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3 Bestuurlijke organisatie en waterschapsvorming tot 1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk is de aandacht gevestigd op de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie van 
polders en waterschappen en het functioneren daarvan. Daarbij is het nodig om de laatmiddeleeuwse 
periode opnieuw als uitgangspunt te nemen om het Vlaamse karakter van de bestuurlijke organisatie 
te kunnen bepalen en om vast te stellen hoe sterk en in welke mate dat daarna onder invloed van de 
plaatselijke, gewestelijke en landelijke overheden is veranderd.  
In de 17de en 18de eeuw werd Staats-Vlaanderen rechtstreeks bestuurd vanuit Den Haag. Het midden-
gedeelte (het onderzoeksgebied) was echter een soort enclave, het Committimus genaamd, waar het 
gewest Zeeland zijn invloed liet gelden. Hierbij werpt zich de interessante vraag op of Zeeland ook op 
polderbestuurlijk vlak invloed uitoefende. En indien dit zo is, waaruit bestond dan die invloed?  
Stormvloeden, het voortschrijdende inpolderingproces langs de kust en het verleggen van de stroming 
zorgden voor druk op het landschap en hebben als gevolg daarvan ook het kleinschalige polderwezen 
van het onderzoeksgebied onder druk gezet. Hoe ging men met die druk om en hoe loste men de pro-
blemen die hieruit voortvloeiden op? Met andere woorden, welke gevolgen heeft dit gehad voor de 
organisatie van het polderwezen en het functioneren daarvan? Zocht men de oplossing in vrijwillige 
samenwerking door het vormen van waterschappen, of werd er beroep gedaan op de hogere overheid. 
Indien dit laatste het geval was, welke rol speelde het gewest Zeeland hierin? In dit kader is ook het 
Zeeuwse verschijnsel calamiteuze polders onderzocht, waarvan er enkele in het onderzoeksgebied 
voorkwamen. 
 
Een cesuur op politiek-bestuurlijk vlak was de inlijving van het toenmalige Staats-Vlaanderen bij 
Frankrijk aan het einde van de 18de eeuw. Gedurende een periode van bijna twee decennia (1795-
1813) droegen de Fransen hun revolutionaire idealen uit. Hebben die ideeën ook hun weerslag op de 
organisatie en het functioneren van de polders gehad? Daarbij gaat de aandacht uit naar de decreten 
van 1811 en wat daaraan vooraf is gegaan. Hoe hebben die maatregelen de organisatie van de water-
schappen en het functioneren daarvan beïnvloed? En hebben die ook blijvende invloed gehad?  
Toen de Fransen in 1813 vertrokken, werd Staats-Vlaanderen als Zeeuws-Vlaanderen officieel onder-
deel van de provincie Zeeland. Daarbij is de vraag van belang welke wetten en besluiten onder het 
nieuw gestichte Koninkrijk der Nederlanden werden uitgevaardigd door de provincie of door het Rijk 
en welke invloed die hadden op het bestuurlijk functioneren van de polders en waterschappen. Gelet 
op het voortschrijdende bedijkingsproces, zoals dat in het voorgaande hoofdstuk is beschreven, werd 
de druk op het landschap opgevoerd. Dit was vooral het geval langs de Westerschelde, waardoor de 
stroming op een aantal plaatsen steeds gevaarlijker werd en ook steeds dichter tegen de vooroever van 
een aantal polders kwam te liggen. Hoe werd in deze periode door de diverse overheden op die druk 
gereageerd. Heeft het de organisatie van de polders en waterschappen en het functioneren daarvan 
veranderd? Daarbij vraagt opnieuw de instelling van de calamiteuze polder om aandacht. Waar kwa-
men ze in het onderzoeksgebied voor, sinds wanneer en wat waren de oorzaken van hun ontstaan? Tot 
slot is ook de invloed van stormvloedrampen onderzocht op de bestuurlijke organisatie en het functio-
neren daarvan. Daarbij spelen vooral die van 1906 en 1953 een belangrijke rol. Heeft de stormvloed 
van 1906 gevolgen gehad voor de organisatie en het functioneren van de polders?  
Aangezien het onderzoeksgebied tevens een grensgebied is en die grens soms dwars door polders 
werd getrokken, is nagegaan of hieraan ook polderbestuurlijke consequenties waren verbonden. 
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Omdat het polderwezen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen in 1965 werd geconcentreerd, is dit jaartal als 
eindpunt gekozen voor dit hoofdstuk. De achtergrond daarvan en hoe de organisatie daarna functio-
neerde komen in hoofdstuk 4 aan bod. 
 
 
3.2 Bestuurlijke organisatie in de late middeleeuwen 
 
De oudste gegevens over bestuurlijke zaken aangaande de waterstaatsorganisatie in het gebied treffen 
we aan in de Keure van de Vier Ambachten uit 1242151. In deze Keure worden 77 artikelen gewijd aan 
de rechten, plichten en vrijheden van de inwoners. De artikelen 63-69 gaan daarbij meer specifiek 
over waterstaatszaken152, zoals het onderhoud van dijken, waterlopen, straten, sluizen, voordijken en 
inlaagdijken. Het toezicht hierover viel onder de bevoegdheid van de schout en het schepencollege 
van het desbetreffende ambacht. Bij eventuele problemen of moeilijkheden waren diezelfde schout en 
het schepencollege bevoegd hierover te beslissen. Oorspronkelijk vielen alle waterstaatszaken binnen 
het graafschap echter onder de bevoegdheid van graaf en burggraaf. In genoemde Keure werden ze 
gedecentraliseerd op streekniveau. Opmerkelijk is artikel 67. Hierin wordt ondubbelzinnig verwezen 
naar de verplichte bijstand van de achtergelanden bij eventuele calamiteiten zoals dijkherstel waarbij 
ze zelf voordeel hebben! 
Naast dit overkoepelend waterstaatsbestuur op regionaal niveau, vonden er ook particuliere initia-
tieven plaats die invloed hadden op nog veel kleinere schaal. Zoals in het vorige hoofdstuk al is aan-
gegeven, werd in de loop van de twaalfde eeuw begonnen met de aanleg van dijkjes om bestaand 
(oud)land te vrijwaren van het zeewater.153 Vanaf 1200 werden de eerste polders op de zee gewonnen 
(nieuwland).154  Die oudlandbedijkingen vonden voornamelijk plaats door particulieren die ter plekke 
woonden. Bij nieuwlandbedijkingen waren doorgaans adel en andere kapitaalkrachtigen, zoals gro-
te(re) abdijen betrokken. In eerste instantie werd de onderhoudszorg voor de zeedijk verdeeld onder 
degenen die er met hun land aan paalden. De dijk werd vanuit dat oogpunt verkaveld in aparte perce-
len. Aanvankelijk werkte dit systeem goed. Op den duur werd met die onderhoudsplicht regelmatig de 
hand gelicht. Ook al omdat het altijd dezelfden waren die voor de kosten moesten opdraaien. Daarom 
was het nodig om het systeem aan te passen. Vanaf de zestiende eeuw werden de onderhoudskosten 
van een polderdijk dan ook omgeslagen over allen die in de desbetreffende polder eigendom hadden 
(Dieleman 1939: 9-39). Hiervoor werd een ‘geschot’155 geheven. Naast dit gewone geschot was er ook 
een bijzonder geschot, dat krachtens het dertiende-eeuwse recht op dijkvelling kon worden gevraagd 
van achterliggende polders indien daarvoor een nieuwe polder werd bedijkt. Die achterliggende 
polders hadden bij de nieuwe bedijking immers voordeel omdat een deel of geheel hun zeedijk werd 
ontlast en nu binnendijk werd.156 
Om de uitwatering van het oppervlaktewater naar zee te regelen, waren er in de loop van de vijftiende 
eeuw al grotere verbanden op het vlak van waterstaat actief in de streek. Deze waterstaatsverbanden 
kan men zien als waterschappen ‘avant la lettre’. Ze werden eveninghen of everinghen157 genoemd en 
komen bij polders (nieuwland) en op de zandgronden (oudland) voor. Zo bestaan er nog eveninck-
boeken voor het zuidelijk deel van het Asseneder Ambacht uit het midden van de 15de eeuw.158 

                                                 
151  Dit was een verzamelnaam voor de Ambachten Assenede, Boekhoute, Axel en Hulst (zie ook hoofdstuk 1). 
152  Artikelen 63 - 68 behelzen de ‘Noden van het land’ en art. 69 gaat over het ‘herstel van de zeedijken’.  
153  In 1114 was er sprake van Fronendike (= Vremdijke).  
154  In 1200 is sprake van de Abbekinspolder ten zuiden van Biervliet. 
155  Komt van het werkwoord schieten. Vgl. in verband hiermee de hedendaagse uitdrukking ‘geld voorschieten’. 
156  Aanvankelijk werd de achterliggende zeedijk afgegraven om met de specie ervan de nieuwe voorliggende 

zeedijk te maken. Dit was het recht van het ‘vellen’ van een dijk. Omdat dit gevolgen had bij overstroming-
en van een voorliggende polder, werd dit recht omgezet in een geldelijke bijdrage. Ook kon de achterliggen-
de dijk overgedragen worden aan de voorliggende polder. De baten die door de nieuwe polder werden gege-
nereerd, door beplanting van de dijk met bomen of verhuur als weide, fungeerden dan als compensatie voor 
de eerder genoemde geldelijke contributie. 

157  Eveninghe of everinghe is afgeleid van het woord ‘evenen’. Dit betekent letterlijk gelijk maken. Ook bete-
kent het ‘vereffenen’. Hiermee wordt het vereffenen van het geschot bedoeld. 

158  Het betreft de eveninckboeken van Wautersambacht, Huugsambacht en ’t Nieuwe. 
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Het schotplichtig gebied werd verdeeld in een aantal belopen of afgebakende gebiedjes. De schout en 
zijn klerk hadden hier de supervisie over de evening of waterschap en moesten zorgen dat het geschot 
tijdig werd geïnd. Met de opbrengst ervan onderhield men de waterlopen, watergangen en uitwate-
ringssluis. 
De Ambachtsheerlijkheid Zaamslag, gelegen in het noordelijk deel van het Axeler Ambacht, omvatte 
omstreeks 1500 een aantal polders en tevens drie parochiegemeenschappen (Aandijke, Othene en 
Zaamslag). Die bestuurlijke omkadering van ambachtsheerlijkheid hield onder meer in dat de schout 
zich met de waterstaatszorg binnen het gebied belastte. Het betrof hier met name de zeedijk tussen 
Roxande (iets ten oosten van Terneuzen) tot aan Hulsterhaven (die de scheiding vormde met het 
Hulster Ambacht). Ondanks die overkoepelende waterstaatszorg had iedere particuliere polder ook 
een eigen bestuur die zijn eigen dijkzaken regelde (De Kraker 1997: 309). De polders die direct aan 
de zee paalden, zoals Oud- en Nieuw-Othene, betaalden zelf mee in het onderhoud van hun zeedijk.  
In de periode 1513-1519 werkten de buurpolders Aendijcke, Ghenderdijcke, West-Saemslacht, Oudt-
Othene en Diepenee samen onder de benaming de ‘Vijf Everinghen’. Dit waterschap van tijdelijke 
duur stelde zich ten doel om vier inlaagdijken aan te leggen. Omdat de financiering ervan problemen 
opleverde, werd ook de Nieuw-Othenepolder aan dit tijdelijk waterschap toegevoegd en was er sprake 
van de ‘Zes Everinghen’. Na 1519 stapte de Nieuw-Othenepolder uit het samenwerkingsverband. Ten 
gevolge van een overstroming vond tussen 1530 en 1540 een hereniging plaats.  
In de omgeving van Axel bestond de evering Beoostenblij die voor eenderde deel bijdroeg in de 
onderhoudskosten van de zeedijk die voor Aandijke lag. Dit kwam omdat de evering het recht had 
bedongen om haar binnenwater te sueren via de watergang van Beoostenblij, die dwars door Aandijke 
liep (De Kraker 1997: 309).  
De polder van Triniteit, een vorstelijk domein gelegen ten zuiden van de woonkern Terneuzen, was in 
1559 een samenwerkingsverband aangegaan met de Nieuw-Othenepolder. 
 
In het laatste kwart van de 16de eeuw deed zich nog een opmerkelijke vorm van waterschapsvorming 
voor in het noordwestelijk deel van het gebied. Hier had een aantal polder(tje)s de grote inundatie 
tussen 1488 en 1492 overleefd of waren in de loop van de zestiende eeuw bedijkt. Het overgebleven 
poldergebied behoorde deels toe aan particulieren (Koude- en Lovenpolder) en deels aan de graaf van 
Vlaanderen (Lieven Leys-, Mulme-, Groeninge- en Willemskerkepolder). Wegens geldproblemen 
door de Tachtigjarige Oorlog kwam het dijkonderhoud van de polders in het Kwartier van Terneuzen 
onder druk te staan. De graaf van Vlaanderen wist op een handige manier onder zijn onderhoudsplicht 
uit te komen. Hij ‘verplichtte’ namelijk de gezamenlijke polders in dit noordelijk kwartier, samen met 
een aantal polders in het Land van Axel, om gezamenlijk het onderhoud van dijken en zeeweringen te 
bekostigen. Hiervoor kondigde hij op 2 maart 1576 het Statuut op de dijckagie af. Dit statuut zou in 
principe veertien jaar geldig blijven. Door politiek-strategische ontwikkelingen werd deze grafelijke 
reglementering al eerder een dode letter. 
 
 
3.3 Bestuurlijke ontwikkelingen in de zeventiende en achttiende eeuw 
 
Nadat het oostelijk deel van het onderzoeksgebied in de periode 1584-1586 na de verovering van Ter-
neuzen en Axel door militaire inundatie onder water was gezet, werd met herstel van het landschap zo 
snel mogelijk van start gegaan. De bedijkingen werden voornamelijk uitgevoerd door particuliere 
ondernemers en/of rijke kooplieden. In hun bedijkingoctrooien wisten ze een aantal voorrechten en 
vrijheden (franchises) te bedingen die de financiële inspanningen voor de bedijking wat moesten 
verzachten. De rol van de abdijen en kloosters bij bedijkingen was vanaf de zeventiende eeuw tot een 
minimum gereduceerd. Hun macht, aanzien en financiële slagkracht waren door de godsdienst-
troebelen behoorlijk verzwakt geraakt, of waren zelfs geheel verdwenen. 
De nieuwe polders noemde men vrije polders omdat ze door een bestuur van eigenaren bestuurd 
werden dat vrij en onafhankelijk was. Dit polderbestuur werd gekozen uit de eigenaren van een 
polder, ook wel de ingelanden genoemd. Er werd hierbij onderscheid gemaakt tussen eigenaren die 
maar over enkele hectares grond beschikten (smalle ghelanden) en eigenaren die veel eigendom 
hadden in de polder (groote ghelanden). Het benodigde aantal hectares om een stem te hebben in de 
jaarlijkse algemene vergadering, werd soms in het dijkoctrooi bepaald. 
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Ook kwam het voor dat dit in (een van) de eerste vergadering(en) van de eigenaren werd vastgesteld. 
In die vergadering werd ook een bestuur over de polder aangesteld. Dit bestuurscollege, veelal be-
staande uit drie- of vier personen, was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hun 
hoofdtaak was de inspectie van de zeedijk, zeesluis, wegen en duikers (heulen). Dit moest in principe 
twee keer per jaar gebeuren, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Op de jaarlijkse 
algemene vergadering legde het bestuurscollege hiervan verantwoording af voor de aanwezige eige-
naren of ingelanden. Op die dag werd er, op aangeven van het bestuurscollege, door de aanwezige 
ingelanden bepaald wat er het komende jaar aan infrastructurele werken diende te worden uitgevoerd. 
Op basis hiervan werd de begroting vastgesteld en goedgekeurd. Om het benodigde geld bijeen te 
krijgen voor de uit te voeren werken, hief men een geschot. Dit was een grondbelasting die werd 
berekend per gemet of hectare land, te betalen door de eigenaren. 
Het bestuurscollege bestond doorgaans uit een dijkgraaf of voorzitter, die naar gelang de grootte van 
de polder werd bijgestaan door een, twee of drie dijkschepenen of gezworenen. Daarnaast was er een 
ontvanger-griffier die ook wel penningmeester, boekhouder of secretaris werd genoemd. Hij was be-
last met de ontvangst van het geschot en zorgde bovendien voor de (schriftelijke) communicatie 
tussen de polder en andere instanties. Tot zijn taak behoorde ook het bijhouden van een polderarchief. 
Meestal werd dit archief bewaard in een speciaal daarvoor gemaakte houten polderkist (couffre). 
Voorts nodigde hij de ingelanden uit voor de algemene vergadering. In principe fungeerde het polder-
bestuur als een kleine gemeente. 
Naast dit bestuurscollege bestonden in de meeste polders (voornamelijk de grote) ook nog de functies 
van bode, sluiswachter, schutter en polderarbeider. Een bode was in feite de verlengde arm van de 
ontvanger-griffier. Hij was belast met het doorsturen van de informatie tussen het polderbestuur en 
andere instanties en/of de ingelanden. Een schutter moest erop toezien dat het loslopend vee van de 
boeren niet op andermans akkers of op de polderdijken schade aanrichtte. Hij mocht die dieren in een 
schutbocht opsluiten en daarvoor aan de rechtmatige eigenaren geld vragen. Hiervoor was een tabel 
opgesteld per diersoort. De sluiswachter had het beheer over de zeesluis en stond in voor het tijdig 
openen en sluiten van de sluisdeuren, zodat er in de polder geen wateroverlast kon ontstaan. De 
polderarbeider werd ingeschakeld bij allerlei uitvoerende werkzaamheden, zoals het graven of uit-
diepen van sloten, het leggen of verleggen van heulen et cetera. Bij grote polders, zoals de Zaamslag-
polder, waren er zelfs twee sluiswachters in dienst omdat deze twee zeesluizen had. 
 
We kijken nu verder aan de hand van de Zaamslagpolder hoe het bestuur van een polder in genoemde 
eeuwen functioneerde. Wegens zijn grootte en vooral lange voorgeschiedenis was deze polder een 
bijzonder geval. Zo eigende de heer van Zaamslag zich het recht toe om in de Zaamslagpolder zelf 
een dijkgraaf en gezworenen aan te stellen. Hij ging hiermee voorbij aan het feit dat dit in andere vrije 
polders werd gedaan door alle eigenaren gezamenlijk. Het dispuut hierover liep zo hoog op dat men te 
Gent bij fameuse rechtsgeleerden te rade ging.159 Bij een proces over zijn competentie werd de heer 
van Zaamslag in het gelijk gesteld. De procedure van benoeming werd nu de volgende. Bij een 
nieuwe bestuursverkiezing moesten drie kandidaten voorgesteld worden aan de heer van Zaamslag die 
uit dit drietal een keuze maakte. Aanvankelijk werden in de Zaamslagpolder overigens de termen dijk-
schout en dijkschepenen gebruikt in plaats van dijkgraaf en gezworenen. 
Naast het gewone bestuurscollege was er in de Zaamslagpolder ook nog een commissie van hoofd-
directeuren actief. Deze commissie bestond uit vier personen die de grote grondeigenaren vertegen-
woordigden. Hierbij kon het dagelijks bestuur terecht voor advies bij dringende gevallen die de polder 
raakten of bij bijzondere calamiteiten. Zo was het niet nodig om alle eigenaren bijeen te roepen, waar-
door teveel (kostbare) tijd kon verloren gaan. 
Het was ook hun taak om bij de aanbesteding van werken in de polder aanwezig te zijn. De functie 
van hoofddirecteur was een onbezoldigde functie. In 1666 bleek de commissie nog maar uit twee 
personen te bestaan die beiden over de Westerschelde woonden. De vraag werd gesteld of niet beter 
was een derde lid toe te voegen die afkomstig zou zijn uit de directe omgeving van de Zaamslag-
polder. Axelaar Lammens, telg uit een burgemeestersgeslacht, werd nu het derde lid van de commis-
sie van hoofddirecteuren. Hij was tevens penningmeester van de polder en zetelde dus ook in het 
dagelijks bestuur. 

                                                 
159  WZV/AA, Zaamslagpolder (resolutie van 1650). 
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Sinds 1674 werden alle documenten in een speciaal gemaakte archiefkist bewaard, maar daarin zaten 
niet altijd alle belangrijke archivalia, zoals we hierna nog zullen zien. 
Een van de taken van de penningmeester was om een aantal zitdagen per jaar te houden op een vast-
gestelde plaats en datum, die bij de boeren ruim van tevoren werden aangekondigd. Op die zitdagen 
konden ze al een deel van het opgelegde geschot betalen. Bovendien konden de aannemers van dijk-
werken dan hun betalingskwitanties innen. Blijkbaar had penningmeester Lammens dit gebruik 
veronachtzaamd en werd daarvoor op het matje geroepen door het polderbestuur. Bij deze gelegen-
heid werd hem nog eens te verstaan gegeven dat hij zijn zitdagen moest houden in de drie parochies 
die onder de heerlijkheid Zaamslag vielen (Zaamslag, Othene en Aandijke). Voortaan moesten die 
zitdagen om de zes weken te Zaamslag worden gehouden en ruim op voorhand bekend worden 
gemaakt. Aanleiding tot de aanscherping van dit aloude gebruik was het feit dat Lammens geweigerd 
had om Marinus Adriaanssen uit te betalen voor werk dat hij aan de zeesluis had gedaan. Adriaanssen 
was naar Axel gekomen om het verschuldigde bedrag te innen. Het dijkbestuur had hem hiervoor de 
schriftelijke opdracht en kwitantie gegeven.160  
 
Door het aanvaarden van een penningmeesterschap was de penningmeester hoofdelijk aansprakelijk 
voor de polderfinanciën. Dit kon soms grote gevolgen hebben. Het overkwam Karel Bauwens, pen-
ningmeester van de polder Oud-Beoostenblij-Bezuiden. Het betrof de kosten van een proces dat door 
Bauwens als particulier was aangespannen. Het proces had hij verloren maar de kosten ervan (ruim 
1.230 gulden!) waren in de polderrekening geboekt, omdat volgens hem het proces in het belang van 
de polder was gevoerd! De kwestie bleef een jaar lang aanslepen, totdat uiteindelijk door de grote 
gelanden werd besloten dat de kosten toch door de polder zouden worden betaald.161 
In 1794 was Nederveen penningmeester van de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder. Door de inval van 
de Fransen was hij naar Walcheren gevlucht en daarbij had hij alle polderdocumenten met zich mee 
genomen. Hierdoor was het niet mogelijk om het jaarlijks geschot op te stellen en de polderbelasting 
af te dragen aan de ontvanger van de Staatlasten. Die dreigde er nu mee, op pene van executie, de 
verschuldigde belasting van de polder te innen. De algemene vergadering zag geen andere moge-
lijkheid dan de belastingplichtigen op te roepen bij kerckghebot162 om hun kwitanties van het geschot 
van het voorgaande jaar af te geven aan het polderbestuur. Op basis daarvan kon dan een nieuw 
geschotboek worden gemaakt. Ondertussen werd om nader onheil te voorkomen, gezworene Cornelis 
de Vliegher belast met het innen van een extra geschot van 7 schellingen of 2,10 gulden. Voor het 
administratieve werk dat hierbij kwam kijken zou hij 120 gulden krijgen.163 
 
Bij de grote(re) polders was het ook gebruikelijk dat na de algemene vergadering een maaltijd voor de 
ingelanden werd gehouden. Dit gebeurde op kosten van de polder. Vanaf 1788 werd dit gebruik ook 
ingevoerd in de Autrichepolder. In 1746 overleed penningmeester de Baerdemaecker van de Zuid-
dorpe-Noordpolder. Blijkbaar verkeerde de polder in armlastige omstandigheden. Zijn opvolger werd 
bij aanstelling ‘verplicht’ om de polder te vrijwaren van schaeden en intresten. Hij diende daarom 
tijdig de polderlasten te betalen.164 Desondanks keek de polder in 1759 tegen een torenhoge schuld 
van ruim 2.100 gulden aan. In 1770 ging genoemde polder ertoe over om auditiegeld te betalen. 
Het was een gebruik dat ook in andere polders in zwang was en verving het tot dan toe gebruikelijke 
systeem om de ‘teerkosten’ te betalen uit de polderkas. Door het uitbetalen van auditie- of presentie-
geld, probeerde men meer ingelanden naar de jaarlijkse algemene vergadering te lokken. Het pre-
sentiegeld werd vastgesteld op 2,50 gulden, maar de teerkosten waren nu voor eigen rekening.165 Het 
was een opmerkelijke beslissing voor een polder die al jaren lang in financiële nood verkeerde.  
De samenstelling van een polderbestuur kon door omstandigheden wel eens wijzigen. In de genoem-
de polder werd in 1783 de functie van gezworene afgeschaft. 

                                                 
160  Idem (resolutie van 6 september 1682). 
161  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden (resolutie van 25 oktober 1688). 
162  Op het einde van de mis werden door de pastoor ‘wereldlijke’ nieuwtjes meegedeeld, zoals informatie over 

openbare verkopingen, bestuurlijke beslissingen van de plaatselijke en regionale besturen etc. 
163  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden (resolutie van 1794). 
164  WZV/AA, Zuiddorpe-Noord, nr. 1 (resolutie van 7 juni 1746). 
165  Idem (resolutie van 3 juli 1770). 
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De reden hiervoor was de nakende indijking van de Beoosten- en Bewestenblijpolder. Hierdoor ver-
viel de dure waterkerende taak van de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder en daarmee ook de belang-
rijkste taak van de gezworene die hiermee was belast.166 
Het bestuur van het waterschap Loven- en Willemskerkepolder bestond uitsluitend uit twee comijsen. 
Dit was een andere naam voor gezworenen. Die benaming was gerelateerd aan het zestiende-eeuwse 
ambachtsbestuur van het Kwartier van Terneuzen dat bestond uit een schout en drie commiezen. 
Aanvankelijk vielen de waterstaatszaken ook onder het mandaat van dit bestuurscollege zodat die 
term later bleef bestaan. Zowel de Loven- als Willemskerkepolder vaardigden een commies in het 
waterschap af. De commiezen werden bijgestaan door een penningmeester. De functie van dijkgraaf 
bestond hier dus niet. 
Op de algemene vergadering van 1691 bedankte Jan de Jonge voor zijn ambt als commies van de 
polder. Er waren twee kandidaten voor deze functie. Na stemming bleken beiden echter evenveel 
stemmen behaald te hebben. Hieruit ontstond enig ‘tumult’ tussen de betrokkenen. Uiteindelijk kon 
alles in der minne geschikt worden omdat Jan Willemsen van Starre zijn kandidatuur introk.  
Om de twee jaar moest een nieuwe commies worden gekozen. In 1692 werd Petrus de Wasier geko-
zen. Hierop protesteerde een drietal grote ingelanden. Ze voerden aan dat De Wasier ‘int minste niet 
en is geinteresseert inde voorseide polders’.167 Het protest haalde echter niets uit. Op de algemene 
vergadering van 1693 bleek De Wasier met de weeringe (noorderzon) te zijn vertrokken. De protest-
stemmers bleken dus gelijk te hebben gehad. Uiteindelijk werd besloten om commies Vosburgh nog 
voor een jaar in functie te houden.168 
Naar aanleiding van de stormvloed van 1715 wordt voor het eerst melding gemaakt van een dijkgraaf. 
Penningmeester Alvarez kreeg de opdracht deze functie voor één jaar waar te nemen om de herstel-
lingswerken aan de zeedijk te kunnen leiden.169 Na de stormvloed van 1717 werd opnieuw het ambt 
van dijkgraaf ingevoerd. De functie werd sindsdien permanent uitgeoefend en gecombineerd met die 
van penningmeester. 
Vanaf het midden van de achttiende eeuw was er een verandering te bespeuren bij de verkiezing van 
de commiezen. Die gebeurde voortaan bij loting. De aldus verkozenen waren hiermee niet altijd ver-
eerd. Zo verzocht Adriaan Verlinde om zijn zoon in zijn plaats aan te stellen omdat hijzelf niet binnen 
zijn ambtsgebied woonde. In 1674 droeg R. Scheele zijn recht als commies over aan Pieter Pladuister, 
ook wel Pladdet(z) genoemd.170 
 
3.3.1 Het Generaal Reglement van 20 januari 1791 
Door de gewestelijke en nationale overheid was in de loop der jaren een aantal reglementen en ver-
ordeningen op het vlak van dijkzaken ingesteld, zowel voor vrije als voor de calamiteuze polders. 
De stormvloed van 1715 was daartoe de aanleiding geweest. Blijkbaar waren vele reglementen in de 
vergetelheid geraakt of althans niet meer bekend bij de diverse polderbesturen.  
Ook ontstonden er heel wat problemen bij de aanvraag van polders om financiële overheidssteun bij 
het herstellen en onderhouden van zeewerken. Hierdoor bleven aanvraagdossiers vaak onbehandeld, 
wat nadelig was voor de schatkist én voor de aanvragende polders. 
Het provinciebestuur besloot aan deze toestand iets te doen en omschreef dit als volgt: ‘dat er niets 
dienstiger is tot bewaaring van de goede ordre en van een yders voorregten in den Burgerstaat, dan dat 
de Wetten duidelyk en aan de goede ingezetenen bekend zijn; op dat de welgezinden mogen weeten 
waar aan zy zig hebben te gedraagen en de kwaalykgezinden, door eene ongekreukte uitvoering der 
wetten bij hunnen pligt worden gehouden’. Alle ordonnanties over dijkzaken die in de Keure van 
Zeeland werden vermeld en ook alle plakkaten en staatsresoluties over polders zouden daarom ver-
zameld en gebundeld worden. Dat kwam in feite neer op het codificeren van het bestaande, maar erg 
versnipperde dijkrecht. Die verzameling polderreglementen en verordeningen werd genoemd: Gene-
raal Reglement op het bestier der Dykagien binnen de Provintie Zeeland.171  

                                                 
166  Idem (resolutie van 22 september 1783). 
167  WZV/VBP, waterschap Loven- en Willemskerkepolder, nr. 1 (resolutie van 3 juni 1692). 
168  Idem (revolutie van 2 juni 1693). 
169  Idem (resolutie van 9 april 1715). 
170  Idem (resolutie van 21 juni 1674). 
171  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuid, nr. 4. 
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Hierin was ook opgenomen een nieuw reglement over de subsidiëring van calamiteuze polders. Dit 
was noodzakelijk omdat de provincie niet meer lukraak subsidies wenste te verstrekken. Bovendien 
wilde men hiermee voorkomen dat de grondbelasting van de eigenaren in de calamiteuze polders te 
hoog zou oplopen. De exploitatie van landbouwgrond zou dan niet meer rendabel zijn en ‘landvlucht’ 
kon hiervan het gevolg zijn. Het gevolg hiervan was dat de achterliggende polders in gevaar konden 
komen. Bovendien zouden door de instelling van het nieuwe reglement alle noodlydende polders in de 
provincie in het vervolg op een en dezelfde voet behandeld kunnen worden. Uitdrukkelijk werd nog 
vermeld dat de bestaande reglementen van polderbesturen bleven bestaan zolang ze maar niet in-
druisten tegen de nieuwe. Eventueel konden polderbesturen, indien ze dit wensten, hun bestaande 
reglementen ter goedkeuring overleggen aan de provinciale overheid. Dit moest echter wel gebeuren 
binnen één jaar na het in werking treden van genoemd Generaal Reglement. 
Het Generaal Reglement was opgesplitst in zes hoofdstukken. Hoofdstuk één behandelde de polder-
bestuurlijke zaken, waarbij 8,9 ha eigendom vereist was om dijkgraaf te zijn en 4,5 ha om gezworene 
te zijn (art. 1). Verder mocht de polder niet meer dan 3.600 gulden lenen (art. 12) zonder toestemming 
vanuit Middelburg, behalve in noodgevallen, zoals inundatiegevaar. Ook moest er elke veertien jaar 
een nieuwe ommeloper172 worden gemaakt. Hoofdstuk twee ging over het onderhoud van de infra-
structurele werken zoals de wegen, watergangen en grachten en de jaarlijkse schouwing ervan, waar-
bij onder meer het recht van uitweg werd behandeld. Hoofdstuk drie behandelde de aanleg van een 
nieuwe polder, waarbij nu een schriftelijke aanvraag met kaart en dijkprofielschetsen overlegd moest 
worden (art. 1). Deze bijlagen dienden door twee provinciale inspecteurs van de zeewerken te worden 
ondertekend. Artikel 6 regelde het ‘honderste gemet’, bestemd voor de betaling van de predikant. 
Hoofdstuk vier ging over de calamiteuze polders (zie § 3.7). Hoofdstuk vijf regelde tot in detail de in-
structies voor ‘s lands inspecteurs. Zij inspecteerden de werken van de polders voor vier gulden per 
dag, overlegden daarvan een rapport en deden aanbevelingen. Het was dus een aanzet tot een meer 
‘wetenschappelijke’ benadering van de waterstaat. Hoofdstuk zes, tenslotte, ging nader in op de uit-
voering van het nieuwe dijkreglement. Onverwachts konden inspecties plaatsvinden door een com-
missie bestaande uit leden van de Gecommitteerde Raden (Gedeputeerde Staten) en de Rekenkamer. 
Indien voorgestelde verbeteringen in het inspectierapport door de polder in kwestie niet opgevolgd 
werden, kon dit gevolgen hebben bij een mogelijke aanvraag tot calamiteusverklaring in de toe-
komst! Bij calamiteuze polders kon de polderdirectie zelfs worden geschorst totdat de werken waren 
uitgevoerd. 
 
