
AANTEKENING

D E  V E R B IN D IN G  VAN B R E SK E N S  M ET G ENT E N  BRUGGE 
IN  D E  FR A N SE  T IJD

Op 13 februari 1796 (24 pluviôse ja a r  IV) werd Zeeuws-Vlaanderen, d a t 
door de Bataafse Republiek aan  F rank rijk  was afgestaan, definitief aan 
h e t departem ent v an  de Schelde toegevoegd 1). Onder de problem en die bij 
de in tegratie van  d a t gebied oprezen was een der voornaam ste de ver
binding tussen h e t nieuw aangeworven gebied en de hoofdplaats van  h e t 
departem ent.

De scheiding tussen Noord en Zuid h ad  imm ers nagenoeg elke verbin
ding tussen Zeeuws-Vlaanderen en de Zuidelijke N ederlanden verbroken. 
Noch te  w ater, noch te  lande w aren behoorlijke verkeerswegen aanwezig. 
De Sassevaart was door verslijking am per voldoende om platboom de 
schepen door te  la ten  en de B raakm an, die Sas-van-Gent m et de Schelde 
verbond, was na  de scheiding door de Verenigde Provinciën langzam erhand 
ingepolderd geworden, zodat de geul die n aa r Sas-van-Gent leidde op h e t 
einde van  de X V IIIe  eeuw slechts een onbeduidende vliet was geworden 2). 
A an de andere k an t was Sluis, hoewel nog steeds m et de zee verbonden, 
landinw aarts door de verzanding v an  h e t Zwin, practisch van Brugge 
afgesloten. Met de landwegen w as h e t in  zekere m ate nog slechter gesteld; 
de enkele verbindingen die er w aren voldeden zelfs n ie t aan  de minimum- 
behoeften van  h e t verkeer.

H e t probleem  d a t zich voor h e t departem entale bestuur stelde, betrof 
dus h e t aanleggen van  wegen zowel te  w ater ais te  lande. D at men te  G ent 
h e t belang van  h e t probleem inzag, b lijk t allerduidelijkst u it een verslag, 
opgesteld in  h e t ja a r  1800 op verzoek van  h e t departem entale bestuur 
door h e t lerarenkorps van  de ,,Ecole C entrale” . De desbetreffende passus 
v a t zo zakelijk de toestand  samen, d a t  hij h e t overschrijven te n  volle 
w aard is. Hij lu id t ais volgt :

„L a  com m unication de G and avec les communes dé l’intérieur du 
départem ent est facile. Il n ’en e s t pas de même avec les cantons du 
nord, qui fon t partie  de la  ci-devant F landre hollandaise. L a construc-

■ *) P. Verhaegen, La Belgique sous la domination française 1 7 9 2 - 1 8 1 4 , dl. II , 
Brussel-Parijs, 1924, blz. 72—73 ; en M. van  Empel en H. Pieters, Zeeland door de 
eeuwen heen, Middelburg, z.j. (1939), blz. 529-530.

J) Zie over de Sassevaart en de hachelijke toestand, waarin dat kanaal zich op het 
einde van de X V IIIe  eeuw bevond: H. Nowé, H et streven van Gent naar de zee 
(X lII-X IX e.eeuw ), in  Hand. der Maatsch. voor Geschied, en Oudheidk. te Gent, nieuwe 
reeks, dl. VI, Gent, 1952, blz. 23-35.
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tion d ’une chaussée qui se dirigèrent de G and vers Vlessingue à  travers 
ce pays inabordable pendant deux tiers de l ’année seroit un  avantage 
inappréciable pour le débouché de ses nombreuses productions. Ce 
projet vraim ent utile est digne de fixer l’a tten tion  du gouvernement. 
Cette com munication est même d ’a u ta n t plus nécessaire, q u ’il y  a  en 
effet une différence insoutenable, en tre  les m alheureux habitans des 
polders e t les autres citoyens français. Toutes les com munications par 
eau leur sont interdites par des lois particulières e t locales. Les 
com m unications par terre son t impossibles. Ainsi les cantons les plus 
riches, les plus abondans en production  territoriales, sont isolés, 
chargés de grains, d ’impositions e t d 'en tre tiens e t privés des moyens 
de vendre pour se libérer ta n t  de leurs charges publiques, que de 
leurs charges particulières” l).

