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mocht hij na de overgang van Goes daar nog 
baljuw blijven. Hij overleed aldaar in 1582. 
Zijn opvolger te Arnemuiden, Jan Ypensz, te‐
vens  stadhouder  van  de  Middelburgse  bal‐ 
juw, was wel een verdacht persoon door zijn  
medewerking  aan de  Beeldenstorm te Arne‐ 
 

muiden. Nadat hij in 1567 te Vlissingen baljuw 
was geworden, was hij daar een sympathisant 
van  de  hervormden.  Hij  vluchtte  in  maart 
1569 net op  tijd. Zijn goederen werden ver‐
beurd  verklaard  en  verkocht  voor  ruim  65 
pond. Van hem is niets meer vernomen.  
 
 

BOERDERIJ HET SLOEVEER 
 
Jaco Simons Siereveld
 

In deze bijdrage nemen we boerderij Het Sloe‐
veer in het uiterste oosten van Walcheren on‐
der de loep. De rond 1877 opgerichte boerde‐
rij bevindt zich in het zuiden van een polder die 
we kennen als Suzannapolder.  
Het Sloeveer is genoemd naar een overzetveer 
dat tussen 1756 en 1872 heeft bestaan. De oe‐
ververbinding  verbond  de  Rapenburgpolder 
op Walcheren met  de  Noord‐Kraaijertpolder 
op Zuid‐Beveland.  
 
Suzannapolder 
We zoomen in op de Suzannapolder. Om het 
ontstaan  van  die  polder  duidelijk  te maken, 
moeten we ons eerst  richten op een polder 
die  eerder werd  gerealiseerd.  In  1661 werd 
het  toen  uit  schorren  bestaande  gebied  ten 
zuidoosten  van Arnemuiden bedijkt. Daaruit 
kwam de Nieuwerkerkerpolder voort. De pol‐
der  werd  genoemd  naar  de Walcherse  am‐
bachtsheerlijkheid Nieuwerkerke, een rechts‐
gebied  dat  de  omgeving  ten  noorden  en 
noordwesten  van  Arnemuiden  bestreek.  De 
Nieuwerkerkerpolder  is  in  de  loop  der  eeu‐
wen  kwetsbaar  gebleken.  Het  gebied  over‐ 
stroomde  sinds de bedijking maar  liefst  vier 
keer. De dijkdoorbraken troffen de polder in 
1682, 1704, 1807 en in 1953.  
In 1766 nam Daniël Radermacher,  in die tijd 
ambachtsheer van Nieuwerkerke, samen met 
de  gepensioneerde  Middelburgse  dominee 
Wilhelmus Wilhelmius het initiatief om het in 

1704 verdronken deel ‐ dat was het oostelijke 
stuk  ‐  van de Nieuwerkerkerpolder opnieuw 
te bedijken. De heren  kregen  van de  Staten 
van  Zeeland  toestemming  'tot  het  indijken 
van zekere schorren plus aanwassen horende 
bij  hun  ambachtsheerlijkheid'.  Inpolderen 
was  een  lucratieve  bezigheid,  want  het  be‐
dijkte, doorgaans vruchtbare nieuwe land le‐
verde veel geld op.  
Het herbedijkte deel van de polder ging niet 
verder onder zijn oorspronkelijke naam, Nieu‐
werkerkerpolder,  maar  kreeg  een  nieuwe 
identiteit,  Suzannapolder.  Daniël  Raderma‐
cher noemde het resultaat van zijn polderpro‐
ject namelijk naar zijn vrouw Suzanna Liber‐
tina Boogaert van Alblasserdam, die op deze 
manier werd vereeuwigd.  

