
De bedijking van de Emiliapolder en haar
voorgeschiedenis

door

w. VAN HAM

De grote oppervlakten vruchtbare kleigrond in het westen van Noord
Brabant zijn grotendeels ingepolderd in de zestiende en zeventiende
eeuw; als voornaamste oorzaak van deze aktiviteit mag worden gezien
de voor de landbouw uitermate gunstige omstandigheden. Omstreeks
1550 veroorzaakten een aantal faktoren, waarvan de vermeerdering der
bevolking de voornaamste was, een prijsstijging der levensmiddelen
vooral van de granen. Derhalve vond uitbreiding van de oppervlakte der
kultuurgronden door ontginning, drooglegging en inpoldering op ruime
schaal plaats.!

Een goed voorbeeld van de inpolderingswerkzaamheden is de Noord
Westhoek van Noord-Brabant (het huidige waterschap de Striene): hier
ontstonden polders van ruim 700 tot 1500 hektare.2

. De streek ten oosten van dat gebied vertoont een geheel ander beeld:
hier lagen een groep kleinere polders en bekadingen, de meeste kleiner
dan 200 ha. Bij iedere stormvloed van enige omvang overstroomden
deze polders. Daar de gunstige konjunktuur aanhield en de aanhoudende
overstromingen de grond onbruikbaar dreigden te maken, ging men er
tenslotte toe over de poldertjes met een bandijk te omringen. Mede ten
behoeve van de-waterhuishouding werden deze nieuwe bedijkingen on
der één bestuur gebracht. Zo ontstonden de Emiliapolder (1645), de
Royale polder en de Nieuwe Zwaluwepolder (1650) (zie kaart 24).
Van de bedijking van de Emiliapolder en haar voorgeschiedenis, het ont
staan van de oudere omkadingen, volgt hier een overzicht.
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I. DE VOORGESCHIEDENIS.

Het gebied van de Emiliapolder is gelegen binnen de gemeenten
Geertruidenberg, Made en Drimmelen en Hooge en Lage Zwaluwe.

Voor 1795 was de staatkundige indeling ingewikkelder. Het gebied
maakte deel uit van de ambachtsheerlijkheden Drimmelen, Standhazen
en Hooge Zwaluwe, de stad Geertruidenberg en het gebied van het dorp
Made, dat de buitenpoorterij van die stad vormde. In 1811 ontstond de
gemeente Made en Drimmelen door samenvoeging van het dorp Made
met Drimmelen en Standhazen.3 In 1814 werd deze streek voorgoed bij
de provincie Noord-Brabant gevoegd.4

De oude staatkundige indeling valt globaal samen met de grondsoor
ten, die in de polder zijn te onderscheiden; mede daarom dient zij ter
indeling van het navolgende relaas (zie kaart 25).

Geertruidenberg

De stad Geertruidenberg ligt op de uiterste punt van een hoge zand
rug, die zich vanaf Wagenberg over de Helkant, Stuivezand en Made naar
het oosten uitstrekt. 5 Deze zandrug is reeds lang bewoond; er zijn enige
steentijdvondsten gesignaleerd. De permanente exploitatie van het zand
gebied als bouw- en weiland is ca. 1000 begonnen.6

In 1213 verkreeg Geertruidenberg rechten van stedelijke aard. Bij
hetzelfde charter schonk de Graaf van Holland aan de stad de bossen,
veengronden en weilanden tot de grens van Oosterhout.7

Dit lage terrein vertoont hetzelfde karakter als de landen ten noorden
van de zandrug. Door dit grensgebied liep de zuidelijke verbindingsweg
van de stad naar Brabant (Breda). De rivier de Donge met haar vele
zijtakken vormde hier een bedreiging voor de verbindingsweg, die door
een dijk moest worden vervangen. In 1485 stonden Philips van Boer
gondië en Maximiliaan van Oostenrijk de stad toe de kadijk tussen de
stad en Steenloe (Steelhoven ) te herstellen en te verzwaren. De kaste
lein van de stad of de schout zou als dijkgraaf, de burgemeester en de
schepenen als heemraden de kade schouwen en berechten. Zij verkregen
over de dijk verordenende bevoegdheid. In 1565 gaf koning Philips II
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toestemming om paardengeld te heffen voor het onderhoud van de
dijk.8 Omstreeks 1629 waren de onderhoudskosten buitengewoon hoog,
daarom besloot de magistraat van Geertruidenberg de dijk tot ver
boven de vloedlijn te verhogen.9

Het gebied tussen de Steelhovense dijk en de hoge zandrug, dat gro
tendeels uit veengronden bestond, moet bij de aanleg van de dijk (waar
schijnlijk midden 14e eeuw) automatisch zijn drooggevallen. Er zijn
twee onderdelen aan te wijzen: de Brand en de Lage Made;IO deze wa
ren gescheiden door de Boterdijk.ll

Als gevolg van de doorbraken vertoont de grond uit bodemkundig oog
punt een grillig patroon: sliblagen bedekken gedeeltelijk de oude zand
en veengronden. Langs de dijk is deze aanslibbing bij een doorbraak
gedeeltelijk weggeslagen, zodat de oude veenlaag weer aan de opper
vlakte kwam te liggen.12

Made

De, in 1213 aan de stad Geertruidenberg toegewezen gronden beperk
ten zich niet tot het stadsgebied in engere zin. Onder de toegewezen
weidegronden moet zich ook Made hebben bevonden. In een akte van
23 november 1319 gaf graaf Willem de Goede van Holland aan de ma
gistraat van Geertruidenberg het recht om de gemene weide van de stad
ongestoord te gebruiken. Is Uit een akte van 1321 kennen we de naam
van deze stadsweide: "die meente, dat die Made hiet".l4 Keizerin Mar
garetha, gravin van Holland, gaf in 1346 verlof, de Made in erfchijns uit
te geven.l 5

Het gebied van Made bleef tot 1795 een aanhangsel van de stad. Voor
de behartiging van lokale belangen (bijvoorbeeld de openbare veiligheid
en het innen van belastingen) waren er gezworenen, geëde mannen en
XV-mannen.16

Als onderdelen van het dorpsgebied zijn bekend: de Middelmade, het
Noordeinde, het Zuideinde, de Plukmade, de Hoge Made, Stuivezand en
de Horstpolder.

Het kerngebied was de Middelmade, waarin het dorp is gelegen.
Met het Noordeind, het Zuideind en Stuivezand was het door een
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Afb. 22. "Caerte Copie van de Gelegenrheyt der Stadt ende land gelegen ontrenr Geertruijdenberch, alsmede de Made,
Vinekenlande, Drimmelen ende Ouden Moer ... " met projekt van een buitendijk, door M. van Innevelt, 1641.

