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Inleiding

In 1290 gaf graaf Floris vrijdom van tol aan de in Niervaart wonende lieden van
de heer van Strijen. Het charter waarin dit beschreven staat, is het oudste schriftelijke
bewijs van het bestaan van Niervaartl. Dat er binnen de heerlijkheid Niervaart ook
een aanzienlijk dorp lag, n1.eldt een document uit 13472. Daarin begiftigt Beatrijs van
Putten en Strijen het dorp Niervaart met de inkomsten uit de accijns op wijn en
bier, het schroden van de wijn, het bierdragen, de wissel, de waag, de lakenhal en
het veer tussen Niervaart en Broek, op voorwaarde dat het dorp 10 pond Hollands
van de jaarlijkse inkomsten afstaat aan het plaatselijke gasthuis. Tien jaar later, in
1357, kreeg Niervaart van Boudewijn en Aleida, heer en vrouwe van Putten en
Strijen, het privilege om zelf recht te spreken3 . In dat charter wordt melding ge
maakt van een schout, schepenen, een baljuw, burgemeesters, een bode en een vier
schaar. Volgens dit geschrift stond er in het dorp een gevangenis en waren er diverse
herbergen. Verder lagen er binnen de heerlijkheid een aantal moerdijken waarvan de
rentmeester de pachtsom incasseerde. Het dorp verwierf in 1357 ook het recht tot
het houden van een vrije jaarmarkt die acht dagen voor de kemus begon en tot acht
dagen na de kermis duurde.

Men heeft lange tijd gedacht dat Niervaart bij de St. Elisabethsvloed in 1421
verloren is gegaan. Juten was de eerste die er op wees dat het dorp pas omstreeks
1449 door het water werd verzwolgen4 . Dat het dorp in 1443 nog bewoond werd,
blijkt uit de door ons beschreven oude rentmeestersrekeningen van Niervaart5. Na
Juten hebben ook Cerutti en Delahaye belangwekkende gegevens over Niervaart
boven water gehaald!». In de door hen geraadpleegde documenten vonden zij even
wel geen concrete aanwijzingen over de ligging van het dorp.

In dit artikel zullen wij ingaan op een aantal archiefstukken die daarover meer
duidelijkheid verschaffen. Allereerst zijn dat verklaringen welke in de tweede helft
van de vijftiende eeuw zijn afgelegd door mensen die het oude Niervaart nog ge
kend hebben. Verder zijn dat oude landkaarten en geschriften uit het begin van de
zestiende eeuwen de oudste rentmeestersrekeningen van het nieuwe Niervaart
(Klundert). Door de gegevens uit deze bronnen met elkaar te combineren, is het
mogelijk om een aantal in de rentmeestersrekeningen van het oude Niervaart ver-
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1. Het gebied rondom Zevenbergen.
Detail van een manuscriptkaart uit 1555, getekend door Comelis Pietersz8
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melde moerdijken, gronden en waferen nader te lokaliseren. Naast deze reconstruc
tie van de middeleeuwse heerlijkheid Niervaart kan aan de hand van deze documen
ten ook de lokatie van het oude dorp Niervaart worden vastgesteld.

We zullen in dit artikel eerst ingaan op de loop van de oude i\.1ark en de ligging
van het dorp. Vervolgens zal worden nagegaan waar de in de oude rekeningen ge
noemde moerdijken Boudijnslandt en Oudenbusch !vloerdijc lagen. Tenslotte zullen we
de lokatie bepalen van de wateren en gronden die in de rekeningen worden aange
duid met de namen Smarteers, de Vallen, Eebelant, Droncken Oort, de Leechte, Nijeuwen
Amer en tHeijlichlant.

De oude [V[ark

De heerlijkheid Niervaart werd in de middeleeuwen aan de zuid- en westzijde
begrensd door de Mark. Van deze rivier is bekend dat haar loop toen anders was dan
nu. De benedenloop van de oude Mark liep toentertijd noordelijker. Voor de afba
kening van de heerlijkheid Niervaart is het dan ook belangrijk om de oude
Markbedding te reconstrueren. We zullen dit doen aan de hand van de in de inlei
ding genoemde bronnen.

