SMET OP SLIKKENBURG
Alle eigenaren van en een schandaal op een Kleverskerkse boerderij
Jaco Simons Siereveld
Het is een bijzonder mooie woonboerderij,
vlakbij de dorpskern van Kleverskerke. Eeu‐
wenlang was ‘Slikkenburg’, want zo heet de
hofstede die in dit artikel centraal staat, een
boerenbedrijf aan de Oude Kleverskerkse‐
weg. Wie waren de eigenaren in de loop der
tijd en wat is er over hen bekend?
De meest opvallende gebeurtenis in de ge‐
schiedenis van Slikkenburg gaat niet over
één van de vele eigenaren die elkaar in de
loop der tijd afwisselden, maar over één van
de pachters. Deze, Jan Coppoolse, deed in
1891 op zijn zachtst gezegd nogal wat stof
opwaaien, waarover niet alleen op Klevers‐
kerke, maar ook ver daarbuiten werd ge‐
sproken.
Periode ca. 1550‐1681
Omdat de Kleverskerkse transporten, ofwel
de (ver)koopakten van onroerend goed, vanaf
1681 bewaard zijn gebleven, hebben we ‘pas’
vanaf dat jaartal exacte informatie over eige‐
naren van grond, huizen en boerderijen in
Kleverskerke. Voor wat betreft de periode
daarvoor zijn we afhankelijk van zogeheten
overlopers. Dat zijn lijvige boekwerken waarin
voornamelijk landbezit werd opgeschreven
ten behoeve van belastingheffing. Hoewel
zeer waardevol, geven de overlopers slechts
een globaal tijdsbeeld. We kunnen wel de
identiteit van de diverse eigenaren nauwkeu‐
rig traceren. Voor wat betreft boerderij Slik‐
kenburg zijn de gevonden namen die van lo‐
kale landbouwers en/of investeerders in on‐
roerend goed; deze lieden zeggen ons tegen‐
woordig weinig meer. Voor de volledigheid
worden ze hieronder genoemd.
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In de oudst bewaard gebleven overloper van
Walcheren, die van de Oostwatering uit 1566,
vinden we op pagina 19 een zekere Jan Jacobs
Tinnelaere. Zijn naam doet Vlaams aan, maar
er is niets over hem bekend. Tinnelaere’s boe‐
renerf lag op een stuk grond van 171 roeden
in het zogeheten Willem Dankertsblok, een
soort deelgebiedje. Direct rondom het erf,
maar ook elders in Kleverskerke, hoorde nog
veel meer grond bij Slikkenburg. Die naam
kwam overigens veel later in omloop, maar
om praktische redenen wordt deze identiteit
alvast gehanteerd.
In de marge van pagina 19 staat, in een moei‐
lijk leesbaar handschrift, Maerten Antheu‐
nisse vermeld. Hij nam tussen 1566 en 1581
de boerderij van Tinnelaere over. De vol‐
gende bewaard gebleven overlopers dateren
van 1581, 1589 en 1608 en noemen de vol‐
gende eigenaren: de weduwe van Maerten
Antheunisse, Cornelis Leinisse Dommis en
Christiaen Maertensse. De weduwe van Chris‐
tiaen Maertensse vinden we vervolgens in het
zogeheten Dijkboek uit 1616. Het blijkt dat de
weduwe bijna 70 gemeten, ongeveer 27 hec‐
tare, grond in bezit heeft of pacht van ande‐
ren.
Uit de overloper van 1630 en het Dijkboek van
1649 kunnen we opmaken dat Jacob Adri‐
aensse Coster de eigenaar is geworden. Hij
heeft meer dan 72 gemeten land, zowel in ei‐
gendom als op huurbasis. Jacobs familie bezat
diverse boerderijen in de buurt. Dat waren de
later tot buitenplaats uitgegroeide ‘Hof te
Cleverskerke’ en een boerderij met een nogal
merkwaardige naam, ‘Koe in de kelder’. Abra‐
ham, een broer van Jacob, had ‘Klein‐Waay‐
enburg’ in eigendom. Dat hof valt nu onder
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Arnemuiden, maar viel destijds onder de
naast Arnemuiden gelegen ambachtsheerlijk‐
heid Nieuwerkerke.
In de overloper van 1672 wordt landman Pie‐
ter Philipsen genoemd. Hij moet tussen 1649
en 1672 eigenaar zijn geworden van Slikken‐
burg.
