Wandelroute
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Lengte: circa 2.350 meter
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Deze wandelroute leidt u door het oudere deel van Sint Annaland. Het vervolg van de route wordt
steeds met ® gemarkeerd.

Geschiedenis van het eiland Tholen
De oudste sporen van bewoning, die in deze omgeving zijn gevonden, dateren van rond het begin
van onze jaartelling. Bij deze vondsten was een armband van git uit de Late IJzertijd (200 voor
Christus - 0) die op het veen in de omgeving van Sint-Maartensdijk werd gevonden. Ook bij een
opgraving ten oosten van Poortvliet zijn, twee meter onder het maaiveld, sporen van bewoning
aangetroffen. Eveneens op het veen zijn daar restanten van een boerenwoning met Romeins en
vroeg inheems gebruiksaardewerk uit de 2de eeuw zijn opgegraven.
Pas veel later zijn er opnieuw sporen van bewoning gevonden, namelijk houtskoolresten in de
nabijheid van een oven in de Westkerkseberg (omgeving Scherpenisse) waarvan de ouderdom met
de C 14 methode is bepaald op 1015. In 1014 en 1134 teisterden grote stormvloeden onze kust. Het
zijn deze en andere stormvloeden in die periode die aanleiding waren tot het opwerpen van hoogten
(terpen) en de aanleg van dijken. Een voorbeeld van zo'n hoogte is de Westkerkseberg. Van de twaalf
terpen of vliedbergen die op Tholen hebben gelegen, is dit de enige overgebleven berg. De anderen
zijn afgegraven.
In de Middeleeuwen lagen hier enige eilandjes die door bedijking van tussenliggende geulen aaneen
zijn gevoegd. De laatste grote geul, de Pluimpot, die Tholen in een oostelijke en westelijke helft
verdeelde, werd in 1556 op twee plaatsen afgedamd. Een restant van dit water, dat Scherpenisse en
Sint-Maartensdijk tot in de 20e eeuw bereikbaar maakte voor schepen, werd als onveilige schakel in
de zeewering in 1957 gesloten. De Pluimpotpolder (50 ha) die zo ontstond, was de laatste grote
inpoldering op Tholen.
Landschap
Het landschap op Tholen is sterk door de mens beïnvloed en in cultuur gebracht. Voor de
herverkaveling lag in het midden van het eiland een laag gelegen weidegebied met kronkelige
wegen, de zogenaamde Weihoek. Bij mistig weer was het niet moeilijk om hier te verdwalen. In de
herfst en winter stond dit gebied vaak onder water.
Na de Watersnoodramp van 1953 is men begonnen met de herverkaveling. De oudste polders aan de
zuidkant van het eiland ondergingen zeer ingrijpende veranderingen. Wegen werden verlegd en
dijken afgegraven. Door de verbetering van de waterlopen en plaatsing van gemalen is de
grondwaterstand aanzienlijk gedaald. Hierdoor is ook in de voormalige weidegebieden landbouw
mogelijk geworden.
Aan de noordkant van het eiland liggen de wat kleinere polders met hun met bomen beplante dijken.
Na de overstroming van 1953 zijn vooral populieren aangeplant. Deze zijn de afgelopen jaren
grotendeels vervangen door duurzamere bomen zoals essen, walnoten en eiken. Het assortiment is
verder vergroot met esdoorns, abelen, linden en wilgen. De laatste monumentale iepen die nog op
Tholen staan, zijn bijna allen aangetast door de iepziekte. Er wordt nu een proef gedaan met de
aanplant van de steeliep, die waarschijnlijk resistent is tegen deze ziekte.
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Sint-Annaland
Wapen en vlag
Sint-Annaland, door de bewoners Stalland genoemd, was voor de gemeentelijke herindeling op het
eiland Tholen van 1 juli 1971 een zelfstandige gemeente die binnendijks 1600 ha groot was. Er
wonen nu ca. 3.500 inwoners. Het gemeentewapen werd in 1817 bevestigd. Het vertoont Sint-Anna
met haar dochter Maria op de ene en het Christuskind op de andere arm. Dit wapen werd ook in de
eerste helft van de 17e eeuw gevoerd. Uit de Cronijk van Smallegange (1696) is een ander wapen
bekend, namelijk een 8-puntige ster van goud op een rood veld. De gemeentevlag met in de
broektop het gemeentewapen, in 1954/55 vastgesteld, is geïnspireerd door de vlag van de provincie
Zeeland.