Miniatuurportret van Suzanna Libertina Boo‐
gaert, de vrouw van Daniël Radermacher, 
naar wie de Suzannapolder is genoemd. 
(bron: Historisch Museum Rotterdam) 
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De  omvang  van  de  polder  bedroeg  ruim  84 
hectare en dat is nog steeds het geval. 
Suzanna was een dochter van mr. Paulus Boo‐
gaert,  ambachtsheer  van  Alblasserdam.  Zij 
werd  in  1733  geboren  en  trouwde  met  de 
Zeeuw Daniël in 1756 in Rotterdam. Een por‐
tretminiatuur uit haar trouwjaar is te vinden 
in  de  collectie  van  het  Historisch  Museum 
Rotterdam.  Van  vrouwen  uit  die  tijd  weten 
we  relatief  weinig.  Zij  hadden  immers  geen 
functies in het openbare leven. Door een flink 
aantal brieven en kunstwerkjes die in het ar‐
chief van de familie Radermacher‐Schorer zijn 
bewaard, krijgen we toch een aardige indruk 
van  de  persoon  Suzanna  Libertina.  Zo  lijken 
afscheidsbrieven,  geschreven  vlak  voor  haar 
dood, en brieven van haar kinderen aan hun 
moeder,  ons  een  beeld  te  geven  van  een 
zachtaardige en  liefdevolle vrouw.  Of die  in‐ 

druk  juist  is,  blijft  ongewis. We moeten ons 
bedenken dat het taalgebruik en de wijze van 
omgang met elkaar destijds erg formeel was, 
zeker  in brieven.  Suzanna  stierf op 47‐jarige 
leeftijd. Als doodsoorzaak werd  ‘uitputtings‐
verschijnselen’ vermeld. Ze werd op 18 febru‐
ari 1780 in de Oostkerk in Middelburg begra‐
ven.  
In 1871 werd er met de aanleg van een dam 
over het Sloe een verbinding gemaakt tussen 
Walcheren en Zuid‐Beveland. Walcheren ver‐
loor  zijn  eilandstatus  en  werd  schiereiland. 
Naast  de  eeuwenoude  scheepvaart  werd 
Walcheren nu ook over land bereikbaar, aan‐
vankelijk door middel van treinverkeer, in de 
twintigste eeuw aangevuld met de auto en de 
bus. De Suzannapolder werd door de dam fei‐
telijk in tweeën gesplitst, in een noordelijk en 
een zuidelijk deel.  Achter de  voormalige zee‐ 

Fragment uit de Kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga uit circa 1750. Het overzetveer 
en de boerderij die in deze bijdrage centraal staan, bestonden nog (lang) niet. Het veer van het 

Groot Sloe staat rechtsboven vermeld; het veer van het Klein Sloe staat niet op dit fragment, want 
dat lag wat zuidelijker. Deze overzetveren werden rond 1750 opgeheven. ‘Seldenwel’ was de 

naam van het noordelijkste stukje Nieuw Sint Jooslandpolder en tegelijk van een herberg. Beide 
verdwenen in 1704, als gevolg van de inundaties in dat jaar. Rechtsonder zien we het Rapenburg‐
poldertje dat rond het publicatiejaar van de kaart inundeerde, maar al in 1756 werd herbedijkt. 
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dijk  van  de  Suzannapolder, 
ten  zuiden  van de  spoorlijn 
Vlissingen‐Roosendaal,  lag 
voor  1949  eeuwenlang  het 
woelige water van het Sloe. 
Nu vinden we daar de Quar‐
lespolder, dat tot het grond‐
gebied  van  Zuid‐Beveland 
behoort. Aan de noordzijde 
van het spoor vinden we het 
Noord‐Sloegebied dat deels 
Walchers,  deels  Zuid‐Beve‐
lands is.  
 