H et duurde to t  in  1802 vooraleer gevolg aan  d a t onverholen pleidooi 
werd gegeven. Toen werd een eerste s ta p  gezet. E r  werd besloten de v aa rt 
v an  G en t'naar Sas-van-Gent u it te  diepen en plannen voor een weg door 
h e t land voor te  bereiden 2).

In  feite was het opzet groots. De uiteindelijke bedoeling was de hoofd
p laats van  h e t Scheldedepartem ent m et Breskens te  w ater en te  land te  
verbinden. H e t uitdiepen van de Sassevaart zou de eerste fase zijn voor de 
uitvoering van  h e t project.

E en ingenieur, m et nam e Moline, w erd u it Parijs naar het Scheide
departem ent afgevaardigd om toezicht op de voorbereiding u it te  oefenen. 
De plannen to t  nivellering noodzakelijk voor de nieuwe vaart, die Sas-van- 
G ent m et Breskens moest verbinden w erden opgem aakt; en laatstge
noem de haven onderging ondertussen enkele verbeterings- en zelfs u it
breidingswerken 3).

De ijver, waarm ede te  Gent aan  h e t w erk was getogen vond evenwel 
geen weerklank te  Parijs. Op een vraag  van  de prefect om de begonnen 
nivelleringswerken te  mogen voltooien, werd op 25 mei 1804 u it Parijs 
geantw oord d a t er beslist was deze voorlopig te  schorsen. Men liet ver
staan  d a t wellicht la ter op de zaak zou kunnen teruggekom en worden *).

*) R. A. Gent, Departem ent van de Schelde, n° 1822, Description du département de 
l’Escaut, 19 m aart 1800 (28 ventôse jaar V III), 2de hoofdstuk.

s) Ibidem, n° 1799, schrijven van de m inister van Binnenlandse Zaken d.d. 10 
februari 1802 (21 pluviôse jaar X), waarbij hij aan  de prefect van het Scheldedepar.te- 
m ent de toelating verleent om een som van 3.600 fr. te gebruiken voor de voorberei- 
dingswerken; ibidem, besluit van de prefect van  21 december 1803 (29 frimaire jaar 
X II) waarbij aan de genaamde Bertrand een bedrag van 495,60 fr. wordt toegekend 
voor uitgevoerde voorbereidingswerken.

3) Ibidem, besluit van de prefect d.d. 3 augustus 1802 (15 therm idor jaar X), 10 
septem ber 1802 (23 fructidor jaar X) en 2 december 1802 (11 frimaire jaar XI) be
treffende de terugbetaling van onkosten en vergoeding voor geleverde prestaties aan 
ingenieur Moline. Voor de verbeteringswerken aan  de haven van Breskens, ibidem, 
n° 1810, toewijzing van de aanbesteding, augustus-septem ber 1803 (fructidor jaar 
XI) ; en n° 169, blz. 18, toegestaan budget, 26 October 1803 (3 brum aire jaar X II).

