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zodat allen een veilig heenkomen zochten bij 
boer P.A. Baaijens [mijn grootvader van Nooit 
Gedacht).  Toen  na  een  paar  dagen  de  kust 
weer veilig was, haalde de boer paard en wa‐
gen van stal en bracht het hele gezelschap te‐
rug naar huis.  
 
Het  jaarverslag van 1940 van het Rode Kruis 
vermeldt ook nog iets over Kleverskerke in de 
begindagen  van  de  oorlog.  In  het  Vlissingse 
noodziekenhuis  in het schoolgebouw aan de 
Sottegemstraat was een hulpziekenhuis inge‐
richt.  Op  de  noodlottige  17de mei  werd  uit 
Kleverskerke  met  niet  gering  levensgevaar 
een  zestal  ernstig  zieken  in  veiligheid  ge‐
bracht.  
Nu zou men denken: 'zieken, en dan nog zes 
tegelijk uit dat kleine dorpje Kleverskerke'? Is 
daar  een  epidemie  uitgebroken?  Nu,  dit  zal 
een list geweest zijn om de Duitse overheer‐
ser te misleiden. 
Dit waren namelijk  in werkelijkheid oorlogs‐
gewonden! Want voor zover we konden na‐
gaan zijn er op die dag geen inwoners van Kle‐
verskerke  getroffen  en  overleden! Deze  zie‐
ken moeten  dus  soldaten  zijn  geweest.  Het 

jaarverslag werd uitgegeven in februari 1941, 
dus tijdens de bezettingstijd. Daarom werden 
zieken  gewonden  genoemd,  voor  de  eigen 
veiligheid en voor die van de ‘zieken’. De Duit‐
sers waren lang niet mals als ze er achter kwa‐
men dat ze bedrogen werden.  
De burgerlijke stand van de gemeente Arne‐
muiden,  waar  Kleverskerke  onder  valt,  ver‐
meldt  in heel de maand mei  twee overlede‐
nen. Op de 19e een Gerrit E. Hillebrand, een 
bankwerker van 22 jaar, geboren te  Amster‐
dam, geen woonplaats vermeld. Dit is moge‐
lijk een militair. En de andere overledene was 
op de 22e Johanna Crucq, 78 jaar oud, de we‐
duwe  van  Adriaan  Buijs  uit  de  Nieuwstraat. 
Beide gevallen hadden waarschijnlijk wel met 
de oorlog te maken, want Johanna’s hart be‐
zweek, nadat ze vanuit haar vluchtadres terug 
gekomen was. Er waren in de maand mei nog 
meer  slachtoffers  uit  Arnemuiden  (incl.  Kle‐
verskerke)  te  betreuren, maar  die  waren  in 
een andere gemeente overleden.  
Tot zover de 17e mei 1940 die de Zeeuwse ge‐
schiedenis  is  ingegaan  als  de  'vreselijke  vrij‐
dag'.  
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We rijden er allemaal veelvuldig door: de be‐
kende en, misschien wel, beruchte bocht in de 
rijksweg A58 bij Arnemuiden. Ten zuiden van 
de bocht staat een boerderij die luistert naar 
de naam Hof Nieuwerkerke. Rond 1770 gaf de 
Middelburgse dominee Wilhelmus Wilhelmius 
opdracht tot de bouw van de boerderij.  
 
De polder 
Hof Nieuwerkerke  is gelegen  in de Nieuwer‐
kerkerpolder, een gebied ten zuiden van Ar‐