Met het codificeren van alle bestaande regelingen op het vlak van de polderwetgeving, inclusief een 
nieuw en uitgebreid reglement over calamiteuze polders, heeft de provinciale overheid in 1791 
geprobeerd om aan de bestaande misbruiken en wantoestanden een eind te maken en duidelijkheid 
voor de toekomst te scheppen. Maar deze ‘goed bedoelde’ codificatie betekende ook een flinke in-
breuk op de autonomie van de vrije polderbesturen. Het provinciebestuur kreeg hierdoor namelijk een 
grote(re) invloed op hun reilen en zeilen. 
 
 
3.4 Bestuurlijke ontwikkelingen tijdens de Franse periode: 1794-1814 
 
Voor het onderzoeksgebied zou de nieuwe polderwetgeving niet lang van kracht zijn en spoedig ver-
vangen worden door nieuwe ingrijpende veranderingen op polderbestuurlijk vlak. Oorzaak hiervan 
waren de politieke ontwikkelingen die zich in Frankrijk voordeden. Het omverwerpen van het Ancien 
Régime in 1789 en de instelling van de République française zou namelijk ook consequenties hebben 
voor de directe buurlanden. 
In hun hervormingsdrift veroverden de Franse revolutionairen onder meer de zuidelijke (Oostenrijkse) 
Nederlanden. Ook Staats-Vlaanderen werd hierbij onder de voet gelopen en in 1794 veroverden de 
Fransen het stadje Sluis. 

                                                 
172  Een ommeloper (of overloper) is een boek waarin landerijen en hun eigenaren werden ingeschreven, even-

tueel voorzien van getekende kaarten. Zo’n ommeloper werd gebruikt om het jaarlijks geschot te kunnen be-
rekenen. De naam is vermoedelijk afkomstig van de wijze waarop de landmeters over (om) het land moesten 
lopen om het grondgebied op te meten. Een andere naam voor ommeloper is veldboek of landboek. 
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In 1795 werd het gebied ingelijfd bij Frankrijk als Arrondissement de Sas-de-Gand.173 Nadat in 1796 
het Departement van de Schelde door de Fransen was ingesteld, zou ook het voormalige Staats-
Vlaanderen hierbij worden geïncorporeerd. Gent was de hoofdplaats van dit departement.174 Veel 
bestuurlijke vernieuwingen werden doorgevoerd in alle geledingen van de maatschappij. Ook de 
polders ontkwamen hier niet aan.  
De aanzet tot bestuurlijke vernieuwing werd gegeven op 14 maart 1797 (24 Ventôse jaar 5). De pre-
fect van het Scheldedepartement vaardigde een besluit uit waarbij alle polderbesturen binnen het 
departement werden afgeschaft. In de aanhef van het besluit wettigde het departementsbestuur dit als 
volgt: ‘In aendagt nemende dat de directien van de Polders geen wettig bestand meer hebben sinds de 
organisatie der constitutioneele authoriteyten’. In feite wilde de overheid van het Scheldepartement 
voorgoed afrekenen met een (eeuwen)oude bestuurlijke instelling die nog dateerde uit het Ancien 
Régime. Alle oude structuren, waarin de macht toekwam aan grootgrondbezitters (en/of adel), waren 
een doorn in het oog van het revolutionaire bewind. 
De functie van de polderbesturen zou overgenomen worden door de plaatselijke overheden. Dit waren 
de municipale raden of gemeentebesturen. Ook deze waren een ‘uitvinding’ van de Franse revolutio-
nairen. De plaatselijke overheden vervingen het eeuwenoude ambachtsbestuur dat vanuit een centrale 
hoofdplaats alle parochies of woongemeenschappen binnen hun gebied bestuurde. Als enige uit-
zondering op de afschaffing van de polderbesturen gold dat de ontvangers of penningmeesters tijdelijk 
hun functie mochten blijven uitoefenen om de nog openstaande polderbelastingen te innen. Het werd 
hen echter uitdrukkelijk verboden betalingen te doen zonder toestemming van de departementale 
overheid. Indien er onderhoud en reparatie nodig was aan waterstaatswerken zoals dijken en sluizen, 
moest dit door het gemeentebestuur gemeld worden aan de centrale administratie van het departe-
ment. Deze overheid moest vervolgens voor de uitvoering ervan zorg dragen. 
Uiteraard was dit besluit tegen het zere been van de polderbesturen, waarvan sommige al eeuwenlang 
hun eigen beleid hadden bepaald. Ze voelden zich door deze maatregel in hun autonomie aangetast. 
Reacties van de polders lieten dan ook niet lang op zich wachten. Zo lieten de Zaamslag- en Beoost-
enblij-Benoordenpolder Parijs weten dat zij volgens het dijkoctrooi het recht hadden een eigen polder-
bestuur te mogen aanstellen. Dit recht bezaten sommige polders al eeuwenlang en was geregeld in 
hun bedijkingoctrooi. Dat het departementaal bestuur te Gent dit recht met één pennentrek zomaar 
nietig verklaarde was in hun ogen een onrechtmatige daad. Bovendien druiste het in tegen de artikelen 
I en V van de Franse grondwet die bepaalden dat de onderdanen (burgers) van de Franse Republiek 
het recht hadden om hun ‘eijgendommen te mogen administreeren en onschendbaar te houden’. De 
polders verzochten dan ook om die onschendbare rechten te vrijwaren voor de onderdanen en het 
arrest van het departementsbestuur ongedaan te maken.175 
Ook andere polders, zoals de Zuiddorpe-Zuidpolder176 en de Autrichepolder reageerden op dergelijke 
wijze, weer anderen wachtten af. 177 Er kwam niet alleen kritiek van de polders, maar ook van de (nog 
jonge) municipale raden. Hun kritiek betrof het feit dat ze met een materie werden belast waarvan ze 
geen kaas hadden gegeten en dat bovendien een taakverzwaring betekende.  
 
Op 29 juni 1797 (11 Messidor jaar 6) besloot de minister van Binnenlandse Zaken om het besluit van 
het Scheldedepartement in te trekken (Brand 1993: 585). Wel moesten de polders als ‘compensatie’ 
de commissaris van de uitvoerende macht op hun jaarlijkse algemene vergadering gedogen.178 Tevens 
moesten ze de maire of burgemeester van de municipaliteit of gemeente en ook de prefect van het 
Scheldedepartement een uitnodiging sturen voor de algemene jaarvergadering. Op die manier hadden 
zowel de lagere als de hogere overheid toch nog een stem in het kapittel van de ‘autonome’ polder-
besturen en kon op hun reilen en zeilen toezicht worden gehouden. De polderbesturen konden vrede 
hebben met deze ‘aanpassing’ en weer op adem komen. Niet voor lang echter. 

                                                 
173  Dit arrondissement werd ingedeeld in de kantons Oostburg, Sluis, Sas van Gent en Hulst. 
174  Het Scheldedepartement omvatte de huidige Belgische provincie Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. 
175  WZV/AA, Beoostenblij-Benoorden, nr. 1 (resolutie van 17 april 1797). 
176  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuid, nr. 1 (resolutie van 21 april 1797). 
177  WZV/VBP, Loven- en Willemskerkepolder, nr. 1 (resolutie van 3 mei 1797). 
178  Deze commissaris was een vertegenwoordiger van de Franse overheid en moest diens belangen behartigen. 

De commissaris was overigens ook aanwezig bij de vergaderingen van de municipale raden. 
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Eén van de kernwaarden van de jonge Franse Republiek was het begrip égalité of gelijkheid. Als in-
terpretatie hiervan werden voortaan alle inwoners van de Republiek aangesproken en aangeschreven 
als citoyen of burger. Deze aanspreektitel gold zowel voor minister als arbeider. Dit gelijkheidsprin-
cipe wilde het departementsbestuur ook toepassen op de polders. Het betekende volgens hen dat álle 
eigenaren in een polder stemrecht moesten krijgen en daardoor beslissingsbevoegdheid bij alle dijk-
zaken. Tot dan toe was het gebruikelijk dat alleen eigenaren met een bepaalde hoeveelheid grond dit 
recht hadden. Zo kon het voorkomen en was het gebruikelijk dat een kleine minderheid van eigena-
ren (grootgrondeigenaren), die bovendien niet woonachtig waren in de polder, beslissingen namen 
over grote infrastructurele werken. Op basis van die uit te voeren werken werd een begroting opge-
maakt en het jaarlijks geschot of grondbelasting vastgesteld, te betalen door álle eigenaren. De land-
bouwers (meestal de kleine eigenaren) konden hierin niet meebeslissen en werden zelfs niet geraad-
pleegd. Dit was een doorn in het oog van het Departementsbestuur, want ‘strydig met alle beginzel 
van gelykhyd en mids dien met de acte constitutioneel’. Ze vaardigden daarom op 24 augustus 1797 
een besluit uit dat dit ongelijkheidprincipe en ‘ondemocratisch’ bestuur moest tegengaan.179 
 
3.4.1 De Keizerlijke Decreten van 1811 
Het jaar 1811 was belangrijk voor de polders. De Keizerlijke Decreten van 11 januari en 28 december 
zouden de bestuurlijke ontwikkeling van de polder sterk beïnvloeden. Aan de basis daarvan lagen de 
stormvloeden van 1808 en 1809. Het Decreet van 11 januari was onderverdeeld in zes hoofdstukken 
en 44 artikelen. Hoofdstuk drie ging meer specifiek over polderbestuurlijke zaken. Volgens artikel 29 
moest iedere polder een bestuur hebben dat zorg droeg voor diens behoud en een eigen administratie 
voerde. Volgens artikel 30 dienden voortaan alle (huishoudelijke) reglementen te worden goedge-
keurd door de hogere overheid. De artikelen 31-33 gingen in op de samenwerking tussen polders die 
een gemeenschappelijk belang hadden (bijvoorbeeld uitwatering). In dat samenwerkingsverband zou 
iedere polder zijn eigen identiteit blijven behouden (Wolters 1869: 392). Bijzonder is ook de aan-
stelling van een rekwestmeester.180 Zijn werkgebied bestond uit zes departementen die het huidige 
België en Zeeland omvatten. Antwerpen was zijn standplaats. Hij stond onder direct gezag van de 
directeur-generaal van Bruggen en Wegen.181 Het was zijn taak om toezicht te houden op het onder-
houd van dijken, sluizen en andere waterstaatswerken in zijn werkgebied. In noodgevallen en bij 
(dreigende) rampen moest hij zich naar het bedreigde gebied begeven om met de plaatselijke ingeni-
eurs de nodige maatregelen te nemen. Hij had de beschikking over een reservefonds van 200.000 
francs waarvoor hij de meest urgente werken kon laten uitvoeren. Tot zijn taak behoorde ook regel-
matig overleg te plegen met de prefecten in zijn werkgebied, zodat die op de hoogte bleven van de 
ontwikkelingen op waterstaatsgebied binnen hun Departement. Bovendien stond hij in voortdurend 
contact met de waterstaatsingenieurs. Om al zijn inspanningen te belonen, kreeg hij de riante jaar-
wedde van 20.000 francs (Wolters 1869: 394). 
De aanleiding tot het Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 op de organisatie en het bestuur van 
de polders was de stormvloedramp van januari 1808.182 Napoleon gaf opdracht een rapport over deze 
ramp op te stellen waarin ook de vele klachten aan bod kwamen van de poldereigenaren. Die wezen 
met een beschuldigende vinger naar de departementale overheid. Uit het onderzoek bleek ook dat er 
in de polders veel misbruiken bestonden, waaraan een einde moest worden gemaakt. Als gevolg van 
dit rapport werd prefect Faipoult overgeplaatst en werden enkele van zijn ambtenaren ontslagen. 
Bovendien werd in samenwerking met een aantal poldereigenaren een ontwerpdecreet opgemaakt, 
met de bedoeling om tot een algemene en voor alle polders gelijke reglementering te komen. Door het 
bezoek van Napoleon aan Brugge in mei 1810 en daaraan gekoppeld een rondreis door de Zeeuws-
Vlaamse polders, werd de procedure tot wettelijke regeling versneld en kon op 28 december het 
nieuwe polderdecreet in werking treden (Brand 1993: 592-4). 

                                                 
179  Besluit van 7 Fructidor jaar 9 of 24 augustus 1797. 
180  Dit gebeurde eveneens bij Keizerlijk Decreet van 11 januari 1811. Dit was niet hetzelfde decreet als het al 

eerder besprokene. 
181  Te vergelijken met een hoofdingenieur-directeur van de Waterstaat. 
182  Voluit: Décret impérial contenant règlement d’administration publique pour les poldres du département de 

l’Escaut. 
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Dit Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 ging dieper in op de polderbestuurlijke zaken dan dat 
van 11 januari. Het was opgedeeld in twee hoofdstukken. Hoofdstuk 1 hield wat algemene regelingen 
in. Zo ging het gebied van drie (1805183) naar zes arrondissementen: Kallo, Hulst, Axel, Philippine, 
Sluis en Cadzand. Op zaken die de calamiteusverklaring raken, komen we later terug. 
Uit hoofdstuk twee zijn de volgende paragrafen van belang. Paragraaf 1 bepaalde dat de algemene 
vergadering van grondeigenaren het polderbestuur koos, de jaarrekening controleerde, het geschot 
vaststelde, bij meerderheid stemde, de borgtocht voor de ontvangergriffier vaststelde, evenals de 
bijdrage voor calamiteuze polders. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten was 8 ha 
grondeigendom vereist. Ook stond hierin bepaald dat de jaarlijkse algemene vergadering voortaan in 
de maanden maart of april moesten plaatsvinden. Paragraaf 2 regelde de samenstelling en taken van 
het polderbestuur, waarbij het aantal leden toenam voor polders boven 500 hectare. Artikel 26 sloot 
het combineren van het dijkgraafschap in meer dan één aan zee gelegen polder uit. Bestaande samen-
werkingsverbanden tussen polders mochten blijven bestaan. Bij toekomstige polderfusies moest toe-
stemming worden gegeven door de directeur-generaal van Bruggen en Wegen, op voorstel van de re-
kwestmeester. Paragraaf 3 regelde de bevoegdheden van dijkgraaf en gezworenen. De dijkgraaf riep 
de jaarlijkse algemene vergadering bijeen, zat deze voor en legde de jaarrekening voor die door de 
ontvanger-griffier was opgemaakt. Hij stelde vervolgens de nieuwe begroting voor en zond verslag 
van dit alles op aan de prefect. Verder moest hij regelmatig de dijken, sluizen en straten in de polder 
schouwen en alle polderwerken publiekelijk aanbesteden. Bij gevaar van overstroming werd het 
polderbestuur geacht op de bedreigde plaats aanwezig te zijn om de nodige maatregelen te treffen. 
Hierbij en ook bij politiezaken moest hij contact onderhouden met de rekwestmeester. 
Polderbestuurders moesten woonachtig zijn in de gemeente waaronder de polder viel, of anders in de 
buurgemeente. Ten aanzien van de borgtocht van de ontvangergriffiers en innen van achterstallige 
geschoten bevatte de paragraaf weinig nieuws. Paragraaf 5 bevatte nog bepalingen over dijkwachters 
en polderbestuurders die niet goed functioneerden (art. 54). Zo kon de dijkgraaf een gezworene, die 
zijn plichten niet naar behoren vervulde, schorsen. Ook een ontvangergriffier kon geschorst en zelfs 
uit zijn functie worden ontzet. Een niet goed functionerende dijkgraaf kon eveneens worden ontsla-
gen, maar dat vergde een meer ingewikkelde procedure. Door deze bepalingen waren de polderbe-
stuurders niet meer zo zeker van hun ‘levenslange’ functie. Artikel 51 handelde over de afwatering 
van de polders. Indien een polder een andere uitweg voor zijn binnenwater wilde, dan moest de dijk-
graaf hiervoor eerst toestemming vragen aan de directeur-generaal van Bruggen en Wegen via tussen-
komst van de prefect. Vervolgens was advies nodig van de polders die van de nieuwe uitwatering pro-
fijt zouden hebben. De uiteindelijke beslissing werd genomen door de directeur-generaal. Bij geschil-
len over de schadeloosstelling zou een commissie van experts zich hierover uitspreken. 
 
Het Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 moet gezien worden als een ‘samenvatting’ van de 
verschillende reglementen die in de diverse polders al van kracht waren. Uit deze verschillende naast 
elkaar bestaande en van elkaar verschillende versies sproten soms onduidelijkheden en onregelma-
tigheden voort. Dit was overigens ook al geconstateerd in het Generaal Reglement van 1791. 
Het verschil tussen het Decreet en het Generaal Reglement was dat het laatstgenoemde de bestaande 
polderreglementen van kracht wilde laten blijven, zij het dat de polderbesturen ze wel moesten laten 
registreren.  
Het Keizerlijk Decreet van 1811 moet ook gezien worden in het licht van de Franse Revolutie. Het 
was een product van het vernieuwingsdenken dat de Franse revolutionairen wilden toepassen op alle 
geledingen van de maatschappij. Na eerdere verwoede pogingen konden de polders niet meer aan de 
bemoei- en regelzucht van de Fransen ontsnappen. 
Tenslotte deed ook de bureaucratie zijn intrede in dit eeuwenoude bolwerk van particularisme. Het 
betekende de voorlopige ‘eindstap’ in een ontwikkeling tot meer overheidsinvloed die al voor de 
komst van de Fransen was ingezet. De Fransen hadden het deze keer echter slimmer aangepakt en de 
polderbesturen geraadpleegd in de totstandkoming van het decreet. 

                                                 
183  Dit waren: Hulst, Isabella en Cadzand. Hulst werd in drieën gesplitst. Het zuidoostelijk deel tussen Kallo en 

Hulst viel nu onder het arrondissement Kallo (met de oude landsgrens als scheiding). Het westelijk deel van 
Hulst (tussen Hellegat en Braakman) werd nu arrondissement Axel. Het arrondissement Isabella werd opge-
splitst in de arrondissementen Philippine en Sluis. 
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Door die democratische werkwijze was er daarom van de zijde van de polders weinig kritiek te ver-
wachten. In de notulen van de polders is dan ook geen enkele reactie op het Keizerlijk Decreet te 
vinden. Bepaalde regels zullen zelfs zijn ‘toegejuicht’. Zo gaf de jaarlijkse algemene vergadering van 
de Zaamslagpolder (26 mei 1812) al direct uitvoering aan artikel 21 van het decreet. Volgens dit 
artikel had men het recht om het bestuur van de polder te benoemen en hun wedde te bepalen.184 
Voorheen kwam dit recht toe aan de ambachtsheer. In het geval van de Zaamslagpolder betekende dit 
zelfs een grotere autonomie van de algemene vergadering! 
In de aanpalende Beoostenblij-Benoordenpolder werd dijkgraaf Pieter de Jonge, in uitvoering van het 
decreet, vervangen. Hij was te oud om zijn functie naar behoren te kunnen uitvoeren en werd opge-
volgd door zijn jongere collega Jan Hoelands, die ook dijkgraaf was van de Zaamslagpolder.185  
In de Zuiddorpe-Zuidpolder besloot men, na kennisname van de inhoud van het decreet, de functie 
van gezworene (juré) niet in te voeren wegens ‘de kleine uitgestrektheid van de polder en weinige 
werken van de polder het aanstellen van een gezworene onweerdig maeken ende maer ten koste 
zonder voordeel zou wezen’.186 
 
 
3.5 Bestuurlijke ontwikkelingen tussen 1814 en 1965 
 
In een reeks van besluiten probeerden zowel nationale als provinciale overheid meer greep op de 
organisatie en het functioneren van de waterstaat in onder meer Zeeland en dus ook in het onder-
zoeksgebied te krijgen. Veel van die wijzigingen beperkten zich tot details, andere raakten meer de 
hoofdlijnen. Alleen de belangrijkste zullen hier aan bod komen. 
 
3.5.1 Besluiten van 1814-1824  
In afwachting van een nadere regeling omtrent de herschikking van de landsgrenzen op het Congres 
van Wenen (1814-1815), besloot Willem I als Soeverein Vorst op 16 november 1814 het Keizerlijk 
Decreet van 28 december 1811van kracht te laten blijven, maar Zeeuws-Vlaanderen voortaan wel als 
één polderarrondissement te beschouwen.187 Alleen de Zaamslagpolder liet een duidelijk protest horen 
en vreesde voor lastenverzwaring in verband met de voorliggende calamiteuze polders, andere polders 
reageerden niet.188  
Het Koninklijk Besluit van 29 juni 1816 regelde dat bij vacatures in het polderbestuur de provincie in 
het vervolg zou meebeslissen. Bij een vacante plaats diende een voordracht van drie bij de provincie-
gouverneur te geschieden. Ondanks dat hierdoor verder aan de autonomie van de algemene verga-
dering van een polder werd geknaagd, werd er nauwelijks tegen geopponeerd.189 
Bij KB van 21 maart 1818 en 22 mei 1819 werden nalatige polders die aan zee lagen gemaand hun 
begroting op tijd bij Gedeputeerde Staten in te dienen, op straffe van vervallen te worden verklaard 
van het recht op bijstand als calamiteuze polder.190 Een aantal polders bleef namelijk in gebreke, 
omdat ze hun jaarlijkse algemene vergaderingen niet hielden in de maanden maart en april, zoals door 
het Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 was bepaald.  
Bij KB van 17 december 1819 delegeerde de nationale overheid een aantal waterstaatswerken aan de 
provincie. Het KB was ingegeven door de nieuwe grondwet waarbij het oppertoezicht over alle 
waterstaatswerken was toegekend aan de koning (artikel 215), terwijl het beheer daarvan kon worden 
overgedragen aan de provincies. 

                                                 
184  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo 404. 
185  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder (vergadering van 29 mei 1812). 
186  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuidpolder (vergadering van 20 juli 1812). 
187  Deze regeling was ingesteld om een nog groter draagvlak te krijgen voor de financiële ondersteuning van de 

calamiteuze polders in het gebied. 
188  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo 408. 
189  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo 412. Schout Hendrik Jan Hoelands deelde op de algemene vergadering 

van 4 juli 1816 mee dat hij samen met de twee dijkschepenen voor het komende jaar in hun functies waren 
bevestigd door de ambachtsheer! De aloude functies van schout en dijkschepenen waren blijkbaar weer inge-
voerd, terwijl dit geen wettelijke grond had. 

190 WZV/AA, Autrichepolder, nr. 4 (extract uit het Verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren Gedepu-
teerde Staten van de Provincie Zeeland). 
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Voor Zeeuws-Vlaanderen betekende dit dat het Kanaal van Gent naar Sas van Gent onder bevoegd-
heid kwam van de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen. Ook de schutsluis en de andere sluizen 
van die gemeente werden overgeheveld, evenals de havenwerken te Philippine met het daartoe beho-
rende spuisluisje. 
In 1822 werd bij Koninklijk Besluit geregeld dat de benoeming van dijkgraven en gezworenen van 
zeepolders op voordracht van drie moest gebeuren door de koning. Gedeputeerde Staten fungeerden 
hierbij als ‘tussenstation’. De benoeming van nieuwe bestuursleden in de binnenpolders bleef voor-
behouden aan de algemene vergadering. 
Tenslotte wezen Gedeputeerde Staten de polders op 24 november 1824 nog op de nalatigheid inzake 
het onderhoud van binnendijken en sluizen. In het bijzonder de gemaakte coupures in binnendijken 
vergrootten het gevaar op overstroming. 
 
3.5.2 Reglement van Administratie der Polders in Zeeland (1841) 
Na dertig jaar van kracht te zijn geweest, werd het Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 in 1841 
definitief afgeschaft en vervangen door het Reglement van Administratie der Polders in Zeeland.191 
Dit Reglement was in feite een vertaling van het Keizerlijk Decreet waarin enkele wijzigingen waren 
aangebracht die tussen 1814 en 1840 als aparte regelgeving voor de polders in Zeeland al waren uit-
gevaardigd. De reden voor die aanpassingen in de vorm van een nieuw polderreglement was inge-
geven door het feit dat een aantal bepalingen uit het decreet van 1811 door de diverse polderbesturen 
niet werd nageleefd. Onder andere de verplichting om de jaarlijkse algemene vergadering te houden 
vóór 1 mei, waarvan hiervoor al sprake was. 
Aangaande de stemgerechtigdheid van de ingelanden was er ook een aanpassing doorgevoerd. In het 
nieuwe reglement werd de verplichting om minstens acht hectare eigendom te hebben afgeschaft. De 
polders waren nu vrij op dit vlak hun eigen bestaande bepalingen te volgen. Bij ontstentenis ervan 
mocht op de eerste algemene jaarvergadering het stemrechtquotum worden vastgesteld. Indien hier-
over geen regelingen waren of werden vastgesteld, gold het bezit van acht hectare. Vanaf nu moesten 
vacatures in het polderbestuur op de agenda’s van de jaarvergaderingen worden gezet, die bovendien 
twee weken van tevoren aan de ingelanden dienden te worden opgestuurd. Als dit niet was gebeurd, 
kon er geen bestuursverkiezing plaatsvinden. Uitstel tot de volgende algemene vergadering of buiten-
gewone vergadering was dan het enige alternatief. 
Opmerkelijk is het feit dat de ambachtsheren in Midden- en Noord-Zeeland opnieuw het recht kregen 
(ervan uitgaande dat ze dit recht ook al vóór 1795 hadden) om kandidaten voor te dragen voor een be-
paalde functie. Des te opmerkelijker is het dat de ambachtsheren in de Zeeuws-Vlaamse polders van 
dit recht werden uitgesloten. De rechtsopvolgers van de ambachtsheer van Zaamslag zullen met deze 
regeling niet blij geweest zijn! Hieruit blijkt eens temeer hoe sterk het instituut ambachtsheerlijkheid 
in het Zeeuwse gewest historisch verankerd was.  
Ook nieuw in het polderreglement was het recht van ingelanden om een gemachtigde aan te stellen. 
Die konden in hun plaats het stemrecht in de algemene vergadering uitoefenen. Met de invoering van 
het polderreglement werd weer een nieuwe indeling in polderarrondissementen gemaakt. Het KB van 
1814 waarin Zeeuws-Vlaanderen tot één arrondissement was samengevoegd, werd hierdoor buiten 
werking gesteld. Vanaf nu was de regio weer opgesplitst in vier arrondissementen. Het zesde 
arrondissement Oostburg was samengesteld uit de polders van het toenmalige Vierde District. 
Het betrof de polders die gelegen waren tussen de Braakman en het Zwin en benoorden de Passa-
geule- en de Sophia- en Diomèdepolder. Het zevende arrondissement Sluis omvatte de twee laatst-
genoemde polders en ook de overige polders uit het voormalige Vierde District. Hieraan was nog toe-
gevoegd het westelijk deel van de Clarapolder. Tot het achtste arrondissement Axel behoorden de 
polders tussen het Hellegat en Braakman (het voormalige Vijfde District). Alle overige polders van 
het Vijfde District vielen vanaf nu onder het negende arrondissement Hulst.192 
Volgens artikel 53 mochten de wedden van bestuursleden en allerlei andere ‘vergoedingen’ door de 
algemene vergadering vrij worden geregeld. Bij de begeleidende brief gingen Gedeputeerde Staten 
nader op dit punt in. De overweging diende hierbij te zijn dat de grootst mogelijke bezuiniging in de 
administratiekosten van de polders in acht moest worden genomen. 

                                                 
191  Provincieblad Zeeland 1841: 412-21. 
192  De arrondissementen 1 t/m 5 waren: Walcheren, Schouwen, Tholen, Zuid-Beveland en Noord-Beveland. 
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Daarbij deden ze dan nog de ‘vrijblijvende aanbeveling’ om alle nodeloze kosten voor de algemene 
vergaderingen te vermijden. In sommige polders schenen hierover blijkbaar misbruiken te bestaan. 
Dit voorbeeld is een mooi staaltje van vrij laten maar toch een mening proberen door te drukken! Het 
feit dat dit Reglement van Administratie der Polders in Zeeland uit 1841 voor ongeveer 90% overeen-
stemde met het dertig jaar oudere Keizerlijk Decreet, laat nogmaals zien dat de Franse juristen een 
goed werkstuk hadden afgeleverd. De extra bepalingen betekenden verdere uitholling van de be-
voegdheden van de polders. Die hadden zich in de afgelopen drie decennia blijkbaar verzoend met al 
die regeltjes die hun vrijheden aan banden legden. Er werd dan ook geen commentaar geleverd op dit 
nieuwe polderreglement. 
De Zuiddorpe-Zuidpolder besloot naar aanleiding van de regeling van de borgtocht voor de ont-
vanger-griffiers in het polderreglement dat de eigen ontvangergriffier vanwege zijn lage wedde en 
desselfs solvabiliteit geen borgtocht moest stellen. Bij het waterschap Loven- en Willemskerkepolder 
kwam in 1855 artikel 56 van het polderreglement aan de orde. Dit artikel bepaalde dat de algemene 
vergadering de bevoegdheid had om een ontvanger, waarover ze niet tevreden was, te ontslaan. Hier-
over was op 31 mei een extra algemene vergadering belegd. Eerst werd nog gebakkeleid over de 
vraag of er wel voldoende grond was om het ontslag te eisen. Nadat een krappe meerderheid van de 
vergadering (8 tegen 6) zich hiervoor had uitgesproken, kwam de ontslagreden aan bod. De ont-
vanger-griffier zou niet in staat zijn geweest om de polderschulden over het afgelopen jaar naar 
behoren en op de gepaste tijd af te lossen. De beschuldiging omvatte nog een tweede element. De 
ontvangergriffier had namelijk de door de ingelanden ondertekende notulen van 24 mei 1855 waarin 
hij was geïnterpelleerd over de polderschuld van 1.200 gulden, in andere bewoordingen voorgelezen 
dan ze in de notulen stonden geschreven. Genoeg redenen dus om hem op staande voet te ontslaan, zij 
het dat hij verplicht bleef om de tekorten aan te zuiveren. De beschuldigde ontvangergriffier was J.C. 
Steenkamp, zoon van de Terneuzense notaris en burgemeester. Deze laatste was bovendien ook nog 
stemgerechtigd ingeland van het waterschap!193  
 
3.5.3 Ontwerpreglementen van 1855 en 1858 
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de wetgeving op de polders werd in het midden van de 
negentiende eeuw gezet. Aanleiding hiervoor was de grondwetswijziging van 1848. Volgens die 
grondwetswijziging kreeg de provinciale overheid opdracht om de waterschapsorganisatie in hun 
gewest aan te passen aan de nieuwe wettelijke toestand (Gallé 1963: 221). 
De invoering van de Provinciewet van 1850 was hierbij de volgende stap. De moeilijke financiële 
positie van calamiteuze polders was de reden dat Provinciale Staten in juli 1853 besloten een speciale 
onderzoekscommissie samen te stellen. Deze commissie moest een nieuw algemeen reglement voor 
de polders in Zeeland ontwerpen. De commissie, onder voorzitterschap van J. Fransen van de Putte, 
leverde ruim twee jaar later het Ontwerpreglement van administratie der polders in Zeeland af. In de 
Memorie van Toelichting benadrukten de commissieleden dat dit reglement niets anders kon of 
behoorde te zijn dan een grondreglement, bevattende de bepalingen die van algemene toepassing zijn 
voor zowel de buiten- als binnenpolders. Bovendien waren er afzonderlijke regelingen in opgenomen 
voor de calamiteuze polders. Voorts stelde de commissie dat ze bij de samenstelling ervan was uit-
gegaan van het beginsel dat een polder of waterschap een staatregterlijk zedelijk ligchaam is.  
Enerzijds respecteerde de commissie daarbij de zekere vrijheid die bestuurders traditioneel hadden om 
hun gronden te beheren. Anderzijds wachtte men zich ervoor drukkende bepalingen op te leggen en 
daarmee wantrouwen te kweken. Maar ondanks woorden van respect voor de vele polderbestuurders 
zou de reactie van de desbetreffende polders niet meevallen (zie hierna).194 De commissie vond dat de 
Provinciale Staten moesten kunnen ingrijpen indien beslissingen van polders in strijd waren met 
bestaande wetten of reglementen.195 Kortom, er diende toezicht te zijn. Gedeputeerde Staten zouden 
toezicht krijgen op het dagelijks bestuur van de polders en zich bezighouden met de administratieve 
geschillen. De Provinciale Staten gingen zich bezighouden met  de hoofdbelangen van de polders, 
geschillen inzake veranderingen in de uitwatering en ontslag der leden van een polderbestuur.  