Een landkaart uit 1555, getekend door Cornelis Pietersz., toont ons een over
blijfsel van de bedding van de oude Marck8. Het bijgaand afgebeelde fragment van
deze kaart laat zien dat de oude Mark iets ten zuiden van Zevenbergen lag op de
plaats waar nu het Zwanengat ligt (afb. 1). Om.dat de teksten op de oude kaarten
veelal moeilijk te lezen zijn, hebben we ze vervangen door teksten in machineschrift.

Een tweede fi~agment van dOude 1\!larck staat getekend op een landkaart uit circa
15679. Bijgaand is een fragment van deze kaart afgebeeld samen met een afbeelding
van hetzelfde gebied op de. hedendaagse topografische kaart (afb. 2). In de rentmees
tersrekening van Niervaart van 1564 wordt datzelfde watertje aangeduid met het
oude diep vander riviere Ilander i\.1ercke10 .

In een geschrift uit 1540 komt het toponiem de Cromme Mercke voor. Daarin le
zen we dat de Cromme Mercke vanuit het noorden in de 1\!Ioeijkene valt en de west
grens bepaalt van het land van de prins van Oranje!!. In 1484 verklaarde Machiel
Clausz. die Vissere, oud omtrent 80 jaar, dat die Oude 1\1erke ende die Cromme i\.1erke
een iS12

. Dit derde overblijfsel van de oude Mark lag dus ten noorden van de Moye
Keene en vormde de grens tussen het land van de heer van Bergen op Zoom en de
prins van Oranje. Afgaande op de toevoeging Crornme mogen we aannemen dat de
Mark daar vrij grillig verliep. Om tot een nieuwe beter gedefinieerde grens te ko
men, besloot men in 1549 tot het graven van een rechte sloot. Dit blijkt uit een do
cument uit dat jaar, waarin afspraken worden gemaakt aangaande een scheisloot die
gegraven zal worden tussen de twee bakens naar de i\.1oykene en de paal op de erop of het
einde van de Valkenbersche Amer staande13 . Deze scheisloot bepaalt ook nu nog de grens
tussen de gemeenten Klundert en Fijnaart. De laatste restanten van de bedding van
de Kromm.e Mark zijn vermoedelijk bij de inpoldering van de Grote Polder van
Niervaart en de Nieuwe Fijnaart, in 1558, verloren gegaan.

Over de verdere loop van de oude Mark zijn de meningen verdeeld. Juten
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2. De polder 'de Ketel', gelegen op ongeveer 2 km ten zuidoosten van Klundert.
Boven: Detail van een manuscriptkaart uit circa 1567, waarvan de tekenaar onbekend is9

Onder: T oDo2Crafische kaart uit 1989 van hetzelfde
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meende, op grond van een rapport dat voor de Hoge Raad van Mechelen werd uit
gebracht, dat de Tonnekreek het volgende deel van de bedding is, alhoewel in het
rapport tevens de opvatting was uitgesproken dat de Mark iets meer westelijk zou
hebben gelopen14

. Van Rheineck Leyssius achtte het niet uitgesloten dat de Kromme
Kreek en niet de Tonnekreek de loop van de oude Mark zou zijn geweest1S . Deze
hypothese werd later bevestigd door Tuinstra. Uit zijn bodemonderzoek bleek dat
de Tonnekreek een gegraven sloot is. Volgens hem is de Tonnekreek nog een over
blijfsel van de uit de vroege middeleeuwen bekende GravÜmesloot. Uit de bouw
van de bodemprofielen concludeerde Tuinstra dat de meer westelijk gelegen
Kromme Kreek inderdaad een oude inham is waarin de oude Mark eertijds uit
mondde1s.

De op basis van deze oude landkaarten en teksten gereconstrueerde bedding van
de oude Mark is bijgaand in kaart gebracht (afb. 3).

Het dorp Niervaart

Men heeft lang gedacht dat het oude dorp Niervaart, net als het latere Klundert,
lag aan de noordzijde van de Moye Keene. Dat het dorp daarentegen ten zuiden van
de Moye Keene heeft gelegen, blijkt duidelijk uit een aantal oude landkaarten en ge
schriften.

