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Cornelis van Alphen en de afdamming 

van het Doelse gat
Een omstreden waterstaatkundige ingreep tijdens de 

Tachtigjarige Oorlog

Henk Knoester

Inleiding

Waterstaat bedrijven in de frontlinie is niet zonder risico’s. Dit ondervond tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog de griffier van het Vlaamse plaatsje Doel, Cornelis van Alphen. 
In het jaar 1623 – toen de oorlog in volle gang was – werd hij gevangen genomen door 
Spaanse soldaten en opgesloten in het Gravensteen te Gent. Reden: hij werd verantwoor
delijk gehouden voor de afdamming van het Doelse Gat.

Tot zover de belangrijkste feiten over deze kwestie zoals die tot nu toe bekend waren.1 
Dit artikel wil meer duidelijkheid verschaffen over de achtergronden van de zaak. In de 
eerste plaats zal worden nagegaan welke bezwaren de Spanjaarden hadden tegen de af
damming. Hiervoor moet worden gekeken naar de geografische positie van het Gat en 
de militairstrategische aspecten ervan. In de tweede plaats zal worden aangetoond hoe 
de strijdende partijen kleinere conflicten probeerden op te lossen. Daarbij komt ook het 
vraagstuk van de jurisdictie over Doel aan de orde. In samenhang met dit laatste thema 
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moet worden gekeken naar de ontwikkeling van de Doelpolder en de bestuurlijke gevol
gen ervan. Zoals zal blijken waren in deze kwestie waterstaatkundige, politieke en mili
tairstrategische aspecten nauw met elkaar verbonden. 

De waterstaatkundige ontwikkeling van de Doelpolder tot 1621

De geschiedenis van het Doelse Gat gaat terug tot ver in de middeleeuwen. Reeds in 1331 
is sprake van de monding van een kreek, genaamd Olrecene, die uitkwam op de Schelde 
en die de grens vormde tussen het land van Beveren en dat van Saaftinge.2 Op latere kaar
ten is te zien dat deze scheiding net ten noorden van de Doelpolder liep. Heden ten dage 
is dit nog steeds de grens tussen Nederland en België. 

In de Middeleeuwen overstroomde de Doelpolder meermaals, waarna steeds een her
dijking volgde. Op een kaart uit 1573, gemaakt door Christiaan Sgrooten, zien we het 
gebied zoals het geweest moet zijn na de Sint Felixvloed van 1530 (Afb. 1). Doel bestond 
toen geheel uit buitendijks gelegen schorren en slikken. Ze werden doorsneden door kre
ken, die het land opdeelden in eilandjes. In 1567 gaf de Spaanse koning Filips II toestem
ming voor een nieuwe inpoldering, die in 1568 kon worden voltooid. Tegelijkertijd werd 
de noorderlijker gelegen Luyspolder bedijkt en in één dijkage met Doel gebracht (afb. 2).

Windmolens als in de bekende NoordHollandse droogmakerijen waren niet nodig. 
We hebben langs de Schelde niet te maken met leeggemalen meren, maar met bedijkin
gen, met landaanwinning door middel van het inpolderen van buitendijks aangegroeide 
slikken en schorren. Wanneer deze voldoende hoog waren opgeslibd, werd er een dijk 
omheen gelegd. Bij eb kon men dan het overtollige water lozen via sluizen. Op deze ma
nier lukte het uiteraard niet om het ingepolderde gebied geheel vrij van water te maken. 
Men sprak dan ook niet van droogleggen, maar van ‘verversen’: het zoute water werd 
vervangen door zoet, ‘vers’ water. De diepste delen van de polder, de afgedamde kreken, 
bleven als ‘geulen’ in het landschap bestaan (zie afb. 2). Langs de westelijke rand van de 
polder vormde de Grote Ader de ruggengraat van het geulensysteem. De monding van de 
Grote Ader werd ‘het Doelse Gat’ genoemd.

Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog kwamen grote delen van NoordVlaande
ren blank te staan als gevolg van inundaties door het Staatse leger. In 1585 gebeurde dit 
ook met de Doel en Luyspolder. In deze gebieden hebben eb en vloed gedurende meer 
dan twee decennia vrij spel gehad. Slechts een klein stukje werd eerder ingedijkt. De Sta
tenGeneraal in Den Haag gaven namelijk in 1593 een octrooi uit waarin toestemming 
werd gegeven “omme te mogen bedijcken seecker hoecxken landts genaemt den Hoogen 
Doel”.3 Uit de tekst valt op te maken dat het nieuwe poldertje gelegen moet hebben tus
sen het Kerkengat en de Grote Ader, dus in het noorden van de Doelpolder. Het verklaart 

Afb. 2.  De Doel- en 

de Luyspolder na de 

herdijking van 1567-

1568. 

a = Grote Ader, 

b = Deurganck, 
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verland), 

f = naamloze kreek. 
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waarom dit deel nog steeds ‘Oude Doel’ 
wordt genoemd. Als basis moet een vrij 
hoog gelegen schor hebben gediend: een 
zomerdijkje van vier of vijf voeten hoog
te (tussen 1,10 en 1,37 meter; één Gentse 
voet is 0,275 meter) werd voldoende ge
acht om het nieuwe land vrij van overstro
mingen te houden. Het poldertje besloeg 
slechts 350 gemeten (156 hectare; één 
Gents gemet is 0,4456 hectare), terwijl de 
later bedijkte Doelpolder ongeveer 2.400 
gemeten (1.069 hectare) omvatte. Toch 
zou het een belangrijke rol spelen bij de 

discussie betreffende de jurisdictie over Doel.
De inpoldering diende vooral om landbouwproducten voort te brengen ten behoeve 

van de omliggende Staatse forten. De twee belangrijkste vestingen waren Lillo en Lief
kenshoek. Met deze twee forten, die tegenover elkaar aan de Schelde lagen, kon de Repu
bliek der Verenigde Nederlanden de scheepvaart naar Antwerpen controleren.

Na de dood van Filips II in 1598 vervielen de Zuidelijke Nederlanden tijdelijk aan zijn 
dochter, de infante Isabella, die was gehuwd met aartshertog Albrecht van Oostenrijk. 
Het echtpaar, bekend als ‘de aartshertogen’, erfde een satellietstaat die geheel afhanke
lijk was van het Spaanse leger. Toch ging er een nieuwe wind in Brussel waaien, waardoor 
het mogelijk werd om een wapenstilstand te sluiten. Het Twaalfjarig Bestand ging in 1609 
in. Hierdoor kwam de weg vrij voor verdere inpoldering van Doel. De ingelanden vroegen 
een octrooi voor bedijking aan bij de aartshertogen, dat in 1613 werd verleend. De aan
vragers vormden een zeer gemengd gezelschap. Er waren Antwerpenaars bij, maar ook 
inwoners van Zeeland en StaatsBrabant. Onder hen vinden we hoge ambtenaren uit het 
zuiden en regenten en militairen uit het noorden.4

De nieuwe dijkage, waarin het “Cleyn Polderken” van 350 gemeten was opgenomen, 
was aanzienlijk kleiner dan de oorspronkelijke Doelpolder uit 1568. Men zag er van af om 
de Luyspolder opnieuw droog te leggen en ook de Grote Ader kwam met het Doelse Gat 
buiten de nieuwe dijken te liggen (zie afb. 3). Dit was wel logisch, omdat er geen aanslui
ting meer gemaakt hoefde te worden op de achterliggende polders, die nog altijd geïn
undeerd waren.

Voor de bedijking van SintAnna en Ketenisse ten zuiden van de Doelpolder werd te
zelfdertijd toestemming gegeven. Een bijzonder probleem bij de inpoldering vormde de 
aansluiting van de dijk langs de Schelde op de buitenwal van het fort Liefkenshoek. Daar
om werd eveneens octrooi aangevraagd bij de StatenGeneraal in Den Haag.5 Dit werd 
in 1614 verleend en gold het bedijken van Doel, SintAnna en Ketenisse gezamenlijk. De 
Haagse bestuurders lijken hierbij met enige spijt te constateren dat het Gat van de Perel 
ten zuiden van Ketenisse open zou blijven, waardoor de drie polders samen een eiland 
zouden vormen (zie afb. 4). Bij de Spaanse legerleiding bestonden ernstige bezwaren te
gen het afdammen van deze kreek, omdat men vreesde dat dit een aanval op Antwerpen 
zou vergemakkelijken.6 Het openhouden van het Gat van de Perel bood de Spaanse troe
pen nog ander voordeel: vanuit Antwerpen kon men de Staatse blokkade van de Schelde 
bij Lillo en Liefkenshoek ontlopen door met platbodems door het Gat te varen naar het 
doolhof van kreken in het Land van Saaftinge. Vandaar had men toegang tot de Wester
schelde en kon Zeeland worden aangevallen.