Algemeen Rijksarchief 's-Gravcnhagc, Collectie Hingman no. 1743 Foto Reproductie Afdeling Algemeen Rijk, Archief
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Afb. 23. Kussenovertrek in tapisseriewerk door Christiaan van Eurck, 1711.
Het wapen is bijna geheel identiek met dat van Amalia van Solms.

Foto Rijksmuseum Amsterdam
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dijk (de Oude Madense Zeedijk) omgeven. Deze dijk sloot aan bij de
Helkantse dijk onder Hooge Zwaluwe in het westen, en op de Steel
hovense dijk in het oosten.

Buiten de zeedijk lag in het oosten de Plukmade, die door de Oude
dijk werd gescheiden van het eigenlijke stadsgebied. Overigens sluit de
Plukmade bodemkundig geheel aan bij het gebied van de Lage Made en
de Brand.

De Hoge Made lag ten noorden van de Madense dijk tot de grens
met Standhazen.1 7

De naam Stuivezand, die thans slechts wordt gebruikt voor het ge
hucht ten zuidwesten van Made ,had voorheen een ruimere strekking. De
Grote Tiend van Stuivezand strekte zich zowel binnen als buitendijks
uit tot de grens van Drimmelen.18

Het buitendijks gedeelte werd afzonderlijk ontgonnen en droeg de
naam Horstpolder: deze naam ontleende omen kennelijk aan de natuur
lijke hoogte in het terrein, thans bekend als het H ortse bos. Dit heuvel
tje is bodemkundig zeer merkwaardig, het behoort tot de zogenaamde
preglaciale opduikingen. 19 In de 17e eeuw is sprake van een perceel, be
grensd door de Zanddijk en de Hooge Horst.2ü Een andere naam voor
dit terrein is "de Vierendeelen" . De naam is overgenomen uit het bin
nendijks gelegen gedeelte van de Grote Tiende van Stuivezand. Kenne
lijk is deze naam ontstaan naar aanleiding van het feit, dat het terrein
door wegen en sloten in vier evenwijdige stroken is verdeeld. Doch in
het zuidelijk gebied was de naamgeving verder zeer eenvoudig: Van oost
naar west noemde men het Eerste, Tweede, Derde en Vierde Vierendeel.
In de Horstpolder echter: het Vierendeel van den Wijngaart, van Breda,
van Steenbergen en van Oosterhout.21

Wellicht is dit het terrein waarover in 1448 een geschil ontstond
tussen de graaf van Nassau, ambachtsheer van Standhazen en de heemra
den van Standhazen enerzijds en de stad Geertruidenberg anderzijds. De
Witte weg, die de grens tussen Geertruidenberg en Standhazen vormde,
loopt namelijk ook door de Vierendeelen tot de Hortse weg. Standhazen
kon dus met enig recht beweren, dat de grond, aan de lieden van Breda
uitgegeven, voor de helft op zijn gebied lag. De uitgifte moet omstreeks
1395 hebben plaatsgehad. In dat jaar is in een akte sprake van de 10
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hoeven en 2 bunder moergrond, die Breda en Steenbergen onlangs
van de stad Geertruidenberg gekocht hadden en die binnen haar vrijheid
lagen.22 De graaf van Nassau en de heemraden van Standhazen trokken
in het geschil, dat dezelfde gronden betrof, aan het kortste eind: Geer
truidenberg won het geding.

Wellicht zal de naam van het - vooral vroeger - ver van Made ge
legen Steenbergen in dit verband enige verwondering wekken. De
Steenbergenaren van de 14e eeuw waren echter zeer actief in de moer
nering.23 In de aan de Emiliapolder grenzende Zonzeelse polder lag
eertijds het Stienberchsen Moer, ook wel "Kijffmoer" genaamd. De
heer van Breda, Raso van Liedekerke, had dit moer aan de lieden van
Steenbergen uitgegeven. In 1388 ontstond over deze uitgifte een ernstig
konflikt met de heer van Zevenbergen, die beweerde, dat dit moer onder
zijn landen viel.2 4 De Steenbergenaren van einde 14e eeuw waren dus
in deze streken geen vreemdelingen. Onder de parochie Hoeven lag een
Steenbergsedijk bij het terrein, dat in 1391 door de abdij van Sint Ber
naards werd verkocht.24a In de akten komt nu en dan de term "Vrij"
Vierendeel van Oosterhout, Steenbergen en Breda voor. Het is mij niet
bekend, waarvan de ontginners waren vrijgesteld. Misschien bevatte de
uitgiftebrief, die niet is teruggevonden, een desbetreffende bepaling.25

Standhazen

De naam van Standhazen is nu vrijwel vergeten, alleen de naam
Standhazense dijk herinnert nog aan deze oude ambachtsheerlijkheid.

Onder Standhazen behoorde het gebiedtussen de eerder gesignaleer
de hoge zandrug en Drimmelen, tot de stadsmuren en de Donge toe.26

Bodemkundig vormde het terrein een overgang van zand- naar veen
gronden. De perceelsvormen, lange strookvormige percelen gescheiden
door evenwijdige sloten, vertonen een frappante overeenkomst met die
in de oude veenontginningen van Holland en Utrecht.26a

De ontginning van dit veengebied begon waarschijnlijk einde 12e be
gin 13e eeuw. Toen vonden overeenkomstige uitgiften in de Langstraat
plaats.27 In het begin van de 14e eeuw lagen er nog veengronden on
ontgonnen, die als "overmaten" verkocht werden aan de bezitters van
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Afb. 24. Situatie van de inpolderingen en omkadingen in 1640 en 1650 tussen de Dongemond en de mond van de Roode Vaart.
Boven de situatie ca. 1640: duidelijk is de versnippering van het waterstaatkundig bestel aangegeven, met, ten zuiden van Drimmelen,
de in 1542 verbonden polders. Diep dringt het buitenwater via het Drimmels Gat, het Lorregat, de Weel, de Moeren en het Zwijn

het landschap binnen;
Beneden de situatie ca. 1650: door de bedijkingen van de Erniliapolder, de Nieuwe Zwaluwepolder en de Royale polder zijn de kreken
op twee na - de Weel en het Lorregat - afgesloten en door concentratie van de polders in 3 waterschappen is een overzichte

lijker en doeltreffender geheel ontstaan.
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de aangrenzende ambachten. Zo droeg Willem lIl, graaf van Holland,
in 1329 de "overmaten", onder andere te Drimmelen en Standhazen
over.28 De stad Geertruidenberg bezat onder Standhazen moergronden,
die de magistraat in 1366 gedeeltelijk uitgaf.29 Jan van Drimmelen,
ambachtsheer van Drimmelen en Standhazen verkocht in 1373 de moer
gronden, gelegen naast het moer, dat de stad in Standhazen bezat.3o