                                                 
193  WZV/VBP, Waterschap Loven- en Willemskerkepolder (buitengewone vergadering van 31 mei 1855). 
194  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 13 (Memorie van Toelichting bij ontwerpreglement van administratie der 

polders in Zeeland). 
195  Artikel 105 van het ontwerpreglement uit 1855. 
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Na verloop van tijd werd dit aanvankelijk 125 artikelen tellende ontwerpreglement in 1858 flink her-
zien aan de Provinciale Staten aangeboden.196 In dit ontwerp kwam de vorming van hoofdwater-
schappen aan bod, waarvan het algemeen bestuur zou bestaan uit een dijkgraaf en maximaal 25 
hoofdingelanden.197 Het dagelijks bestuur van die waterschappen zou samengesteld worden uit een 
dijkgraaf, bijgestaan door maximaal zes dijkraden die uit het bestuurscollege van hoofdingelanden 
werden gekozen. Dit dagelijks bestuur zou op zijn beurt worden bijgestaan door een griffier én een 
ontvanger en ondersteund door de nodige ambtenaren. De taak van de waterschappen zou bestaan uit 
het beheer en onderhoud van de buitenwaterkeringen. Zeer vooruitstrevend werd zelfs gedacht om per 
eiland slechts één waterschap op te richten. De onderhoudskosten van de zeedijken zouden dan 
worden gedragen door de afzonderlijke polders waarin delen van die dijk waren gelegen. Het ont-
werpreglement bestond uit niet minder dan 373 artikelen (Gallé 1963: 223)!  
 
3.5.3.1 Reacties van de polders 
Dit ontwerpreglement werd door de polderbesturen in het onderzoeksgebied zeer negatief onthaald. 
Omdat zoveel polders reageerden198, beperken we ons hier tot de belangrijkste.  
De Beoostenblij-Benoordenpolder stemde al vierkant tegen artikel 1 waarmee in feite de volledige 
grondslag van ontwerp onderuitgehaald werd.199 De kritiek van de Zaamslagpolder kan in drie punten 
worden verwoord. Allereerst betekende het een aantasting van de historische rechten die de stem-
gerechtigde ingelanden bezaten op het vrije en zelfstandige beheer van alle tot hun polder behorende 
werken en fondsen. En waarbij de nationaliteit van de stemgerechtigde ingeland geen belang had. In 
de tweede plaats was de uitsluiting van buitenlanders in waterschapsbesturen niet te rechtvaardigen, 
omdat er in Zeeuws-Vlaanderen polders waren die alleen maar uit buitenlandse (Belgische) eigenaren 
bestonden. Op die manier zou een aantal polders worden buitengesloten in het bestuur van het water-
schap. Dit kon toch niet de bedoeling zijn van het ontwerpreglement. Tenslotte betekende de aan-
genomen wijze van subsidiëring aan de calamiteuze zeepolders door de achterliggende polders voor 
deze laatste een onberekenbare schade of waardevermindering van hun eigendommen. Ook was die 
subsidiëring zeer onbillijk, omdat er geen verhouding bestond tussen de te verlenen subsidie en het 
belang dat de achtergelegen polders hadden bij de instandhouding van die calamiteuze polders. 
Kortom, er werd door de polders veel kritiek op dit ontwerpreglement gespuid. Dit in tegenstelling tot 
het Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 dat, ondanks zijn ingrijpende hervormingen op polder-
bestuurlijk vlak en bovendien geredigeerd door een buitenlands gouvernement, zonder enige vorm 
van kritiek door de polderbesturen was aanvaard!  
 
3.5.4 Algemeen Reglement voor de Polders en Waterschappen van 1873 
De polderreglementering zou in de jaren zestig van de negentiende eeuw in een impasse raken. Met de 
Wet van 19 juli 1870, waarbij de subsidiëring van de calamiteuze polders definitief was geregeld, 
kwam er een einde aan. Genoemde wet hield in dat de calamiteuze polders voortaan een tegemoet-
koming uit de rijkskas zouden krijgen. Provinciale Staten konden op grond van die wet een afzonder-
lijk reglement voor de calamiteuze polders of waterschappen vaststellen en deden dit in 1871. Nu 
waren alle moeilijkheden voor een algemene reglementering van polders en waterschappen van de 
baan (Gallé 1963: 223).  
Op 8 november 1872 stelden de Provinciale Staten het Algemeen Reglement voor de Polders of 
Waterschappen samen, dat bij KB van 12 februari 1873 werd goedgekeurd. Bij de voorbereiding 
ervan kwam ook aan bod in hoeverre aan de polders en waterschappen, de bevoegdheid moest worden 
toegekend om interne reglementen en politieverordeningen te maken (De Kraker & Bauwens 2000: 
55).200 

                                                 
196  Hierin waren visies en denkbeelden van de toenmalige commissaris des Konings van Zeeland, Van Tets van 

Goudriaan, verwerkt. 
197  In het ontwerpreglement van 1855 was de vorming van waterschappen wel aangekaart maar niet expliciet 

opgelegd. Commissaris des Konings Van Tets van Goudriaan had grote invloed op het nieuwe voorstel. 
198  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuid, nr. 1; Zuiddorpe-Noord, nr. 1; WZV/VBP, Waterschap Loven- en Willems-

kerkepolder, nr. (buitengewone vergadering van 15 februari 1859). 
199  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, nr. 4 (buitengewone vergadering van 27 januari 1859). 
200  In 1867 was er al een Politiereglement door GS afgekondigd. Zie De Kraker & Bauwens 2000: 55. 
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De grondgedachte van de Provinciale Staten hierin was dat zo weinig mogelijk bevoegdheden aan de 
polderbesturen moesten worden gegeven. Die gedachte was ingegeven door het feit dat er vooral in 
Zeeuws-Vlaanderen veel Belgische ingelanden waren, zodat men schrik had dat bij toekenning van 
ruime bevoegdheden aan de waterschapsbesturen er misbruik van zou kunnen worden gemaakt. Om 
die reden wilde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken het polderreglement niet ter 
goedkeuring voordragen aan de Kroon. Later wisten de Provinciale Staten de minister toch te over-
tuigen om geen keurbevoegdheid te verlenen aan doorgaans kleine polders en waterschappen (De 
Kraker & Bauwens 2000: 224). In dit nieuwe polderreglement was bovendien opnieuw de mogelijk-
heid voorzien om nieuwe grote waterschappen te vormen. Bijna zeventig jaar later zou hier voor het 
eerst invulling aan worden gegeven door de oprichting van het waterschap Het Vrije van Sluis (1941). 
 
Het ontwerpreglement van 30 april 1872 bestond uit 173 artikelen verdeeld over 15 hoofdstukken. In 
het definitief reglement was dit teruggebracht tot 135 artikelen. In het bijzonder 24 artikelen aan-
gaande de invoering van een college van hoofdingelanden vervielen. De auteurs van het ontwerp-
reglement hadden zich hierbij laten leiden door de reglementen van de grote waterschappen Walche-
ren en Schouwen die al lang over zo’n college van toezicht beschikten. Voor kleinere polderstructu-
ren had zo’n college echter geen belang.  
Van groot belang was hoofdstuk 13, waarin het toezicht van Gedeputeerde Staten op de polders en 
waterschappen werd geregeld. Dit was één van de voornaamste vernieuwingen ten opzichte van het 
polderreglement van 1841. In het ontwerpreglement was dit toezicht overigens nog tussen Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten verdeeld geweest. Artikel 117 bepaalde bijvoorbeeld dat de besluiten 
der besturen van polders of waterschappen door GS vernietigd konden worden, indien ze in strijd 
waren met een bestaande wet of verordening. Ook was dit mogelijk indien een bestuursbesluit van 
diezelfde polders of waterschappen in strijd was met het belang van de Provincie. Ook bij bevoegd-
heidsverschillen tussen het polderbestuur en de algemene vergadering van ingelanden konden Gede-
puteerde Staten regelend optreden. Eveneens konden ze bij weigering of nalatig blijven van de uit-
voering van de bepalingen in het nieuwe polderreglement ingrijpen. Namelijk door deze ten uitvoer 
laten brengen op kosten van de nalatige of weigerachtige polders. 
Ook een belangrijke ingreep op de polderbestuurlijke autonomie was artikel 125. Volgens dit artikel 
mochten Gedeputeerde Staten van polder- of waterschapsbesturen ‘de inlichtingen vorderen en de 
stukken opvragen’ die zij voor de uitoefening van hun toezicht nodig meenden te hebben!201 
 
3.5.4.1 Reacties van de polders 
Ondanks dit stringente toezicht op hun handel en wandel door de provinciale overheid waren de 
reacties van de polders divers. Sommige waren kennelijk meer met andere zaken bezig, zoals met de 
gevolgen van het in 1871 van kracht geworden nieuw reglement op de calamiteuze polders.202 Maar 
de meeste bleken niet ingenomen te zijn met het voorgestelde nieuwe polderreglement. Enkele 
reacties zullen hier nader worden besproken. 
In de zuidelijke polders zoals Zuiddorpe-Noord en Zuiddorpe-Zuid was er voornamelijk protest te 
horen tegen de artikelen 39 en 42, die het stemrecht van buitenlandse eigenaren regelden.203 Dit recht 
zou behoorlijk ingeperkt worden. In de wetenschap dat veel eigendom in deze polders aan Belgen 
toebehoorde, was protest dan ook een logisch gevolg.  
In de Zaamslagpolder204 en Beoostenblij-Benoordenpolder205 richtte de kritiek zich eveneens op ge-
noemd punt. 
Men vond het geheel onnodig om buitenlanders te weren, omdat er geen enkel antecedent bestond 
waardoor die uitsluiting te rechtvaardigen zou zijn. Daardoor werd immers het recht van eigendom 
tegenover de andere ingelanden zelfs verkort. Ook zaken als geschotsheffing naar kadastrale grootte 
en het periodiek aftreden van polderbesturen werden kritisch besproken. 

                                                 
201  Provinciaal Blad van 23 maart 1873; Algemeen Reglement voor de Polder of Waterschappen in Zeeland. 
202  WZV/VBP, Waterschap Loven- en Willemskerkepolder (buitengewone vergadering 30 september 1872). 
203  WZV/AA, Zuiddorpe-Noord (algemene vergadering van 16 april 1872). Ook de Autrichepolder (algemene 

vergadering van 23 april 1872) was tegen. 
204  WZV/AA, Zaamslagpolder (buitengewone vergadering van 27 mei 1872). 
205  WZV/AA, Beoostenblij-Benoorden (buitengewone vergadering van 14 juni 1872). 



92 
 

Zoals hiervoor gezegd, werd het definitief ontwerp van het polderreglement goedgekeurd bij KB van 
12 februari 1873. Het ‘voorrecht’ van Nederlanderschap om stemrecht te hebben was in de definitieve 
versie geschrapt. Het woord Nederlanders was vervangen door de zinsnede die naar hunne burger-
lijke wet….206 De protesten waren dus niet tevergeefs geweest en de polders haalden hun slag thuis. 
Op deze nieuwe ‘basiswetgeving’ voor de polders werden later nog wat wijzigingen aangebracht.207  
 
De wijziging in het Polderreglement van 1907 was een gevolg van de overstroming van 1906. Meer 
bepaald ging het bij die wijziging om het onderhoud en beheer van de binnendijken van de zeepolders 
met de daarin gelegen kunstwerken. Vanaf nu zou door Gedeputeerde Staten hierop meer toezicht 
uitgeoefend worden. Het college kon zelfs de achterliggende polders die aan deze binnendijk paalden, 
verplichten desbetreffende dijk te verhogen of te verzwaren.  
De Zaamslagpolder beschouwde dit als een inbreuk op de zelfstandigheid van de polder, bovendien 
waren wijzigingen zoals verlaagde dijkstukken bij opritten, altijd allemaal goedgekeurd.208 Ook het 
waterschap Loven- en Willemskerkepolder tekende protest aan, omdat het dorp Hoek volledig op een 
binnendijk was gelegen. Bovendien had het waterschap al veel kosten gehad door de stormschade van 
13 maart 1906209 en zouden dijkversterkingen worden aangelegd.210 Tenslotte zat de angst voor een 
verhoging van het dijkgeschot, dat waardevermindering van de lande-rijen betekende, er dik in.211 
Uiteindelijk werd deels aan genoemde bezwaren tegemoet gekomen in een herzien ontwerp, dat 
gunstiger voor laatstgenoemd waterschap uitpakte.212  
Bij de voorbereiding van de laatste polderreglementswijziging in 1954 kwam alleen de Zaamslag-
polder in het verweer. Met de meeste voorgestelde wijzigingen was men het echter eens. Het bezwaar 
betrof de aanpassing van het dienstjaar, dat voortaan gelijk met het kalenderjaar zou moeten lopen. 
Dit betekende echter dat de polderboekhouding diende te worden aangepast. Tot dan toe was die ge-
koppeld aan de praktijk, waarbij bijvoorbeeld rekening werd gehouden met het delven en reinigen van 
sloten. Een klus die in de herfst- en wintermaanden werd uitgevoerd! Ook was men niet blij met de 
wijziging van de heffing op gebouwd. Tot nu toe werd er een percentage geheven op de kadastrale 
huurwaarde. Een heffing die in de praktijk als billijk werd ervaren. 
Volgens de nieuwe regeling mocht die heffing op gebouwd niet meer bedragen dan 0,2% van de 
belastbare opbrengst volgens de grondbelasting. Hierdoor zou de Zaamslagpolder heel wat inkomsten 
verliezen. Hun voorstel was dan ook om een overgangsbepaling in het polderreglement op te nemen 
en het maximaal toelaatbare heffingspercentage te verhogen tot 0,3%.213 Dit betekende 50% meer 
inkomsten voor de polder. Met de bezwaren van de Zaamslagpolder werd in de uiteindelijke redactie 
van het polderreglement geen rekening gehouden. 
 
3.5.5 Het functioneren van het dijkbestuur in de praktijk 
Het functioneren van het dijkbestuur in de praktijk houdt in of de afzonderlijke functionarissen daarin 
en het bestuur als geheel zich wel naar behoren hebben gekweten van hun taak. Gelet op het omvang-
rijke archiefmateriaal, met name de resoluties van de polderbesturen, is een selectie gemaakt en 
worden per functie enkele gevallen nader besproken.214 Uiteraard waren er functionarissen die tekort 
schoten, maar ook waren er die grote verdiensten hadden. 

                                                 
206  Provinciaal Blad van 23 maart 1873; Algemeen Reglement voor de Polder of Waterschappen in Zeeland. 
207  Onder meer in 1874, 1883, 1885, 1907, 1937, 1938, 1953 en 1954. In 1955 werd een vernieuwd Algemeen 

Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland uitgevaardigd. Het was in de laatste versie uitge-
breid tot 131 artikelen. In 1900 en 1902 werden nog twee waterstaatswetten van kracht die het toezicht van 
het Rijk op de waterstaat regelden. 

208  WZV/AA, Zaamslagpolder (buitengewone vergadering van 26 februari 1907) 
209  Door de storm was heel wat schade aan de zeedijk van de Lovenpolder ontstaan. Het bestuur had besloten 

om de dijk over een lengte van circa 450 m met 0,60 m te verhogen. 
210  Bedoeld worden de Muraltmuurtjes, genoemd naar ir. De Muralt. Dit waren muurtjes van beton die bovenop 

de kruin van de dijk werden geplaatst om het zeewater bij hoge vloed tegen te houden. Het was een uit-
vinding die zo de hoge kosten van dijkverhoging kon uitsparen. 

211  WZV/VBP, Waterschap Loven-en Willemskerkepolder (buitengewone vergadering van 13 september 1906). 
212  Met name de problematiek van de bebouwing van een binnendijk was in het definitief ontwerp verwerkt. 
213  WZV/AA, Zaamslagpolder (vergadering van 8 mei 1952). 
214  Voor nadere details zij verwezen naar de publicatie in opdracht van het Waterschap Scheldestromen. 
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3.5.5.1 Dijkgraaf  
Allereerst dienden de regels te worden toegepast bij het aantreden van een dijkgraaf. Zo kon volgens 
het polderreglement een bestuursverkiezing alleen plaatsvinden na voordracht van drie kandidaten. In 
Autrichepolder werd dijkgraaf Goethals in 1854 opgevolgd door zijn zoon Petrus die bij gebrek aan 
kandidaten bij mondelinge stemming was verkozen. De provinciale overheid vernietigde deze 
verkiezing, omdat het niet in overeenstemming was met artikel 16 van het Algemeen Polderreglement 
van 1841 dat bepaalde dat een verkiezing met gesloten en ongetekende briefjes moest plaatsvinden.215 
Verder hebben in de loop der eeuwen verschillende dijkgraven voortijdig moeten aftreden of deden 
zich andere complicaties rond het terugtreden voor. Van de Zaamslagpolder zijn twee zulke gevallen 
bekend. Dijkgraaf H.J. Hoelands trad in 1824 af, omdat hij al twee jaar lang onder vuur lag. Als ont-
vanger van de ambachtsheer van Zaamslag werd hem belangenverstrengeling verweten, maar hij wist 
zijn functie nog een jaar te redden.216 Toen hij was afgetreden kwam ook aan het licht hoe slecht hij 
voor het polderarchief had gezorgd.217 In 1916 bleek dezelfde polder de grootste moeite te hebben een 
vervanger voor de afgetreden dijkgraaf Abraham de Kraker te vinden. Nadat enkele kandidaten zich 
nadrukkelijk niet verkiesbaar hadden gesteld, werd na vele stemrondes De Kraker opnieuw gekozen, 
maar omdat zijn ontslag in Middelburg al aanvaard was, ging dit niet door. Uiteindelijk kreeg men het 
toch voor elkaar een nieuwe kandidaat te vinden, een die dat aanvankelijk had geweigerd.218 
Een dijkgraaf kon ook worden geschorst. Dit overkwam Alphons de Waele uit Koewacht die dijkgraaf 
was van de Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder. Zijn schorsing gebeurde bij besluit van de Commis-
saris der Koningin van 22 juni 1946. Dit hield verband met de toepassing van het zuiveringsbesluit. 
De Waele was per 21 september 1944 tot dijkgraaf benoemd.219  
Ook waren er dubbelfuncties, vooral in kleinere polders en kregen dijkgraven ook vaak veel lof. Zo 
was Camiel van Waes uit Westdorpe in 1870 gezworene in de Canisvlietpolder, waar hij later ook 
dijkgraaf werd. Daarna werd hij in nog drie andere polders dijkgraaf. Toen hij in 1920 82 jaar oud 
was stopte hij met al zijn bestuurlijke functies. Bij zijn afscheid werd hem terecht hulde gebracht 
wegens zijn vele verdiensten.220 Ook zijn opvolger Th. Daelman bleek een kundig man te zijn ge-
weest, die met name een voortrekkersrol bij de oprichting van het waterschap Hulster en Axeler 
Ambacht had gespeeld.221 
 
3.5.5.2 Gezworenen 
Gezworenen waren de rechterhand van de dijkgraaf. Ze hielpen hem bij het uitoefenen van zijn taak. 
In grote polders waren er meestal twee gezworenen. In kleinere polders kon men het stellen met één, 
terwijl in echt kleine polders er uitsluitend een dijkgraaf was, bijgestaan door een ontvangergriffier. 
Meestal deden de gezworenen hun werk in de schaduw van de dijkgraaf en kwamen daardoor niet zo 
in de belangstelling. Dikwijls volgde de langst in dienst zijnde gezworene de dijkgraaf op bij diens 
ontslagname of overlijden.  
In 1822 was Willem Willemsen dijkschepen of gezworene van de Zaamslagpolder, samen met Pieter 
Dees. Wegens zijn gevorderde leeftijd en slechte gezondheid liet hij het op vergaderingen wel eens af-
weten. Daarom besloot men een derde gezworene of dijkschepen aan te stellen omdat al het 
bestuurswerk anders neerkwam op Pieter Dees, wat natuurlijk onverantwoord was.222 Het jaar nadien 
nam dijkschepen Willemsen wegens ouderdom en zwakke gezondheid ontslag. Besloten werd hem 
een eervol ontslag te verlenen. Als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de polder zou hij de rest 
van zijn leven de helft van zijn tractement uitgekeerd blijven krijgen. Het ging om een bedrag van 
16,75 gulden,223 wat voor die tijd toch een mooi ‘aanvullend’ pensioen was. Het was een ander einde 
dan de bestuurlijke carrière van zijn dijkgraaf Hoelands zoals hiervoor beschreven is. 

                                                 
215  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 17 april 1855). 
216  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 2 (vergadering van 10 juli 1822). 
217  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 3 (vergadering van 28 juli 1825). 
218  Idem (algemene en buitengewone vergadering van 30 mei en 18 juli 1916). 
219  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden (algemene vergadering van 1946 en 1947). 
220  Idem (algemene vergadering van 25 mei 1920). 
221  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 24 mei 1938). 
222  Dijkgraaf H.J. Hoelands was op dat moment wegens indispositie niet in functie. 
223  WZV/AA, Zaamslagpolder (vergadering van 17 juli 1823). 
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De functie van gezworene werd veelal van vader op zoon uitgeoefend, vooral in de kleinere polders. 
Soms kwam hier wel eens een kink in de kabel. Dit was ook het geval in de Zuiddorpe-Noordpolder. 
In 1939 was gezworene H.P. Puijlaert overleden. Tijdens de vergadering waarop beslist moest worden 
over diens opvolging, werd gepleit voor de kandidatuur van zijn zoon, Achille Puijlaert.224 Hiermee 
zou een mooie daad worden verricht, waarmee de ingelanden een blijk van dankbaarheid konden 
geven voor de bewezen diensten en trouwe plichtsbetrachting van de overledene. Deze ‘beïnvloeding’ 
mocht echter niet baten, want van de drie kandidaten wist R. D’hert nipt de meerderheid te behalen 
met 11 van de 21 stemmen. Achiel Puijlaert eindigde als tweede met zeven stemmen op zijn naam.225 
 
3.5.5.3 Ontvanger-griffier 
Ontvanger-griffiers waren functionarissen die geen deel uitmaakten van het polderbestuur. Ze waren 
belast met de volledige financiële administratie en voerden bovendien de officiële correspondentie 
tussen de polder en andere overheden of particulieren. De meesten oefenden hun taak stipt en naar 
behoren uit, maar soms waren er ook wanklanken te horen over hun functioneren. Over het dis-
functioneren van de ontvanger-griffier J. C. Steenkamp van de Loven- en Willemskerkepolder is al 
gesproken (zie § 3.5.2). Hij had het waterschap opgezadeld met een schuld van 1200 gulden.  
Ook bij de Zaamslagpolder was geld zoek, want toen eind 1910 ontvanger-griffier Wortman overleed 
en H.J. van den Ouden uit Terneuzen als zijn tijdelijke waarnemer benoemd de kas controleerde, 
bleek - zelfs na afrek van de borgsom - bijna 5.000 gulden te ontbreken. Uiteindelijk werd besloten de 
boedel van wijlen Wortman failliet te laten verklaren en ter dekking van het tekort een lening af te 
sluiten van 4.000 gulden à 4% met een jaarlijkse aflossing van 400 gulden.226 Als gevolg hiervan werd 
de borgtocht voor de nieuwe aan te stellen ontvanger-griffier tot 4.000 gulden verhoogd. Dit weer-
hield echter geen nieuwe kandidaten voor deze functie. De nieuwe ontvanger-griffier die landbouwer 
was te Zaamslag, stelde een partij landbouwgrond ter waarde van 4.000 gulden borg.227  
In de Zuiddorpe-Zuidpolder deed zich in september 1944 een bijzondere situatie voor. J. Moerdijk 
werd als politiek gevangene weggevoerd en vastgezet. De polder zat dus opeens zonder ontvanger-
griffier. Als tijdelijk vervanger fungeerde A.H. van Haelst, de kassier van de plaatselijke Coöperatieve 
Boerenleenbank. In de notulen van juni 1947 werd vermeld dat Moerdijk terug op post was.228 
Uiteraard waren er veel ontvanger-griffiers die uitstekend werk verrichtten. Hypolite Kerckhaert van 
de Autrichepolder werd op 28 mei 1912 vanwege zijn jarenlange inzet veel lof toegezwaaid.229 Heel 
anders zou het zijn zoon Harold vergaan. In 1935 werd er door Gedeputeerde Staten namelijk een 
onderzoek ingesteld naar zijn handel en wandel.230 
Kenmerkend is dat ook veel ontvanger-griffiers in verschillende polders actief waren. Op die manier 
konden ze een leefbaar inkomen genereren. Soms werd het ambt gecombineerd met dat van gemeen-
tesecretaris. De functie was tevens als ‘bijbaan’ in trek bij notarissen. Daarnaast ging de functie veelal 
over van vader op zoon, zoals bij de familie Kerckhaert uit Westdorpe het geval was. In 1850 werd 
Norbert Kerckhaert in die functie aangesteld. In 1878 volgde zijn zoon Hypolite hem op. In 1913 was 
het de beurt aan Raymond Kerckhaert die in 1933 werd opgevolgd door Harold Kerckhaert. Deze 
laatste stopte in 1943 wegens te drukke werkzaamheden. Vier generaties hadden gedurende bijna een 
eeuw (92 jaar) het financiële bewind gevoerd over deze polder met een Franse naam. 
 
3.5.5.4 Ingelanden 
Niet alleen bestuursleden konden zich onderscheiden door hun inzet voor de polder. Ook sommige 
ingelanden zetten zich meer in dan anderen. Dit was het geval met ingeland E.J.M. Lippens, burge-
meester en grondeigenaar te Zaffelare (B). In 1898 memoreerde de dijkgraaf van de Autrichepolder 
dat hij al meer dan zestig jaar de vergaderingen bijwoonde en daarbij steeds de belangen van de 
polder had gediend. 

                                                 
224  Dat pleidooi werd gehouden door de heer M. Puijlaert, een nauwe verwant van de overledene. 
225  WZV/AA, Zuiddorpe-Noord (algemene vergadering van 2 maart 1939). 
226  In 1912 met 3.276,50, in 1913 met 2.804,04 en in 1914 met 2.557,67 gulden. 
227  WZV/AA, Zaamslagpolder (vergaderingen van 3 januari en 30 mei 1911). 
228  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuid (algemene vergaderingen  van 12 juni 1945 en 12 juni 1947). 
229  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 28 mei 1912). 
230  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 28 mei 1935). 
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Dit was eens te meer tot uitdrukking gekomen in het feit dat Lippens een kapitaal van niet minder dan 
25.000 gulden(!) had geleend aan de polder tegen een schappelijk rentepercentage van 3%. Dit geld 
moest dienen om de polderwegen te verharden. In zijn dankwoord benadrukte Lippens dat het de taak 
was van iedere polder om te zorgen voor goede wegen.231 
In 1896 deed ingeland E.J. de Klerk een voorstel om proportioneel stemrecht in te voeren. Hij ba-
seerde zich hierbij op het verschijnsel dat het grondbezit in de Zaamslagpolder steeds verder werd 
gesplitst, zodat een aantal kleine grondbezitters in de polder niet stemgerechtigd was. Hij vond dit een 
onbillijke situatie omdat er in de algemene vergaderingen beslissingen konden worden genomen die 
voor hen zeer nadelig waren. 
Ook konden op die manier verbeteringen worden tegengehouden waarbij ze veel belang hadden, 
terwijl ze toch ook geschot moesten betalen. Om nu het gevaar én bezwaar weg te nemen dat de 
kleine grondbezitters de grote zouden overvleugelen, diende hij een voorstel tot proportioneel stem-
recht in. Op die manier behielden de bestaande stembevoegden hun rechten, terwijl tegelijkertijd werd 
voldaan aan de rechten der kleine grondbezitters. Hij had hierbij het volgende schema voor ogen: een 
stem bij 4-10 ha, twee stemmen bij 11-25 ha, drie stemmen bij 26-50 ha, vier stemmen bij 51-100 ha 
en vijf stemmen bij meer. 
Het was een vooruitstrevende en zeer democratische gedachte. Maar bij nader inzien bleek dat net het 
gevreesde overwicht van de kleine op de grote eigenaren een feit zou zijn. Na een berekening kwam 
men tot de volgende vaststelling. Er zouden namelijk dertien leden met een stem zijn, vijftien met 
twee stemmen, achttien met drie stemmen en drie met vier stemmen. Het goedbedoelde voorstel werd 
dan ook met 29 tegen 7 stemmen verworpen.232 
In 1912 kwam die stembevoegdheid weer aan de orde. Nu op vraag van D. Dees en W. de Klerk die 
hierover een brief hadden geschreven aan het bestuur. Indien volgens hen de schotbare grootte (waar- 
over geschot moest worden betaald) van 7 naar 6 ha werd teruggebracht, dan zou het aantal stem-
gerechtigde ingelanden toenemen met acht personen. Dit voorstel kon de goedkeuring van het over-
grote deel van de aanwezigen wél wegdragen.233 Op die manier kon namelijk een groter aantal eigena-
ren hun stem laten gelden bij (belangrijke) beslissingen aangaande de polder. Bovendien werd er zo 
wat meer tegemoetgekomen aan het democratisch beginsel.  
 
3.5.5.5 Jaarlijkse maaltijd en presentiegeld 
Bij de meeste polders was het gebruikelijk om de jaarlijkse algemene vergadering af te sluiten met 
spijs en drank. Dit leidde af en toe tot opmerkingen tijdens de algemene jaarvergadering, maar vooral 
tijdens economisch slechtere tijden kreeg dit aspect meer aandacht. Het bleek echter geen sinecure om 
op dit vlak een stap terug te doen. In 1889 waren de kosten voor de maaltijd in de Zaamslagpolder 
kennelijk flink uit de hand gelopen. Ondanks het toegenomen aantal deelnemers was een verschil 
tussen 80 guldens reële kosten en de 235 gulden, die in rekening was gebracht, wat al te groot.234  
Tijdens de economische malaise van de jaren dertig van de vorige eeuw werden er weer opmerkingen 
gemaakt over de kosten van de jaarvergadering. De kosten van de maaltijd waren toen alweer opge-
lopen tot ruim 280 gulden. Teveel vonden sommige ingelanden, maar om de maaltijd nu geheel af te 
schaffen ging velen te ver. Ondanks het feit dat ze met 200 gulden werden verlaagd, bleef dit soort 
uitgaven de gemoederen in de jaren daarna nog diverse malen bezighouden.235  
In de Autrichepolder ging na de Beurskrach van 1929 de champagne van de menukaart.236 Pas tijdens 
de opleving van de naoorlogse jaren werd de jaarlijkse maaltijd uitgebreid met paling.237  
Een andere wijze van ‘bezuinigen’ was het verlagen van het presentiegeld of het stemrecht te 
koppelen aan een hoger aantal ha, maar dit soort voorstellen haalde het niet.238 

                                                 
231  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 24 mei 1898). 
232  WZV/AA, Zaamslagpolder (algemene en buitengewone vergadering van 2 juni 1896 en 25 mei 1897). 
233  Idem (algemene vergadering van 30 mei 1912). 
234  De algemene vergadering was toegankelijk voor alle eigenaren. Stemmen was aan de stemgerechtigde inge-

landen voorbehouden. Dit recht was gerelateerd aan een minimum hectare-eis die per polder kon verschil-
len. Voor de Zaamslagpolder was dat 7 ha, wat in 1912 werd teruggeschroefd naar 6 ha. 

235  Idem (algemene vergaderingen 27 mei 1930 en 28 mei 1931; AV 31 mei 1932 en AV 25 mei 1937). 
236  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 28 mei 1931). 
237  WZV/AA, (algemene vergadering van 29 mei 1951). 