nemuiden dat in het verleden een tamelijk ge‐
compliceerde  indeling  kende.  Na  zijn  ont‐
staan  in  1661  werd  de  polder  immers  ver‐
deeld over maar liefst drie ambachtsheerlijk‐
heden, te weten die van ’s‐Heer Arendskerke 
(Zuid‐Beveland) en die van Nieuwerkerke en 
Kleverskerke  (beide  Walcheren).  Het  leeu‐
wendeel  van  het  grondgebied  van  Klevers‐
kerke lag, zoals bekend, ten noorden van Ar‐
nemuiden,  maar  een  klein  stukje  ervan  lag 
dus ten zuiden van het stadje. 
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Als we de beroemde kaart van Walcheren van 
de  gebroeders Hattinga uit  circa  1750 er  bij 
nemen, krijgen we een beeld van de Nieuwer‐
kerkerpolder.  De  boerderij  die  op  de  kaart 
staat aangegeven, is overigens niet Hof Nieu‐
werkerke, want die werd twee decennia later 
gebouwd. Wat we wel zien, is een nog steeds 
bestaande boerderij die op slechts enkele me‐
ters van de in de inleiding genoemde bocht in 
de A58  ligt.  Verder  zien we net  boven  deze 
boerderij  de  contouren  van  een  waterloop. 
De stroom was een restant van een geul die 
het  Spanjaardsgat  werd  genoemd.  Het  res‐
tant bleef na de inpoldering in 1661 zichtbaar 
in het landschap. Nu ligt precies op deze plek 
de autosnelweg. 
De Nieuwerkerkerpolder is in de loop der eeu‐
wen  kwetsbaar  gebleken.  Het  gebied  over‐
stroomde  sinds  de  bedijking  in  1661  maar 
liefst vier keer. De dijkdoorbraken troffen de 
polder in 1682, 1704, 1807 en 1953. Na de in‐
undatie in 1704 werd er ter preventie een zo‐
geheten  inlaagdijk  opgeworpen.  Een  deel 
daarvan, ten zuiden van de Langeweg,  is  tot 
op heden behouden gebleven.   

In 1766 nam Daniël Radermacher, ambachts‐
heer  van  het  Walcherse  Nieuwerkerke,  sa‐
men  met  de  toen  gepensioneerde  Middel‐
burgse  dominee Wilhelmus Wilhelmius,  het 
initiatief om het  in 1704 verdronken, ooste‐
lijke deel van de Nieuwerkerkerpolder te her‐
bedijken. De heren kregen van de Staten van 
Zeeland toestemming 'tot het indijken van ze‐
kere schorren plus aanwassen horende bij hun 
ambachtsheerlijkheid'.  Inpolderen  was  een 
lucratieve bezigheid, want het bedijkte, door‐
gaans  vruchtbare  nieuwe  land  leverde  veel 
geld  op.  Dit  deel  van  de  polder  ging  echter 
niet verder onder zijn oorspronkelijke naam, 
Nieuwerkerkerpolder,  maar  werd  Suzanna‐
polder genoemd, naar de voornaam van Ra‐
dermachers echtgenote.  
 
Dominee Wilhelmius  
Op 7 april 1769 kocht dominee Wilhelmius vijf 
stukken weiland met een totale omvang van 
17 gemeten en 193 roeden (ongeveer 7 hec‐
tare)  in  de  Nieuwerkerkerpolder.  Die  grond 
was eerder in eigendom van Pieter de Jonge, 
schout  van  Nieuw‐  en  St.  Joosland.  Kort 

Kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga uit ca. 1750. Er staat in de Nieuwerkerkepolder 
een boerderij aangegeven, maar dat is niet Hof Nieuwerkerke. Deze zou twee decennia later 

worden gebouwd en iets zuidelijker komen te liggen.  
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daarna  moet  in  opdracht  van  de  predikant 
een gloednieuwe boerderij zijn gebouwd die, 
zoals gemeld, Hof Nieuwerkerke ging heten, 
uiteraard genoemd naar de polder. Aangezien 
Wilhelmius stierf op 27 december 1771 moet 
zijn  boerderij  dus  zijn  opgetrokken  tussen 
april  1769  en  zijn  sterfdatum;  met  andere 
woorden, rond 1770. In een akte van het ge‐
recht van Kleverskerke uit circa 1779 werd la‐
ter bijgeschreven dat Wilhelmius zijn hof had 
laten  bouwen  in  1766,  maar  dat  jaar  werd 
foutief vermeld. De boerderij was een beleg‐
gingsobject  en  werd  overgelaten  aan  een 
pachter.  Hij  en  zijn  gezin  waren  Kleversker‐
kenaren, omdat Hof Nieuwerkerke op het Kle‐
verskerkse deel van de Nieuwerkerkerpolder 
lag.  Wilhelmus  Wilhelmius  werd  in  1720  in 