*) Ibidem, n° 1810, schrijven van de directeur-generaal van Bruggen en Wegen aan 
de prefect d.d. 25 mei 1804 (5 prairial jaa r X II) d a t lu id t ais volgt: , , . . .  Citoyen 
Préfet, vous me demandez de vous renvoyer le Cit. Moline pour achever le nivellem ent
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Misschien werd de beslissing te  Parijs ingegeven door een voorstel van 
h e t departem ent van de Leie. Op d a t ogenblik had m en inderdaad te  
Brugge het plan opgevat de oude w aterverbinding m et Sluis opnieuw 
bevaarbaar te  maken. Die ondernem ing was aanzienlijker dan men zou 
denken, w ant luidens een verslag was die waterweg over de helft van zijn 
lengte in  bouwland herschapen. Toch zou men bij de uitvoering van de 
werken gebruik kunnen m aken van  de oude bedding en de dijken, die nog 
steeds bestonden 1). H et herstel van  die oude waterweg zou het dubbele 
voordeel opleveren, d a t Sluis daardoor in  verbinding zou worden ge
b rach t m et de Leie, en d a t aldus in  een behoorlijke afw atering zou worden 
voorzien. D it dubbele voordeel zou —  volgens he t verslag —  nochtans 
in  de schaduw worden gesteld door he t feit dat, indien men overging to t 
h e t bouwen van een sas aan  de D am poort te  Brugge, he t voor de sche
pen mogelijk zou zijn d irect van G ent u it Sluis of Oostende te bereiken 
zonder genoodzaakt te  zijn door Brugge te  varen.

W ellicht heeft d a t project h e t centrale bestuur beïnvloed. Intussen 
bleef he t bestuur van he t Scheldedepartem ent aan zijn opzet vasthouden 
en de prefect, Faipoult, m aakte in  h e t ja a r  X II I  van de gelegenheid ge
bruik  om in zijn bekende „m ém oire” de ontw orpen zeeverbinding warm  
aan  te  bevelen. Hij betoogde inderdaad d a t h e t verkeer langs de Schelde 
allerlei bezwaren had voor de handel, waarbij hij n ie t zonder een tikje 
overdrijving de zware kosten onderstreepte, die de Gentse handelaars te 
Antw erpen moesten dragen, en er zelfs bijvoegde d a t de omweg over 
Antwerpen de Gentse kooplieden ten  zeerste tegenstond, om dat daardoor 
de aard  van  hun verzendingen aan hun  Antwerpse concurrenten bekend 
werd. Hij deed gelden d a t de toegang to t  de Sassevaart wegens de ondiep
ten  in de Braakm an buiten het bereik bleef van  schepen van honderd ton, 
en d a t he t voor de Gentse handel ten  zeerste bevorderlijk zou zijn een 
nieuw kanaal voor schepen van driehonderd ton  te  la ten  graven, van 
G ent u it naa r een p laats aan  de kust van  he t eiland Cadzand 2). Faipoult 
besloot die beschouwingen m et de overweging d a t h e t kanaal he t boven
dien mogelijk zou maken om h e t graan  u it  de polderstreek naar G ent en 
verder op, langs de Schelde, de v aa rt van Saint-Q uentin en de Oise, zelfs 
n aa r Parijs te  vervoeren 3).
du terrein sur lequel est présumé devoir s’ouvrir un canal de Gand, directement à la 
mer. Ce projet é tan t ajourné en ce m oment je ne puis accéder à votre demande, 
aussitôt qu’il sera repris, je ne négligerai aucun des moyens propres au succes d’une 
opération dont vous m ’avez fait connoître l’utilité . . . . ” .

*) „Le canal de Bruges à l’Ecluse parcourt environ un myriametre et demie sur le 
départem ent de la Lys, il a été abandonné e t s’est comblé insensiblement de sorte 
qu’aujourdhui il est mis en culture sur la moitié de sa longueur. Cependant la cuvette 
existe encore, ses digues sont conservées . . . ” . R. A. Brugge, Departement van de 
Leie, n° 2377, Appcrçu des travaux et dépences à faire pour rétablir la navigation 
de Bruges à l’Ecluse.

8) In  de bronnen wordt het Land van Cadzand nog doorgaans „Isle de Cadzand” 
geheten, ofschoon het op da t ogenblik reeds bij het vasteland behoorde. Over de 
precíese toestand zie o.m. Wauwermans, Napoléon et Carnot. Episode de l’histoire m ili
taire d ’Anvers (1 8 0 3 - 1 8 1 5 ), Brussel-Leipzig, 1888, blz. 26.