Baas van het veer   
In de loop der eeuwen zijn er 
rond Arnemuiden vele over‐
zetveren  geweest.  Met  zoveel  water  in  de 
omgeving  was  dat  vanzelfsprekend.  Na  het 
onderwater  lopen  van  de  Nieuw  Sint  Joos‐
landpolder in 1750 kwam het veer van het zo‐
geheten  Klein  Sloe  te  vervallen.  Bovendien 
werd  het  veer  van  het  Groot  Sloe  rond  dat 
jaar  stopgezet.  Dat  gebeurde  als  gevolg  van 
verzanding van de haven waarop het voer en 
de omslachtige route die dit veer volgde.  
In  1755  kwamen  de  ambachtsheren  van  ’s‐
Heer  Arendskerke,  die  het  veerrecht  op 
Nieuw‐  en  Sint  Joosland  bezaten,  met  de 
postmeesters  van  Vlissingen  en  Veere  over‐
een om een nieuw overzetveer te stichten. Dit 
veer moest gaan varen tussen de Rapenburg‐
polder  op  Walcheren  en  de  Noord‐Kraaij‐ 
ertpolder op Zuid‐Beveland.  
De  Rapenburgpolder  is  ontstaan  als  gevolg 
van het onderwater  lopen van de zojuist ge‐
noemde Nieuw Sint Jooslandpolder. Laatstge‐
noemde polder zou tot 1777 geïnundeerd blij‐
ven,  maar  een  klein  deel  ervan  werd  al  in 
1756 herbedijkt. Daarmee werd een minipol‐
der gecreëerd, van slechts 11 hectare, die de 
naam  Rapenburgpolder  meekreeg.  Dat  met 
deze  herbedijking  haast  was  geboden  blijkt 
uit het feit dat de plannen om vanuit dit stukje 

Walcheren een nieuwe oeververbinding met 
Zuid‐Beveland te realiseren al in een vergevor‐
derd  stadium waren. Op  de  noordelijke  dijk 
van het nieuwe poldertje kwam een veerhuis 
ten behoeve van de veerschipper te staan.  
Het nieuwe overzetveer, het zogeheten Sloe‐
veer, heeft dienst gedaan tot 1872. Toen was 
de Sloedam immers voltooid en hadden de ei‐
landen  Walcheren  en  Zuid‐Beveland  een 
vaste oeververbinding. De Nieuwlandse fami‐
lie  Baas  speelde  in  de  periode  dat  het  veer 
heeft  bestaan  een  dominante  rol  als  veer‐
schipper. De meest opmerkelijke naam in het 
tijdvak 1756‐1872 is echter die van Krina Mal‐
lekote. 
De eerst gevonden veerschipper op het Sloe‐
veer was Cornelis Merizon. Hij pachtte, net als 
zijn opvolgers dat zouden doen, het veer van 
de ambachtsheren van ‘s‐ Heer Arendskerke. 
Of hij vanaf het beginjaar 1755 actief was, is 
niet duidelijk. In elk geval overleed Merizon in 
1783.  Zijn  weduwe  Krina  Mallekote  her‐
trouwde  kort  daarna  met  Thomas  Baas.  Hij 
werd  nog  in  hetzelfde  jaar  de  opvolger  van 
Merizon, als schipper en pachter van het veer. 
Thomas was de eerste Baas van het veer. Pre‐
cies  vier  jaar was  hij  schipper  van het Sloe‐ 

Het veer over het Sloe met aan weerszijden de veerdammen.  
(bron: militaire topografische kaart 1856) 
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veer,  toen het noodlot toesloeg. Op 30 april 
1787  zonk  Thomas’  boot  als  gevolg  van 
slechte  weersomstandigheden.  De  schipper 
en  zes  passagiers  verdwenen  in  de  woeste 
golven van het Sloe. Over deze tragische ge‐
beurtenis  is  een  uitgebreid  treurdicht  ge‐
schreven. 
Het is meest aannemelijk dat weduwe Malle‐
kote  het  pachtcontract  continueerde.  In  elk 
geval nam een andere schipper het roer over. 
Dat was Joos Smout. Na slechts een half jaar 
trouwde  ook  hij  met  de  weduwe,  hoewel 
Smout  pas  in  1798  de  pachtovereenkomst 
van zijn vrouw overnam.        
Kort  voor  Krina’s  overlijden  volgde  in  1819 
Pieter  Baas,  de  zoon  van  Thomas  Baas  en 
Krina Mallekote, schipper Joos Smout op. Pie‐
ter was niet alleen Joos’ stiefzoon, maar ook 
zijn schoonzoon. Pieter was immers getrouwd 
met een dochter van Smout. Na Pieters over‐
lijden in 1840 kwam zijn zoon Cornelis Baas in 
beeld. Cornelis was de laatste schipper op het 
Sloeveer. De opheffing van het veer werd  in 
1872 aangevraagd en in 1873 verleend. 
Dat  Krina  Mallekote  een  bijzondere  rol 
speelde, is duidelijk. Zij was achtereenvolgens 
met de schippers Merizon, Baas en Smout ge‐
trouwd  en  was  bovendien  de  moeder  van 
schipper Pieter Baas en de grootmoeder van 
schipper Cornelis Baas! 
Dat  het  overzetten  van  passagiers  tussen 
Walcheren  en  Zuid‐Beveland  bij  onstuimig 