Zolang het Bestand van kracht was, speelden deze strategische overwegingen geen 
rol. Maar men wist van tevoren dat het Bestand na twaalf jaar, in 1621, zou aflopen. Daar
na laaide de strijd weer op. In hetzelfde jaar overleed aartshertog Albrecht en vervielen 
de Zuidelijke Nederlanden weer aan de Spaanse kroon. De Tachtigjarige Oorlog was een 
nieuwe fase ingegaan.

Afb. 3.  De Doelpol-

der na de herdijkingen 

van 1567-1568 (links), 

van 1614 (midden) en 

na de herdijking van 

de Luyspolder in 1650 

(rechts). Ontleend aan: 

Tim Soens e.a., Ruraal 
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pen 2012), 5.
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De jurisdictie over Doel 

Doel vormde samen met Kieldrecht een heerlijkheid die in leen werd gehouden door de 
familie Arenberg, een van de voornaamste geslachten in de Zuidelijke Nederlanden. De 
graaf van Arenberg had het recht om deze gebieden te besturen, er recht te spreken en 
functionarissen aan te stellen die hem bij deze taken konden bijstaan. Toen de Staten
Generaal in 1593 een oppervlakte van 350 gemeten landbouwgrond lieten indijken in het 
noorden van Doel trokken ze zich niets aan van deze heerlijke rechten. De graaf was ten
slotte een vazal van de Spaanse koning en hoorde daarom bij de ‘vijand’. Volgens het gel
dende oorlogsrecht werden bewoners van veroverde gebieden beschouwd als onderda
nen van de veroveraar. Het ‘Cleyn Polderken’ werd daarom bestuurd vanuit Middelburg.

Als gevolg van het Twaalfjarig Bestand en de hernieuwde indijking van 1614 kreeg de 
graaf nominaal weer de zeggenschap over zijn heerlijkheid. In de praktijk werd Doel ech
ter nog steeds beheerst door de Staatse militairen te Liefkenshoek. Dit fort viel onder de 
verantwoordelijkheid van het gewest Zeeland en de graaf kon alleen functionarissen aan
stellen in overleg met het dagelijks bestuur van deze provincie, de Gecommitteerde Ra
den te Middelburg.

Na de inpoldering was Doel veel belangrijker geworden dan Kieldrecht, dat nog steeds 
grotendeels met de zee gemeen lag en met “een groot wijd water” van Doel was afgezon
derd. Daarom hadden de ingelanden gevraagd om de schepenbank te verplaatsen naar 
Doel. Een van de schepenen was Cornelis Lenaerts van Alphen die in 1618 ook genoemd 
wordt als griffier. Op dat moment moet hij ongeveer 42 jaar oud zijn geweest. Hij was 
geboren te Vlaardingen en opgeleid als landmeter. Behalve griffier van Doel was hij ook 
baljuw van Saaftinge. In laatstgenoemde functie zal hij het niet erg druk gehad hebben, 
want het Land van Saaftinge was sinds de inundaties in de jaren tachtig van de zestiende 
eeuw geheel onbewoond. 

Als griffier – ook wel ‘secretaris’genoemd – was Van Alphen goed op de hoogte van 
de plaatselijke gebeurtenissen en van de heersende wetten en gebruiken. Hij was daarom 
in de Doelse gemeenschap een man met veel invloed. Het is dan ook niet vreemd dat Van 
Alphen bij het aflopen van het Bestand in april 1621 door de ingelanden van Doel gemach
tigd werd naar Den Haag te reizen en daar om een sauvegarde te verzoeken. Een sauve
garde is letterlijk een vrijgeleide. In dit geval gaat het om een verklaring van de legerlei
ding dat de bewoners van Doel bij het hervatten van de oorlog gevrijwaard zouden zijn van 
plundering, confiscatie van goederen of vervolging. Het afgeven van een dergelijk docu
ment was gebruikelijk voor dorpen en landschappen die in de frontlinie lagen. Gewoon

Afb. 4.  De polders van 

Doel, Sint Anna en Ke-

tenisse na de herdijking 

van 1614. Kaart door 

D.W.C. Hattinga, 1746. 

