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Een kwestie van geld en organisatie

Dijkaanleg en dijkherstel in noordoost-Vlaanderen 
tijdens de zestiende eeuw

Adrie de Kraker Inleiding en probleemstelling

Art>. 1. Kaart van Zuidw est-N ederland  
met daarin aangegeven het in het artikel 
onderzochte gebied; begrenzing west: 
Biervliet, oost: A ntw erpen, noord: Wes- 
terschelde en zuid: Zelzate,

3 M.K- E, Gottschalk, De Vier Ambachten m  
het Land van Saaftingc tijden-s de Mtddclecuvxr. 
(Assen 1984), 540-544.
2 M. K.E. Gottschalk, H utonxhe geografie van 
Westelijk ZeeuwsVLunderen, deel II, van het be
gin der tSe eeuw toi de inundaties rijdms de 
Tacbiig-jartge Oorlog (Assen 1958), 15-22. Gott 
schalk, Stormvloeden en rvatenyverssromin^n in  
Sederiand* JI (Assen 1975), '-32
3 De naam'Landdiik van de Vier Ambachten', 
werd in de loop van de zeventiende en achttien
de eeuw- veranderd in: Graaljansdiik. De oor 
spronkelijke G m tjansdijk (140*) liep echter rrn 
eesten van Bockhoutc en booç naar het noor
den af. In zestiende-«uw*« bronnen wordt deze 
Graafjansdijk ook wel 'D ijtk  van A rtoh ' ge
naamd- Uit synoniem duidt erop dat de dijk ten 
tijde van graaf Jan zonder Vrees wrrd aangelegd, 
danwel sterk wend verhoogd met gcldcli|kcsteun 
van het gewest Artois. Vgl. Gottschalk. H ist art- 
stheg&grafievan W&tehjk Zeeu wsVUandenm, 13- 
2w. Vgl. A.M.J. de Kraker, Degrote Landdijk van 
de Vier Amnwbten, 1494 -  1586, (ter perse).
4 A.M.J. de Kraker, * Watcrschapwrganisatie en 
binnenwaterbeheersing tijdens de zestiende eeuw 
in Noordoost-Vlaanderen. Het voorbeeld Hul- 
sterambachT Jaarboek van de Oudheidkundige 
Knng "De Vier Ambachten* (1990/91), 21-53.
5 Over deze stormvloed is met betrekking tol 
Zuid-Beveland reeds uitgebreid onderzoek ge
daan door C. Dekker. ‘Tussen t* rc  vloeden'. Bij
dragen en Mededelingen betreffende de Geschiede
nis der Nederlanden 103 (1988), 6G7-621.
b G Ott schalk, Stormvloeden II, *32-4*0.
7 Bij het ter perse gaan van deze bijdrage ver
scheen op dn vlak van de hand van Petra var. 
Dam, 'Gravers, ofzetters en bemedntgers. Werk
gelegenheid aan dcSpaarndaiïimcniiik omstreeks 
1510’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 18 
(1992), 449-178

G ottschalk  heeft er in haar studie over O ost Zeeuws-Vlaanderen op gewezen dat tijdens 
de M iddeleeuw en, ais gevolg van de storm vloeden, er een constante afwisseling van 
landaanw inst en landverlies is geweest.1 Zo was de St-Eiizabethsvloed van 1404 onge
twijfeld een van de belangrijkste ram pen w aardoor onder m eer b ie rv l ie t  een e ila n d  
werd d
Een n ie t m inder grote ram p vo ltrok  zich op  het einde van de vijftiende eeuw  tijdens de 
woelingen tussen de Vlaamse steden en keizer M aximiliaan van O ostenrijk . Bij N ieu- 
wersluys liep bet herstel van de sluis tijdens het zom erseizoen fataal af, zodat het achter
liggende gebied inundeerde. Pas nadat v ie r jaar later de Vrede van C adzand was gesloten, 
kon aan het herstel van de aangerichte schade w orden begonnen. O p  initiatief van de 
landsheerlijke regering leidden m aatregelen in 1494 to t de aanleg van een nieuwe dijk, 
de Landdijk van de V ier A m bachten .3 Deze L anddijk  moest een verdere uitbreiding van 
de Braakm an in oostclijke en zuidelijke richting  voorkom en.
Ten oosten van H ulsteram bacht lag het Land van Saeftinghe. H ie r  perste de H o n te  zich 
d o o r een nauwe engte naar het westen. D e zeedijken van de kusipolders ondervonden 
doo r de schuring van het zeewater veel o v erla s t/ Bij storm vloed was er dubbel gevaar! 
O p  5 novem ber 1530 had een storm vloed grootschalige inundaties to t gevolg.5 Een van 
de geteisterde gebieden was het Land van Saeftinghe. O o k  de Vier A m bachten werden 
zwaar getroffen.4 Bi] Ter Venten (Land vanBeveren) on tstond  een grote srroom geul en 
doo r enkele gaten m  de d ijk  rond  de C hevnspolder liepen niet alleen alle polders in het 
Land van Saeftinghe onder, maar inundeerde ook  nog een aantal achterliggende polders 
van het H ulsteram bacht. H erstel van ded îjk  rond de C heynspolder was dringend gebo
den.

In deze bijdrage w ordt ingegaan op  een tweetal aspecten die verband houden met de aan
leg van een nieuwe, dan wel het herstel van een doorgebroken dijk. In beide h iervoor 
aangehaaldc gevallen betreft het dijklengten van m eer dan uien kilom eter. O rganisato
risch ingewikkelde en financieel kostbare w aterstaatsw erken. Een slechte coördinatie 
bij de u itvoering van de w erken m aakte deze niet alleen duurder m aar kon deze zelfs ge
heel doen m islukken!
Aan de hand van tw-ee voorbeelden w ordt d oo r middel van literatuur- en archiefonder
zoek getracht na te gaan o f  e r  m et betrekking to t de financieringen  coördinatie bij de 
u itvoering van de w erken, verschillen zijn te constateren tussen de aanleg van een nieu
we dijk (nieuw  werk) en het herstel van een d ijk  die ernstige schade heeft opgelopen 
(oud w erk). H et betreft h ie r de aanleg in  1494 van de nieuwe Landdijk tussen B oekhoute 
en Terne uzen die de V ier A m bachten  tegen het geweld van de Braakm an m oest bescher
m en en het herstel van de bij de s torm ram p van 5 novem ber 1530 vernielde d ijk  ro n d d e  
C heynspolder in  het Land van Saeftinghe.
Tenslotte wil dit artikel de aandacht verleggen san de in het verleden zo sterk bena
d ruk te  institu tionele kam  van de w aterstaat en een aanzet geven to t een breder onder
zoek op genoem de punten  van diezelfde waterstaat in de N ederlanden .7
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A fb. 2 . D e v ier am bachten en  het land van 
Saeftinghe in de zestien de eeuw , fragm ent 
van “Vlaendrrcn E xactísim a Flandriae 
D cscriptio” van Gcrard Mercator.

De financiering van de waterstaatswerken
H e t  n íeuw e w erk  in  1494: de L andd ijk
O p  26 juni 1492 m aakte de Vrede van Cadzand een eind aan een periode van burgeroor
log,, waarin bet westelijk deel van de V ier A m bachten onder w ater was geraakt en deels 
on tvo lk t. Tevens was de vrede de aanzet to t landberw inning  en dijkherstel, m aar zo 
eenvoudig lag dat 'herste llen’ van dijken niet. Bestaande dijken waren goeddeels ver 
spoeld en ín vier à vijf jaar tijds hadden zich enkele brede en diepe stroom geulen ge
vorm d. N aar aanleiding van een vloed in 1492, het ‘h erfsttij’ in 1493 en m ogelijk ook 
mede door de hoge vloed in februari 1494 werd het inundatiegebied nog verder uitge- 
breid .8 D aardoor groeide het besef dat e r een geheel nieuwe dijk m oest w orden gelegd 
op een nog nader aan te duiden plaats.
Pas eind 1493 werden de eerste opm etingen ter plaatse verricht. D aarbij kwam vast te 
staan dat het inundatiegebied slechts d o o reen  lange ringdijk  zou k u n n en  w orden inge
damd. Deze ringdijk zou dan in B oekhoute beginnen en over de hoogste gedeelten8 
van het geïnundeerde gebied worden gelegd om  tenslotte vlakbij Terneuzen uit te ko
m en. D e landm eters schatten de kosten op  een bedrag van m eer dan 40.000 kronen. 
A lvorens aan de voorstellen van de landm eters verder concrete gestalte te geven, moest 
uiieraard eerst duidelijk  worden wie een dergelijk hoog  bedrag zou opbrengen. Gelet 
op  de ernstige situatie in het getroffen gebied en de lange d u u r van de inundatie 
(1488/94)LC1, was her welhaast ondenkbaar dat de plaatselijke gelanden11 voor de kosten 
van dit nieuwe werk zouden opdraaien. V ier jaar lang hadden de grondeigenaren geen 
inkom sten uit hun bezit genoten. H oogstw aarschijnlijk w ilde de regering blijkbaar 
ook  niet het risico lopen dat de ‘riv ier’ de H o n te  haar stroom  zodanig zou  verleggen 
dat dit to t ongewenste gevolgen zou leiden voor de polders op  de linker oever en de 
scheepvaart zou bem oeilijken.12 H et dijkherstel werd daarom  to t een zaak van alge
meen belang gem aakt en de Vier Leden van V laanderen werd gevraagd een bede te w il
len consenteren van 40.000 kronen. In januari 1494 w erdende V ier Leden van V laande
ren doo r de regering in  M echelen o n tb o d e n .15 G elet echter op  het feit dat er zich ook  
allerlei d ijkbreuken hadden voorgedaan in het noordelijke poldergebied van het Vrije 
van Brugge die eveneens herstel behoefden, konden Brugge en het Vrije zich niet vin
den m  het voorstel om  het volledige bedrag te besteden aan de constructie  van de Land
dijk in de V ier A m bachten die onder bet gebied van G ent ressorteerden. N adat er in 
de loop van februari bij Axel nieuwe w aarnem ingen hadden plaatsgevonden, kw am en 
de V ier Leden in m aart opnieuw  bijeen. Te Brugge werd een com prom is bereikt waar
bij slechts een gedeelte van de uiteindelijk geconsenteerde 40.000 kronen (aangevuld 
m et 18.000 kronen) zou w orden gebruikt v o o rd e  aanleg van een nieuwe dijk in de V ier

