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Voorwoord 

 

Voor u ligt het eerste jaarboekje van de Heemkundekring Stad en Lande 

van Tholen. 

Hiermee wordt een oude traditie voortgezet van de heemkundekringen 

in Nederland, voorshands op een bescheiden wijze. Doelstelling van de 

jaarboekjes is steeds geweest een nadere beschouwing te geven over één 

of meer heemkundige onderwerpen. Een illustratief voorbeeld  van deze 

traditie is het boekje “Eenige bijzonderheden omtrent het voormalige 

dorp Schaakerloo gelegen in den polder van dien naam bij Tholen, door 

A. Geluk, Jaz., landbouwer, wonende onder Tholen en uitgegeven door 

de Vereeniging ”Hierdoor tot Hoger” in 1848. Steeds zijn er inwoners 

van Tholen geweest die zich belangeloos hebben ingespannen om het 

cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te brengen van een breder 

publiek. A. Hollestelle heeft een zeer belangrijke rol in dit kader 

gespeeld. In zijn boek Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van 

de waterschappen en polders van Tholen, uitgegeven in 1904 doet hij de 

volgende uitspraak. 

“Waarlijk het tegenwoordige geslacht, dat onze polders bewoont, doch 

overigens een minder duidelijk begrip heeft van hetgeen zij eertijds 

waren, kan zich niet verbeelden welk een ommekeer van zaken ook in 

deze heeft plaats gehad. Het is daarom dat de gesteldheid uit die lang 

vervlogen tijden ook met de meeste zorg is nagespoord. Zij levert voor 

de kennis der aan zee gelegen gronden ook alsnog eenig voordeel op, en 

niets wakkert de liefde tot het erf onzer vaderen zozeer aan, als een 

duidelijk inzicht in hetgeen wat in de loop der tijden daaraan, zoo 

door de natuur, als door den menschelijke arbeid is gewrocht”. 

Daarnaast zijn er velen in de afgelopen decennia, die ieder op zijn eigen 

wijze, hebben bijgedragen, door middel van uitgebreide publicaties 

danwel beperkte studies, aan het levend houden van de historie van het 

eiland Tholen in al haar facetten.  

Hopelijk  dat dit eerste jaarboekje van de heemkundekring Stad en 

Lande van Tholen een zinvolle bijdrage zal zijn in dit kader.  

  

De oud-voorzitter,  

 

 

R. Wielinga. 
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WATERSTAATKUNDIGE BESCHRIJVING VAN 

DE POLDERS VAN SINT-MAARTENSDIJK 
      

Voor wie het wil zien en daarvoor openstaat, vormen de 

polders van Sint-Maartensdijk een indrukwekkend en 

historisch interessant landschap. De ligging aan de 

Oosterschelde, de afwisseling van relatief kleine polders 

met nog veelal onaangetaste dijken, de bomenrijen, Sint-

Maartensdijk met de prachtige Middeleeuwse kerk en 

markante toren, het natuurgebied de Pluimpot en het 

ontbreken van enige horizonvervuiling, maken het een 

uniek landschap. 

Zeker wanneer men bedenkt, dat sinds de Middeleeuwen 

door een opeenvolging van op zich zelf staande natuurlijke 

invloeden en menselijk ingrijpen dit unieke landschap is 

ontstaan. 

In het navolgende wordt een poging gedaan om enig inzicht 

te geven in de waterstaatkundige aspecten van de polders 

van het voormalige waterschap Sint-Maartensdijk. 

Het gaat hier dus om de polders Oudeland, Middelland, 

Noord, Uiterst-Nieuwland, Muije, Kleine Muije, 

Slabbecoorn, Molen of Al te Klein, Nieuw-Ravensoord, 

Pluimpot en de Grote- en Kleine-Landekens. 
  

De bedijking van de Oudelandpolder 

  

Omstreeks het jaar duizend werden in Zeeland de eerste pogingen 

gedaan om tot een vorm van bedijkingen te komen. Kreken en geulen 

werden afgedamd en natuurlijke oevers werden verbeterd. Na het 

midden van de 12e eeuw werden in verband met het ontstaan van 

stormvloeden de oude kernen van de Zeeuwse eilanden bedijkt. De 

Vlaamse abdijen zijn voor die eerste bedijkingen van grote betekenis 

geweest. Hoewel is vastgesteld dat de Norbertijner abdij van Tongerloo 

een uithof bezat bij Yerseke, zijn er geen aanwijzingen dat de Kerk 

betrokken was bij de inpolderingen bij Tholen. Wel is bekend geworden 
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dat de abt van Middelburg stukken grond heeft bezeten in de 

Oudelandpolder. 

  

De Oudelandpolder van Sint-Maartensdijk werd in het begin  van de 13e 

eeuw bedijkt. Men had toen reeds gedurende een eeuw kennis en 

ervaring opgebouwd met bedijkingen. Ongetwijfeld zal er toen sprake  

zijn geweest van een hoog gelegen en begroeid gorseiland, een opwas 

omringd door water. Aangenomen kan worden dat er toen reeds een 

vorm van bewoning was en het gors werd gebruikt voor beweiding door 

schapen. Ook in die tijd was men door ervaring reeds tot het  besef 

gekomen dat het inpolderen van een te laag gelegen opwas in verband 

met de vrije uitwatering, niet zinvol was. Een opwas kan door 

opslibbing ongeveer 50 cm hoger worden dan het gemiddeld 

hoogwaterpeil. Voor de afsluiting van de Oosterschelde was het 

getijverschil tussen gemiddeld hoogwater en laagwater ongeveer 4 meter.   

In de Middeleeuwen zal het getijverschil minder zijn geweest omdat het 

water vanuit de Noordzee zich over een groter gebied kon verspreiden 

en de zeegaten een kleinere capaciteit hadden. Een gissing is dat het 

getijverschil destijds toch zeker 3 meter moet zijn geweest. 

Stormvloeden kunnen het water 2 tot 3 meter hoger opstuwen dan het 

gemiddeld hoogwater. In de bijgaande figuur is een en ander nader 

uitgewerkt voor de situatie in de 12e eeuw.  

  

----------------------------------- stormvloed, 4 meter boven N.A.P. 

  

----------------------------------- aanwas tijdens 12e eeuw, 1,5 meter boven  

                                                N.A.P.                                     

----------------------------------- hoogwater, 1 meter boven N.A.P. 

----------------------------------- N.A.P. 

  

----------------------------------- laagwater, 2 meter onder N.A.P. 

  

Hoewel men destijds het N.A.P. “normaal Amsterdams peil” niet kende, 

is in de figuur het N.A.P. aangegeven omdat alle hoogtes, welke verder 

genoemd worden, ten opzichte van het N.A.P. zijn aangegeven. In het 

begin van de 13e eeuw lag het N.A.P. ongeveer 1 meter onder het 

gemiddelde hoogwater. De stijging van de zeespiegel is ongeveer 5 à 10 

cm per eeuw geweest. Door inklinking, de uitdroging van de bodem, is 
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het land ongeveer 2,5 meter gezakt in de laatste 8 eeuwen. Op grond van 

de bovenstaande gegevens blijkt dat de dijken van de Oudelandpolder 

ongeveer 2,5 meter hoog moeten zijn geweest ten opzichte van het 

maaiveld en 4 meter boven N.A.P. ten tijde van de aanleg daarvan in het 

begin van de 13e eeuw. De natuurlijke uitwatering van de polder hoefde 

destijds geen problemen op te leveren in verband met de hoogte van het 

land ten opzichte van gemiddeld laag water. Vuistregel daarbij is dat de 

uitwateringssloten, de waterleidingen, tenminste 1,5 meter diep zijn en 

boven gemiddeld laag water liggen. In dit verband kan worden 

opgemerkt dat de drie dertiende eeuwse bergjes, die in het noordelijk 

gedeelte van de Oudelandpolder lagen en tijdens de ruilverkaveling zijn 

afgegraven, derhalve niet zijn opgeworpen vanwege een onvoldoende 

uitwatering. Omstreeks 1750 was de polder echter zoveel ingeklonken 

en de zeespiegel gestegen dat bij doodtij nog 30 cm zeewater voor de 

uitwateringssluis stond. Daardoor ontstonden er ernstige problemen 

tijdens het natte seizoen, waarbij in het noordelijke gedeelte van de 

polder veelal 50 cm water stond. 

  

De eerste Heren van Sint Maartensdijk kwamen voort uit het geslacht 

Van Overbordene. Aangenomen wordt dat zij in de 13e eeuw het eerste 

gedeelte van het kasteel in Sint -Maartensdijk hebben gebouwd. Niet 

duidelijk is op welke wijze het benodigde kapitaal voor de inpoldering 

en de bouw van het kasteel werd verkregen. Het geslacht Overbordene 

moet echter voldoende kapitaalkrachtig zijn geweest om zo’n uitgebreid 

werk alleen of in vereniging met andere geldschieters te kunnen 

bekostigen. In dit kader dient nog te worden opgemerkt dat in de 

Middeleeuwen het leenstelsel bestond. Kenmerkend was dat het gezag 

berustte op een persoonlijke band tussen de Heer (de Graaf) en een man, 

de vazal. De vazal was verplicht bepaalde diensten te verrichten voor de 

Heer.Deze beloonde hem door een leen te schenken of te verkopen. Dit 

leen bestond veelal uit een stuk grond. Vast staat dat in 1310 een Van 

Overbordene met het ambacht was verleid door graaf Willem de Derde. 

