
Flitsen uit het waterstaatsverleden van
noordwestelijk Noord-Brabant
Plannen voor verbetering verbinding te water

van Breda naar Holland in de 17e eeuw

door

H. VRIEND

De stad Breda heeft reeds in de 16e en 17e eeuw verscheidene
malen een poging gedaan om ten behoeve van de handel een gun~

stige scheepvaartverbinding met het noorden te verkrijgen 1). Het
plan, dat in die tijd meermalen aan de orde werd gesteld, was het
graven van "een binnevaert om met groote schepen bij Ter Heijden
door te sassen ende binnen 't Lants alsoo te naerder over de Swa~

luwe op het Hollants diep te connen comen tot benefitie der gemelde
Stadt" 2).

Een dergelijke scheepvaartverbinding zou niet alleen het voor~

deel bieden, dat de naar Holland varende schepen een kortere route
konden volgen, doch ook was de vaart veiliger "dewijle de ordinaire
Reviere van Breda de Marcq genaemt verscheyden moyelijckheden
door crompten, lengten, ondiepten en (de) andersints is onder~

worpen".
In november van 1638 - dus ruim een jaar nadat Breda na een

beleg van elf weken door Prins Frederik Hendrik werd ingenomen
- is door de landmeters Johan Inderveldt en M. C. van Innevelt
voor dit doel een drietal plannen 3) ontworpen, waarvan de geraam~

de kosten varieerden van f 88.000,- tot f 136.000,-. Voor die
tijd zo waar geen onbelangrijke werken.

Het plan, waarvan de raming het hoogste bedrag aangaf, had
het eindpunt van het tracé zo dicht mogelijk bij de "Princen Hil"
(d.i. westelijk van Lage Zwaluwe), terwijl dat, waarvan de raming
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het laagst was, daarvoor het Lorregat, oostelijk van Lage Zwaluwe
gelegen, aangaf. Het derde plan projecteerde het eindpunt in Lage
Zwaluwe zelf.

Voor het ontwerpen en het op kaart brengen van deze projec~

ten werd een som van 484 gld. in rekening gebracht. terwijl voor
reis~ en teerkosten (verblij fkosten), alsmede voor de lonen van
arbeiders, die de nodige opmetingen hebben verricht, een bedrag
van 136 gld. en 13 stuivers werd gedeclareerd 4).

Niet alleen Breda was enthousiast over bedoelde verbinding,
doch ook het stadsbestuur van Dordrecht voelde er veel voor.
De onderhandelingen duurden lang, omdat er verschillende partijen
en belanghebbenden bij betrokken waren; en toegevend was vrijwel
niemand. Omstreeks 1667 was Dordrecht zelfs bereid medewerking
te verlenen door te zorgen voor een goede wegverbinding van
Dordrecht "tot aen den buyten zeedyck van Wieldrecht ende voorts
van dien zeedyck te maken een bequaem veer om 't allen tyden van
daer aH en (de) aen te vaeren op de leege Zwaluwe daer dan van
gelycken soodanich bequaem veer soude moeten gemaekt worden".

Door de landmeter V erhoH is daarna in overleg met de heren
Rentmeester en Secretaris van Hooge en Lage Zwaluwe het plan
opnieuw uitgewerkt, waarbij tevens het begin van de vaart werd
verlegd van Terheijden naar Breda.

Dit plan was zodanig gedacht, dat behalve voor de trekschuiten
voor de passagiers de nieuwe vaarweg ook dienstig zou zijn voor
"Damloopers en(de) andere schepen van (de) groote gelyck de
Haegsche Merckschippers op Breda". De breedte van deze binnen~

vaart was ontworpen op "tsestich, tseventich tot tachentich breda~

sche voeten en diep ses à seven voet waters naer advenant dat de
hoogte vant Lant en(de) sommige sandige gront sal vereysschen".
Met inbegrip van het maken van sluizen, bruggen, alsmede het aan~

kopen van de benodigde gronden zou dit plan volgens globale
raming een uitgaaf vorderen van ca. tachtig duizend gulden.