*) Faipoult, Mémoire statistique du département de l’Escaut, Parijs, jaar X ÍII, 
blz. 11.
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D at pleidooi —  w ant de bedoeling van  de prefect was de centrale 
regering te  overtuigen —  had nochtans n ie t de gewenste uitwerking, de 
zaak bleef rusten  in de bureaus van  h e t Ministerie van Binnenlandse 
Zaken te  Parijs.

De weg te  lande onderging een betrekkelijk  beter lot. Men was begonnen 
m et de voorbereidingswerken; b lijkbaar had  m en aanvankelijk het 
inzicht Breskens over Eeklo m et G ent te  verbinden. M aar toen de prefect 
op een rondreis in  zijn departem ent op 9 ju li 1804 te  Maldegem ontvangen 
werd, m aakte de burgem eester van  die gem eente van de gelegenheid 
gebruik om  hem  een vertoogschrift voor te  leggen, w aarin hij er op aan
drong de weg Breskens-G ent over A ardenburg en Maldegem aan  te  
leggen. Hij wees er op d a t de weg- daardoor n ie t langer zou worden ; 
terwijl, indien hij over Maldegem liep, de twee departem enten zowel da t 
van  de Schelde ais d a t van de Leie op gelijke wijze zouden bevoordeeld 
worden 1).

H e t stu k  van de burgemeester .werd door de prefect aan  hoofdingenieur 
A ubert doorgegeven. Deze zette zich aan  h e t uitw erken van  h e t plan en 
m aakte bestek en kostenberekening op. De aanleg van  de weg schatte hij op 
1.104.703,50f r .2). Reeds op 7 october 1804 (15 vendém iaire jaar X III)  had 
hij zijn werk afgesloten ; m aar h e t duurde to t  1808 vooraleer gevolg aan  de 
zaak werd gegeven. Op 19 juli van  datzelfde ja a r  w erd een eerste aanbe
steding uitgeschreven, doch nietig  verklaard. E en  nieuwe aanbesteding 
had  plaats op 27 augustus. Zij werd toegewezen aan  de aannem er Collignon 
u it Brugge. Op 27 septem ber daaropvolgend hechtte  de directeur-gene- 
raa l van  Bruggen en Wegen zijn goedkeuring aan  de zaak 3).

In  he t voorstel van  begroting door de D ienst van  Bruggen en Wegen 
v an  he t Scheldedepartem ent voor h e t ja a r  1809 opgesteld, werd dienten
gevolge een buitengewone post voor de nieuwe weg ingeschreven.

In  de toelichting la a t hoofdingenieur A ubert op duidelijke wijze u it
schijnen d a t die weg bestem d was om  G ent en Brugge m et Vlissingen te 
verbinden, om aldus een gemakkelijke en snelle uitvoer voor de voort
brengselen van he t eiland Cadzand mogelijk te  maken. Hij legde er de

*) R. A. Gent, Departement van de Schelde, n" 1724, Mémoire présentée (!) par le 
maire de la commune de Maldegem au préfet du département de l’Escaut lors de sa tour
née du 2 0  messidor an douze (9 Juli 1804). ,, Le maire de Maldegem aiant vu que l’on 
fait un plan d ’après les ordres des ingénieurs de ce départem ent afin de pratiquer une 
chaussée sur Breskens, croit pouvoir observer ta n t  pour l’intérêt particulier de la 
commune de Maldegem que pour l’in térêt général : que le même Maldegem est préfé
rable à tou t autre endroit pour commencer la dite route sur Breskens par les raisons 
qu’elle ne sera jam ais plus longue qu’en la faisant par to u t ailleurs e t que les deux 
dépaitem ents de l’Escaut e t de la Lys seront également favorisés au lieu que si on la 
commençoit ailleurs, le départem ent de la Lys n’en auroit aucune faveur par ce que 
pour la tenir le tra je t deviendroit trop  grand, en outre une faveur inexprimable pour 
les communes de Maldegem e t Ardenbourg en seroit infailliblement le r é s u l ta t .........