Als onderdelen van Standhazen zijn te noemen: de Lange Maten, de
Zeggen, Oud-Vinkenland, Nieuw-Vinkenland en de Peuzelaar. De naam
Lange Maten duidt op de perceelsvorm; onder Drimmelen vinden we
de Korte Maten.31 De naam Zeggen wijst op de begroeüng met zegge
gras.32 De polders Oud Vinkenland en Nieuw-Vinkenland zijn eerst be
dijkt, nadat een kleilaag op het veen was afgezet. De naam is kennelijk
ontleend aan de weleer in deze streken notabele familie Vinck.33

Met de naam Peuselaar werd een gors aangeduid, dat ten oosten van
de polder Nieuw-Vinkenland lag. Hieruit werd een kleine polder van
dezelfde naam bedijkt.34 Vlak bij de stad lag het buitendijkse land de
Twiveler.35

In de Peuzelaar lag de Sint Jooststraat (thans Grote Peuzelaarsweg ),
waaraan de Kapelwerf is gelegen. Deze namen herinneren aan de Sint
Judocus (Sint Joost) kapel, die op dat perceel was gelegen en in de 18e
eeuw nog als door de Prins van Oranje, ambachtsheer van Standhazen,
genaast kerkelijk goed in de legger van de Emiliapolder voorkomt.36

Drimmelen

Ten noorden van Standhazen lag de ambachtsheerlijkheid Drimmelen.
Bodemvorming en ontginning gingen hier parallel met die op het Stand
hazense gebied. De perceelsvorm in de "poldertjes" Witboom, Korte
Maten en Ganzeweiden gelijkt op die van Stanthazen; wel zijn de per
celen minder diep, waarop de naam Korte Maten wijst.37 Het Malleland
droeg ook wel de naam Opperpolder, terwijl de naam Nederpolder werd
gegeven aan de Grote- en Kleine Kerkepolder. De laatste namen slaan
op de oude kerk van Drimmelen, die ten zuiden van het dorp Oud
Drimmelen stond. Thans is het terrein nog begraafplaats van de pro
testanten.38 De Princepolder en de poldertjes de Grote- en de Kleine
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Ribbe zijn door de Prins van Oranje, ambachtsheer van Drimmelen, be
dijkt en eerst later aan particulieren verkocht. De Kleine Ribbe heet
sinds de 17e eeuw Dode Zijde.39 Opvallend in het Drimmelens gebied
zijn de Kerkvaart en de Oude Drimmelse Vaart, die evenwijdig lopen,
en de loodrecht daarop gegraven Korskensvaart en Spieringsvaart. De
verbinding tussen Kerkvaart en Oude Drimmelse Vaart heet Dwars
vaart. Deze gegraven wateren dateren kennelijk uit de 15e eeuw.40

Korskens- en Spieringsvaart bewaren de namen van de landeigenaars
Corssen en Spierinck.41 Ook dit afwateringskomplex blijkt verband te
houden met de uitgifte van moergronden. De Graaf van Nassau, am
bachtsheer van Drimmelen, sloot in 1473 een overeenkomst met de na
bestaanden van Dammas Janszoon, waaronder Ermgaert, gehuwd met
Jacop Spierink, ter beëindiging van een geschil over de moeren van
Drimmelen en het overschot, na de uitgifte van 21 hoeven aan ver
schillende personen overgebleven.42 De Worppolder blijkt aan het einde
van de 16e eeuw eveneens reeds te zijn bedijkt; het Menpad, de Hooij
berch, de Brielse weg en de Dortse weg waren toen al bekend.43 In
Het Heele Moer, de Nachtegaal en de Kijfhoek is een kleilaag
(50-120 cm) afgezet. Toch is de grond ook hier oorspronkelijk als
veengrond ontgonnen. De Nachtegaal ontleent haar naam aan Claes
Nachtegael, die in 1349 en 1355 moeren onder Drimmelen kocht van
de stad Geertruidenberg. In de Kijfhoek lagen percelen, eigendom van
het Kartuizerklooster te Geertruidenberg.44 Een klein gedeelte van deze
omkading viel binnen Standhazen. Dit terrein heette Klein Kijfhoek.45

Hooge Zwaluwe

Onder Hooge Zwaluwe ligt de polder de Oude Moer, in dit land van
dwergpoldertjes een van de grootste (245 ha). Ook binnen de Emilia
polder bleef de Oude Moer een min of meer aparte rol spelen mede
omdat de polder in de 18e eeuw nog voor driekwart domeingrond was.
De exploitatie van de Oude Moer is dan ook op meer grootscheepse
wijze aangepakt dan in de rest van het Emilia-gebied. Op de 16e eeuwse
kaarten vinden we de Oude Vaart, die de Oude Moer van noord tot
zuid doorsnijdt en verder zuidwaarts loopt door de Binnenpolder van
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Terheijden. Bij dat dorp mondt deze "Vaartkantse Vliet" Ult lil de
Mark.46 In de lage noordwesthoek van de Oude Moer is nog in de 18e
eeuw turf gegraven. Deze hoek heette de Varkensweiden doch nadat
de vervening was beëindigd, ontstond een begroeiing (kragge), die de
naam Domeinbosch kreeg.47 Een minuskuul poldertje was het Vrouw
Maria poldertje ( thans Alblaspolder, 10 ha) . Het buitenland ten noorden
van de Oude Moer (thans het waterschap de Hamse polders) werd in
1579 door Prins Willem I van Oranje-Nassau, ambachtsheer van Zwa
luwe, verpand aan een aantal personen. Sedertdien luidde de naam van
dit gebied: het Pandschap.48 In 1613 verkocht de prins de grond aan
Joris van Bernagien, burgemeester van de stad Breda, Goris Janssen
van der Wien en Sebastiaen Jansen van der Schoot, burgers aldaar.49

De waterstaatkundige toestand voor de bedijking

Het gebied van de Emiliapolder maakte deel uit van de Grote of Zuid
Hollandse Waard, een bedijking die omstreeks 1230 tot stand kwam.50