Een request op 1 december 1667 daartoe gericht "aen de Ed.
Mog. Heeren van den Rade en(de) Rekeninge van Syne Hoocheyt"
5) had blijkbaar nog niet direct het gewenste resultaat, want de
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Magistraat van de Stad Breda moest nogmaals zijn verzoek her~

halen.
Bij de verdere behandeling van dit plan is nog naar voren

gebracht, welke voordelen deze trekvaart in noordelijke richting zou
opleveren. In de begroting van het plan werd dan ook becijferd
op welke inkomsten kan worden gerekend 6). Hieraan ontlenen we
enkele interessante gegevens, die ons o.m. enig idee geven van het
personen~ en scheepvaartverkeer in die tijd.

Van en naar Breda werd gerekend op een vervoer van in totaal
80 personen per dag; van de vracht per persoon zou de schipper
5 stuiver krijgen, terwijl "Syne Hooght '" nog 4 stuiver ontving.

Per jaar zou gedurende ongeveer 300 dagen gevaren kunnen
worden, terwijl de resterende dagen door "vorst ende ander onge~

val" niet mogelijk werd geacht.
De handel zou door het drukker wordend personen~ en vracht~

vervoer naar en door de stad Breda opbloeien; we vinden hierom~

trent het volgende aangetekend: "Syne Hooght ende de Stadt soude
merckelyck gebenificeert worden door de groote commoditeyt in het
vervoeren van de Coopmanschappen door de Stadt van ende naer
het lant van Luyck, Maestricht ende des selfs destrickten ende
voordere consumtien door de voerlieden ende passanten hier door
te bemercken", terwijl "de waeter ende wintmolens in de stadt, als
oock de gruyt van Sijne Hooght door het frequenteeren van meerder
personen als oock dat de bieren bequaemer op haeren tijt soude
connen versonden worden sonder sueren ende voordere tegenwoor~

dige ongevallen".
Het herstel en onderhoud van de trekvaart "soude connen ge~

vonden worden ,op de scheepen, die met bieren, coopmanschappen
ofte andersins de vaert souden bevaeren waertoe oock dienen soude
de plantagie op de vaertcanten te winnen planten".

Verder werd betoogd, dat deze vaart zou kunnen dienen "tot
een alderbequaemste fortificatie om Breda ende de forten daerom~

trent te verstercken waermede oock de stadt ende lande van Seven~

bergen met het Eylant van den Clundert te saemen soude geëncla~

veert worden tusschen de oude Rivier ende deze nieuwe vaert ende
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soude door de selve alle de Iaege landen daer omtrent gelegen als
de Vught, de Zeggen, den grooten Sonzeelsen Polder ende dien
aenclevende door het verlaet ende Sas bij Breda connen geinondeert
worden, soo dat de communicatie met Holland niet en soude connen
belet worden oock den treckdam, die aen de westsyde soude geleyt
worden, soude altyt connen dienen voor een retrenchement".

Voor Hooge en Lage Zwaluwe zou hierdoor ook een opbloei
van het economisch leven zijn te verwachten. Door deze scheep
vaartdienst zouden veIe mensen zich aldaar gaan vestigen. We
vinden namelijk vermeld, dat "voor eerst sall naer alle apparenten
den wintcorenmolen onder de Hooge Swaluwe de vaert deur de
Vierendelen loopen (de) wel 200 gul (dens) Jaerlijcx meerder
connen te renderen" 7).

Het aantal schepen van en naar Breda, dat van deze vaart
gebruik zou maken, werd geschat op totaal drie duizend per jaar
en wel 1500 varende naar de stad en eenzelfde aantal vertrekkende
uit Breda 8).

Het door laatstvermelde landmeter ontworpen tracé van deze
binnenvaart begon "uyt de Rivier de Merck in het beginsel van het
sluysreck door Belchrum, door de Croeghten ende door de Vught
tot Monninck Hoff ende voorts door Monninck Hoff ende de Zeg
gen neffens de Kerckstraet door den Waegenberghsen Dyck tot
Tysenwech".