Aangezien het gebruikelijk was dat de Heer de oudste zoon weer 

beleende met hetzelfde stuk grond, kan aangenomen worden dat de 

ambachtsheerlijkheid Sint-Maartensdijk voor 1310  reeds in leen was 

gegeven aan de Van Overbordenes. 
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 De ringdijk van het oudste gedeelte van de Oudelandpolder is ongeveer 

7 kilometer lang. De hoogste dijk van de Oudelandpolder ligt nog steeds 

3,80 meter boven N.A.P. ofwel ongeveer 4,6 meter boven het maaiveld 

van de polder. Het betreft de Groenedijk die het langst heeft 

gefunctioneerd als zeedijk. Eerst in 1570 ontstond de Muijepolder 

waardoor de Groenedijk binnendijk werd. De Eerste Dijk is in zijn 

huidige vorm  lager en reikt tot ongeveer 3 meter boven N.A.P. . Bij de 

aanleg van dijken werd rekening gehouden met een inklinking van de 

dijk in het eerste jaar van ongeveer 50 cm. Daarnaast werd de dijk elke 7 

jaar op hoogte gecontroleerd en zonodig verhoogd.  In de loop der 

eeuwen zijn de kruinen van de dijken aanzienlijk afgevlakt, veelal door 

aanleg van wegen. Destijds was het standaard dat de kruin van de dijk 

anderhalve meter breed was. Thans hebben de oude binnendijken een 

kruin van 5 tot 7 meter. Bij nadere beschouwing van de oude 

binnendijken kan worden vastgesteld dat het verloop aan binnen- en 

buitenzijde  van de dijk vrijwel gelijk is. Door het ontbreken van een 

buitenberm aan de zeezijde en versterkingen van de voet van de dijk 

waren de oude dijken kwetsbaar. Het is daarom aannemelijk dat men in 

de 13e eeuw het risico van dijkbeschadigingen beperkte door alleen daar 

dijken aan te leggen waar sprake was  van een hoog gelegen en breed 

voorland. Uitgaande van het profiel van de Eerste Dijk kan worden 

berekend dat de ringdijk van de Oudelandpolder een inhoud had van 

ongeveer 150.000 kubieke meter grond.  

 

Voor zover kan worden vastgesteld, verschenen eerst in de 16e eeuw 

technische publicaties over dijkaanleg. Slechts op basis van deze 

publicaties kan derhalve worden beschreven op welke wijze de 

dijkaanleg in de 13e eeuw plaats vond. Duidelijk is dat de aanleg van de 

eerste dijken van het Oudeland een voor die tijd zeer gewichtig werk 

was. Voor het vervoer van de dijkspecie (klei en zand) beschikte men 

nog slechts over primitieve middelen. Sommige geschiedschrijvers 

geven aan dat in de 13e eeuw reeds gebruik werd gemaakt van 

kruiwagens. Anderen melden dat men slechts beschikte over manden 

waarmee de dijkspecie op de schouder werd vervoerd.  

Hoe dan ook, het was een kwestie van  zwaar handwerk..Vanaf maart na 

de hoge winterwaterstanden, startte men met de werkzaamheden. De 

maand maart was nodig voor het voorbereidende werk. In de maanden 

april, mei, juni en juli werd er 6 dagen per week gewerkt. Derhalve 
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beschikte men over ongeveer 100 werkbare dagen. Indien 1 man per dag 

1 kubieke meter dijkspecie kon verwerken, waren er ongeveer 1500  

arbeiders nodig voor het opwerpen van de dijkage. Door de eeuwen 

heen verdeelde men de dijk in kavels van ongeveer 70 meter. Voor elke 

kavel werden steeds 13 arbeiders ingezet. Uitgaande van dit gegeven 

zouden er 1300 arbeiders benodigd zijn geweest. Daarnaast waren er 

tientallen personen belast met toezicht, aanvoer van materialen ,eten 

drinken. 

 

Zoals boven gesteld kon het aanleggen van dijken op een opwas 

uitsluitend worden uitgevoerd in het voorjaar en de zomer. In maart 

werd begonnen met het uitzetten van de richting en breedte van de voet, 

de zate, van de dijk, het opzetten van keten en of tenten voor onderdak 

van de dijkwerkers en het aanvoeren van benodigd gereedschap en 

materiaal. Voordat met de grondaanvoer werd begonnen, werd zoveel 

als mogelijk modder en vuil en beplanting bij de zate verwijderd. De 

beplanting werd in zoden van bepaalde afmetingen afgegraven en 

terzijde gelegd om na het gereedkomen van de dijk te worden gebruikt 

voor de versterking daarvan. Vervolgens werd de zate omgespit om een 

zo goed mogelijke verbinding te krijgen van de dijk met de ondergrond. 

De benodigde dijkspecie werd bij voorkeur buiten de aan te leggen dijk 

gehaald uit zogenaamde dijksputten. Om te voorkomen dat deze putten 

bij hoogwater vol zouden lopen, werden ze omgeven door een lage dijk 

van ongeveer 1 meter hoog, de verskade. Door middel van eenvoudige 

sluisjes en sloten werd de uitwatering geregeld. De dijksputten lagen op 

korte afstand van de aan te leggen dijk en hadden een breedte van 

ongeveer 80 meter. Tenslotte werd een lage dijk, de voorversing, 

aangelegd ter plaatse van de binnenkant, de binnenberm, van de aan te 

leggen dijk. De benodigde grond hiervoor werd verkregen door het 

graven van de bermsloot ofwel de dijksloot. Duidelijk zal zijn dat de 

voorbereidende werkzaamheden zeer omvangrijk waren. De 

weersomstandigheden speelden een grote rol. Een hoge vloed kon veel 

werk weer teniet doen. 

Na de voorbereidingen kon men van start gaan met de eigenlijke 

dijkaanleg. De dijk werd in lagen opgebouwd. Van groot belang was dat 

de grond goed verscherfd, dus niet in grote bonken, werd opgebracht om 

een zo compact mogelijk geheel te verkrijgen. De grond moest door de 

arbeiders goed worden aangestampt. Afhankelijk van de ondergrond van 



Thoolse verhalen 

- 10 - 
Uitgave Heemkundekring 

Stad en Lande van Tholen 

de dijk had men te kampen met zware tegenvallers. Bij het bepalen van 

de hoogte van de dijk werd al rekening gehouden met de verzakking van 

de dijk in de ondergrond en de inklinking van de dijk zelf. Bij een dijk 

van 3 meter hoog werd daarvoor een marge van 50 cm aangehouden. Bij 

het leggen van dijken in kreken moest soms wel de dubbele hoeveelheid 

grond worden aangevoerd omdat de dijken wegzakten in het vloeibare 

zand. Zelfs in de 19e eeuw, toen men beschikte over beter en zwaarder 

materiaal, kon een inpoldering met veel onverwachte tegenslagen plaats 

vinden. Na aanleg van de dijk werd de dijk verstevigd met zoden en met 

krammatten van stro. Een krammat bestond uit kleine bundels stro die 

met een kramspade aan beide uiteinden in de grond werden geduwd. 

Tenslotte werden er eenvoudige uitwateringssluizen in de dijk 

aangebracht.  

 

Het is bijna onverstelbaar dat men in de 13e eeuw reeds het 

organisatorisch vermogen en waterstaatkundig inzicht had om grote 

waterstaatkundige werken uit te voeren met vele honderden arbeiders. 

De omstandigheden moeten uiterst primitief zijn geweest. Het werk was 

ongelofelijk zwaar. De dijkspecie moest met handkracht tot over 80 

meter vervoerd worden en vervolgens tot dijkhoogte worden opgewerkt. 

Ongetwijfeld moet er sprake zijn geweest van veel ziekte en 

sterfgevallen. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan de Zeeuwse koorts 

die met name voorkwam bij het werken op gorzen. Uit 16e eeuwse 

geschriften blijkt dat het handhaven van de discipline onder de 

dijkwerkers geen eenvoudige zaak is geweest. Er wordt o.a. gewag 

gemaakt van “dronken drinken, dobbelen en hoereren”. Om een 

voorbeeld te stellen wordt aangeraden om “enkele belhamels op te 

knopen”. Hoe het ervoor stond met de discipline  in de 13e eeuw kan 

niet worden vastgesteld. Men kan zich echter wel voorstellen dat ook in 

die tijd, waarbij 1500 jonge mannen op een eiland worden gezet om 

onder onmenselijke omstandigheden dag na dag zeer zwaar werk te 

verrichten, de discipline moeilijk te handhaven zal zijn geweest. Er is 

weinig bekend over de dijkwerkers van de Middeleeuwen. 

De geestelijkheid zette conversen ofwel lekenbroeders in voor zowel het 

opwerken van de dijken als de exploitatie van het nieuw gewonnen land.  