96 
 

In 1932 (volle crisistijd) stelde het bestuur in de Zuiddorpe-Zuid- of Zijpepolder voor, om uit bezui-
nigingsoogpunt het presentiegeld maar af te schaffen. De ingelanden Kerckhaert en Puijlaert waren 
echter voor handhaving. De dijkgraaf moest dit punt tenslotte van de agenda afvoeren.239  
 
 
3.6 De calamiteuze polders of crancke dijckagien in de achttiende eeuw 
 
Polders waren oorspronkelijk onafhankelijke corporaties van eigenaren die met eigen kapitaal 
schorgronden bedijkten. Hiervoor hadden ze het recht verkregen van de landsheer door middel van 
een bedijkingoctrooi. Uiteraard was het de bedoeling dit geïnvesteerde kapitaal na indijking terug te 
verdienen uit de opbrengsten van het in cultuur gebrachte land. Het waren dus met andere woorden 
doelcorporaties.  
Een nieuwe polder was omgeven door dijken om zo het zeewater te weren. Zeedijken werden ge-
maakt van klei uit de directe omgeving en bekleed met graszoden (kloetelingen) ter versteviging. 
Omdat ze uit klastisch materiaal waren gemaakt, bleef het zeewater een voortdurende bedreiging 
vormen, vooral bij hoge vloeden ten gevolge van stormweer. Maar ook de ondergrond waarop de dijk 
was aangelegd, kon bepalend zijn voor de duurzaamheid van de dijk. Indien de ondergrond bijvoor-
beeld uit slappe klei of veen bestond, kon er door de druk van de bovenliggende zeedijk inklinking 
ontstaan. Daarom was er geregeld onderhoud en verhoging van de dijken noodzakelijk. 
Dat onderhoud vergde over het algemeen veel kapitaal. In de beginfase na een bedijking viel dit nog 
wel mee, maar naarmate de jaren verstreken namen de kosten navenant toe. 
Polders waren in principe zelfbedruipend en autonoom. In slechte tijden echter, bijvoorbeeld na een 
stormvloed, waarbij zware schade was toegebracht aan de vooroever (grontbrexem) of de zeedijken 
waren doorgebroken, bleek die zelfredzaamheid gewoonweg onhaalbaar. In zo’n geval was financiële 
bijstand van een buurpolder, een overheidsinstantie of zelfs de landsvorst meer dan welkom. Derge-
lijke geldelijke bijdragen waren al gebruikelijk in de vijftiende eeuw, maar hadden een overwegend 
incidenteel karakter. Het krijgen van subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijstelling van bepaalde 
belastingen (graciën) of slechts een deel ervan, betekende natuurlijk een aanslag op de autonomie van 
de polder. Aan dergelijke maatregelen kleefden namelijk een aantal voorwaarden, zoals de plicht om 
een inlaagdijk te leggen of om beter dijkonderhoud te plegen. Het geven van subsidie door hogere 
overheden hield tevens in dat het ‘publieke’ belang van een polder nog eens nadrukkelijk werd er-
kend. Immers het behoud van een in gevaar zijnde (calamiteuze) polder betekende dat het achterlig-
gend gebied van eventuele overstroming gevrijwaard bleef. Ook bij overstromingen in de 17de eeuw 
bleef deze vorm van financiële bijstand bestaan. Zo deed een aantal getroffen polders bij de over-
stromingsramp van 1682 beroep op financiële tussenkomst door de Staten van Zeeland, waaronder de 
Serlippenspolder ten oosten van Terneuzen (zie § 2.5.4.2). 
Omdat alle kustpolders van het gebied in de loop van hun bestaan een aanvraag tot calamiteus-
verklaring hebben gedaan, zal hierna meer aandacht worden besteed aan de reglementen die vanaf het 
begin van de achttiende eeuw voor deze specifieke polders hebben gegolden. 
 
3.6.1 Reglement en Ordre op de calamiteuse polders (1715) 
In de loop der tijden was er op het vlak van financiële bijstand een wildgroei ontstaan. Bovendien 
werden subsidies niet altijd gebruikt voor het doel waarvoor ze gegeven waren. Dit was een doorn in 
het oog van de overheden die subsidies verleenden. Toen naar aanleiding van de stormen van februari 
en maart 1714 en de stormvloed van 3 maart 1715 opnieuw veel polders een aanvraag deden voor 
financiële ondersteuning, stelden de Staten van Zeeland een Reglement en Ordre op. In dit reglement 
wordt voor het eerst het begrip calamiteuse polders gebruikt.240 De benaming is afgeleid van het 
woord calamiteit dat grote ramp, algemene ellende, landplaag of noodlijdende situatie betekent. 

                                                                                                                                                        
238  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuiden (algemene vergadering van mei 1921) en Zuiddorpe-Zuidpolder 

(algemene vergadering van 14 juni 1932). 
239  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuidpolder (algemene vergadering van 14 juni 1932). 
240  WZV/AA, Beoostenblij-Bezuiden nr. 37 (Reglement en Ordre waarop door Haar Ede Mog. de Heeren 

Staaten van Zeeland, alle Vrydommen en Remissien aan Calamiteuse Polders, werden gegeven, ende ook 
nieuwe Octroyen, ter beversinge van Landen, gearresteerd op den 8 Augusti en 30 September 1715). 
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Vooral die laatste betekenis was van toepassing op polders die als gevolg van grote stormvloedschade 
met financiële problemen kampten. Ook de aanduiding crancke dijckagien werd gebruikt. Krank 
betekent zwak, weinig weerstand kunnen bieden. Het was een juiste omschrijving van de toestand van 
die polders die in de eerste linie, vlakbij grote stroomgeulen, lagen en daardoor als eerste bedreigd 
werden bij stormen. Een crancke dijckagie kon dus door zowel de weersgesteldheid als door verleg-
ging van de stroomgeulen in een calamiteuze toestand geraken.  
Het bewuste reglement omvatte slechts tien artikelen. In het eerste artikel werd nog eens duidelijk 
gemaakt dat de voordelen van de verleende belastingvrijstelling gebruikt dienden te worden voor het 
doel waarvoor ze waren aangevraagd. Ook de verplichting voor de polders om hun zeedijken te 
onderhouden kwam hierbij aan bod. Daarbij stuurden de Staten van Zeeland aan op een gelijkvormige 
regelgeving met betrekking tot het verhogen en verzwaren van zeedijken. Alle polders die in aan-
merking meenden te komen voor subsidie, moesten voortaan een kopie van hun jaarlijkse polder-
rekening veertien dagen na afsluiting opsturen naar de Provinciale Rekenkamer te Middelburg. Op het 
niet naleven ervan stond een boete van honderd gulden! Bovendien konden de Staten opdracht geven 
een willekeurige gesubsidieerde polder te laten inspecteren. Het inspectieverslag was daarbij bepalend 
voor het al of niet terugvorderen van de verleende voorrechten. Behalve aan de zeepolders werd in dit 
reglement aandacht besteed aan de binnenpolders of tweede liniepolders. Ze werden gelast hun dijken, 
sluizen en heulen goed te onderhouden. Bij nalatigheid, met name tijdens overstroming, zou anders 
door de provincie geen financiële bijstand worden verleend! 
Het reglement van 1715 betekende dus een flinke inbreuk op de autonomie van de polders. Ze werden 
nu immers verplicht om hun polderdijken goed te onderhouden, dat wil zeggen: overeenkomstig de 
wensen van de provinciale overheid. 
 
3.6.2 Aanvullende regelingen over calamiteuze polders: 1721-1789 
In 1721 werd door de Staten van Zeeland een aantal aanvullende regels vastgesteld betreffende de 
gesubsidieerde polders. Dijkherstel moest voortaan gebeuren zoals dit was geordonneerd door de 
Staten. En dit na advies van provinciale inspecteurs. Betaling van het gewone jaarlijkse dijkgeschot 
bleef ongewijzigd en wat daarna overbleef diende voor aflossing van de verkregen lening te worden 
gebruikt. Als pressiemiddel gold dat de Staten hun verleende gunsten konden intrekken. Ook de 
controle op de ingediende polderrekeningen werd verscherpt241 en bij nieuwe werken trad een op-
zichter van de Staten op. De autonomie van de bedijkers werd hierdoor nog meer ingeperkt. 
Op 7 juni 1751 vaardigden de Staten van Zeeland een resolutie uit om een beter inzicht te krijgen in 
de financiën van noodlijdende polders, in het bijzonder in de hoogte van de wedden van de be-
stuurders, de pachtprijzen in de polder en de te betalen belastingen. De polders moesten de Provin-
ciale Rekenkamer binnen drie weken een gedetailleerd en ondertekend financieel overzicht toesturen. 
De resolutie beoogde opnieuw de mogelijkheden te onderzoeken waterschappen per eiland op te 
richten om op deze wijze het omslagplichtige gebied zo groot mogelijk te maken, zodat de proble-
matiek van de calamiteuze polders definitief zou kunnen worden opgelost. De reacties van de meeste 
polders waren negatief. De Zaamslagpolder wees de bewuste resolutie vierkant af en vroeg zelfs de 
Staten-Generaal, die daarin niet gekend waren, om de resolutie nietig te verklaren. Bovendien was het 
bedijkingoctrooi eertijds niet door Zeeland, maar door Den Haag verleend.242 
De Zaamslagpolder trachtte dus beide overheden tegen elkaar uit te spelen en bedreef daarmee 
‘politiek’ op het scherpst van de snede. Ook andere polders reageerden afwijzend.243 Alleen het 
waterschap Loven- en Willemskerkepolder nam een afwachtende houding aan, omdat men meende 
dat bij een mogelijke polderconcentratie de onderhoudslasten van de eigen zeedijk zouden ver-
lichten.244 Men besloot uiteindelijk de gevraagde financiële gegevens naar Middelburg op te sturen.245  

                                                 
241  WZV/AA, Beoostenblij-Bezuidenpolder, nr. 37. 
242  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1 fo. 284. 
243  De Autrichepolder argumenteerde dat deze samen met de (Oud-)Papeschorpolder al een eiland(je) op zich 

vormden, waarin geen calamiteuze polders lagen die door de Staten van Zeeland gesoulageert (gesteund) 
moesten worden. Ze hadden dus geen baat bij deze resolutie en hoefden ze dus ook niet aan de gestelde vra-
gen te voldoen!  

244  De zeedijk van dit waterschap liep grotendeels langs de Westerschelde en de Braakman. 
245  WZV/AA, Waterschap Loven- en Willemskerkepolder, nr. 1 (vergadering van juni 1751). 
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Door teveel tegenwind van de polders zou de vooruitstrevende gedachte van de Staten van Zeeland 
het echter niet halen en moest het eilandenplan van nieuwe waterschappen worden afgevoerd.  
De resolutie van 22 december 1763 voorzag in de oprichting van een provinciaal fonds voor de nood-
lijdende polders, waaraan ook de omliggende polders in bij dienden te dragen. Om financiële steun te 
krijgen moest de schade in de polder hoger zijn dan eenderde van de onzuivere pachtprijs en het 
jaarlijks dijkgeschot. 
Vanaf 1764 zou het Fonds voor noodlydende Polders in werking treden voor een periode van 21 jaar. 
Om het fonds te spijzen, werd de bestaande buitengewone belasting op de schotbare landen246 in alle 
polders (inclusief de vroon- en vrijlanden) verhoogd met een schelling of 0,30 gulden per gemet, maar 
er waren uitzonderingen voor polders die nog steeds oorlogsbelasting moesten aflossen.247 Het fonds 
was een soort ‘verplichte’ spaarkas voor de polders. Indien ze in financiële nood kwamen konden ze 
aanspraak maken op de door henzelf jaarlijks ingelegde gelden. Het was een slimme manier om de 
provinciale kas op die manier zo veel mogelijk te ontlasten. 
Met de resolutie van 14 december 1767 wilden de Staten van Zeeland verdergaand inzicht in de 
wedden en andere financiële voordelen die bestuurders genoten van noodlijdende polders. Ondanks 
het feit dat er een voorbeeldformulier was meegestuurd, nam een aantal polders het er niet zo nauw 
mee, want de polders Beoostenblij-Bezuiden, Buth, Klein-Zevenaar en Klein-Autriche of Oud-
Papeschor werden gemaand om serieuselijk aan de inhoud van meergenoemde resolutie te voldoen.248 
Kennelijk kreeg Zeeland geen greep op de polderfinanciën, want in een resolutie van 28 november 
1768 werd gevraagd om meer gedetailleerde uitgavenposten op te sturen naar Middelburg. Het betrof 
hier onder meer verteer, reis- en verblijfkosten, gratificatiën, auditiegelden, wagenvrachten.249 Op die 
manier hoopte de Provinciale Rekenkamer de polderadministratie overzichtelijker te maken, zodat het 
voor de rekenmeesters gemakkelijker zou worden om een overzicht te krijgen van de gemaakte 
kosten. Of zoals de Rekenkamer het samenvatte: ‘op dat de heeren van de Rekenkamer even volledig 
over het huishouden der Polders kunnen oordelen, als of die heeren de documenten der Reekeninge in 
handen hadden’.  
 
3.6.3 Het Generaal Reglement van 1791 
In het nieuwe en algemene reglement op de polders binnen Zeeland van 20 januari 1791 (zie hiervoor) 
behandelde hoofdstuk vier de calamiteuze polders.250 Uit de inleiding blijkt dat de gewestelijke finan-
ciën het enerzijds niet meer toelieten om noodlijdende polders eindeloos bijstand te verlenen. Ander-
zijds wilde men voorkomen dat de belastingen op de grond voor de grondeigenaren te hoog zouden 
oplopen, waardoor ze hun eigendommen gedwongen zouden moeten verkopen. Dat zou immers het 
einde van die polders betekenen. Verder wilde Zeeland ook meer uniformiteit in de regelgeving voor 
álle noodlijdende polders met name op het vlak van subsidieaanvragen. Hoofdstuk vier is dus goed-
deels een samenvatting van eerder gepubliceerde resoluties en reglementen die hiervoor al aan bod 
zijn gekomen. Zo werd de berekeningswijze om voor subsidie in aanmerking te komen nog verder 
verfijnd, waarbij elke stap werd toegelicht die moest worden genomen om uiteindelijk subsidie te 
krijgen. 
De bijdrage van de omliggende polders bedroeg 0,30 gulden per gemet, waarbij verder tot in detail 
werd uitgelegd welke stappen doorlopen dienden te worden alvorens in aanmerking voor subsidie te 
komen (art. 5-7).251  
Het reglement van 1791 beperkte de mogelijkheden om voor het dijkonderhoud van de calamiteuze 
polders een beroep te doen op de financiën van de provinciale overheid. Via een ingewikkeld contri-
butiesysteem werden de lasten van dat dijkonderhoud verhaald op de ingelanden van de achter- en 
naastliggende polders. De provinciale bijdrage beperkte zich goeddeels tot het toezicht op de 
uitvoering van dit systeem door de Provinciale Rekenkamer. Hoe de polders hebben gereageerd op 
deze van bovenaf opgelegde lastenverzwaring, wordt hieronder besproken. 

                                                 
246  Deze buitengewone belasting bedroeg 1 % van de geschatte waarde van de schotbare landen. 
247  ZA, Gedrukte notulen van de Staten van Zeeland uit1763. 
248  WZV/AA, Oud-Papeschorpolder, nr. 105. 
249  Ibidem. 
250  Hieraan waren 17 artikelen gewijd. 
251  Reglement op de dykagien, art. 5-7. 
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3.6.3.1 Reacties van de polders 
De Zaamslagpolder was een achterpolder van de Margarethapolder die noodlijdend was. Krachtens 
het reglement van 1791 kon de Margarethapolder voor de duur van zeven jaar een beroep doen op de 
Zaamslagpolder. Op 15 oktober 1792 verzocht de Zaamslagpolder Den Haag om van deze ver-
plichting te worden ontslagen.252 De uitslag van dit rekwest is niet bekend. In 1793 stuurden de Staten 
van Zeeland als ‘dwangbevel’ een resolutie op. Hierin werd de polder verplicht om de gevraagde 
bijdrage van 0,60 gulden per gemet te betalen aan de calamiteuze Margarethapolder. Dit was dus het 
dubbele van wat in het reglement van 1791 was bepaald. Indien dit bedrag niet binnen de gestelde 
termijn werd betaald, zou openbare verkoop van de polderlanden plaatsvinden. Besloten werd zich 
van dit dwangbevel niets aan te trekken ‘alzoo niet blijkt dat dezelve aan schout en schepenen nog aan 
de ingelanden van dezen polder is geadresseert’. Met het inroepen van deze ‘procedurefout’ probeerde 
men de zaak te rekken.253 Bovendien zou men in Den Haag proberen de rechtsgeldigheid van deze 
resolutie aan te vechten. 
De Beoostenblij-Benoordenpolder was als tweede liniepolder eveneens gevraagd financiële onder-
steuning te leveren aan de Margarethapolder. Hun bijdrage was bepaald op 0,25 gulden per gemet. 
Ook hier was men niet geneigd op dit verzoek in te gaan.254 
 
Tot besluit kan worden gesteld dat de totstandkoming van het reglement van 1715 en die daarna 
volgden, onomstotelijk laten zien hoe de invloed van de natuur, in dit geval de stormen en storm-
vloeden, tevens invloed hebben gehad op de bestuursorganisatie en het functioneren van de polders en 
waterschappen in Zeeland en gebieden waar het Zeeuwse gewest invloed uitoefende zoals het 
Committimus. Bovendien kan worden gesteld dat de polders zich niet zonder meer lieten ringeloren. 
 
 
3.7 De calamiteuze polders in de Franse periode: 1794-1814 
 
Door de verandering van het staatsbestel na de verovering van Staats-Vlaanderen door de Fransen in 
1794 en nadat het gewest geannexeerd werd bij het Departement van de Schelde in 1796, was de tekst 
van het polderreglement van 1791 dode letter geworden. Zo leek het althans. 
Nog maar goed enkele maanden onder bestuur van Frankrijk kreeg de Beoostenblij-Benoordenpolder 
een brief255 van J. Graham, directeur van publieke werken van het Scheldepartement. Hierin werd 
verwezen naar de weigering tegemoet te komen aan de resolutie van de Staten van Zeeland uit 1793. 
Deze korte brief eindigde met de woorden: ‘Gij zijt verzogt op te geven de beweegredenen van die 
weijgeringe binnen vijf dagen na het ontfangen dezer.’256 Het polderbestuur wees erop dat de Staten 
van Zeeland in deze materie onbevoegd waren en dat hun bijdrage aan de Margarethapolder gelijk 
was aan het jaarlijkse geschot in de Beoostenbij-Benoordenpolder.257 Daarom had Den Haag geordon-
neerd geen bijdrage aan de Margarethapolder te betalen!258 De reactie van de Zaamslagpolder, die 
geen brief op zijn naam had ontvangen kwam in grote lijnen op hetzelfde neer.259 Het antwoord uit 
Gent bleef uit maar nieuwe maatregelen zouden niet uitblijven. Prefect Faipoult van het Schelde-
departement was, ondanks de weigering, vastbesloten om iets aan de problematiek van de calamiteuze 
polders in zijn departement te doen om te voorkomen dat die polders afhankelijk zouden worden van 
de staatskas. Naar zijn idee moest de onderhoudsplicht van alle dijken, zowel de zee- als binnen-
dijken, evenredig worden verdeeld over álle polders en afhankelijk worden gesteld van hun afstand tot 
de zee. De onderhoudswerken moesten bovendien gecoördineerd en uitgevoerd worden door de inge-
nieurs van Bruggen en Wegen. Ook kwam in dit plan de afschaffing van alle polderbesturen aan bod. 

                                                 
252  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo. 355 en 356. 
253  Idem, nr. 1, fo. 357. 
254  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder (vergadering 17 oktober 1792; algemene vergadering 7 mei 1793). 
255  Deze brief was gedateerd op 19 Nivose jaar 4 of 8 januari 1796. 
256  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder (vergadering van 18 januari 1796). 
257  Aan de westzijde van deze polder stroomde het Hellegat. 
258  WZV/AA, Beoostenblij-Benoordenpolder, (vergadering van 18 januari 1796). 
259  Er was een brief gestuurd aan het bestuur van de Othene- en Biesenpolder die bij de ontvangergriffier van de 

Zaamslagpolder terecht was gekomen. Beide polders vielen onder de bedijking van de Zaamslagpolder. 
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Hij liet dit plan op 27 oktober 1796 naar het ministerie van Binnenlandse Zaken te Parijs opsturen. De 
reacties op dit plan en - zoals hiervoor al behandeld - voornamelijk op het afschaffen van de polder-
besturen waren zeer hevig. Besloten werd ze niet tot uitvoering te brengen. De kwestie van de mede-
financiering van de noodlijdende polders bleef echter op de agenda staan. Parijs was nu zelf de vra-
gende partij. Onderzocht diende te worden hoe men vóór de komst van de Fransen met deze proble-
matiek omging (Pauwels 1937: 35-6). Een vragenlijst aan de polders was hiervan het resultaat. In 
totaal ging het om vier vragen. De eerste twee vragen peilden naar de grootte van de polder en de 
uitgaven die het afgelopen decennium waren gedaan aan het onderhoud van hun zeedijk, sluizen en 
andere publieke werken. Vraag drie ging over de financiële bijstand die de desbetreffende polder in 
het verleden aan calamiteuze polders had gegeven. Bij de laatste vraag wilde het departementsbestuur 
weten of de polder zelf dijken had die aan open zee lagen. De polders waren niet te beroerd om daar-
op te antwoorden en daarmee kon de departementale overheid te Gent een nieuw ontwerp maken. 
Volgens dit ontwerp werden de polders in vier klassen of linies onderverdeeld, opnieuw afhangend 
van hun afstand tot de zee. Vervolgens werd de hoogte van bijdrage van iedere klas vastgesteld 
(Pauwels 1937: 36). Het plan diende echter nog nader te worden uitgewerkt (Pauwels 1937: 38). 
 
3.7.1 Besluit van 19 Messidor jaar VII (8 juli 1800) 
In 1800 waren er nog steeds geen definitieve maatregelen genomen over de subsidiëring aan nood-
lijdende polders. De nationale regering te Parijs liet de prefect in het ongewisse. Deze vaardigde 
daarom op eigen houtje een besluit uit, waarbij hij de polders verplichtte om mee te betalen aan de 
onderhoudskosten van de zeedijken van noodlijdende polders. In het voorwoord motiveerde de prefect 
het ingrijpen van overheidswege met een dreigende overstroming van de zeepolders die zelf niet over 
de benodigde financiële middelen beschikten om eventuele herstelkosten uit te voeren. Daarom deed 
hij beroep op de polders om naar evenredigheid van hun belang bij te dragen. Hij verwees hierbij ook 
expliciet naar de reglementeringen die vóór de komst van de Fransen al van kracht waren. Het was 
dus niet zijn bedoeling om een extra belasting in te voeren! De gehele opbrengst van al die bijdragen 
zou worden gestort in een casse van secours. Deze hulpkas zou worden beheerd door een eigen 
ontvanger. De polders hoefden dus niet bang zijn dat hun geld in de departementskas terechtkwam. 
Uiteraard zouden de gelden uit die hulpkas exclusief worden gebruikt voor de noodzakelijke werken 
aan de calamiteuze polders. De polders mochten wat dat betreft gerust op beide oren slapen. Tenslotte 
was er nog een rol weggelegd voor de ingenieurs van Bruggen en Wegen die plannen en bestekken 
dienden te maken voor noodzakelijke werken. Twee onafhankelijke inspecteurs zouden op de uit-
voering toezien. 
 
3.7.1.1 Reacties van de polders 
De reacties van de polders op dit besluit, dat bekrachtigd was door het Frans gouvernement, logen er 
niet om. Eerst reageerden polders afzonderlijk. In de Zaamslagpolder argumenteerde men, in de 
speciaal hierover belegde vergadering van 1 oktober 1800, dat het besluit niets dan nadelige gevolgen 
zou hebben. Ook was het in hun ogen volstrekt tegenstrijdig aan alle vorige octrooien en vrijheden, 
zoals die voor de komst van de Fransen waren verleend. Toen werden de polders tenminste nog 
vrijgelaten om zelf te beslissen hoe ze het onderhoud en herstel van hun zeedijken zouden aanpakken. 
De gevraagde bijdrage van 5,23 francs aan de hulpkas zagen ze als een extra belasting en was daarom 
in hun ogen een aanslag op ‘het regt van hunne eijgendommen die men verklaard onschenbaar te 
weesen’. Men besloot Jan Hoelands en Josias Paulus, leden van het polderbestuur, als afgevaardigden 
van de polder met de opdracht te belasten alleen, of samen met andere polders, alles in het werk te 
stellen om dit gewraakte besluit in te trekken ‘’t geen [men] van de aquiteijt en de loyale denkwijze 
van het Fransche gouvernement verwagt.’260 Ook in de Beoostenblij-Benoordenpolder, de Zuid-
dorpe-Zuidpolder261, de Autrichepolder262 en bij het waterschap Loven- en Willemskerkepolder263 was 
er eenzelfde kritiek te horen. Alleen werd er hier en daar nog eens op gewezen hoe rampzalig een 
dergelijke kostenverhoging voor de landbouw zou uitpakken.  

                                                 
260  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1 fo. 373. 
261  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuidpolder, (buitengewone vergadering van 6 oktober 1800). 
262  WZV/AA, Autrichepolder (buitengewone vergadering van 1 oktober 1800). 
263  WZV/VBP, Waterschap Loven- en Willemskerkpeolder (buitengewone vergadering van 7 oktober 1800). 
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Later werden de reacties tegen dit besluit in een verzoekschrift gebundeld. Dit gebeurde op een geza-
menlijke bijeenkomst in het Maison des Brasseurs te Gent. In dit verzoekschrift verdedigden de pol-
ders zich door te zeggen dat ze het onderhoud van hun zeedijken wel degelijk ter harte hadden geno-
men. Alleen de kunstwerken (i.c. een aantal uitwateringssluizen) die op kosten van de staat moesten 
worden onderhouden, verkeerden in een deplorabele toestand! Voorts ontkenden ze het belang van 
een bijdrage aan noodlijdende polders. Iedere polder beschikte namelijk over een eigen zeedijk die 
hen tegen een eventuele inundatie moest beschermen. Ze verwezen daarbij naar het oude recht van 
dijkvelling. Volgens dit recht moesten de achterliggende polders een financiële bijdrage leveren om 
hun oppervlaktewater via de voorpolder te mogen lozen op zee. Met deze bijdrage moesten de voor-
polders maar zien dat hun zeedijken voldoende werden onderhouden. Maar vooral het feit dat de in-
gevoerde belasting niet eenmalig maar blijvend zou zijn, stuitte de polderbesturen tegen de borst. Dit 
druiste rechtstreeks in tegen de eeuwenlange gewoontes en gebruiken. 
Onder het voormalige staatsbestel werden die subsidies aan calamiteuze polders betaald uit de staats-
kas of gegeven in de vorm van vrijstelling van polderbelasting. Ook het feit dat ingenieurs en op-
zieners zouden worden ingezet om waterstaatwerken te implementeren in de polders was een inbreuk 
op de gewoontes van het aloude dijkrecht (Pauwels 1937: 41-2). Al deze grieven waren voldoende om 
het besluit door de consuls te laten intrekken.  
 
3.7.2 Arrest van 17 Germinal jaar VIII (7 april 1801) 
Op 7 april 1801 vaardigde de prefect een nieuw besluit uit. De toon ervan was nu heel anders. 
Volgens artikel 1 zou eenmalig een don gratuit of vrijwillige gift van maximaal 1,35 francs per gemet 
op alle polderlanden in de streek geheven worden. De opbrengst ervan zou uitsluitend gebruikt 
worden om de zeedijken van de calamiteuze polders te herstellen.264 In de begeleidende tekst gaf de 
prefect te kennen dat dit besluit was genomen na ruggespraak met een aantal poldereigenaren. Die 
hadden hem duidelijk gemaakt dat ze een vrijwillige gift meer gepast en in overeenkomst met hun be-
langen vonden.265 
Opnieuw was de reactie van enkele polders behoorlijk negatief. In het waterschap Loven- en Willems-
kerkepolder, de Zaamslag- en in de Beoostenblij-Benoordenpolder konden de landbouwers deze 
bijdrage simpelweg niet opbrengen, omdat ze anders het jaarlijkse geschot voor hun eigen polder niet 
meer konden betalen. Door het sluiten van de grenzen waren ze immers al gedupeerd.266 De bal werd 
dus teruggespeeld. De poldereigenaren, die geraadpleegd waren, kwamen duidelijk niet uit deze 
noordelijk gelegen polders! 
In de meer zuidelijke polders was de reactie gematigder en wilde men de bijdrage wel of alleen onder 
voorwaarden betalen, zoals in de Autrichepolder267, de Zuiddorpe-Noord-polder268 en de Zuiddorpe-
Zuidpolder.269 In deze laatste polder kwam men tot de conclusie dat de financiële ondersteuning van 
behoeftige polders eigenlijk door de overheid moest gebeuren en niet door de particuliere polders. 
Maar ook nam men in overweging dat door het gedurig oorlog voeren de afgelopen zes jaar de schat-
kist in Parijs leeg was. Daarom beslisten de ingelanden ‘hun ijver te betonen om het gouvernement te 
hulp te komen en de don gratuit [te] betalen’.270 
 
3.7.2.1 Inundatie van de Margarethapolder 
Op 23 november 1801 en 21 januari 1802 overstroomde een groot aantal polders van het Schelde-
departement. Hiertoe behoorde ook de Margarethapolder. De ingelanden hadden om hulp gevraagd 
aan het departementsbestuur te Gent. 

                                                 
264  Voluit luidde artikel 1: Il sera perçu à titre de don gratuit et pour une fois seulement, sur toutes les terres des poldres 

désignés dans l’arrêté du 19 messidor comme polders de 1ère, de 2ème et de 3ème ligne, et  nominativement indiqués dans 
les états par le projet du 12 frimaire an IX, une somme qui ne  pourra excéder celle de 1,35 fr. par arpent du pays dit 
schotbaer, pour être employée aux dépenses à  faire pour réparer les digues des poldres calamiteux. 

265  WZV/AA, Beoosten- en Bewestenblijpolder, ingekomen stukken. 
266  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1 fo. 374 en Beoostenblij-Benoordenpolder (buitengewone vergadering van 

april 1801). 
267  WZV/AA, Autrichepolder (buitengewone vergadering van 9 mei 1801). 
268  WZV/AA, Zuiddorpe-Noordpolder (buitengewone vergadering van 22 mei 1801). 
269  WZV/AA, Zuiddorpe-Zuidpolder (buitengewone vergadering van 14 mei 1801). 
270  WZV/AA, Zuiddorpe-Noordpolder (buitengewone vergadering van 22 mei 1801). 
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De inkomsten uit de recente vrijwillige gift waren blijkbaar niet toereikend om de schade aan de ver-
schillende polders te herstellen. Daarom zon de prefect op een andere mogelijkheid. Hij liet de inge-
landen van de Zaamslagpolder bijeenroepen in herberg ‘Het Vergulde Vlies’ te Axel. De vergadering 
werd voorgezeten door de onderprefect. Die had van zijn chef de opdracht gekregen om samen met 
het polderbestuur een oplossing te vinden voor dit probleem. Het Axelse overleg leverde niets op. 
Zoals altijd betoogde de Zaamslagpolder dat de polderlasten al veel te hoog waren. Ook kwam daar 
nog bij dat, indien ze een bijdrage zouden geven van 5.000 gulden, dit bedrag lang niet voldoende zou 
zijn om de schade aan de Margarethapolder te herstellen. Daarenboven wilden ze geen precedent 
scheppen. Zouden dan in het vervolg de Kleine-Huissens- en Eendragtpolder bij een eventuele inun-
datie ook niet bij de Zaamslagpolder aankloppen voor subsidie? Omdat ‘zij jaar op jaar voor haar 
eijge behoud, lasten en veijligheijd verpligt word te moeten waaken en zorgen’, mocht van de Zaam-
slagpolder niet worden verwacht dat er subsidie zou worden gegeven aan de voorgelegen Marga-
rethapolder. Ze konden de prefect dan ook geen andere oplossing aan de hand doen dan de polder-
belastingen van de gehele streek, die jaarlijks aan Parijs afgedragen moesten worden, voor dit doel te 
gebruiken. De inkomsten ervan zouden meer dan voldoende zijn om de ontstane schade aan de 
Margarethapolder en andere polders te herstellen!271 De prefect moest met andere woorden maar 
andere bronnen zien aan te boren.  
 
3.7.3 Wet van 29 Floréal jaar X (19 mei 1802) 
De schade die aan de zeedijken in het voormalig Staats-Vlaanderen was ontstaan en de gevolgen 
daarvan voor de betrokken polders deed Parijs inzien dat bijstand noodzakelijk was. Een gelukkige 
bijkomstigheid was dat er net een einde was gekomen aan de jarenlange oorlogen, zodat de staatskas 
wat zou kunnen aanspekken. Van die extra financiële ruimte kon nu een deel ten goede komen aan de 
noodlijdende polders. Op 19 mei 1802 vaardigde het Franse gouvernement een wet uit. Hierbij stelde 
het een krediet van 500.000 francs ter beschikking om de meest dringende werken aan de getroffen 
polders van het Scheldepartement uit te voeren. Het bedrag zou in twee jaarlijkse schijven van 
250.000 francs worden uitbetaald. Dit krediet werd echter alleen maar toegestaan indien de polders 
eenzelfde bedrag zouden bijpassen. Hierbij moest wel rekening worden gehouden met de afstand 
tussen de bijdragende en de noodlijdende polders. Daarom werd het poldergebied ingedeeld in drie 
arrondissementen. Ieder arrondissement werd vervolgens ingedeeld in vijf klassen (Tabel 7). 
Voor elke klasse werd een belasting per gemet vastgesteld, zodat iedere polder, naar evenredigheid 
van grootte, een bijdrage moest storten volgens de klasse waartoe hij behoorde (Pauwels 1937: 48).  
 
Tabel 7  De arrondissementen, hun geografische omschrijving en bijdrage per gemet. 
Arrondissement Geografische omschrijving Bijdrage per gemet 
Cadsand alle polders ten westen van de Braakman 99 centimes 
Hulst alle polders ten oosten van de Braakman 98 centimes 
Isabelle alle polders van voorheen Oostenrijks gebied 

(nu in België gelegen) 
53 centimes 

 
Klachten en protesten van de polders volgden. Met een juridische spitsvondigheid probeerden ze aan 
deze wet te ontkomen. Artikel 2 luidde namelijk: ‘Les propriétaires des dits polders et wateringues 
fourniront par une contribution extraordinaire, une somme semblable, payables aux mêmes époques’ 
(Pauwels 1937: 139). Hieruit viel op te maken dat alleen de noodlijdende polders, die recht hadden op 
een bijdrage uit de subsidiepot, een even groot bedrag moesten bijleggen. 
Enkele polders protesteerden met bekende argumenten, terwijl anderen een afwachtende houding 
aannamen. Alleen de Zaamslagpolder272 en de Beoostenblij-Benoordenpolder besloten zich niets van 
het arrest aan te trekken. 
Het haalde allemaal weinig uit, want een besluit van de Franse regering (9 mei 1803) bevestigde dat 
álle polders verplicht waren tot een bijdrage aan hun in nood verkerende broeders. Door deze wet zou 
het beginsel ingang vinden dat alle polders belang hebben bij het behoud van noodlijdende of calami-
teuze polders en daarvoor een bijdrage moeten betalen (onderlinge hulp) (Pauwels 1937: 50-1). 
 