ZA, tg. 293, AH, inv.

nr. 502.
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lijk moesten de bewoners in ruil hiervoor een financiële bijdrage leveren, ‘contributie’ of 
‘brandschat’ genoemd.7 De inwoners van Doel waren hier echter van vrijgesteld, omdat 
dit zo bepaald was in het octrooi van de StatenGeneraal. De sauvegarde werd zonder pro
blemen toegekend.

In juni van hetzelfde jaar ontving Van Alphen antwoord op een memorie die hij had ge
schreven aan de Gecommitteerde Raden van Zeeland. Hierin was hij met het verzoek ge
komen om de inwoners van Doel te laten vallen onder de jurisdictie van de StatenGene
raal. De Raden lieten weten dat zij in deze kwestie voorlopig geen besluit wilden nemen.8 
Waarom zij niet meteen positief reageerden is onduidelijk. Het moet voor hen een aan
trekkelijk voorstel zijn geweest, want het zou de invloed van Zeeland in Vlaanderen ver
groten. Waarschijnlijk wilden (of konden) de Gecommitteerde Raden er niet op ingaan 
omdat Doel niet tot Zeeland behoorde. Een dergelijke beslissing moest genomen worden 
met instemming van de andere gewesten.

De memorie van Van Alphen betekende in feite dat hij verraad pleegde aan de graaf 
van Arenberg, die hem had aangesteld en aan wie hij trouw had gezworen. Door de over
dracht van de jurisdictie zou de graaf zijn gezag over Doel kwijtraken. Van Spaansgezin
de zijde was men niet op de hoogte van deze stap van Van Alphen. Men moet er echter 
wel een vermoeden van hebben gehad en zijn gangen werden met argwaan gevolgd. Zijn 
vertrouwelijke omgang met de commandeurs van de forten Lillo en Liefkenshoek, waar 
hij kind aan huis leek te zijn, wekte in Spaansgezinde kringen algemeen wantrouwen op.

Ongewenst gebruik van inundatiegebied

Begin mei 1623 deden verontrustende berichten de ronde in de Republiek. De Spaanse 
legerleider Spinola zou zich naar Brugge hebben begeven, waar een aantal sloepen met 
krijgsvolk was aangekomen. Men vreesde een aanval op Cadzand. Inderdaad kozen op 
11 mei veertien sloepen zee vanaf het strand van Blankenberge, met aan boord driehon
derd zeelui en tweehonderd soldaten. Voor de kust van Walcheren kwamen ze een vloot 
van zeventig vissersboten tegen, waarvan er dertig werden buitgemaakt. Een deel van de 
bemanning werd gevangen genomen. Vervolgens voeren de sloepen de Oosterschelde op 
en werden gesignaleerd bij het Veerse Gat. Vandaar ging het richting Zierikzee en Bergen 
op Zoom. Ze stuitten op drie Staatse oorlogsschepen en zijn – zich gewapenderhand ver
dedigend – naar het zuiden afgezakt. Omdat ze niet langs Lillo en Liefkenshoek konden 
komen, brachten ze zich in veiligheid via het Doelse Gat. Vandaar konden ze om het ei

Afb. 5.  Gezicht op 

Liefkenshoek. Tekening 
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land van Doel, Sint Anna en Ketenisse varen om op 13 mei in Antwerpen aan te komen. 
Dit “exploict van saloupen” wekte veel beroering in de Republiek. Men was geschokt om 
te zien dat Spaanse militairen zó ver in het land konden doordringen.9

Oplossing van het probleem

Korte tijd later bezochten twee afgevaardigden van het gewest Zeeland de polder van 
Doel. Dergelijke bezoeken kwamen meer voor vanwege de bijzondere verantwoordelijk
heid die Zeeland had voor de forten Lillo en Liefkenshoek. De afgevaardigden werden 
vergezeld door viceadmiraal Marinus Hollaer. Toen zij in het dorp van Doel waren aan
gekomen, spraken zij met griffier Van Alphen. Ook de commandeur van Lillo was bij het 
onderhoud aanwezig. Na dit bezoek overlegden de Gecommitteerde Raden van Zeeland 
hoe men de doortocht van Spaanse sloepen door het Doelse Gat in de toekomst zou kun
nen voorkomen.