Rotterdam geboren als zoon van de predikant 
Johannes Wilhelmius  en Maria  Brouwer.  Hij 
studeerde theologie en werd doctor in de fi‐
losofie.  Wilhelmius  jr.  stond  als  predikant 
eerst  in  Lekkerkerk  en  Westzaan.  In  1748 
werd hij beroepen in Vlissingen, waar hij aan 
de westzijde van het Bellamypark, toen Bier‐
kade genoemd, woonde. Zijn Vlissingse peri‐
ode was zeer kort, want al in 1749 vertrok hij 
naar Middelburg. Daar zal hij Aletta Maria van 
den  Brande,  een  afstammeling  van  de  be‐
kende patriciërsfamilie Van den Brande, heb‐
ben ontmoet. Wilhelmius en Aletta trouwden 
in 1751. Aletta werd in 1753 via haar broer Jo‐
han  Pieter  ambachtsvrouwe  van  Klevers‐
kerke.  Sommige  bronnen  zeggen  dat  in  de 
praktijk Wilhelmius de ambachtsheerlijke titel 
van zijn vrouw ‘in bezit nam’. Bovendien was 
er  onder  Johan  Pieters  erfgenamen  onenig‐
heid ontstaan of Aletta Maria wel  recht had 
op de titel. Uiteindelijk viel de twist uit in het 
voordeel van Aletta Maria. 
In 1765 zette dominee Wilhelmius zijn gees‐
telijke  taak  opzij  en  ging  hij  met  emeritaat. 
Wilhelmius  ging  vervolgens  over  op wereld‐
lijke zaken, zoals het inpolderen in 1766 en de 
bouw van een boerderij rond 1770. In de tus‐
senliggende  periode,  om  precies  te  zijn  in 
1768, kocht hij de ambachtsheerlijkheid Bra‐
kel. Dit ambacht ligt in Gelderland, ten oosten 
van Gorinchem. Zo verkreeg Wilhelmius in de 
herfst  van  zijn  leven eindelijk  zijn eigen am‐
bachtsheerlijke titel.  
 
Zoon Johannis 
Nadat eerst Aletta Maria en vervolgens Wil‐
helmius  in  1768  en  1771  waren  overleden, 
gingen hun bezittingen naar hun enige kind, 
de nog maar 17‐jarige Johannis Adrianus. Hij 
erfde  ook  de  titels  heer  van  Brakel  en  heer 
van  Kleverskerke.  Na  zijn  rechtenstudie 
trouwde mr. Johannis in 1778 met Sabina Ja‐
coba Mogge Pous. De  familienaam Pous ko‐
men we later  in het  onderzoek naar de eige‐ 

Dominee Wilhelmius laat een nieuwe boerderij 
bouwen in de Nieuwerkerkerpolder, nadat hij 
grond heeft gekocht van schout Pieter de Jonge 
in april 1769. (RAZE, gerecht van Kleverskerke, 

inv.nr. 1149, fol. 94.).
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naren van Hof Nieuwerkerke weer  tegen,  in 
de persoon van Johanna Maria Pous, de echt‐
genote van Adriaan Tak.  
Het leven van Johannis en Sabina was slechts 
van  zeer  korte  duur.  Beiden  stierven  al  aan 
het einde van 1779 aan  'de kinderziekte' of‐
wel de pokken. Johannis en zijn vrouw waren 
slechts 25 en 19 jaar jong. Zij overleden in hun 
huis  aan de Groenmarkt  in Middelburg. Net 
als  een  aantal  van  zijn  voorouders werd  Jo‐
hannis  begraven  in  de  Oude  Kerk  van  de 
Zeeuwse hoofdstad. Op  zijn  grafsteen  stond 
'zonder  oir'  vermeld,  zo weten we  uit  oude 
stadsrekeningen van Middelburg. Dat wil zeg‐
gen dat hij geen kinderen had nagelaten.  
Ondanks zijn jonge leeftijd was Johannis Adri‐
anus Wilhelmius actief geweest in het stads‐
bestuur van Middelburg, waar hij eerst  raad 
en daarna schepen was. Verder was hij in de 
periode 1776‐1779 directeur van het Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen geweest.  
Aan  het  Noorderstrand  van  Walcheren,  bij 
Domburg, vinden we een paalhoofd dat naar 
Johannis is genoemd, het Wilhelmiushoofd.   
 