Daarnaast wordt melding gemaakt van de verplichting van de 

onderdanen van de landsheerlijkheid, de graven , om op te komen voor 

het dijkleger, een onderdeel van de zgn. lantwere. De lantwere hield in 
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de verdediging van het land tegen vijanden van buitenaf, waartoe ook de 

dreiging van natuurrampen zoals overstromingen behoorde. Duidelijk 

zal zijn dat de benodigde 1500 dijkwerkers van ver buiten de regio 

Tholen moesten komen. Geruime tijd voorafgaande aan de bedijking 

moest daarom in de wijde omgeving  het voornemen bekend worden 

gemaakt. Hoewel destijds de leefomstandigheden primitief waren, moest 

gezorgd worden voor onderdak, drinken en voedsel voor het dijkleger. 

In verband met de beperkte transportmiddelen een gecompliceerde, 

omvangrijke en kostbare operatie. Omdat ook in die tijd  in termen van 

winst en verlies werd gedacht, werd een bedijking alleen dan uitgevoerd 

indien men verwachtte dat deze profijtelijk zou zijn. Een schor als 

weideplaats voor schapen had reeds een bepaalde economische waarde. 

Na de bedijking en de inrichting van de polder moest de economische 

waarde aanzienlijk stijgen om de gemaakte kosten te compenseren. 

 Bij de verdere inrichting van de nieuwe polder werd uiteraard gebruik 

gemaakt van de natuurlijk aanwezige elementen. Zo werden de 

bestaande geulen en kreken zoveel mogelijk gehandhaafd als 

watergangen voor de afwatering. Het land werd in kavels verdeeld die 

overeen kwamen met de loop van de kreken. Op deze wijze ontstond 

een grillige lappendeken van kavels. Eerst in de 16e eeuw werden de 

polders geometrisch met rechte lijnen ingericht. De nederzetting 

Haestinge,  het tegenwoordige Sint-Maartensdijk, werd op de meest 

gunstige plaats gesticht en wel op dat gedeelte waar de grond het meest 

geschikt was voor woningbouw en akkerbouw en hoog  lag. Ook nu is 

nog te zien dat de oude kern van Sint-Maartensdijk ongeveer anderhalve 

meter hoger ligt dan het omringende polderland. Ongetwijfeld heeft ook 

meegespeeld dat ter plekke een goede natuurlijke mogelijkheid was om 

een haven aan te leggen. In de loop van de eeuwen zijn de dijken  

verhoogd en versterkt voor zover het geen binnendijken waren. Kort na 

de inpoldering van het Oudeland werd in het zuidwesten nog een tweede 

kleinere polder aan het Oudeland verbonden. Waar nu de Hogeweg 

loopt, was voorheen de eerste zeedijk van de Oudelandpolder. 

De Oudelandpolder heeft nog steeds een waterkerende dijk langs de 

Oosterschelde die in de loop der eeuwen verhoogd is tot 6,4 meter. De 

hoogste binnendijk van de Oudelandpolder is de Groenedijk met een 

hoogte van 3,8 meter. Merkwaardig is steeds geweest dat de voormalige 

havenkade in Sint-Maartensdijk gedurende meerdere eeuwen niet 

verhoogd werd. De huidige hoogte is ongeveer 3 meter boven N.A.P. 
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Bij hoge stormvloeden moest met vloedplanken de coupure in de 

Kaaistraat worden gedicht. Langs de achterkant van de huizen aan de 

Molenstraat was een stenen muur of beer opgemetseld van ongeveer 1,5 

meter hoogte. De huizen en schuren langs de haven fungeerden 

eveneens als waterkering. Voor de deuren van de woningen konden 

vloedplanken worden aangebracht. Deze situatie bestond ook in Oud-

Vossemeer en Sint- Annaland. Een voormalige bewoner van een huis op 

de kade van de haven van Sint- Annaland vertelde dat bij springtij zelfs 

het drijfhout door de ramen van de huizen sloeg. Op deze wijze werd 

een waterkerende hoogte van ongeveer 4,5 meter verkregen. Kennelijk 

voelde men zich hoe dan ook veilig met deze oplossing. Er wordt 

verteld dat men over de bovenomschreven muur of beer bij hoogwater-

springtij met de  handen het water kon beroeren. In 1953 bleek deze 

provisorische waterkering onvoldoende  en niet bestand tegen de 

stormvloed. De coupure in de Kaaistraat bezweek onder het geweld van 

het water. Uiteindelijk werd de Pluimpot door een dijk bij de 

Oosterschelde afgesloten. Kennelijk werd een keersluis zoals bij 

Stavenisse en andere Zeeuwse havens te kostbaar gevonden. De 

Oudelandpolder is zelden overstroomd, geïnundeerd, geweest door 

dijkdoorbraken. Hieruit blijkt dat het dijkonderhoud steeds afdoende is 

geweest. De dijken werden door de eeuwen heen op afdoende hoogte  

gebracht.De grootte van de Oudelandpolder is 463 hectaren.  

  

 

De Middellandpolder 

  

De overige polders van het waterschap zijn steeds als aanwassen van de 

Oudelandpolder opgeslibd. De stroomsnelheid aan de kant van de 

Oosterschelde was te groot om daar in korte tijd hoge aanwassen te laten 

ontstaan. De hoogste aanwassen ontstonden in gebieden waar de 

stroomsnelheid gering was, het wantij,  en aanslibbing kon plaats vinden. 

Het was een geleidelijk proces. Als de omstandigheden gunstig 

waren ,kon in enkele tientallen jaren een omvangrijke aanwas ontstaan. 

We zien dan ook dat de eerste aanwas, de Middellandpolder, 

noordwestelijk gelegen is ten opzichte van de Oudelandpolder. Deze 

aanwas werd in het begin van de 14e eeuw ingepolderd. De 

maaiveldhoogte van de Middellandpolder ligt gemiddeld  1 meter hoger 

dan de maaiveldhoogte van de Oudelandpolder. Dit duidt erop dat de 
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Oudelandpolder aanzienlijk eerder is ingepolderd. Uitgaande van een 

inklinking van ongeveer 40 cm per eeuw blijkt tevens dat het 

hoogwaterpeil in de dertiende eeuw enkele decimeters was gestegen, 

waardoor een hogere opslibbing van het gors kon ontstaan. De ringdijk 

van de Middellandpolder met een lengte van 4900 meter is nog geheel 

aanwezig. De grootste hoogte van de oudste binnendijk,  de Tweede 

Dijk, is 3,3 meter. Na een tiental jaren werd de ringdijk door het 

ontstaan van de Noordpolder een binnendijk. Ten opzichte van de Eerste 

Dijk van de Oudelandpolder is het hoogteverschil ongeveer 30 cm, 

hetgeen er eveneens op duidt dat men toen reeds met hogere 

waterstanden te maken had. Voor de bedijking van de Middellandpolder 

worden de Van Overbordenes verantwoordelijk gesteld. Er wordt vanuit 

gegaan dat de bedijking in vereniging met meerdere personen is 

gefinancierd.  

Dit blijkt uit een charter van 1315 waarin is opgetekend dat een aantal 

Vlamingen grond in bezit had in de Middellandpolder. Hieruit kan ook 

worden opgemaakt dat er een bepaalde invloed vanuit Vlaanderen was. 

De Middellandpolder is meerdere malen overstroomd. Op een kaart van 

1910 is nog de Sint-Maartensweel, een overblijfsel van een dijkbreuk, 

ingetekend. De benaming van deze weel verwijst naar de tweede Sint-

Maartensvloed van november 1368. De enig overgebleven weel  ligt bij 

de Hogeweg op enige afstand van de Tweede Dijk. Waarschijnlijk is de 

dijk na de doorbraak meer naar de Oosterschelde opnieuw aangelegd. 

De Middellandpolder heeft een grootte van 266 hectaren. 

  

Noordpolder 

  

De Noordpolder stamt eveneens uit het begin van de 14e eeuw.  

Vastgesteld is dat de polder in 1323 een dijkgraaf had. Kennelijk 

bestond deze aanwas reeds ten tijde van de inpoldering van de 

Middellandpolder, maar was men niet in staat of werd het niet doelmatig 

geacht om het gebied in één keer in te polderen. De maaiveldhoogte van 

de Noordpolder komt dan ook overeen met die van de 

Middelllandpolder.  

Ook de Noordpolder is onder het bestuur van de ambachtsheer Pieter 

van Overbordene tot stand gekomen. De dijk, de Derde Dijk, is 7600 

meter lang. Dit werk is daarom vergelijkbaar met de aanleg van de 

ringdijk van de Oudelandpolder. Ongeveer 3 kilometer dijk ligt aan de 
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Oosterschelde. In de jaren 1560 tot 1566 werd deze dijk voorzien van 

rijs- en steenwerk om afslag te voorkomen. Het aanbrengen van rijs- en 

steenwerk werd voor het eerst toegepast in het midden van de 16e eeuw. 

