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DE DRIE BUITENPLAATSEN OP KLEVERSKERKE (2) – HOF RUSTENBURG 
 

Jaco Simons Siereveld 
   
In de vorige editie van Arneklanken  is  in het 
kader van de serie ‘De drie buitenplaatsen op 
Kleverskerke’  kennis  gemaakt met  ’t Hof  te 
Cleverskerke. Deze  keer  zal Hof Rustenburg 
de revue passeren.  
‘Rustenburg’  is een populaire naam die niet 
alleen dikwijls  in Nederland, maar ook daar‐
buiten voorkomt.  
De  Kleverskerkse  buitenplaats  Rustenburg 
lag, tot ongeveer 200 jaar geleden, direct ten 
noorden van het kerkje van het dorp. De fa‐
milies Godin en Govaerts uit Middelburg en 
Veere speelden de hoofdrol in de geschiede‐
nis van dit landgoed. 
Vlak na de Franse  tijd werd Hof Rustenburg 
afgebroken. Er zijn van dit buitenverblijf geen 
sporen meer te vinden in het landschap. Ge‐
lukkig hebben we de beschikking over diverse 
archieven, waardoor achterhaald kan worden 
welke personen hier  lief en  leed met elkaar 
deelden.  
 
Naam 
‘Rust vinden buiten een stad, binnen de be‐
schermde  omgeving  van  een  landgoed’.  Zo 
zou  je Rustenburg  kunnen  ‘vertalen’. Het  is 
een zeer toepasselijke naam, want  ‘rust vin‐
den’ was één van de uitgangspunten van het 
in bezit hebben van een buitenverblijf.    
Een vredige omgeving kon je in Kleverskerke 
zeker vinden.  Je was hier,  tussen de  stadjes 
Arnemuiden  en  Veere, weg  van  de  drukte. 
Rust vind je hier trouwens nog altijd en die is 
zelfs toegenomen nadat het  landschap werd 
doorsneden. Dat gebeurde in de negentiende 
eeuw als gevolg van de aanleg van eerst de 
Middelburgse haven en later het Kanaal door 
Walcheren.   
Dat  de  naam  Rustenburg  in  trek was,  blijkt 
wel uit het feit dat die alleen al in Middelburg 

veel voorkwam. Zo was er een huis met die 
identiteit in de Herenstraat. Verder wordt er 
in een oude stadsrekening, uit 1710, een her‐
berg Rustenburg aan de Segeersweg vermeld 
en in die buurt lag dan ook het Rustenburger‐
pad.  In  de Middelburgsche  Courant  van  27 
april 1784 werd een advertentie geplaatst be‐
treffende  de  verkoop  van  een  zogeheten 
speelhof Rustenburg, die  aan de noordzijde 
van Middelburg lag, even buiten de Koepoort. 
En uiteraard herkennen we de naam van het 
huidige verzorgingshuis aan de Vrijlandstraat 
in de wijk Dauwendaele.  
Ook buiten Walcheren zijn er voorbeelden te 
vinden: twee buitenplaatsen ‐ één op Schou‐
wen  en  één  in  Zeeuws‐Vlaanderen  ‐  luis‐
ter(d)en  naar  de  naam  Rustenburg.  Zelfs  in 
het verre Zuid‐Afrika, ten noorden van Johan‐
nesburg, heet een stad zo. Met meer dan een 
half miljoen  inwoners  is daar de  rust  inmid‐
dels ver te zoeken. 