*) Ibidem, Département de l’Escaut. Compte raisonné au ier janvier 1 8 0 9  de la 
situation des roules et ponts, et'des travaux exécutés pendant l’an 1 8 0 8 , pour leur con
struction, réparation ou entretien dans le Departement de l'Escaut, et avant projet des 
travaux à executer pendant l'an i 8 oç pour le même service.

*) Ibidem.
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nadruk  op d a t de export der „ontzaglijke” graanoogsten van  die polder- 
gronden bij gebrek aan  wegen zozeer belemm erd werd, d a t h e t gehele 
gebied er onder te  lijden had. Hij voegde er aan  toe d a t de oorlog tegen 
E ngeland op bijzonder scherpe wijze de nadelen van  die slechte verbin
dingen voor de kustverdediging en de bevoorrading van  Vlissingen had  
doen aanvoelen. A ubert besloot m et te  bevestigen d a t de verwezenlijking 
van  die weg van  h e t grootste belang was zowel onder burgerlijk ais onder 
m ilitair oogpunt. Maldegem werd ais vertrekpun t gekozen om dat h e t op de 
weg van  G ent naar Brugge h e t d ich tst bij Breskens was gelegen 1).

Op de begroting van  1809 werd een eerste schijf van  250.000 fr. inge
schreven 2). V an d a t ogenblik af kon eindelijk to t  de u itvoering van  de 
w erken worden overgegaan.

De zaak  v an  h e t kanaal van  G ent naar Breskens, die sedert 1804 op het 
Ministerie van  Binnenlandse Zaken was blijven rusten  w erd slechts om 
streeks 1811 opnieuw in  behandeling genomen.

W a t daarentegen de v a a r t van  Brugge naar Sluis betrof, was m en in
middels een hele s tap  verder gekomen. Reeds op 3 jun i 1805 was de 
„Conseil général" van  h e t Leiedepartem ent overgegaan to t  de goedkeuring 
v an  de nodige fondsen voor de voorbereidingswerken ; en door de w et van  
16 septem ber 1807 w erd een bijzondere belasting geheven, w aarvan de 
opbrengst m oest dienen to t h e t herstel van h e t kanaal 3). Op 15 ju li 1808 
greep de aanbesteding plaats, die toegewezen werd aan  Philippe De 
Broek u it Oostende.

Enkele dagen n a  de goedkeuring van  de aanbesteding toog de onder
nem er aan  h e t werk. De bezigheden kenden een norm aal verloop en alles 
wees op een goede afwikkeling van  de zaak, toen op 20 septem ber daarop

l ) Ibidem . A ubert schrijlt: „Cette route a pour objet de communiquer de Gand et 
Bruges avec Flessingue e t de procurer en même tems un débouché facile e t plus 
prom pt aux productions de l’isle de Cadzand faisant partie de la  cidevant Flandre 
hollandaise. Depuis la réunion de ce pays à la France, la  facilité d’expédier ses'im 
menses récoltes par les differens petits ports qui bordent la côte a été tellem ent re
streinte, qu’il ne peut se défaire avec avantages de ses grains qu’en les faisant trans
porter vers l’intérieur du départem ent de l’Escaut e t de celui de la Lijs: la difficulté 
qu’offraient pendant une grande partie de l’année les transports par terre  nuisait 
beaucoup à la prospérité de cette partie du départem ent. L’é ta t de guerre de la 
France avec l ’Angleterre et la réunion de Flessingue à l’Empire français faisaient 
sentir combien la  difficulté des communications présentait d ’inconvéniens pour la 
défense des côtes e t l’approvisionnement de Flessingue. La construction d’une 
chaussée qui trav ersâ t l’isle de Cadzand, en suivant une direction telle qu’il p u t en 
résulter une com m unication prom pte e t facile entre Gand e t Flessingue comme entre 
Bruges e t Flessingue devenait donc un  ouvrage de la plus grande im portance sous les 
rapports ta n t civil que militaires. Tels sont les motifs qui ont fait décider l’entreprise 
de la  nouvelle route. On a pris Maldegem pour point de départ pareeque c’est l’endroit 
de la route de Bruges à  Gand le plus rapproché de l’isle de Cadzand, e t elle vient se 
terminer à Breskens qui est le lieu d’em barquem ent pour Flessingue e t d’où l’on peut 
facilement comm uniquer avec toutes les parties de la côte de l’isle de Cadzand

