DE DEEHOEVE VERDWENELY
door Kees de Koning

Afgelopen zomer zijn de resterende gebouwen van de
boerderij Deehoeve aan de Postweg in Tholen, het woonhuis en de zomerwoning, afgebroken. Daarmee is een
boerenbedrijf verdwenen dat meer dan 400 jaar heeft
bestaan. Jan van de Velde te Hoogerheide vond er al v66r
1600 een vermelding van.
De Vijftienhonderdgemetenpolder, waarin de Deehoeve lag,
is volgens waterstaatsambtenaar A. Hollestelle in de eerste
helft van de dertiende eeuw tot stand gekomen. Hij wijst er in zijn Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstre-
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A. Hollestelle gaf de Eehoef aan Qinksonder) op een schets van het
schorrengebied waaruit de Vffiienhonderdgemetenpolder is ontstaan.
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en burgemeester van Tholen, en van 1695 tot 1702 rckenmeester van Zeeland. Een regent dus, in Tholen geboren in
1654 en in 1716 in Sint Jansteen overleden. Hij was eigenaar
van de hoeve tot1702.
In 1707 wordt Wouters' dochter Petronella Suzanna, weduwe van kapitein Galles, aangeslagen voor de 100't" penning
als eigenaar van de boerderij. Ze hertrouwt met W.J. van der
Heijden, en die draagt de hoeve in l7l1 over aan de notaris
Johan Craan(e). In het veldboek van 1728 komt deze nog
steeds voor als eigenaar, maar twee jaar later draagt zijn weduwe de hofstede De Dee met 78 gemeten 228%roeden land
over aan de al eerder genoemde Petronella Suzanna Wouters.
Dat was in september 1730, en zes maanden later verkoopt
zij de Deehoeve aan de landman Jacob Hasard/Hazart, ook
Jacques Francois Hochart genoemd. Deze wordt in het veldboek van 1740 als eigenaar en baander genoemd. Hij is in
1745 overleden. De hofstede omvat dan 78 gemeten en 34%
roeden zaai- en weiland, en nog een gemet weiland onder de
Vrouwendijk. Gewassen op het veld zijn onder meer tarwe,
wintergerst en meekrap. Naast vijf werkpaarden waren op het
bedrijf hvee jonge paarden, vier melkkoeien, drie kalveren en
zestien koppel hoenders. Jacobs weduwe Jacoba van de Ree
blijft op de hoeve wonen, ze herhouwt in 1746 met Leendert
van Driel, maar overlijdt al twee jaar later. Van Driel hertrouwt op zijn beurt in 1750 met Pieternella Face en verkoopt
de boerderij in 1752.
Nieuwe eigenaar wordt de in Scherpenisse geboren Jacob
Kodde, die tevens de nabijgelegen boerderij Lutteldijk bezit.
Maar hij overlijdt al in 1753. Zijn weduwe Maria Speck hertrouwt nog datzelfde jaar met Dirk Bevelander uit Poortvliet.
Na haar overlijden in het najaar van 1770 draagt Bevelander
de boerderij over aan zijn stiefzoon Jacob Kodde jr. Deze

overlijdt in 1795. De hoeve is inmiddels behoorlijk uitgebreid. Ze omvat 115 gemeten en 77 roeden land in de Vijftienhonderdgemetenpolder, de blok gelegen voor de dreef
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Hais en schuur omstreeks 1930.

bezittingen van de instelling over naar de gemeente SintMaartensdijk De rechtsopvolger daarvan is per 1 juli 1971
de gemeente Tholen. Ze verkoopt de boerderij in 1998 voor
(omgerekend) ongeveer 544.000 euro aan de pachter, maatschap Van Nieuwenhuijzen-Giljam. Deze wordt niet alleen
de laatste particuliere eigenaar, maar tevens de laatste gebruiker van de Deehoeve. Gerben K. van Nieuwenhuijzen wil om
bedrijfseconomische redenen terug naar West-Brabant en
biedt het bedriji met 44.74.55 hectare grond, aan de gemeente Tholen aan. Die besluit eind 2005 om het terug te kopen en
legt daarvoor 1,8 miljoen euro op tafel.
De pachters

Het woord pachter is hiervoor al gevallen. Door de eeuwen
heen zijn er geregeld gebruikers van dit boerenbedrijf geweest die het niet in eigendom hadden. Of moet ik zeggen: er
waren eigenaren die het boeren aan anderen overlieten.
De oudst bekende die Van de Velde heeft gevonden, is Quirijn de Vos. Hij is v66r maart l7l1 overleden, wanneer zijn
weduwe Dingetie Pelle de inventaris van de boedel overlegt
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met P. van Nieuwenhuijzen te Heijningen. Hun oudste zoon
Gerben van Nieuwenhuijzen vormt een maatschap met zijn
moeder en gaat op de Deehoeve boeren. Hiervoor is al beschreven dat hij het bedrijf van de gemeente koopt en zevefi
jaar later terug verkoopt.

Ilit het zomerhuis bij de boerderij sloopten onbekenden ongewaagd de
complete ramen

Krakers
Dat de gemeente Tholen de boerderij in 1998 verkocht, paste
helemaal in het beleid om pachtgrond van de hand te doen.
De opbrengst werd gebruikt om investeringen vervroegd af
te schrijven. Maar met het oog op de toekomstige uitbreiding
van Tholen kocht de gemeente de boerderij opnieuw aan.
Een strategische aankoop, om projectontwikkelaars voor te
zijn en ruilgrond te hebben voor boeren die zouden moeten
wijken voor de stadsuitbreiding. Het plan was om de gebouwen weer door te verkopen, maar dat liep in 2007 op niets
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weken v66r de sloop zijn uit dit bijgebouw de authentieke
ramen en tegels door onbekenden uitgebroken.
In de gemeenteraad is de laatste maanden een discussie op
gang gekomen over wat de hele gang van zaken rondom de
Deehoeve de gemeente al dan niet kost. En of het aanleggen
van een langzaam verkeersweg een gemeentelijke taak is.
Daar komt bij, dat de provincie de komende jaren miljoenen
minder van het rijk krijgt waardoor onduidelijk is wanneer
het project uitgevoerd zal worden. Het gemeentebestuur wil
doorzetten, maar in de raad zijn de meningen verdeeld.
En de Deehoeve? Die is er na ruim 400 jaar niet meer. Op
die plek aan de noordkant van de Nieuwe Postweg is de toegangsdreef met daaraan enkele bomen nog het enige in het
landschap dataan deze boerderij herinnert.
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