R Algemeen Rijkvurliici Brussel (ARAB), Re
kenkamer (RX). nr. 27940, rekening van Andre 
de Meunninc, baljuw van de Polder van Namen, 
1493/94. toi 20vo en or. 27941, rekening J494/95. 
lol 2&to. GottsehaJk, De Vier A m  backen. 427. 
Vgl. W.P Blackmani, De tälksvertegenwoordb 
ging m  Vlaanderen tn de overgang van de Mid
deleeuwen naar nieuwe tijden {1384-1506) Verhan
deling van de Koninklijke VJiamse Academie 
voor Wetenschappen. Letteren en Schone Kun
sten. Klasse der Let leren, XL. m. 90 (Brussel 
1978), 516-517. Hij spreekt over "de herfsttij van 
1493"
9 Vergelijk ifi dit opzicht de ligging van de 
pleistocene ruggen in Zeeuwsch-Vlaanderen in 
ZW-NO richting, EF. FE. VAN Rummelcn, Toe
lichtingen b it  de geologische kaart van Nederland
I 5Ö.O0C. Bladen Zeeuivsch-VUanderm ttfor en 
Oost (Haarlem 1965), 30-31. Over zandruggen 
en zandopdutkingen- F Snacken, 'Her verband 
tussen bewoning en bodemgesteldheid van de 
Scheldepolders*, Na tun rwelenschappeh jk Tijd- 
vhn fi 3R ( 1956), 19 Î-212. P. Van der Sluip tn G.C. 
Maarlevcld, ‘Dckzandruggcn uit de Jonge Drv- 
istijd in Zeeuws-Vlaanderen’, Boor en Spade XII 
f 1963), 21-26. jan van Boex tac le. 'Wachiebckc in 
de ti jd der grote ontginningen'. Handelingen van 
deMotiixhappi} z w r  Geschiedenis en OudJreuIkun- 
tíe te U m t Nieuwe Reeks XXX11 ( 1978), 79-100. 
Hiervan bladzijde 79 over de zandrag in ile am
bachten van Boekhoute <n Asscncdc.
1C F.Thoen. 'Oorlogen en platteland. Sociale 
en ekonumbclie »pekten van militaire desiruk- 
rte in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen 
en de vroege moderne rijden - Tijdschrift vaar Gr- 
«fcttfciHi9l(Í978)h 363-379.
II Vele ‘plaatrelijke* gelanden woonden ech
ter buiten hei getroffen gebied. Onder hen be
vonden zich de St.-Pieters- en Sl.-Baafsabdijen. 
het klooster van Afflighcm, Grocninghe, Ter 
Duinen, Boudclo, ca- Ook bezaten Gentse pa 
triciërs land in het geïnundeerde gebied Alle 
pachters van deze grondbezitters en de vele klei
nere particuliere grondbezitters hadden uiteraard 
het gebied tijdelijk verlaten.
12 Hoewel he: argument van het verleggen van 
de stroming van de Honre in 1494 nog niet ex
pliciet op de voorgrond treedt, ¡s dat bij latere 
rampen in dit gebied wçl het geval (Zíe over de 
^'»tcrwJicIdeoil ionte: M.K.E. Gottsehalk en 
W.S. U niger. 'De oudste kaarten der waterwegen 
nissen Brabant, Vlaanderen en Zeeland'. Tipchnfi 
vari het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig 
Genootschap (1950), 1*6-164. Recentelijk: Beatrijs 
Augusiyn. 'Integratie van natuurwetenschappe
lijke en historische bronnen voor de ontginnings- 
geschiedenis van bet zuidoustelijke Westcrschei- 
dcbckken’. Rotterdam Papers Rotterdam 1984), 
J37-147. Eveneens B- Augusryn, Ze&pegplnjr.ng, 
iruiisgressicjasen en stormvloeden m  maritiem  
Vlaanderen toi het einde van deXWdeeeuw  (Brus
sel 1992), 157-223, Ook argumenten van geheel 
andere aard spelen bij de aanleg van de Landdijk 
in 149* een rol Hun invloed zal in ons binnen
kort af io ronden proefschrift over ‘de ontwik
keling van het landschip in de Vier Ambachten 
en het Land van Saeftinghe, 1*88- 1609’ nader 
wordt toegclicht,
13 Stadsarchief Gent (SAG), nr *00. sradrekr- 
ning 1493/94, fo!, 2*0ro, Van 2Hot 31 januari 
1494 was er :e Mechelen overleg- Vgl, W, P. Block- 
man s, Handelingen wan de Iaden en de Staten Mn 
Vlaanderen. Regcnngen van Marta van Bourgon- 
diè en filtp* de Schone (5 januari 1477— 76 septem
ber J5Q6j fl {BtusxI Î982), nr. 453.
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14 Bli >ck m ans. H andel ingen, n r  * 59 W. P. 
Blockmar.s, De VoiksvtTtegaiwoQrdiging in 
Vlaanderen in  dé owrgang .van de Middel
eeuwen m a  r m e u v e  tijden (1384- 150b) (Brus
sel 1978), 316-517- Vgl. A.M .J1. de Kraker, 
'D e grote Lsnddnk van de V ier A m bachten, 
J4V 4- 1586.
15 W  Prèvenier, 'D e  beden in het graaf
schap Vlaanderen onder Philips de Stoute 
( 1384-14C4)’, Belgisch T ïjd n lm ft vuur Filolo
gie cn (Jcxhiédenif 58 (I960), 330-3654 daar
van Bijlage I. Vgl J D h ö n d t, ‘B ijdragetot de 
kennis van het financiewezen der Staten van 
Vlaanderen (16e en 17e eeuw )’, .Nederland- 
KÏ7C Historiebladen (1940/41), 149-181. 
O o k î N . MADDtNS.-DcJSedfen m h e t graaf
schap Vlaanderen tijdens d e  regenng van Kei- 
7er Karel V  ( r t lU K O )  (H eule 1978).
16 De Vter Leden w erd alLsnug gevraagd 
een bede van 20.000 k ronen  v o o r aanvullend 
dijkherstel te consenteren, m aar een verzoek 
liaarm e liep op  nier su  ir. Vgl B lock m ans. De 
VolksvenegenwoüTding, 388.
17 M. Baelde, ‘O nbekende b ronnen over 
de storm vloed van 1530’. Handelingen van 
de Société d 'Ém ulation  103 (1966), 65-87, 
hiervan docum ent nr, XI. N igri was raads
heer in de G rote Raad te M echelen. Zie over 
Filips N igri: C h . P io t in: Biographie nationa
le de Belgique XV (Brussel 1899). kol. 
734-737
18 Jacob  vao Luxem burg was officieel 
graaf van Gavre, heer van Fiennes. 1 uitenam- 
g ouverneu ren  kapitein-generaaJ van Vlaan 
deren. Fiennes werd in  een akte <ran 8 juni 
1531 "com m issaris gciicrael vander dicaigie 
vanden zclvcn lande [V laanderen]" ge
noem d, (ARAB R.K, inv.nr. 28048). Zie 
hierna.
19 Und. " ..furni les deniers par J’aide de 
m onscignicur dcT iennes. et à 1 ou espoir de 
le recouvrer ça que est necessaire-" Jan (ol Jo
han) van Zaemslach was ridder, kapitein en 
hoogbaljuw  van het Land van Saeftinghe-
20 Boeide, ‘O n he ken de brem neri In noo t 
22 situeert hui de Polder van N am en  en Mer- 
leimont foutief in  het O ostburg-am bacht. 
Vgl. G ottschalk , (1984).
21 "...les particuliers gens d r  biens du pays 
... eulx aydcT et recouvrira  leur depcncc sans 
despence de I em pereur si avant q u ril soit 
possible..."