Dit grote waterstaatkundige werk ging echter door de stormvloeden van
1421 en 1422 teniet. De ondergang van de Waard heeft ruim stof ge
leverd tot legendevorming en romantische voorsteIlingen.51 Het idee,
dat het gehele gebied binnen de driehoek Dordrecht-Zevenbergen-Geer
truidenberg in één slag tot een binnenzee werd herschapen, speelt zelfs
de nuchtere moderne geografen nog parten. Het recente bodemonder
zoek heeft echter aangetoond, dat het verdwijnen van de buitenwater
kering van de Waard eerst op langere termijn ingerijpende gevolgen
heeft gehad. De kleigronden in dit gebied zijn in een rustig, geleidelijk
verziltend milieu afgezet. In vergelijking met de voorgaande eeuwen,
waarin vele stormvloeden voorkwamen, was de periode van 1300 tot
1500 een rustige tijd, waarin de zeespiegel slechts geleidelijk steeg.52

Men veronderstelde, dat na de ramp van 1421 een abrupt einde kwam
aan de exploitatie van het veengebied. De uitgifte van moergronden
ging daarentegen, zoals hierboven beschreven is, zonder onderbreking
door. De moernering (exploitatie van het veen voor zout- en turfwin
ning ) werd tot voor kort als een der oorzaken van de ondergang van
de Waard gezien, zodat deze exploitatievorm in de streekgeschiedenis
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een te sterke nadmk heeft gekregen. De veengronden konden door een
goed afwateringsstelsel ook voor agrarische doeleinden - landbouw en
beweiding - geschikt worden gemaakt. Sedertdien is door de bodem
inversie (daling van de bodem) de kwaliteit van de veengronden voor
agrarisch gebmik achteruit gegaan.53 Hierboven noemde ik de perceels
vormen in de polders en het vaartenstelsel Kerkvaart-Drimmelse Vaart,
dat de bekwame kartograaf Jacobus van Deventer opviel. We mogen wel
aannemen dat het gebruik van de veengronden voor agrarische doelein
den in dit gebied hoofdzaak was.

Aan de topografische ontwikkeling van de Zuid-Hollandse Waard in de
omgeving van Geertmidenberg is tot dusver weinig aandacht besteed.
De buitenwaterkering van de Waard, gelegen tussen Strijen en Zeven
bergen, trok de meeste belangstelling.54

Hoe de situatie vóór de ondergang van de Waard was, is moeilijk te
zeggen. De rekonstmkties, die tot nog toe zijn gepubliceerd, zijn vrij op
pervlakkig en zeker voor korrektie vatbaar.55 Na 1421 werd het gehele
waterloopkundige beeld van het gebied volkomen gewijzigd, hoewel de
veranderingen geleidelijk plaatsvonden. Door de invloed van het buiten
water zijn oude waterlopen verdiept en verbreed, terwijl andere in bete
kenis afnamen. Uit de toponomie blijkt, dat ter hoogte van de Worppol
der en de Kijfhoek een arm van de Maas heeft gelopen. Een oorkonde
van 1341 spreekt van "Drimmelen op de Maze".56 Later komt de naam
"de Maese ofte Donga" voor het buitenwater op.57 De officiële grens
omschrijving van de gemeenten Made en Drimmelen en Geertruidenberg
uit 1822 spreekt nog van de "Donge of Amer".58 Sindsdien wordt al
leen de naam "Amer" nog gebruikt. Wellicht was deze "Drimmelse
Maas" een zijarm van secundaire betekenis, die eerst na 1421 tot de hui
dige Amer (nu de hoofdarm van de Maas) is aangegroeid.

De voorstelling, dat het gebied rond Geertmidenberg en Zevenbergen
na 1421 twee eeuwen lang heeft "gedreven", vloeit voort uit een over
drijving van de omvang van de St. Elisabethsvloed. De stijging van de
waterspiegel en de inklink van de veenbodem maakte op den duur echter
nieuwe organisatie van het waterschapswezen noodzakelijk, nu het be
stuur van de Grote Waard was weggevallen. Dat deze organisatie er
kwam, is een aanwijzing, dat men niet apatisch bleef toezien.
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Afb. 25

Geschiedkundige kaart van de Emiliapolder.
Namen van de wegen: (tussen haakjes de moderne namen).

1. Boterdijk. 24. Heelemoerseweg.
2. Dulderwegje (Platte weg). 25. Zegge weg.
3. Stadsweg. 26. Kerkpolderseweg.
4. Vonderwegje. 27. Zandvaartseweg.
5. Biezenwegje. 28. Dortseweg.
6. Peuzelstraatje (Kleine Peuzelaar). 29. Kuipershoekseweg.
7. Sint Jooststraat (Grote Peuzelaar). 30. Worpseweg.
8. Vinkelandsdijkje. 31. Hooijbergseweg (Menpatseweg).

10. Sint Jooststraat (Brandeweg). 32. Rolaf, Acht Mergens of Nieuw wegje.
11. Distelsteeg. 33. Brielseweg.
12. Kievitshoekseweg (Heulweg). 34. Korte Heiweg.
13. Oudedijk. 35. Bleiks- of Drimmelswegje.
14. Lange Steeg (Plukmadeseweg). 36. Dogse of Korte Nieuwe weg.
15. Hoge Waterstraat (plukmadeseweg). 37. Nieuwe weg.
16. Dwarssteeg. 38. Hortseweg.
17. Blokhuisstraatje. 39. Malleweg.
18. Oude Madense dijk. 40. Wilgenwegje.
19. Meisteeg. 41. Houtjeverlaatweg of Lange Heiweg.
20. Witte weg. 42. Moerse kade of Anthoofden of
21. Prinsestraat. Moerdijkje.
22. Sluizeweg. 43. Vaartkantseweg (Moerse weg).
23. Kijfhoekseweg (Sluizeweg).

Bijzondere gebouwen enz.

A Noordenbosse schans.
B Middelschans.
C Koeschans.
D Sint Joostkapel.
E Huis ten Halve.
F Rijakkers.
G Vinkesluis.
H Groot Drimmels Verlaat.
K Korskens sluis.
L Kerk van Oud Drimmelen.
M Hortse bos (Hooge Horst).
N De Bruijkwaaren.
P Varkensweiden (Domeinbos).
R Houten verlaat.
S Vrouwe Mariapoldertje (Alblaspolder)
T Het Polderken.
V Oude Moer oost van de Vletvaart.
W Oude Moer west van de Vletvaart.