Johannis’ erfgenamen  
Hof Nieuwerkerke ging  in 1780 naar Jan van 
Wageningen,  koopman  in Dordrecht  en  een 
aangetrouwde  oom  van  Johannis.  Jan  van 
Wageningen was als  gevolg  van  zijn  tweede 
huwelijk  vanaf  1757  enige  jaren  verbonden 
met  Agatha  Maria  Wilhelmius.  Agatha  was 
een tante van Johannis, die overigens in 1780 
al geruime tijd was overleden. De omvang van 
de boerderij Nieuwerkerke bedroeg rond die 
tijd ruim 50 hectare.  
Na Jan van Wageningens overlijden op 1  juli 
1789 werd zijn schoonzoon, de koopman Dirk 
Willem van Dam uit Rotterdam (1748‐1795), 
eigenaar  van  de  boerderij.  Van  Dam was  in 
1778 getrouwd met Maria Aletta van Wage‐
ningen (1749‐1828), een dochter uit het eer‐
ste  huwelijk  van  Jan  van  Wageningen  met 

Margrieta Vertholen. Maria Aletta was overi‐
gens vernoemd naar de moeder van Johannis 
Wilhelmius, Aletta Maria van den Brande.    
Maria Aletta van Wageningen zou overigens 
in 1809 door aankoop van een aantal mede‐
erfgenamen  van  Johannis  Wilhelmius,  am‐
bachtsvrouwe  van  Brakel worden.  In  tegen‐
stelling tot Johannis en zijn vader Wilhelmius 
zou zij de heerlijkheid Kleverskerke nooit be‐
zitten.  
Het  is  duidelijk  dat  de  families  Van  den 
Brande, Wilhelmius, Van Wageningen en Van 
Dam aan elkaar gelieerd waren. In het Gelders 
Archief  liggen  vele  interessante  stukken  be‐
treffende deze families in het archief ‘Familie 
Van Dam van Brakel’. 
 
Landman 
In 1800 verkocht Aletta Maria van Wagenin‐
gen  Hof  Nieuwerkerke  aan  landman  Janus 
(van)  de(n)  Hamer,  die  op  dat  moment  in 
Nieuw‐ en Sint  Joosland woonde. De Hamer 
bleef  bijna  een  kwart  eeuw  de  scepter 
zwaaien over zijn boerenbedrijf. Nadat hij op 
9  december  1824  was  overleden,  werd  zijn 
boerderij op 19 maart 1825 officieel overge‐
dragen op zijn weduwe, de in Nieuwland ge‐
boren  Elisabeth Westveer.  Twaalf  jaar  later 
trouwde Elisabeth voor de tweede maal. Ma‐
rinus de Jonge, een boerenknecht en alweer 
uit Nieuwland, was de gelukkige. Een opmer‐
kelijk  detail  mag  in  dit  verband  niet  onver‐
meld  blijven:  Marinus  was  35  jaar  en  zijn 
bruid al 59 jaar. Over dit leeftijdsverschil zal in 
die  tijd  wel  veel  gesproken  zijn.  Elisabeth 
overleed op 16 juni 1854 en al op 22 oktober 
van dat jaar volgde Marinus, vier maanden na 
zijn vrouw en slechts 53 jaar oud. Tot de erf‐
genamen waren  de  kinderen  van De Hamer 
en Westveer  verkozen.  Ruim  drie  jaar  later, 
op 16 oktober 1857, besloten zij de boerderij 
te  verkopen.  De  nieuwe  eigenaar  werd  de 
vermogende  Johanna  Maria  Pous.  Zij  was 
verre familie van Sabina Jacoba Mogge Pous, 
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de eerder genoemde echtgenote van Johan‐
nis Wilhelmius. Johanna Maria was getrouwd 
met Adriaan Tak. Het paar woonde in Middel‐
burg. Hun in Den Haag wonende zoon Johan‐
nes en kleindochter Marie zouden grote be‐
kendheid  krijgen.  Hun  namen  worden  nog 
steeds veelvuldig genoemd.  
 
Tak van Poortvliet 
Na de dood van  zijn moeder  Johanna Maria 
erfde  zoon  Johannes  Pieter  Roetert  Tak 
(1839‐1904) op 9 september 1871 een groot 
deel  van  haar  bezittingen,  waaronder  Hof 
Nieuwerkerke, inclusief bijna 75 hectare land, 
en de  iets verderop gelegen boerderij Groe‐
nenburg,  aan  de  oostzijde  van  de  Middel‐
burgsche Polder. 

Op 9 augustus 1871 werd Tak heer van Kle‐
verskerke. Deze  titel had hij  gekocht  van de 
erfgenamen  van  Jan Marcus  Vermande,  die 
onder meer burgemeester van Heinkenszand 
was. Via zijn vader kreeg Tak in 1873 ook de 
ambachtsheerlijkheid  Poortvliet  in  handen. 