weer  een  hachelijke  onderneming  kon  zijn, 
bleek al uit het drama rond Thomas Baas. Ma‐
rinus Hendrik Wilderom vult in zijn werk Tus‐
sen  Afsluitdammen  en  Deltadijken  aan:  'De 
veerdienst werd onderhouden met zeilschui‐
ten en roeiboten. Het gunstigste tijdstip van 
overvaart  was  één  uur  voor  tot  één  uur  na 
hoog water, omdat men anders aan de Zuid‐
Bevelandse kant een flink stuk over de slikken 
moest ‘wandelen’. Omgekeerd was het in een 
vorstperiode gewenst om bij laag water over 
te varen, omdat de veerschuiten bij hoog wa‐
ter werden belemmerd door drijfijs, dat zich 
in  de  killen  verzamelde.  Overigens  had  de 
veerman  de  verplichting  om  zijn  passagiers 
aan de wal te zetten zonder dat zij door het 
water  moesten  waden.  Menig  passagier  zal 
dan ook onder bepaalde omstandigheden via 
de  rug  van  de  veerman  de  Zuid‐Bevelandse 
wal bereikt hebben. Aan de Walcherse  zijde 
liep het vaarwater vrij dicht onder de wal. Een 
verbetering voor het ‘landen’ kwam tot stand 
toen aan weerszijden van het Sloe veerdam‐
men werden  aangelegd'.  In  1824  kwam  het 
veer bij Koninklijk Besluit onder de Provincie 
Zeeland  te  vallen en  in 1825 werden er aan 
beide oeverzijden nieuwe veerdammen aan‐
gelegd om het aanmeren veiliger te maken. 
Dat er zich ongure types ophielden in de om‐
geving van het veer illustreert een document 
in het Provinciaal Bestuur van Zeeland: 'In de 
nacht van 25 op 26 juli 1830 is er waarschijn‐

lijk  een  diefstal  gepleegd,  daar  door 
hem [veerschipper Pieter Baas] is ver‐
mist  een  roeiboot  met  vijf  riemen, 
welke  had  vastgelegen  aan  het  einde 
van de dam aan het veer  te Sloe, als‐
mede  uit  eerder  daar  liggende  hoog‐
aarzen twee zeilen, een boom en enig 
touwwerk. Door  ingezetenen  is  opge‐
merkt  dat  er  enige  dagen  tevoren  op 
zondagavond rond zeven uur zich in de 
herberg  van  Hugo  Timmerman  drie 
personen  hebben  bevonden,  als Zee‐ 

Zicht vanaf boerderij Het Sloeveer op de Suzannapolder, 
met rechts de oude zeedijk en daarachter de Sloelijn.
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varenden gekleed, welke enige tijd later hun 
weg naar het Sloe hebben vervolgd. Proces‐
verbaal is opgemaakt'. 

Tak van Poortvliet 
Nadat het overzetveer was opgeheven kocht 
de bekende staatsman Johannes Pieter Roe‐
tert Tak van Poortvliet  in 1873 het veerhuis, 
de  bijbehorende  schuur  en  boomgaard  van 
veerschipper  Cornelis  Baas.  De  gekochte 
grond van Baas werd gebruikt om een boer‐
derij op te zetten. Die moet rond 1877 zijn ge‐
bouwd en kreeg de naam Het Sloeveer.  
Tak  van Poortvliet bezat ook de  in de buurt 
liggende boerderij Nieuwerkerke, in de Nieu‐
werkerkerpolder, en de op een steenworp af‐
stand  liggende  boerderij  Groenenburg,  aan 
de  oostzijde  van  de Middelburgsche  Polder. 
Deze bezittingen had Johannes al in 1871 ge‐
erfd van zijn moeder.  
Op 9 augustus 1871 werd Tak door koop heer 
van  Kleverskerke.  Via  zijn  vader  kreeg  hij  in 
1873 ook nog de ambachtsheerlijkheid Poort‐
vliet in handen. Een jaar later kreeg Tak bij ko‐
ninklijk  besluit  toestemming  om ‘Van Poort‐ 