Aan dit plan ontlenen we de volgende gegevens.
De afmetingen van de nabij Breda te maken sluis waren ont~

worpen "wyt binnen de Mueren tusschen de Puntdeuren 15 Bre~

daeghse Houtvoeten ende in den CoIck wijt 17~ voeten", terwijl de
kolk tussen de puntstukken met stortebedden 75 voet lang zou
worden. De bouw hiervan was geraamd op 7250 gld.

Vervolgens zou over een lengte van 128 roeden een 65 voet
brede vaart gegraven worden door "Sijne Hooghts warande tot
aen de Croeghten" met een bodem.breedte van 48 voet op 8 voet
diepte, terwijl van de uitkomende grond aan één zijde der vaart een
"treckdam" zou worden gemaakt. De kosten hiervan waren becij~

ferd op 3404 gld. 16 st.
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In de dreef naar het speelhuis (d.i. de weg lopende vanaf de
Z.g. "Trekpot"). zou een stenen brug komen, geraamd op f 600,,.....,.
Voorts zou daar 672 roeden land afgegraven worden voor het
maken van de vaart en een 40 voet brede "vaertcant".

"Van Belchrum door de Croeghten tot over de straet aen de
Vught raekende ontrent 13 persoonen haere erven de vaert breet
als voor met den wech aen de eene sijde ende ter diepte als het
voorgaende in de Saeylanden naer rato dieper is lanck 132 R 2
voet". Dit vak is begroot op 3511 gld. 4 st. terwijl in de weg een
stenen brug of HooI zou worden gemaakt, waarvan de raming gelijk
was aan die van de brug in de Speelhuislaan.

Het kanaalvak van de Heystraat of de (oude) weg naar Ter~

heijden door de Vught tot Monninck Hoff, lang 483 R, zou een
bedrag vorderen van f 12075,,....., benevens f 600,,....., voor een brug.

Daar de grond bij Munninck Hoff hoger ligt, moet het vak
"tot aen den boort van de Zeggen", lang 181:/z roede, breder
worden gegraven. nI. 70 à 80 voet, met een bodembreedte van 50
voet op 10, 11 en soms 12 voet diepte "naer gelegentheijt van den
grond". Met inbegrip van een brug ,....., weer van eenzelfde type ,.....,
geraamd op 9402 gld. 10 st.

De post van de begroting ad f 7506,""'" voor het volgende ge~

deelte van de gepmjecteerde vaart luidt: "De Zeggen syn laeger
als de Vught ontrent drij voeten bij we1ck geval men in de Zeggen
moet schieten ende syn de Zeggen lanck tot het Kerkstraetien 417
Roeden uyt te graven boven ontrent 60 voeten ende onder in den
bodem ontrent 50 voeten diep 4, 5 en 6 voeten met de dycken aen
wedersyden te maecken ende op te setten de roede gerekent op 18
gul (den) ".

Voorts was het daar noodzakelijk over een afstand van 60
roeden de "canten te vletten aen wedersyden van de vaert". Deze
werkzaamheden werden geraamd op f 720,,.....,.

Voor de afwatering van het oostelijk gedeelte van de Zeggen
zijn drie houten duikers nodig voor in totaal f 1080,"""', terwijl voor
het landverkeer nog een brug noodzakelijk bleek.

"Van den vaertcant aen de oostsijde van het kerkstratien tot
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fig. 1. Ruwe schets van de kanaalpcojectie Terheyden-Lage Zwaluwe (1638)
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fig. 2. Situatie van de polders bij Lage Zwaluwe omstreeks 1553, geteken
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door P. Sluyter (het Oudland is bedijkt in 1537, het Nieuwland in 1543)
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fig. 3. Kaart van de omgeving van Hooge en Lage Zwaluwe omstreeks 1624, getekend door A. Lips
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den Wagenbergsen dyck" ter lengte van 161 Roeden zou de vaart
80 voet breed moeten worden met een bodembreedte van 54 voet
op 10 à 11 voet diepte. Door het graven van dit gedeelte zouden
zes huizen afgebroken moeten worden. Dit sloopwerk zou een be~

drag van f 3400,""'" vorderen.
Van de Wagenbergse dijk tot aan de Thyssen weg (dj. het

westwaartse verlengde van de Brandeweg) over een lengte van 50
Roeden "den wech ende de vaert te graven op wijtte en diepte" van
het vorige vak, begroot op f 20,,....., per roede.