De oudste kaart van ons gebied stamt uit 1520 en werd vervaardigd naar aanlei
ding van een proces dat voor de Hoge Raad van Mechelen werd gevoerd over de
scheiding tussen het land van de heer van Bergen op Zoom en de heer van
Niervaart16 . Deze bijgaand afgebeelde landkaart werd vervaardigd door Pieter
Michielsz. en Adriaen Claesz. de Kaeter (afb. 4). Alhoewel de kaart niet bepaald
nauwkeurig getekend is, toont hij toch overduidelijk aan dat Niervaart ten zuiden
van de MO)len Keene lag. Hetzelfde geldt voor een later ongedateerd landkaartje uit
de collectie Havermans, dat eveneens bijgaand is afgebeeld l7 (afb. 5).

Een voorbeeld van een geschrift waaruit het gestelde blijkt, is het in 1525 opge
maakte verslag van visitacien gedaen opte gorssingen over den diepen vander Barlake en van
j\lIoeijkeen1S . Deze inspectie werd per boot uitgevoerd door vertegenwoordigers van
de heren van Niervaart en Bergen op Zoom in aanwezigheid van die prelaet van Sinte
Bernaerts met als doel de westgrens van de heerlijkheid Niervaart vast te stellen. In
dat verslag lezen we onder andere het volgende: Wij zijn gevaeren in den
Nijeuwenbosch alwaer wij ons hebberi ,,<edaen oversetten opte Sceijsloot vander Nieuwervaert;
ende ,,<egaen lan,-,<s denselven Sceijsloot tot aent diep van l\!Ioeijkene dwelck noortll/aerts licht
van.den gorssingen pan Stanterbuijten ende vander Nijeuwervaert; varuier voors. Nieuwervaert
zijn wij dwers over l\rloeij/eene gevaren tot aen de Cromme lvlercke die aen de zllijtwestzijde
staet vanden C/llndert ende van den twee bakenen alwaer wij hebben gedaen stellen een spene
met een mand daerop tot een bolbakene ende zo zijn wij wederomme gecomen tot opte
Oudenbosch.

Ze reisden dus eerst van Nieuwenbosch naar Niervaart. Het dorp
Nieuwenbosch, dat ook op het landkaartje uit 1520 staat vermeld, lag ten zuiden van
de tegenwoordige Mark, tegenover het late.r, 111 1528, aangelegde dorp
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3. Reconstructie van de bedding van de oude Mark vanaf Zevenbergen tot aan het Hollands Diep.
Ondeq,'Tond: Topografische kaart uit circa 1900.
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4. Het gebied tussen de MoyeKeene, Oudenbosch en Zevenbergen.
Manuscriptkaart uit 1520, getekend door Pieter Michie.lsz. en Adriaen Claesz. de Kaeter16
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Standdaarbuiten. Vervolgens voeren ze dwars over de Moye Keene richting de mon
ding van de KrOlmne Mark waar, zoals we al eerder lazen, twee bakens stonden. Na
de inspectietocht keerden ze terug naar Oudenbosch. Bij deze visitatie was een ver
tegenwoordiger van de abdij van St. Bernaards aanwezig omdat deze abdij aan de
Schelde, op grond van oude rechten, meende aanspraak te kunnen maken op bepaal
de inkomsten uit het geïnspecteerde gebied.

Meer duidelijkheid over de precieze ligging van het dorp Niervaart verschaft de
rentmeestersrekening van het nieuwe Niervaart over het jaar 1564 10 . Hierin meldt
de toemnalige rentmeester Hendrick van Baerle, alias Hendrick Sprong, uitgaven die
gedaan zijn aent besoomerdijcken vanden gOY5se daer op hier voorrnaels het dOlp oft vrijheijt
van Nijervaert eendee/s gestaen heift. Verderop in de rekening staat dat het mer gaat
over het gors met de naam Oudt Nijervaert alias den Keetel. Het gors lag tussen het
diep van Moeijen Keene en de polder Bloemendael. Door het gors liep, langs de dijk van
Bloemendaal, het oude diep vander riviere vander 1\lercke. Deze topo- en hydroniemen
komen ook voor op het eerder genoemde, bijgaand afgebeelde landkaartje uit ca.
1567 (afb. 2). Daarop zien we inderdaad een polder met de naam Keetel, welke gele
gen is tussen de Moeijenkeene en de polder B/oemendael. Ook de rivier dOude iWarck
staat op de kaart aangegeven. Dezelfde polder vinden we terug op de bijbehorende
hedendaagse topografische kaart als de Groote Ketel. We kunnen dus concluderen dat,
volgens rentmeester Hendrick van Baerle, het dorp Niervaart deels gelegen heeft op
het land dat nu de Groote Ketel heet.