                                                 
271  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo. 378. 
272  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo. 384 
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3.7.4 Decreet van 1 Germinal jaar XIII (22 maart 1805) 
De wet van 29 Floréal (19 mei 1802) was maar geldig voor twee jaar. Omdat bleek dat die in de prak-
tijk goed werkte273, plakte men daar na afloop het Decreet van 22 maart 1805 aan vast. Dit betekende 
dat het systeem van onderlinge bijstand aan noodlijdende polders definitief werd. In dit decreet werd 
bepaald wanneer een polder als calamiteus moest worden aangemerkt. Hiervoor gold een grensbedrag 
van twaalf francs per gemet. Indien een polder meer aan onderhoudskosten besteedde, moest dit extra 
bedrag opgebracht worden door polders die minder dan genoemde twaalf francs per gemet aan onder-
houdskosten betaalden. De verdeling in klassen werd echter afgeschaft. Allen moesten vanaf nu een 
even groot bedrag storten in de hulpkas. 
Dit decreet gaf ook meer bevoegdheden aan de ingenieurs van Bruggen en Wegen. Hen werd de in-
spectie van de jaarlijkse zeedijken opgedragen. Een verslag hiervan moest aan de prefect worden ge-
zonden. Die zou dan beslissen welke dijkwerken moesten worden uitgevoerd. Ook het opmaken van 
plannen en bestekken én de uitvoering ervan zou onder zijn bevoegdheid komen. Deze regelingen 
gaven de prefect dus grote beslissingsmacht in de calamiteuze polders die als ‘compensatie’ voor de 
financiële steun veel van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid verloren (Pauwels 1937: 52).  
Het verzet van de polders leek met de invoering van deze wet definitief gebroken. Na tien jaar strijd 
kwam de prefect als overwinnaar uit de bus. Het spreekt boekdelen dat de polders dit decreet slechts 
voor kennisgeving aannamen om het daarna onmiddellijk in de polderarchieven op te bergen! 
De prefect zou enige jaren later echter ‘teruggepakt’ worden door de polders. Aanleiding was de grote 
overstromingsramp van 1808. Door de algemene ontreddering, die hiervan het gevolg was, uitten 
verschillende polderbesturen allerlei klachten, waarbij de Franse departementsadministratie het moest 
ontgelden. En hierbij fungeerde prefect Faipoult, als hoofd van de administratie, als de kop van Jut. 
Uit dit algemeen ongenoegen kwam ondermeer naar voren dat de regelgeving in het Decreet van 22 
maart 1805 de oorzaak van de ramp was geweest. Ze verweten ondermeer de Franse ingenieurs van 
Bruggen en Wegen hun werk niet naar behoren te hebben gedaan, waardoor de ramp tot zo’n omvang 
was uitgegroeid. Dit verwijt werd naderhand wel ontzenuwd toen bleek dat de grootste schade was 
ontstaan bij de polders die zelf in hun dijkonderhoud moesten voorzien.  
Men verweet de prefect bovendien persoonlijk belang te hebben gehad bij de invoering van het 
Decreet van 1805, waarbij ook de onderlinge bijstand tussen polders definitief werd geregeld. Volg-
ens de critici was hij medeaandeelhouder in de Compagnie Ottevaere. Deze compagnie had het recht 
verworven om schorren in te dijken. Omdat die vlakbij de zee lagen kon genoemde Compagnie na 
inpoldering en bij eventuele calamiteiten een deel van de kosten van het dijkherstel verhalen op de 
achterliggende polders. Had hij daarom genoemd decreet doorgedrukt? Na een onafhankelijk 
onderzoek door Camus de Néville werd Faipoult uiteindelijk weggepromoveerd. De polders hadden 
hun slag thuis gehaald (Pauwels 1937: 61). 
 
Het onderzoek van De Néville zou uiteindelijk ook de aanleiding vormen tot het opstellen van de 
Keizerlijke Decreten van 11 januari en 28 december 1811. Hij had namelijk bij zijn onderzoek naar de 
verwijten van de polders ook geconstateerd dat er in veel polders misbruiken bestonden waaraan een 
eind moest komen. Door al deze gebeurtenissen was er namelijk opnieuw belangstelling ontstaan voor 
de oude gewoontes en gebruiken van de polders, c.q. het oude dijkrecht. Het inzicht groeide dat een 
totale herziening van de bestaande reglementeringen nodig was, zodat alle polders in het vervolg over 
één kam konden worden geschoren. Was dan uiteindelijk prefect Faipoult toch nog degene die als 
laatste lachte? 
 
3.7.5 Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 
In het Decreet van 28 december 1811 werd ruime aandacht besteed aan de calamiteuze polders. 
Paragraaf 2 tot en met 5 van hoofdstuk 1 behandelden de calamiteuze polders en omvatten samen 
zestien artikelen. Paragraaf 2 regelde de voorwaarden tot calamiteusverklaring. Paragraaf 3 behandel-
de de aanvraagprocedure. Paragraaf 4 ging over de instelling van een hulpfonds. Paragraaf 5 tenslotte 
regelde de teruggave van door de overheid in 1811 geleende gelden.274 

                                                 
273  De Eerste Consul Napoleon had dit bij zijn bezoek aan de streek (juli 1803) met eigen ogen kunnen vast-

stellen. 
274  WZV/AA, Moerspuipolder, ingekomen stukken (Polderreglement van 28 december 1811). 
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De polders van het Scheldedepartement werden voortaan ingedeeld in vijf arrondissementen.275 Bin-
nen ieder arrondissement waren de polders onderling verplicht financieel bij te springen indien een 
van hen calamiteus werd verklaard. Om die calamiteusverklaring te krijgen waren er vier mogelijk-
heden. Een polder moest kunnen bewijzen dat men gedurende twee achtereenvolgende jaren de totale 
inkomsten, na aftrek van betaling van de fonciere- of grondbelasting, had besteed aan het onderhoud 
van de zeedijk(en) en zeewering. Voor het derde achtereenvolgende jaar moesten de uitgaven meer 
dan de helft van de inkomsten bedragen. Mogelijkheid twee bestond in het overleggen van een bewijs 
dat de uit te voeren werkzaamheden aan dijken en zeeweringen in een jaar anderhalf keer zo hoog 
waren dan de inkomsten in desbetreffend jaar. Als derde mogelijkheid gold het voorleggen van een 
bewijs dat de polder reeds calamiteus was of dat al vijf jaar lang financiële bijstand was ontvangen. 
Tenslotte was het ook mogelijk voor een polder om als calamiteus te worden aangemerkt, indien deze 
na een inundatie was herdijkt en gedurende de jaren dat er niet geoogst kon worden, de kosten hoger 
waren dan de helft van de polderinkomsten gedurende de normale jaren. 
De procedure voor aanvraag was de volgende. Eerst moest de polder een subsidieaanvraag indienen 
bij de prefect. Met de nodige financiële overzichten en adviezen passeerde het dossier de rekwest-
meester (maitre des requêtes), de hoofdingenieur van Bruggen en Wegen en een commissie van drie 
dijkgraven uit de directe omgeving van de aanvragende polder.276 Deze laatste stelde de hoogte van 
het subsidiebedrag voor de aanstaande calamiteuze polder vast, dat na goedkeuring in een arrest werd 
vervat. In een arrondissement waar meerdere calamiteuze polders lagen, werden de bijdragende pol-
ders verdeeld in drie linies. De eerste liniepolders waren degene die onmiddellijk aan de calamiteuze 
polders paalden. De tweede liniepolders paalden aan de eerste. En de derde liniepolders omvatten alle 
overige polders in het desbetreffende arrondissement. De subsidie van de bijdragende polders in de 
eerste linie mocht niet meer bedragen dan 25% van hun inkomsten, voor de tweede linie gold 16,6%, 
voor de derde linie 12,5%. Zonodig konden de bijdragen van polders in de tweede en derde linie 
volgens een bepaalde schaal worden verhoogd, behalve wanneer dit meer dan de helft van hun in-
komen zou bedragen. De volgende stap hield in dat de rekwestmeester, samen met de hoofddirecteur 
van Bruggen en Wegen277 en een commissie van vijf dijkgraven uit de vijf arrondissementen, zou 
beraadslagen over de noodzaak van de nog uit te voeren werken. Indien die noodzaak werd erkend, 
kon van alle polders uit de overige arrondissementen een voorschot worden gevraagd van maximum 
twee francs per hectare. Arrondissementen die zelf met het probleem van noodlijdende polders 
kampten en waar de aangrenzende polders al een kwart van hun inkomsten bijdroegen, waren hiervan 
vrijgesteld. 
Alle bijdragen van de omliggende polders, en desnoods van de omliggende arrondissementen, moest-
en worden gestort in een speciaal daarvoor opgericht bijstandsfonds. Deze bijstandskas werd beheerd 
door de ontvanger-particulier van de polderlasten in het district. Hij moest zorg dragen voor de tijdige 
betaling van de vastgestelde bijdragen en daarbij zo nodig dwang uitoefenen tot openbare verkoop 
van poldergoederen toe. Kortom, het was een zeer ingewikkeld repartitiesysteem waarbij de bijdra-
gende rol van de overheid tot een minimum werd beperkt. Het was in ieder geval een slimme zet van 
de overheid om de polders zelf te betrekken bij het financiële probleem van hun calamiteuze buren. 
Daarnaast was een voordeel van dit systeem dat er geen bijdragen dwingend werden opgelegd, zoals 
voordien gebruikelijk was. De reacties op dit Keizerlijk Decreet bleven dan ook uit.  
 
3.7.6 Arrest van 15 februari 1813 
De laatste Franse overheidsbemoeienis met de calamiteuze polders dateert van 15 februari 1813. 
Het betrof de nadere uitwerking van de vijf polderarrondissementen en de commissies die per arron-
dissement waren opgezet om de aanvragen van noodlijdende polders te onderzoeken.278 Naast die van 
Sluis, Cadzand en Kallo, zijn voor ons onderzoeksgebied van belang de commissies van het arrondis-
sement Philippine en Axel-Hulst. Die van Philippine zou op 8 maart in Assenede bijeenkomen, de 
vergadering van de commissie Axel-Hulst was gepland op 15 maart te Hulst. 279  

                                                 
275  Te weten de arrondissementen: Kallo, Hulst, Axel, Philippine en Sluis. 
276  Die commissie van drie dijkgraven werd ad hoc aangesteld. 
277  Dit is een functie vergelijkbaar met die van staatssecretaris van het ministerie van Waterstaat. 
278  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 3 (ingekomen stukken; arrest van 15 februari 1813). 
279  De commissie van Sluis-Cadzandvergaderde op 1 maart, die van Kallo op 22 maart. 
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Of zij daadwerkelijk tot hun werkzaamheden zijn gekomen, blijft door het plotse vertrek van de 
Fransen onduidelijk. 
 
 
3.8 Polderwetgeving in de negentiende en twintigste eeuw 
 
Nadat de Fransen waren verdreven werden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden herenigd. 
Die hereniging was maar tijdelijk, vanaf 1831 gingen beide landsdelen definitief hun eigen weg.280 
 
3.8.1 Koninklijk Besluit van 16 november 1814 
Na advies van Rijkswaterstaat besloot Willem I, als soeverein vorst van de Verenigde Nederlanden, 
het Keizerlijk Decreet van 28 december 1811 te handhaven. Als overweging hierbij gold dat onge-
regeldheden in de overgangsfase dienden te worden voorkomen bij de subsidiëring van de achter-
liggende polders tijdens de uitvoering van benodigde werken aan de zeedijken. Hiermee werden de 
calamiteuze polders bedoeld. Wel werden er een paar aanpassingen aangebracht. Staats- of Zeeuws-
Vlaanderen zou voortaan als één arrondissement worden beschouwd voor het bepalen van de subsi-
dies aan de noodlijdende zeepolders. De administratieve indeling in arrondissementen bleef echter wel 
behouden en ook de indeling in drie linies. Pas als al de contributies van de achterliggende polders, 
volgens de geldende verdeelsleutel, hun maximum hadden bereikt, kon er een beroep op ’s lands kas 
worden gedaan. Voorts moest een aanvraag tot calamiteusverklaring nu rechtstreeks aan de directeur-
generaal van de Waterstaat worden gericht. Dit betekende naast een meer rechtstreekse bemoeienis 
van de overheid met de calamiteuze polders, ook een administratieve vereenvoudiging. De ‘democra-
tische’ tussenstap van de arrondissementscommissies verdween hiermee definitief uit beeld. 
De nieuwe landsregering probeerde de polderbesturen te paaien door de bijdragen van de achter-
liggende polders te verminderen ten koste van de bijdrage uit de staatskas.281 In 1816 bedroeg de 
staatsbijdrage 60.000 gulden. Enkele jaren later bleken er toch wat ongenoegens te bestaan over de 
bijdrage aan calamiteuze polders. Het ging hierbij om de uitwerking van het Koninklijk Besluit van 
27 april 1820. Volgens dit besluit moesten de achterliggende polders in de arrondissementen Cadzand 
en Axel een belasting betalen over de jaren 1817, 1818 en 1820. Protest hierover was voornamelijk te 
horen bij de ingelanden van de Autrichepolder. Zij wezen erop dat die speciale en uitzonderlijke 
belastingaanslag tegenstrijdig was aan hun recht van eigendom. Wat hen hierbij tegen de borst stootte, 
was het feit dat andere (buur)polders hiervan waren vrijgesteld.282 
Een protestbrief zou naar de koning worden opgestuurd. Ook bij de Zaamslagpolder zat men met deze 
kwestie in de maag. De penningmeester werd gelast het opgelegde bedrag niet uit te betalen en te 
wachten tot dat de ontvanger-particulier te Sas van Gent de polder hiertoe zou sommeren.283 
Op 20 juni 1823 werd een nieuw KB uitgevaardigd. Hierbij ging het meer specifiek over de te volgen 
procedure om in aanmerking te kunnen komen als calamiteuze polder. Of anderzijds om vrijstelling te 
krijgen van een bijdrage aan de noodlijdende polders. In dit KB stond ook de procedure uitgewerkt 
hoe het bedrag van opbrengst van een polder moest worden berekend. De beslissingsbevoegdheid 
hierover zou voortaan een provinciale aangelegenheid worden. Indien polders hun opgelegde bijdrage 
wilden aanvechten, moesten ze dit aantonen met de certificaten, uitgereikt door de controleurs, waarin 
de eigenlijke huurwaarde van de polderlanden was vastgesteld. 
Bovendien moesten ze de pachtcontracten bij het dossier voegen en ook de polderrekeningen. Indien 
dit niet voldoende was voor Gedeputeerde Staten om een gemotiveerde beslissing te nemen, kon de 
Gouverneur van de provincie een commissie van drie deskundigen laten aanstellen, één namens de 
gouverneur, één namens de polder in kwestie en één namens Gedeputeerde Staten. 
Deze commissie moest beëdigd worden door de kantonrechter tot wiens rechtsgebied de reclamerende 
polder behoorde. Van haar bevindingen moest de commissie een rapport opstellen en een advies 
geven. Indien dit advies vrijblijvend zou zijn, dan bleef de beslissing aan Gedeputeerde Staten.284 

                                                 
280 Het zou nog tot 1839 duren voordat Nederland België als onafhankelijk land erkende (Verdrag van Londen 

van 19 april 1839). 
281  WZV/AA, Oud-Beoostenblij-Bezuidenpolder, nr. 7. 
282  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 6 juni 1620). 
283  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 1, fo. 417. 
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3.8.1.1 Protest van de polders 
Sinds 1820 bestond er een sluimerend protest van een aantal polders in het gebied. De in hun ogen 
onbillijke oplegging van belasting, culmineerde in 1829 tot een protestpetitie gericht aan de koning. 
De aanstaande vernieuwing van het tienjarig budget voor de calamiteuze polders was hiervoor een 
uitstekende aanleiding. De kritiek omvatte vier punten. Allereerst was het Keizerlijk Decreet van 28 
december 1811 niet in een wet verankerd; een aantal keizerlijke reglementen bleef na hun uitvaardi-
ging daardoor zelfs buiten werking. Uitvoering van het Franse polderreglement was door de toe-
passing van de Nederlandse Grondwet van 1815 bovendien niet mogelijk. 
In de tweede plaats werden eigendommen van de polders belast met een belasting waarover ze nooit 
gehoord waren geweest. Dit was in strijd met het grondbeginsel dat degene die wordt belast daarin 
ook toestemt (Grondwet, art. 143, 150, 156, 157 en 159). In de derde plaats was sprake van ongelijke 
behandeling, want niet alle polders droegen hun aandeel bij in het onderhoud van de zeeweringen. 
Voor de komst van de Fransen was dit wel het geval geweest. Men pleitte dus voor een evenredige 
belasting op grond van de ligging van polders ten opzichte van het gevaar. In de vierde plaats was het 
de protesterende polders een doorn in het oog dat in andere delen van Zeeland de bijdragende polders 
bijna de helft minder betaalden dan de polders in het Land van Axel. De petitie eindigde met het 
voorstel om alle polders die ten zuiden van de Westerschelde lagen een bijdrage van 0,75 gulden per 
hectare te laten betalen. Deze zou ruim voldoende zijn om alle calamiteuze polders in Zeeuws-
Vlaanderen financieel te ondersteunen. Voorts plaatste men nog de opmerking of de beveiliging van 
zo’n groot poldergebied eigenlijk geen algemeen, dus een rijksbelang was.285  
Dit protest sorteerde effect. In de aanslag van 1830 werden nu alle polders van Zeeuws-Vlaanderen 
(Vierde en Vijfde District) aangeslagen om een bijdrage te betalen. Bovendien werd de bijdrage van 
de derde liniepolders verminderd met 0,50 gulden of 33% tot een gulden. De volgende stap van de 
landsregering was om via een nieuwe wet het reglement voor de polders der Zeeuwse eilanden 
toepasbaar te maken op de polders in het voormalige Staats-Vlaanderen. Zo kon worden bereikt dat de 
bijdragen aan calamiteuze polders voor de gehele provincie in het vervolg op gelijke voet zouden 
plaatsvinden. Bovendien was er een geheel nieuwe wetgeving in de maak op het beheer en de 
bekostiging der waterkeringen.286 
Die nieuwe wetgevende maatregelen raakten echter door den drang der omstandigheden (Belgische 
onafhankelijkheidsstrijd) wat op de achtergrond.287 In het nieuwe polderreglement van 1841 bleken 
deze ‘aanpassingen’ ook te zijn opgenomen. Een deel van de grieven van de Axelse polders had hier-
mee een wetgevend karakter gekregen.  
 
3.8.2 Reglement van Administratie der Polders in Zeeland (1841) 
In dit polderreglement werden twaalf artikelen gewijd aan de calamiteuze polders. Naast een nieuwe 
indeling in arrondissementen kwamen ook de voorwaarden aan bod waaraan een polder moest vol-
doen om als calamiteus te worden aangemerkt (Tabel 8). 
Naast het vervullen van formaliteiten om calamiteus te worden verklaard, hield artikel 8 duidelijk 
rekening met genoemde grieven bij het regelen van de bijdrage van de achterliggende polders, die 
voor eerste, tweede en derde liniepolders resp. 1,70, 1,15 en 0,85 gulden per ha bedroeg. Volgens een 
ingewikkelde procedure werden deze bijdragen geïnd (art. 12). 
Artikel 11 regelde de ontoereikendheid der financiële middelen van de achtergelegen polders. In een 
dergelijk geval bestond er een mogelijkheid om dit tekort uit de provinciale kas te laten betalen via 
een heffing van opcentiemen op de directe belastingen. Deze heffing was echter een omstreden zaak. 
Het ‘landsbelang’ waarop de Axelse polders hadden gezinspeeld in hun petitie van 1829, zou pas 
enkele decennia later aan bod komen. 

                                                                                                                                                        
284  WZV/AA, Beoostenblij-Benoorden, (ingekomen stukken; K.B. van 20 juni 1823). 
285  WZV/AA, Moerbekepolder, nr. 3 (petitie 30 december 1829). De ondertekenaars waren de polderbesturen van 

Canisvliet, Groote-Huissens, Autriche, Papeschor, Sint-Antonie, Sint-Francies, Beoostenblij-Benoorden, 
Capelle, Buth, Beoosten-en Bewestenblij, Zaamslag, Aandijke, Visschers, Koegors- en Nieuw-Zevenaar, 
Moerbeke (Nederlands deel), Varempé, Zuiddorpe-Noord, Zuiddorpe-Zuid, Sint-Elooi, Nieuw-Karnemelk, 
Oud-Beoostenblij, Nieuw-Beoostenblij, Rieden, Oud-Karnemelk, Wildelanden en Moerspui. 

286  Extract uit het Verbaal van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, nr. 5 (26 november 1830). 
287  Extract uit het Verbaal van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, nr. 7 (29 juli 1831). 
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Tabel 8  De Zeeuwse polderarrondissementen volgens het polderreglement van 1841. 
Arrondissement Geografische omschrijving 
Walcheren Eiland Walcheren en Nieuw- en Sint-Joosland 
Schouwen Eiland Schouwen en Duiveland 
Tholen Eilanden Tholen en Sint-Philipsland 
Zuid-Beveland Eiland Zuid-Beveland en Wolphaartsdijk 
Noord-Beveland Eiland Noord-Beveland 
Oostburg Samengesteld uit polders van Vierde District gelegen tussen de Braakman en 

het Zwin en ten noorden van de Passageule en de Sophia- en Diomèdepolder 
Sluis Sophia- en Diomèdepolder, alle overige polders van het Vierde District, en 

oostelijk deel van Clarapolder dat voordien tot Vijfde District behoorde 
Axel Samengesteld uit de polders van het Vijfde District, gelegen ten westen van 

het Hellegat, de vier Blijpolders en de Oud-Karnemelkpolder 
Hulst Hiertoe behoren alle overige polders uit het voormalige Vijfde District 

 
In 1850 kwam een jarenlang misbruik aan de orde. Het bleek dat waterstaatsbeambten en leden van de 
dijkdirecties op achteloze wijze, in het nadeel der fondsen, de keuringen van de dijkmaterialen hadden 
uitgevoerd. Alle betrokkenen werden ernstig vermaand en een waterstaatsambtenaar kreeg zijn ont-
slag. In hetzelfde jaar werd de Gouverneur van de provincie geattendeerd op een andere handeling die 
niet betamelijk was, namelijk het toeeigenen van een lid der dijkdirectie van onbruikbaar geachte 
materialen. Artikel. 53 van het polderreglement verbood dit. Dergelijke materialen moesten in het 
vervolg openbaar worden verkocht en de opbrengst in de kas van de desbetreffende calamiteuze 
polder worden gestort. 
 
3.8.3 Reglement voor de calamiteuze polders en waterschappen in Zeeland (1871) 
In 1848 vond er een grondwetswijziging plaats. Volgens artikel 192 kregen Provinciale Staten de be-
voegdheid regelend op te treden inzake de waterschapsorganisatie en -centralisatie en die vervolgens 
aan te passen aan de nieuwe wettelijke toestand.288 Het vraagstuk van subsidiëring aan de nood-
lijdende polders bleef voor de provinciebestuurders een moeilijke opgave. Over de bevoegdheden van 
Provinciale Staten inzake het financieel beheer bestond veel meningsverschil. 
Hierbij ging het over de vraag in hoeverre het beheer van de waterkeringen van de calamiteuze 
polders een zaak was voor het Rijk dan wel voor de Provincie. Namens het Rijk oefenden de ingeni-
eurs van Rijkswaterstaat namelijk een bijzonder toezicht uit op het geldelijk beheer van de nood-
lijdende polders. Bovendien gaf het Rijk financiële steun aan die polders. Hierdoor ontstond er een 
impasse. Omdat het waterstaatswezen in een verwaarloosde toestand verkeerde, was regelgeving 
dringend gewenst. Het vraagstuk van de subsidiëring van de calamiteuze polders werd echter pas 
geregeld door de Wet van 19 juli 1870. Daarin werd bepaald onder welke voorwaarden de calami-
teuze polders in Zeeland subsidie konden krijgen. 
Toen dit vraagstuk was opgelost, konden de Provinciale Staten een afzonderlijk reglement voor de 
calamiteuze polders in Zeeland opstellen.289 Dit reglement zou de basiswetgeving worden voor alle 
calamiteuze polders in Zeeland en zou gedurende ruim een eeuw van kracht blijven.  
Op 11 augustus 1871 kondigden Gedeputeerde Staten het Reglement voor de calamiteuze polders of 
waterschappen in Zeeland af, bestaande uit acht hoofdstukken.290 Volgens art. 2 van hoofdstuk 2 kon 
een polder of waterschap calamiteus worden verklaard op verzoek van de algemene vergadering waar-
bij de zware last van de dijkzorg werd aangetoond. 

                                                 
288  ‘De Provinciale Staten hebben binnen hunne provinciën het toezigt op alle wateren, bruggen, wegen, water-

werken en waterschappen; zij zijn bevoegd, onder goedkeuring des Konings, in de bestaande inrigtingen en 
reglementen der waterschappen, behoudens de bepalingen der twee voorgaande artikelen, veranderingen te 
maken en nieuwe vast te stellen. De besturen dezer waterschappen kunnen aan de Staten daartoe voordragten 
doen.’ (art. 192 Grondwet 1814). 

289  Het reglement omvatte acht hoofdstukken. Algemeene bepalingen (I); Van de calamiteusverklaring (II);Van 
de inrichting der calamiteuze waterschappen (III);Van het bestuur der waterkeeringen van de calamiteuze 
polders (IV);Van de verreischten voor het lidmaatschap van den dijkraad en van het dijkbestuur, de af-
treding, de tijdelijke vervanging en het ontslag (V);Van den bevoegdheid en den werkkring van de dijkraden 
en de dijksbesturen (VI); Bepalingen van orde voor de vergadering van den dijkraad en van het dijksbestuur 
(VII) en Van den secretarisontvanger van het dijksbestuur (VII). Zie ook Gallé 1963: 220-2. 

290  Provinciaal Blad van Zeeland 1827-1896, nr. 91 p. 38 e.v. 



108 
 

Bij die aanvraag was een overzichtsstaat van de uitgaven over de afgelopen twaalf jaar vereist, of 
anders sinds de bedijking. Op grond hiervan kon worden nagegaan welke werken waren uitgevoerd en 
wat er was uitgegeven voor de zeewering, oeververdediging en de kosten van de binnenwerken. 
Behalve technische gegevens over de zee- en binnenijken, moest ook informatie over alle polder-
eigendommen met daarbij de kadastrale omschrijving en de huur- en pachtwaarde worden verstrekt.  
Nadat aan al deze formaliteiten was voldaan, kwamen GS in actie. Het was hun taak om onderzoek te 
doen naar de toestand der waterkering en de kasgelden van de aanvragende polder of het waterschap. 
Ook moesten ze nagaan of de huidige schulden niet konden worden afgelost door het dijkgeschot te 
verhogen. Voorts behoorde het tot hun taak om te zien of de verkoop van polder- of waterschaps-
eigendommen voor een rechtmatige prijs was gebeurd. Na deze onderzoeksfase stelden GS aan Pro-
vinciale Staten de aanvraag tot calamiteusverklaring voor, eventueel voorzien van het onderzoeks-
rapport. Ook het gevoelen van de aanpalende buurpolders (die bijdrageplichtig zouden worden) werd 
hierbij meegedeeld. Bovendien formuleerden ze een positief of negatief voorstel.  
De uiteindelijke calamiteusverklaring was voorbehouden aan de Provinciale Staten. Ze gingen tot 
calamiteusverklaring over van het gehele waterschap dat de kosten van zeewering en oeververdedi-
ging betaalde. Ook al betrof het verzoek slechts de zeewering en oeververdediging van één polder 
behorend tot het waterschap. Een verzoek kon ook worden geweigerd indien zij de overtuiging had-
den dat de zeewering en oeververdediging gedurende de laatste jaren (moedwillig) waren verwaar-
loosd. De calamiteusverklaring was een feit na goedkeuring bij KB. 
Tot het bestuur, beheer en onderhoud van een calamiteuze zeewering en oeververdediging werd een 
afzonderlijk waterschap opgericht. Dit was samengesteld uit de calamiteuze polder of het calamiteus 
waterschap en al de polders die verplicht zouden worden een financiële bijdrage te leveren. 
Het bestuur en beheer van alle werken en belangen van een calamiteuze polder of calamiteus water-
schap die niét tot de zeewering en oeververdediging behoorden, bleef opgedragen aan het bestuur dat 
daarmee was belast. In de praktijk betekende dit dat het ‘buiten’beheer van het ‘binnen’beheer werd 
gesplitst. Het binnenbeheer (wegen, sloten, heulen) bleef onder het bestuur staan van de polder of het 
waterschap die een calamiteusaanvraag had gedaan. Het buitenbeheer (onderhoud van dijken en voor-
oever) viel onder een apart waterschapsbestuur dat, zoals gezegd, speciaal hiertoe werd opgericht. 
Het bestuur van een calamiteus waterschap bestond uit een algemeen én een dagelijks bestuur. 
Het algemeen bestuur werd ‘dijkraad’ genoemd. De dijkraad bestond uit afgevaardigden van de cala-
miteuze polder(s) of waterschap(pen) en de bijdragende achterpolders. Hierbij gold dat tweederde van 
de afgevaardigden afkomstig diende te zijn uit de calamiteuze polder(s) of waterschap(pen). Eenderde 
moest afkomstig zijn van de bijdragende polders. Deze afgevaardigden werden gekozen door de ver-
gadering van ingelanden van de calamiteuze en bijdragende polder(s) en/of waterschap(pen). Ze 
hadden een raadgevende stem in de dijkraad. Het dijkbestuur of dagelijks bestuur werd uit het midden 
van de dijkraad gekozen. Het bestond uit de voorzitter en een aantal leden dat voor elk calamiteus 
waterschap apart werd bepaald door Provinciale Staten. De voorzitter van het dijkbestuur of tenminste 
één der leden moest in een of meer bijdragende polders grondeigendom hebben. De benoeming van 
de voorzitter gebeurde door de Koning op voordracht van drie kandidaten door de dijkraad. Deze 
procedure gold ook voor de bestuursleden. Van belang was ook de nationaliteit van de voorzitter en 
bestuurs- en dijkraadsleden. Men moest Nederlander zijn en een minimumleeftijd hebben van 23 jaar. 
Voor de voorzitter of een bestuurslid gold nog de beperking dat ze niet tegelijkertijd als lid van de 
dijkraad vertegenwoordiger konden zijn van de polder namens wie ze in de dijkraad waren gekozen. 
In dat geval moest er een andere afgevaardigde uit de desbetreffende polder worden gekozen. Een 
andere beperking was dat ze bijvoorbeeld niet als advocaat of procureur tegen het calamiteus water-
schap mochten optreden. Dit lijkt om beroepsethische redenen alleen al verwerpelijk gedrag te zijn!  
Alvorens in functie te treden moesten voorzitter, bestuursleden en leden van de dijkraad een eed 
afleggen in handen van de Commissaris des Konings of de door hem aangewezen burgemeester.291  

                                                 
291  ‘Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik om tot ………. te worden benoemd, rechtstreeks of zijdelings, aan nie-

mand iets beloofd of gegeven heb of geven zal. Ik zweer (beloof) trouw aan de Grondwet en aan de wetten 
des Rijks; dat ik, zoveel in mijn vermogen is, de belangen van het bestuur der waterkeering van den calami-
teuzen polder (de calamiteuze polders) of het calamiteuze waterschap (de calamiteuze waterschappen) …… 
zal voorstaan en bevorderen, en al de daartoe betrekkelijke verordeningen zal naleven en doen naleven. Zo 
waarlijk helpe mij God almachtig! (Dit verklaar en beloof ik!).’ 
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De ambtstermijn van dijkraden en dijkbesturen was zes jaar, waarvan elke twee jaar eenderde aftrad. 
Herverkiezing was mogelijk. Bij ziekte of afwezigheid van een voorzitter kon een lid van het dijk-
bestuur hem vervangen en kreeg na twee maanden zelfs diens bezoldiging. Bij wangedrag konden de 
voorzitter of bestuursleden door de Koning worden geschorst of zelfs ontslagen. Daartoe werd een 
vaste procedure gevolgd. Zowel voorzitters als leden van het dijkbestuur dienden woonachtig te zijn 
in de gemeente (of een der gemeenten) waar het calamiteuze waterschap gelegen was. 
Tot de voornaamste taken van het dijkbestuur behoorden het uitvoeren van de besluiten en verorde-
ningen van de dijkraad en nieuwe voorbereiden. Het dijkbestuur hield dagelijks toezicht op het beheer 
van onder meer de eigendommen van het waterschap en nam voorzorgsmaatregelen wanneer gevaar 
dreigde. Daartoe behoorde niet alleen het opstellen van voorwaarden van aanbesteding van werk-
zaamheden en levering van materialen, maar ook viel al het werkvolk onder haar verantwoording. 
Daarnaast oefende ze controle uit op de boeken en de kas van de ontvanger en stelde een dijkgeschot 
voor en andere belastingen over de betrokken polders of waterschappen. Tenslotte kondigde het dijk-
bestuur namens Gedeputeerde Staten ook keuren of politieverordeningen af. 
Naast het dijkbestuur was er de dijkraad of algemeen bestuur die tot taak had besluiten te nemen in 
verband met het onderhoud, de vernieuwing en de aanleg van dijken en werken aan de zeewering, 
evenals de werken tot versterking en verbetering van de vooroevers met het toezicht daarop. Ook 
hield de dijkraad toezicht op de sluizen en sluiswerken die tot de buitenkering dienden, met de daartoe 
behorende gebouwen. Verder stelde de raad de jaarlijkse begroting vast en controleerde de jaarreke-
ning. Ook alle handelingen met betrekking tot eigendommen van het waterschap vielen onder de 
verantwoordelijkheid van de dijkraad, alsmede het beleggen van gelden en afsluiten van leningen. 
Daarnaast stelde de dijkraad het dijkgeschot en bijkomende bijdragen vast. Voorts stelde de dijkraad 
instructies en reglementen van inwendige orde op alsook keuren en politieverordeningen op de 
werken. Al moesten die laatste wel eerst door Gedeputeerde Staten worden goedgekeurd. 
Tot de sociale zorg van de dijkraad behoorde ook het nemen van maatregelen ter voorziening in het 
lot der weduwen en wezen van de waterbouwkundige ambtenaren in dienst van het waterschap.  
Een calamiteuze polder had ook een secretaris-ontvanger. Evenals bij de vrije polders, was hij geen 
lid van het dagelijks bestuurscollege. Alleen Nederlanders van minimaal 23 jaar oud kwamen in aan-
merking en werden uit een voordracht van drie door de dijkraad gekozen. Daarbij mochten er tussen 
hem en leden van de dijkraad of dijkbestuur geen te nauwe bloed- of aanverwantschap bestaan en 
evenmin mocht hij zijn functie combineren met die van lid of voorzitter van de dijkraad of dijkbestuur 
waarbij hij werkzaam was. Wel mocht hij het secretaris-ontvangerschap van het binnen- en buiten-
beheer van calamiteuze polders of waterschappen mocht combineren. Naast eedaflegging moest hij 
ook voldoende borg stellen. 
Tot zijn taak als secretaris behoorde onder meer het notuleren van de vergaderingen met genomen 
besluiten en die naar Middelburg opsturen. Verder diende hij alle stukken die van de dijkraad of van 
het dijkbestuur uitgingen te ondertekenen en deze te bewaren in het waterschapsarchief. Als ont-
vanger was hij verantwoordelijk voor inning van het dijkgeschot en voor de bijdragen van de omlig-
gende polders. Ook ontving hij de bijdragen uit de Rijks- en/of provinciekas. Jaarlijks legde hij voor 
de financiële administratie rekening en verantwoording af aan het dijkbestuur. Voor alle uitgaven had 
de ontvanger een gemotiveerd en ondertekend bevelschrift nodig. Ook kon hem te allen tijde inzage in 
de kas worden gevraagd. Bij niet functioneren of onregelmatigheden konden de nodige sancties 
worden getroffen, maar bij dit alles kon men niet om de goedkeuring van Gedeputeerde Staten heen. 
Calamiteusverklaringen konden ook weer ongedaan gemaakt worden. Na een omslachtige administra-
tieve rompslomp waarbij de polder kon aantonen voortaan op eigen benen te kunnen staan, kon een 
vrijverklaring worden verkregen dat door een KB werd bekrachtigd. Dit was het geval met de calami-
teuze Stad-Philippinepolder,292 die per 1 januari 1899 weer gewoon door het leven ging als Stad-
Philippinepolder; zie Figuur 15.293 Uit het feit dat er vrijwel geen reacties op het reglement van 1871 
kwamen van de desbetreffende polders, behalve van de Zaamslagpolder,294 blijkt dat de polders 
berustten in de situatie. 
 