De begroting van het gedeelte van Breda tot de Thijssen~weg

sluit op f 69308 gld. 5 st. en met inbegrip van het buiten de baronie
van Breda gelegen kanaalvak van Lage Zwaluwe tot genoemde
weg 9) op 112.395 guld. 10 st. Voor laatst bedoeld gedeelte is door
de Rentmeester en de Secretaris van de Hooge en Lage Zwaluwe
een afzonderlijke begroting opgemaakt waarin ettelijke gegevens
zijn vermeld van grondeigenaren, waarvan een deel van de hun
toebehorende percelen zou moeten worden aangekocht.

Tot slot moge hieronder volgen de tekst van de "Visitatie ende
concept in wat voegen dat men soude ten minsten costen connen
benifitieren Sijne Hoochts Gorsinge ende aenwassen buyten de lage
Swaluwe tegens de cade ende Schuddebors voor den Royalen
polder streckende tot aen tgescheyt op ten Thoren van Stryen.
Voorders de haven, scheepvaert ende de Sluysvliet van (de) lage
Swaluwe omme d'selve met Veerschuyten bij gemeen laechwater
't allen tijde te conne bevaeren 10).

Soo sall voor eerst eenen dam dienen te werden uitgesteecken
van de Hoochte van de cade aen letter A tot B volgens de afftee~

ckeninge opte bygevouchde figure ter lengte van ontrent 80 roeden
rayende by na noortwaerts op: tussen de Baeckens boven ter hooch~

te van de geseyde cade ter lengte voorn(oem)t te laten druypen
(d.i. flauw glooien) op ontrent 2 voeten. Het aenleggens (d.w.z.
breedte grondvlak) te nemen op 18 voeten breet aen wedersyden
met packrijs op te halven, een, twee ende 2yz voeten onder de liny
affgaende, de cribbe inden midden met goede vletaerde aen te
vullen; ende d'aerde van onderen op int verbant op te trecken tonne~
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ront aen wedersijden even schoon: 1~ voet boven wedersijden met
begroesde c10etelingen int verbant te besetten: aen 't zeewaerts
Eynde eenen cruysdam van 9 roeden lanck te versien alsvoren. Het
westwaertse gat gaende nevens den zeedijck van den Royalen polder
dient gestopt ende gecraecht (een dwarsdam aanbrengen in gaten
om ze voorlopig af te sluiten) te werden: ontrent de mode gestippel~

de liny letters C - D met eenen c10ecken aerden dam beginnen (de)
uut den Zeedijck tot aent Hooge groes van de Cade, wat beraempt
voorn(oemt) werck te sullen costen tsamen ter somme van 1200 gld.

Tot meerder verseeckering van 't becomen van de diepte in de
haven sloot ende buyten tussen de cade ende plaete int Canael
nevens de mode liny soude men een dammeken connen leggen over
de Santplaet van ontrent eenen voet Hooch tot aent voorlant van
quistgelt volgende het roode gestippelde omme het water van eb
ende vloet daer tussen te dwingen sall byraminge comen te costen
ontrent 1000 gld."

De plantekening, welke in het bovenstaande wordt bedoeld.
hebben we (nog) niet in het archief aangetroffen, wel een ruwe
schets (fig. 1), welke blijkbaar gemaakt is bij een der vele bespre~

kingen of onderhandelingen. Teneinde enigszins een idee van de
situatie van dat gedeelte polderland te kunnen vormen, worden ter
illustratie hierbij opgenomen de kaart van de landen gelegen onder
Lage Zwaluwe van Pieter Sluyter (1553) 11), alsmede de kaart
van de Hooge en Lage Zwaluwe van A. Lips (1624) 12) (fig. 2 en
3). Bij vergelijking van deze kaarten ziet men dat de inpoldering
nabij Lage Zwaluwe al aardig is gevorderd.