Het toponiem Keete/ duidde volgens Schönfeld op een laagte of diepte in de
grond welke meestal met water gevuld was l9 . Dat de grond waarop het bedijkte
dorp eertijds stond lager lag dan zijn onbedijkte omgeving kan verklaard worden
door de inklinking van die grond gedurende de circa 150 jaar dat het dorp bestond,
terwijl de restanten van de dijk die vermoedelijk het dorp ooit omsloot ervoor zorg
den dat de laagte in de grond komvormig was waardoor er water in bleef staan.

Daar de Mark de zuidgrens van de heerlijkheid Niervaart bepaalde, moet het
andere deel van het dorp ten noorden van de Ketel, op de Plate, hebben gelegen.
Het Keteldiep, zoals het water ten noorden van de Grote Ketel nog tot voor kort
genoemd werd, zou dan dwars door het dorp gelopen hebben, en wordt in de oude
rentmeestersrekeningen aangeduid met de Keene binnendijcxs. Het Keteldiep is dan
waarschijnlijk de gegraven Nieuwe Vaart geweest waaraan, volgens de overlevering,
het middeleeuwse dorp zijn naam ondeent. Dit vermoeden wordt versterkt door de
opmerking van Leenders dat het goed mogelijk is dat de Nieuwe Vaart een afsnijding van
een last(\?e Markbocht UJas20

.

Al deze gegevens tezamen leiden ons tot de op het bijgaande landkaar~e gete
kende reconstructie van de ligging van het dorp Niervaart en de loop van de
Nieuwe Vaart (afb. 6).

De moerdijken

In de door ons beschreven rentnleestersrekeningen van Niervaart worden t\vee
moerdijken met naam genoemd. In de rekeningen over de jaren 1436/37, 1438/39
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5. Het gebied tussen de Botervliet (Hollands Diep), Oudenbosch en Zevenbergen.
Detail van een ongedateerde manuscriptkaart uit de collectie Havennans l7
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6. Reconstructie van de ligging van het dorp Niervaart en de loop van de Nieuwe Vaart.
Ondergrond: Topogratlsche kaart uit circa 1900.

7. Reconstructie van de lokatie van de 'Oudenbusch Moerdijc'.
Ondergrond: Detail van een manuscriptkaart uit 1565 van het gebied tussen .Ruijgenhil (Willemstad) en
Fijnaa.rt, getekend door Cornelis Pietersz. en Jan Symonsz.24
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en 1442/43 is dat de /noerdijc op die Nievairt geheijten Boudijnslandt, die die van
Sevenbe/;gen gedijd hebben, terwijl er in de rekening over 1438/39 bovendien sprake is
van inkomsten uit de verpachting van de dijcwal /Jan de Oudenbusch l\11oerdUC'. Van
beide lTlOerdijken zullen we nu nagaan waar ze toen lagen.

BoudUnslandt

Volgens Van Ham had de heer van Bergen op Zoom in 1435 de moerbedijking
genaamd Bouwensland uitgegeven aan lieden van Zevenbergen21 . In 1484 verklaar
de Pieter van Lit, die toen omtrent 75 jaar oud was en die in 1430 schepen van
Zevenbergen was, dat hU met meere anderen BouwenslanJ inghenomen ende geccift heift
vande gemeene heeren te weten Nassouw ende Be/;ghen12,5. Uit deze verklaring blijkt dat
Bouwenslant deel uitmaakte van het gemene land van de heren van Niervaart en
Bergen op Zoom. Het toponiem Bo//wenslant komt ook voor op het eerder aange
haalde en bijgaand afgebeelde landkaartje uit 1520 (afb. 4). Dit zeer schetsmatig gete
kende kaartje toont ons dat BoullJenslant lag tussen StantdairbuUten en de 'Bergse'
lvieeren. In 1526 stond de heer van Bergen op Zoom de van zijn land geïsoleerd lig
gende i\1eeren af aan de heer van Zevenbergen21

. Het toponiem de iÎ!1eeren komt nog
op veel topografische kaarten voor, en daaruit blijkt dat de lvleeren het Ineest westelijk
deel van het land van Zevenbergen is22 . De op basis van deze gegevens bepaalde lo
katie van Boudijnslandt hebben we aangegeven op de bijgaand afgebeelde overzichts
kaart (afb. 8).