De kerk van Kleverskerke, afgebroken in het 
jaar 1861. Tekening in kleur; h. 27 cm; br. 35 
cm.  (Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Wetenschappen, Zelandia Illustrata II)  
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Oprichting 
Tijdens  het  onderzoek  naar  de  buitenplaats 
Hof  Rustenburg  in  Kleverskerke  zijn  er  veel 
feiten  aan  de  oppervlakte  gekomen. Op  de 
vraag wanneer en door wie Rustenburg is op‐
gericht,  kan het antwoord echter niet exact 
worden  gegeven.  Het  landgoed  zal  hoogst‐
waarschijnlijk  niet  voor  1694  zijn  ontstaan. 
Het tegenover de ingang van de dorpskerk ge‐
legen  ‘Hof te Cleverskerke’, dat  in of vlak na 
1694  gestalte  kreeg,  heeft  geen  specifieke 
naam meegekregen. Een dergelijk  feit  impli‐
ceert dat dit hof het eerste buitenverblijf was 
op het dorp. Rustenburg moet daarna zijn ge‐
volgd, tussen circa 1700 en 1720.     
Wie de naam van de bouwheer van Rusten‐
burg wil weten, krijgt wederom te maken met 
een  onzekere  factor. Was  de Middelburger 
mr. Cornelis Govaerts of was het Veerse duo 
Jacob Godin‐Aegidius  Johannes Govaerts de 
grondlegger van de buitenplaats? Een  lichte 
voorkeur gaat uit naar het duo. Want als mr. 
Cornelis de oprichter was, waarom zou hij dan 
zo lang na zijn aankoop van een boerderij en 
land  in  1679  hebben  gewacht,  voordat  hij 
overging  tot  de  oprichting  van  een  buiten‐
plaats? Bovendien, het feit dat Jacob en Aegi‐
dius in 1720 een samenwerkingsverband aan‐
gingen, pleit voor de veronderstelling dat zij 
een groot en kostbaar project voor ogen had‐
den en dat zij dat gezamenlijk wilden realise‐
ren. De beschikbare bronnen geven ons he‐
laas geen bewijzen om bovenstaande redene‐
ringen te kunnen ondersteunen. Verderop in 
dit artikel worden de genoemde heren nader 
besproken.   
 
Boerderij 
Net als bij bijna alle buitenplaatsen het geval 
is,  begint  de  geschiedenis  van  Rustenburg 
met  een  eenvoudige  boerenhofstede.  Die 
was gelegen  in het deelgebied  ‘Blok benoor‐
den de kerke’. Al vóór 1566 stonden de toen 
nog  rooms‐katholieke kerk van Kleverskerke 

en de boerderij op letterlijk een steenworp af‐
stand  van  elkaar.  De  smalle  dorpsstraat 
vormde de scheidslijn.  
De oudste overloper van Walcheren (1566) ‐ 
dat is een soort belastingregister waarin voor‐
namelijk eigenaren van onroerende goederen 
staan genoteerd ‐ geeft aan dat de boerderij 
in  handen was  van  de  Curatus  van  Klevers‐
kerke. De hofstede was dus een bezitting van 
de geestelijkheid. Later werd in de overloper 
de toevoeging 'vervallen' er bij gezet. Die toe‐
voeging troffen we ook aan bij het artikel over 
’t Hof  te Cleverskerke. Het  is  goed mogelijk 
dat ook de boerderij ‘benoorden de kerke’ het 
tijdens geweldsuitbarstingen zwaar te verdu‐
ren had gekregen en vervolgens  in vervallen 
toestand was  geraakt.  In  de  periode  1572‐
1574 woedde op Walcheren  immers de be‐
kende, grotendeels religieuze strijd tussen de 
Spanjaarden en de Geuzen. 