A m bachten; de rest zou w orden bestem d voor dijkherstel in her Brugse V rije.14 
Voor de vrij gedetailleerde wijze waarop een dergelijke om slag (repartitie) van beden 
in het gewest V laanderen plaatsvond w ord t verwezen naar Preventer.15 
W ij zien dus dat groorschaïigdijkherstel in 1494 van een zaak van lokale onm acht to l 
een zaak van algemeen belang werd gem aakt, op voorwaarde dal ook  m eer dan één 
gebied in Vlaanderen van deze bede kon profileren. Politieke factoren hadden een be
langrijk aandeelin  de beslissing hoe de uitem delijke besteding van de bede zou geschie
den.
Daar de w erkzaam heden echter duurder uirvielen dan aanvankelijk was geraamd en 
mede o o k  door het feit dat er niet over het volledige bedrag van de bede kon worden 
beschikt, m oesten er in  de loop  van genoem d jaar uiterste inspanningen gedaan w orden 
om aanvullende gelden te vinden. Een tweede bede werd echter niet geconsenteerd.16 
D aarnaast deden zích problem en v o o r m et het collecteren van het aandeel van een aan
tal kasselrijen en steden in de reeds geconsenteerde bede. In  een aantal gevallen m oest 
het aandeel zelfs te r plaatse w orden opgehaald. Toen er in ok tober uit Brugge en het 
Vrije niets m eer werd ontvangen, m oest er tegen een rente van 15% geld worden ge
leend. Som m ige steden waren zelfs al aan het procederen om  van hun financile ver
plichtingen te w orden ontslagen. M oeilijkheden m et de dijkw erkers die op  tijd hun  
loon w ilden, bleven dan ook  niet u it, zodat m en nogm aals geld m oest lenen. U iteinde- 
lijk slaagde m en erin her w erk in financieel opzich t rond  te krijgen en kon de nieuwe 
dijk eind 1494 w orden voltooid.

Oud werk: het dijkherstel te Saeftinghe-Ter Venten in 1530/31
R uim  vijfendertig jaar later lag de situatie anders. N aar aanleiding van de storm vloed 
van 5 novem ber 1530 overstroom de het Land van Saeftinghe m et om liggende polders 
in het H ulsteram bacht en een deel van het Land van Beveren. D e om vang van de inun
datie en de ernst van de d ijkbreuken waren voo r de regering te  Brussel aanleiding to t 
het zenden van verschillende onderzoekscom m issies naar de plaatsen van onheil. 
Zo reisde Filips N igri in opdrach t van het h o f op  8 novem ber naar G e n t.17 H ie r stelde 
hij zicb in verbinding met de heer van Fiennes, gouverneur van V laanderen, om  de 
schade op te nem en .18 Inm iddels waren naar alle hoeken van V laanderen gedeputeer
den afgereisd om  ter plaatse de inundatieschade op te nem en. N igri hoorde hun rap
po rten  w aaronder ook  dat van de afgevaardigde die in de V ier A m bachten en om stre
ken was geweest.
D aar het Land van Saeftinghe m et belendende polders van H ulsteram bacht en een deel 
van het L and  van Beveren onder water waren gelopen, werd hesloten ridder Johan van 
Zaem slach daarheen te zenden om  te bezien hoe her dijkherstel uitgevoerd zou m oeten 
w orden en hoe d it te financieren .1“ Herstel van de Polder van N am en  en M erlem ont, 
een poldergebied op  de noordw estgrens van het L and van Saeftinghe, zou echter “ une 
grande som m e de den iers” gaan kosten.213 M et betrekking  to t het droogleggen van de 
polders in het aangrenzende Land van Beveren werd voorlopig bepaald dat de gelanden 
dal op  eigen kosten zouden doen .21 A ndere gebieden die geen particuliere bedijkingen 
waren, konden slechts m ondjesm aat op financiële steun van de regering rekenen. M et 
u itzondering  van deze gebieden kon N igri voor het gewest V laanderen een steun toe- 
zeggen van tien- to t tw aalfduizend gulden. N a kennisnam e van alle schaderapportcn 
passeerden nog een aantal algem ene zaken de revue waar wij later op  terug kom en. Van 
belang Ís h ie r N ig ri’s aanbeveling om  een p lakkaat u it te vaardigen met het verbod rijs
hou t en stro u it het graafschap Vlaanderen naar andere getroffen gebieden te vervoe
ren. O p  deze wijze hoopte de regering te voorkom en dat de prijzen ran  deze m aterialen 
o nnod ig  zouden w orden opgedreven. D aarom  benadrukte N ig ri scherp dat de bij het 
dijkherstel benodigde m aterialen tegen prijzen zoals die op  5 novem ber golden, moes
ten w orden ingekocht. Een soortgelijke opm erk ing  m aakte hij m et betrekking to t de 
gages van de schippers die bij de aanvoer van dekm aterialen  zouden worden ingescha- 
keld. Tenslotte deed N igri in overleg m et F iennes de aanbeveling in elk getroffen ge
bied een notabel persoon te belasten met de verdere drooglegging.
Voor het Land van Saeftinghe viel reeds de naam  van ridder Johan  van Zaemslach. D e 
aanbeveling werd in een schrijven van de keizer van 19 novem ber 1530 aan Fiennes 
herhaald; op  zijn b eu n  refereerde Fiennes aan dit schrijven toen hij op  27 novem ber
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mr. Jan W outers en Ydrop van W aerhem  aanstelde om  de situatie ter plaatse nogmaals 
in ogenschouw  te nem en. Twee dagen eerder had de keizer F iennes m et liet oppertoe
zicht op het dijkherstel m  V laanderen belast.22
W outers en Van W aerhem  werden vergezeld van N icasius Claissone, H erm an  van Stee- 
landt en Joos vande Dycke, eveneens notabele personen.23 Zij dienden te inform eren 
op welke w ijze het dijkherstel gefinancierd zou kunnen  w orden en m ochten op  dit 
pun t zelfs vergaande maatregelen nem en. Fiennes herhaalde de w aarschuw ing dat nie
m and van de ellende van de getroffenen zou mogen profiteren doo r prijsopdrijv ing van 
m aterialen en diensten, ran  welke aard deze ook  m ochten  zijn. H et verslag m et aanbe
velingen van de v ijf com m issarissen is niet bewaard gebleven.
D aarm ee was de fase van het onderzoek  ter plaatse, het begroten van de kosten en het 
form uleren van aanbevelingen, afgesloten. Anderen konden aan de slag gaan o f hadden 
met de drooglegging reeds een begin gemaakt. D e navolgende lastgevingen vonden 
veelal achteraf plaats. H oofdoorzaak  van deze trage besluitvorm ing is de ziekte van 
Fiennes.24
O p  28 novem ber 1530 belastte Fiennes W illem  van Pottelsberghe m et het dichten van 
het gat bij Ter Venten. U it zijn herstelrekening blijkt dat de werken voorlopig werden 
bekostigd d o o r geldleningen in A ntw erpen  en bij een aantal grote gelanden.25 G e
noem de ontvanger beschikte over circa 688 po n d  groten Vlaams.
O p  20 januari 1531 benoem de Fiennes nog twee andere ontvangers, nam elijk Johan  
van Zaem slach en Jan van Steelandt en belastte hen met de drooglegging van het Land 
van Saeftinghe.26 De financiering van de werken m oesten zij zo veel m ogelijk zelf rege
len. In hun akte van benoem ing ¡seen overzicht gem aakt van de overstroom de polders 
m et het bedrag dat deze per gem et zouden m oeten opbrengen. Een aanvullend bedrag 
werd geleend bí; enkele grote gelanden en bij de ontvangers van de beden en de dom ei
nen, dus in feite bij de regering zelf. In to taal beschikten zij over circa 1675 pond groten 
Vlaams.
D e afgesloten geldleningen en allerlei andere vorm en van voorfinanciering van het 
dijkherstel waren slechts toereikend om  de eerste en ergste nood  te lenigen. Toen in 
april echter opnieuw  schade aan de dijken werd toege bracht, was e rb rin g en d  behoefte 
aan m eer en  system atischer financiële ondersteuning van het verdere dijkherstel. D it 
leidde uiteindelijk  to t het heffen ran  enkele algem ene dijkgeschotten. D e vraag was al
leen welke gebieden ín zo 'n  algemeen geschot zouden bijdragen en hoe groot hun  aan
deel in een dergelijk geschot zou zijn.
O p  15 mei kondigde de keizer aan dat er dringend nieuwe m aatregelen getroffen moes
ten w orden om het dijkherstel in de geteisterde gebieden in Vlaanderen te bevorde
ren .27 Begin juni bet Fiennes zich in gelijke bewoordingen uii en een m aand later kwam 
het eerste grote algemene geschot to t stand, later gevold doo r nog enkele andere alge
m ene geschotten.21’ Bij m andem ent van 14 juli w erd bepaald welke poldergebieden en 
grote gelanden een geldelijke bijdrage moesten leveren in het dijkherstel (Bijlage 1). 
D aarbij werd duidelijk onderscheid gem aakt tussen:
a. landen die geheel overstroom d waren geweest;
b. landen die deels overstroom d waren geweest;
c. landen die groot gevaar liepen te worden overstroom d en
d. tienden en molens.
Tevens werd onderscheid gem aakt tussen eigenaren van grond, tienden en m olens en 
de pachters van deze goederen. In totaal leverde de algemene om slag (1531) zo’n 13.578 
pond  groten op. N a deze w erden cr nog  twee dcrgclijkc omslagen ingcsteld. Zij hadden 
to t doei de benodigde gelden op te brengen voor verdere opm aak en aanpassing van 
de zeedijken to t halverwege 1532.28
Bijlage 1 stelt ons niet alleen ín staat een overzicht te krijgen van alle gebieden die in 
het dijkherstel hebben bijgedragen, maar geeft o o k  aan welke poldergebieden in 1530 
lijdelijk overstroom d zijn geweest.
D aar het innen van dergelijke algemene geschotten een tijdrovend bezigheid30 was en 
daarom  veelal achteraf plaatsvond, w erden er niet alleen leningen afgesloten bij parti
culieren, m aar e r werden ook  voorschotten  ontvangen van onder m eer de ontvanger 
van de beden (Pierre de G rebonal) en van de ontvanger van Oost-Vlaanderen. Deze 
v o o rsch o tten - a is  vorm  van voorfinanciering -tre ffen  wij aan in een particuliere reke-

