geheel uit de hand gelopen was. Bij de opstelling van
het nieuwe reglement diende de burgemeester bij de hogere autori
teiten ontwerpen in,96 die echter niet in beschouwing zijn genomen.
Zijn bezwaren golden voornamelijk, dat de polders te eigenmachtig
optraden, dat het door de ingelanden ingediende ontwerp-regle
ment kennelijk was opgesteld met de bedoeling, de geme'ente geheel
te weren, en dat voorheen de ingelanden altijd samen met het stads
bestuur het beheer over de haven hadden gevoerd. Hetgeen hij
naar voren bracht, schijnt niet concreet genoeg te zijn geweest;
zijn betoog heeft aan de loop der zaken geen andere wend:ing kun
nen geven.

Op 9 juli 1838 volgde echter een K.B., waarin toch wel enige
rekening is gehouden met de historische antecedenten.97 Daarin
werd bepaald, dat voortaan een lid van de raad der gemeente in
het bestuur van "Haven en Sassen" moest worden opgenomen; de
andere punten, waarop herziening was gevraagd, werden afgewezen.
Uit het archief der gemeente valt nergens af te leiden, dat aan deze
bepaling uitdrukkelijk de hand is gehouden. Nergens blijkt iets over
de aanwijzing of delegering van een vertegenwoordiger van de raad
der gemeente in "Haven en Sassen". Het zal wel z6 zijn geweest,
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dat practisch altijd één der gecommitteerde ingelanden tevens lid
van de raad was, waardoor aan de ene kant vanzelf aan de bepaling
van het K.B. was voldaan, en die bepaling aan de andere kant niet
de minste zin had'. "Haven en Sassen" heeft zich in het geheel niet
verzet tegen de opname van een lid van de raad in het bestuur;
maar wel heeft het weten te bereiken, dat niet de burgemeester als
vertegenwoordiger van de gemeente werd aangewezen.

Sinds 1835 voerde "Haven en Sassen", nu als wettelijk erkend
waterschap, het beheer over d~ haven van Zevenbergen.

In 1940 namen de Staten van Noord-Brabant het principe
besluit,98 de zorg voor een geregelde waterafvoer van de Mark en
de Dintel en de daaronder ressorterende waterleidingen bij één wa
terschap te leggen, het heemraadschap Mark en Dintel. Om ver
schillende redenen, niet in het minst om de doelmatigheid in de
voorbereiding van grotere werken, achtten de Staten het beter,
het beheer over het gehele stroomgebied van Mark en Dintel in
één hand te leggen. Bovendien was het provinciaal bestuur niet
overtuig,cl van de juistheid en effectiviteit van het beheer door
"Haven en Sassen". Bij besluit van de Commissaris der provincie
dd. 10 maart 1943 werd het waterschap "Ha,ven en Sassen" opg'e
heven,99 en is de haven van Zevenbergen in beheer gekomen bij het
heemraadschap Mark en DintePOO De verhouding tussen de ge
meente en het heemraadschap inzake de haven wordt nog steeds
beheerst door de overeenkomst van 1827, zij het dat enige punten
door veranderde omstandigheden vervallen zijn.

3. De eigendom

De vraag heeft zich voorgedaan, wie als eigenaar van de haven
en de bijbehorende werken te beschouwen is. Deze vraag heeft voor
een kort ogenblik gedreigd de onderhandelingen tussen de gemeente
en het heemra,adschap Mark en Dintel inzake het herstel van de
kademuren te verstoren, doch nu heeft zij louter historische of
speculatieve waarde. Voorop moge gesteld worden, dat de gehele
aangelegenheid van de haven, haar ontstaan, het beheer, de afstand
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van beheer en onderhoud aan de ingelanden, later aan "Haven en
Sassen", later aan het hoogheemraadschap, een ingewikkelde zaak
is, die aan de hand van het bovenstaande misschien te eenzijdig
historisch wordt gezien. Bovendien blijkt uit het befaamde Hof
vij,ver-arrest van de Hoge Raad, dat in juridicis wateren tot de
meest glibberige zaken behoren. Een standpunt over de eigendom
kan dan ook slechts onder groot voorbehoud van een ander oor
deel gegeven worden.

Toch kan het dienstig zijn, de feiten in ogenschouw te nemen,
die bij het vraagstuk over de eigendom betrokken moeten wo'rden.
De haven van Zevenbergen is een kunstmatig water. Hier en daar
in de litteratuur vindt men de mededeling, dat zij een rivier is, doch
het onderzoek heeft voldoende uitgewezen, dat zij een geheel aan
gelegd kanaal is. In het bovenstuk volgt zij een deel van de oude
bedding der vroegere rivier de Roodevaart. Een natuurlijke rivier
zou zonder me'er aan de staat toebehoren; een kunstmatig water
echter niet.