In de volgende bewaard gebleven overloper, 
uit 1581, blijkt ene Philips Constant het bezit 
van  de  intussen  verdreven  katholieken  te 
hebben overgenomen; na 1574 waren ‘gees‐
telijke  goederen’  geconfisqueerd  en  in  ‘we‐
reldlijke’ handen gekomen.     
In de overloper van 1589 komen we ene Wil‐
lem Machiels  tegen.  Hij  kocht  de  boerderij 
niet van Philips Constant, maar van Simon Pie‐
ters de Vriese, die dus  tussen 1581 en 1589 
korte  tijd  eigenaar  moet  zijn  geweest.  De 
term 'vervallen' wordt nu niet meer gebruikt. 
We mogen aannemen dat één van de eigena‐
ren  zijn bezit had hersteld of misschien had 
vervangen door nieuwbouw.     
Vóór 1608 werd de hofstede, die op een stuk 
land stond ter grootte van 1 gemet en 54 roe‐
den (iets minder dan een halve hectare), van 
de  kinderen  van  de  overleden Willem Ma‐
chiels  gekocht  door  Christiaen  Maertense. 
Omdat  Christiaen  al  een  hofstede  elders  in 
Kleverskerke bewoonde,  liet hij het boeren‐
bedrijf  op  het  dorp  over  aan  een  pachter. 
Deze,  Jacob  Simons,  had  volgens  dezelfde 
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overloper naast  zijn pachtcontract een klein 
perceel, van 174 roeden, in eigendom. Die ka‐
vel  had  hij  eerder  van  zijn pachtheer  Chris‐
tiaen Maertense gekocht.  
Uit  het  zogeheten  langdijkboek  uit  1616  ‐ 
evenals een overloper een soort eigendoms‐
register  ‐  leren we dat  Jacob  Simons  in dat 
jaar zowel de 1 gemet en 54 roeden, inclusief 
boerderij en erf, als de genoemde 174 roeden 
land in bezit had. Het eerstgenoemde perceel 
had hij verworven van de weduwe van Chris‐
tiaen Maertense.  
Een opmerkelijke ontwikkeling doet zich voor 
als we de overloper uit 1630 openslaan. Jacob 
Simons  heeft  de  genoemde  percelen welis‐
waar nog steeds in bezit, maar de boerderij en 
het kleine stukje land staan nu in omgekeerde 
volgorde genoteerd. Dit feit doet vermoeden 
dat hier een administratieve fout is gemaakt, 
maar  niets  is minder waar.  Jacob moet  de 
oude  boerderij  van  Christiaen  hebben  afge‐
broken en een nieuw exemplaar hebben ge‐
bouwd op het  kleinere perceel. Het grotere 
perceel is nu in gebruik als bouwland.  
In het zogeheten langdijkboek uit 1649 wordt 
duidelijk gemaakt dat er zich een nieuwe ei‐
genaar heeft gemeld, namelijk Simon Meijn‐
ders. Er wordt in dit document bevestigd dat 
er een boerenhofstede op de 174 roeden land 
staat. Op  het  stuk  bouwland  staat  intussen 
een boomgaard.    
Na 1649 treffen we Aernoud Govaerts als be‐
zitter  van  de  boerderij.  Middelburger  Go‐
vaerts woonde aan de Vlasmarkt en was  lid 
van de Waalse kerk. Met de naam Govaerts 
zijn  we  bij  een  van  oorsprong  Zuid‐Neder‐
landse familie terecht gekomen, die een grote 
rol zou gaan spelen bij de oprichting van Hof 
Rustenburg.  Het  was  niet  zozeer  deze 
Aernoud als wel zijn verwanten die hierbij be‐
trokken zouden raken.  
Ongeveer  tussen  1660  en  1670 moeten  de 
erfgenamen van Aernoud Govaerts de boer‐
derij  van  Simon Meijnders hebben  gekocht. 