Opvallend is dat de hoogste binnendijk van de Noordpolder 3,8 meter 

hoog is, dus 50 cm hoger dan de hoogste binnendijk van de 

Middellandpolder. De Noordpolder is door zijn ligging nabij de 

Dortsmangeul steeds een kwetsbare bedijking geweest. In 1560 werd 

bepaald dat de overige polders van het waterschap moesten bijdragen 

aan de kosten van de zeedijk. Zowel in 1566 als in 1570 werd de dijk 

zwaar beschadigd. In 1907 werd de zeedijk verhoogd tot 5,88 meter. In 

1953 werd echter een bres in de dijk geslagen waarvan de drempel 

boven gemiddeld hoogwater lag. Helaas stroomde toen het zeewater uit 

de Uiterst- Nieuwlandpolder over de Derde Dijk de polder in, waardoor 

deze onderliep.De omvang van de polder bedraagt 530 hectaren. 

  

De Uiterst Nieuwlandpolder 

  

In 1416 werd door graaf Willem de Zesde aan Floris van Borsele 

vergunning verleend tot inpoldering van de gorzen, welke thans de 

Uiterst- Nieuwlandpolder vormen. Het geslacht Van Overbordene was 

inmiddels van het toneel verdwenen en het geslacht Van Borsele had de 

scepter over de ambachtsheerlijkheid en het kasteel van Sint-

Maartensdijk overgenomen. De Van Borseles waren een rijk geslacht 

met vele uitgebreide bezittingen en dus kapitaalkrachtig. 
 

 

De Kroon-Warde omstreeks 1960 
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Grote-Warde voor 1930 

 
De Kleine-Warde 20 juli 1960 

In de rechterbenedenhoek is te zien dat het huis uit twee delen is gebouwd. 
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De Waard-EE met daaraan de drie Warde’s 
 

Interessant is dat de Waard- Ee, een kreek die het gors in twee stukken 

verdeelde, nog steeds als laaggelegen weilandstrook in de polder 

zichtbaar is. De benamingen van drie nog bestaande boerderijen, de 

Kroonwarde, de Grote Warde, en de Kleine Warde zijn afgeleid van de 

Waard-Ee. De buitendijk, destijds gelegen aan de Brede Vliet, heeft nu 

nog een grootste hoogte van 4,2 meter en is 6400 meter lang. De 

maaiveldhoogte van de polder is ongeveer 50 cm hoger dan die van de 

Noordpolder en de Middellandpolder. De oude kreekbodems liggen 

ongeveer anderhalve meter lager dan het omringende land. 

Na 1600 is de zeewerende functie van de Vierde Dijk door inpoldering 

van de omliggende aanwassen beëindigd. De polder heeft een grootte 

van 389 hectaren. Opvallend is dat de Vierde Dijk thans  40 cm hoger is 
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dan de Derde Dijk,  90cm hoger dan de Tweede Dijk en 1,20 meter 

hoger dan de Eerste Dijk. Hieruit kan in ieder geval worden afgeleid dat 

de zeewaterspiegel in de eeuwen voor 1600 aanzienlijk is gestegen  en 

de stormvloeden een hoger peil hebben gekregen. Dit verschijnsel heeft 

zich tot op heden voortgezet. Voor zover bekend is de Uiterst-

Nieuwlandpolder slechts eenmaal ondergelopen, in 1953. In de Vierde 

Dijk ontstonden twee stroomgaten waardoor het zeewater vanuit de 

Stavenissepolder met groot geweld de polder inliep.  

  

De Muijepolder 

  

De Muijepolder is aan de zuidkant van de Oudelandpolder ontstaan uit 

aanwassen in de brede monding van de Haast- Ee, thans de Pluimpot. 

De polder is in 1494  onder de ambachtsheer Floris van Egmond bedijkt. 

De zeedijk, waarmee de gorzen zijn omzoomd, is nog over ongeveer 1 

kilometer aanwezig. Alleen het 61 meter lange Schenkeldijkje langs de 

voormalige Houwer  naast de haven van Sint-Maartensdijk is verdwenen. 

Opmerkelijk is dat de polder bijna drie eeuwen na de inpoldering van de 

Oudelandpolder is ontstaan. Dit geeft aan dat de opslibbing ten zuiden 

aanzienlijk minder gunstig was dan in noordelijke richting. Het 

maaiveld van de polder ligt ongeveer twee meter hoger dan dat van de 

Oudelandpolder. De polder had destijds kennelijk een kort voorland en 

ligt ongunstig voor de veel voorkomende zuidwestelijke stormen. De 

polder is vele malen- o.a. in 1530, 1552, 1566, 1570, 1682, 1715- 

ondergelopen geweest. De lengte van de dijk t.o.v. van het aantal 

ingepolderde hectares was ongunstig. Daardoor waren de omgeslagen 

geschoten, de polderlasten, ontoereikend om de hoge kosten van het 

dijkherstel en het onderhoud daarvan te bekostigen. Het op te brengen 

geschot overtrof zelfs de waarde van de grond. Kennelijk heeft men zich 

bij de inpoldering verkeken op de ongunstige ligging van de polder en 

heeft de vaargeul voor de polder, de Dortsman, zich ook in noordelijke 

richting dichter onder de dijk verplaatst. Echter niet zodanig dat 

dijkvallen hebben plaatsgevonden. In 1665 werd de polder vrijgesteld 

van belastingen, de tienden. In 1671 werd de dijk weer zodanig 

beschadigd dat de ingelanden  besloten de polder te verlaten. De Prins 

van Oranje Willem III die grote belangen had in het waterschap Sint-

Maartensdijk, zond een raadsheer om de ingelanden te wijzen op hun 

contractuele verplichting de dijken te onderhouden en wees op het 
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belang van de polder als eerste waterkering voor de achterliggende 

polders. De ingelanden stelden daarom voor dat de achterliggende 

polders mee zouden dragen in de kosten van het dijkonderhoud. Eerst in 

1673 werd het voorstel van de ingelanden door de Prins dwingend 

opgelegd. In 1715 ontstond weer een zodanige situatie dat ook nu de 

ingelanden de polder wilden verlaten. Ook nu blokkeerde  Prins Willem 

IV dit besluit. Het voorstel van de ingelanden om voor de tijd van 38 

jaar vrijdom te verkrijgen van alle lasten en de vroonlanden, eigendom 

van de Prins, omvattende een derde gedeelte van de polder, ook voor 

dijkgeschot  aan te slaan, werd aanvaard. Desondanks ontstond een voor 

de ingelanden niet op te brengen tekort. Uit het bovenstaande blijkt wel 

dat er stevig werd onderhandeld door de ingelanden en de raadsheren 

van de Prins. Eerst nadat de toestand niet meer houdbaar bleek, gaf de 

Prins zijn rechten op. De Muijepolder kan dan ook in de eerste eeuwen 

van zijn bestaan niet als een profijtelijke inpoldering worden gezien. In 

enkele gevallen betekende het zelfs het failliet van ingelanden. In 1803 

en 1808 werd de dijk wederom zwaar beschadigd. Het water stroomde 

over een grote lengte over de dijk, die zeker 1 meter te laag bleek te zijn. 

Alles nam een keer toen in de 19e eeuw de polder als calamiteuze polder 

werd aangemerkt. De zeedijk werd steeds aangepast en versterkt  zodat 

daarna tot op heden geen dijkbreuken zijn voorgekomen. Tenslotte nog 

enkele opmerkelijke zaken. In de Muijepolder heeft zover kan worden 

nagegaan nooit een boerderij gestaan. Wellicht dat in de beginfase van 

de polder er wel één of meer boerderijen hebben gestaan. Deze zullen 

echter in verband met de slechte toestand van de polder al in de 16e 

eeuw zijn verlaten. Een andere interessante zaak is dat vlak onder de 

dijk bij Sint-Maartensdijk in de buurt van het Galgenpad een kwel was, 

die in tegenstelling tot een normale kwel zoet water bevatte. Dit 

bijzondere verschijnsel deed zich voor bij hoogwater, wanneer door de 

druk van het zoute water het zoete water omhoog werd geperst. Het 

water was zo zuiver dat de inwoners van Sint-Maartensdijk hun 

drinkwater daar haalden, omdat het water uit de pomp op de Markt van 

slechte kwaliteit was. 

De kwel stond bekend onder de naam Muijeput en in de volksmond 

Muzepitje. De Muijepolder is 78 hectaren groot.  
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De Kleine Muijepolder 

  

Uit verschillende bronnen, waaronder een oude kaart, blijkt dat 

omstreeks 1520 een kleine polder tegen de polders Muije en Oudeland 

aanwezig is geweest. Voor zover kan worden nagegaan is deze polder 

door de stormvloed van 1570 verloren gegaan.  

  

Slabbecoornpolder 

  

De Slabbecoornpolder is een langgerekte polder ten oosten van Sint-

Maartensdijk. Aannemelijk is dat deze polder in 1494 is ontstaan. De 

ambachtsheer Frederik van Egmond, graaf van Buren, was 

verantwoordelijk voor de inpoldering. De polder lag geheel ingesloten in 

de Pluimpot. Kennelijk ging men er daarom vanuit dat een dijk van 

geringe hoogte afdoende zou zijn. In o.a.1682, 1775,1808 en 1825 

vloeide het zeewater vrijelijk over de dijk. In 1808 en 1825 ontstonden 

daarbij grote dijkdoorbraken. Door de eeuwen heen werd de dijk echter 

telkens onvoldoende verhoogd. Eerst in 1907 werd de dijk versterkt en 

opgehoogd tot 4,98 meter boven N.A.P. Na de afsluiting van de 

Pluimpot is de dijk van de Slabbecoornpolder voor een groot gedeelte 

afgegraven. De polder meet 33 hectare.  

