
HET 'NIEUWE DIEKJE'TE STAVENISSE
door Danker Roozemond

Tot mijn verbazing bemerkte ik, dat een deel van de jongere inwo-
ners van Stavenisse niet meer weet, wat bedoeld wordt met het
'Nieuwe Diekje'. Reden om er iets over te schrijven.

Bij de inpoldering van de Stavenissepolder, in 1599, vormde de nu als

Molendijk bekend staande dijk een deel van de waterkering. (1) Al
vroeg werd er op de Molendijk een huis gebouwd. In 1656 is er sprake

van een woning 'op den MeulenDijck aldernaest de meule' (2), denke-
lijk een molenaarshuis. In 1832 blijkt de hele Molendijk bebouwd te

zijn. (3)
Elders lezen we: 'De Molendijk was sinds jaren grotendeels bebouwd
en had alzo niet in de verzwaringen van de andere dijkvakken gedeeld.

Het gevolg daarvan was, dat bij hoge vloeden het water tussen de hui-
zen door naar binnen drong, zoals o.a. bij de stormvloed van 1808, toen
daardoor voor een dijkbreuk werd gevreesd. Ook in 1825, 1845 en

1863 trad er emstige wateroverlast op en dat gaf gedurig aanleiding tot
ongerustheid. In 1867 kwam hierin verbetering door het opwerken van
een nieuwe waterkering buitenwaarts van de bestaande'. (4)
Deze 'nieuwe dijk' staat bij de ouderen - en hopelijk ook bij vele jon-
geren - nog steeds bekend als 't Nieuwe Diekje, hoewel inmiddels 139
jaar oud. Tot de aanleg van genoemd dijkje zal ongetwijfeld meege-
werkt hebben een briefvan 6 augustus 1866 van dokter Jacobus de Vis-
ser aan het college van burgemeester en wethouders van Stavenisse.

Alvorens de brief weer te geven, eerst iets over de schrijver ervan. Ja-

cobus de Visser was vanaf I 86 1 geneesheer - zoals hij zichzelf noemde

- in het dorp. Hij was de opvolger van Dirk Rijnenburgh. (5) Na het
vertrek van Rijnenburgh waren er zeven sollicitanten voor deze functie.
Van hen kwamen er vijf rtit Zeeland en twee van elders. De keus viel
op Jacobus de Visser, geneesheer te Grijpskerke. Hij was een mole-
naarszoon; zyn vader Willem de Visser was van 1804 tot 1840 mole-
naar te Nieuw- en Sint-Joosland. De Visser huwde in Sint-Maartensdijk
op 7 augustus 1868 met Wilhelmina Constance Was, dochter van Mari-
nus Was, predikant te Sint-Maartensdijk, en van jonkvrouwe Constance
Justine Charlotte de Casembroot. Voor de bruid trad als getuige op haar
oom jonkheer Eduard August Otto de Casembroot, oud-minister van
oorlog. Drie kinderen zijn er te Stavenisse uit dit huwelijk geboren,
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ademen.
Vertler gebeurl het zeer dibw,ijls dat bij eenigszins hoogen vloed het
water de huizen - die nogenoeg in het spui gebouwd zijn, binnendringt
en het regenwater in de bakken bederft, de voorraad in kelders onder
water zet en daarcloor aanleiding gee/t dat slecht voedsel gebruikt
wordt dan anders het geval zoude zijn, daar vele bewoners dier huizen
tctt tle mingegoeden behooren. daar dit binnendringen van zeewater in
de woning zich dikv,iils herhaalt, spreekt hel van zelve dat deze in den

regel zeer vochtig zijn en reeds alleen daardoor ongezond moeten ge-
naamd worden. De ondervinding heefi ntij dan ook reeds geleerd dat
jttist in die buurt hardnekkige koortsen voorkonten, terwiil .....(?) met
al hare gevolgen zich ook daar menigvuldig voordoet.
Mocht deze gemeente door eene epidemie van deze oJ'gene ziekte be-

zocht worclen is het meer dan waarschijnlijk dat.juist in die buurt de

meeste s lochto//brs zouclen vcrllen.

In de hoop dat deze wenk tctt een nodig onderzoek in loco zcrl uitlokken
en zoo mogelijk lot ophe/fing van dien schadeli.jken toestand zal aanlei-
ding geven, waardoor in de eersle plaats de aangrenzende gehouwen
zeer zeker gezonder zouden wctrden, heb ik de eer met hoogochting te

zin.
Wel Edel Achtbare Heeren
uwen dw dienaar
J. de Visser.

Aan het Gemeentebestuur vqn Stavenisse.

Uit de verdere briefwisseling van de commissaris van Zeeland, bene-
vens van de hoofdingenieur van waterstaat, met de gemeente Stavenis-
se, blijkt dat van het hiervoor weergegeven schrijven van Jacobus de

Visser inderdaad gebruik is gemaakt.