170

Jaarboek De Oranjeboom 19 (1966)



De magistraat van Geertruidenberg strekte haar gezag binnen de
stadsvrijheid ook uit over waterstaatkundige aangelegenheden. De magi
straat beheerde samen met de gezworen ingelanden de wateringen aldaar,
tot de Emiliapolder die taak in 1646 overnam.59

Ook het gebied van Made binnen de oude Madense Zeedijk had een
eigen waterstaatsbestuur, dat in de 16e eeuw reeds bestond.60 In 1808
werd een nieuw reglement vastgesteld voor de "Vier Binnenpolders",
zoals het bestuur toen heette. Met de Binnenpolders bedoelde men de
vier afwateringseenheden of wijken. Omstreeks 1840 was de dijk van
de polder grotendeels verdwenen. In het huidige landschap zijn echter
nog enige gedeelten ervan aan te wijzen.6l Ook het waterschapsbestuur
bestond ca. 1840 niet meer; het gebied bleef buiten waterschapsverband
tot het in 1954 bij de Emiliapolder gevoegd werd.

De polders Oud- en Nieuw-Vinkenland onder Standhazen en de Oude
Moer onder Hooge Zwaluwe hadden eveneens eigen dijkgraven en ge
zworenen of heemraden.62 De gezworenen van de Ganzeweiden, en de
Hele Moer voerden in 1594 een rechtsgeding over de hoogte van een
dijk. Ook van de Opperpolder zijn uit die periode gezworenen be
kend.62 ' De schout, stadhouder en heemraden van Drimmelen stelden
in 1596 bepalingen vast over het onderhoud van de dijk in de Kerke
polder.63

Een voorbode van een organisatievorm, die over de staatkundige gren
zen heen, een waterstaatkundige eenheid als één geheel zou beheren,
was het "verdrag", dat de ingelanden van de Ganzeweiden, en de Korte
Maten (onder Drimmelen), de Zeggen en de Lange Maten (onder
Standhazen) en de Wijngaard (onder Made) in 1542 sloten. Deze
overeenkomst betrof op de eerste plaats het gezamelijk beheer van de
dijk ten zuiden van de Kerkvaart en de aanleg en het onderhoud van
wateringen en wegen. Daarnaast bevatte het stuk bepalingen omtrent
de onderhoudsplicht door de ingelanden en de daarop betrekking heb
bende verbods- en strafbepalingen.63• Hier werd dus in onderling over
leg besloten een regeling aan te gaan, die op grotere schaal slechts door
een krachtig centraal gezag kon worden gerealiseerd. Dit centraal gezag
werd gevormd door de Prins van Oranje die de heerlijkheid Geertrui
denberg en alle ambachtsheerlijkheden in dit gebied bezat.64
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Wellicht was de 80-jarige oorlog de oorzaak, dat een algemene be
dijking niet eerder tot stand kwam. Nadat prins Frederik Hendrik in
1637 Breda voorgoed onder Nederlands gezag had gebracht, bestond in
deze streken de voor een dergelijk grootscheeps waterstaatkundig werk
nodige politieke stabiliteit.

Il. DE BEDIJKING

De voorbereiding

Op 3 augustus 1640 werd het gebied van Drimmelen en Standhazen
door een stormvloed geheel overstroomd.65 Vermoedelijk was dit voor
de domeinraad aanleiding om de landmeter Mattheus van Innevelt op
dracht te verstrekken een bedijking te ontwerpen. Het projekt kwam
in 1641 klaar (zie afb. 24).66 Mattheus van Innevelt, die tijdens de be
dijking dijkgraaf van de Emiliapolder zou worden, voerde diverse be
langrijke opdrachten uit op waterstaatkundig gebied. De Prins van
Oranje droeg hem in 1638 op om samen met Johan Indervelde een
kanaal te ontwerpen van de Mark bij Terheijden naar het Hollands
Diep.67 Tevens speelde hij een rol bij de vaststelling van de visserij
grenzen in de Biesbosch en bij de bedijkingen in de heerlijkheden van
de Prins op Noord-Beveland.68 Na de bedijking van de Emiliapolder
ontwierp hij de ringdijken van de Nieuwe Zwaluwse polder en de
Royale polder. 69

Tot de bedijking van de Emiliapolder werd besloten op een vergade
ring van de ingelanden, gehouden te Geertruidenberg op 27 februari
1645; namens de prins waren tegenwoordig de raadsheren uit 's Prinsen
Raad en Rekenkamer Aernout van Beaumont en David de Wilhem.70

De Raad en Rekenkamer keurde het besluit op 1 maart d.a.v. goed. Op
7 maart stelde de raad een lijst van de "officieren" der dijkage op: de
dijkgraaf Mattheus van Innevelt, Damas van Slingelant, penningmeester
van Dubbeldam en van de Merwede, Sebastiaen Anemaet, Boudewijn
van Hees, Christiaan Zwaens en A. C. Swaen, ingelanden van de pol
der.71 Dijkgraaf Van Innevelt moest de dijk met zijn bermen en berm
sloten afbakenen en in kavels verdelen en een instruktie voor het bestuur
opstellen.72 Op 17 maart vaardigde de magistraat van Geertruidenberg
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een streng verbod uit tegen het wegnemen of beschadigen van materi
alen, ten dienste van de dijkage opgeslagen, en van de uitgezette afba·
kening. Overtreders zouden zonder genade en aan de lijve gestraft
worden. 73

De bedijking

Helaas is de rekening van de bedijking verloren gegaan, hoewel het
vaststaat, dat een dergelijk stuk heeft bestaan.74 Zodoende is het niet
mogelijk, het verloop van de bedijkingswerkzaamheden in details te vol
gen. De aanbesteding der werken had inmei 1645 plaats. Zonder strub
belingen is de bedijking niet verlopen.

Tussen dijkgraaf Van Innevelt en de rentmeester der domeinen Carel
van Beveren, die met de administratieve regeling der dijkage was belast,
wilde het blijkbaar niet vlotten. In juni verscheen Van Innevelt in den
Haag om bij de domeinraad zijn beklag te doen over het ontbreken van
de nodige financiën voor het betalen der werken. Deze dreigden geheel
in de war te lopen. 75 Van Beveren berichtte desgevraagd, dat er nooit
geldgebrek was geweest!76 Daarop beval de Domeinraad de dijkgraaf en
de penningmeester in Den Haag te verschijnen. Op deze bijeenkomst
werd het geschil bijgelegd. De dijkgraaf hielp Van Beveren zelfs aan
adressen, waar het nodige geld te leen was. 76 Carel van Beveren, die
zich naast de rang van penningmeester de trotse titel "super-intendent"
aanmatigde, heeft zich inderdaad zeer verdienstelijk gemaakt, door de
financiële basis voor de bedijking te leggen. Interessant is het, de diver
se lijsten der geldschieters na te gaan. Het blijkt, dat deze notabele per
sonen uit Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en Delft allen deel uitmaak
ten van aan Van Beveren verwante families of van kringen, verbonden
met het Hof van de Oranjes en met de Staten van Holland. Het totaal
bedrag van de lening was f 160.462,-. Onder de geldschieters kunnen
worden genoemd: Constantijn Huijgens, secretaris van de prins, Damas
van Slingelandt, Clementia van Beaumont, Jacob Sasbout, Maria van der
Gracht, Mathijs Janssen en Coenraet Claessen. Het leeuwendeel van de
lening nam Elisabeth van Beaumont op zich. Deze nam een aantal aan
delen van anderen over, zodat in 1646 haar schuldbrieven totaal
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f 101.600,- bedroegen.77 Om zijn verdiensten voor het nageslacht vast
te leggen, tekende Van Beveren in de jaarrekeningen aan, dat hij in
"sukken dangereusen tijt van de afsetting vant geIt" meer dan een ton
had geleend. In 1654 maakte zijn weduwe, Margarita van Goutswaart,
aanspraak op de rente van door haar man voorgeschoten gelden. Als
haar pleitbezorgers fungeerden Mr. Johan de Wit, en Blasius van
Haerlem, advocaten bij het Hof van Holland.78