Afbeelding van Sint-Annaland uit Smallegange (1696)
Polders
In 1476 gaf hertog Karel de Stoute de schorren genaamd Hannevosdijk, den Hamel, 's-Gravencreke
en Malland buiten de dijken van Sint-Maartensdijk en Poortvliet en langs het Keeten ter bedijking uit
aan zijn nicht Anna van Bourgondië, vrouwe van Ravenstein. Nog in hetzelfde jaar werden aan weerszijden van de Breedenvliet de ringdijken van de Anna Vosdijkpolder en de polder van Sint-Annaland
gesloten. Later werden nog bedijkt de Mariapolder (1506), de Breedenvlietpolder (1560) en de
Susannapolder (1670). Laatstgenoemde polder werd genoemd naar Susanna Huygens, de echtgenote
van de ambachtsheer en de enige dochter van Constantijn Huygens en Susanna van Baerle.
Moggershil werd tussen 1419 en 1426 bedijkt. Na verschillende overstromingen en herdijkingen is de
polder - veel kleiner dan de 15e-eeuwse polder - in 1660 in zijn huidige vorm bedijkt. Een restant van
het in 1532 overstroomde Moggershil is de Grote Nol voor de Anna Vosdijkpolder. Het grondgebied
van Moggershil maakt al lang deel uit van de ambachtsheerlijkheid Sint-Annaland. Ook een deel van
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de Pluimpotpolder behoorde tot Sint-Annaland. In de 19e eeuw werd nog de Joanna Mariapolder
ingepolderd (1860), die Adriaan Tak -de bedijker van deze polder- naar zijn echtgenote J.M. Pous
noemde. De laatste vergroting van het grondgebied ontstond door de demping van de haven,
waarvoor bij K.B. van 24 oktober 1960, nr. 24 concessie is verleend.
De oudste polders van Sint-Annaland zijn overstroomd in 1511, 1530, 1532, 1570, 1682 en 1953. De
16e-eeuwse dijkdoorbraken waren mede een gevolg van de onbeschutte ligging toen Stavenisse
'drijvende' was (1509-1599). Het Diepe Gat, ontstaan na de doorbraak van de Paaldijk in 1566, is
tegenwoordig een natuurgebied. Ook de Susannapolder is vele malen geteisterd door calamiteiten.
Overstromingen vonden plaats in 1682, 1691, 1715, 1808 en 1906.
Bij de bedijking van de twee oudste polders werd rekening gehouden met de aanleg van een dorp.
Qua type is Sint-Annaland een ring-voorstraatdorp, waarbij de Voorstraat aan de ene zijde werd
afgesloten door de haven en aan de andere zijde door de Ring met daarin de kerk en het kerkhof. De
kerk, die in 1494 werd aanbesteed, werd aan Sint Anna, de moeder van Maria, gewijd. Dit verklaart
ook de naam van dit gebied. Voordien stond hier al een woning van de pastoor, die in 1486 werd
gebouwd. Ook is er een klooster van de Kruisheren gesticht dat in 1492 werd ingewijd. In 1505 werd
de kerk aan het kapittel van Oudmunster onttrokken en bij het klooster ingelijfd.