De plannen voor de trekvaart zijn evenwel niet verwezenlijkt
kunnen worden.

AANTEKENINGEN

1) Zie dit Jaarboek jg. 1954 blz. 86-87.
2) ARA. Nass. Dom. Inv. 1066 fo!. 93 recto.
3) Idem fo!. 42 rO - 46 rO (Ie plan)

fo!. 46 dO - 48 dO (2e plan)
fo!. 49 rO - 51 rO (3e plan)
fo!. 38 dO en 39 rO (ruwe situatieschets).

4) Nota dd. 20 Januari 1639 (A R A Nass. Dom. Inv. 1066 fo!. 55 rO en dO).
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5) A RA Nass. Dom. Inv. 1066 fol. 95 (Extract uit het "Register van de Notulen
van die van den Rade ende Reeckeninge van Syne Hoocheyt van den jare 1667,
Donderdag 1 December 1667).
In het Nassau Dom. Archief (Inv. 1066) bevinden zich voorts de ontwerp-be
stekken met plantekeningen van de volgende werken, welke bij eventuele uit
voering van het project van bedoelde vaart nodig zouden zijn geweest, nl.:
a. brug in de Vierendeelen-dijk (fol. 118/122);
b. brug in de dijk vld Hooge Zwaluwe (fol. 124/128);
c. brug en verlaat in de zeedijk te Lage Zwaluwe (fol. 130/138);
d. stenen brug (fol. 140/143).
e. verlaat bij de Wagenbergse dijk (fol. 144/148);
f. brug in de Wagenbergse dijk (fol. 150/152).
6) A R A Nass. Dom. Inv. 1066 fol. 108 r Q en d Q