Naar aanleiding daarvan kreeg hij een jaar la‐
ter bij koninklijk besluit toestemming om ‘Van 
Poortvliet’ aan zijn naam toe te voegen.  
Johannes  Pieter  Roetert  Tak  van  Poortvliet 
was  een bekende  staatsman. Door  heel Ne‐
derland zijn straatnamen naar hem genoemd. 
Tak van Poortvliet woonde in de hofstad, was 
tijdens zijn politieke carrière lid van de Eerste 
en Tweede Kamer, minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid en minister van Binnen‐
landse Zaken. Hij was getrouwd met Christina 
Louisa Henriette Geertruid van Oordt. Samen 
kregen  zij  vier  kinderen.  In Zeeland was Tak 
van Poortvliet met  zijn gezin  vaak  te  vinden 
op de bekende Middelburgse buitenplaats De 
Griffioen, waarvan hij eigenaar was. Tak over‐
leed in 1904 in zijn woonplaats Den Haag. In 
mei 1905 volgde de verdeling van zijn enorme 
nalatenschap  die  toen  een  waarde  had  van 
ongeveer anderhalf miljoen gulden.  
Het  oudste  kind  van  Johannes  en  Christina 
was dochter Joanna Maria ofwel de bekende 
Marie  Tak  van  Poortvliet  (1871‐1936).  Van 
haar vader erfde zij onder meer Hof Nieuwer‐
kerke  en  de  titel  vrouwe  van  Kleverskerke. 
Deze titel voerde zij van 3 juni 1905 tot aan de 
verkoop ervan op 13 december 1928.  
Joanna Maria Tak van Poortvliet werd vooral 
bekend als een gedreven aanhangster van de 
antroposofische beweging van Rudolf Steiner. 
De  ongehuwde Marie  woonde  weliswaar  in 
Den  Haag,  maar  ver‐
bleef vanaf 1922 hoofd‐
zakelijk  in  Domburg  en 
liet  daar  Villa  Loveren‐
dale bouwen. Marie was 
zeer  actief  in  de  cultu‐
rele scene en wierp zich 
met  haar  bemiddelde 
status  op  als  mecenas 
voor  haar  hartsvriendin 
Jacoba  van  Heemskerk, 
een  landelijk  bekende 
schilderes.  

Portret van Johannes Tak van Poortvliet
(bron: Wikipedia) 

Maria Tak van Poort‐
vliet  (bron: www. 
zeeuwsarchief.nl 
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Het Domburgse Tak van Poortvlietmuseum is 
naar Marie genoemd.  
In  1926  richtte  Tak  van  Poortvliet  met  een 
aantal  vertrouwelingen  de  Naamloze  Ven‐
nootschap Loverendale op, een bedrijf dat als 
pionier van de biodynamische landbouw kan 
worden beschouwd en dat anno 2016 nog al‐
tijd actief  is.  In 1931 bracht Marie boerderij 
Nieuwerkerke onder in de N.V., het bedrijf dat 
voor het leeuwendeel haar eigendom was. Zij 
was met 90 procent immers de grootste aan‐
deelhouder. 

1935 tot heden 
Ongeveer  een  jaar  voordat  Marie  Tak  van 
Poortvliet  op  8  juli  1936  in  het  Zwitserse 
Dornach  overleed,  werd  Hof  Nieuwerkerke 
vanwege de toen moeilijke economische situ‐
atie  verkocht  aan  Marinus  Trimpe  Burger 
(1896‐1972). Marinus was een zoon van  Jan 
Adriaan  Trimpe  Burger  en  Maatje  Minnaar. 
De uit het Zuid‐Bevelandse Kloetinge afkom‐
stige Trimpe Burger heeft de boerderij lange 
tijd in zijn bezit gehad, maar liefst 37 jaar. 
Tijdens  de  Tweede Wereldoorlog  stond  Hof 
Nieuwerkerke in de volksmond bekend als 'de 
boerderij van de Duitsers', omdat de bezetter 
zijn  oorlogstuig  hier  had  ondergebracht.  De 
Duitsers deden dit in verband met de strijd bij 
de vlakbij gelegen Sloedam, destijds de enige 
weg over land naar het eiland Walcheren. Er 
werden door hen op het erf van Nieuwerker‐
ke verharde paadjes aangelegd en die zijn er 