II

’) Ibidem.
*) R. A. Brugge, Departem ent van de Leie, n° 2377, brief van  de prefect aan de 

hoofdingenieur van het departem ent d.d. 19 prairial jaa r X III  (8 juni 1805); en 
Bulletin ¿Us lois de l’Empire français, 4e serie, dl. V II (1808), n° 162, blz. 120.
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volgend geheel onverw achts u it Parijs bevel werd on tvangen de w erk
zaam heden voor onbepaalde tijd  op te  schorsen. De reden d aarvan  was 
d a t men in  h e t cen traal bestuur zopas een memorie had  ontvangen 
opgesteld door de hoofdingenieur van  h e t Leiedepartem ent, m et nam e 
Deschamps, w aarin  hij voorstelde tussen Brugge en Sluis een groot kanaal 
te  graven, d a t zowel in  h e t belang van de s ta a t ais om economische en 
technische redenen, zou dienen verlengd te  worden to t de Scheldemonding 
tegenover Vlissingen 1).

H et belang van  d it voorstel on tsnapte niet aan de aandach t van h e t 
centraal bestuur, d a t van  m eet af aan  geneigd was om h e t bij te  treden. 
Maar h e t financiële bezw aar moest nog u it de weg worden geruim d ; w ant 
daar w aar m en slechts op 180.000 fr. had gerekend, w erd nu  een uitgave 
van meer dan  2.800.000 fr. voorzien 2). E en tw eetal w etten  w erden afge- 
kondigd om voor de nodige fondsen te  zorgen. Door de w et van  27 decem
ber 1809 werd bepaald d a t in  h e t departem ent van de Schelde een be
lasting gelijk aan  die van 1807 voor h e t departem ent v an  de Leie zou 
geheven worden, terw ijl die van  h e t Leiedepartem ent verdubbeld werd 8). 
W ellicht vreesde m en d a t de opbrengst nog n ie t voldoende zou zijn en bij 
decreet van  31 mei 1810 werd beslist d a t de stad  G ent een jaarlijkse bij
drage van  100.000 fr. en  de stad  Brugge een van 50.000 fr. zou leveren, d it 
gedurende een term ijn  van  tw aalf jaa r *).

Inn rdde ls w as m en te  Parijs overgegaan to t de volledige uitw erking van 
het project en  op 6 april 1810 liet de directeur-generaal van  Bruggen en 
Wegen aan  de prefect van h e t departem ent van  de Leie instructies ge
worden om tren t de precíese richting en afm etingen van  h e t kanaal. De 
v aa rt zou n ie t te  N ieuwenhaven uitm onden, zoals hoofdingenieur De- 
schamps h e t h ad  voorgesteld, m aar wel in  de onm iddellijke nabijheid van 
Breskens. De breedte was bepaald op ach t m eter op de bodem  ; terwijl het 
waterpeil op drie à  vier m eter zou m oeten gehouden w orden 5).