vliet’ aan zijn naam toe te voegen.  
Tak  van  Poortvliet was  een  bekende  staats‐
man. Door  heel Nederland  zijn  straatnamen 
naar hem genoemd. Hij woonde in Den Haag, 
was tijdens zijn politieke carrière onder meer 
lid van de Eerste en Tweede Kamer, minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid en mi‐
nister  van  Binnenlandse  Zaken.  In  Zeeland 
was Tak van Poortvliet met zijn gezin vaak te 
vinden op de bekende Middelburgse buiten‐
plaats De Griffioen, waarvan hij eigenaar was. 
Tak overleed in 1904 in Den Haag. In mei 1905 
volgde de verdeling van zijn enorme nalaten‐
schap die toen een waarde had van ongeveer 
anderhalf  miljoen  gulden.  De  waarde  van 
boerderij Het Sloeveer, inclusief ruim 30 hec‐
tare land, werd geschat op 25.000 gulden. 
Tak  van Poortvliet was  getrouwd met Chris‐
tina Louisa Henriette Geertruid van Oordt. Sa‐
men kregen zij vier kinderen. Het oudste kind 
van  Johannes  en  Christina  was  dochter  Jo‐
anna Maria ofwel de bekende Marie Tak van 
Poortvliet.  Van  haar  vader  erfde  zij  onder 
meer  Hof  Nieuwerkerke  en  de  titel  vrouwe 
van Kleverskerke. Een andere dochter, Joanna 
Elisabeth,  erfde  onder  meer  boerderij  Het 
Sloeveer.  

In  1913 werd  het  boerenhuis  van  Het  Sloe‐
veer gesloopt en vervangen door een 'nieuw 
woonhuis',  zo  kunnen  we  opmaken  uit  een 
bouwvergunning  in  het  Archief  Nieuwland. 
Mogelijk  is toen ook het veerhuis, dat op de 
noordelijke   dijk   van   de   Rapenburgpolder  

Johannes Pieter Roetert Tak van Poortvliet. 
(bron: internet)

De in 1931 gebouwde boerenschuur.  
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stond, afgebroken. 
Het  leven  van  de  ongetrouwde  Elisabeth 
moet  loodzwaar  zijn  geweest  vanwege  haar 
ongeneeslijke  geestesziekte.  Haar  zus Marie 
hielp  haar  via  een  bevriende  psychiater  die 
net als Marie in de wereld van de antroposo‐
fie zat. In 1914 werd Elisabeth, zoals dat in die 
tijd  heette,  krankzinnig  verklaard.  Volgens 
een bericht in de Nederlandse Staatscourant 
van 7 december 1914 werd zij onder curatele 
gesteld. Elisabeth was immers niet in staat om 
haar eigen (zakelijke) belangen te behartigen. 
De onfortuinlijke Elisabeth bereikte de hoge 
leeftijd van 85 jaar en overleed op 8 novem‐
ber 1962 in Den Haag.  
 

De Winter 
Na hun ontstaan in de zeventiende eeuw viel 
een aantal polders  in het zuidoostelijke deel 
van  Walcheren  onder  de  Zuid‐Bevelandse 
ambachtsheerlijkheid ’s‐Heer Arendskerke. In 
de Franse tijd (1795‐1814) werd de gemeente 
Nieuw‐ en Sint Joosland in het leven geroepen 
en  verloren  de  Bevelandse  ambachtsheren 
hun  invloed op Walcheren. Bij de oprichting 
van Het Sloeveer, rond 1877, hoorde de boer‐
derij  bij Nieuw‐  en  Sint  Joosland.  Als  gevolg 
van  de  gemeentelijke  herindeling  van  1966 
kwam Het Sloeveer onder Arnemuiden te val‐
len. Sinds de herindeling van 1994 staat het 

boerenbedrijf  officieel 
in de gemeente Middel‐
burg.  
De erven van Joanna Eli‐
sabeth boden Het Sloe‐
veer,  inclusief  34  hec‐
tare  land,  in  1963  te 
koop  aan.  De  veiling 
vond plaats op 23 en 24 
oktober  1963,  onder 
toeziend  oog  van  de 
Middelburgse  notaris 
Meilink.  De  nieuwe  ei‐
genaar werd Adriaan de 