In juli 1645 berichtte Van Slingelant uit de Emiliapolder, dat de
bedijking goed vorderde.79 Het staat vast, dat het bedijkingswerk in
die zomer is gereed gekomen.8o

Het tracé van de dijk was niet identiek aan dat van de oorspronke
lijk door Van InneveIt opgezette plannen. Volgens die plannen zouden
de gronden ten noorden van Oud-Drimmelen buiten de omdijking val
len. Thans vielen slechts gedeelten van de Oude Moer, de Worp en de
Princepolder met de Doodezijde buiten de dijk. De huidige dijk van de
Emiliapolder vormt nog slechts een gedeelte van de dijk, die in 1645
werd gelegd.

De stormvloed van 26 januari 1682 maakte een einde aan het be
staan van de oorspronkelijke dijk. Daarna werd een zomerkade aan
gelegd, die op gezette tijden kon worden doorgestoken. Zodoende
hoopten de ingelanden, dat het slibrijk water de bodem zou verbeteren.
Toen bleek, dat bet middel erger was dan de kwaal, besloot men in
1691 de bedijking te herstellen. Zo kwam de huidige dijk tot stand. De
aanzienlijke inlagen,81 die men had moeten maken, werden in de vol
gende eeuw bekaad. Deze bekadingen maken thans deel uit van de
Hamse polders (ten zuiden van het Vloedspui ) en van de Gecombi
neerde Buitengronden, die in 1954 met de Emiliapolder werden ver
enigd.

In de jaren na de inpoldering vonden aanzienlijke en kostbare ver
hogingen van de buitendijk plaats: langs de "BrieItgens" , van de stad
tot de Noordenbosse Schans, van de Kijfhoek naar de Varkensweiden
en vandaar naar de Schenkel bij het Lorregat (de haven van Hooge
Zwaluwe).82 Daarentegen kon de polder zich ontdoen van de voorma
lige buitendijken van Vinkenland en de Peuselaar.83

De voornaamste sluis van de polder was het Groot Verlaat aan de
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Drimmelse Vaart. Op 12 april 1645 werd Dirck Claessen van Leeuwen
aangesteld als sluiswachter.84 Bij de Steelhovense Schans (later Koe
schans genaamd) lag de sluis voor het zuid-oostelijk gedeelte van de
polder. In de Schenkeldijk bij Hooge Zwaluwe tenslotte lag de sluis
voor de Oude Moer.

De bestuursorganisatie

De polderlasten, kenmerkend "dijkgeschoten" genaamd (de dijken
eisten de grootste uitgaven), werden door de penningmeester geïnd. De
bepaling van de zwaarte van deze last was een van de voornaamste pro
blemen; hoewel de domeinraad desgevraagd verwees naar de voorlopige
instructies van 1645,85 kon daar op den duur toch niet mee worden
volstaan. Een ander probleem was de bepaling van de schadevergoeding,
uit te betalen aan de ingelanden, wier landerijen door het leggen van
de dijk waren ingenomen of beschadigd. De raadsheren De Beaumont
en De Wilhem verleenden ook hier hun tussenkomst. Als taxateurs
werden aangewezen Mr. Herman Halinck te Dordrecht, Damas van
Slingelant, Pieter Joosten van Loon, president-schepen te Oosterhout,
Matthijs Claessen, schepen en heemraad van de Lage Zwaluwe en Pau
wels Reijne, gezworene van de buitenpolders van Zevenbergen. Op 6
november 1646 volgde de uitspraak.86 De omslag zou worden geheven
over alle landerijen zonder enig onderscheid te maken. De schadever
goeding voor de landen, ingenomen c.q. beschadigd door de dijkwerken,
werd vastgesteld aan de hand van het verbaal met kaart, opgesteld door
de landmeter Sebastiaan Anemaet.87

De polder verkreeg de eigendom van een dijkgedeelte in de Leij
(tussen Steelhoven en de Voorstraat ) en bij het Drimmels Verlaat. De
eigenaars van het overige dijkgedeelte kregen een schadevergoeding in
geld, doch die van de landen tussen de Oude Drimmelse Vaart en de
Noordenbosse Schans dienden zich tevreden te stellen met de eigendom
van de dijk, zonder enige verdere vergoeding te ontvangen. Bovendien
kregen zij de verplichting opgelegd, hun dijkgedeelten schoon te hou
den van onkruid en aanspoelend hout (veek). Alle buitendijks gelegen
landen van de Hooge Zwaluwe tot de stad bleven onderworpen aan
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het recht van aardhaling door de polder ten behoeve van eventueel
dijkshersteL