                                                 
292  Dit poldertje was slechts 17 ha groot. 
293  Het KB tot vrijverklaring dateerde van 28 december 1898. 
294  WZV/AA, Zaamslagpolder, (buitengewone vergaderingen van 27 oktober 1870 en 2 augustus 1871). 
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Figuur 15  Uitgevoerde werken aan de calamiteuze Stad-Philippinepolder (Zeeuws Archief, Rijkswaterstaat 
kaarten en tekeningen nr. 1745). 
 
3.8.4 Besluit van 25 oktober 1976: Intrekking van het Reglement op de calamiteuze polders 
Iets meer dan een eeuw is het Reglement op de calamiteuze polders van 1871 van kracht geweest. 
Wel werden er in de loop der tijd zestien wijzigingen aangebracht. Bij besluit van Provinciale Staten 
van 25 oktober 1976 werd het Reglement ingetrokken, zij het dat er enkele overgangsbepalingen 
waren in opgenomen. Zo dienden alle eigendommen en bezittingen van de waterkeringen van de cala-
miteuze polders of waterschappen in Zeeland, waaronder de archieven, over te gaan naar het desbe-
treffende waterschap, waarin deze waterkeringen werden opgenomen. Alle rechten, vorderingen en 
verplichtingen zouden ten bate of ten laste komen van het waterschap waarin de waterkeringen 
werden opgenomen. De waterstaatkundige taak van de waterkeringen van de calamiteuze polders of 
waterschappen en al hun verdere verplichtingen, voortspruitende uit reglement, overeenkomsten, 
historisch gegroeide of op één of andere manier feitelijk bestaande toestanden en omstandigheden, 
zouden overgaan op het waterschap waarin deze waterkeringen werden opgenomen. Ook werd aan-
dacht besteed aan het sociale aspect van de intrekking van het reglement voor de calamiteuze polders. 
Alle ambtenaren van de desbetreffende polders of waterschappen gingen naar het nieuwe waterschap 
over, maar konden wel binnen een jaar worden ontslagen.295 
 
 
3.9 Calamiteuze polders in de praktijk: twee voorbeelden 
 
Vooral de kustpolders in het noorden van het onderzoeksgebied bleken al kort na hun inpoldering in 
financiële problemen te komen door de grote uitgaven aan hun zeeweringen. Ze moesten al snel een 
beroep doen op financiële steun van de overheid. 
 
3.9.1 Margarethapolder 
Op 21 december 1741 kregen de bedijkers van de Margarethapolder van de Staten van Zeeland een 
octrooi om een deel van het schorrengebied ten noorden van de Zaamslagpolder te bedijken (Fig. 16). 

                                                 
295  Provinciaal Blad van Zeeland, nr. 60 (1976: besluit tot intrekking van het reglement voor de calamiteuze 

polders. 
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Figuur 16  De Margarethapolder, gelegen ten noorden van de Zaamslagpolder (Zeeuws Archief: Atlas Hattinga; 
nr. 440). 
 
Volgens dit octrooi zouden ze gedurende 21 jaar onder meer vrijgesteld worden van de gewone en 
buitengewone (200ste penning) belasting of verponding op de ingedijkte landen en de gebouwen.296 
Hoewel die termijn in 1763 was verlopen, bleek de polder zichzelf nog steeds niet financieel te kun-
nen bedruipen. Daarom werd de Staten van Zeeland verzocht om nog enige jaren vrijstelling van de 
verponding. Door fataliteiten en ongemakken was de polder namelijk in een slechte financiële positie 
gekomen. Zo waren de bedijkingkosten veel hoger opgelopen dan was voorzien. Bovendien was in 
1748 ook nog de oogst verhageld waarvan de schade op ruim 19.000 gulden werd geschat! Door 
hevige regenval in 1749 waren landen braak blijven liggen waardoor er geen inkomsten waren. Ook 
moest door de bezetting van het gebied door de Franse troepen extra (oorlogs)belasting worden 
betaald. Dit betekende dat pas veertien jaar na de bedijking de bedijkingschulden definitief waren 
afgelost, terwijl dit bij een normale bedijking al na zeven à acht jaar was. Hoewel de polder in febru-
ari 1762 ternauwernood aan een overstromingsramp was ontsnapt, waren er zoveel gaten in de zeedijk 
geslagen dat de herstelkosten ruim 1.600 gulden bedroegen. 
Het polderbestuur vroeg en verkreeg (na onderzoek) het recht om gedurende twee jaar (1764 en 1765) 
te worden vrijgesteld van de extra verponding van 0,5%, die een belasting van 1,20 gulden (4 schel-
lingen) per gemet betekende. In dit bedrag was niet de 0,30 gulden per gemet gerekend die de polder 
moest storten in het pas opgerichte Fonds voor de calamiteuze polders (per 1 januari 1764). Ook 
mocht de polder gedurende de jaren 1764 en 1765 het dijkgeschot niet verlagen.297 Daarenboven 
dienden ze als noodlijdende polder hun jaarrekening op te zenden aan de Provinciale Rekenkamer.298 
Wegens extra kosten aan de zeedijk had de polder vanaf 1786 veel geld moeten lenen en was daardoor 
weer in geldnood geraakt. Het Generaal Reglement van 1791, waarin ook veel aandacht werd besteed 
aan calamiteuze polders (zie § 3.3.1), kwam dus als een geschenk uit de hemel. Een aanvraag volgde 
en de polder werd calamiteus verklaard. In hun besluit van 19 juni 1792 beslisten de Staten van Zee-
land ondermeer dat de polder recht had om van de eerste liniepolders 0,60 gulden per gemet subsidie 
te vragen en van de tweede liniepolders 0,25 gulden per gemet (Tabel 9). Dit had een terugwerkende 
kracht in per 1 januari 1791 en zouden eindigen per 31 december 1797. 

                                                 
296  Deze belasting of ‘verponding’ werd geheven op de pachtwaarde van gronden en gebouwen. De ordinaire of 

gewone belasting bedroeg 1 %; de extraordinaire of buitengewone verponding bedroeg 0,5 %. 
297  Dit dijkgeschot bedroeg in 1763 3 gulden (10 schellingen) per gemet. 
298  ZA, Gedrukte resoluties Staten van Zeeland, Ao 1764. 
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Tabel 9  De achterliggende polders in het Committimus. 
Eerste liniepolders Tweede liniepolders Derde liniepolders Vierde liniepolders 
Zaamslagpolder Beoostenblij-Benoordenpolder Noordpolder bij Axel Buthpolder 
Krekepolder Capellepolder Oud-Eglantierpolder Lievenspolder 
Groote Huissenspolder Visserspolder Oud-Zevenaarpolder Catspolder 
Kleine Huissenspolder Nieuw-Eglantier en Nieuw- 

Zevenaarpolder 
Lovenpolder Vlooswijkpolder 

Sluispolder 
 Sparxpolder  Goesschepolder 
 Sint-Annapolder  Willemskerkepolder 
 Zeven Triniteitspolder  Oud-Westenrijkpolder 
 Serlippenspolder   
 Aan- en Genderdijkepolder   

 
De Capellepolder bleek, als tweede liniepolder, aanvankelijk niet geneigd de gevraagde bijdrage te 
voldoen. Er was druk nodig uit Middelburg om toch tot betaling over te gaan.299 Voorts kreeg de 
polder het recht van de provincie om een nieuwe lening af te sluiten van 114.500 gulden tegen een 
maximale rente van 4%. Van dit bedrag moesten ze dan wel de nog uitstaande schuld aan de Provin-
ciale Rekenkamer aflossen van ruim 77.000 gulden! Ook moesten ze er alle uitstaande wisselbrieven 
ten laste van de polder mee aflossen, ofwel laten omzetten in obligaties met een maximale rente van 
4%. Met het overblijvende bedrag dienden de buitengewone werken aan de zeewering van de polder 
te worden bekostigd die geraamd waren op 6.060 gulden. Voorts moest het negatieve slot van de 
polderrekening over 1790, zijnde 1.158 gulden, worden aangezuiverd. Bovendien moesten ze hiermee 
aan de aannemers voor de geleverde Vilvoordse steen in 1791 2.000 gulden betalen.300 De ‘bevoog-
ding’ door het provinciebestuur van de polder komt hier nog eens duidelijk tot uitdrukking. In 1793 
werd een overeenkomst gesloten tussen de polder en het provinciebestuur. Deze laatste zou de polder 
een subsidie geven van 3.000 gulden waarmee een uitstaande en opgevorderde wisselbrief aan de 
erven Evertsen kon worden afgelost. Ondanks dat er sprake was van subsidie moest het bedrag aan de 
provincie worden terug betaald en bovendien tegen een rente van 4%!301 
Door de komst van de Fransen en de inlijving van het huidige Zeeuws-Vlaanderen bij het Schelde-
departement kwam de subsidiestroom uit Middelburg stil te liggen. De Margarethapolder bleek daar-
door niet meer in staat om het dijkonderhoud uit te voeren en de uitstaande schulden af te lossen. Dit 
probleem hadden ze al enkele malen aangekaart bij het Franse bestuur te Gent, daarbij wijzend op 
mogelijke overstromingsgevaar (ook van het achterland). De Franse overheid toonde begrip voor de 
problematiek en gaf de polder zo nu en dan wat subsidie. Die mocht uitsluitend gebruikt worden voor 
onderhoud en herstel van de zeedijk, niet voor de aflossing van de lopende schulden, althans zolang er 
nog steeds oorlog was. In de praktijk betekende dit dat er jaarlijks meer werd uitgegeven dan ont-
vangen.302 Deze onwenselijke toestand leidde op 22 januari 1802 dan ook tot een overstroming van de 
polder. Nadien kwam de polder onder het beheer van de Franse ingenieurs.303 
Na de aftocht van de Fransen is er weinig informatie voorhanden over de al dan niet calamiteuze 
toestand van de polder.304 Vanaf 1823 blijkt de polder subsidie te krijgen van zowel de achterliggende 
polders als ’s Lands Kas, wat duidt op een continuering van de calamiteuze toestand.305 Kennelijk 
bleef dit zo, want in 1837 is er sprake van een door de minister van Binnenlandse Zaken gearresteerde 
begroting van de gewone onderhoudswerken aan de polder van 8.860 gulden. Terwijl die voor 1839 
12.950 gulden bedroeg bleek de Gouverneur van de provincie de polder een dijkgeschot te hebben 
opgelegd van 1.905 gulden, te betalen in vier termijnen. De totale kosten van de polder bedroegen in 
dat jaar 9.240 gulden, zodat er een tekort was van 7.335 gulden. Dit bedrag zou van Rijkswege aan de 
polder worden uitbetaald, waarmee opnieuw de afhankelijke positie van de Margarethapolder wordt 
onderstreept.306 

                                                 
299  WZV/AA, Margarethapolder, nr. 34. 
300  ZA/Verzameling W.A. van Citters, nr. 15. 
301  WZV/AA, Margarethapolder (ingekomen stukken d.d. 7 november 1793). 
302  Idem, brief van penningmeester S. Hoelands aan G. de Becker te Brussel van 19 Floréal jaar 8. 
303  Idem, brief aan de commissaris van het Vijfde District te Axel van 8 november 1819. 
304  Archiefmateriaal vóór 1823 is praktisch niet aanwezig. 
305  WZV/AA, Margarethapolder, nr. 38. 
306 Idem, nr. 1. 
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Door de invoering van het ‘Reglement van administratie der polders in Zeeland’ van 1841 kon de 
polder definitief aanspraak maken op het predikaat calamiteus. Het verslag van de jaarlijkse algemene 
vergadering van 26 april 1842 wordt dan ook voorafgegaan door de zin ‘Gewone algemene vergade-
ring van den calamiteusen Margarethapolder…’.307  
Het Reglement voor de calamiteuze polders en waterschappen in Zeeland uit 1871 deed de polder 
opnieuw besluiten een calamiteusverklaring aan te vragen. Dit deden ook de naastliggende Kleine 
Huissens- en Eendragtpolder. Ze werden alle drie ondergebracht in een apart waterschap. Samen met 
de direct ten zuiden daarvan liggende polders Nieuw-Othene, Zaamslag, Kreke, Groote Huissens en 
Van Lynden. Dit nieuwe waterschap heette voluit: Waterkeering van de calamiteuse polders Marga-
retha, Kleine Huijssens en Eendragt. De taak van dit waterschap was de zorg voor het buitenbeheer 
van de drie polders. 
Op 7 september 1877 kondigden de Staten van Zeeland een wijziging van het bijzondere reglement 
voor het bestuur en beheer der waterkering van de calamiteuze polders Margaretha, Kleine Huissens 
en Eendragt af. De zuidgrens van het waterschap zou gevormd worden door de dijken die de drie 
calamiteuze polders scheidden van de polders Nieuw-Othene, Zaamslag, Kreke, Groot Huissens en 
Van Lynden. De onderhoudsplicht ervan hoorde voor het gedeelte gelegen tussen Margaretha, Nieuw-
Othene, Zaamslag, Kreke en Groote Huissenspolder, toe aan genoemde polders. Elk voor het gedeelte 
waardoor de desbetreffende polder van de Margarethapolder gescheiden was. Het gedeelte van de 
grensdijk tussen de polders Eendragt, Groote Huissens en Van Lynden hoorde toe aan de twee laatst-
genoemde polders. Eveneens voor het gedeelte waardoor zij van de Eendragtpolder waren gescheiden. 
Ook werd in dit besluit vastgesteld dat de dijkraad voortaan moest bestaan uit drie vertegen-
woordigers van de calamiteuze Margarethapolder, twee vertegenwoordigers uit de calamiteuze Kleine 
Huissenspolder, drie vertegenwoordigers uit de calamiteuze Eendragtpolder, een vertegenwoordiger 
uit de Nieuw-Othene- en Krekepolder, twee uit de Zaamslagpolder, twee uit de Groote Huissens-
polder en een vertegenwoordiger uit de Van Lyndenpolder.308 Naast het buitenbeheer van de drie 
calamiteuze polders, dat nu in handen was gekomen van het speciaal daartoe opgerichte waterschap, 
bleef het binnenbeheer gewoon in handen van de eigen polderbesturen (Tabel 10). 
Tijdens de eerste vergadering van het dijkbestuur van het nieuwe waterschap van 13 oktober 1871 in 
de directiekeet van de Margarethapolder, werden de wedden van het dijkbestuur en het presentiegeld 
van de leden van de dijkraad vastgesteld. Het dijkbestuur had zichzelf een royaal salaris toegemeten. 
Zo zou de voorzitter jaarlijks 600 gulden incasseren en beide bestuursleden ieder 400 gulden. Gedepu-
teerde Staten waren het hiermee niet eens en de wedden werden naar beneden bijgesteld (Tabel 10). 
Ook het presentiegeld mocht maar vijf in plaats van zes gulden bedragen. Het traktement voor de 
secretaris-ontvanger werd daarentegen naar boven bijgesteld. Aanvankelijk was maar 75 gulden als 
wedde voorzien. Volgens GS diende de wedde gerelateerd te worden aan de inkomsten van het water-
schap en mocht daarom 335 gulden bedragen. 
 
Tabel 10  Leden van het dijkbestuur en de dijkraad en ambtenaren van de Waterkeering in 1872. 
Dijkbestuur Jaarwedde 

(guldens) 
Dijkraad Namens 

H. Wolfert, voorzitter 350 J. Dieleman Kleine Huissenspolder 
L. van Dixhoorn, bestuurslid 175 Adriaan Scheele Kleine Huissenspolder 
A. Riemens, bestuurslid 175 Jan Dieleman Kleine Huissenspolder 
  Adriaan Grenu Margarethapolder 
Secretarisontvanger  Willem de Klerk Margarethapolder 
Ernst Wortman, secretarisontvanger 335 François de Ruijter Margarethapolder 
  J. Vinke Eendragtpolder 
Technisch personeel  P. Zegers Pz Eendragtpolder 
Jacob Mulder, waterbouwkundig ambtenaar 1.000 Jan de Putter Lz Eendragtpolder 
A. Louwers, werkbaas 650 Cornelis de Bockx Zaamslagpolder 
  Leendert van Dixhoorn Zaamslagpolder 
Overig personeel  J. Sturm Nieuw-Othene en Krekepoler 
P. de Vos, dijkwachter/bode 450 Adriaan Riemens Groote Huissenspolder 
  Maarten van Dixhoorn Groote Huissenspolder 
  Adriaan Verpoorte Van Lynden 

                                                 
307 WZV/AA, Margarethapolder, nr. 1 (algemene vergadering van 26 april 1842). 
308 Provinciaal Blad, nr. 90; Besluit van 7 september 1877 nr. 47. 
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Hij diende wel een borg van 4.000 gulden te geven voordat hij aangesteld kon worden. 
Ook over het technisch personeel bestond er aanvankelijk onenigheid tussen de dijkraad en Gedepu-
teerde Staten. Eén waterbouwkundige was volgens de provincie voldoende en ze stelde voor om, in-
dien nodig, tijdelijk een tweede aan te stellen. Dit was niet naar de zin van het waterschap. Ze stelden 
daarom eveneens dijkbaas Louwers tijdelijk aan als waterbouwkundig ambtenaar, totdat de algemene 
vergadering van de dijkraad zou beslist hebben om toch een tweede ambtenaar in dienst te nemen. 
Gedeputeerde Staten bleven zich echter verzetten, zodat de algemene vergadering zich hierbij nood-
gedwongen diende neer te leggen.309 De macht van de subsidiërende provinciale overheid komt door 
dit ‘incident’ nog eens duidelijk tot uitdrukking. 
De waterbouwkundig ambtenaar en de dijkbaas hadden naast hun wedde recht op vrij wonen.  
Een van de eerste taken was het samenstellen van een kaart van het waterschap die gebruikt zou 
worden voor het besturen, beheren en bekostigen van de zeewering en oeververdediging van de drie 
calamiteuze polders en de onmiddellijk eraan grenzende dijk. Bovendien moest op de kaart nauw-
keurig aangegeven worden welke gronden door die dijk onmiddellijk werden beschermd. 
Een nieuwe ontwikkeling was de calamiteusverklaring van de tussen Terneuzen en Margarethapolder 
gelegen poldertjes Serlippens en Nieuw-Othene in 1923. Gedeputeerde Staten beslisten dat beide bij 
de Waterkeering van de calamiteuse polders Margaretha, Kleine Huijssens en Eendragt zouden 
worden ondergebracht. Aanvankelijk oefende het bestuur van de Waterkeering ook het bestuur uit 
over de twee nieuwe poldertjes. In 1924 werd een nieuw bestuurslichaam gecreëerd die alle vijf de 
polders omvatte. De nieuwe benaming was nu Waterkering Serlippens c.a.310 De oprichting betekende 
dat alle noordoostelijke kustpolders in calamiteuze toestand verkeerden.311 Deze situatie zou voort-
duren tot 1977, toen de wet op de calamiteuze polders definitief werd afgeschaft. Dit was des te merk-
waardiger omdat twaalf jaar eerder de grote golf van polderconcentraties had plaatsgevonden. On-
danks die waterschapsconcentratie, waarbij de vijf calamiteuze kustpolders waren opgenomen in het 
nieuwe waterschap Axeler Ambacht, bleef de Waterkering Serlippens c.a. juridisch en administratief 
bestaan. De dijkraad bestond nu echter niet meer uit vertegenwoordigers van de direct omliggende 
polders, maar uit vertegenwoordigers van het waterschap Axeler Ambacht. Die constructie was 
bedacht om te kunnen blijven profiteren van de faciliteiten welke op grond van de wet op de calami-
teuze polders van 1871 werden toegekend aan polders die aan de voorwaarden van deze wet volde-
den. Deze opmerkelijke juridische situatie zou blijven voortduren totdat de zogenaamde Bijdragenwet 
in werking trad. Dit gebeurde pas per 1 januari 1978. De laatste vergadering van de Waterkering Ser-
lippens c.a. eindigde dan ook met de opmerking van de voorzitter dat ‘deze vergadering de geschie-
denis zal ingaan als de laatste vergadering van de Dijkraad, dankzij de taaie Wet van 1870’.312 
 
3.9.2 Nieuw-Neuzenpolder 
Ook de aan de zee liggende Nieuw-Neuzenpolder (1816) kreeg al snel te kampen met zware onder-
houdskosten voor de zeewering. Nochtans was na de bedijkingaanvraag door de Compagnie Blemont 
een uitgebreid onderzoek gedaan naar de ‘veiligheid’ van de nieuwe bedijking in verband met de 
ligging vlak tegen de Westerschelde. Nadat gebleken was dat er nog ruim voldoende schorland als 
vooroever aanwezig zou zijn, had hoofdingenieur Van Diggelen van de Waterstaat zijn toestemming 
gegeven. 
Tot 1841was er geen vuiltje aan de lucht, want de polderkas bleek toen zo goed gevuld te zijn dat 
besloten werd geen geschot te heffen!313 Dit feit was bij Gedeputeerde Staten in het verkeerde keelgat 
geschoten en wilden weten wat daarvan de reden was, want de stroming voor de kust naderde ras de 
zeedijk. Volgens de polder was de vooroever de afgelopen drie jaar niet verslechterd, maar zelfs ver-
beterd!314 

                                                 
309  WZV/AA, Waterkering Serlippens c.a., nr. 1. 
310  Het achtervoegsel c.a. is de afkorting voor het Latijnse cum annexis, wat aankleven, aanhang betekent. 
311  De twee jaar later ingedijkte Hellegatpolder zou gedurende zijn bestaan van calamiteusverklaring gevrij-

waard blijven. 
312  WZV/AA, Waterkering Serlippens c.a., (vergadering dijkraad uit 1977). 
313  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 417. 
314  Ibidem. 
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Dit antwoord leek GS toch een beetje te gortig en ze wezen erop dat hoofdingenieur Caland van de 
Waterstaat tijdens een inspectie drie jaar geleden een duidelijk afname van de bewuste vooroever van 
de Nieuw-Neuzenpolder had geconstateerd. Daarom was het nodig gebleken om een peilkaart op te 
maken. GS maande de polderdirectie de zaak ernstig ter harte ter nemen, anders zouden ze zich ver-
plicht zien ‘maatregelen’ te nemen om de vereiste voorzieningen aan de vooroevers te bewerkstel-
ligen!315 
De polder had voor 1843 in de begroting een post voorzien van 608 gulden om enige kramwerken te 
doen zodat het bovenschor behouden kon worden. In datzelfde jaar werd door de Waterstaat nogmaals 
een inspectie uitgevoerd. De kosten nodig tot behoud van de vooroever werden begroot op 15.000 
gulden.316 Dit betekende een geschot van 54,24 gulden per hectare. In de navolgende jaren waren 
zulke grote uitgaven voor zeeweringwerken nodig dat ingeland P.D. Buijze in 1855 ervoor pleitte om 
dezen polder calamiteus te doen verklaren. De algemene vergadering ging hiermee akkoord.317 Buijze 
en Leunis werden met deze opdracht belast. De uitslag was echter niet positief. Daarop werd besloten 
een aanvraag te doen bij Gedeputeerde Staten om voor onbepaalde tijd te worden ontheven van de 
jaarlijkse bijdrage aan calamiteuze polders. Ook diende bij het Rijk te worden gevraagd om een 
geldelijke bijdrage ter bestrijding van de kosten van oeververbetering. Op de eerste vraag ant-
woordden GS dat nooit vrijstelling verkregen kon worden voor een onbepaalde periode. Dit moest van 
jaar tot jaar bekeken worden aan de hand van de polderbegroting. Een bijdrage van het Rijk moest de 
polder zeker niet verwachten omdat die alleen, in noodgevallen, rijkssteun gaven aan calamiteus 
verklaarde polders. Dit was nog niet het geval met de Nieuw-Neuzenpolder. Het college voegde daar 
nog aan toe dat er ‘ook geen gronden bestaan waarop calamiteusverklaring kan aangevraagd 
worden’.318 Daar bleef het bij. 
De jaren daarna werd de situatie er niet beter op. In december 1861 rapporteerde hoofdingenieur Ortt 
van de Waterstaat aan Gedeputeerde Staten dat de stroming in ernstige mate de vooroever bedreigde. 
Reden genoeg om opnieuw een verzoek tot calamiteusverklaring te doen, maar opnieuw tevergeefs. 
Wel kon zoals altijd aanspraak worden gemaakt op vrijstelling van de bijdrage aan calamiteuze 
polders. Omdat er ook van rijkswege plannen bestonden om bij Terneuzen vooroeverwerken uit te 
voeren, beloofden GS om bij de minister van Binnenlandse Zaken de toestand van de polder te be-
spreken. Het antwoord van de minister was echter negatief. Er kon volgens hem geen uitzondering 
gemaakt worden op het bestaande polderreglement (1841), omdat daardoor een inbreuk zou worden 
gepleegd op het principe gelijke behandeling van polders.319 
Ook in 1863 bleef lobbyen van de ‘calamiteuscommissie’ zonder resultaat. Een jaar later besloot de 
algemene vergadering een taxatie van de polder te laten doen. Mocht hieruit blijken dat er niet genoeg 
betaald werd voor onder meer het dijkonderhoud om calamiteus te worden verklaard, dan zou men die 
uitgavenpost zodanig verhogen om het recht op calamiteusverklaring eenvoudigweg af te dwingen!320 
Ook deze poging leidde tot niets. In 1865 greep de polder naar een laatste redmiddel. Er werd een ver-
zoek gericht aan de Tweede Kamer om een renteloos voorschot te krijgen voor de oeverwerken. 
De toestand van de polder bleek een jaar later nog zorgwekkender te zijn geworden, terwijl een 
antwoord uit Den Haag uitbleef. Toch vleide de polder zich met de hoop dat deze poging niet vruchte-
loos zou zijn. Het Rijk zou ditmaal zijn verantwoording niet ontlopen en de aanvraag erkennen.321 
Maar door een regeringswissel moest de polder een nieuw verzoek indienen, wat op 15 februari 1867 
gebeurde met daarbij het verslag van de hoofdingenieur van de Waterstaat uit 1861. 
Deze keer ging de regering in op het subsidieverzoek van de Nieuw-Neuzenpolder. Op vraag van de 
minister van Binnenlandse Zaken had de polder in augustus 1867 een kostenbegroting opgestuurd van 
de benodigde oeververdedigingswerken. Die begroting bedroeg het gigantische bedrag van 500.000 
gulden. 

                                                 
315  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 421 en 422. 
316  Hiervoor zouden drie zinkstukken geplaatst worden op de meeste bedreigde plek. 
317  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 417. 
318  Ibidem. 
319  Ibidem. 
320  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 418. 
321  Ibidem. 
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Dit bedrag vond ook Den Haag nogal hoog. Na advies van hoofdingenieur Strootman van de Water-
staat kwam het voorstel om alleen de drie meest bedreigde punten van een verdediging te voorzien.322 
De kosten zouden hierdoor zakken naar het nog steeds hoge bedrag van 220.000 gulden. Hierin wilde 
de minister tegemoet komen met een subsidie van 100.000 gulden, te spreiden over twee jaar.323 
Dit was een begin, maar de polder zette dapper door. In april 1868 stuurde het polderbestuur een brief 
naar Middelburg met daarin opnieuw de grote kosten toegelicht, de verslechterde situatie van de 
oeververdediging en de onmogelijkheid om deze zelf te onderhouden met alle gevaren voor inundatie 
bij stormweer. Volgens GS was de huidige toestand van de vooroever van de polder te wijten aan de 
werken die door het Rijk aan de havenhoofden te Terneuzen werden uitgevoerd.324 Om die reden 
wilden ze niet meewerken om aan de achterpolders een extra last op te leggen. Men schoof de zwarte 
piet dus door naar Den Haag, waar de bevoegde minister al eerder financiële bijstand had beloofd. 
Maar in 1868 liet het ministerie van Binnenlandse Zaken weten dat de beloofde eerste schijf van 
50.000 gulden pas zou worden betaald nadat de helft van de uit te voeren oeververdedigingswerken 
(dat een bedrag van 110.000 gulden vertegenwoordigde) op de meest bedreigde punten op kosten van 
de polder zelf zou zijn uitgevoerd. Deze mededeling veroorzaakte grote teleurstelling bij de algemene 
vergadering van de polder. Het subsidiebedrag was namelijk al op de polderbegroting ingeschreven. 
Besloten werd om nogmaals bij de minister aan te kloppen om met de subsidie over de brug te komen. 
Anders zouden de al in 1867 uitgevoerde werken niet slechts als nutteloos kunnen worden aangemerkt 
en meer tot achteruitgang dan tot verdediging van de polder strekken.325 
In 1870 bleek het Rijk een bedrag van 32.420 gulden aan subsidie te hebben betaald. Desondanks 
bleef de financiële toestand van de polderkas precair. Het dijkgeschot was dat jaar opgelopen tot een 
recordhoogte van 100 gulden per bunder. Vele landerijen in de polder waren daardoor ondertussen 
door hun eigenaren gehypothekeerd. Om de zo noodzakelijke oeverwerken toch te kunnen uitvoeren, 
was het polderbestuur verplicht geld te lenen. Een eerste poging om ruim 52.000 gulden te lenen mis-
lukte, daarom werd een obligatielening van 36.000 gulden aangegaan à 5 %, aflosbaar op 18 jaar met 
een annuïteit van 2.000 gulden, daar de ingelanden te kennen hadden gegeven niet in staat te zijn om 
het aandeel van de polder in de kosten van de oeverwerken in minder dan 18 jaar op te brengen!326 
 
De inwerkingtreding van het Reglement voor de calamiteuze polders of waterschappen in Zeeland van 
1871 opende nieuwe perspectieven. Op 22 april 1872 besloot de algemene vergadering een verzoek 
tot calamiteusverklaring in te dienen.327 Bij het verzoek werden ook bescheiden bijgevoegd waaruit 
bleek dat de polder van 1860 tot 1871 maar liefst 332.000 gulden had uitgegeven aan zijn kust-
verdediging. Bovendien bedroeg het gemiddeld dijkgeschot over die periode 75 gulden per schotbare 
hectare, terwijl de uitstaande schuld van de polder in 1872 37.000 gulden beliep. 
De Nieuw-Neuzenpolder bleek nu aan de vereisten te voldoen. Als ‘kerstcadeau’ vaardigden GS op 
24 december 1872 een besluit af waardoor de polder eindelijk de calamiteusverklaring kreeg. 
Op 7 maart 1873 werd het Bijzonder reglement voor het bestuur en beheer der waterkeering van den 
calamiteusen polder Nieuwe-Neuzen afgekondigd. Er kon opgelucht ademgehaald worden. Ondanks 
de vele tegenwerkingen die de ontvangergriffier van de polder, J. Sturm, had ondervonden kreeg hij 
als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet een mooi geschenk van de polder.328 Door dit bij-
zonder reglement werd voor het besturen, beheren en bekostigen van de zeewering en oeverver-
dediging van de calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder een waterschap opgericht, bestaande uit de calami-
teuze Nieuw-Neuzenpolder en het aangrenzend waterschap Loven- en Willemskerkepolder, samen 
met de Vlooswijkpolder. 