Enkele dagen later ontving Van Alphen een schriftelijk verzoek van de Staten van Zeeland 
om een bestek en begroting op te maken voor het stoppen van het Doelse Gat en daarna 
naar Middelburg te komen om rapport uit te brengen. De griffier reisde naar de Zeeuwse 
hoofdstad en overlegde de gevraagde documenten aan de Staten, benevens een kaart van 
het Doelse Gat vanaf de Schelde tot aan de geplande dam. Deze kaart had hij gemaakt nadat 
hij de breedte en diepte ter plaatse had opgemeten. De Staten van Zeeland namen tijdens 
deze bijeenkomst op 7 juni 1623 officieel het besluit om het Doelse Gat af te dammen.10

Uit het voorgaande blijkt dat de informele reden voor het afsluiten van het Doelse Gat 
van militairstrategische aard was: men wilde voorkomen dat de Spanjaarden nog langer 
gebruik zouden maken van het Gat om de blokkade van de Schelde bij Lillo en Liefkens
hoek te ontlopen. De formele reden die werd gegeven was echter een heel andere. De re
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gebeeld). De Staatse 
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gering van het gewest Zeeland wilde de kosten van aanleg van de dam door de ingelanden 
laten betalen. Geld los krijgen van ingelanden was altijd al een moeizame zaak, maar ze
ker als dat gebruikt werd voor een werk dat de belangen van het Spaanse leger schaadde. 
Sommige ingelanden waren Spaansgezind, andere zouden kunnen vrezen voor proble
men met de Spaanse autoriteiten. Om deze moeilijkheden te ontlopen verwezen de Sta
ten bij de formele motivering van hun besluit naar het octrooi uit 1614. De StatenGene
raal, zo redeneerde men, hadden dit octrooi afgegeven in de verwachting dat bedijking 
zou leiden tot het verlanden van de buitendijks gelegen kreken en gaten. Hierdoor zou 
verdere inpoldering mogelijk worden. Nu bleek dat het Doelse Gat alleen maar wijder en 
dieper was geworden. Om recht te doen aan de bedoeling van het octrooi, moest het Gat 
worden afgedamd. Omdat verdere inpoldering ook in het belang van de ingelanden was, 
mocht worden verwacht dat zij de kosten voor hun rekening namen. Waren ze hier niet 
toe bereid, dan zou dwang worden toegepast. Griffier Van Alphen kreeg de taak om deze 
boodschap aan de ingelanden over te brengen.

Bij de uitvoering van het werk ondervond men de nodige tegenslagen. Het bestek dat 
Van Alphen had opgesteld bleek niet te voldoen. Waarschijnlijk waren de uitgaven te krap 
begroot, want het bleek niet mogelijk om aannemers te vinden die het wilden uitvoeren. 
In overleg met prins Maurits, die in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber de zaak 
nauwlettend volgde, werd een nieuw bestek opgesteld. De nieuwe kostenraming beliep 
4.900 gulden voor het toemaken van het Gat, en nog eens 1.100 gulden voor het afslui
ten van twee kleinere kreken ernaast. De ingelanden van Doel moesten 3.000 gulden bij
dragen, wat volgens de Staten neer zou komen op twintig stuivers per gemet. Wanneer 
men dit omrekent komt men op een totaal aan schotbare oppervlakte van 3.000 gemeten 
(1.337 hectare). Dit is merkwaardig omdat de toenmalige Doelpolder volgens de meeste 
bronnen 2.400 gemeten (1.069 hectare) omvatte. Het verschil is te verklaren door er van 
uit te gaan dat ook landen werden meegerekend die in 1614 buiten de dijkage waren ge
bleven. Dit lag ook wel voor de hand omdat de afdamming vooral in het voordeel was 
van Doelse ingelanden die buitendijks gelegen grond bezaten. Het nieuwe geschot werd 
ingesteld “op hope van breeder eslargissement”. Hiermee werd bedoeld dat men tevens 
zou trachten om van de polders van Sint Anna en Ketenisse een bijdrage te verkrijgen. Dit 
moet een moeilijk punt zijn geweest: in oktober 1623 meldden de Gecommitteerde Raden 
dat de ingelanden van deze polders nog niets hadden betaald.11