Inmiddels was aan het voorlopig bestuur een einde gekomen: na
april 1646 traden de dijkgraven en heemraden van de oude polders als
zodanig op nI. Adriaen Swaen, schout van Geertruidenberg en dijkgraaf
van Drimmelen, Dingeman Jan Dingemanssen, dijkgraaf van de Oude
Moer, Isaack Bouquet en Damis SchuijfhiIl, burgemeesters van Geer
truidenberg, Laurens van den Kieboom, Adriaen de Laet, Anthonis
Driessen, Jan Janssen Zeeuws en Cornelis Adriaenssen Cleijs, heemra
den van Drimmelen en Standhazen; Anthonij van Hees en Adriaen
Anemaet, gezworenen van de Oude Moer; Johan CriIlaerts, schepen
van Geertruidenberg en heemraad van de Princepolder. Derhalve 2
dijkgraven en 11 heemraden. 88 Een nieuw bestuur, bestaande uit één
dijkgraaf en 5 heemraden trad 1 mei 1653 in functie, geformeerd over
eenkomstig de ordonnantiën en statuten, door Prins WiIlem Ir op 20
juli 1650 uitgevaardigd, die tot in de 1ge eeuw het richtsnoer zouden
vormen voor het beleid van de Emiliapolder.89 Naast de taakomschrij
ving van dijkgraaf, heemraden en penningmeester bevatten de ordon
nantiën een aantal bepalingen omtrent de onderhoudsplicht van dijken,
wateringen en wegbermen door de ingelanden, de schouw door het be
stuur daarop en de verbods- en strafbepalingen, die daarmee verband
houden. Deze bepalingen vormen in de moderne waterschapsadmini
stratie de inhoud van de keur- of politieverordening. Hoewel de polder
sinds haar bedijking een secretaris, ook wel boekhouder genaamd, in
dienst had, wordt in de ordonnantiën daarvan geen gewag gemaakt.
Het bestuur bestond in 1653 uit de dijkgraaf Adriaen Swaen, Dinge
man Jan Dingemanssen, heemraad voor de Zwaluwe, Adriaen de Laet,
heemraad voor Made, Johan CriIlaerts, heemraad voor Geertruidenberg,
Maerten Corstiaenssen, heemraad voor Drimmelen en Sebastiaen Ane
maet, tweede heemraad voor de Zwaluwe.

Naam en wapen van de polder

De naam "EmiIiapolder" werd in maart 1645 aan de nieuwe polder ge
geven met goedvinden van prins Frederik Hendrik.72 Hoogstwaarschijn-
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lijk moet hier worden gedacht aan Amalia van Solms-Braunfels (1602
1675), die in 1625 met Frederik Hendrik was gehuwd. De naam werd
later ook wel als "Amalia" of "Aemilia" gespeld, doch in de 1ge eeuw
keerde men tot de oorspronkelijke schrijfwijze terug. De tijdgenoot van
Emilia maakte geen onderscheid in de schrijfwijze; dit vinden we zelfs
bij Joost van den Vondel, die in zijn vele lofdichten op de vorstin en
haar gemaal soms de naam "Emilia", dan weer "Amelia" en zelfs
"Amelij" gebruikt.9o

De Ameliapolder ten Noordoosten van IJzendijke in westelijk
Zeeuws-Vlaanderen en het Emma- of Ameliapoldertje ten Noord-oosten
van Westdorpe in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen schijnen eveneens naar
Frederik Hendrik's gemalin genoemd te zijn.

De polder bezat geen eigen waterschapshuis. Meestal vergaderde het
bestuur te Geertruidenberg, alwaar de dijkgraaf, de secretaris en de
penningmeester woonachtig waren. Tot 1795 vervulden respektievelijk
de schout, de stadssecretaris en de rentmeester der domeinen aldaar
deze functies. Vergaderingen buiten de stad vonden plaats in een kamer
van het huis van Dirck Claessen van Leeuwen te Drimmelen, die tevens
een herberg hieId.

De glasmaker Antonij Janssen Vermuijden leverde voor die kamer
11 glazen met "geschreven wapens". 91 Het is niet bekend, hoe die
wapens eruit zagen. In 1711 liet het bestuur een 7-tal zitkussens ver
vaardigen ten behoeve van de kamer op het stadhuis te Geertruidenberg,
alwaar regelmatig vergaderd werd. Een van de door de tapijtwever
Christiaen van Eurck vervaardigde kussenovertrekken is bewaard ge
bleven en berust thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.92 (afb. 23).
Het daarop afgebeelde wapen blijkt, op enige specifieke afwijkingen na,
identiek te zijn met dat van Amalia van Solms. Dit wijst erop, dat het
polderbestuur de persoon van Amalia nauw met de polder verbonden
achtte. Het aannemen van het wapen van de bedijker of naamgever van
de polder door het dijkcollege is een goede Hollandse traditie. Het hui
dige bestuur heeft blijk gegeven, deze traditie in ere te willen herstellen,
toen het verzocht, in het gebruik van dit wapen te worden bevestigd.
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30 Dross. Reg. nr. 696 d.d. 1373, mei 26.
31 Dross. Reg. nr. 2445 d.d. 1504, feb 1: de Langhe Maten.
32 Dross. Reg. nr. 2627 d.d. 1517, maart 19: de Groote Seggen.
33 Dross. Reg. nr. 1762. Peter Vinck, heemraad in Drimmelen. 1457, jan. 15.

Vinckendijck in 1491, feb. 25. Reg. nr. 2197. De Nieuwen Vinckenpolder in
1562, jan. 28. Reg. nr. 3389.

34 Dross. Reg. nr. 2703 d.d. 1522, juni 12: in den Poselaer.
35 Dross. Reg. nr. 2695 d.d. 1521: in den Twiveler.
31\ Dross. Reg. nr. 2001, d.d. 1476, maart 29: de Sint Joostkapel te Stanthasen;

nr. 1296 d.d. 1431 juli 26: de kapel van Sint Judocus in Stantheesen. Zie
tevens Taxandria 47, 1940, blz. 28/29 en J. H. v. Mosselveld, de Stedelijke
Godshuizen van Geertruidenberg in dit Jaarboek nr. XVIU, blz. 15.

37 Zie noot 26•.
38 De parochie Drimmelen wordt reeds genoemd in een oorkonde van 1285.

Zie Taxandria 43, 1936, pag. 30-32.
De Kerckvaan in 1492, feb. 23. Dross. Reg. 2213.

39 WAE Bijl.rek. 1646.
40 Een "Vaenweer" wordt echter reeds in 1372 genoemd te Drimmelen. Zie
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Dross. Repertorium op de leenregisters van de Lek en Polanen nr. 66; de
WestVaert in 1511: leen 69; en 1506: leen 68.

41 Maerten Corssen genoemd in Polderrekening WAE 1648/49, foL 93; Spierincx
vaert in 1511 (leen 69).

42 Dross. Reg. nr. 1956 d.d. 1473, aug. 24.
43 RA Dr. 1, ongefoL (1596); de Menpad. RA Dr. 15, foL 1: de Hooyberch

(1618) de Dortse weg 1620, sep 27 foL 4v; de Brielsche wech 1620, nov. 11,
foL 4.