22 ARAB, RK, inv.nr. 27812, rekening van 
C harles Clzissone, ontvanger der Beden en 
d o o r d e  vorst aangespeld otti gelden t e  o n t
vangen tea behoeve van dijkherstel in de 
V ier A m bachten, Biervliet cn Cadzand. 
1530. H ierin  een akte van 1 ¡uii 1531 die aan 
de benoem ing refereert
23 ARAB RK , inv.nr. 28048, hersiclreke- 
n ing  Saehm ghe van Jacob de Vos. 1531/32 
m et voorin  een commissie van 27 novem ber 
153C. Mr. Jan  Wouters v a s  ordinaris- 
nuwisheer in de Raad van Vlaanderen. Zie 
P.P.J.M. van Peteghem , De Raad van Vlaan
deren en Staatsvorming onder Karel V [1515 
¡5551). Een publiekrecht erlijk onderzoek 
noar cenirafisanesTreven m  de A V7/ Provin
ciën (N ijm egen 199Q), 274-277. Ydrup van 
W aerhem was ook  raadsheer in de Raad van 
V laanderen en tevens procureur-generaal 
van V laanderen (316-319). Nicasius Claisso- 
ne was eveneens raadsheer in de Raad van 
V laanderen (341-345); tevens was hij al vele 
jaren lang ontvanger van dediikcn  in de Vier 
A m bachten (ARAB RK, inv.nrs. 27865- 
27890, rekeningen van het dijkonderhoud  in 
de V ier A m hachten over de jaren 1510- 
1534). H erm an  van Steelandt was een no ta
bele u it het A xelam bacht en Joost van D vc 
ke was ontvanger van de Polder van N am en 
en T riniteyt (keizerlijke dom eingoederen in 
de V ier A m bachten) (A RA B RK, inv.nrs. 
27961-27981. rekeningen van de ontvanger 
van de Polder van N am en en T riniteyt over 
de jaren 1514-1536, m et onderbrekingen).
24 '* .nox d ib ilitrz de maladis....*’ (ARAB 
R K , inv.nr. 27813, akte van 28 novem ber 
1530)
25 A RA B RK, inv.nr. 28045, rekening van 
W illem  van Pottelsberghe over de dijkage 
van Ter Venten Le K ieldrechl (Land vari Be ve
ren) over de jaren 1530 to t 1531, gesloten 1 
apn l 1532,
26 A RAB RK , inv.nr. 28046, herstelreke
n ing  van her t a n d  van Saefringhe over 
1530/31, fol 9ro-9vo. U it het randschrift in 
de rekening blnki dat het tweetal d o o r de 
smalle gelanden svas voorgedragen en  dat de 
schepenen van het Land van Saeftinghe daar
mee akkoord gingen. Jan van Steelandt was 
onderbal ju w van het Land van Saeftinghe.
27 A RAB RK, inv.nr. 27813, dijkrekenm g 
van Joos vanden Dijcke inzake dijkherstel 
bij Zaamsiag, 1530/31. H ierin  is de o rdon 
nantie van 15 m d  van belang dic te G en t 
werd gegeven.
28 ARAB RK , inv. nr. 28048, dijkrekening 
van Jacob de Vos (1531/32) m et daarin opge
nom en afschriften van het schrijven van 8 ju
ni (G ent) cn  omslag van 14 juli (fol 14ro-
2 Ivo),
29 ARAB RK, inv.nrs. 28049 en 28050, 
dijkrekeningen van Jacob de Vos over de ja
ren 1531/32 en 1532/33.
30 R. van A nsw aarden. 'D e lasten van 'hex 
H qndsbossche' m  de oude jurisprudentie'. 
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 1 
(1992), 59-70. ln  dir artikel wijst deau teur(p . 
62) o p  de "beperk te geldcirculatie” op  het 
platteland.
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A lb, 3, H et oosteiijk deel van de Braak
man (ca. 1480) voor de doorbraak bij 
N iruw ersluys* (Rijksarchicf G en t, Kaar
ten &  Plans, nr. 912, foto A, BlewanusJ

31 ARAB RK, inv.nr 28047, 'financieel 
overacht’ van ontvanger Jacob de Vos over 
de laren 1531/33. Bij het opmaken van het 
sterfhuis van Charles Claeissone, ontvanger 
der beden, kwam een financieel overzicht 
van de ïaren 1531 1533 aan bet licht. Aan Ja
cob de Vos bleek tussen begin 1551 en medio 
1533 tienmaal een bedrag ie zijn uitbeiaald 
voor het dijkherstel te Saeftinghe. ín totaal 
37.615 pond groten. N a hemekening 37.565 
pond groten. (ARAB RK. inv.nr. 27812)
32 Een rabat isecn  rechthoekige sponning 
(deurkas). Bij Terneuzen kwam de Axelse 
Vaart in de H om e waardoor kleinere sche
pen ('pleyten’) vanuit Axel op Zeeland en 
Antwerpen konden varen. O p die plaats lag 
een rabat in de vaart om  bij eb her water in 
de vaan te houden en bij vloed het water uit 
de H onw  te weren. Rabae en vaan werden 
door de schippers díe van de vaan gebruik 
maakten cn de Axelse zoutzicdcrs onder
houden.
33 ARAB RK, nr. 27805, rekening van 
Adriaen de Baeast, ontvanger van de gelden 
ter reparatie ran de dijken ín de Vier Am 
bachten, 7 april 1494 tot 25 april 1495.
34 Vgl. Petra van Dam, 'Gravers, ofzeners 
cn berriedragcra’, 464-468.
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ning van Jacob de Vos. O ver de periode van medio 1531 co: m edio 1533 on tv ing  hij 
voor het dijkherstel te Saeftinghe, Ter Venten, M erlesnom  c.a. verschillende m alen 
geldsom m en voor een totaalbedrag van 6.0964-17-1 pond  groten.31 Deze geldsom m en 
kom en niet in  de rekeningen van het d ijkherstel voor. D e vijf beschikbare en  kennelijk 
officiële dijkrekeningen geven een totaaluitgave voor dijkherstel aan van 27.864 pond  
groten. D e rol van de ontvanger der beden e.a. m oet dus worden gezien ais die van een 
so o n  kredietverlener op  korte term ijn, een vorm  van assignatie. H oewel d oo r het naast 
elkaar bestaan van particuliere en officiële dijkrekeningen. de financiering van het d ijk 
herstel niei direct doorzichtiger w ordt, zijn toch enkele conclusies mogelijk.

Voor wat betreft de financiële onderbouw ing  van de herstelw erkzaam heden naar aan 
leiding van de inundatie in 1530 te Saeftinghe, blijkt dat de eerste nood  gelenigd werd 
door h e re n  der afgestotcn leningen. Deze leningen kom en in de officiële d ijkrekenin
gen voor; eerst ais inkom sten en zij w orden vervolgens ais uitgaven afgeboekt. D e ver
dere opm aak en verhoging van de volledige dijk en het b innenw erk  werden voorgeli- 
nancicrd. Deze vorm  van financiering blijkt uit enkele overzichten en de verw ijzing 
naar particuliere rekeningen. In de officiële dijkrekeningen kom i deze financiering 
noch  onder de inkom sten noch onder de uitgaven voor. D e voorfinanciering stelde 
de ontvanger van de dijken in staat het dagelijkse hem elw erk  te bekostigen. Pas daarna 
werd een algemene omslag (algemeen geschot) vastgesteld. O p  deze wijze werd het d ijk
herstel uiteindelijk praktisch geheel doo r het getroffen gebied zelf bekostigd. D it laat
ste was alleen m ogeüjk doordat er voor zo’n algemeen geschot een zo ru im  m ogelijk 
financieel draagvlak werd gezocht.