Oudenbusch JVloerdUc

Omtrent deze moerdijk verklaarde Pieter van Lit in 1484: Gevraecht llande
Oudenbossche lvloerdUck seet dat hij leet noortwestwaert vande HeUninghen ende en weet an
ders niet dan dat hij vuijtgegheven was vande gemeene heeren weghen ende heift anders eghee
ne Oudenbossche iVloerdijck geweeten binnen 60 jaeren herwaert l2

. Ook de Oudenbossche
Moerdijk was dus geuleenschappelijk bezit van de heren van Niervaart en Bergen op
Zoom.

Willem Bertelssoen, oud omtrent 73 jaar, gaf nog wat meer informatie over de
ligging van deze moerdijk. Hij verklaarde in 1484: Gevraecht vanden Oudenbosschen
1\Ilóerdijck seijt dat die lach bUde Heijni11,l!,e wer den Valkenberchschen Amer ende dat hij dair
1nede halp dUken. 12

De door hem genoemde Valkenbergse Amer ontleende zijn naam aan het laat
middeleeuwse dorp Valkenberg, dat volgens Juten nabij het tegenwoordige
Heijningen heeft gelegen 23 . De Valkenbergse Amer is volgens hem de waterloop die
n1.et den Amer staat aangeduid op een in 1565 door Cornelis Pietersz. en Jan
Sijmonsz. getekende landkaart24 . Op het bijgaand afgebeelde fragment van deze kaart
hebben we de lokatie van de Oudenbusch JVloerdUc aangegeven (afb. 7).
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Andere ,,?ronden en wateren

In de rentmeestersrekeningen van het oude Niervaart komen ook een groot
aantal topo- en hydroniemen voor die we op de hedendaagse landkaarten niet meer
terugvinden. Enkele daarvan staan ook vermeld in de eerder genoemde archiefstuk
ken. Van deze gronden en wateren zullen we nu de ligging gaan bepalen.

Smarteers

Dit toponiem wordt vermeld in een akte uit 1547 waarin de prins van Oranje
zijn viswateren rondom deWyven Keene, nu Hollands Diep, verhuurt aan Merten
Cornelis Rommers25

, en in de eerste rentmeestersrekeningen van het nieuwe
Niervaart26

. Bovendien staat dit gors afgebeeld op een oud landkaartje uit het begin
van de zestiende eeuw27

• Deze aanwijzingen leiden tot de op de bijgaande over
zichtskaart (afb. 8) aangegeven lokatie van Snwrteers, dat in latere geschriften ook wel
Smartairs wordt genoemd.

Hieruit blijkt dat de heerlijkheid Niervaart zich uitstrekte tot over het Hollands
Diep. Dit lijkt vreemd omdat de plaats waar Smarteers lag nu geheel los ligt van het
Klunderts grondgebied. Dat Srnarteers toch tot de heerlijkheid Niervaart behoorde,
hangt samen met de situatie van voor 1421. In dat jaar ontstond door de
St. Elisabethsvloed het brede Hollands Diep. Voor die tijd werden de gronden waar
op Smarteers en het dorp Niervaart lagen onderling gescheiden door een veel smallere
rivier. Nog tot in de vorige eeuw behoorden enkele gronden ten noorden van het
Hollands Diep tot het rentambt Niervaart. Zo heeft Strijensas nog tot 1806 deel uit
gemaakt van de gemeente Klundert26 .