nog  steeds.  De  paadjes  herinneren  aan  de 
woelige tijden halverwege de 20e eeuw.    
Tot drie maal toe, namelijk vóór, in en na de 
Tweede  Wereldoorlog,  stond  de  boeren‐
schuur  van  Nieuwerkerke  in  brand.  Telkens 
werd  het  pand  (voor  een  deel)  herbouwd, 
waarbij het oude fundament behouden bleef. 
Het  boerenhuis  is,  hoewel  aangepast  aan 
deze tijd, nog wel in oorspronkelijke staat en 
dat geldt ook voor een deel van de bakkeet. 
Die  fungeert  nu  als  bergingshok. Op  het  erf 
vinden we nog een authentieke drinkput voor 
het vee. 
De huidige eigenaar, de heer Bas van ’t Wes‐
teinde:  'In  1973  kocht mijn  vader Hof Nieu‐
werkerke van de erfgenamen, dat waren en‐
kele neven en nichten, van de ongehuwd ge‐
bleven Marinus  Trimpe  Burger,  die  het  jaar 
daarvoor was overleden'. De 62‐jarige Van ’t 
Westeinde  is  sinds  1994  de  eigenaar.  Hij  is 
woonachtig in Wolphaartsdijk en is landbou‐
wer  in  de  Zuidvlietpolder  op  Zuid‐Beveland. 
Daarnaast is hij actief op en rondom zijn Hof 
Nieuwerkerke.  
 

Internet 
http://genealogie.genealogie.joosen.org/gene‐
alogie/vertholen‐uit‐leur/ 
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboe‐
ken/blnp/#source=1&page=431&accessor=ac‐
cessor_index 
http://resources.huygens.knaw.nl/retroboe‐ 
ken/blnp/#source=1&page=430&accessor=ac‐
cessor_index 

De schuur van Hof Nieuwerkerke.

De drinkput van Hof Nieuwerkerke. 
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cifieke  informatie over deze  familie en de aan‐
verwante  families Van den Brande, Wilhelmius 
en Van Wageningen. 
 

Zeeuws Archief 
Ambachtsheerlijkheid en Stad Arnemuiden, inv. 
nr. 1703a, OAT Kleverskerke, 1832. 
Familie Mathias‐Pous‐Tak van Poortvliet, inv.nr.  

427, nalatenschap  Johanna Maria Pous  (1871) 
en inv.nr. 442, nalatenschap Johannes P.R. Tak 
van Poortvliet (1905).  
Kadastrale  leggers  Arnemuiden/Kleverskerke, 
sectie D, perceel nr. 8, later 158. 
Notariële Archieven Zeeland 1926‐1935,  inv.nr. 
439.  
Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden, inv.nr. 
1149 (fol. 94‐97, 171 en 171vo) en inv.nr. 1150 
(fol. 1vo en 2). 
 

Foto’s Hof Nieuwerkerke: Jaco Simons Siereveld. 

 

NOGMAALS SLIKKENBURG 
 
Piet Baaijens 
 
Met genoegen heb ik het artikel over het hof 
Slikkenburg  gelezen.  Er  is  veel  onderzoeks‐
werk  in gestoken. Maar  ik weet dat een au‐
teur nooit alles kan weten of vinden! En om‐
dat ik over wat extra informatie beschik, geef 
ik hierbij  wat aanvullingen en correcties. 
In  dit  geval  betreft  het  voornamelijk  Maria 
Adriaanse,  daar  is  veel  meer  over  bekend! 
Want ze heeft meer dan twee mannen gehad, 
en of dit nu komt omdat het een aantrekke‐
lijke dame was of dat ze veel bezittingen had, 
daar durf ik mij niet over uit te laten. 
Maar het geval wil dat ze ook nog, eventjes, 
met  één  van mijn  voorvaderen  Baaijens  ge‐
trouwd is geweest. 
 

Maria Adriaanse 
Haar  vader  (blz.28)  was  inderdaad  Adriaan 
Janse (Adriaan Janse Janssen). Hij was gebo‐
ren te Vrouwenpolder en toen hij op Klevers‐
kerke  terecht  kwam,  kwam  hij  van  Oostka‐
pelle. Hij was eerst getrouwd met Willemina 
Maartens Roose bij wie hij te Oostkapelle  in 
1727  een  kind  kreeg.  Hij  hertrouwde  twee 
keer te Kleverskerke, in 1728 en in 1733 met 
Pieternella Opzomer, de jonge dochter van de 
plaatselijke  onderwijzer.  Maria  Adriaanse 
werd  9  mei  1734  te  Kleverskerke  geboren. 
Hoewel de familie nog geen vaste naam had, 
waren ze toch ‘van stand’ en 'in goede doen'.   
Maria  haar  halfbroer  was  namelijk  burge‐
meester  van Arnemuiden. Dat was Maarten 