De organisatie van het dijkwerk ter plaatse
H et nieuwe werk: de aanleg van de Landdijk
De aanleg van de nieuwe dijk tussen Boekhoute en Terneuzen ving aan in april 1494. D rie 
dagen lang gingen er aan vooraf om  het tracé van de dijk uit te m eten. D it tracé liep vanaf 
het rabat33 van Terneuzen to t aan de dijk van de Capellepolder bij Boekhoute. N adai enige 
tijd tevoren in de naburige parochiekerken en vele andere plaatsen de aanleg van de dijk 
was ‘uitgeroepen’, kw am en de aannem ers naar de V ier A m bachten. Vervolgens werd de 
totale dijklengte (6459,5 roeden=24896 m) in 125 kavels van ongelijke grootte aanbe
steed.33 Een belangrijk deel van de aannem ers kw am  uit Zeeland en van de Zuidholland- 
se eilanden.34 Begrijpelijk, daar het gebied w aarde dijk m oest kom en vier à vijf jaarlang  
doo r oorlog  en inundatie was om volki! D e aannem ers d ienden hun  kavel volgens vast
gestelde voorwaarden (verloren gegaan) op  te m aken en deze tor het najaar te onderhouden.
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Bij de aanleg van de Landdijk werd een verdeling van de w erkzaam heden doorgevoerd. 
D at lag o ok  wel voor de hand, w ant de ontvanger en de schout konden niet overal o p  
zo’n lange d ijk  tegelijk toezicht houden. Adriaen de Baenst was algem een-ontvanger 
van het w erk en had enkele klerken onder zich. Verder waren er nog vijf andere opzich 
ters. C ornelis Benne (overganger) hield toezicht op  he t d ijkstuk tussen Terneuzen en 
Zauterspuye. Lauwereys vander H aghe vanaf laatstgenoem d purn  to t aan de molenwal 
van Joos van Ghïstelle. Vanaf Buucx-gate to t aan Assenede hield Roeland H alew ijn het 
w erk in de gaten. H ij was tevens schout van Bewestenblije.35 In A ssenederam bacht 
hield Joorys C oonian  toezicht en in B oekhoute ram bacht was dit Jan Brugm an.
D e opzichters hadden to t taak erop toe te zien dat de aannem ers hun  kavels wel volgens 
de voorwaarden opm aakten. Er werd op toegezien dat zij n iet op  de afgepaalde kavel 
van een ander w erkten, de paalsteen niet verplaatsten, geen fraude pleegden bij de op 
maak van het dijklichaam , de afw erking m et rijshout cn zoden enzovoort. D aarnaast 
zagen de opzichters toe op de proviandering van het w erkvolk. Deze proviandering 
geschiedde doo r soetelaars die naar de dijk-in-aanbouw  werden gehaald om  er bier, 
brood en kaas aan het w erkvolk te sl¡jren.Jt Bij het afsluiten van eert belangrijk onder
deel van bet werk was er altijd wel een extra kan o f ton  bier te verdienen.3’ Bij slechte 
betaling o f w anneer het geld zelfs geheel op  was, waren de ‘soetelaars' direct gedu
peerd.3* Verder hielden de opzichters zich bezig m et de aanvoer van dijkrriateriaien, 
zoals stro  (‘g luy’), rijshout e n -  indien n o d ig -z o d e n . Regelmatig m oesten de toezicht
houders elders heen, bijvoorbeeld um  de aanvoer van d ijkm aterialen in E nvelde (rijs
hou t) of Vilvoordse steen te regelen of om  allerlei form aliteiten te verrichten.
E en regelmatige aanvoer van geld was erg belangrijk. Zo had m en ten huize van Jan 
vander Capelle (hoogst waarschijnlijk) te Axel een soo rt kan to o r ingericht w aar het 
geld in lederen zakken arriveerde. Een aantal houten  schotels deed dienst om  de ver-

Afb. 4 D e oostelijke B raakm in m et de 
Landdijk tussen B oekhoute en Tcmeu* 
zen, m idden zestiende eeuw , fragm ent. 
(Rijksarchief G ent, Kaarten Ui Plans, nr. 
2644, fo to  A . Bïewanus)

35 Bewestenblije «ras « n  «vering (water
schap) dat wend gevormd door de polders die 
teri wesirn van de Axelse Yaarr lagen en ten 
zuiden van Zauterspuye. Bcoostcnbiije wa
ren de polders die ten oosten ran dcAxcisc 
Vaar: lagen. H ei sehoutdom van Beoosten- 
eir Bewesten b lije was een erfelijk ambt (leen) 
dat ¡n handen was van de Heer van Axel. Be
gan zestiende eeuw was Joos van Ghïstelle 
heer rau A x e l
36 5oetdaer/20eteiaar ‘winkelier vao te
ven ̂ behoeften voor de  polderwerkers”. J. de 
Hulu en A.G. Verhoeven (red.), A ndnes  
Vicrimgh-, Jracuet van D yçkagu  (V  
Gravenhage 1920), 435. Hoewel de term 
‘winkelier' wat anachronistisch sandoet, is 
de benaming neringdoende wellicht beten
37 ARAB RK, inv.nr. 278C5. lol 34ro. Dit 
«as onder meer het geral roen het gat bij de 
mol entrai van Joos van Ghistelle werd geslo
ten.
38 ARAB RK, inv. nr. 27805. fol 42ro. O p  
21 november klaagden zowel de arbeiders ais 
de proviandeurs zeer over de benarde finan
ciële si tuai ie.
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Afb. 5. R eco n stru c tie  van, b e t io  1530/31 
herste lde  dijkstuk tussen M crlc m o n t cm 
Ter-Venten. (tekening auteur)
I M erlem om t -  C as  u w eei e ca. 235C roeden  
= ca, 9 km
II C asuw eele-  Ter-Venten ca. 11 CO roeden  
.=* ca, 4,2 km

39 ARAB' RK. inv .n r 27805, tol 46ro,
40 Vgl. X- M addens. 'H e t geldvervoer ten 
tijde van K eizer Karei' Hatulehnuen v&n de 
K oninklijke Geschied- en O udheidkundige  
Krtrtg yan  K ortnjk  N ieuw e Recks XLV 
(1978), 165-l7fr.
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schillende m untstukken  u it elkaar te houden .5’ Vanuit deze centrale plaats w erden de 
dijkw erkers betaald. H e t geld werd meestal onder konvooi en per schip naar Axel ge
b rach t.40 Zoals we h iervoor zagen kw am  er niet steeds voldoende geld naar Axel. In  
het najaar van 1494 was de situatie k ritiek  en vele arbeiders w ilden eind ok tober het 
w erk verlaten. D it debacle werd ternauw ernood  bezw oren. Hoewel de rekening van 
1494 ons w'el heel wat inform atie verschaft over de problem en m et het betalen van de 
arbeiders, w ordt e r  vriiwel niets verm eld over de aard en hoogte van de verschillende 
daglonen.

H et oude werk: dijkherstel te Saeftinghe-Ter Venten
Terwijl in 1494 niet zonder problem en een groots, n ieuw  werk to t stand was gekom en, 
werd in 1530/31 een bestaand w erk. noodzakelijk na een storm vloed en daarop volgen
de inundatie, hersteld. H et gaat h ier om  het d ijkstuk  lopend vanaf de sluis van M erle
m o n t (nabij Saeftinghe) to t even voobij Ter Venten (Kieldrecht), een dijklengte van cir
ca 3500 roeden (ca. 13500 m), die op enkele kleinere stukken  na (Casuweele en Ter Ven
ten) nagenoeg geheel zou w orden hersteld. D ankzij vijf dijkrekeningen zijn wij over
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de dijkw erken in 1530/31 uitvoeriger geïnform eerd dan over die in 1494.
U it het voorgaande bleek dat Fiennes, die d o o r de regering inm iddels to t superin ten
dant van de dijken in V laanderen was benoem d, notabele personen aanstelde o m  zich 
ter plaatse m et het droogleggen van de geïnundeerde gebieden bezig te houden.
De reeds genoem de W illem  van Pottelsberghe belastte zich alleen m et het sluiten van 
het Ventse G at. O m dat er haast geboden was, heeft hij het grote stroom gai in daguren 
laten aanbesteden.41 Zijn opdrach t kwam  er in feite op neer snel en effectief‘lapw erk ' 
te verrichten.
Ten noorden van het Ventse G at lag de situatie anders. H ie r liep een vrij lange zeedijk 
in noordelijke rich ting  om  het Land van Saeftinghe heen, boog vervolgens naar het 
westen en kw am  zo bij de sluis van M erlem ont uit. In dit dijkstuk zaten verschillende 
stroom gaten en een aantal kleinere breuken. Hoewel Johan van Zaem slacht en Jan  van 
Steelandt m et het herstel van deze lange dijk waren belast, konden zij uiteraard niet 
op  alle plaatsen waar gewerkt werd tegelijk zijn. Bovendien moesten zij er vaak op  uit 
om  elders zaken te regelen. D aarom  werden zij bijgestaan d o o r ontvangers en /o f  over- 
gangers van de afzonderlijke polders. Deze onder-ontvangers zullen op het d ijkstuk 
van hun  polder toezicht hebben gehouden. Zo m oet bijvoorbeeld de ontvanger van 
deB rugschenpoldcr mede met de herstel werken in deze polder betast zijn geweest. Ver
der werden de twee hoofd-ontvangers nog d o o r verscheidene andere notabele perso
nen bijgestaan. O n d er hen bevonden zich niet alleen plaatseii|ke notabelen, m aar o ok  
vertegenwoordigers van enkele grote abdijen die te Saeftinghe belangen h a d d e n .D e  
com m issarissen die later de rekening contro leerden, m erkten  echter lijntjes op  dat de 
genoem de geestelijken zich eigenlijk alleen m aar hadden ingespannen om  hun  eigen 
gronden te recupereren en daarom  geen onkostenvergoeding ten laste van de algemene 
kas m ochten krijgen.*5
U m  de stroom gaten te d ichten werden deze eerst per schuit geïnspecteerd en werden 
er diverse opm etingen verricht.4* Inzake de sluiting van het gat te Casuweele werd zelfs 
advies van deskundigen uit H olland  ingew onnen.45 N adat alle opm etingen waren uit
gevoerd en een p lan  om  de stroom geulen te dichten  gereed lag, kon het eigenlijke slui- 
ungsw erk beginnen. N adere technische gegevens on tbreken.
U it de verdere uitgaven in de rekening zien wij dan vooral hoe het herstel op  diverse 
punten van de lange d ijk  plaatsvond. Allereerst w erden vele honderden bom en, onder 
m eer capranen (sparrchout) en reesen (elzenhout), overwegend u it het Land van Saef
tinghe en uit de stad A ntw erpen aangevoerd. Verder werd een hoeveelheid van 611.350 
z inkrijshout (uit A ntw erpen en Inkeren ) aangevoerd. D aarnaast werden er ru im  8.0C0 
schuitvrachten aarde aangebracht.46
Behalve dat de aanvoer van di jkm atenalen  geregeld m oest w orden, m oest er leiding aan 
de dijkw erkers w orden gegeven. H e t ging h ier niet om  aannem ers die met een vast aan
tal dijkw erkers het d i|kw erk  ter hand nam en, m aar om  losse arbeiders, die vooral uit 
de om geving en uii het naburige A ntw erpen  werden aangeworven.4’ Vanaf 14 novem 
ber 1530 waren op diverse plaatsen aan de dijk inm iddels veel arbeiders aan het w erk. 
H un aantal is m oeilijk te schatten, zij kregen loon naar prestatie en kwaliteit. O m  der- 
gehjke verschillen in  beloning allemaal uit elkaar te houden, dienden de opzichters 
nauw keurig hun boeken (dagstaten) bij te houden.
E r w erkten zowel m annen  ais vrouw en aan de dijk, die zeer uiteenlopende daglonen 
ontvingen. De lonen van de vrouw en liepen uiteen van 3 to t 6 denieren Vlaams, de 
lonen van de m annen van 6 to t 8 denieren V laam s.48 D e m annen verdienden dus een 
kw art tot eenderde m eer dan de vrouwen. D aarnaast lagen de lonen die in de w inter
maanden werden uitbetaald lager dan de Ionen die in de zom erm aanden werden uitbe
taald. 44 D it had uiteraard te m aken m et het feit dat het aantal uren daglicht tijdens de 
zom erm aanden (14 to t 16 uur) groter was dan tijdens de w interm aanden (8 to t 10 
uur).50O o k  tijdens de nachtehjke getijden werd er doorgew erkt, daar er dan een gunsti
ge laagwaterstand was die benut m oest w orden. Bij het sluiten van onder m eer de grote 
stroom gaten werden daglonen van twee to t drie penningen hoger uitbetaald . Indien 
er een nachtelijk  lí) was doorgew erkt, werd aan som m ige arbeiders een twee, zelfs drie
dubbel dagloon uitbetaald. De opzichters noteerden het aantal personen (m annen en 
vrouwen) dat elke dag op  een betaalde plaats w erkte en de week waarin deze w erkzaam 
heden plaatsvonden. Steeds werden de dijkw erkers aan het eind van een weck o f na