  

De Molenpolder 

  

De Molenpolder was de kleinste polder van het eiland Tholen. De polder 

lag tegen Sint-Maartensdijk aan achter de Molendijk. Ook deze polder 

had een te lage dijk waarover het zeewater in o.a. 1715,1808 en 1825 de 

polder in stroomde. In 1825 werd de dijk tot 4,73 meter boven N.A.P. 

verhoogd. De dijk van de Molenpolder is geheel afgegraven. De polder 

meet 2,5 hectare. 

  

Nieuw-Ravensoordpolder 

  

De Nieuw-Ravensoordpolder is drooggevallen als onderdeel van de 

Oudelandpolder van Sint-Annaland in 1475. 

De grens van het waterschap Sint-Maartensdijk werd gevormd door de 

Winkel-Ee. Deze oude kreek is thans nog heel duidelijk zichtbaar.  
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Pluimpot, Grote- en Kleine-Landekens 

  

De grens van het waterschap Sint-Maartensdijk liep door het midden 

van de Pluimpot. De polders Pluimpot, Grote- en Kleine-Landekens 

waren reeds voor 1556 bedijkt. Na de afsluiting van de Pluimpot in 1556 

zijn de dijken van deze kleine polders afgegraven. Op enkele plekken 

kan uit het hoogteverschil nog worden opgemaakt dat de polders 

geruime tijd voor de afsluiting van de Pluimpot reeds bestonden. De 

gezamenlijke grootte bedraagt 23 hectare. Vermeldenswaard is dat in het 

smalste gedeelte van de Pluimpot bij het Kortwegje een z.g.n. zoute dam 

heeft gelegen. Dit was een verharde dam ter hoogte van het wantij 

waarover tijdens laagwater verkeer mogelijk was tussen Poortvliet en 

Sint-Maartensdijk. 

  

De uitwatering van de polders, de suatie 

  

Zoals eerder gesteld, werden op- en aanwassen eerst dan ingepolderd 

nadat het maaiveld hiervan tot het hoogwaterpeil was opgeslibd. Onder 

deze omstandigheden was de uitwatering, waterlozing ofwel suatie, in 

principe geen probleem. Bij de eerste polders werd het polderwater via 

eenvoudige sluisjes afgevoerd. De sluisjes en duikers werden van hout 

gemaakt. De fundering en het gevaar van  onder- en achterloops worden, 

leverden vaak problemen op. Naar verluid werden voor de fundering 

zelfs huiden toegepast. Ook de uitwateringscapaciteit bleek vaak 

onvoldoende. Door het aanleggen van een boezem waar het water zich 

kon verzamelen voor de sluis en het verbreden en verdiepen van sloten 

ofwel waterleidingen kon de suatie verbeterd worden. De constructie 

van spuisluizen heeft een gestage ontwikkeling meegemaakt in de loop 

der eeuwen. Uiteindelijk werden de sluizen met stenen opgemetseld en 

voorzien van draaideuren. De stijging van de zeewaterspiegel, de 

inklinking van de poldergrond en de opslibbing van de buitendijkse 

uitwateringskreken vormden echter een onomkeerbaar proces. Door de 

eeuwen heen werd de uitwatering steeds aangepast aan de veranderde 

omstandigheden. Veelal bracht dat slechts voor kortere tijd verlichting 

van de wateroverlast. Evenals dat het geval was met het dijkonderhoud 

en dijkverzwaring, werd de uitwatering pas verbeterd nadat een bijna 

onhoudbare toestand was ontstaan.  Uiteindelijk werd met behulp van 

mechanische hulpmiddelen een afdoende suatie bewerkstelligd. 



Thoolse verhalen 

- 21 - 
Uitgave Heemkundekring 

Stad en Lande van Tholen 

De Oudelandpolder 

  

De oudst bekende zeesluis van de Oudelandpolder heeft gelegen in het 

noordelijke deel van de polder. Na het ontstaan van de 

Middellandpolder werd de sluis verplaatst naar de Pluimpot. In het 

begin van de 18e eeuw was de uitwatering zo gebrekkig dat het 

noordoostelijk deel van de polder, de Derriehoek, tot in het voorjaar een 

halve meter onder water stond. Riet en sek waren de enige planten die 

hier nog groeiden. Via de Noordpolder werd getracht nog water af te 

voeren, terwijl de zeeluis in Sint-Maartensdijk door opslibbing van de 

havenkom nog slechts gebrekkig functioneerde. Hoewel reeds langere 

tijd watermolens werden toegepast, werd eerst in 1757 besloten  om een 

schepradwatermolen nabij Sint-Maartensdijk te bouwen. Tevens werd 

een grote boezem aangelegd tot in Sint-Maartensdijk. De molen, die een 

maximum capaciteit had van 50 kubieke meter per minuut en de polders 

Oudeland , Middelland, Noord en Uiterst- Nieuwland moest bemalen, 

bracht inderdaad met name voor de Oudelandpolder een aanzienlijke 

verbetering. Uiteindelijk bleken de capaciteit van de molen, de omvang 

van de boezem en de uitwateringscapaciteit van de zeesluis onvoldoende. 

Zelfs op zondag moest worden gemalen, hetgeen de molenaar een 

proces-verbaal opleverde voor de verstoring van de zondagsrust. In 1881 

en 1882 werd de duiker of heul bij het Bleekveld vergroot en de 

capaciteit van de zeesluis o.a. door verlaging van de drempel en het 

aanbrengen van puntdeuren verbeterd. In 1910 werd een zuiggas-motor 

van 45 pk in de molen aangebracht om ook bij windstilte te kunnen 

malen. In 1922 werd de molen afgebroken en vervangen door een 

dieselgemaal met twee motoren van 60 pk en een capaciteit van 62 

kubieke meter per minuut. Dit gemaal werd gebouwd nabij de haven van  

Sint-Maartensdijk. Uiteindelijk werd in 1958 een definitieve en 

afdoende uitwatering verkregen door de bouw van het gemaal De Noord 

aan de Oosterschelde. Dit gemaal heeft een vermogen van 295 pk en een 

capaciteit van 365 kubieke meter per minuut. Uiteraard werden de 

watergangen , duikers of heulen en binnensluizen aangepast aan de 

nieuwe situatie. Vermeldenswaard is dat rondom 1900 de meeste 

duikers nog van hout waren. 
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De Middellandpolder 

  

De Middellandpolder voerde aanvankelijk het polderwater af via een 

spuisluis gelegen in het noordelijk deel van de dijk. Na het ontstaan van 

de Noordpolder werd de sluis verlegd naar de Pluimpot nabij de Grote- 

en Kleine- Landekens.  Na de eerste afdamming van de Pluimpot werd 

de uitwatering via de Oudelandpolder geleid.  

  

De Noordpolder 

  

De eerste sluis van de Noordpolder was in het noordelijk gedeelte van 

de dijk aangelegd. De geul die het water moest afvoeren naar de 

Breeden-Vliet verzandde echter regelmatig. Na het onstaan van de 

Uiterst-Nieuwlandpolder werd de uitwateringssluis verlegd naar de 

Oosterschelde. Ook hier verzandde de uitwateringsgeul. Er werd zelfs 

een arbeider aangesteld om met een z.g.n. mol de verzanding van de 

geul te beperken. Vervolgens werd uitgewaterd via de Middellandpolder. 

Toen echter bleek dat de capaciteit van de uitwateringssluis van de 

Middellandpolder onvoldoende was, werd de oude sluis aan de 

Oosterschelde verbreed en werden buitendijks spuiwerken aangelegd 

om de uitwateringsgeul open te houden. In 1757 werd na de bouw van 

de schepradwatermolen in de Oudelandpolder via deze polder 

uitgewaterd. Thans vindt de uitwatering plaats via het gemaal De Noord.  

  

 
Gemaal De Noord 10 mei 2004 
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Uiterst-Nieuwlandpolder 

  

De uitwatering van de Uiterst-Nieuwlandpolder geschiedde via de Hals, 

de vliet die het land van Sint-Maartensdijk scheidde van het eiland 

Stavenisse. Na de bedijking van de Stavenisse-polder werd geloosd op 

de Noordpolder, vervolgens op de Oudelandpolder en uiteindelijk 

wederom op de Noordpolder.  

  

Muijepolder 

  

In eerste instantie vloeide deze polder af op de Oudelandpolder nabij de 

Zuidhoek. Later werd een sluisje aangelegd naar de spuikom van de 

haven van Sint-Maartensdijk. 