Het woonhuis van Hof Nieuwerkerke. 
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Adriaanse  (geb.  Oostk.  1721)  en  getrouwd 
met Elisabeth Louwers wonend in de Noord‐
straat (1776). Na zijn overlijden in 1798 liet hij 
de  huizen  Delft,  Korenmaat  en  een  halve 
schuur na. 
We  lazen  dat  ze  na  het  overlijden  van  haar 
eerste man,  Jacobus  Blok,  op  (5  aug.)  1778 
hertrouwde  met  Jan  Bos(s)(t)elaar  in  1782, 
maar  tussentijds was  ze nog met een ander 
getrouwd! 
Dat was Joos Baaijens, een van mijn voorva‐
deren  van  Hofstede  Thuijnenburg  uit  Klein 
Abeele. Het huwelijk was op 23 april 1780 te 
Middelburg/Kleverskerke. Joos trouwde toen 
voor de derde keer en Maria woonde toen op 

Kleverskerke.  Maar  Joos  overleed  al 
na twee jaar op 13  juli 1782, 48  jaar 
oud. Nog geen half jaar later ging Ma‐
ria in ondertrouw te Arnemuiden met 
Jan Bos(s)(t)telaar (O.Souburg) op 17 
januari    en  ze  trouwden  op  4  febr. 
1783 (niet 1782). 
 
Opmerkelijk  zijn  een  aantal  dingen. 
Hoewel  we  uit  het  onderzoek  over 
Slikkenburg  niet  zagen  dat  het  een 
soort buiten is geweest, zien we hier 
dat er toch een grote tuin met vijvers 
is aangelegd. Het huis ziet er veel an‐
ders uit dan het tegenwoordige ook al 
oude gebouw, dus zal er na 1818 een 
nieuw zijn gebouwd.  
We zien ook nog dat er greppels voor 
waterafvoer  waren  ingetekend,  dat 
heb ik nog nooit eerder gezien op een 
kaart.  Voor  de  ruilverkaveling  van 
1960 was dit bij ons ook het geval en 
dan liep er op het eind van de greppel 
een afvoer van rood gebakken buisjes 
naar de sloot. Dat was de enige drai‐
nage die ze toen kenden. Voor de ruil‐
verkaveling  had  alleen  een  ‘grote 
boer’  drainage  voor  zijn  land  door 
hem zelf (zijn knechten) aangelegd! 

 
Bartel Blok, de zoon van Maria Adriaanse 
Haar zoon Bartel trouwde niet met een Arne‐
muidse! Zijn bruid, Willemina Ingelse, was de 
dochter  van de welbekende Lourens  Ingelse 
uit  de  Oranjepolder,  de  Oranjeboer,  en  dat 
behoorde net zoals de Nieuwerkerker polder 
tot  Halfweg  (halverwege)  tot  Kleverskerke. 
Willemina, geboren 12 mei 1774,  is dan ook 
te Kleverskerke gedoopt op 15 mei 1774. 
(Voor  de  oorlog  reed  zelfs  de  boer  van Hof 
Nieuwerkerke de kerk van Arnemuiden voor‐
bij,  alleen  omdat  hij  op  (oud)  Kleverskerks 
grondgebied woonde) 
Nu is Simons zeer begrijpelijk uitgegaan van  

Deel van een kaart uit 1818 met het grondgebied van 
Slikkenburg incl. veldnamen. Mogelijk gemaakt vanwege 
de aanleg van het kanaal van Middelburg naar het Veerse 
gat. Een percelen kwam aan de overkant van het kanaal te 

liggen. (bron: erven J.Polderdijk) 
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de burgerlijke stand, waar bij haar overlijden 
staat  dat  ze  te  Arnemuiden  was  geboren, 
maar dat klopt dus niet. Zelfs bij haar huwelijk 
met Bartel Blok is het verkeerd vermeldt, dan 
staat er  'jonge dochter geboren onder Stads 
Ambacht, wonende in de Orange Polder'. Wel 
is het zo dat haar ouders daar buiten Middel‐
burg nog gewoond hebben. 
Toen ze vier jaar was, werd haar vader op het 
hof in de Oranje Polder door soldaten gevan‐
gen  genomen  op  6  november 1778  en  ver‐ 

bannen en dat alleen omdat hij de psalmen op 
Datheense  wijze  wilde  blijven  zingen.  Daar 
heeft hij  zelf  twee boekjes over geschreven, 
waaronder een met als  titel  'De genaderijke 
leidingen Gods met  zijne  uitverkorenen,  ge‐
bleken in de onlusten op het eiland Walche‐
ren in de jaren 1778 tot 1779...' (Domburg ca. 
1869). Over deze Walcherse gezangenkwestie 
is veel gepubliceerd,  tot op de dag van van‐
daag toe!  