Winter  (1918‐1979),  een  geboren  ’s‐Heer 
Arendskerkenaar  die  rond  1960 woonachtig 
was op een boerderij  in Terneuzen. Getuige 
een krantenbericht in de Provinciale Zeeuwse 
Courant  was  bij  de  koop  een  bedrag  van 
340.000 gulden gemoeid. 
Adriaan  de Winter  nam het  initiatief  om de 
noordelijke  dijk  van  de  Rapenburgpolder  te 
slechten.  De  boerderij  was  immers  groten‐
deels ingesloten door dijken en het zicht was 
daardoor  zeer  beperkt.  De  dijk  waarop  het 
veerhuis stond, is dus sinds 1963 uit het land‐
schap  verdwenen.  Na  Adriaans  overlijden 
nam  zijn  toen  dertigjarige  zoon  het  bedrijf 
over. J.C. (Sjaak) de Winter: 'In 2014 heb ik op 
mijn  beurt  de  leiding  van  de  boerderij  aan 
mijn zoon toevertrouwd'. Zoon M.A.J. (Rinus) 
de Winter: 'Toevallig was ik toen ook rond de 
dertig'. Vanuit hun in 2016 nieuw gebouwde 
huis hebben Rinus de Winter en zijn gezin een 
riant uitzicht op zowel het Rapenburgpolder‐
tje als de Suzannapolder. 
Pal naast de boerderij ligt de voormalige zee‐
dijk van het Sloe met daarachter de Zuid‐Be‐
velandse Quarlespolder. In 2007 werd achter 
de  zeedijk  een  nieuwe  spoorlijn  aangelegd 
ten behoeve van goederenvervoer richting in‐
dustriegebied  Vlissingen‐Oost.  Deze  zogehe‐
ten Sloelijn  is een aftakking van de spoorlijn 
Vlissingen‐Roosendaal. 

Boerderij Het Sloeveer vanaf de westelijke dijk (Sloeweg) van de Rapen‐
burgpolder. De dijk die voor de woning en de boerenschuur lag, werd in 

1963 afgegraven. Rechts ligt de oude zeedijk. 
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Sporen  van  het  overzetveer  zijn  niet  meer 
zichtbaar  in het  landschap en ook mogelijke 
resten van het veerhuis, dat op de dijk stond, 
en de bijbehorende schuur, onderaan de dijk, 
zijn niet meer te vinden. Van de boerderij zijn 
bijgebouwen, zoals een varkens‐, kippen‐ en 
bergingshok,  afgebroken.  Afgezien  van  de 
nog  goed  functionerende,  uit  1931  stam‐
mende boerenschuur is Het Sloeveer een mo‐
derne  boerderij met  een  nieuwe woning  en 
twee recent gebouwde opslagloodsen. Rinus: 
'Met  de  tegenwoordige  regelgeving  voor 
landbouwers wordt het ons niet gemakkelijk 
gemaakt. Dat geldt natuurlijk ook voor het fi‐
nanciële plaatje. Dan kun je helaas niet altijd 
gaan  voor  historisch besef  en de  kosten die 
daaraan zijn verbonden. Ik wil niet kopje on‐
der  gaan.  Ik  wil  vooruit  denken.  Wie  weet 
wordt mijn nu nog jonge zoon straks 
de  vierde  generatie  De  Winter  die 
Het  Sloeveer  gaat  leiden.  De  toe‐
komst zal het leren'. 
 

Met dank aan  Ilja Mostert voor het 
geven van waardevolle zoektips. 
   

Foto’s boerderij 
Jaco Simons Siereveld. 
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Het toegangshek, om praktische redenen ver‐
plaatst naar de voet van de voormalige zeedijk. 

Achter deze dijk lag het overzetveer.

Het huidige, in 2016 gebouwde woonhuis.…….  