Daarnaast waren zij in bezit gekomen van een 
andere  hofstede,  die  niet  ver  van  de  oude 
zeedijk bij Kleverskerke  stond. Die  zou  later 
ook bij het landgoed Rustenburg gaan horen.     
In 1679 kocht mr. Cornelis Govaerts de jonge, 
eveneens uit Middelburg, het bezit van de erf‐
genamen van Aernoud. Vervolgens ging Cor‐
nelis over tot de aanschaf van meerdere per‐
celen  land  in het  'Blok benoorden de kerke', 
totdat hij  in 1682 het hele blok  in bezit had. 
Was  hij  degene  die  rond  de  aangekochte 
boerderij overging tot de aanleg van een bui‐
tenplaats,  inclusief een herenhuis, bijgebou‐
wen en (sier)tuinen? Dat is onzeker.  
Van mr. Cornelis Govaerts weten we wel dat 
hij tussen 1684 en 1702 diverse magistraats‐
functies in zijn stad vervulde, zoals raad, sche‐
pen en thesaurier. Vanaf 1699 was hij ook  re‐
kenmeester bij de West‐Indische Compagnie.   
 
Periode Godin‐Govaerts  
Als  in 1720 mr. Jacob Godin en mr. Aegidius 
Johannes Govaerts ‐ hoogstwaarschijnlijk ne‐
ven van elkaar ‐ een samenwerkingsverband 
aangaan, worden twee nauw verwante fami‐
lies aan elkaar gekoppeld betreffende de be‐
langen  in  Rustenburg.  Zoals  eerder  opge‐
merkt, zou dit feit een aanwijzing kunnen zijn 
betreffende de  grondlegging  van de buiten‐
plaats.       
Jacob Godin werd  in 1678  in Veere geboren 
als  zoon  van  Jacques  (Isaacszoon) Godin  en 
Petronella de Mauregnault. Net als zijn vader 
zou ook Jacob burgemeester van Veere wor‐
den. Hij  trouwde met  Adriana  Johanna Go‐
vaerts, ongetwijfeld familie van Jacobs zaken‐
partner.  Het  paar  woonde  in  het  huis  De 
Sterre, aan de westzijde van de Veerse Markt.    
Net als de Godins was ook Aegidius Johannes 
Govaerts  betrokken  bij  het  Veerse  stadsbe‐
stuur.  Hij  was  raad  en  schepen.  Daarnaast 
was  hij  schepen  van  de  landvierschaar  van 
Veere. Ook hij woonde aan de westzijde van 
de Markt, maar dan naast het stadhuis, in Het 
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Roode  Hert.  Aan  het  begin  van  de  vorige 
eeuw werd  dit  pand  overigens  verlaagd  en 
rond 1957 kreeg het de naam De Gulden Gar‐
naele.  
Van Jacob Godin weten we dat hij uit een zeer 
vermogende  familie  stamde die, net als Go‐
vaerts, uit de Zuidelijke Nederlanden kwam. 
Voorzaten van Godin vinden we in het ‘Kohier 
van de duizendste penning’ uit 1622. Hieruit 
blijkt dat  zij behoorden  tot de  rijkste  lieden 
van Zeeland.  
Enkele jaren vóór 1731 moet Jacob Godin zijn 
overleden. Zijn dood betekende uiteraard het 
einde van de samenwerking met zijn compag‐
non Aegidius Govaerts. De vrouw van Godin 
werd vervolgens eigenaresse.  
Weduwe  Adriana  Johanna  hertrouwde  in 
1731 met  Johannes  van  Arxhoek.  Dominee 
Van  Arxhoek woonde  aan  de  Lange Noord‐
zijde  in Veere, aan de overkant van de Kaai. 

Voordat hij in 1722 in Veere werd beroepen, 
stond hij in Vrouwenpolder. Aan zijn huwelijk 
met Adriana kwam in 1744 een einde als ge‐
volg  van  haar  overlijden.  Het  afscheid  van 
Adriana was de reden dat Van Arxhoek enkele 
jaren daarna met emeritaat ging. 'Haar spoe‐
dig  overlijden,  gevoegd  bij  een  inwendig, 
smartelijk gebrek deed hem  in  januari 1747, 
op  zijn  verzoek,  emeritaat  verwerven',  zo 
meldt het  standaardwerk Nieuw Nederland‐
sch Biografisch Woordenboek. We mogen de‐
ze achttiende‐eeuwse omschrijving van de si‐
tuatie als opmerkelijk beschouwen, want het 
was  in  die  tijd  ongebruikelijk  zo  openlijk  te 
spreken over gevoelige, persoonlijke zaken. 
In 1744 werd een achterneef van  Jacob Go‐
din, mr. dr. Cornelis Godin, eigenaar van Hof 
Rustenburg. Cornelis was een  zoon van  Jac‐
ques (Louis’ zoon) Godin en Adrienne Jeanne 

De drie Kleverskerkse buitenplaatsen op de kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga (ca. 
1750). ’t Hof te Cleverskerke, ‘t Hof Rustenburg en ‘t Hof Weyburg. 
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Govaerts, alweer een Govaerts. Mr. dr. Cor‐
nelis was gehuwd met Maria Suzanna Huys‐
sen. Hij was lid van de vroedschap van Veere 
en later burgemeester van Veere. In 1746 ver‐
trok Cornelis naar Den Haag, waar hij was be‐
noemd tot rekenmeester van de Generaliteits 
Rekenkamer. Deze  functie bekleedde hij  tot 
1754. Daarnaast was Cornelis bewindhebber 
van de Kamer Zeeland van de Verenigde Oost‐
Indische Compagnie.  
De cartografenbroers Hattinga noteerden op 
hun kaart van Walcheren uit circa 1750  'Hr. 
Arxhoek' als bezitter van Rustenburg. Johan‐
nes van Arxhoek, op dat moment oud‐predi‐
kant, was  echter  niet  de  eigenaar,  zoals  de 
Hattinga’s  suggereerden. Hij had de buiten‐
plaats slechts in bruikleen in verband met de 
afwezigheid van Cornelis Godin tijdens diens 
Haagse periode.  
Godin liet in 1762 zijn testament opstellen en 
vestigde daarbij een zogeheten fideï‐commis. 
Erfgoederen konden zo niet in handen komen 
van een andere familie, zoals dat kon gebeu‐
ren wanneer een dochter in het huwelijk trad. 
Cornelis overleed  in 1767. Merkwaardig  ge‐
noeg deed zijn dochter en erfgename Jacoba 
Johanna Godin in 1768 een 'donatie' aan haar 
man. Het lijkt er sterk op dat Jacoba deze actie 
ondernam om de wil van haar vader te omzei‐
len. Hoe het ook zij, de nieuwe eigenaar van 
Rustenburg werd Jacoba’s man ofwel schoon‐
zoon van Cornelis Godin, Jan Bijlevelt. Hij was 
burgemeester van Veere.  
Al het jaar daarop ging Rustenburg voor 1228 
pond Vlaams naar een  zwager  van Bijlevelt, 
mr.  Johan Marinus  Chalmers,  die  het  hoge 
ambt  van  raadpensionaris  van  Zeeland  be‐
kleedde  in de periode  1770‐1785. Daarvoor 
was Chalmers al secretaris bij de Staten van 
Zeeland geweest en raad en schepen van de 
stad  Veere.  Ook  hij  woonde  aan  de Markt 
(westzijde), in het huis De Roode Rose. Chal‐
mers  was  in  1744  getrouwd met  Elisabeth 