Omstreeks diezelfde tijd  kwam  h et plan voor de v a a r t v an  G ent naar 
Breskens weer te r  spraak. Te Parijs had men zich destijds door de argu
m enten van  F aipou lt n ie t la ten  overtuigen van  de betekenis van  die 
v aa rt voor de handel ; en  d a t standpun t heeft men in  h e t cen traal bestuur 
blijkbaar gehandhaafd. H et is dan  ook niet om redenen van  handelsver
keer d a t m en om streeks 1811 op de zaak terugkom t. Zoals te n  andere m et 
de kwestie v an  h e t kanaal van  Brugge naar de Schelde, was h e t essen
tieel h e t m ilitaire n u t d a t de doorslag zou geven.

‘) R. A. Brugge, Departem ent van de Leie, n° 2377, brief van de directeur-generaal
van Bruggen en Wegen aan de prefect van het Leiedepartement d.d. 20 septem ber
1808.

2) In  de brief vermeld in voorgaande voetnoot wordt het bedrag op 2.801.338,67 
fr. berekend ; die schatting  werd gedaan door de hoofdingenieur van  het departem ent
van de Leie.

s) Bulletin des lois, 4e serie, dl. X I (1810), n° 257, blz. 359.
*) R. A. Brugge, Departem ent van de Leie, n° 2377, brief van de directeur-generaal

van Bruggen en Wegen aan de prefect van het departem ent van de Leie d.d. 26 mei
1813.

*) Ibidem, brief van dezelfde aan dezelfde d.d. 6 april 1810.
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Men weet welk uitzonderlijk belang Napoleon aan  de haven van 
Antwerpen en haar natuurlijke toegang de Scheldemonding hechtte . H et 
was immers zijn bedoeling A ntw erpen ais marinebasis in  te  richten  m et 
h e t oog op een mogelijke expeditie tegen Engeland. De inval van  de 
B ritten  in 1809 was dan ook een harde les geweest en had  aangetoond hoe 
kw etsbaar zijn verdedigingssysteem  in werkelijkheid nog was, ondanks de 
voorzorgsmaatregelen die hij reeds getroffen had. Een herhaling van  d a t 
feit moest kost w at kost w orden vermeden, of ten  m inste m oest de slag 
kunnen worden opgevangen. H et kw am  er dus op aan door een uitgebreid 
en doelmatig verdedigingsstelsel elke hernieuwde poging van de Engelsen 
te  verijdelen. Van d a t ogenblik af werd dan ook m et m an en m acht aan 
de versterking van de Scheldemonding en de haven van Antwerpen 
g ew e rk t1).

H et plan voor de v aa rt van  Brugge naar de Schelde en he t hernem en 
van het project voor een kanaal van  G ent naar Breskens m oet essentieel 
in d a t licht worden gezien. Vooreerst werd nog getrach t de verbinding van 
Brugge en G ent m et de Scheldemonding door één enkele v aa rt te  verze
keren en had  de keizer beslist een kanaal te  la ten  graven van de Schelde
monding af naar de v a a r t van  Brugge n aa r G ent op de hoogte van  Sint- 
Joris a). M aar in  de zitting  van  9 februari 1811 van  de „Conseil d ’adm ini
stration  de l 'In térieu r" , w aar de keizer in persoon aanwezig was, w erd de 
hele aangelegenheid, zowel w at de weg ais w at h e t kanaal betrof, opnieuw 
te r tafel gebracht. De vraag stelde zich of beide verbindingen rechtstreeks 
m oesten gebeuren dan  wel langs Sluis om. De m ilitaire overheid had 
inderdaad de voorkeur gegeven aan  de verbinding over Sluis; en een ge
mengde commissie was aangesteld geworden om het probleem te  onder
zoeken. N a verslag v an  die commissie besloot de keizer „que la  rou te sera 
continuée dans la  d irection projettée, mais q u ’un em branchem ent y  sera 
a jouté pour conduire de la  rou te de Gand à  l ’Ecluse e t de l ’Ecluse à  la 
rou te de Breskens” 3). W a t daarentegen de v aa rt betrof, werd de vroegere 
beslissing herroepen. De keizer verkoos twee kanalen te  la ten  graven in 
p laats van één enkel, h e t ene van  G ent over Sas-van-Gent naar Breskens, 
h e t andere v an  Brugge over Sluis; beide kanalen zouden te  Breskens in 
één havenkom  uitm onden. Terzelfdertijd gaf hij bevel aan  te  vangen m et 
de v aa rt van Brugge n aa r Sluis. Verder wenste hij d a t men hem  een níeuw 
plan, in  die zin opgesteld, zou bezorgen 4).