44 NK nr. 1742. De gronden onder Standhazen verwierf het klooster in 1360,
1420 en 1440. Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Archief Hollandsche Huis (bij
Geertruidenberg) inv. la, foL 52-52v •

45 RA Dr. 15, foL 6v.
46 NK nr. 1823. Beschreven door Hingman als: de dijken achter de huizen van

Lage Zwaluwe. In werkelijkheid: Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, alle polders
onder die heerlijkheden en de Groote Zonzeelsche polder onder Terheijden.
Op deze kaart: de "Oude Waert". De Vletvaart o.a. op NK nr. 1845.

47 Steur a.w., blz. 8; en de bundel: Niervaert, een beschrijving van de ontwik
keling der heerlijkheid Niervaart en van den huidigen toestand der staats
domeinen, Nijmegen 1939, blz. 84 (met luchtfoto).

48 NK nr. 1832.
49 NDA inv. deel III, foL 1047v. nr. XXIV.
50 Fockema Andreae, a.w. blz. 11.
51 ibidem, blz. 48.
52 S. F. Kuipers. Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duive

land en Tholen naar de toestand v66r 1953. Wageningen 1960, blz. 79-88.
Steur a.w. blz. 6.

53 V. d. Linden a.w. blz. 66.
54 J. H. Hingman. De Maas en de dijken van den Zuidhollandschen Waard in

1421, 's-Gravenhage 1885. Een andere interpretatie der gegevens bij H. Vriend
in dit jaarboek XIV (1961) blz. 149.

55 Th. v. Rheineck Leyssius, Tekst bij de bladen Holland ten zuiden van het IJ
in 1300 (zuidelijk gedeelte) en Holland omstreeks den St. Elisabethsvloed van
1421 (zuidelijk gedeelte), van de geschiedkundige Atlas van Nederland (kaar
ten van Beekman) 's-Gravenhage 1938.

56 Muller a.w., blz. 279: 1341, juni 9.
57 RA Dr. 22 foL 3 "ter halver Maese ofte Donga oost". ibidem, foL 8: oost ter

halver Maese toe". In de Domeinrekening van 1645, foL 18v. is sprake van
Oud Drimmelen, "dat hiervoortijds plach te leggen op de Maese" waar de
heren van Breda tienden "plagen te hebben", en van "Nieuw Drimmelen"
daar nu de kerk en het dorp staat. Hier tekenen we bij aan, dat het bedoelde
Nieuw Drimmelen het huidige Oud-Drimmelen is; het huidige Nieuw Drimme
len ontstond eerst na de bedijking van de Emiliapolder.

58 GAM inv; nr. 673: Koninklijk Besluit van 18 aug. 1822, nr. 95.
59 WAE bijl.rekening 1646-1653.
60 WAE (voor1.) inv.nr. 164.
61 GAM inv.nr. 2 (notulenboek) d.d. 8 mei 1807. In 1846 achtten Ged. Staten

het niet nodig, het reglement op het beheer van dijk- en polderbesturen in de
Vier Binnenpolders in te voeren. Vriendelijke mededeling van Dr. Brekelmans
te Breda.

62 WAE inv.nrs. 165 en 166 (voorL) bijl. rek. 1646.
62aRA Dr. 1 d.d. 17 juni 1594, 2 juli 1594 en 7 jan. 1795. Deze gegevens werden

mij verstrekt door Dr. F. A. Brekelmans te Breda.
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63 RA Dr. 1, d.d. 4 mei 1596, ongefol.
63aRA Dr. 1, d.d. 2 mei 1592 ingeschreven.
61 Dros.. inv. blz. 98, 115, 130 en 136.
65 Nass. Dom. inventaris nr. 7226: rekening van de rentmeester der domeinen

te Geertruidenberg, 1641, fol. 37v.
66 NK nr. 1743.
67 Nass. D.A. inv. nr. 736, fol. 170v. NK nr. 1722.
68 NDA inv. nr. 736, fol. 155v.
69 NDA inv. nr. 737, fol. 39. NK Nr. 1836.
70 NDA inv. nr. 4, ongefol. resolutie d.d. 1 maart 1645 en 25 jan,uari 1646.
71 WAE bijl. rek. 1645-1646.
72 NDA, ibidem, res. 1 maart 1645.
73 GAG 2e ordonnantieboek (1626-1645) fol. 90.
74 WAE rekening 1646, fol. 2; tevens blijkt het bestaan van een eerste rekening

passim, in de rekeningen en bijlagen der volgende jaren.
75 NDA, inv.nr. 4, res. 7 juni 1645.
76 NDA, inv.nr. 4, res. 9 juni 1645.
77 WAE, bijl. der rekening 1645-1646.
78 WAE, bijl. der rekening 1654-1659.
79 NDA, inv.nr. 4, res. 12 juli 1645.
80 RA Dr. 15, fol. 63.
81 Inlagen zijn landen, verloren bij het aanleggen van een dijk, die binnenwaarts

van de oorspronkelijke dijk, die niet meer te houden is, ligt. (inlaagdijk).
82 WAE Bijl. der rek. 1645-1649.
83 RA Dr. 22 fol. 76, 76v.
84 NDA inv.nr. 4, res. d.d. 12 april 1645.
85 NDA ibidem, res. 25 jan. 1646.
86 GAM inv.nr. 45.
87 NK nr. 1744. Het verbaal bevindt zich bij de kaart, niet in het archief.
88 WAE Rek. 1646, passim.
89 NDA inv.nr. 7167 Il.
90 Joost van den Vondel, De triomfeerende Emilia princesse van Oranje, Op 't

veroveren van 's Hertogenbosch; Aen Amelia, Princes van Oranje, Op haer
Zoons geboorte; Op de beeltenis van Mevrou Aelia; Geboorteklock van
Willem van Nassau eerstgeboren zone der doorluchtichste princen Frederick
ende Amelia. Ik gebruikte de Bergen op Zoomse editie, uitgegeven door
Bernardus Bosch, 1792, blz. 284, 110, 111 en 113.

91 WAE Rek. 1647/48 fol. 88 en kwitantie in de bijlagen.
92 WAE Rek. 1711, fol. 25; kwitantie in de bijlagen.

Bulletin van het rijksmuseum, 3e jaargang, 1955, nr. 4: F. A. Nelemans,
Dingman Dingmans en zijn Heemraadkussen, blz. 93-94.
De tweede dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms heette Henriette
Amalia (Amélie) bij de doop op 23 november 1628 genoemd Emilie. De half
zuster van Frederik Hendrik, genaamd Emilia (1569-1629) huwde in 1597
Emanuel, Prins van Portugal (1568-1638).
A. Hallema, Amalia van Solms, Amsterdam z.j., blz. 45 en J. M. v. d. Venne
en A. A. M. Stols, Geslachtsregister van het Vorstenhuis Nassau, Maastricht
1937, blz. 61.
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