De Reformatie op het eiland Tholen vond plaats in 1578. In 1586 werd Matthijs van de Broecke de
eerste predikant. De oude kruiskerk is aan het eind van de 19e eeuw afgebroken en vervangen door
de huidige in 1899 gebouwde kerk, die in 1957 aanzienlijk is vergroot. De Christelijk afgescheidenen
bouwden in 1855 een kerk aan de Tienhoven. In 1873 werd aan de Weststraat een nieuwe kerk
gebouwd, die thans wordt gebruikt door de Gereformeerde gemeente. Circa 1950 verlieten een
aantal leden laatstgenoemde kerk en bouwden in 1953 tussen de Tuinstraat en de Ooststraat een
eigen kerk (Gereformeerde gemeenten in Nederland).
Het dorp werd op 23 mei 1692 getroffen door brand. Binnen enkele uren gingen 56 huizen, de
nieuwe meestoof, de brouwerij en 34 schuren aan de Ring en Voorstraat verloren. De brand is
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waarschijnlijk begonnen op de mestvaalt achter het huis met de fraaie vroeg 17e-eeuwse gevel aan
de Voorstraat (nr.38). Dit huis is toen door de Stallanders, die niet meer hadden kunnen redden dan
het vege lijf, geplunderd.
Bedrijvigheid
Sint-Annaland is vanouds een agrarisch gebied. De teelt en verwerking van meekrap was een belangrijk middel van bestaan. Het Aardrijkskundig Woordenboek (1839) vermeldt dat jaarlijks meer dan
500 personen de gemeente verlieten om als drogers, stampers en drijvers in de meestoven in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland te gaan arbeiden. Het was seizoenwerk. Ze vertrokken met het
hele gezin in september en kwamen in april of
mei van het jaar daarop terug. Wanneer de
eerste meestoof in Sint-Annaland is gesticht, is
niet bekend. In 1607 is er echter sprake van een
Stoofhof waarmee ook nu nog een erf wordt
aangeduid waar een meestoof stond. In deze
gebouwen werd de wortel van de meekrapplant
(Rubia tinctorum) gedroogd en fijngestampt om
als grondstof te dienen voor de fabricage van een
rode verf voor onder meer het verven van wol.
Meestoof De Eensgezindheid
Door de uitvinding van de synthetische
verfstoffen in 1868 stortte in enige jaren de markt voor dit product volledig ineen. De oudste meestoof in deze gemeente, de Hersteller, werd in 1877 gesloopt. De Eensgezindheid, die in 1850 werd
gesticht, kon met de verwerking van cichorei zijn bestaan rekken tot in 1913. Na de huisvesting van
Belgische vluchtelingen in 1914 is het gebouw in 1916 afgebroken.
Haven
Vanouds heeft Sint-Annaland een haven, die zoals in deze getijdenwateren gebruikelijk bij de
uitwateringssluis werd aangelegd. Volgens de Tegenwoordige Staat (1753) werd deze door vele
vaartuigen bezocht. Bij onstuimig weer en harde
wind bood deze haven aan de vaarweg tussen
Antwerpen en Holland een veilig toevluchtsoord. In 1953 bleek deze haven aan de Krabbenkreek, die direct tegen de bebouwing lag, een
zwakke schakel in de zeewering. De coupure
brak door waarna de Oudelandpolder dras
kwam te staan. In 1960 is de haven gedempt
(Havenplein), waarna meer zeewaarts een
nieuwe haven is aangelegd die ook met laagDe oude haven
water toegankelijk is. Droogvallen met het schip
op een zate was toen verleden tijd. De noordzijde van de nieuwe gemeentehaven is in 1965 ingericht
als jachthaven.
Bestuur
Het dorpsbestuur bestond uit een baljuw of schout, die tevens rentmeester van de ambachtsheren
was, één burgemeester en 6 schepenen. Zij waren belast met bestuurlijke en rechterlijke zaken. Na
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de Franse tijd kwam er een gemeentebestuur zoals we dat in grote lijnen nog kennen. De
vergaderingen vonden eerst plaats in een herberg in de rechtkamer. In 1728 werd een eigen
rechthuis betrokken dat op de hoek van de Molendijk en Kaay stond. In 1854 is op deze plaats een
nieuw gemeentehuis gebouwd. Het laatste gemeentehuis werd in 1940 aan de Bierensstraat
gebouwd dat na de gemeentelijke herindeling in 1973 door het streekmuseum voor Tholen en SintPhilipsland, de Meestoof, in gebruik is genomen.
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® De wandelroute start bij de ingang van Museum De Meestoof. We wandelen naar rechts over de
Bierensstraat. We lopen de Van de Bosstraat voorbij en slaan voorbij de twee mooie gerestaureerde
klokgevels van de huisnummers 34 en 36 rechtsaf de smalle Bierensstraat in. Links voor ons zien we
Molen ‘De Vier Winden’. Deze korenmolen is gebouwd in 1847.