                                                 
322  Het ging hierbij om de hoeken bij de dijkpalen 33, 40 en 49. 
323  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 418. 
324  Dit was ook vastgesteld door de hoofdingenieur van de Waterstaat die hierover, op vraag van de minister van 

Binnenlandse Zaken, een rapport had opgesteld. 
325  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr. 418. 
326  Ibidem. 
327  Ibidem. 
328  Het bestond uit een pièce de milieu van zilver en kristal en een zwart marmeren inktstel met zilver gemon-

teerd met inscriptie: dijkgraaf en gezworene en ingelanden van de polder Nieuw Neuzen aan de heer J. 
Sturm ontvanger-griffier van dien polder, Neuzen, 19 maart 1873. 
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De dijkraad van het nieuwe waterschap zou bestaan zes vertegenwoordigers van de calamiteuze 
Nieuw-Neuzenpolder, één vertegenwoordiger uit de Vlooswijkpolder en twee vertegenwoordigers 
namens het waterschap Loven- en Willemskerkepolder (Tabel 11).329 
Het waterschap was minder blij met dit besluit en belegde op 30 september 1872 een buitengewone 
vergadering. Dijkgraaf P. Scheele was de enige voorstander van de gang van zaken en wees erop dat 
de toestand waarin de Nieuw-Neuzenpolder sinds 1845 verkeerde, ook voor de Loven- en Willems-
kerkepolder gevaar opleverde. Maar met de notulen van deze vergadering bleek te zijn geknoeid. 
De ontvanger-griffier had er namelijk nog een aantal notities bijgeschreven die in strijd waren met de 
waarheid. Een aantal ingelanden had daarom niet willen ondertekenen. Ze hadden hun ongenoegen 
hierover kenbaar gemaakt in een brief aan Gedeputeerde Staten. In die brief stond de reden vermeld 
waarom de dijkgraaf zo’n voorstander was. Het werd omschreven in de volgende zin: ‘Er is aan te 
merken dat dezen heer zo door zijn eigen dan door zijne dochter zeer groote belangen in den Neuzen-
polder bezit.’330 Eigen- en familiebelang waren dus blijkbaar de drijfveren geweest van dijkgraaf 
Scheele. De brief werd ondertekend door twaalf ingelanden.331 
Ook in de Vlooswijkpolder was er volop kritiek. Er was twijfel of de Nieuw-Neuzenpolder wel ge-
noeg betaald had. Bovendien argumenteerde men dat de Nieuw-Neuzenpolder al subsidie had gekre-
gen van het Rijk vanwege schade door werken aan de havenhoofden van Terneuzen. Het zou dus 
maar billijk zijn dat het Rijk voortging met subsidiëring!332 De kritiek sorteerde geen effect. De 
waterkering van de calamiteuze polder Nieuw-Neuzen werd per 1965 geïncorporeerd in het water-
schap De verenigde Braakmanpolders, maar bleef bestaan tot 1 januari 1978. Na 105 jaar sloot men 
voorgoed de boeken.  
 
Tabel 11  Het dijkbestuur, dijkraad en ambtenaren van de calamiteuze Nieuw-Neuzenpolder 
in 1873. 
Dijkbestuur Jaarwedde 

(guldens) 
Dijkraad Namens 

P. van de Broecke, voorzitter 200 D. Scheele Nieuw-Neuzenpolder 
bestuurslid 150 A. Dieleman Nieuw-Neuzenpolder 
bestuurslid 150 M. de Regt Nieuw-Neuzenpolder 
  A. Franse Nieuw-Neuzenpolder 
Waterbouwkundig ambtenaar 1.000 P. Moes Nieuw-Neuzenpolder 
  C. de Jonge Nieuw-Neuzenpolder 
Dijkwachter 200 Joh. de Feyter Waterschap Loven-en 

Willemskerkepolder 
  P. de Kraker Az Waterschap Loven- en 

Willemskerkepolder 
Bode 100 F. Dieleman Pz Vlooswijkpolder 

 
 
3.10 Internationale polders 
 
Door de Tachtigjarige Oorlog was het gebied van het huidige Zeeuws-Vlaanderen verdeeld tussen de 
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden; anders gezegd, tussen het protestantse en katholieke kamp. 
Dit zou zijn implicaties hebben bij de vredesonderhandelingen na 1648, waarbij de scheiding in ge-
loof moest worden vertaald in een geografische scheiding. Het zou echter tot 1664 duren om de grens 
tussen beide geloofsculturen in het terrein te trekken. Zoals bij alle onderhandelingen moesten er 
toegevingen gedaan worden door de betrokken partijen, waardoor er niet altijd rekening gehouden 
kon worden met de geografisch afgebakende polderstructuur die Staats-Vlaanderen of het huidige 
Zeeuws- Vlaanderen als lappendeken bedekte. De staatsgrens werd daarom dwars door enkele polders 
getrokken en dat had zijn weerslag op polderbestuurlijk vlak. Er diende nu door deze polders immers 
rekening te worden gehouden met de wetten van de landen aan beide zijden van de grens. 

                                                 
329  Provinciaal Blad, 1873. 
330  WZV/VBP, Nieuw-Neuzenpolder, nr.432. 
331  Te weten O. Groverman, M.J. van Dixhoorn, A. De Kraker, M. Dieleman, J. de Feyter, T.H. Wolfert, J. Dees 

Pz, F. Buijze, P. de Feyter, R. de Kraker, P. de Hamer en D. van de Wege. 
332 Ibidem. 
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In het gebied van het voormalige waterschap De Drie Ambachten kreeg aanvankelijk alleen de 
Albertuspolder, gelegen op de grens tussen Sas van Gent, Assenede en Philippine, een internationale 
status. Door de staatsgrens werd de polder praktisch in twee gelijke helften opgedeeld tussen de Repu-
bliek (Statenbodem) en Spanje (Koningsbodem).333 Later zouden de Moerbekepolder (1699) en de 
Moerspuipolder (1767) ook deze status krijgen. 
Zoals in de algemene inleiding is gesteld, vormen deze internationale polders een bijzonder kenmerk 
van de waterschapsorganisatie en het functioneren daarvan in het onderzoeksgebied. Deze polders 
worden in het onderstaande wat meer in detail beschreven. 
 
3.10.1 Moerbekepolder 
In de Moerbekepolder lag 155 ha op Statenbodem, terwijl 632 ha ten zuiden van de landsgrens lag. 
Deze 787 ha grote polder moet aanvankelijk ook een internationale polder zijn geweest. Door gebrek 
aan bronnen blijft de beginsituatie van de polder onduidelijk. In 1733 fungeerde er in ieder geval een 
gescheiden polderbestuur over beide landsgedeelten. In dat jaar was er namelijk sprake van de alge-
mene vergadering van dheeren ingelanden van Staten bodem dijckagie.334 Door deze vermelding kan 
de Moerbekepolder strictu senso niet meer als internationale polder worden beschouwd. Of en in 
hoeverre er tussen beide polderbesturen nog werd overlegd over gemeenschappelijke zaken, zoals de 
uitwatering, is niet bekend. In ieder geval raakten de twee polderbesturen door de jaren heen zover 
van elkaar verwijderd dat dit aan het einde van de 19de eeuw zelfs culmineerde in ware vijandschap. 
Het conflict ging over een klein stukje kreek met aanpalende grond, aan het zogenaamde ‘eiland’, 
waarvan het bestuur van de Moerbekepolder (B) de eigendomsrechten claimde. In 1866 besloot het 
Nederlands deel zich tot de provincie te wenden ‘ten einde in deze polder een behoorlijke scheidslijn 
tussen Nederland en België te erlangen’. In de jaren ’80 bleken die grensperikelen de gemoederen zo 
sterk op te hitsen dat er twisten ontstonden. De verhitte gemoederen hadden al geleid tot vechtpartijen. 
In 1889 kreeg deze Vaudeville nog een vervolg. Er moest namelijk een waterleiding in het omstreden 
gebied op Nederlands grondgebied worden gegraven. Het werk was nog maar net begonnen of werk-
lieden, gestuurd door het Belgische polderbestuur, maakten de pas gegraven sloot weer dicht. Dit 
wekte uiteraard woede op bij de Nederlandse collega’s. Besloten werd de sloot toch verder te graven 
en bij eventuele moeilijkheden de politie in te schakelen. Die politionele tussenkomst bleek inderdaad 
nodig. In 1890 leek het Belgische bestuur van de polder plotseling bereid tot een minnelijke schikking 
te komen. De onderhandelingen verliepen echter aanvankelijk zo stroef dat er geen overeenstemming 
werd bereikt. Uiteindelijk bleek toch een nieuwe overeenkomst mogelijk. Die werd plechtig voorge-
lezen op de algemene vergadering van 10 juni 1891 door de ontvanger-griffier. Voor zijn aandeel in 
het tot stand komen van deze voor het Nederlands bestuur gunstige overeenkomst, mocht hij zichzelf 
uit de polderkas een bedrag van vijftien gulden, wegens reiskosten, uitbetalen.335 
 
3.10.2 Albertpolder 
De Albertpolder heeft zijn internationale status drie eeuwen behouden. Hier bestond blijkbaar geen 
geschreven polderreglement. Het Middenbestuur, bestaande uit de dijkgraaf, één gezworene en de 
ontvanger-griffier, was het uitvoeringsorgaan van de besluiten van de ingelanden. Dit bestuur ver-
gaderde in de twintigste eeuw beurtelings in Sas van Gent of in Assenede (B). Het was gebruikelijk 
dat de dijkgraaf uit het Nederlands deel van de polder afkomstig was. De reden hiervoor was dat uit-
watering van de polder via Nederland liep. Door deze stilzwijgende overeenkomst kon Maurice Wau-
ters in 1948 opnieuw tot dijkgraaf worden benoemd. Sinds 1936 was die herbenoeming van de polder-
bestuursleden gebruikelijk geworden. Daarvoor werden de bestuursleden voor het leven benoemd. In 
1954 stelde ir. J.H. van Krevelen, directeur van de suikerfabriek336 zich kandidaat voor de post. 
Omdat hij de polder ‘neutraal’ wilde leiden had hij zowel bij het provinciebestuur van Zeeland als dat 
van Oost-Vlaanderen inlichtingen ingewonnen. 

                                                 
333  Het gedeelte op Statenbodem was 463 ha, op Koningsbodem lag 480 ha. 
334  WZV/AA, Moerbekepolder, nr. 1. 
335  WZV/AA, Moerbekepolder, nr. 1. 
336  Bedoeld wordt de C.B.S. (Coöp. Beetwortel Suilerfabriek), de voorloper van de Suiker Unie. Omdat de fa-

brieksterreinen op het grondgebied van de Albertpolder lagen, was een ‘vertegenwoordiging’ in het polder-
bestuur van de Albertpolder een logisch gevolg. 
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In Gent werd hem meegedeeld dat de Albertpolder ‘een volledig souveraine polder is en dat de inge-
landen zelf beslissen tot het opstellen der voorwaarden en tot het benoemen van een dijkgraaf en 
gezworene. Het is dus aan de ingelanden hetzij een Belg of een Nederlander te benoemen’.337 In 
Middelburg antwoordde men dat ‘de ingelanden niet verplicht zijn de Nederlandse wetten te volgen, 
gezien het hier een internationale polder betreft. Doch dat ze dit vrijwillig zouden kunnen doen…’. 338 
Met deze verklaringen gaven beide landen dus toe dat de polder een soort ‘vrijstaat’ was. 
 
3.10.3 Moerspuipolder 
In de Moerspuipolder lagen slechts 40 van de 295 ha grote polder niet op Statenbodem (Fig. 17).339 
Daarom was er één polderbestuur over beide delen aangesteld. In 1775 werd door de gezamenlijke 
ingelanden van de Moerspuipolder soo over Staeten als Keijsers bodem340 een intern polderreglement 
opgesteld. Hierin was onder meer bepaald dat de grondbelastingen die in beide poldergedeelten aan-
geslagen zouden worden, door de desbetreffende polders moesten worden betaald aan de twee lands-
overheden.341 De jaarlijkse algemene vergadering diende altijd op Noord-Nederlands grondgebied te 
worden gehouden.  
 

 
 

Figuur 17  Kaart van het zuidelijk gedeelte van de Moerspuipolder, met daarop aangegeven de Limitscheydinge 
tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden (Zeeuws Archief: Atlas Hattinga; nr. 446). 
 
 
3.11 Waterschap Hulster en Axeler Ambacht342  
 
De bijzondere ligging en geschiedenis van het onderzoeksgebied heeft gevolgen gehad voor de afwa-
tering van het gebied en de bestuurlijke verhoudingen. 

                                                 
337  RAG/Algemeen polder en wateringarchief, Grote Albertpolder (vergadering van 22 april 1954). 
338  Ibidem. 
339  In de uiterste zuidoosthoek van de polder aan de huidige grenspaal 293 en in de zuidwesthoek tussen de 

Kloosterweg en grenspaal 393. 
340  De Zuidelijke Nederlanden behoorden toen aan de keizer van Oostenrijk. 
341  WZV/AA, Moerspuipolder, nr. 1, fo. 74. 
342  Officieel wordt over een waterschap gesproken. Nochtans bestond de hoofdtaak in het beheer en onderhoud 

van de hoofdwaterleidingen in het werkgebied. Dit impliceert dat het om een uitwaterings(water)schap of su-
atieschap gaat. De verschillende benamingen zullen daarom in deze paragraaf door elkaar gebruikt worden. 
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Wat die gevolgen zijn geweest, wordt aan de hand van de lange voorgeschiedenis van het waterschap 
Hulster en Axeler Ambacht geïllustreerd. 
De afwatering van het gebied ten oosten van het Kanaal van Gent naar Terneuzen, en vooral van de 
zuidelijk gelegen polders, was een probleem dat al sedert de achttiende eeuw bestond. In 1767 was 
daarom de Moerspuipolder ontstaan. In de zeedijk van deze polder was een grote uitwateringssluis 
gelegd voor de afwatering van de polders ten oosten, zuiden en westen van deze nieuw bedijkte 
polder. Decennialang fungeerde de sluis goed, maar daarna ontstonden problemen die ook door de 
Fransen niet afdoende werden opgelost. 
In de jaren twintig van de 19de eeuw werd het Kanaal van Gent naar Terneuzen aangelegd. Het voor-
naamste doel was om tot een betere afwatering van het omliggende poldergebied te komen. Secundair 
was het gebruik van dit kanaal voor de scheepvaart. In de praktijk bleken dit tegenstrijdige belangen 
te zijn. De waterstand in het kanaal moest namelijk hoog zijn voor de scheepvaart en laag voor de uit-
watering van het overtollig oppervlaktewater van de polders.343 Deze tegenstrijdigheid werd in 1836 
door de Zaamslagpolder scherp verwoord, namelijk dat het kanaal niet ‘dienstbaar en bestaanbaar 
[was] zoo voor scheepvaart als voor eene algemeene uitwatering’. Daarom was het voor de polder 
beter het oppervlaktewater via de schutkolk en sluis in de oostelijke vesting van Terneuzen direct op 
de Westerschelde te lozen.344 In 1839 werd speciaal hiervoor zelfs een uitwateringscommissie opge-
richt met als doel snel een goede ‘uitwatering te bezorgen buiten het kanaal van Terneuzen’. Deze 
commissie werd bovendien gemachtigd een deskundige aan te stellen om het meest geschikte punt 
voor die uitwatering op te sporen.345 In 1841 bestonden er definitieve plannen om een uitwaterings-
kanaal via de Serlippenspolder naar de sluis bij Terneuzen te graven. 
Eén jaar later gaven Gedeputeerde Staten hun fiat aan die uitwateringsplannen. Inmiddels was er door 
laatstgenoemd college eveneens een uitwateringscomité opgericht. Dit moest een oplossing zoeken 
voor de veel gehoorde klachten over de slechte uitwatering van al de polders die via het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen uitwaterden. Een en ander zou uiteindelijk uitmonden in een traktaat tussen 
Nederland en België, dat in 1842 werd gesloten. Hierin was onder meer bepaald dat het kanaal in het 
vervolg alleen voor scheepvaart mocht worden gebruikt. Om de suatieproblematiek van de polders in 
het gebied, samen met die van de achterliggende Belgische polders definitief op te lossen, zou zowel 
aan de west- als oostzijde van het kanaal een rijkswaterleiding worden gegraven. Het Rijk nam het op 
zich om beide leidingen te graven en te onderhouden. Met de polders die niet meer op het kanaal 
konden afwateren werd vervolgens in 1844 een contract gesloten. Hierin was onder meer bepaald dat 
de desbetreffende polder het suatierecht op die rijkswaterleiding kreeg tegen een jaarlijkse vergoe-
ding van 0,56 gulden per bunder of hectare. De aanleg van beide rijksleidingen was voltooid in 1845. 
In de volksmond werden ze van elkaar onderscheiden als Westelijke en Oostelijke Rijkswaterleiding, 
al naar gelang de ligging ervan ten opzichte van het kanaal. 
Hoewel er in 1875 al wat afwateringsproblemen voorkwamen in het gebied ten oosten van het Kanaal 
van Gent naar Terneuzen, leidde het natte winterseizoen 1880-81 hier tot ernstige problemen.346 De 
intussen ondiepe leiding kon de aanvoer van het oppervlaktewater van ongeveer 25.000 ha achter-
liggend gebied niet meer verwerken en bleek nu ook te smal te zijn. Nog in 1881 toog een commissie 
aan het werk om verbeteringen door te voeren.347 Daarbij werd ook de Tweede Kamer gemobiliseerd 
om zo de Nederlandse staat te ‘dwingen’ tot nakoming van de overeenkomst van 15 oktober 1844. 
Rijkswaterstaat besloot de penantsluis aan de Terneuzense haven af te breken waardoor de water-
lozing van het achterliggend poldergebied werd verbeterd.  
Rond 1900 werden de vooroevers van de poldertjes Noord, Serlippens en Nieuw-Othene steeds verder 
aangetast. Daarom stelde het college van Gedeputeerde Staten in 1904 voor om over te gaan tot de 
oprichting van een nieuw waterschap. 

                                                 
343  De Zaamslagpolder besloot in 1826 om met de concessionarissen van het kanaal een overeenkomst aan te 

gaan voor de lozing van zijn oppervlaktewater op het kanaal. De bijdrage hiervoor zou niet meer dan 0,20 
gulden per gemet mogen bedragen. 

344  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 5 (buitengewone vergadering van 27 juli 1836). 
345  De uitwateringscommissie bestond uit de ingelanden J. de Backer, P.W. Steenkamp en Jacob van ’t Hoff. 
346  Heel Nederland had van dit natte najaars- en winterseizoen te lijden. 
347  Van iedere polder die tot deze commissie zou toetreden, werd een subsidie gevraagd van 20 gulden ter be-

strijding van de kosten. 20 van de ruim 50 polders sloegen hun handen ineen. 
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Om te voorkomen dat de aan de kust uit te voeren verdedigingswerken een te zware belasting voor de 
grondeigenaren zouden worden, diende het omslagplichtige gebied van het op te richten waterschap 
zo groot mogelijk te zijn. GS stelden daarom voor om alle polders en waterschappen, die aan de oost-
zijde van het Kanaal van Gent naar Terneuzen lagen, in het nieuwe waterschap op te nemen. In dit 
provinciaal plan was ook de verhoging en verzwaring van de eerste waterkeringlinie achter de 
zeedijken van genoemde poldertjes voorzien. Hiertoe behoorde eveneens de noordelijke scheidings-
dijk van de Oostelijke Rijkswaterleiding voor zover die door de Serlippenspolder liep. De Zaamslag-
polder wees echter - terecht - op het feit dat dit een rijkswatering betrof, waarvoor het Rijk zich had 
verbonden in het onderhoud ervan te voorzien. De polders betaalden hiervoor immers jaarlijks 0,56 
gulden per hectare. Er werd daarom een commissie van advies ingesteld door de Zaamslagpolder, 
waarin alle polders waren vertegenwoordigd die uitwaterden op de Oostelijke Rijkswaterleiding om 
genoemde plannen voor de oeververdediging (1.250.000 gulden) van tafel te vegen!348 Dit lukte, maar 
van het plan om de binnen- of slaperdijken, waartoe ook de noordelijke scheidingsdijk van de Ooste-
lijke Rijkswaterleiding behoorde, zeewerend te maken werd niet afgeweken. Hierbij werd nog eens 
gewezen op de onbillijkheid van het Rijk dat zijn onderhoudsplicht verzaakte. 
Ondanks dat het voorstel financieel veel aantrekkelijker was, hielden de polders hun been stijf betref-
fende de verhoging van de noordelijke scheidingsdijk in de Serlippenspolder. In 1916 bleek de 
provincie toch bereid die onderhoudsplicht op zich te nemen. Rond 1920 was de situatie rond de voor-
oever van de Serlippens- en Nieuw-Othenepolder zo zeer verslechterd dat Gedeputeerde Staten in 
1922 besloten om deze polders calamiteus te verklaren. Door dat besluit was een verdere discussie 
over de oprichting van een waterschap niet meer aan de orde. 
 
3.11.1 Oprichting waterschap Hulster en Axeler Ambacht 
In 1919 was er op voorstel van Gedeputeerde Staten een ‘Comité tot verbetering der afwatering van 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen’ opgericht. De commissieleden kregen de opdracht een plan op te stellen 
om te komen tot een oplossing voor de uitwateringsproblematiek van de polders die via de Oostelijke 
Rijkswaterleiding hun oppervlaktewater loosden. Hiervoor werd het Nijmeegse ingenieursbureau Van 
Hasselt en De Koning (later Haskoning) in de arm genomen. De voorstellen van dit bureau om de 
wateroverlast te reduceren, bestond uit het verruimen van de Oostelijke Rijkswaterleiding, het vergro-
ten van het afvoerend vermogen van de Oostbeer bij Terneuzen en het oprichten van watergemalen bij 
de Platte Brug en aan de Axelse Kreek. De uitwerking van het plan bleek wegens de kostprijs van 
684.000 gulden echter te duur en verdween uiteindelijk in de lade. 
De uitwateringsproblemen zouden in 1932 opnieuw een belangrijke rol spelen. Nu situeerden die zich 
voornamelijk aan de Otheense kreek bij langere natte periodes in de winter. Die kreek diende als 
boezem voor het oppervlaktewater van 25.000 ha polderland.349 Maar ook bij zware regenval gedu-
rende korte periode (zowel zomer als winter) was er wateroverlast op diverse plaatsen.350 Inmiddels 
was het comité met een ‘vereenvoudigd plan’ op de proppen gekomen. Hierin waren alleen de meest 
urgente werken opgenomen die zich beperkten tot de Oostelijke Rijkswaterleiding en op 480.000 
gulden werden begroot (zie hoofdstuk 5).351 Om deze werken te realiseren stelden Gedeputeerde 
Staten de polders in 1932 voor om een uitwate-ringsschap op te richten. De taak van dit schap zou zijn 
het besturen, verbeteren en onderhouden van de hoofdwaterleidingen die direct of indirect hun 
overtollig oppervlaktewater naar de Oostelijke Rijkswaterleiding sueerden.352 Aanleiding waren de 
recente hoge waterstanden in het gebied, maar Gedeputeerde Staten meenden daarmee ook de 
landbouwgronden te kunnen verbeteren en de werk-loosheid in het gebied te kunnen bestrijden.353 
De reacties van de polders op dit voorstel waren verdeeld. De ingelanden van de Autrichepolder lieten 
weten het plan ten zeerste toe te juichen, maar wensten wel op nadere financiële details te wachten, 
omdat de landbouwers in deze abnormale tijden geen zware financiële lasten konden dragen.354  

                                                 
348  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 22 mei 1906). 
349  Ongeveer 20.000 ha Oost-Zeeuws-Vlaams poldergebied en ca. 5000 ha Oost-Vlaams poldergebied. 
350  WZV/AA, Hulster en Axeler Ambacht, nr. 114. 
351  WZV/AA, Hulster en Axeler Ambacht, nr. 114.  
352  WZV/AA, Hulster en Axeler Ambacht, nr. 114. 
353  Idem (buitengewone vergadering van 29 november 1932). 
354  Ibidem. 
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Tabel 12  De 56 polders/waterschappen in de voormalige ambachten Hulst en Axel die samen het 
waterschap Hulster en Axeler Ambacht vormden. 
Polder/waterschap A/H Polder/waterschap A/H 
Aan- en Genderdijke A Nieuw-Othene A 
Waterschap Absdale-, Riet- en Wulfsdijk H Nieuw-Papeschor A 
Autriche A Noord bij Axel A 
Beoostenblij-Benoorden A Noord bij Neuzen A 
Beoosten- en Bewestenblij A Oud-Beoostenblij-Bezuiden A 
Buth A Oud-Eglantier A 
Canisvliet A Oud-Zevenaar A 
Capelle A Oud-Papeschor A 
Catharina A Overslag A 
Clinge H Waterschap Rieden c.a. A/H 
Dekkers A Serlippens A 
Ferdinandus H Sint-Anthonie A 
Groote Huissens A Sint-Jansteen H 
Groot-Kieldrecht H Sluis A 
Havik H Waterschap Smids- en Koegorsschorre A 
Hulster Nieuwland H Van Lynden A 
Klein-Cambron H Varempé A 
Kleine Huissens A Visschers A 
Waterschap Koegors c.a. A Vlooswijk A 
Kreke A Westdorpe- of Nieuw-Vogelschor A 
Lievens A Wildelanden H 
Margaretha A Willem-Hendriks, Klein-Kieldrecht H 
Moerbeke A Zaamslag A 
Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden A Zeven-Triniteits A 
Nieuwe bij Sas van Gent A Zuiddorpe-Noord A 
Nieuw-Karnemelk A Zuiddorpe-Zuid A 
Nieuw-Kieldrecht H Waterschap Zuid, Kats, Sint-Anna en Sparks A 
Nieuw-Koegors A Moerspui (Nederlands deel) A 
A/H: Axeler of Hulster ambacht 
 
De Zaamslagpolder was tegen het voorstel van Gedeputeerde Staten omdat een extra duiker aan de 
Oostbeer het probleem kon oplossen en dat was een zaak voor het Rijk en niet voor de polders. Daar-
voor betaalde men immers 0,56 gulden per ha! Bovendien werd geoordeeld dat de oprichting extra 
kosten zou meebrengen wat in de heersende crisistijd onverantwoord was.355 
Ook reacties uit andere polders waren negatief, veelal omwille van gevreesde hoge kosten in een voor 
de landbouw slechte tijd.356Niettemin was op 1 januari 1934 het ‘Waterschap Hulster en Axeler Am-
bacht’ een voldongen feit. Verder verzet had dan ook weinig zin, zoals in de polders Autriche, Zuid-
dorpe-Noord en Zuiddorpe-Zuid.357 Het nieuw opgerichte waterschap omvatte 56 polders met een 
totale oppervlakte van 20.216 ha (Tabel 12). Het waren alle polders gelegen tussen het Kanaal van 
Gent naar Terneuzen en het vroegere Hellegat, aangevuld met een aantal zuidelijke polders uit het 
voormalige Hulster Ambacht.358 
 
Tabel 13  Eerste bestuur van het uitwate- 
ringsschap Hulster en Axeler Ambacht. 
Voorlopig dagelijks bestuur  
H.J.A. baron Collot d’Escury, voorzitter 
H. Rottier, ontvanger-griffier 
L.O.J. Daelman, lid 
Abraham Dees Dzn, lid 
Abraham Haak Crzn, lid 
Simon van Hoeve Fzn. Lid 
C.H.M. Plasschaert, lid 
P. Vercauteren, lid 

                                                 
355  WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 6 (algemene vergadering van 30 mei 1933). 
356  WZV/AA, Beoostenblij-Benoorden, (buitengewone vergadering van 25 november 1932). 
357  WZV/AA, Zuiddorpe-Noord, (vergadering van 28 maart 1934). 
358  De meest oostelijke grens van het waterschap werd gevormd door de oostelijke zeedijk van de Nieuw-Kiel-

drechtpolder die zich tussen Nieuw-Namen en de Zandberg uitstrekte. 
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Bestuurlijk gezien was dit uitwateringsschap op dezelfde leest geschoeid als een waterschap. De 
eerste vergadering van het dagelijks bestuur vond plaats op 7 februari 1934 in hotel De Graanbeurs te 
Axel. Aangezien de bestuursleden nog moesten worden geïnstalleerd, fungeerde mr. Petrus Dieleman, 
lid van GS én grote promotor van de totstandkoming van het uitwateringsschap, als voorzitter.359 
Volgens het Bijzonder Reglement, afgekondigd door Provinciale Staten was de taak van het schap de 
volgende: ‘Het waterschap bestuurt, verbeterd [sic] en onderhoudt alle hoofdwaterleidingen, welke 
direct of indirect het overtollige water leiden naar de Oostelijke Rijkswaterleiding, met de daarbij 
behoorende kunstwerken, het legt voorts aan en bestuurt, verbetert en onderhoudt alle uitwaterings-
werken en waterleidingen, welke later noodig zullen blijken te zijn voor de uitwatering der water-
schapsgronden op gemelde Oostelijke Rijkswaterleiding, terwijl deze laatste met hare kunstwerken in 
beheer en onderhoud bij het Rijk blijft, gelijk tot hiertoe het geval is’.360 
De eerste algemene vergadering van het bestuur van het uitwateringsschap had plaats op 17 maart 
1934 in Axel (Tabel 13). In die vergadering, waar alle aangesloten polders door een afgevaardigde 
vertegenwoordigd waren, waren kritische geluiden te horen. Zo zou het Rijk volgens de overeenkomst 
van 1844 de (Oostelijke) Rijkswaterleiding niet goed hebben onderhouden en volgens artikel 6 
hoefden in dat geval de polders de jaarlijkse bijdrage van 0,56 gulden per ha niet betalen. Ook zouden 
er goedkopere manieren zijn om de problematiek op te lossen. De Groote Huissenspolder ging zelfs 
zo ver dat ze weigerde deel te nemen in dit nieuwe waterschap. Uiteraard kon dit niet. Het kleine 
Nieuw-Othenepoldertje stelde geen last van water te hebben. Uiteindelijk wees Gedeputeerde Diele-
man erop dat alle vermeende verzuimde onderhoudsplicht van het Rijk met de oprichting van het 
nieuwe uitwateringsschap voorgoed tot het verleden zou behoren, waarmee in feite de kous af was.361 
Toen in de algemene vergadering van 24 januari 1935 het afwateringsplan werd gepresenteerd, was 
alle kritiek van de baan en waren er zelfs woorden van dank aan het adres van het dagelijks bestuur!362  
 
Tabel 14  Procentuele bijdrage van de aangesloten polders aan het waterschap Hulster en Axeler Ambacht.  
Polder Bijdrage (%). Polder Bijdrage (%) 
Aan- en Genderdijke 1,3280 Nieuw-Othene 0,1979 
Waterschap Absdale-, Riet- en Wulfsdijk 7,7629 Nieuw-Papeschor 0,4424 
Autriche 4,4163 Noord bij Axel 0,2951 
Beoostenblij-Benoorden 4,6042 Noord bij Neuzen 0,0955 
Beoosten- en Bewestenblij 8,9844 Oud-Beoostenblij-Bezuiden 2,7728 
Buth 0,9137 Oud-Eglantier 0,2878 
Canisvliet 7,1986 Oud-Zevenaar 0,4388 
Capelle 0,6745 Oud-Papeschor 0,7520 
Catharina 1,6546 Overslag 0,3918 
Clinge 7,1729 Waterschap Rieden c.a. 1,0616 
Dekkers 0,6123 Serlippens 0,2095 
Ferdinandus 4,5144 Sint-Anthonie 0,3897 
Groote Huissens 3,5806 Sint-Jansteen 1,7887 
Groot-Kieldrecht 5,1429 Sluis 0,0023 
Havik 0,6239 Waterschap Smids- en Koegorsschorre 1,0360 
Hulster Nieuwland 0,7781 Van Lynden 0,7264 
Klein-Cambron 0,2933 Varempé 1,1660 
Kleine Huissens 0,7776 Visschers 0,2305 
Waterschap Koegors c.a. 3,9624 Vlooswijk 0,0570 
Kreke 0,2637 Westdorpe- of Nieuw-Vogelschor 0,0000 
Lievens 0,0163 Wildelanden 0,3632 
Margaretha 1,1082 Willem-Hendriks en Klein-Kieldrecht 1,5533 
Moerbeke 1,3009 Zaamslag 6,8214 
Nieuw-Beoostenblij-Bezuiden 1,1873 Zeven-Triniteits 0,2375 
Nieuwe bij Sas van Gent (oostdeel) 0,0326 Zuiddorpe-Noord 1,4890 
Nieuw-Karnemelk 1,5687 Zuiddorpe-Zuid 1,0750 
Nieuw-Kieldrecht 2,8753 Waterschap Zuid, Kats, St. Anna en Sparks 1,3549 
Nieuw-Koegors 0,0132 Moerspui (Nederlands deel) 1,4001 

                                                 
359  WZV/AA, Hulster en Axeler Ambacht (notulen dagelijks bestuur van 7 februari 1934). Dieleman was ook 

voorzitter geweest van het Comité voor verbetering van de afwatering in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 
360  Idem, nr. 35. 
361  Idem (notulen algemene vergadering van 17 maart 1934). 
362  Idem (notulen algemene vergadering van 24 januari 1935). 