Cornelis van Alphen kreeg de opdracht om er op toe te zien dat de werkzaamheden 
conform het bestek werden uitgevoerd. Op 6 oktober 1623 ontvingen de Gecommitteerde 
Raden bericht van de griffier dat de afdamming voltooid was.12 De werkzaamheden had
den drie maanden in beslag genomen.

De reactie van Spaanse zijde

De Gecommitteerde Raden van Zeeland ontvingen op 18 november 1623 een brief van 
de commandeur van Liefkenshoek, kapitein Severin Hoemaker. Deze liet weten dat twee 
dagen tevoren vijandelijke soldaten waren doorgedrongen in de Doelpolder, alwaar ze 
griffier Van Alphen hadden gearresteerd en als gevangene meegenomen naar het fort De 
Perel. De commandeur kreeg opdracht om onmiddellijk tegenmaatregelen te nemen en 
enige pastoors en Spaansgezinde griffiers op te laten pakken.13

Korte tijd later werden de griffier van Ekeren en de griffier en de pastoor van Stabroek 
aangehouden en op Liefkenshoek in bewaring gesteld. Enkele dagen later werd ook de 
pastoor van de Polder van Namen gevangen genomen. Zodra de Spaanse legerleider Spi
nola dit hoorde, stuurde hij een brief naar prins Maurits. Spinola protesteerde tegen het 
gevangennemen van de pastoors en griffiers omdat zij niets hadden misdaan, terwijl 
Cornelis van Alphen werd beschuldigd van een delict. De gijzelaars waren afkomstig uit 
plaatsen waar de StatenGeneraal een sauvegarde voor had afgegeven, die door hun de
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tentie op Liefkenshoek werd geschonden. Dat de Spaanse bevelhebber zijn beklag deed 
bij prins Maurits – in feite zijn grootste vijand – mag misschien enige verwondering wek
ken. In deze tijd correspondeerden beide legerleiders echter voortdurend met het oog op 
een eventueel nieuw te sluiten bestand.14

Maurits verzocht vervolgens de regering van het gewest Zeeland om kapitein Hoema
ker op te dragen de gijzelaars vrij te laten. De Gecommitteerde Raden weigerden dit op 
een beleefde manier. Zij betoogden dat de Spaanse autoriteiten niet bevoegd waren om 
Van Alphen te arresteren en op te sluiten, omdat de jurisdictie over Doel “van alle oude 
tijden” aan de StatenGeneraal toebehoorde. De uitdrukking “van alle oude tijden” was 
enigszins overdreven, omdat we gezien hebben dat de Republiek pas in 1593 een klein 
deel van Doel had laten inpolderen en in bezit genomen. De Gecommitteerde Raden stel
den dat de overdracht van de jurisdictie tijdens het Twaalfjarig Bestand slechts een tijdelij
ke regeling betrof die met het hervatten van de oorlog was komen te vervallen. De ligging 
van het sterke fort Liefkenshoek zou volgens het oorlogsrecht het gezag over de polder 
toewijzen aan de regering van de Republiek en bijgevolg aan het gewest Zeeland. Dit ge
zag, zo betoogden de Raden, werd nog versterkt door de natuur die Doel met een grote 
kreek (het Gat van de Perel) had afgescheiden van het Spaanse territorium.15 Kortom: de 
arrestatie van Van Alphen was volgens de Raden onwettig en daarom zag men zich ge
noodzaakt om de gijzelaars voorlopig vast te houden.