Molen 'De Vier Winden' rond 1935

® We volgen de Boogaardweg om de molen heen tot voor de molen. We vervolgen de route verder
naar het kruispunt, slaan linksaf (nog steeds F.M. Boogaardweg) en wandelen weer terug richting de
Bierensstraat. Op de kruising met de Bierensstraat slaan we linksaf terug in de richting van het
museum. We passeren eerst de Zuidstraat en daarna de Schoolstraat. Gelijk voorbij de Schoolstraat
slaan we rechtsaf het Schermerspad in. Dit paadje komt uit op de Ring met de Nederlands
Hervormde Kerk voor ons.
Deze kerk is gebouwd op de fundamenten van een veel oudere kerk. In de tweede helft van de 15e
eeuw, omstreeks 1476, werd het gebied om Sint Annaland bedijkt en in 1486, tien jaar na het
voltooien van de bedijking, werd in de parochiekerk de eerste mis opgedragen aan de schenkster van
dit gebouw: Anna van Bourgondië. In 1492 werd in Sint Annaland een Cruciferi (kruisheren)klooster
gesticht. Op deze plaats staat thans het huis Nieuwstraat 2. Twee jaar later, in 1494, werd de bouw
van een nieuwe kerk aanbesteed. De kerk werd in 1505 ingelijfd bij dit klooster. Het kloosterleven
gedijde echter niet in Sint Annaland en halverwege de 16e eeuw is het klooster opgeheven. Na de
reformatie kwam de kerk in 1586 in handen van de protestanten.
Bij de dorpsbrand in 1692 werd het kerkgebouw als een van de weinige gebouwen van Sint Annaland
gespaard. Niettemin moet op een zeker moment het schip van de kerk en vermoedelijk ook de toren
zijn afgebroken. Dit vond al voor 1839 plaats.
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De oude Hervormde Kerk

De kerk werd in de jaren '20 van de 19e eeuw uitgebreid van 210 naar ongeveer 330 zitplaatsen. In
1822 werd het torentje verplaatst maar in 1857 weer op zijn oude plaats gezet. Maar het was een erg
bouwvallig torentje; tijdens het luiden van de klok was duidelijk te zien dat het heen en weer bewoog
en in 1893 werd het vervangen door een kleiner torentje.
In 1868 werd voor het eerst gesproken over het bouwen van een nieuwe kerk, maar het duurde lang
voor de financiering rond was. De plannen werden in 1874 stilgelegd, pas in 1898 is men begonnen
met het slopen van de oude kerk. Op dezelfde plaats verrees de huidige Hervormde Kerk.

® Op de Ring slaan we rechtsaf en wandelen langs de achterkant van de kerk langs.
Rechts, achter het mooie pand Ring 54, lag in vroeger tijden het Kruisherenklooster.

® We passeren de Brugstraat-Kloosterstraat en blijven de Ring met de bocht naar links volgen. Aan
het einde van het rechte stuk slaan we rechtsaf richting de Ooststraat en de Cureestraat. We houden
rechts aan de Cureestraat in. We volgen de Cureestraat rechts/links slingerend en daarna rechtdoor
tot de kruising met de Tuinstraat. Hier slaan we linksaf de ‘nieuwbouw’ van de Tuinstraat in. Aan het
einde van de Tuinstraat linksaf de Hoenderweg op, die daar overgaat in de Domineeshof. Aan het
einde van de Domineeshof, met de Jumbo voor ons, slaan we linksaf de Spuistraat in.
In de Spuistraat staat links, vóór de toegang tot de parkeerplaats van het Havenplein een toeristisch
informatiebord met interessante verhalen.