Potteij en in 1758 hertrouwd met Cornelis Go‐
dins dochter Suzanna Hendrika.  
 
Lokale landmannen en afbraak 
Het jaar 1777 betekende het einde van de Go‐
din‐Govaertsperiode.  Patriciërs  gingen,  vaak 
uit geldnood, plaats maken voor plaatselijke 
rijke boeren.  'Hof en  land' gingen voor 1900 
pond naar  Pieter  Janszoon  Poppe,  landbou‐
wer en  later schepen van Kleverskerke. Rus‐
tenburg had toen een omvang van meer dan 
95 gemeten, ongeveer 38 hectare. Poppe ver‐
kocht verreweg het grootste deel van zijn be‐
zit in 1802 en vertrok naar Zaamslag. Tot 1807 
behield  hij  nog  11  gemeten  en  130  roeden 
land in Kleverskerke om te verpachten. Pieter 
Poppe was gehuwd met Catharina Reinaard 
en overleed  in 1817  in het Zeeuws‐Vlaamse 
dorp.   
Tijdens  de  verkoop  van  1802 was het  land‐
goed  Rustenburg  uiteen  gevallen.  Verschil‐
lende percelen werden verkocht aan diverse 
nieuwe eigenaren. In april van dat jaar volgde 
de verkoop van het herenhuis, inclusief 50 ge‐
meten land. Dit gedeelte van Rustenburg, on‐
geveer  de  helft,  ging  voor  1632  pond  naar 
Cornelis de Vogel uit Oost‐Souburg.  
Landman De Vogel was  een  geboren West‐
Souburger, net als  zijn vrouw Elisabeth Lou‐
werse.  Daarnaast was  De  Vogel  tijdens  zijn 
Kleverskerkse jaren nog gemeenteraadslid en 
schepen van dat dorp. Elisabeth overleed  in 
1805 in Kleverskerke, waarna Cornelis in 1810 
hertrouwde  met  de  van  oorsprong  Koude‐
kerkse  Willemina  Bakker.  Weduwe  Bakker 
had met haar eerste man op boerderij Haze‐
berg bij Arnemuiden gewoond.  
In het archief van Kleverskerke bevinden zich 
waardevolle  kadastrale  en  belastingtechni‐
sche gegevens. We kunnen daaruit opmaken 
dat De Vogel in de periode 1811‐1814 zijn he‐
renhuis overdeed aan koopman Jan Fak Brou‐
wer. Dat was  vermoedelijk noodgedwongen 
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als gevolg van de slechte economische situa‐
tie tijdens de Franse tijd (1795‐1814). De eer‐
der succesvolle De Vogel vertrok naar Arne‐
muiden, waar we hem treffen als eenvoudige 
dagloner. In 1826 overleed hij daar.  
Fak Brouwer was naast koopman chocolade‐
fabrikant  in Middelburg.  Hij  woonde  in  de 
Korte Noordstraat en was vanaf 1815, samen 
met  zijn vrouw Anna Tak, ook nog eigenaar 
van de bekende buitenplaats Vluchtenburg in 
Oost‐Souburg.  
Kon Fak Brouwer het herenhuis van Rusten‐
burg voor een laag bedrag overnemen omdat 
het  in een verwaarloosde  staat was? Moge‐
lijk, want al tussen oktober 1814 en 1818 liet 
Fak Brouwer het pand afbreken. Het afbraak‐
materiaal dat na de sloop over bleef, leverde 
in die tijd veel geld op en daar zal Fak Brouwer 
brood in hebben gezien. Dat ook de bijbeho‐
rende  boerderij  niet  aan  de  slopershamer 
ontkwam, mag  als  opmerkelijk  worden  ge‐
zien. Meestal zien we juist dat een boerderij 
gespaard bleef omdat  een  grotendeels  zelf‐
voorzienend bedrijf  in economisch moeilijke 
tijden van nut kon zijn. Aan Hof Rustenburg 
was als gevolg van deze ontwikkelingen een 
einde gekomen.  
De  grond waarop  het  landgoed  Rustenburg 
minstens  een  eeuw  had  gelegen,  werd  ge‐
schikt gemaakt voor landbouwdoeleinden. In 
de  ‘oorspronkelijke  aanwijzende  tafels’  van 
het Kadaster van de gemeente Kleverskerke 
(1818) staat bij het perceel waarop het heren‐
huis van Rustenburg had gestaan, dan ook ge‐
noteerd: ‘huis = bouwland’. Onder andere dit 
perceel was  tussen  1815  en  1818  verkocht 
aan de van oorsprong Zeeuws‐Vlaamse land‐
man  Jacobus van Ouwerkerk. Hij woonde  in 
één  van  de  dorpshuizen  schuin  tegenover 
Rustenburg. 
Het  voormalige  Rustenburgperceel  bleef 
lange tijd in gebruik als bouwland. Pas in 1870 
werden er twee huizen gebouwd op initiatief 