De Vallen

Dit toponiem vinden we terug op het bijgaand afgebeelde landkaartje uit de col
lectie Havermans (afb. 5). Ook al komt dit toponiem niet meer voor op de tegen
woordige landkaarten, toch is het volgens Van der Mierden nog bekend bij de lokale
bevolking. Hij schrijft hierover: jVIet het toponiem de Valle wordt een deel van de oever
van het Hollandsch Diep, toen T;flyvenkeene geheten, bedoeld. Tot 1/001' kort kende men nog
de Val voor de Schans en de Val voor de Ton, de Noordschans en de TorurekreelP'. Deze
gegevens maken het mogelijk om de Vallen te lokaliseren als aangegeven op de bij
gaande overzichtskaart (afb. 8).

Eebelant

Dit toponiem wordt genoemd in het contract 1/an dijckagie van Clundert, Santberch
ende Nijeuwen Dijck dat in 1557 werd afgesloten. Daarin lezen we over dijcken die ltg
gen sullen opten Iwortwesternvint lift daeromtrent, be,gimlende 1/an 't eijnde van de Tonne ende
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streekende tot aen Ebenlant bij Roode Vaert omtrent het oosteijnde vanden Langen weg, en
over dijeken die leggen sullen opden 1'l00rdenwint cift daeromtrent, beginnende van 't voors.
Ebenlant ende streekende tot aen 't beginne van 't lant val'lJacobs Gramaijf28.

De eerstgenoem.de dijk moest dus worden aangelegd van de Tonnekreek tot aan
de Langeweg, terwijl de andere dijk liep van de Langeweg tot aan de grens met het
land van Jacob Gramaije, waarmee volgens een landkaart uit 1565 de tot het land
van Zevenbergen behorende Zuid-Klundert wordt bedoeld24 . Het toponiem
Eebe/ant komt op geen enkele landkaart voor, maar de bovenstaande beschrijving
geeft voldoende informatie om Eebelant te lokaliseren als aangegeven op de bijgaande
overzichtskaart (afb. 8). Interessant is nog dat uit het contract van 1557 blijkt dat de
Klundertse Langeweg reeds voor de inpoldering was aangelegd.

Droneken Oort

Dit in Nederland vaker voorkomend toponiem verwijst n1.eestal naar een dorp
dat daar in vroeger tijden gelegen heeft en dat door overstroming verloren is gegaan.
Op basis van een aantal manuscriptkaarten uit de zestiende eeuw heeft Herben aan
getoond dat Dron.eken Oort lag op de plaats waar nu de haven van Moerdijk ligt29

.

Iets ten zuiden van Droneken Oort lag een stuk land dat zowel op een landkaart uit
1561 alsook in de rentmeestersrekening van Niervaart uit 1563 wordt aangeduid met
de naam Overdraghf29,26. Daarvan is bekend dat het een dorp was dat reeds bestond
voordat er sprake was van het dorp Niervaart. Vermoedelijk is het dorp Overdraghe
door overstroming verloren gegaan of zijn de bewoners ervan naar het nieuwe dorp
Niervaart getrokken en heeft men het daarna aan het water prijsgegeven. In een akte
uit 1377 wordt namelijk gesproken over het uitgors die Overdraghe, J:elegen in der pro
ehyen van der Tyervairi3o. Dit alles doet vermoeden dat Droneken Oort, waarvan de lo
katie is aangegeven op de bijgaande overzichtskaart (afb. 8), nog een restant is van
het oude dorp Overdraghe.

De Leeehte

In de renmeestersrekeningen van het nieuwe Niervaart lezen we over dit hydro
niem het volgende: De visseherije vander Leeghte beginnende aende westsUde vanden
Hleehsloot, soa die van ouden tUden plaeh vuUt te cornen loopende int diep Valide Spranse tllS
sehen de Blooeken ende de landt van Sevenbe~Rhen, streckende vanden ouden /zalven diep west
waerdts vuijtlO . Deze waterpartij staat ook afgebeeld op een landkaart uit 156031

.

Daarop is te zien dat de Leechte lag tussen het oude eiland Moerdijk en het land van
Zevenbergen (afb. 8).

N!jeuwen Amer

In 1484 verklaart Willem Mertenssoen, oud omtrent 45 jaar: Voirt sevraeeht van-
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den Niuwen Amer tuiÜ?,ht dat dUen oic altUt bUden Caste/eUn vander Nhn,;ervaert verhuert is
gelveest ende dat hU se/ve den selven Niuwen Arner ge/mert ende bevist he~ft ende is 2ele,gen
westwaerts vande Nilfl1/erVaert mde dat fnm dien plach te bevisschm totten Breeden Vliet toe
m heeft noUt anders 2esien noch hoerm se,ç;gen 12.