•

7) Idem fol. 110 r Q
•

8) Idem fol. 114 r Q
•

Dat de scheepvaart mede door de voortgaande verslechtering van de bevaar
baarheid van de rivier de Mark achteruit bleef gaan, blijkt wel uit het feit dat
bij de plannen van de 18e eeuw voor het graven van een kanaal van Breda
naar de Moerdijk het aantal schepen, dat van die verbinding gebruik zou kun
nen maken, werd geschat op totaal 2000, d.i. dus een achteruitgang van lis
gedeelte van het aantal. We treffen bij de stukken aan een verzoekschrift dd.
28 September 1742 om verbetering van de gewenste vaarroute door de Markt-,
Beurt- en andere schippers, die regelmatig een dienst op Breda onderhielden.
Het adres was ondertekend door de hieronder vermelde schippers:
Adriaen van Bergen, Marktschipper van Breda op Middelburg; Cornelis Krol,
Marktschipper van Breda op Amsterdam; Ary Kuyper, Marktschipper van Breda
op Rotterdam; Jillis van Loon, Marktschipper van Breda op Gouda; Gysbert
van Loon, Marktschipper van Breda op Gouda; Dirk Rycke, Marktschipper
van Breda op Dordrecht; Adam Verhof(f), Marktschipper van Amsterdam op
Breda; Mattys van der Sande, Marktschipper van Breda op 's-Gravenhage;
Adriaan Nelst, Marktschipper van Breda op Goes; Huybert van der Sande,
Marktschipper van Dordrecht op Breda; Dielis Rougen, Marktschipper van
Rotterdam op Breda; Johannes van Sprang, Marktschipper van Amsterdam op
Breda; Johannes Bekol, Marktschipper van Breda op Schiedam, Vlaardingen en
Maaslandsluys; Gerrit Post, Marktschipper van Amsterdam op Breda; Adriaan
van Sprang(h), Marktschipper van Gouda op Breda; Pieter Witte, Marktschipper
van Breda op Leyden; Joannes Hoe(c)k, Marktschipper van Breda op Ziericxzee;
Christyaan Swart, Marktschipper van Breda op Rotterdam; Jan van Egmond,
Marktschipper van Amsterdam op Breda; Willem Appels, varende van Breda
op Zeelandt; Adriaan van We(e)sel, varende van Breda op Holland, en elders;
Frans Klijweg, varende van Breda op Holland en Zeelandt; Jan Hals, Markt
schipper van Rotterdam op Breda; Leendert van der Krap, Marktschipper van
Middelburg op Breda; Pieter Obels, Marktschipper van Breda op Hulst; Cornelis
Marle, varende met het Marktschip van 's-Hage op Breda; Hendrik van Loon,
Marktschipper van Breda op Sluys in Vlaanderen; Cornelis den Broeder, Markt
schipper van Breda op Amsterdam; Taeke Roeloffs, varende van Groningen
op Breda.
(A R Á Nass. Dom. Inv. 1066 fol. 262-264).
De toestand van de rivier baarde inderdaad veel zorg en Wel constateren, dat
op allerlei manier getracht werd hierin verbetering te brengen, niet alleen in
de 17e eeuw, doch vooral in de eerste helft van de daarop volgende eeuw.
Ter toelichting daartoe moge nog het volgende dienen.
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Het Stadsbestuur, dat zich voor een scheepvaartverbinding uitermate beijverde
- en met recht - zond aan de "Heeren Raden van State der Vereenigde
Nederlanden" een request, waarop op 27 november 1720 een resolutie werd
genomen, hetgeen op 8 juli 1721 nogmaals geschiedde op een missive van Prins
Willem van Hessen-Cassel Lt. Generaal en Gouverneur der Stad. Naar aanlei
ding hiervan kreeg de Rentmeester der Domeinen J. Eckhart te Breda op 30
juli 1721 opdracht "dat er Sorg gedraegen word, dat de hoofden aent Swarten
berger ende Nieuwe Veer blijven soa als deselve nu syn, sonder datse verder
uytsteeken op peene, dat sa het anders bevonden word door militaire executie
op desselfs casten sal geamoveerd worden" (N.D. Inv. 1066 fa!. 197). Het
steeds verder de rivier inbrengen van de veerdammen was namelijk een gevolg
van het steeds ondieper worden van de rivier ter plaatse.
Verder werd nog bepaald, dat tot nader order alle "willige pooten", die dat
jaar (1721) in zijn rayon langs de Mark zijn geplant, om de aanwas te bevorde
ren, binnen acht dagen moesten zijn verwijderd.
Daartoe kreeg ,,'sHeeren Comptoir bode en Deurwaerder" Cornelis Bollaards
opdracht de volgende personen t.W. Cornelis Jan Rols, pachter van de lande
rijen gelegen in de Belcrumpolder, Gelyn Jan Somers, pachter van het Nieuwe
veer, Adriaan Daas, pachter van de derde hoeve en landerijen daartoe behorende
"op den Noort onder Terheyden ende Govert Aarden Smits, pachter van het
Swartenbergse Veer", aan te zeggen, dat uiterlijk op 6 augustus 1721 de door
hen aangebrachte beplantingen op de "buytenkanten, gorsingen, aanwassen en