van de toenmalige eigenaar, landbouwer Cor‐
nelis Sturm. Tussen 1870 en circa 1980 heb‐
ben alleen deze woningen aan de noordkant 
van de Dorpsstraat gestaan. Pas daarna werd 
die zijde van de straat verder bebouwd, voor‐
namelijk op initiatief van de markante onder‐
nemer Adriaan Groenendijk. We komen hem 
ook tegen in het volgende artikel. Op de plek 
van de voormalige buitenplaats Weiburg ‐ dat 
is  nu Dorpsstraat  nummer  2  en  omgeving  ‐ 
bouwde Groenendijk namelijk een nieuw huis 
waarin hij zelf ging wonen.  
Naast de  twee  in 1870 gebouwde woningen 
aan de Dorpsstraat staat een pand dat  ‘Rus‐
tenborg’  is genoemd. Heeft die spellingsfout 
te maken met onwetendheid of moeten we 
denken aan een knipoog naar de Groningse 
landgoederen, die eerder borgen dan burgen 
worden genoemd? Er had natuurlijk ‘Rusten‐
burg’ op de gevel moeten staan.  
 

Met dank aan de heer Jan Midavaine voor het 
verstrekken  van  gegevens  over  een  aantal 
Veerse huizen.      
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OVER DE HEREN  VAN ARNEMUIDEN EN NOORD‐BEVELAND (2) 
 

Gerard van der Wal 
 

In het vorige artikel  (Arneklanken 19  (maart 
2014)1)  lazen we  over  Floris  van  Henegou‐
wen, een man die voor Arnemuiden een be‐
langrijke  rol vervulde. Ook het ontstaan van 
de relatie tussen de Heren van Arnemuiden en 
het Henegouwse adellijke geslacht De Trazeg‐ 

nies kwam aan bod. In dit, en komend, artikel 
gaan we dieper  in op de Ridders/Heren  van 
Arnemuiden en het adellijke geslacht De Tra‐
zegnies, en waarom zij zich ook Heren van Ar‐
nemuiden mochten noemen. 
 

Op deze foto van Kleverskerke tijdens de watersnood van 1953 is goed te zien dat er aan de 
noordkant van de Dorpsstraat (rechts) maar twee huizen staan. Dit zijn de door Cornelis Sturm 
in 1870 gebouwde huizen. (foto: KLM Fototechnisch Bedrijf; nr. 19552) 