De Nieuwe Amer komt ook voor op het landkaartje uit 1520 (afb. 4) en het
kaartje uit de collectie Havermans (afb. 5).

Volgens de oude rentmeestersrekeningen maakte de Nieuwen Amer, net als
Bouwensland, deel uit van het gemene land. Pas in 1519 werden de Nieuwen Amer
en Bouwensland verdeeld, hetgeen blijkt uit de volgende akte die dateert van 25 au
gustus 1519: Jheronimus van der Noot doet uitspraak als arbiter tussen heer
Hendrick, graaf van Nassou, heer van Breda, en heer Jan, heer van Bergen opten
Zoom, in hun geschil, ontstaan naar aanleiding van het vonnis van den Hoge Raad
van Mechelen, gegeven in het petitoir, waarbij Bouwenslant en de Nyeuwe Amer aan
beide partijen gezamenlijk zijn toegewezen zonder melding te maken van de
Nyeuwervaert, die den graaf van Nassou toebehoort, en wijst den graaf van Nassou
toe 213 van Bouu;enslant en 213 van den Nyeuwen Amer, die met de Nynnuervaert ge
rneten is, benevens dat deel van de geer land, geheten Stantderbuyten, dat tussen de
beide 213 delen ligt32 .

Al deze gegevens leiden tot de op de bijgaand afgebeelde overzichtskaart aange
geven lokatie van de NUeuwen Amer (afb. 8). Het fèit dat den Nyeuwm Amer en
Nyeuwervaert als één geheel waren opgemeten, bewijst nogmaals dat het dorp
Niervaart ten zuiden van de Moye Keene lag.

tHeUlichlant

In 1486 werd in opdracht van de heer van Zevenbergen een onderzoek inge
steld naar de ligging van de gorzen die grensden aan zijn land. Diverse personen ver
klaarden toen dat tHeUligeland is 2e/e2en westwairt vande NUeuweruaert over de
J\1oeUenkeen, streckmde lan,l.;s de Cromme 1~,1aerckeI2. In de oude rentmeestersrekeningen
lezen we bovendien dat tHeUlichlant deel uitmaakte van het gemene land van de he
ren van Niervaart en Bergen op Zoom5. Uit deze gegevens en de eerder gereconst
rueerde oude benedenloop van de Mark blijkt dat tHeUlichlant lag op de plaats waar
in 1558 de Nieuwe Fijnaart polder ontstond (afb. 8).

Conclusies

Zowel oude geschriften als oude landkaarten bevatten een schat aan informatie
voor heemkundig onderzoek. Door de gegevens uit deze twee archidbronnen met
elkaar te combineren, is het ons gelukt om:
- de benedenloop van de oude Mark vanaf Zevenbergen tot aan het }]ollands Diep

te reconstrueren,
- de ligging van het oude dorp Niervaart en de loop van de Nieuwe Vaart nauwkeu

rig aan te geven,
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8. Reconstructie van de heerlijkheid Niervaart in de late middeleeuwen. Ondergrond: Topografische kaart uit circa 1900.
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een aantal moerdijken, gronden en wateren te lokaliseren waarvan we eerder de na
men vonden in de rentmeestersrekeningen van Niervaart uit de eerste helft van de
vijftiende eeuwS,
- aan te geven waar het oude dorp Overdraghe vermoedelijk gelegen heeft.

Kijkend naar afbeelding 8 kunnen we concluderen dat de meeste gronden en
wateren waarvan we de lokatie hebben kunnen vaststellen, lagen aan de rand van de
heerlijkheid Niervaart. Dit komt doordat over de eigendomsrechten van deze grens
gebieden aan het eind van de vijftiende eeuw twisten ontstonden tussen de heren
van Niervaart, Bergen op Zoom en Zevenbergen, met als gevolg dat juist deze gron
den en wateren met naam genoemd worden in diverse oude akten en processtukken.

Dankwoord

De auteurs danken drs. K.A.H.W. Leenders voor zijn deskundig commentaar op
de concept-versie van dit artikel.
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