 
 

NOGMAALS DE “ARNEMUIDER DROOGTE” 
 
Jaco Simons Siereveld 
 

Kaart van de Javazee en omstreken van Hessel Gerritsz. uit 1628, met het eiland Java onderin.  
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Op  het  artikel  dat  Ronald  Rijkse  in  het  sep‐
tembernummer  van  2015  van  Arneklanken 
schreef, kan ik een aanvulling geven. Rijkse’s 
bijdrage ging over de  ‘Arnemuider Droogte’, 
een koraalbank gelegen in de Javazee tussen 
de Indonesische eilanden Java en Sumatra, op 
ongeveer  45  kilometer  ten  noorden  van  Ja‐
karta (het voormalige Batavia).  
Omdat de Zeeuwen in de Gouden Eeuw actief 
waren  in grote delen van de wereld,  vinden 
we aardig wat Walcherse plaatsnamen in het 
buitenland. Soms dichtbij huis, maar meestal 
ver weg, zoals in Azië en Amerika. Die plaats‐
namen zijn onder meer gegeven aan dorpen, 
steden, forten en eilanden. Natuurlijk komen 
we Middelburg het vaakst tegen en is Vlissin‐
gen  een  goede  tweede.  Er  zijn  enkele  voor‐
beelden te vinden van Domburg, Zoutelande 
en  Veere.  Arnemuiden  komt  er  karig  vanaf, 
want  vermoedelijk  is  de  in Arneklanken  be‐
handelde Arnemuider Droogte een uniek ge‐
val.  
Rijkse schrijft  in zijn artikel dat we de naam‐
geving van de koraalbank waarschijnlijk moe‐
ten dateren tussen 1621 en 1638. Daar ben ik 
het mee eens. We kunnen deze periode ech‐
ter nog een  flink  stuk  reduceren.  Er bestaat 
namelijk een kaart uit 1628 van de hand van 
Hessel Gerritsz., in die tijd de meest vooraan‐
staande cartograaf van de Verenigde Oost‐In‐
dische  Compagnie,  waarop  de  Arnemuider 
Droogte, hoewel moeilijk  leesbaar,  staat ge‐
noteerd.  Het  oorspronkelijke  exemplaar 
wordt  bewaard  in  de  Nationale  Bibliotheek 
van Frankrijk in Parijs. Een afbeelding van de 
kaart, groter en duidelijker, is opgenomen in 
het  tweede  deel  van  de Grote  Atlas  van  de 
Verenigde  Oost‐Indische  Compagnie  (Voor‐
burg 2007). In dit deel staan de eilanden Java 
en Madoera centraal. 
De periode waarbinnen de naam Arnemuider 
Droogte  is  gegeven,  kan dus worden aange‐
scherpt met maar  liefst  tien  jaren. De naam 

moet ontstaan zijn tussen 1621 en 1628. Al‐
thans, als we er van uitgaan dat de koraalbank 
is  genoemd naar  een  schip,  zoals  Rijkse  dat 
beschrijft  in  zijn  artikel.  Dat  lijkt  ook mij  de 
meest  aannemelijke  optie.  Mocht  de 
‘droogte’ niet  naar  een  schip  zijn  genoemd, 
moet  de  bovenstaande  periode  aanzienlijk 
ruimer  worden  genomen,  namelijk  tussen 
1595 en 1628. Dat is het jaar wanneer de eer‐
ste  kennismaking  plaatsvond  van  Nederlan‐
ders  met  Oost‐Indië  (1595)  tot  aan  de  ver‐
vaardiging  van  de  kaart  van  Hessel  Ger‐
ritsz.(1628).  Verder  onderzoek  zou  mogelijk 
meer duidelijkheid kunnen opleveren.   
 
Foto’s: Paul Aarssen.   
 

 

Deel van het eiland Java (west). De ‘Armuyer 
droogt’ (pijl) ligt op ongeveer 45 kilometer ten 

noorden van Batavia, het tegenwoordige 
Jakarta.  