Intussen was de gevangen Van Alphen overgebracht naar Gent, waar hij werd opgeslo
ten in het Gravensteen. Deze van oorsprong Middeleeuwse burcht was toen de zetel van 
de Raad van Vlaanderen. De Raad was in 1386 opgericht door Filips de Stoute als hoog
ste gerechtshof voor het graafschap Vlaanderen. Hier kon men in beroep gaan tegen uit
spraken van lagere rechtbanken. Daarnaast werden er rechtszaken in eerste aanleg be
handeld. Het ging dan onder andere om majesteitsschennis, overtreding van speciale 
vorstelijke bevelen en aanslagen tegen het vorstelijk domein en de vorstelijke rechten.16

Van Alphen werd verhoord door raadsheer Martin en procureurgeneraal Van Zeveren. 
Men probeerde de verdachte er toe te brengen zichzelf tegen te spreken door hem te con
fronteren met zoveel mogelijk belastende feiten. Het hof bleek uitstekend geïnformeerd 
te zijn over de handel en wandel van de griffier, zodat er een lange lijst met onderwerpen 
was waarover men hem wilde ondervragen.17

Afb. 7.  Het Graven-

steen te Gent. In het 

gebouw met de trap-

gevel hield de Raad 

van Vlaanderen zitting. 

Foto auteur.
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De meeste aandacht werd besteed aan de afdamming van het Doelse Gat. Het overleg 
te Doel met de afgevaardigden van Zeeland, de viceadmiraal en de commandeur van Lillo 
kort na het “exploict van saloupen” werd door de ondervragers buitengewoon verdacht 
gevonden. Van Alphen ontkende echter dat de afdamming van het Doelse Gat tijdens het 
onderhoud ter sprake was gekomen. Ook had hij nooit iets dergelijks voorgesteld. Pas la
ter zou hij een brief ontvangen hebben van de Gecommitteerde Raden, die hem om hulp 
vroegen bij het stoppen van het Gat. Dit verzoek hadden de Raden aan hem gericht om
dat bekend was dat hij enige kennis inzake “dijcaigie” bezat. De toenmalige dijkgraaf was 
afwezig in verband met een bedijking elders.

Het vervolg

De magistraten van de Raad van Vlaanderen leken niet goed te weten wat ze met de zaak 
moesten aanvangen. Hierdoor sleepte het proces zich maandenlang voort. Uiteindelijk is 
het voor Van Alphen met een sisser afgelopen. In mei 1624 besloten de StatenGeneraal 
der Verenigde Nederlanden en de infante Isabella – die na de dood van haar man Albrecht 
was benoemd tot landvoogdes van de Spaanse Nederlanden – tot een wederzijdse uitruil 
van gevangenen, voornamelijk zeelui en geestelijken. De infante stemde er mee in om 
“Cornille d’Alfen, greffier de la Doule” bij de uitwisseling te betrekken.18 Commandeur Hoe
maker kreeg vanuit Middelburg opdracht om de gijzelaars op Liefkenshoek te laten gaan, 
zodra Van Alphen in Doel was gearriveerd.

Na zijn vrijlating kon Van Alphen onmogelijk gehandhaafd worden in zijn oorspron
kelijke positie als griffier, zodat er een andere baan voor hem moest worden gezocht. Hij 
werd benoemd tot licentmeester te Lillo. In deze functie was hij verantwoordelijk voor het 
ontvangen van de licenten, de in, uit en doorvoerrechten over scheepsvrachten die bij 
Lillo geheven werden. Van Alphen bleef werkzaam als licentmeester tot aan zijn dood in 
1651 of 1652. Hij moet toen ongeveer 76 jaar oud zijn geweest. 

Het Doelse Gat zou nog verscheidene malen in zijn geschiedenis open komen te liggen 
en weer worden afgedamd. In 1631 ging het gerucht dat de Spanjaarden van plan waren 
om in de buurt van het Gat een fort te bouwen. Om dit te voorkomen, voeren in augus
tus van dat jaar vijf compagnieën van het Staatse leger de naamloze kreek in die door het 
noorden van de voormalige Luyspolder liep. Na de afdamming van het Doelse Gat had 
de monding van de Grote Ader zich verplaatst naar deze kreek. Men begon aldaar met de 
bouw van een fortificatie die ‘Luysfort’ werd genoemd. De dam bij het Doelse Gat werd 
op drie plaatsen doorgestoken ter versterking van “het nieuwe werck”. Bij de doorgesto
ken dam werd een redoute gebouwd, een kleiner vestingwerk. Nadat het Luysfort in 1633 
grote schade had geleden door een zware storm, besloot men om het fort te ontmantelen 
en de dam in het Doelse Gat weer dicht te maken.19