Omdat deze lozing niet afdoende was, werd een spuisluisje gebouwd in 

de dijk nabij Sint-Maartensdijk. Uiteindelijk werd de polder met het 

laatste ingepolderde stuk Pluimpot aangesloten op het waterlozings-

netwerk van het gemaal De Noord 

  

Slabbecoornpolder 

  

De Slabbecoornpolder sueerde op de Pluimpot d.m.v. een zeesluisje. Na 

de afsluiting van de Pluimpot werd ook deze polder aangesloten op het 

waterlozingsnetwerk van het gemaal De Noord. 
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Oude boerderijen, veldnamen en historische vloeren 

van de familie Bruijnzeel 
 

Een tractor legt de afstand tussen de beide boerderijen 

tegenwoordig in enkele minuten af. Ook op andere 

manieren zijn de hofsteden Bresamenhof en Deurwaarstee 

nauw met elkaar verbonden. Wie het spoor terug volgt, 

komt onherroepelijk uit bij de familienaam Bruijzeel. In de 

geschiedenis van beide hoeves speelt de familie Bruijnzeel 

een prominente rol. Het geslacht bracht ook de oprichter 

van de Bruijnzeelfabrieken voort. Genoeg reden voor een 

beknopte reconstructie. 

 

 

 
 

Kaart van de polder van St. Annaland omstreeks 1890  

waarop de hofstede Deurwaarstee vermeld staat. 
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Het zijn misschien niet de meest opvallende boerderijen in het Thoolse 

landschap. Veel inwoners zullen ze zelfs niet bij naam kunnen noemen 

of aanwijzen in de polder. Hun uiterlijk laat zich ook niet vergelijken 

met monumentale hofsteden als Reigersburg nabij Sint Maartensdijk, ’t 

Huys Vermuyden aan de Kettingdijk bij Tholen of het met zijn fraaie 

trapgevel zo in het oog springende Nooitgedacht in de Anna 

Vosdijkpolder onder Sint-Annaland. Toch kunnen beide boerderijen, 

zowel de aan de Nieuweweg 8 in het Malland gelegen Bresamenhof  als 

de afgebroken hoeve Deurwaarstee aan de Kleine Dijk nabij het 

Kortwegje bij Sint-Annaland, bogen op een rijke geschiedenis.  

 

 
Hoeve Deurwaarstee voor 1900. 

 
Met enige fantasie gaat de historie van de twee hoeves zelfs terug naar 

het ten oosten van Antwerpen gesitueerde Vorselaer. Temidden van de 

woelingen van de Tachtigjarige Oorlog werd daar Jan Bruijnzeel 

geboren, de stamvader van het geslacht dat zijn stempel op beide 

Thoolse hofsteden zou drukken. Diens zoon Claes aanschouwde het 

levenslicht in circa 1625 in het nabij Vorselaer gelegen Pulle en komt 

later als militair naar Bergen op Zoom, indertijd een belangrijke 

garnizoensplaats. Naar alle waarschijnlijkheid arriveerde de jonge 

Vlaming in onze streken omstreeks de Vrede van Munster, het verdrag 
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dat in 1648 een eind maakte aan de troebelen van de acht decennia 

omspannende oorlog. Claes leidde een bewogen leven, waarin de nodige 

liefdes zijn pad kruisten. Zijn tweede huwelijk voerde hem naar 

Scherpenisse, waar hij in de toen nog aanzienlijke buurtschap Westkerke 

het beroep van smid en landman uitoefende. De verbintenis met 

Catelijna Cornelis van 3 mei 1654 was geen lang leven beschoren. In 

1661 huwde Claes Bruijnzeel voor de derde maal, ditmaal met de 

weduwe Aegtken Joos. Op 5 oktober 1676 volgde een vierde trouwerij, 

met de toen nog slechts tweeëntwintig lentes tellende Lena Lievens uit 

Brouwershaven. Uit dit huwelijk werd Nicolaas Bruijnzeel geboren, de 

telg werd op 31 oktober 1683 gedoopt in Scherpenisse en zou het later 

schoppen tot tavenier/herbergier in Westkerke. Daarnaast was deze 

Nicolaas Bruijnzeel landbouwer. Hij bezat percelen in de Grote Brijhoek 

onder Westkerke met een totale grootte van ruim drie gemeten (ruim 1 

hectare) en hij was pachter van nog eens vier gemeten grond. Diens 

zoon Pieter vertrok in 1776 van Scherpenisse naar het onder de 

jurisdictie van Poortvliet vallende Malland waar hij grond pachtte van 

Jozua de Jonge. In zijn zoektocht naar de stamreeks van het geslacht 

Bruijnzeel beschouwt archivaris Zuurdeeg deze Pieter als bewoner van 

de Bresamenhoek, tegenwoordig de Bresamenhoeve aan de Nieuweweg.  

 

 
De Bresamenhoeve voor 1960. 
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De boerderij zou nog twee generaties lang in directe lijn door een 

Bruijnzeel bewoond blijven.  

 

Jacob Bruijnzeel, één van de zonen van de op de Bresamenhoeve 

residerende Pieter, heeft vermoedelijk in 1833 de hofstede Deurwaarstee 

te Sint-Annaland gekocht. Het ging om een aanzienlijke transactie met 

in totaal 44 hectare grond, daarvoor eigendom van de overleden 

landbouwer Marinus Jansen. Deurwaarstee kende al een flinke 

geschiedenis en lag destijds in de Oudelandsepolder, westelijk van de 

kruising van de Zoutendam/Kortwegje en de Kleine Dijk. Op een kaart 

uit 1670 staat de hoeve al ingetekend, maar dan onder de tot op heden 

niet verklaarde naam Domis Prix. Deurwaarstee, genoemd naar een 

veldnaam ter plekke, werd na de dood van Jacob in 1851 toegewezen 

aan zijn zoon Willem.De andere erven werden uitgekocht voor een 

bedrag van 13.000 gulden, een bedrag dat hij leende van een blijkbaar 

vermogende  broer. Na de dood van Willem in 1874 verkommerde de 

boerderij en diens zoon Johannes ging in 1890 over tot gedeeltelijke 

sloop. Nog in hetzelfde jaar werd de hofstede binnen de familie verkocht 

aan Leendert Bruijnzeel die de gebouwen en opstallen in 1894 definitief 

liet  afbreken. Sindsdien staat het perceel in de kadastrale leggers te 

boek als bouwland.  Aan het Kortwegje werd Deurwaarstee later weer 

opgebouwd. De oude plek in de polder staat in de volksmond nog altijd 

bekend als de hoek van Bruijnzeel. 

 

Cornelis (Kees) Bruijnzeel behoort tot de nazaten van Willem 

Bruijnzeel, de man die lang op Deurwaarstee boerde. De op 25 augustus 

1842 geboren Kees bleek een pientere jongen, die in Tholen 

vermoedelijk de normaalschool bezocht, een opleiding voor 

onderwijzers. Hij werd in 1861 benoemd tot schoolmeester in Zaandam, 

maar moest die werkkring wegens een broze gezondheid opgeven. In 

Rotterdam volgde hij opleidingen aan de Academie van Beeldende 

Kunsten en Technische Wetenschappen. In 1868 ging hij aan de slag in 

de timmerzaak van C. de Haas. Twee jaar later huwde hij de dochter van 

zijn compagnon. De zaak werd onder impuls van Bruijnzeel steeds 

verder uitgebreid en na het overlijden van zijn mede-firmant zette hij de 

onderneming onder eigen naam enige jaren alleen voort. In 1897 werden 

de twee oudste zoons Cornelis en Willem in het bedrijf opgenomen. 

Twee jaar later trok Bruijnzeel senior zich uit de onderneming terug. De 
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jonge Cornelis was toen al begonnen met de stoomtimmerfabriek De 

Arend, die alsmaar uitbreidde en werd gemoderniseerd. Het maken van 

deuren was een specialiteit van het bedrijf. De Eerste Wereldoorlog 

bracht de nodige moeilijkheden met zich mee. Tot overmaat van ramp 

werd de fabriek in 1919 door brand verwoest. Een jaar later werd in 

Zaandam een speciale deurenfabriek geopend. Later volgde een fabriek, 

uitsluitend gericht op het vervaardigen van vloeren. In 1938 werd de 

fabricage van fineer, triplex- en meubelplaat ter hand genomen. Ook 

gingen de Bruijnzeels zich toeleggen op de vervaardiging van keukens. 

In 1948 kwam daar de productie van potloden bij. Het concern 

opereerde toen al vele jaren internationaal, met vestigingen in Suriname, 

Indië en Zuid-Afrika. Sint-Annaland, het land van de voorvaderen, hield 

altijd een warm plekje in het hart van de familie. In 1940 werd door de 

familie een Bruijnzeelvloer geschonken voor de raadzaal van het nieuwe 

gemeentehuis. Nu, zoveel jaren later, bewijst die vloer nog dagelijks zijn 

kwaliteit in streekmuseum De Meestoof.   

 

Laten we tot slot terugkeren naar de Bresamenhof in het Malland. 