■) Zie hierover: Wauwermans, o.e.; A. Fischer, Napoléon et Anvers (iS o o - iS i i ), 
Antwerpen, z.j. (1933); R. Boumans, Antwerpen als krijgshaven van Napoleon I, in: 
Het Leger-De Natie, dl. V III, 1953, afl. 2, blz. 3 e.v. ; en P. Verhaegen, o.e., dl. IV, 
Brussel-Parijs, 1929, blz. 673 e.v.

*) R. A. Brugge, Departem ent van de Leie, n° 2377, brief van de directeur-generaal 
aan de prefect van het departem ent van de Leie d.d. 18 januari 1811.

s) A.N. Parijs, A.F.* IV 170, 2e Régistre des proces-verbaux des séances des conseils 
d’administration de l'intérieur, tenus par S .M . VEmpereur et Roi, Séance du 9 février 
1811, blz. 279-280.

*) Ibidem. „Q uant au canai, S.M. veut concilier les intérêts des deux départem ens 
de la Lys e t de l’Escaut, qui contribuent par des centimes additionnels à cette nou-
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De politieke en m ilitaire catastrofe, die he t einde van  he t keizerrijk m et 
zich meesleepte, heeft evenwel de voltooiing van  die werken verhinderd. 
H e t eerste s tuk  van de v aa rt van Brugge n aa r Sluis over Damm e werd 
aangevangen; he t werk, hoofdzakelijk verrich t door Spaanse krijgsge
vangenen *), vorderde slechts langzaam, en toen de keizer in  1814 voor de 
eerste m aal troonsafstand deed, was de ondernem ing to t  halverwege 
D am m e en Sluis gevorderd.

Onder de regering van Willem I, koning der N ederlanden, werden de 
werken voortgezet en voltooid. In  1818 kon de v a a r t van  Brugge naar 
Sluis voor de schepen worden opengesteld a).

In  1829 zal h e t oude plan van Napoleon een laa ts te  m aal heropleven. Op 
verslag van  de hoofdingenieurs De Broek en Noel werd in  principe beslist 
de v aa rt van  Sluis verder naar Breskens door te  trekken, m inder om 
redenen van  handelsverkeer dan om aldus de afw atering van de polders- 
streek te  bevorderen. De studie-commissie belast m et h e t uitw erken van 
de plannen, ontving op 6 augustus 1830 van de W aterstaa t mededeling 
d a t nog enkel op haar advies werd gewacht om  m et h e t ontw erp voort te 
gaan 3). Enkele weken la ter stelde de Belgische Om wenteling een definitief 
einde aan  de verbinding te  w ater van Breskens m et zijn Belgisch hin ter
land.

H. C o p p e j a n s - D e s m e d t

veile communication. E n conséquence Elle décide qu’on fera deux canaux au lieu d’un. 
Le 1er se dirigera de Gand par Sas de Gand sur Breskens, e t l’autre communiquera du 
canal de Bruges à Gand par l’Ecluse. Ces deux canaux viendront se réunir à Breskens 
dans le même basin. On commencera par le canal de Bruges à l’Ecluse. S.M. demande 
qu’un projet lui soit présenté dans ce sens . . . ” .

*) R. A. Brugge, Departement van de Leie, n° 2378.
*) J .  B. Vifquain, Des voies navigables en Belgique, blz. 110.
*) Ibidem.