Op 26 juli 1867 verzendt de commissaris van Zeeland een schrijven
aan burgemeester en wethouders van Stavenisse, van de volgende in-
houd:
Op Uwe missive van 9 Augustus 1866 no. 51, handelende over de ge-
zondheid der aangrenzende bewoners (B), nadelige uitdamping van den

Spuiboezem ter diephouding van de haven Uwer gemeente, werd des-

tijds de Hoofdingenieur van den Waterstaat door mij gehoord.
Ik verneem thans van dien hoofdambtenaar dat voorschreven Spuiboe-
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sluisle wegnemen ol wat over den nieuwen dijk op de slikken geworpen
v,ordt.
De opruinting van de ottde spuikade zal geen nadeel te weeg brengen
door meerderen neerslag, en mogt dit het geval zijn dan kan men oltiid
nog zien. Het gevaar van overstroming van den Molendijk en de last
van de la,vt voor de op den dijk wonenden wordt door den nieuwen diik
geheel weggenomen, zooclat ik vertrouw dat tenslotte aan Uw verlqn-
gen geheel voldaan zal zijn, door hem die zich ntet achting en toegene-

genheid noemt den Hoofclingenieur Bruinings. (11)

Op 1 oktober 1867 zendt de commissaris weer eell brief aan het ge-

mcentebestuur van Stavenisse, met de volgende inhoud:
Spuiboezent Stoven i,s,s e.

Volgens Uw schrijven vqn l 5 Augustus no. 48 zou vroeger vantuege de

Waterstaat voor hel onderhoud van clen spuiboezem ter diephouding
der haven uwer gemeente zijn gezorgd en zou de raad ongaarne zien
dat de spuikade gelegen lusschen de haven en den spuiboezem, werd
opgeruimd, meenende dat de opslibbing der daardoor vergroote haven
en derhalve de ko,sten van uitdieping alsdan zouden vermeerderen.
Vctlgens bericht van den HooJrlingenieur van den Waterstaat i,s, immers
sederl lB37 van rijksweg niets tol onderhoud van den spuiboezeru ver-
rigt, maar beweerde men destijds dat deze, met kade en sluis, tot de

gemeentewerken behoorde, o.fschoon tnen er niets aan deed zoodet het
een en ander reeds loen in zeer ongunstige toestand verkeerde. Zoals U
welligt bekend is was genoentde hoo/clambtencrer vqn lB37-1845 Inge-
nieur te Tholen.
Het in mijne ntissive van 26 Julij jl. bedoelde werk, dat een gedeelte
van den ,spuiboezem zctl innemen en in het leggen ven eenen nieuwen
zeedqk langs den Molendijk bestaat, brengt mede dat de ,spuikade, ten

behoeve daan,an wordt opgeruirfid, orudqt de daaruit voortkomende
grond voor den nieuwen dijk geschikt is, terwijl cle spuimiddelen loch
vervellen en sedert meer dan 30 jaren niet gebruikt zijn, hetgeen als
een bewijs wordt aangenterkt dat daaraan geen behoefte be,stqqt. Bo-
vendien i.s rnij door den Hoo/dingenieur mede gedeeld, dat sedert een

paar.jaren ntet het opgestuwde binnenwoler kan *'orden gesptrid.
Die hoct/danittenqqr is voorts van oordeel dat de ruening volgens welke
de opruinti.ng der spuikade de haven zolt vergrolen, niet juist is, vermits
de kude op de hoge slikken, niet in de hat,en ligt, en het komt hem niet
aannemelijk voor, dot daardoor meerdere opslibbing der haven en ctl-
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1969 ll. in E,cndrachtbode van 13 febr. 1969.

6) D. Roozemond, U, de historie von Stuvenisse. Van c:hirurgijn tot arts 1700-
1969 IlI: in Eendrachtbode van 20 fcbr. 1969.

7) Ccrnccntearchief Tholen (GAT), archicf gemeente Stavenisse inv.nr. 85

(ingekon.ren cn uitgaande stukken b. en rv.) dd. 6 aug. 1866.

8) Helaas ontbreekt een afschrili van hct schrijven van de gemeente Stavcnissc aan

dc provincie, maar nit de datering van aangchaald schrijven blijkt zonneklaar dat de

briefvan de geneeshccr van 6 aug. 1866 de gemeente heeft overtuigd van de nood-
zakelijklieid van opheffi ng der ongezondc woontoestanden.
9) GAT, archief gemccntc Stavenisse inv.nr'. 86 (ingekornen cn uitgaande stukken
b. en w.) dd. 26 juli 1867. De gemccrltc probeert de kosterr te verhalen bij dc pro-
vincie, rnaar dic staat er afwijzend tegenover.
l0) Het gcnocmdc bestek ontbreekt in het gemeentcarchief, daalom is niet alles
even duidelijk.
l1) GAT, archief gemeente Stnvenisse inv.nr. 86 dd. I I juli 1867.

12) GAT. archief gemccntc Stavenisse inv.nr. 86 dd. I okt. 1867.

l3) GAT, archief gemccntc Stavenisse inv.nt. 39 (notulen gerncenteraad) dd. 10

okt.1867.
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