Terwijl het imperium van de Bruijnzeels uitdijde, ging ook op de 

Thoolse hoeve het leven door. Op 1 mei 1903 komt aan een mooie 

traditie een eind, in ieder geval in rechte lijn. Dan gaat Pieter van der 

Slikke, zoon van Sara Bruijnzeel en Johannes van der Slikke, op de 

boerderij wonen. Vanaf 1927 wordt de in de familie Bruijnzeel 

ingetrouwde Pieter Noom boer op Bresamenhof. De uit de late 

Middeleeuwen daterende hoeve ziet er dan al heel anders uit. In 1908 

werd het woonhuis opnieuw gebouwd door aannemer Marcelis 

Andriesse uit Scherpenisse. Ook een nieuwe bakkeet maakte deel uit 

van de renovatie. Het eigendomsrecht van de Bresamenhoeve bleef al 

die tijd wel in handen van de Bruijnzeels. Van 1907 tot 1930 deelden 

Christiaan en Maria Bruijnzeel het eigendom. Na het overlijden van 

Christiaan bleef Maria tot 1964 de wettige eigenaar. Op dit moment 

wordt de hoeve bewoond door de familie Ten Cate. 

 

Geraadpleegde literatuur: 
J.P.B. Zuurdeeg. Stamreeks Cornelis Bruijnzeel. Eendrachtbode, 30 januari 1992. 

H. Geluk. Genealogisch onderzoek familie Bruijnzeel. 2004. 

A. Hollestelle. Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de waterschappen 

en polders in het eiland Tholen.  
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‘Een Moeder was Zij voor Haar Dochter, 

Een Moeder was Zij voor ons land’ 

 
 

De woorden uit de titel, gedicht door onderwijzer Cornelis Kabbedijk, 

klonken op dinsdag 4 augustus 1908 in Sint-Annaland. Het dorp vierde 

uitbundig de vijftigste verjaardag van koningin-moeder Emma en het 

tweede lustrum op de troon van haar dochter koningin Wilhelmina. 

Handgeschreven cahiers met de liedteksten voor dat feest zijn op 

verschillende plaatsen bewaard gebleven. En in het archief van de 

voormalige gemeente Sint-Annaland trof ik de stukken aan van het 

feestcomité van weleer. Een feest voor de schoolkinderen, volksspelen 

en het schenken van gaven aan de armen waren de ingrediënten voor het 

oranjefeest bijna een eeuw geleden.  

 

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren prinses van Waldeck en 

Pyrmont, werd in 1879 de tweede vrouw van koning Willem III. Van 

enkele dagen vóór de dood van haar gemaal (23 november 1890) tot de 

achttiende verjaardag van haar dochter (31 augustus 1898) trad koningin 

Emma op als regentes over het koninkrijk. In die periode deed ze onder 

meer veel om het imago van het Oranjehuis bij het volk te verbeteren. 

Koningin Emma was op 2 augustus 1858 geboren in het Duitse Arolsen 

(in de buurt van Kassel). Haar verjaardag viel in 1908 op een zondag, 

een reden om in Sint-Annaland de festiviteiten naar dinsdag te 

verplaatsen. 

 

Op 9 juli van dat jaar was in de dorpsschool bij de kerk een vergadering 

belegd op initiatief van waterbouwkundige W.A. Dormaar, A.C. 

Polderman, rechtenkandidaat J.J. Polderman, brievengaarder P.J. Koene 

en onderwijzer P. de Hullu. Hun plan voor een dorpsfeest werd door de 

aanwezige inwoners uitvoerbaar geacht. Omdat de invulling afhankelijk 

zou zijn van het beschikbare geld, werd besloten om huis aan huis te 

collecteren. Op de avond zelf werd al 58 gulden toegezegd. Aan giften, 

variërend van een dubbeltje tot een tientje, is door de commissie – 

geholpen door zes dames – uiteindelijk 232,70 gulden (dat is 105,59 

euro) ingezameld. De bewaard gebleven intekenlijst vermeldt 363 

namen van inwoners. In drie volgende vergaderingen werkte de 



Thoolse verhalen 

- 30 - 
Uitgave Heemkundekring 

Stad en Lande van Tholen 

commissie – de initiatiefnemers, aangevuld met A. Goedegebuure en 

Chr. van ’t Hof – de plannen uit. Een schoolfeest, bedeling van de armen, 

kinderoptocht, zang- en muziekuitvoeringen waren de onderdelen. 

Omdat de animo voor volksspelen onvoldoende bleek, kwam daar een 

fietswedstrijd voor in de plaats.  

 

De weken voorafgaand aan 4 augustus waren tal van inwoners druk met 

de voorbereidingen in de weer. Van in Bergen op Zoom besteld groen 

werden guirlandes gemaakt, versierd met door een groepje dames 

gemaakte rozen. Antje Goedegebuure stelde hiervoor haar schuur 

beschikbaar. Timmerman A. Soeters bouwde in de Langestraat (zo 

heette de Voorstraat toen nog) een muziektent, waarvoor aannemer Joh. 

Elenbaas en een aantal dijkwerkers planken en palen schonken. 

Mejuffrouw T. Bruijnzeel en de heer W. Bruijnzeel – beiden uit 

Rotterdam – en onderwijzer Kabbedijk schonken de prijzen voor de 

kinderspelen. Kabbedijk was ook degene die de zangoefening en alles 

wat daar bij hoorde voor zijn rekening nam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijzer C. Kabbedijk. 
 

Cornelis Kabbedijk was 13 juni 1877 geboren in Numansdorp in de 

Hoekse Waard. Zijn vader was daar organist (hij herdacht in september 

1916 zijn gouden jubileum als zodanig bij de hervormde gemeente). 

Cornelis woonde van februari 1898 tot juni 1903 in Diemen bij 

Amsterdam, waar hij als onderwijzer werkte. Hij verhuisde naar de 
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hoofdstad en behaalde in september van datzelfde jaar te Haarlem zijn 

akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer. Een maand later 

solliciteerde hij in Sint-Annaland, een stuk dichter bij zijn 

geboortegrond. Het hoofd van de Diemer school stuurde positieve 

informatie over Kabbedijk richting het Thoolse dorp: ‘Genoemde heer is 

een goed onderwijzer, die wel met ambitie werkzaam is. De resultaten 

van zijn onderwijs zijn goed. Orde en tucht handhaaft hij door een kalm 

optreden. Tegenover mij is hij steeds voorkomend geweest en ook zijn 

omgang met de overige collega’s is vriendschappelijk. Op- en 

aanmerkingen neemt hij ter harte. Of hij de achting van de ouders zijner 

leerlingen geniet, weet ik niet. Ik zelf ben pas sedert 6 maanden hoofd 

dezer school. Zijn leerlingen mogen hem over ’t algemeen wel lijden. Op 

zijn gedrag buiten de school valt stellig niets aan te merken’. Het Sint-

Annalandse schoolhoofd J.W. Slager speelde deze informatie door aan 

het gemeentebestuur, en voegde er als enigst minpunt aan toe dat de 

sollicitant niet de akte had voor ‘Vrije en Orde oefeningen der 

gymnastiek’.De gemeenteraad van Sint-Annaland benoemde Cornelis 

Kabbedijk op 22 december 1903 met algemene stemmen. Ze verkoos 

hem uit twee sollicitanten en kende hem een jaarsalaris toe van 800 

gulden (363 euro), wat 50 gulden meer was dan wettelijk bepaald. 

Kabbedijk nam zijn benoeming aan en zou 1 maart 1904 op de openbare 

lagere school aan de slag gaan. Dertien maanden later vroeg de man 

alweer ontslag, in verband met zijn benoeming als eerste onderwijzer 

aan de openbare lagere school in Oud-Beijerland. Het werd hem met 

ingang van 1 juni 1905 verleend. 

Maar het beviel Kabbedijk kennelijk niet in zijn nieuwe baan, want 

begin juli 1905 solliciteerde hij opnieuw in Sint-Annaland. Daar zaten 

ze omhoog doordat twee eerdere kandidaten voor de vacature hun 

benoeming niet hadden aangenomen. ‘….dat sollicitanten weerhouden 

worden zich aan te melden door het afgelegene onzer gemeente, het 

ontbreken van een geschikte woning voor een gehuwd onderwijzer en 

het gemis aan keuze van een gewenscht kosthuis’, gaf schoolhoofd 

Slager in een brief aan de gemeente als verklaring voor het moeizaam 

vervullen van de vacature. Van hem komen we ook meer te weten over 

Kabbedijk tijdens diens eerste verblijf in Sint-Annaland. De toen 27-

jarige onderwijzer ging elk weekend op de fiets naar zijn ouders in 

Numansdorp. Op vrijdagmiddag vertrok hij, het zij over Stavenisse of 

Anna-Jacobapolder, hetzij over Willemstad. Zondagavond of 
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maandagmorgen kwam Kabbedijk dan weer terug. Slager had zijn 

bedenkingen: ‘Mij dunkt dat zulke wekelijksche fietstochten in elke 

weersgesteldheid niet gunstig voor de gezondheid des lichaams kunnen 

zijn’. Het gestel van de onderwijzer was niet al te sterk, borst en keel 

hadden hem al nu en dan belet om zangonderwijs te geven. 