41 Jn ziin rekening kom en wc dan ook  
slee his samengestelde posten van daguren 
(Fol !6ro-16vo) tegen en uitgaven voor dijk- 
materiaal, zoals z inkrijshout (dat ie Lukt-ren 
werd ingekocht) cn stenen, (A RA B RK, 
inv.nr, 28Q4>), In tegenstelling to t aangeno 
men w erk  da* voor een overeengekom en be
drag d o o r een aannem er werd uiigcvocni, 
werd werk-ra-daguren d o o r  m gehuurde dag
loners uit gevoerd, die per dag of per week 
werden '«iiibetaald.
42 O nder de lokale notabelen treffen w ede 
burgem eester cn schepenen van het Land 
van Saeftinghe aan. Een aantal overgangers 
en ontvangers was eveneens w ethouder, on 
der andere C o m e lis Lauwaere (fol 79ro), die 
Î2C dagen en 2C nachtgeiiiden in  de weer wav 
geweest. Eveneens C ornells C oenen Jam s, 
ontvanger (lol 78vo) en schepen (fol TVyo), 
O nder de geestelijken bevonden zieh 'lie
d en ' van Ter D uinen  en de Charm eusinnen 
nabij Brugge. G ottschalk . D e  Vier Am bacht 
sen. Vgl.. À drie de Kraker, "Het grondbezit 
van de abdii Ter D uinen en de exploitatie 
daarvan l i i  N ooitloosi-Viaanderen tussen 
1196 cn 1645'. De D uinen, Bulletin van hei 
Wetenschappelijk en K ai tureei C entrum  van  
de D u  i nenabdi) en de Westhoek 20 (1990), spe- 
inaalnuT nm eriD eD uinenabdii.een berg van 
zilver? (het econom isch ¿speer van de abdij. 
I2e-18e eeuw), 33-86. H e t belang van de 
C harereusinnen kom t tot u iting  in  het eve- 
rm gboek van de Brugschen polder m et West- 
po lder (1499) (A RA B RK , inv.nr. 50639).
43 A RAB RK. inv.nr. 28045, lol 79vo. 
apostille.
44 C ornells Volckericx (7êvö) en D anaes 
de VlccsROü were (76vti) verrichtten ais land
m eters diverse opm etingen (ARAB RK. 
inv.nr. 28C48).
45 A R A B  RK ., inv.nr. 28048, fol 72ro. D e 
baljuw van O ude Ton ge bezocht pe r schuit 
het Casuwecisc gat.
4Mb De hoeveelheid aarde werd in schachten 
ixitged ruk i. Zi e over de term  schacht, scaeht: 
Trac met van  Dyueagte, 88. mom 1, passim. 
Verder w erden nog verw erkt; sparren (1729), 
capranen (626), stinghen (52), reesen ( IH I) , 
diversen (IOC), schachten (11,924). D e ge
m iddelde kostprijs van de aanvoer van één 
schacht lag ora en  nabij 18 denieren groten. 
(A RAB RK . inv.nr. 28046. fol 12ro-35v0 ).
47 Vgl. Petra van D am . 'Gravers, ofzetters 
en berriedragers', 452 e.v.
48 V oor het dragen van rijshou t; oude 
v rouw  3 denieren groten, jonge vrouw -4 de- 
nieren groten.
49 De dagloríen van de m annen bedroegen 
in  novem ber nog 8 denieren groten, om dat 
e r zeer groot gebrek was aan w erkvolk, zij 
daalden in lanuan-ïebn ian  to t even onder 7 
denieren om  in  m aart weer op  8 denieren te 
kom en De daglonen van de vrouwen 
schom m elden tussen novem ber en maart 
tussen een mvcau van 6 cn  am per 3 denieren. 
5C E. Scholiers. 'Lonen te G ent (XVe-XIXe 
eeuw)'. C. VerÜnden en E. Scholiers, D oku
m ent en virar de geschiedenis van prrpen en to 
nen m  Vlaanderen en Brabant Ü (Brugge 
1965), 334-362. L. X oordegraaf. Hollandi 
Welvaren? Levensstandaard tn H olland 145Q 
-/650(B ergen  1983), passim  M eer van al
gem ene aard ¿¡jn: E. Scholiers en C hr. Van- 
denbrockc, ‘Structuren cn  con junctu ren  m 
de Zuidelijke N ederlanden. 1482 - 1800.’>4/- 
gemene Geschiedenis der Nederlanden V 
(Blissum 1981), 252-311, m et nam e 283 c.v. 
O ok  C hr, Vanden broc kc, ’Prijzen cn lonen 
ais roei aal-econom isch e verklaringsvariabe- 
lea (1.4e — ,2Ce eeuw)*. Handelingen van de 
Waansrhappij va or Geschiedenis er, Oudheid

kunde te G ro f  (19825, 1C3-Î37.
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51 Procureurs en raadsheren kregen J 
schellingen groten Vlaams per dag (Tftvo), 
Jan van Steelandt kreeg een dagvergoeding 
van 5 schellingen (77ro) en Johan '■•an 
Zaemslach kreeg 6 seheli ingen en 9 denieren 
groten Vlaams p e r  dag (?Rït>).
52 ARAB RK. inv.nr. 2B048. rekening van 
ontvanger Jacob de Vos, 8 jimi 153! to t2 8  ju 
ni 1532 (gesloten te G ent).
53 Ibid, A dolf H errim ck, rentm eester van 
Bcwesterschclde inspecteerde in  januari 
1531 het Ventse G at (fol 99 v©).
54 Ibid, fol 3QQro-Vü, Twee landmeters, 
C ornells Volckeric en W illem  Haesbaerc, 
verrich tten  daartoe allerlei peilingen (tol 
103).
55 In 128 artikelen w erden de voorwaar
den op perkam ent gesteld  Ten aanzien van 
de afm etingen van de dijk werd m ei herrek» 
king to t het d ijkstuk  bij Casuweele bepaald. 
“... den w ekken d lick...ren effenen scoorre 
vijf roeden van beloope, een roe hooghe ten 
effenen scoorre. de tw ee deel van busten  
tderde van binnen scacht rech t under de ly- 
ve. Blijvende boven breet op  zijn cante een 
Roe en tw ee voeten ende boven dien ghezeet 
van buijten met eenen goeden zeete van neg» 
hen duim en dicke vanden thee  vanden dije- 
ke to t boven an de c ruyne o f  ghetram p t m et 
eender goede matte van tarw en ot Rogghc- 
ne.n gleye enbde voorts rtaer uutw jjsen der 
keuren...“ (foli 166n>vo, en l"2 ro ). Ten aan- 
7ien van een dijk snik in de CH ejm spotder 
beloop van 4,5 roede ten aan zien van het 
schor cn 2 voet hoger dan de oude dijk* 2 /3  
vanbuiten en 1/3 vanbinnen, bovenbreedte 
10 voet (fo! l74vo-l75rci). [N .B . de roede is 
h ier in 12 voet verdeeld]. V oorde zeedijk van 
de N oordpo lder golden dezelfde voorw aar
den (fol 179ro-vo).
56 Ibid. fol I94ro
57 H e t rijshout w urdt in vum m en o f bus
sels ustgedrukt, een vum  is 104 bussels.