124 
 

Maar toch bleef er wat kritiek op het fixum, de bijdrage die de aangesloten polders moesten betalen 
voor de overname van het beheer en onderhoud van die waterleidingen en werken, die reeds bij de 
afzonderlijke polders en waterschappen in beheer en onderhoud waren (Tabel 14). Bij de vaststelling 
van dit bedrag zou rekening worden gehouden met wat de polders de afgelopen tien jaar voor dat 
beheer en onderhoud hadden betaald of hadden moeten betalen. Daartoe werd een classificatie van 
gronden gemaakt, waarbij rijkslandbouwconsulent ir. Krügers door middel van een zeer ingewikkelde 
bereke-ningsmethode tot drie categorieën kwam. Daarbij werd rekening gehouden werd met factoren 
als: (hoogte)ligging, waterafvoer en bodemgesteldheid (Tabel 15). 
 
Tabel 15  Classificatieschema van het waterschap Absdale-, Riet- en Wulfsdijkpolder. 
Waterschap Absdale-, Riet- 
en Wulfsdijkspolder 

Aantal ha  
in Klasse I 
(afgerond) 

Aantal ha  
in Klasse II 
(afgerond) 

Aantal ha  
in Klasse III 
(afgerond) 

Totaal toegekende 
classificatiepunten 
per Klasse 

Procentuele  
bijdrage aan 
H.A.A. 

 68 298 1215 2084-01-00 7,7629 

 
De polders Lievens, Oud-Zevenaar, Vlooswijk en Zeven-Triniteits kregen een reductie van 50% 
omdat ze deels via het nieuwe waterschap sueerden. De Wildelandenpolder (Koewacht) waterde deels 
via België uit en kreeg eveneens een reductie van 50%.363 Om een goed overzicht te krijgen van het 
classificatieschema, had Krügers een waterkaart in kleur gemaakt. Daardoor was in één oogopslag te 
zien tot welke klasse een polder behoorde. Na wat opmerkingen en herschikkingen werd de water-
kaart door de algemene vergadering van de polderafgevaardigden aanvaard. 
De individuele polders werden vrijgelaten het fixum dat ze moesten afdragen aan het schap, naar eigen 
believen om te slaan over de landerijen in hun polder. Het fixum voor de Zaamslagpolder bedroeg 266 
gulden. Het polderbestuur vond dit echter te hoog en stuurde een protestbrief. Vele andere polders 
vonden hun bijdrage eveneens te hoog. De Autrichepolder was een van de weinige uitzonderingen. 
Het fixum bedroeg 22 gulden; men vond dit een billijk bedrag en ging akkoord.364  
De kosten van de uitvoering van de werken volgens het ‘vereenvoudigde plan’ waren geraamd op 
480.000 gulden. Omdat een waterschap was gevormd ter uitvoering van die plannen, kon subsidie van 
het Rijk worden verkregen. Twee ministeries bleken bereid in de buidel te tasten. De bijdrage van het 
Ministerie van Waterstaat bedroeg 133.000 gulden of 28%. Vanwege de grote werkloosheid in de 
streek was ook het Ministerie van Sociale Zaken bereid de volledige loonkosten van 192.000 gulden 
te subsidiëren. Dit betekende dat het waterschap zelf nog maar 155.000 gulden of 31% moest 
opbrengen. Dit gebeurde door middel van een langlopende lening.365   
De eerste ‘daad’ van het dagelijks bestuur was het herstel van een van de kokers in de Oostbeer, die 
ernstige lekkages vertoonde.366 Het suatieschap zou zich kort daarna energiek bezighouden met 
grote(re) infrastructurele werken op waterstaatsgebied, onder meer door het graven van een omlei-
dingskanaal voor de polders in de omgeving van Hulst en verruiming van bestaande waterleidingen 
elders in het gebied (zie hoofdstuk 5). Na de oorlog werden plannen gemaakt tot verbetering van de 
uitwatering bij de Oostelijke Beer. De overstromingsramp van 1953 had onder meer tot gevolg dat er 
in Oost-Zeeuws-Vlaanderen nagedacht moest worden over een verdergaande samenwerking tussen de 
polders en over de vorming van nieuwe waterschappen. 
Uiteindelijk werd besloten tot opdeling van de streek in drie waterschappen367 die ook verantwoorde-
lijk zouden zijn voor de uitwatering. Daarmee verviel de bestaansreden voor het waterschap Hulster 
en Axeler Ambacht. Per 1 januari 1965 werd het opgeheven. Ondanks dat de oprichting ervan veel 
weerstand had opgeroepen, merkte de heer Van Acker in de laatste bestuursvergadering op dat het 
waterschap zijn bestaansrecht had bewezen. 368 

 
 

                                                 
363  Idem (notulen dagelijks bestuur van 16 februari 1934). 
364  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 28 mei 1935). 
365  Idem (algemene vergadering van 24 januari 1935). Het was een lening van 4% met een annuïteit van 40 jaar 

met een jaarlijkse aflossing van 8.600 gulden. 
366  Idem (vergadering dagelijks bestuur van 4 mei 1934). 
367  De waterschappen Hulster Ambacht, Axeler Ambacht en De Verenigde Braakmanpolders. 
368  WZV/AA, Hulster en Axeler Ambacht, nr. 4. 
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3.12 Wegschappen 
 
Polders waren in principe autonome bestuurlijke gemeenschappen die zorg droegen voor hun dijken, 
wegen en waterlopen. Dit principe kon eeuwenlang door de meeste polders worden gehandhaafd. De 
polderwegen waren tot medio negentiende eeuw slechts aarden wegen die door de aangelanden 
werden onderhouden. In 1842 werd door het provinciebestuur een wegenfonds ingesteld dat moest 
leiden tot betere wegenontsluiting in het Vierde en Vijfde District. Daardoor zouden de economische 
kansen toenemen. Die verbetering was hard nodig in een periode van malaise in de landbouw. Zo was 
er een grindweg voorzien tussen Hulst en Sas van Gent, met een zijtak naar Axel. Aanvankelijk waren 
de polders niet van dit belang doordrongen. De Autrichepolder ageerde in 1844 nog fel tegen de 
invoering ervan en verklaarde het reglement onwettig. Bovendien stelde de polder dat het op grond 
van diens ligging zijn polderwegen altijd zelf had onderhouden.369 Elf jaar later waren er nog altijd 
pogingen om de al betaalde bijdragen aan dit fonds terug te vorderen. In 1855 was de teneur van de 
algemene vergadering echter totaal anders en zag men de noodzaak van medewerking wel in.370 
In 1873 verkeerde de grindweg Hulst - Sas van Gent door nalatig onderhoud in onbruikbare toestand. 
De commissie die was aangesteld voor het beheer van de weg liet weten zich niet meer met de weg te 
willen bemoeien, omdat de betrokken polders hun bijdrage niet betaalden. De Autrichepolder werd 
verzocht zijn aandeel te betalen371 of anders het onderhoud van hun deel van weg op eigen kosten te 
onderhouden. De algemene vergadering besloot om van alle verdere bijdragen af te zien. Het polder-
bestuur kreeg de opdracht om met andere betrokken polders middelen te beramen om een meer solide 
wegverbetering door keibestrating tot stand te brengen.372  
 
3.12.1 Commissie van de Steenweg Sas van Gent-Westdorpe 
Het besluit van de Autrichepolder om niet langer bij te dragen in het onderhoud van de grindwegen, 
vormde de aanleiding tot de oprichting van de Commissie van de Steenweg Sas van Gent-Westdorpe 
die als wegschap 92 jaar lang zou blijven bestaan. Het was een vrijwillig samenwerkingsverband van 
de Autriche-, Canisvliet-, Oud-Papeschor-, Nieuw-Papeschor- en Smidsschorrepolder. Het doel van 
het wegschap was om de bestaande grindweg in de gemeente Westdorpe, die niet meer bestand was 
tegen het sterk toegenomen suikerbietenvervoer, te vervangen door ‘eene keibestrating en zulks ter 
lengte van 6.600 meters’.373 De kasseiweg zou aansluiten op de keibestrating van Sas van Gent en 
eindigen aan de scheiding tussen Canisvliet en Beoosten- en Bewestenblijpolder bij het gehucht 
Zwartenhoek. In de toekomst zou het dus mogelijk zijn om langs de aangelegde kasseiweg het 
transport van bieten naar de in 1872 gestichte suikerfabriek in Sas van Gent te vergemakkelijken. 
 
3.12.1.1 Financiering 
Om de kasseiweg aan te leggen was veel geld nodig. Landmeter Stubbé, die een bestek voor de weg 
had gemaakt, had hiervoor een post van 82.000 gulden begroot. Er zou daartoe een obligatielening 
uitgeschreven worden van 85.000 gulden à 5% obligaties van 100 gulden waarin ieder kon inschrij-
ven. Met een looptijd van veertig jaar zou jaarlijks een aantal obligaties worden uitgeloot. 
 
Tabel 16  Verdeelsleutel van de bijdragende polders. 
Polder Grootte in ha

(afgerond)
Bijdrage in guldens  

(afgerond)
Canisvliet 1542 3124
Autriche 543 1085
Oud-Papeschor 159  319
Nieuw-Papeschor 99  198
Waterschap Smids- en Koegorsschorre 106  213
Totaal 2470 4940

                                                 
369  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 30 maart 1842). 
370  Idem (algemene vergadering van 27 april 1857). 
371  Dat aandeel bedroeg 2,60 gulden/ha. 
372  WZV/AA, Autrichepolder (algemene vergadering van 29 april 1873). 
373  WZV/AA, Commissie van de Steenweg (vergadering van 28 juli 1873). 
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Om de aflossing van de lening te garanderen, zouden de aangesloten polders gedurende de looptijd 
van de lening twee gulden per ha betalen aan de Commissie (Tabel 16). Dit betekende een direct 
financieel voordeel van 0,60 gulden per ha waarvoor ze bovendien een kasseiweg in plaats van een 
grindweg hadden. Dubbele winst dus! Het volschrijven van de lening van 85.000 verliep echter 
minder spoedig en nam meer tijd in beslag, maar uiteindelijk zouden toch nog 750 personen inschrij-
ven. Een financiële opsteker was wel dat de uiteindelijke aannemingssom voor de kasseiweg 14.500 
gulden lager was dan begroot. Ondanks dit voordeel besloot men de bijdrage van twee gulden per ha 
niet te verlagen.374 De afkoop van het recht van overweg over de dijk van de Smidsschorrepolder zou 
dan weer een financiële tegenvaller zijn. De erven Dominicus van Waes uit Westdorpe wilden dit 
recht aanvankelijk namelijk niet afstaan. Pas in de loop van 1874 werd hierover een consensus be-
reikt. De schadeloosstelling voor eeuwigdurende erfdienstbaarheid bedroeg 1.800 gulden. Aanvanke-
lijk was hiervoor 1.000 gulden voorzien.375 De eerste uitloting van obligaties kon plaatsvinden in 
1875. In de jaren 90 van de negentiende eeuw zakte de rente zo aanzienlijk dat de Commissie al in 
1891 besloot de uitstaande lening per 1 januari 1892 af te lossen en een nieuwe geldlening aan te gaan 
van 56.000 gulden à 4%, aflosbaar in 40 jaar. 
De 566 nog uitstaande aandelen van de lening uit 1873 werden geconverteerd. Bij het afsluiten van 
een nieuwe lening van 51.000 gulden à 3,5%, aflosbaar op 60 jaar werden op 5 december 1899 alle 
515 nog niet uitbetaalde aandelen van de vorige lening onder toeziend oog van het commissiebestuur 
verbrand. Als vervanging stopte men 510 nieuwe aandelen in de uitlotingsbus die in bewaring aan de 
voorzitter werd gegeven. Dit soort conversiepraktijken leidden uiteindelijk tot een voordelig saldo 
voor de Canisvlietpolder van niet minder dan 2.000 gulden, voor de Autrichepolder was dat zelfs 
4.000 gulden. Met dit geld konden beide polders hun eigen polderwegen bekeien. Voor de andere drie 
polders betekende de conversie een vermindering van hun polderlasten van 0,35 gulden per ha.376 
Bij een verbetering van de weg in 1927 kon het wegschap rekenen op een subsidie van de provincie, 
die aanvankelijk die aanvankelijk 35.000 gulden bedroeg, maar later nog werd opgetrokken tot 40.000 
gulden, zijnde de helft van de begrootte kosten. Het verdere onderhoud moest tussen de polders en de 
desbetreffende gemeenten worden verdeeld. Ondanks het feit dat dit voor enkele polders een geschot 
van één gulden per ha betekende, ging het wegschap na veel aarzeling hiermee akkoord.377  
Bij een rentedaling tien jaar later besloot het commissiebestuur het nog uitstaande deel van de lening 
van 1927 à 4,5% om te zetten in een nieuwe obligatielening. Bij gebruikmaking van het recht van 
voorkeur konden de in omloop zijnde obligaties worden afgestempeld op 3,5%. Toch zou eerst nog 
navraag gedaan worden hoe het zat met het uitstaande kapitaal waarvoor het recht van voorkeur niet 
gebruikt zou worden. Kon dit ook geconverteerd worden?378 
 
3.12.1.2 Bestuur 
Het bestuur van de steenwegcommissie bestond uit een voorzitter en twee bestuursleden, bijgestaan 
door een secretaris-ontvanger. De eerste voorzitter was Norbertus Kerckhaert. Hij vervulde tevens de 
functie van ontvanger en werd bijgestaan door de bestuursleden Petrus Goethals en Camiel van Waes. 
Leander Norbertus Stubbé, landmeter te Sas van Gent, was de eerste secretaris. Hij had de schets-
tekening van de aan te leggen weg gemaakt en ook de kostenbegroting. De reden dat Kerckhaert tot 
voorzitter werd gekozen, was het feit dat hij al zoveel gedaan had tot het bereiken van het bestaande 
doel en daar nog dagelijks voor deed ´zodat de zaak aan geen betere noch bekwamer handen kan 
worden toevertrouwd`.379 Naast dit bestuur was een kantonnier belast met het dagelijks toezicht op de 
werkzaamheden. Na de oplevering van de weg was het diens taak om te zorgen voor het onderhoud. 
Toen in 1884 de voorzitter-ontvanger plotseling overleed werd het ambt van ontvanger, evenals bij 
polderbesturen en kleine gemeenten, verenigd met dat van secretaris. De gecombineerde functie zou 
tot 1943 blijven bestaan toen de secretaris-ontvanger zijn ontslag indiende. 

                                                 
374  Idem (vergadering van 30 november 1874). 
375  Idem (vergadering van 30 november 1874). 
376  WZV/AA, Autrichepolder (vergadering van 25 augustus 1898). 
377  Idem (vergadering van 15 oktober 1925). 
378  Idem (vergadering van 13 december 1937). 
379  WZV/AA, Commissie van de Steenweg (vergadering van 29 september 1873). 
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Al die jaren had hij als ontvanger-griffier van verschillende polders tevens gefungeerd als contact-
persoon tussen de diverse polderbesturen en de Commissie. Nu deze intermediaire functie wegviel, 
diende het ambt van secretaris-ontvanger opnieuw te worden gesplitst.  
 
3.12.1.3 Het einde  
Enkele jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog schreef het bestuur van het waterschap Smids- 
en Koegorsschorrepolder een brief aan de Commissie.380 Over een aantal jaren (in 1955) zou de lening 
van 51.000 gulden uit 1899 afgelost zijn. De inkomsten zouden dus navenant dalen. Uiteraard gold 
dat ook voor de uitgaven omdat de lening niet meer hoefde te worden afgelost. Geconfronteerd echter 
met de sterke toename van het gemotoriseerd verkeer op de wegen, vooral het zware vrachtverkeer, 
zouden de kosten van wegonderhoud alleen maar stijgen. Teveel voor de aangesloten polders, daarom 
richtte het wegschap op 16 december 1948 een verzoek aan Gedeputeerde Staten om het beheer en 
onderhoud van de steenweg op de Graaf Jansdijk aan de Provincie over te laten.381 Het bleef echter 
stil in Middelburg. In diezelfde periode bestonden er namelijk bij de provincie wel plannen om dwars 
door de Canisvlietpolder een weg aan te leggen. Die zou voor 90% gesubsidieerd worden door de 
provincie en de gemeente Westdorpe. Aanleg van die weg zouden de onderhoudskosten van de steen-
weg op de Graaf Jansdijk alleszins sterk verminderd hebben. Het kwam echter niet tot uitvoering, 
omdat er ook plannen waren ter verbreding van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.  
In 1951 verzocht het bestuur van de Commissie aan Provinciale Staten een bijdrage uit het gemeente-
fonds voor onderhoud van de steenweg op de Graaf Jansdijk. Tezelfdertijd werd met de gemeente 
Westdorpe overleg gevoerd in verband met de overname van de bewuste steenweg. 
Het gemeentebestuur zou op zijn beurt een aanvraag tot overname indienen bij Gedeputeerde Staten. 
Deze plannen bleken een realistischer gehalte te hebben. Tot een overeenkomst komen tussen alle 
betrokken partijen inzake de afkoopsom van de onderhoudsplicht van de steenweg vergde nog enig 
overleg, maar in de loop van 1953 werd hiervoor een bedrag van 75.000 gulden vastgesteld.382 Het 
jaar nadien (1954) kwam het onderhoud van de kasseiweg definitief in handen van de gemeente, zij 
het met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1953. De eigendomsoverdracht van de weg door de 
gemeente Westdorpe gebeurde pas op 2 oktober 1959.383 
De weg was dan wel overgedragen, maar de Commissie werd nog niet ontbonden. Haar taak bestond 
erin om het restant van de lopende schuld af te lossen, in het bijzonder het uitloten van de nog 
uitstaande obligaties. Voortijdig aflossen zou namelijk betekenen dat in plaats van een lening à 3,5 % 
er een nieuwe moest afgesloten worden à 4,25 %. Door deze beslissing bleef de Commissie bestaan 
tot 31 december 1965. 
 
3.12.2 Grindwegcommissie of commissie van de Valweg 
In 1883 besloot een aantal polders in de omgeving van Zaamslag tot de aanleg van een grindweg. De 
te begrinden dijkweg liep vanaf de hoek van de Eendragt- en de Kleine Huissenspolder via de huidige 
Schenkeldijk, Valweg en Reuzenhoekdijk naar het gehucht Othene, om daar aan te sluiten op de 
bestaande grindweg richting Terneuzen. Het was de bedoeling dat de begrinding van deze ruim vijf 
km lange dijkweg zou worden gedragen door de Zaamslag-, Margaretha-, Kreke-, Groote en Kleine 
Huissens-, Eendragt- en Van Lyndenpolder. De kosten waren geraamd op 8.000 gulden. Toen er een 
sleutel was opgesteld voor de verdeling van deze kosten over de ze polders, liet de Van Lyndenpolder 
het afweten. De verdeelsleutel werd toen aangepast (Tabel 17). 
Om in het beheer over de aan te leggen kunstbaan te voorzien, werd een speciale commissie op-
gericht, waarvoor iedere polder één afgevaardigde leverde. Door de commissieleden zou er een voor-
zitter worden gekozen voor de vergaderingen van de grindwegcommissie, later ook wel ‘commissie 
van toezicht Valweg’ genoemd. In 1901 stelde de gemeente Zaamslag de commissie voor om een 
gedeelte van de Valweg vanaf het begin aan de hoek van de Kleine en Groote Huissenspolder tot aan 
de keiweg van de Margarethapolder door keibestrating te verbeteren; dit op kosten van de gemeente. 

                                                 
380  Idem, nr. 5 (brief van 31 juli 1948). 
381  Idem (brief van 16 december 1948). 
382  In de vergadering van 18 mei 1953 meldde de burgemeester van Westdorpe dat er door GS geen bezwaar 

was ingediend tegen de overname. 
383  Idem, nr. 5 (brief van 2 oktober 1959). 
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De enige voorwaarde die het gemeentebestuur stelde, was dat de aangesloten polders de onderhouds-
plicht gedurende dertig jaar op zich zouden nemen, op basis van de huidige onderhoudskosten voor de 
grindweg. Ondanks dit aanbod gingen de plannen niet door. Bij de Zaamslagpolder stemden 31 van de 
36 ingelanden tegen onder de plompe mededeling dat bekeiing niet nodig was.384 De Valwegcom-
missie bleef bestaan tot de grote polderconcentratie per 1 januari 1965, waarbij alle polders tussen 
Terneuzen, Zaamslag en Axel opgingen in het waterschap Axeler Ambacht. 
 
Tabel 17  Verdeelsleutel van de bij- 
dragende polders aan de kosten van 
de Valweg. 
Polder Bijdrage in % 
Zaamslag 30 
Margaretha 13,5 
Kreke 4,5 
Grote Huissens 40 
Kleine Huissens 6,5 
Eendragt 5,5 

 
 
3.13 Samenvatting en conclusies 
 
In dit hoofdstuk zijn het bijzondere karakter van de waterschapsorganisatie en het functioneren daar-
van tussen 1600 en 2000 onderzocht. Met betrekking tot de Vlaamse voorgeschiedenis is van belang 
dat de Keure van de Vier Ambachten (1242) aan het districtsbestuur (de vier afzonderlijke am-
bachten) grote bevoegdheden over dijk- en waterstaatzaken was toegekend. Er werd ook al gewag ge-
maakt van verplichte bijstand door de achtergelanden bij overstromingen.  
In de zestiende eeuw ontstonden er soms vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen polders. De 
opzet ervan was om op gezamenlijke kosten calamiteiten te bestrijden, door bijvoorbeeld de aanleg 
van een inlaagdijk. Na de realisering ervan werd de samenwerking weer verbroken. Naast zulke vrij-
willige samenwerkingsverbanden van tijdelijke aard op projectbasis kon een samenwerking tussen 
twee of meer polders ook worden opgelegd door de landsheer. Zo’n verplichte waterschapsvorming 
vond bijvoorbeeld in 1576 plaats in de omgeving van Terneuzen (Quartier van Neusen). 
 
Na 1600 was het onderzoeksgebied Staats. Uit het onderzoek is gebleken dat de overheidsbemoeienis 
met het waterstaatgebeuren tijdens de 17de eeuw gering was en pas weer in de loop van de 18de eeuw 
toenam. De oorzaak hiervan was het voortschrijdende inpolderingproces, met als gevolg de verande-
rende stroming voor de kust, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. De onderhoudskosten van 
zeedijken en vooroevers konden op den duur niet meer door de gezamenlijke ingelanden worden 
opgebracht, waardoor men voor de keuze stond: óf abandon óf financiële bijstand vragen aan de 
naastgelegen buurpolder(s) of de overheid. Die laatste optie wierp over het algemeen de beste 
vruchten af. De bedijkingsoctrooien waren weliswaar door de Staten-Generaal in Den Haag verleend, 
maar voor financiële onderstand waren de polders op Middelburg aangewezen. 
Het Committimus of gewestelijk bestuur voelde zich duidelijk verantwoordelijk voor de problemen 
van de polders in dit gedeelte van Staats-Vlaanderen. De financiële nood waarin de diverse polders 
verkeerden, legde echter een zware druk op de gewestelijke financiën. Dat heeft geleid tot diverse 
reglementeringen. Dit optreden werd gerechtvaardigd onder het motto: wie betaalt, bepaalt. 
Door de invoering van reglementeringen nam de invloed van het gewest Zeeland op de autonome 
polders stelselmatig toe en dat mondde aan het einde van de achttiende eeuw uit in het uitvaardigen 
van het Generaal Reglement (1791). Dit reglement was een samenvatting van de voornaamste be-
palingen van de eerder uitgevaardigde decreten en besluiten die ten grondslag lagen aan de financiële 
ondersteuning van de calamiteuze polders. Het oudste daarvan dateert van 1715 en onderstreept de 
grote invloed van de stormvloed van dat jaar. In 1764 werd aan de ten oosten van Terneuzen gelegen 
Margarethapolder een subsidie toegekend uit het in 1763 opgerichte fonds voor noodlijdende polders. 
Daarmee is deze polder de oudste calamiteuze polder in het onderzoeksgebied. 

                                                 
384 WZV/AA, Zaamslagpolder, nr. 5. 
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Na de komst van de Fransen en de inlijving van Staats-Vlaanderen bij het Departement van de 
Schelde, veranderde er heel wat op bestuurlijk vlak. Door het invoeren van reglementeringen en 
wetten probeerde de Franse departementale overheid invloed te krijgen op de polder- en waterschaps-
besturen. Dit leidde tot het afschaffen van de polders als bestuursorganisatie in 1797. Onder luid 
protest van de poldereigenaren en na tussenkomst van het centraal bestuur in Parijs werd het departe-
mentaal besluit echter ingetrokken, omdat volgens de protesterende polders en waterschappen het 
voornaamste revolutionaire beginsel en ideaal vrijheid (la Liberté) was geschonden. Daarmee stopte 
de Franse drang tot regelgeving echter niet. In 1811 leidde de overheidsbemoeienis tot twee decreten. 
Aan de basis daarvan lagen twee stormvloeden (1808 en 1809). Daaruit blijkt nogmaals dat een inten-
sivering van de overheidsbemoeienis met waterstaatszaken ook in het verleden vaak een reactie was 
op een acute noodsituatie. Door het Keizerlijk Decreet van 11 januari 1811 waren alle polders voor-
taan verplicht om een officieel polderbestuur te hebben, bestaande uit een dijkgraaf, een gezworene en 
een ontvanger-griffier, die de belangen van de grondeigenaren in de polder behartigde. Ook samen-
werking tussen polders, op het vlak van de uitwatering, werd hierin geregeld. Het Keizerlijk Decreet 
van 28 december 1811 was in feite een nader uitgewerkte versie van het Generaal Reglement van 
twee decennia eerder. Het voorzag onder meer in nadere regelingen omtrent de uitbreiding van de 
polderbestuurlijke arrondissementen (van 3 naar 6). Bovendien werden de bevoegdheden van de alge-
mene vergadering nader omschreven. De jaarlijkse vergaderingen moesten voortaan plaatsvinden in 
de maanden maart en april, waardoor meer eenheid en overzichtelijkheid werd beoogd. 
Ook de gebruikelijke hectare-eis, circa 30 gemet, om stemrecht te hebben in de algemene vergadering 
werd verlaagd, zodat meer grondeigenaars zeggenschap kregen in polderzaken. Op die manier kwam 
men tegemoet aan het Franse revolutionaire begrip ‘gelijkheid’. Daarnaast werden ook de taken en 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur nader omschreven. Er waren in het decreet eveneens sancties 
voorzien voor polderbestuurders die niet goed functioneerden, waarbij het middel van schorsing en 
ontslag kon worden gehanteerd. Aan de traditionele ‘functies voor het leven’, zoals eeuwen ge-
bruikelijk was geweest, kwam hiermee een eind.  
 
Twee jaar na het van kracht worden van beide decreten kwam een eind aan de Franse overheersing. 
Daarmee brak de periode van het Koninkrijk der Nederlanden aan. Deze nieuwe staatsstructuur nam 
de polderbestuurlijke ‘erfenis’ echter gewoon over, waarmee de invloed van de Franse decreten on-
dubbelzinnig wordt onderschreven. Alleen de indeling van de polderarrondissementen en wat bij-
komende aspecten werden aangepast.385 Volgens de Koninklijke Besluiten van 1818 en 1819 moesten 
de polders voortaan hun jaarlijkse begroting indienen bij Gedeputeerde Staten, waardoor de provin-
ciale invloed toenam. Die provinciale bemoeienis zou nog verder toenemen door het Reglement van 
Administratie der Polders in Zeeland (1841). De Keizerlijke Decreten werden hierdoor officieel afge-
schaft, maar in feite was dit nieuwe Reglement er gewoon een vertaling van met wat kleine aanpas-
singen. Middelburg had dus voortaan grotere invloed in de Zeeuws-Vlaamse polders.  
 
Het ‘Algemeen Reglement voor Polders en Waterschappen’ van 1873 had duidelijk de bedoeling om 
de bevoegdheden van de vele autonome polderbesturen te kortwieken. De inspiratie hiervoor vond 
men in de vaststelling dat de vele Belgische eigenaren financieel-economische belangen hadden in 
Zeeuws-Vlaanderen en dus ook stem- of beslissingsrecht en dus (mogelijk) ook plannen van GS 
konden dwarsbomen. Wellicht speelde het nog niet goed verwerkte verleden uit de jaren 1830 hierbij 
een rol. De landsgrens bleek dus andermaal een rol te spelen, zij het nu op polderbestuurlijk vlak. In 
de uiteindelijke redactie werd die ‘eis’ van Nederlanderschap, wegens de hevige kritiek, niet opge-
nomen en daarmee werd in feite de ‘invloed’ van de Belgische grondeigenaren bevestigd.  
Een andere vernieuwing was het exclusieve toezicht op de polders en waterschappen door Gedepu-
teerde Staten. Bij problemen tussen het dagelijks polderbestuur en de algemene vergadering kon GS 
regelend optreden. Ook de watersnoodramp van 1906 had zijn implicatie op polderbestuurlijk vlak. 
Gedeputeerde Staten trokken nu het toezicht op het onderhoud en beheer van de binnendijken en de 
erin gelegen kunstwerken naar zich toe. Het college kon zelfs achterliggende polders verplichten zo’n 
binnendijk te laten verhogen en te verzwaren.  

                                                 
385  Voortaan zou Zeeuws-Vlaanderen als één polderarrondissement worden aangezien. De bedoeling ervan was 

om zo een groter financieel draagvlak te creëren voor de calamiteuze polders. 
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De polderreglementswijziging van 1954, dus na de stormramp van 1 februari 1953, werd zonder al te 
veel tegensputteren aanvaard. De polders en waterschappen liepen al lang in het provinciaal gareel en 
de schrik voor het water zat er nog goed in. 
 
Problemen met de afwatering in het onderzoeksgebied en in de omgeving van Hulst konden in de 
jaren 1920 door de bestaande kleinschalige polderstructuur niet worden opgelost. Vrijwillige water-
schapsvorming bleek niet mogelijk, zodat provinciaal ingrijpen noodzakelijk bleef. Dit resulteerde in 
1934 in de eerste en enige gedwongen oprichting van een uitwateringswaterschap of suatieschap in 
Zeeuws-Vlaanderen, genaamd het waterschap Hulster en Axeler Ambacht. 
 
De in 1648 vastgestelde landsgrens doorsneed het beheersgebied van tal van polders. Juridisch gezien 
waren dat dus internationale polders. Dergelijke polders bestonden alleen in Zeeuws-Vlaanderen en 
betekenen dus een unicum in de Nederlandse polder- en waterstaatsgeschiedenis. Polderbestuurlijk 
vielen ze in principe onder de reglementeringen van twee overheden. Dit gegeven wisten ze echter 
handig uit te spelen en in de praktijk vielen ze lange tijd onder geen enkele reglementering of wet-
geving.  