Landereyen buyten ofte beneden de kadyken van haare gepagte Landereyen,
sa verre deselve syn strekkende langs de rivier de Marke" moesten worden
verwijderd en dat het aanbrengen van nieuwe beplantingen strafbaar was ge
steld. (Idem fo!. 198).
Teneinde deze maatregel effectief te doen zijn, kreeg Ingenieur Vink ("opzicht
hebbende op de Fortificatiën van Breda") bevel om tijdens zijn eerstvolgende
inspectietocht toe te zien, of de voorschriften inderdaad zijn nageleefd en voor
het geval deze of gene in gebreke mocht zijn gebleven, kreeg hij assistentie
mede, om zo nodig handelend te kunnen optreden. (Idem fo!. 199).
Deze inspectie gaf aanleiding tot het houden van een conferentie op 30 augus
tus 1721, waarbij van de zijde van de Raad van State aanwezig zouden zijn
de heren Jordens en van Slingelandt, secretaris, terwijl de domeinen zouden zijn
vertegenwoordigd door enige commissarissen. Besloten werd plaatselijk nog
eens een grondig onderzoek in te stellen, aangezien men (eindelijk!) tot de
conclusie kwam, dat de hoofdoorzaak van "het opslijken en verlanden" der
rivier niet moest worden toegeschreven aan de aanwezigheid van de hoofden,
duikelmannen, bepooting, liesen en biesen" en dergelijke belemmeringen van
de vrije loop van het water, maar uitsluitend aan de verminderde 'uitschuring
als gevolg van de geringere afstwming van de te brede rivier. Men had in die
tijd tot normalisatie van de rivier moeten kurmen overgaan, (smal zomerbed
met bekaad winterbed). Dit zou het enige redmiddel zijn geweest.
Verder had het maken van bedijkingen allereerst getoetst moeten worden aan
het algemeen rivierbelang, (zand- en slibtransport, e.a.).
Om de scheepvaart op de rivier de Mark in deze ongunstige toestand zo be
hoorlijk mogelijk te regelen, waren door de baron van Breda bakenmeesters
aangesteld (Idem fo!. 389 e.v.), die o.m. tot taak hadden de rivier, voorzover
gelegen in de baronie ter plaatse van "zandplate, hoogtens en ondiepten",
van bakens te voorzien. Voorts moesten zij ter bestrijding der onkosten zorgen
voor de inning van de scheepvaartrechten. De schippers die over de Mark
voeren, moesten volgens "oude gewoonte" van elk schip eenmaal per jaar
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rechten betalen. Voor het geval men onwillig was, kon de bakenmeester met
behulp van de sterke arm het betreffende schip aan de ketting leggen. Het
tarief omstreeks het begin van de 18e eeuw was als volgt vastgesteld;
voor een drimmelaer 12 stuivers
voor een pleytschip 10 stuivers
voor een ferr(e)ye, Markt- of beurtschip 8 stuivers
voor een haeck of damschip en ventjager 6 stuivers
voor een hoogaarts, hengst of dergelijk vaartuig 4 stuivers
Het bekleden van de functie van bakenmeestear ging veelal over van vader
op zoon of op een ander familielid.
Omtrent de gesteldheid van de rivier de Mark omstreeks het midden van de
18e eeuw zijn ons enkele bijzonderheden bekend uit een "memorie rakende
de nieuw te graven binnenvaart voor Breda beginnende uyt de Marck bewesten
Terheyden en uytcomende bewesten posthuys in 't Hollands diep (N.D. Inv.
1066 fol. 287).
Blijkens mededeling van "een ervaren schipper die weeckelyk over en weder
op Breda vaerf' bevond zich in het riviergedeelte van het Zwartenbergse veer
"digte bij Zevenb(ergen) geleegen tot aen de stad Breda" een vijftal "bysondere
droogtens". De eerste "droogte" gelegen "agter Ad. F(D?)aes wooning" op 60
roeden van gemeld veer was "afgebakent". Het vaartuig van deze schipper,
een z.g. "hengst" met een diepgang van 2 voet, kan met laag water daar nog
overheen varen. De tweede droogte of "plaet, genaemt Lange Jan eenige roeden
boven Snoijers" was niet "afgebakent". Bij laag water valt deze plaat droog
"tegens Crauwelgors".
De derde droogte bevond zich "tusschen Oyevaersnest en Terheyden"; dit
was een "droogte als blauwe (lange?) Jan", terwijl de vierde "aen Terheyden"
was en "al eender droogte is als Lange Jan".
Tussen Breda en Terheyden bevond zich de vijfde en laatste "plaet of droogte";
deze was "al eender diepte als de dry voorgaende".
Deze ondiepten hadden "geen vaste stand", maar "versetten" zich al naar
gelang "het opperwater vloet en ebbe sterk is".
9) A R A Nass. Dom. Inv. 1066 fol. 103 t/m 106.
10) Idem fol. 112.
11) A RA Inv. Ned. Kaarten Dl' 1821.
12) Idem Dl' 1832.
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