® Aan het einde van de Spuistraat gaan we linksaf over het Havenplein. Hier lag tot de jaren zestig
van de vorige eeuw de haven van Sint-Annaland.
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De haven van Sint-Annaland rond 1915 bij laag water

® We steken het Havenplein schuin over richting het Tonhuis en slaan daar voorbij rechtsaf de
Molendijk op.
Gelijk rechts op de hoek ziet u het oude Raadhuis van Sint-Annaland, thans een restaurant. In de
verte zien we de wieken van de standerdmolen boven de daken uitkomen. Deze molen staat al
afgebeeld op de gravure van Smallegange uit 1696.
® We volgen de Molendijk verder bovenlangs richting de molen.
De molen werd waarschijnlijk rond 1684 gebouwd.
De molen werd in 1966 ingrijpend gerestaureerd.
Hierbij werden de verhoudingen van de molen
enigszins gewijzigd. In 2005 en 2006 heeft de molen
andermaal een grote restauratie ondergaan. De
molen is lang bemalen door de familie Kodde. Een
telg uit dit geslacht stelt de molen als vrijwillig
molenaar in bedrijf gesteld. De huidige eigenaar is
de gemeente Tholen.
De molen is heeft twee koppels maalstenen. De
roeden van de molen zijn bijna 22 meter lang en zijn
voorzien van het oudhollands hekwerk met zeilen.
Op de foto de molen aan het begin van de
twintigste eeuw met links de huidige Suzannaweg,
rechts de Molendijk en uiterst rechts naar beneden
lopend de Noordstraat.
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® Voorbij de standerdmolen lopen we naar beneden naar het einde van de Molendijk en vervolgen
onze wandeling scherp links terug over de Noordstraat richting het Havenplein met links boven ons
de Molendijk. Aan het einde van de Noordstraat wandelen we rechtsaf naar beneden de
monumentale Voorstraat in. In deze straat vinden we vier panden, die als Rijksmonument staan
aangegeven.
Als eerste zien we aan de rechterkant het pand Voorstraat 43 met zijn mooie klokgevel.
Beschrijving:
Pand met eenvoudige klokgevel. 6-ruits schuifvensters. Waterlijst met muizetand. Jaartalankers 1712.

Veertig meter verderop aan de linkerkant, op nummer 38, zien we het ‘Nonnetjeshuis’. Hier
woonden ooit drie mensenschuwe zusters. Pas na het overlijden van de laatste gingen de luiken aan
de voorgevel voor het eerst sinds jaren weer open.
Beschrijving:
Goed bewaard gebleven, gave, rijk gedetailleerde trapgevel uit de eerste helft van de 17e eeuw. Op de
begane grond gele baksteen met voor de omlijstingen, banden en dergelijke, rijk gebruik van
gepleisterd-rood-geverfde baksteen. De beneden verdieping afgesloten door een kordonband met
metselmozaïek. Mooie ankers. Schuifvensters met 18e-eeuwse roedenverdeling. In de top
kruisvensters met beneden luiken. Treden met hardstenen dekplaten gedekt. Het pand is gedeeltelijk
onderkelderd.

De Voorstraat rond 1925

Weer honderd meter verderop, bijna aan het einde van de Voorstraat, winden we links de panden
nummer 6 en 4.
Beschrijving Voorstraat 6:
Pand met trapgevel. 6-ruits schuifvensters met luiken behangen. Jaartalankers 1694 en staafankers.
Op de trappen hardstenen dekplaten en toppinakel rustend op gebeeldhouwd kopje. Links aanbouw
onder afhang met aan de straat zijverbreding van de gevel onder gezwenkte rollaag.
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Beschrijving Voorstraat 4:
Huis met gecementeerde klokgevel met aanzetvoluten. Jaartalankers 1695. Sierankers in de top.
Vernieuwde pui.

® Aan het einde van de Voorstraat slaan we rechtsaf de Ring op. Voor ons zien we wederom de
Nederlands Hervormde Kerk.
Bij het pad naar de ingang van de kerk vinden we weer een toeristisch informatiebord met veel
wetenswaardigheden.
® Voor het informatiebord staand houden we rechts aan. We vervolgen de route niet naar links
langs het kerkgebouw, maar gaan rechtdoor richting de Weststraat met aan onze rechterhand het
prachtige pandje Ring 6A met de mooie luiken en deur met smeedwerk. Aan het einde slaan we
linksaf de Bierensstraat in. Na 60 meter zien we aan de rechterkant weer het voormalige
gemeentehuis van Sint-Annaland, waar thans het streekmuseum De Meestoof is gevestigd.
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