Over de onderwijskundige kwaliteiten was Slager te spreken: ‘De heer 

Kabbedijk toonde zich hier een onderwijzer, aan wien het onderwijs in 

de zesde en de zevende klasse wel kan toevertrouwd worden en zijn 

leerlingen schijnen nog al van hem te houden. Op zijn gedrag vielen 

geen aanmerkingen’. Toch bezorgden in Oud-Beijerland de jongens in 

de zesde klas hem last en wilde hij daar liever de vierde klas, schreef het 

schoolhoofd. Het leidde kennelijk tot de tweede sollicitatie in Sint-

Annaland. Ook de hoofdonderwijzer uit het Zuid-Hollandse dorp was 

over Kabbedijk te spreken: ‘Hij is een goed mensch en een geschikte 

onderwijzer.’ Net als zijn vader was hij inmiddels organist geworden, in 

de kerk in Zuid-Beijerland. 

 

Hoe het ook zij, Kabbedijk kwam terug naar Sint-Annaland. De 

gemeenteraad, blij dat de vacature vervuld kon worden, benoemde hem 

eind juli met algemene stemmen en hij kwam op 1 oktober 1905 in de 

Langestraat wonen. Bijna 15 jaar bleef Kabbedijk onderwijzer in het 

dorp. Hij trouwde er in 1914 met Helena Philippina van Gorsel, op 1 

januari 1885 in Oud-Vossemeer geboren en sinds 1903 onderwijzeres 

aan de school in Sint-Annaland (haar opleiding kreeg ze aan de 

Rijksnormaalschool in Tholen). Onderwijzeressen mochten in die tijd 

niet getrouwd zijn, dus vroeg en kreeg ze per 1 oktober 1914 eervol 

ontslag. Het paar ging in de Dorpsweg wonen en vertrok zes jaar later 

naar Numansdorp. In zijn geboortedorp was Cornelis Kabbedijk per 1 

april 1920 benoemd als onderwijzer aan de eerste openbare school. Hij 

overleed op 1 december 1944 – de hongerwinter – in Mijnsheerenland. 

Zijn weduwe stierf op 19 oktober 1950 in Numansdorp. 

 

Terug naar de zomer van 1908 en het feest in Sint-Annaland. De school 

in het dorp telde op dat moment 358 leerlingen, en naast het hoofd dhr. 

Slager werkten er twee onderwijzeressen en vijf onderwijzers. 

Kabbedijk bereidde met hen een zanguitvoering voor. Dertien liederen 

werden er gedurende de dag gezongen, ze zijn gebundeld in het cahier 

dat de onderwijzer speciaal voor elke leerling maakte. Zelf schreef hij 
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‘Aan de Moeder-koningin’, als ook de melodie voor ‘Aan de koningin’ 

dat de 14-jarige leerling C. Hage Qzn. dichtte. Tenslotte schreef ook de 

dirigent van Accelerando – tevens onderwijzer – L.J. Soeters twee 

teksten: ‘Op de Koninginne-feesten’ en ‘Liedje op den Prins’. 

De geschreven en met fraaie tekeningen versierde bladen werden met de 

hectograaf vermenigvuldigd. Dat was een pers om afdrukken te maken 

van met speciale inkt geschreven stukken. Daarbij werd Kabbedijk 

geholpen door Abram, de 16-jarige zoon van horlogemaker Nicolaas 

Bruijnzeel. Het was een werkje dat oplettendheid en zorg vereiste, blijkt 

uit het voorwoord dat de onderwijzer in het cahier schreef.  

 

 
De optocht bracht in de Voorstraat een enorme drukte teweeg. 

 
De dag begon om kwart voor negen bij het gemeentehuis, waar 48 arme 

inwoners twee krentenbroden van een kilo en vier tot tien eieren kregen. 

In totaal werden 270 eieren en 84 kilo krentenbrood verstrekt. Dit was 

betaald door de gemeente en het Wees- en Armbestuur, die daarvoor 

35,695 gulden beschikbaar stelden.  

Op school speelden de klassen beurtelings spelletjes. Ook werden de 

kinderen onthaald op krentenbrood en melk. Vijftien dames namen de 

bediening voor hun rekening. Naast het comité kwam de gemeenteraad 

een kijkje nemen bij de festiviteiten, waar zo’n 500 kinderen aan 

meededen (kennelijk dus ook de kleintjes die nog niet naar school 

gingen). De komst van Accelerando sloot het schoolfeest tegen de 
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middag af. Vanaf de muziektent in de Langestraat hield vice-voorzitter 

A.C. Polderman een toespraakje (de voorzitter van de commissie was 

door werk verhinderd), waarna de fanfare enkele nummers speelde. 

Voorafgegaan door Accelerando en het comité liep de schooljeugd ’s 

middags in optocht door het dorp. Iedereen was versierd met oranje en 

velen droegen vlaggen of vaandels mee. Van de school ging de stoet via 

de Langestraat over de Kaai naar de Hoenderweg, door de Nieuwstraat, 

Ring en Achterweg, onderlangs de Molendijk, over de Molendijk, via de 

Kaai en de Langestraat terug naar school. Onderweg werd gestopt bij de 

woningen van hoofdonderwijzer Slager en van burgemeester A.J. 

Bierens, om deze heren toe te zingen. Op het schoolplein gaven de 

kinderen een zanguitvoering. In de school kreeg iedereen melk, een 

taartje en een stuk chocolade. Ook werden de prijzen uitgereikt van de 

spelletjes van ’s morgens.  

 

Door de enorme toeloop besloot de commissie om de fietswedstrijd niet 

op straat te houden, maar op het afgesloten schoolplein. Er waren 17 

deelnemers, die allen meededen aan het ringrijden waarvoor tien prijzen 

beschikbaar waren. Daarna moesten de 7 jongeren door een dubbele rij 

turven rijden en er zo weinig mogelijk omgooien. Ieder van hen kreeg 

een prijsje. De tien ouderen moesten een pijp tabak opsteken en die al 

rijdend brandend zien te houden. Wie dat het snelst deed, was winnaar 

en er waren vijf prijzen. De namen van de winnaars zijn niet 

overgeleverd. 

’s Avonds gaf Accelerando – dat voor de medewerking aan deze dag 30 

gulden (13,61 euro) kreeg – een muziekuitvoering van een uur. Het 

branden van teertonnen sloot het programma af. Maar het bleef tot laat 

in de avond ongewoon en gezellig druk. Mede door het goede weer was 

er veel belangstelling uit andere dorpen, meldt het bewaard gebleven 

verslag. 

 

De commissie had ’s morgens namens de gemeente een ‘telegram van 

hulde’ aan de koningin-moeder gestuurd. ’s Avonds al kon voorzitter 

Dormaar de reactie voorlezen: Hare Majesteit de Koningin Moeder 

draagt mij op u en allen namens wie telegram werd verzonden dank te 

zeggen voor gelukwensch. Kamerheer van dienst Stirum. 

Eind augustus deed penningmeester J.J. Polderman rekening en 

verantwoording in een vergadering van de commissie. Hij meldde 
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268,395 gulden aan inkomsten en 260,235 gulden aan uitgaven, dus een 

batig saldo van 8,16 gulden (3,70 euro). Ook op dat gebied was het 

oranjefeest dus succesvol verlopen. 

 

Eén smet was er trouwens wel op de dag, want ’s middags brak er brand 

uit. Een houten loods van landbouwer Joh. Goedegebuure vatte door 

onbekende oorzaak vlam. Door de spoedig aanwezige hulp kon het vuur 

snel geblust worden. Bijzonderheden over de brand zijn niet bekend. In 

de Ierseksche en Thoolsche Courant is er wél over bericht, maar de 

betreffende pagina’s zijn beschadigd. 

 

 
 

Een illustratie uit het door Kabbedijk gemaakte boekje. 
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Ik besluit dit artikel met het door onderwijzer Kabbedijk gedichte lied: 

 

Aan de Moeder-koningin 

 

Pas ben ‘k uit de veeren gekropen 

Of reeds hangt de vlag uit ons raam. 

Ter eer van de Lands moeder Emma 

Een eeresaluut voor dien Naam. 

Roept luid een hoezee voor die Vrouwe! 

Fier klink’ thans op ’t land en uit ’t want: 

Een Moeder was Zij voor Haar Dochter, 

Een Moeder was Zij voor ons land. 

 

Sta pal dan voor Haar en Haar Dochter 

Te hoog wordt zij nimmer geacht. 

Joech hei! Leve Lands moeder Emma 

Eer Haar om hetgeen Zij volbracht! 

Roept luid een hoezee voor die Vrouwe! 

Fier klink’ thans op ’t land en uit ’t want: 

Een Moeder was Zij voor Haar Dochter, 

Een Moeder was Zij voor ons land. 

 

 

Bronnen: 
Archief gemeente Sint-Annaland: nrs. 39, 40 en 41 (notulen gemeenteraad); nrs. 198 

en 202 (ingekomen stukken); nr. 755 (verslag van de toestand der gemeente); nrs. 

1375 en 1376 (stukken feestcomité). 

Bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand van Sint-Annaland. 

Ierseksche en Thoolsche Courant, juli en augustus 1908. 

Vriendelijke mededeling van de heer J.J. van Gorsel te Middelburg. 

J.G. Kikkert, Koning Willem III (Utrecht, 1990). 

Dr. N. Japikse, De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau, dl. II. (Den Haag, 

1948). 
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