Door het sluiten van de vrede met Spanje in 1648 werd het mogelijk om het Luys op
nieuw in te dijken, hetgeen in 1650 gebeurde. Het Doelse Gat slibde dicht en leek voor
goed verdwenen, tot de polder in 1715 weer overstroomde als gevolg van een grote storm. 
Er werd geen poging meer gedaan om het gebied weer droog te leggen en na decennia 
ontstond op dezelfde plaats een nieuwe kreek. Op een kaart uit 1784 zien we dat de naam 
‘Doelse Gat’ nu niet alleen voor de monding werd gebruikt, maar dat de gehele kreek zo 
genoemd werd (Afb. 8). Achtereenvolgens werden hier de Nieuw Arenbergpolder, de 
Prosperpolder en de Hedwigepolder aangelegd, in opdracht van dezelfde familie Aren
berg die al eerder zo’n belangrijke rol in deze streek had gespeeld. Door de indijkingen is 
het Doelse Gat verdwenen en op moderne kaarten niet meer terug te vinden.
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Besluit

Met de inundatie van een groot deel van 
NoordVlaanderen wilden de Staatse au
toriteiten het oprukken van het Spaanse 
leger naar de strategisch uiterst belang
rijke oever van de Westerschelde tegen
gaan. Het water in deze barrière moest 
niet te laag zijn, want dan konden mi
litairen er door heen. Maar ook niet te 
hoog, want dan konden ze met sloepen 
en platbodems een aanval doen. Diepe 
kreken vormden hierbij een probleem. 
Men had verwacht dat deze zouden op
slibben, maar bij het Doelse Gat was dat 
niet gebeurd. Daarom werd besloten tot 
afdamming, uiteraard tot groot ongenoe
gen van de Spaanse autoriteiten.

De afdamming betekende een breuk 
met het verleden. Sinds het ingaan van 
het Twaalfjarig Bestand hadden beide 
partijen steeds naar consensus gezocht. 
De inpoldering had plaatsgevonden in 
opdracht van noordelijke en zuidelijke investeerders, die vanuit welbegrepen eigenbelang 
met elkaar moesten samenwerken. De wederzijdse overheden stonden positief tegenover 
deze samenwerking en hadden deze begunstigd met de uitgifte van octrooien. Na het af
lopen van het Bestand moest een sauvegarde rust en welvaart in de polder veiligstellen. 
Dit ‘poldermodel’ kwam door de afdamming onder druk te staan, met als gevolg de ar
restatie van griffier Van Alphen in opdracht van de Raad van Vlaanderen.

Er ontstond een impasse: de Raad kon Van Alphen niet veroordelen vanwege de reper
cussies die dit zou hebben voor de gijzelaars op Liefkenshoek, maar wilde hem ook niet 
laten gaan. Door het falen van de lagere bestuurlijke instanties moest er van bovenaf wor
den ingegrepen. De beide oorlogvoerende regeringen stemden in met een uitwisseling 
van gevangenen, waar Cornelis van Alphen deel van uitmaakte.

Zo blijkt de affaire van het Doelse Gat meer te zijn dan het verhaal van de griffier van 
Doel, die in de knel was gekomen door verwarring over jurisdicties. We krijgen er een 
gedetailleerder beeld door van de politieke spanningen in een grensstreek van de Repu
bliek. Afsluitend kan worden geconstateerd dat de neiging om conflicten op te lossen 
door goed overleg toen al dominant was in de Lage Landen, zelfs in oorlogstijd. Waar 
echter het poldermodel mislukte door gebrek aan consensus, werd ingrijpen door hogere 
overheden onvermijdelijk.

Afb. 8.  Het Doelse Gat 

in 1784. Kaarte Figu-

ratief der Nieuwe Dij-

kagien van Kieldregt 

Staaten Bodem en van 

de Aremberg Keyzers 

Bodem, 1784 (detail).

Nationaal Archief, Den 

Haag, tg. 4. OBGK, 

Oorlog: Binnenlandse 

Gedrukte Kaarten, inv.

nr. L4.80.
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