enkele dagen uitbetaald. Een dergelijke adm inistratie vergde niet alleen veel van de o r
ganisatie van het dijkw erk, m aar ook  van de coördinatie tussen de ontvanger en zijn 
opzichters, in het bijzonder bij het opstellen van de officiële dijkherstelrekening. 
D ankzij hun vrij uitgebreide adm inistratie krijgen w ij inzich t in de wijze waarop zij 
de ontvangen gelden hebben besteed. Tevens hebben wij er een rijke (m aar nog nauw e
lijks benutte) b ron voor de geschiedenis van lonen cn prijzen  aan overgehouden. 
H et behoeft verder weinig betoog dat opzichters, notabelen, procureurs en anderen 
die hand- en spandiensten bij her dijkherstel leverden een hogere dagvergoeding kre
gen. Terw ijl de opzichters 12 à 20 denieren per dag ontvingen, liep dit voor de p rocu
reurs en de speciaal m et het dijkherstel belaste com m issarissen op to t 48 à 80 denieren 
per dag.51 In  een aantal gevallen m aakten de com m issarissen die de rekening con tro 
leerden een kan ttekening  bij deze hoge dagvergoedingen, m aar gezien de urgentie en 
het belang van de zaak werden deze bedragen veelal ‘gepasseerd’. D e vergoedingen van 
de ontvangers/overgangers van de afzonderlijke polders werden echter alle bijgesteld! 
In onderstaande tabel hebben wij de verschillende onderdelen van het d ijkw erk met 
de beloning uit de dijkrekeningen van 1530/32 ondergebracht.

Tabel 1 V erhouding daglonen bij het dijkherstel in 1530/31

w erkzaam heden daglonen in denieren bijzonderheden

dijkw erkers vrouw en 3 à 6
dijkw erkers m annen 6 à 9
dijkw erkers m annen 
rijswerkers 18 à 24

12 à 18 bij nachttij, som s 36

de m eesterrijswerkers 36
opzichters 12 à 20 overgangers van de polders
raadsheren/procureurs 48
hoofdontvangers 60 à 80

1 pond V[aams-2QscheUingcn-24C penningen (denieren: d.gr.j; 1 pond Vlaams=12 ponden pa
risis

N adat de drie ontvangers (in  hun  tw ee aparte rekeningen) gedurende het w interseizoen 
1530/31 de ergste schade hadden w eten te herstellen, braken vele pas herstelde dijkw er
ken in april 1531 w eer door. O p  een aantal plaatsen was m en dus weer net zover ais 
vlak na de storm vloed in novem ber. D itm aal w erd Jacob de Vos ais enige ontvanger 
aangesteld en belast m et het verdere herstel van het gehele d ijkstuk  lopend vanaf Ter 
Venten to t aan M erlem ont. D e Vos werd m et de acht andere officieren in de rekening 
ais “overghangher ende toezienders” aan geduid.52
O o k  in deze rekening zien wij eenzelfdepatroon  in de herstelw erkzaam heden. D iverse 
deskundigen kw am en ter plaatse de werken inspecteren.55 N adat enkele landm eters 
tw in tig  dagen lang verschillende opm etingen hadden verricht, m aakten F ranchoys 
Srselleman en W illem  Boogaert in 29 dagen een k aa n  van het Land van Saeftinghe m et 
daarop duidelijk zichtbaar afgebeeld het Ventse G at.5* Inm iddels werden ook  voor
waarden opgesteld voor de opm aak van de lange zeedijk.55 Voor het op  schrift stellen 
van deze en andere voorw aarden werd een beroep gedaan op griffiers van om liggende 
am bachten cn steden. D e parochiepastoors van Kieldrecht en Casuweele kregen een 
bijzondere vergoeding “voordat zij to t vele ende divcrssche stonden ghebeden hebben 
ende doen bidden voor twelvaren vander selver dicaigien...”56
Zo blijkt dat D e Vos in 1531 twee verschillende w erkzaam heden naast elkaar liet uit
voeren. In de eerste plaats w erden de in april geslagen dijkgaten en opnieuw  doorgebro
ken stroom gaten gedicht. Daarnaast werd alvast een begin gem aakt met de aanpassing 
van de totale dijklengte. D aa r de w erkzaam heden onder le id ing  stonden van ach t 'to e 
z ienders’, is de eigenlijke rekening van D e Vos dus een com pilatie van een aantal afzon
derlijke rekeningen, die op  hun  beurt de w erkzaam heden weer to t in detail weergeven. 
Behalve de daglonen, die h iervoor zijn besproken, w ordt ook  aangegeven welke soort 
m aterialen bij het dijkherstel w erden gebezigd. Vooral bij het sluiten van de grotere 
dijkgaten waren grote hoeveelheden nodig. Zo werden alleen al in 1531 1858 last steen 
verw erkt, dit is circa 3716 ton ; ru im  2.363.000 vum m en rijsh o u t57; 3364 reesen (elzen-
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hou t) en 9.400 sparren. Verder waren nog hoeveelheden capranen (sparrehout), to rken 
(kaarsen), ham ers (om  het rijshout vast te zetten) en dergelijke benodigd.
D e ontvanger h oud t de diverse w erkzaam heden (van verschillende plaatsen op de dijk) 
in zijn rekening s trik t gescheiden, alle andere zaken echter, zoals de ‘vacatiën’ lopen 
d o o r elkaar. D e  Vos is dus de algemeen coörd inator van de w erkzaam heden.
Tn zijn tweede d ijkrekening laat D e Vos de zeedijken, de berm en en de stukken waar 
de stroom gaten zijn gedicht verder opm aken .58 Tevens w orden in deze rekening uitga
ven voor de opm aak van sluizen verantw oord. In zijn derde rekening noteert D e Vos 
de uitgaven voor het opknappen  van de watergangen in de polders, die tijdens de inun 
datie uiteraard volledig waren dichtgeslibd.58 Tevens laat de ontvanger de volledige 
dijklengte ophogen m et een m uts van 3 voet zodat het dijklichaam  bij Ter Venten bij
voorbeeld 13 voet en 4 duim  boven het m eiland (=  maaiveld) kwam  te liggen. O o k  
werd een aantal straten opgeknapt.

Samenvatting en conclusies
In dit artikel is voor de periode 1494 -  1531 aan twee aspecten van de waterstaat aan
dacht geschonken. D it zijn  de financiering van dijkaanleg en -herstel én de organisatie 
van het dijkw erk ter plaatse. O m  to t een vergelijking te kom en hebben wij een voor
beeld van een nieuw  w erk u it 1494 behandeld en een voorbeeld van herstel van een 
bestaand w erk  uit 1530/31.
D e financiering van nieuw e w erken van enige om vang blijk t, b ijvoorbeeld in 1494, niet 
autom atisch d o o r het getroffen gebied te zijn geschied. De aanleg van de Landdijk van 
de V ier A m bachten vond plaats na een b ijzonder woelige periode, w aarin zich buiten 
de schuld van het gebied een ware ram p had voltrokken. De financiële last van het n ieu
we werk werd daarom  op de ‘generaliteit’ van het gewest V laanderen afgewenteld. D it 
gebeurde in de vorm  van een bede nadat er een politiek  com prom is was bereik t over 
de besteding van de gevraagde 40.000 kronen . H e t getroffen gebied bracht alleen zijn 
'quo te ' in deze bede op, maar kon daarvan later natuurlijk  d o o r m iddel van gratiëring 
geheel o f gedeeltelijk verschoond blijven. D aar financiering van nieuwe dijkw erken 
in de vorm  van een bede een hoge u itzondering  was, zou he t ons daarom  n ie t verbazen 
dat de bem oeienis van de landsheerlijke overheid m et de V ier A m bachten o o k  nog 
doo r andere motieven dan prim aire zorg voor het landschap werd bepaald.6®
In 1530 lag de situatie anders. N iet dat de ram p die zich had vo ltrokken m inder erg 
was dan in 1488/94, m aar een bestaand w erk was slechts zodanig aangetast dat het ge
bied zelf het herstel volgens de ‘costum en’ van de dijkage m oest bekostigen. De over
heid sprong alleen bij in de vorm  van voorfinanciering. Verder beperkte die overheid 
zich to t het uitvaardigen van reglem enten, statuten en octroo ien  en het afvaardigen van 
am btenaren om  de algemene coördinatie van het d ijkw erk in  een gewest te leiden. D e 
in de eerste m aanden afgesloten leningen werden later door het schieten van een alge
m een geschot terugbetaald. Tekorten werden d o o r een nieuw  algemeen geschot ge
dekt. Deze algemene geschütten kw am en ten iaste van de getroffen poldergebieden en 
de m et inundatie bedreigde polders. D aar de inn ing  van deze algem ene gescholten traag 
verliep, werd het d ijkw erk in de tussentijd voorgefinancierd uit de m iddelen van de 
ontvanger-generaal der beden, naar b lijk t u it enkele particuliere rekeningen van de on t
vanger van het dijkherstel te Saeftinghe. N a  inn ing  van het algemeen geschot m oet deze 
kortlopende lening weer zijn terugbetaald.
Terwijl financiële tegenvallers in 1530/31 door middel van een nieuw  algemeen ge
schot w erden opgevangen en het dagelijks dijkw erk kon w orden voorgefinancierd, kon 
dit in 1494 vanwege het eenmalige karakter van de bede niet, hetgeen to t grote proble
m en leidde, om dat er over een andere wijze van financieren m et geen w oord was gerept. 
W ij stellen vast dat de overheid in 1494 direct en eenm alig het d ijkw erk financieel o n 
dersteunde. Tevens werd vastgesteld dar diezelfde overheid in 1531/32 indirecter bij het 
d ijkw erk was betrokken  cn d it system atisch en m eerm aals financieel liet ‘b ijsturen’. 
O o k  in dit geval zou het weinig verbazen ais er aan de landsheerlijke bem oeienis achter 
de scherm en andere m otieven ten grondslag hebben gelegen dan lou ter behoud van 
het landschap.