Dit kanaal is vanaf het Lamgatseveer tot aan het Hollandsch
Diep door de stad Zevenbergen gegraven en bekostigd.

Enige malen, in 1611 en 1683, heeft de stad Zevenbergen gron
den verkregen (in schenking of door koop), waar delen van het
kanaal gegraven werden. Het is dan ook voor geen enkele tegen
spraak vatbaar, dat de eigendom van de haven aanvankelijk bij de
stad gelegen heeft.

Op het kadaster stonden de haven en haar werken op naam
van "Haven en Sassen", met dien verstande dat het tracé onder
de gemeente Zevenbergen op naam van "Haven en Sassen van
Zevenbergen" stond, het tracé onder de gemeente Klundert op
naam van de "Ingelanden der drie polders, uitwaterende door de
Haven van Zevenbergen". Met beide inschrijvingen is een en het
zelfde lichaam bedoeld. Ten tijde van de eerste inschrijving (c. 1830)
is de toenmalige beheerder als eigenaar beschouwd en geregistreerd.
Het verschil in terminologie wijst erop, dat bij de inschrijving af
gegaan is op mondelinge mededelingen, en dat geen titel van
eigendom is getoond.10l
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De oudere stukken spreken nergens over de eigendom van de
haven, of een overdracht van de eigendom. De kwestie van de
eigendom is voorheen nimmer in beschouwing genomen.

V66r 1800, toen de gecommitteerde ingelanden aanvankelijk
samen met de stad, later zelfstandig, het beheer en het onderhoud
van de haven hebben gehad, kunnen zij niet beschouwd worden
als een autonoom lichaam, doch als een integrerend deel van het
bestuur van de stad en het land van Zevenbergen. Onmogelijk kan
worden aangenomen, dat v66r 1800 de eigendom van de haven
op de ingelanden is overgegaan.

Ná 1800 ligt de zaak niet zo duidelijk. "Haven en Sassen" ging
in het begin van de 1ge eeuw op de oude, in feite onwettige weg
verder; het werd in 1835 als wa.terschap erkend. Het behee'r, on
derhoud en vruchtgebruik van de haven had! het al langer. Bij de
reglementering van het waterschap is de eigendom van de kunst
werken geheel buiten beschouwing gelaten.

Het moet derhalve waarschijnlijk worden geacht (salvo meliori
judicio!), dat de eigendom van de haven n6g bij de gemeente Zeven
bergen berust.
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77 H.en S. Res. 11 december 1760. P.A. nr 5949.
78 P.A. nr 5949.
79 G.A.Z. Res. 17 juli 1762.

140

Jaarboek De Oranjeboom 16 (1963)



80 P.A. nr 5949; afschrift dd. 9 mei 1764. O. Res. 8 mei 1765.
81 H.en S. Res. 12 maart 1803.
82 De bedijkingen (en begrenzingen) van verschillende polders onder Zevenbergen

vallen niet samen met de gemeentegrens. Aan dit verschijnsel, dat hier niet
van overwegend belang is, hoop ik t.Z.t. een afzonderlijke studie te wijden.

83 H.en S. Res. 6 maart, 28 mei 1784.
84 Een S. Res. 5 juni 1802.
85 Een S. Res. 5 juni 1802.
86 Een S. Res. 20 april 1807.
87 G.A.Z. invent. nr 1998.
88 G.A.Z. invent. nr 1999.
8(J H.en S. Res. 2 mei 1811.
(JO H.en S. ongeordend archief, dossier Haven en Sassen.
n Opgemerkt moet worden, dat dit onderscheid hier voor de eerste maal naar

voren komt; in oudere stukken werd nergens verschil gemaakt tussen de
havenkanten en de bestrating. Zeer goed mogelijk is, dat de ingelanden zich
beroepen op een gewoonterecht, dat niet in de stukken tot uiting komt.

(J2 H.en S., ongeordend archief, dossier Haven en Sassen.
(J3 G.A.Z. Ingekomen stukken van G.S. 3 maart 1826, 18 mei 1827.
(J4 H.en S., ongeordend archief, dossier Haven en Sassen.
(J5 P.A. nr. 5949.
(J6 P.A. nr 5949. G..A.Z. Minuten van brieven v. d. burgemeester 1836, nrs 21

en 803.
97 P.A. nr 5949. G.A.Z. Ingekomen stukken b. en w. 1838, nr 72.
98 Provo Blad 9 augustus 1940.
99 Provo Blad 1943, nrs 59 en 60.

100 Het heemraadschap van Mark en Dintel is in het jaar 1805 opgericht.
101 De kadastrale inschrijving van een goed op naam van een eigenaar geeft

slechts een indicatie; zij kan niet als een bewijs van eigendom gelden.
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