SR ARAB RK . ¡nv.nr. 28049.
59 A RA B RK, inv.nr. 28050. D erde reke
ning van Jacob de 'Vos, beginnend op  12 ja
nuari 15J2 cn gesloten op  7 april 1535 te 
G ent.
60 We kom en u p  deze m aterie te rug  in  het 
p ro d se h n ft dat wij over de 'on tw ikkeling  
van het landschap in de Vier A m bachten cri 
h e t Land van Sacttinghc tussen HS8 en 
1609' b innenkort h o p e a  af ce 'ronden. E r rij 
m et betrekking  to t m otieven díe to t behoud 
dan wel to i afbraak van het landschap k u n 
nen leiden nogm aak gewezen op  de houding  
var. de heer van Lodijkc tussen 1530 en 1532 
bij het overstrom en van her gebied beoosten 
Yerseke (V gt C . D ekker, 'Tussen twee vloc 
den”, & 17).
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D e organisatie van h e t d ijkw erk ter plaatse vergde zowel bij n ieuw  ais bij oud  dijkw erk 
van enige om vang uiteraard de nodige aandacht. Een o f meerdere algemeen-ontvangers 
delegeerden een gedeelte van het w erk aan onder-ontvangers/overgangers. Bij de aanleg 
van de Landdijk w aren d it e r  v i j f ,  b i j  het herstel te Saeftinghe-fer Venten waren d it er 
op een bepaald m om ent zelfs acht. Deze overgangers on tv ingen  de d ijkniatenalen, 
h ielden toezicht op  de arbeiders, betaalden hen en traden -  indien nodig -  ook  naar 
buiten óp. H u n  w erkzaam heden werden m  aparte kohieren verzam eld, waarin zij 
nauwgezet alle b ijzonderheden over arbeid en m aterialen optekenden. M et nam e op 
het pun t van de daglonen zijn  deze kohieren een nog te weinig benutte b ron  voor de 
geschiedenis van de lonen en prijzen. De kohieren werden al dan niet gespecificeerd 
in  de algem ene (officiële) dijkrekening opgenom en.
N adat er voor het dijkherstel te Saeftinghe-Venten aanvankelijk twee aparte ontvangers 
en tw ee aparte rekeningen'w aren, werden de herstelw erken naar aanleiding van nieuwe 
schade in april 1531 in één hand gegeven. Reeds tijdens het herstel van de stroom gaten 
werd de volledige d ijk  opgem aakt en daarna verhoogd. Vervolgens werden ook  de bin- 

36  nenw erken (watergangen en straten) aangevat.
Tenslotte kan w orden geconstateerd dat ertussen  de organisatie van n ieuw en  oud w erk 
geen opm erkelijke verschillen zijn vast te stellen. De verschillen vloeien hooguit voort 
uit de wisselvalligheden die zich tijdens de w erkzaam heden voordeden en de wijze 
w aarop de bron  (dijkrekening) werd opgesteld.
N ieuw  werk versus o u d  werk; qua organisatie geen duidelijk  onderscheid, qua iinan- 
cierm g wel, m aar dat laatste w ordt dan wel bepaald doo r de om standigheden en de m o
tieven van belanghebbende partijen . H et loon t zeker de m oeite o o k  andere grote dijk
werken in de N ederlanden  qua organisatie en  financiering m et elkaar te vergelijken, 
n ie t alleen uit de behandelde periode, m aar lopende vanaf de veertiende to t begin ne
gentiende eeuw.61 W ellicht open t d it, naast de in het verleden zo sterk benadrukte insti
tu tionele benadering, n ieuw e perspectieven voor de studie van de waterstaat.

61 Vgl Petra van D am , Graver*,‘o fzm crs  
cn bcrriedragers*, die op  dit vlak een belang
rijke aanzet hccfr gegeven.
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Bijlage 1. De algemene geschotten ten behoeve van het dijkherstel in  het Land van Saef
tinghe. Beveren en H ulsteram bacht in 1531 en 1532 naar grootte en opbrengst.

Polders & everinghen grootte geschot grootte geschot grootte geschot
14 ¡u ii 15 3 1 ja n u a r i 1 5 3 2 1 7  a u g u s t u s  1 5 3 2

1. Brugschcnpoldcr 180Qm 25s 0d 1840m 12 s6 d 1840m  25s 0c
2. C heynsp old er en  N o o rd 1700m 2 5 - C 1718m 12- 6 1718m  2 5 -0
3. W est polder 883m 25- 0 92Cm 12- 6 92Cm 25- C
4. C ouveringhc 1055m 2 5 -0 1081m2Q3,5r 12-6 1 ICOm 25- 0
5. Bunderpolder 203m 2 5 -0 217m 12 -6 217m  25- 0
6. V aernew ijckpolder 58m 12-6 58m  25- 0
7 . M oer van Flincs 91m 2 5 -0 9 3 m ll2 r 12- 6 9 3 m ll2 r  2 5 -0
8. S chatnngm ocr van de V orst 2 1 8 m l2 r 12- 6 22 9 m l3 7 r 6 -3 22 9 m l3 7 r  2 5 -0
9. V elaersm oer 16m 2 5 - C 16m 12- 6 16ni

lö . H uisjes te C asuw eele

sub . Land van  S aeftin gh e: 5 9 6 6 m l2 r 6 147 m l 52 ,5r 6191m 249r

l í  M oeren benoorden  de
Beverse m olen 1273m l5r 25- 0 1273m 37,5r 1 2 -b 329m  IC4.5 25- 0

1;2. B rou ck p old er/paroch ie
van Beveren 1551m 5- 0 1551m 235r 2 - 6

13. St. A m heun isp o ld er 5Q0m 5 -0 5Ö0m 2 - 6
14. V errebroekpolder (B innen) 1 lOCm 5 -0 1100 m 2 -6
L5. S coore , H aendorppolder

en St. A n ih cu n is N o o rd 4246m 5 -0 4246m 2 - 6
Î6. Partielue van Kieldrech» 1118m 72r 8 -0 1118m 72r 4 C
17, N ed en n gen : Sint-Gilhs»

V racene .. 115m 10- 0
lii, St, N ïco laespo lder 588m 5 -2

sub . Land van  B cvcrcn 9903m 87r I0377m 42 ,5r 3 2 9 m l0 4 ,5 r

19. HuJsterlo 112m l77r
2C. Eigen M oer var H u lster

ambacht I05m 162r 13 -4 104m l62r 6 -4
21. Schatting M oer van H u l

ster a nibae ht 8 m l9 5 r 6- 8 8 m l9 5 r 3 -4
22. D iversh oek & N icu w -V ran -

ckendijk 1025m 4 - 0 1025m 2 -0
23. Langendam 536m 5 -0 53Cnv 2 - 6
24. Zandberg 4 CO m 5- 0 40Cm 1 -6
25. D u erlop oid cr  ( =  M olen

polder) 80m 1- 8 80m 10
26. R ietv liel lOCCm 1- 4 lOCOm 8

20QCm 3- 0 2COCm 1- 6
27. D u in c n ’s land langs de

M oervaart 312m 2 -8 21m 1 -4
28. R ieidijck& W ulfsdijck 1100m !- 8 1100 m 10

4CC0m 2 - 6 4000m 1 -3
29. G raauw & C ranew eye 3000m 2 -6 30OCm 1-3
30. Eeckenisse 45iti 2 -0 45m 1-C

su b . H u lsteram b ach t 13 6 l5 m 5 7 r 13314m 57r 1 1 2 m t7 7 r

31. S int Janstecn 999m 1361m240r
32, Eigen M oer van Boudclo

(Stekene) 53m 275r 5- 4 53m 27 5r 2- Í
33. Schatting M oer te Stekene 144m 2- 8 !44m 1 -4
34. N ed eringen  in het Land

van W aas

sub . Land van  W aas 197m 275r t9 7 m 2 7 5 r

35. H ulst

T o ta le  sch otb are  o p p erv la k te  3C 681m 13 1r 31424 m 2 6 7 r 6 6 3 4 m 2 3 0 ,5 r

Bron: A RAB R K .inv  nr 28C4S( le  kolom ), inv.nr. 28049 (2ckolom }cn inv.nr. 28050{3ekolom ). V cf^iijkook-.R iiksarchiei 
G enl. Boudely, inv.nr. 2573/3. Een cvering kan meerdere polders om vatten en -¡vas eigenlijk een middeleeuws waterschap: 
zie hierover ook L)e Kraker, ' W aterschapsorganisatie en binnenwaterbeheersing'.