Bussonsius en De Bruijne
Nu we bij de transportakten van Kleverskerke
zijn aangekomen, krijgen we een preciezer
beeld van de eigenaren van Slikkenburg. Op
14 april 1681 verkocht de genoemde Pieter
Philipsen zijn bezit aan een bekende koopman
uit die tijd, Johannes Bussonsius. Deze Mid‐
delburger handelde onder meer in boerde‐
rijen en grond, vooral in het gebied rondom
Kleverskerke. Waarom hij ten aanzien van zijn
beleggingsobjecten de voorkeur gaf aan dit
deel van Walcheren is niet duidelijk.
Vanaf 1696 was de koopliedenfamilie Bus‐
sonsius bijna 30 jaar lang eigenaar van de
voorname buitenplaats 'Hof Delflust', die la‐
ter bekend werd onder de naam '’t Hollands

Hof'. Bussonsius duidt op een Frans, of beter
gezegd Bretons, geslacht. In de zestiende
eeuw vluchtte een deel van deze familie om
godsdienstige redenen naar Engeland, om la‐
ter in Middelburg terecht te komen. In 1677
wordt John, ofwel Johannes, Bussonsius voor
het eerst vermeld in het lidmatenregister van
de Engelse Gemeente van de gewestelijke
hoofdstad. Johannes overleed in oktober
1709 in zijn huis in de Lange Gortstraat in Mid‐
delburg. Als boedelhouders waren niet alleen
zijn zoon Willem aangewezen, maar ook Phi‐
lips Bonquet. Laatstgenoemde was eerst
koopman in Vlissingen en later in Middelburg.
Ook was hij directeur van de Middelburgse
Commercie Compagnie, een handelsonder‐
neming die een grote rol speelde in de inter‐
nationale slavenhandel. Bonquet was de
grondlegger van de buitenplaats 'Weiburg',
aan de rand van de dorpskern van Klevers‐
kerke.
In 1710 ging Willem Bussonsius de scepter
zwaaien over 'Hof Delflust'. Vele andere bezit‐
tingen van zijn vader verkocht hij in dat jaar.
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Zo werd één van de boerderijen van Johannes
Bussonsius gekocht door boedelhouder Phi‐
lips Bonquet. Slikkenburg werd op 10 april
1710 verkocht aan Abraham de Bruijne junior,
een neef van Willem Bussonsius. Abraham jr.
was een zoon van Abraham de Bruijne sr. en
Johannes Bussonsius’ zus Catharina. Abraham
jr. woonde op de Groenmarkt in Middelburg
en was waterklerk van de Zuidwatering van
Walcheren. In die functie was hij onder meer
verantwoordelijk voor het kopiëren en her‐
zien van overlopers (de eerder genoemde be‐
lastingboekwerken) en het ontvangen van het
‘geschot’, een soort belastingheffing. Hij stierf
in 1733 en werd begraven in de Oude‐ of Sint
Pieterskerk van zijn woonplaats. Na het over‐
lijden van Abraham jr. ging Slikkenburg naar
zijn broer Johan Willem de Bruijne. Deze
broer was vernoemd naar zowel zijn grootva‐
der als zijn oom.
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Naamgeving
Abraham de Bruijne sr., de vader van Abra‐
ham jr., is wellicht een interessant figuur om
hier aan te stippen. Senior was namelijk kas‐
sier van de Verenigde Oost‐Indische Compag‐
nie (VOC). Hij werd in 1712 benoemd bij de
Kamer Zeeland.
Een intussen verdronken eilandje dat deel uit‐
maakt van de North Luconia Showls bij het ei‐
land Borneo heette Slyckenburg of Slijken‐
burg. De groep van zandbanken ligt ongeveer
op de breedtegraad van het Sultanaat Brunei.
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Heeft het tot zandbank verworden eilandje
destijds met de VOC‐activiteiten van Abra‐
ham de Bruijne senior te maken gehad en
kunnen we Slyckenburg verbinden met de
Kleverskerkse boerderij van zijn zoon Abra‐
ham jr.? Of moeten we het simpelweg dicht
bij huis zoeken en de naam verbinden met de
landschappelijke situatie van dit stukje Wal‐
cheren? Diepgaand onderzoek zou deze vraag
wellicht kunnen beantwoorden. Overigens
verscheen de naam Slikkenburg pas aan het
begin van de twintigste eeuw en wel in kadas‐
trale gegevens, maar dat betekent niet dat die
identiteit eerder niet bestond.
Janse, Blok en Arendse
Op 27 augustus 1739 verkocht Johan Willem
de Bruijne de boerderij die van zijn grootva‐
der en van zijn broer waren geweest aan Adri‐
aan Janse. De omvang van Slikkenburg be‐
droeg bij de koop meer dan 73 gemeten.
Janse was een plaatselijke landbouwer en be‐
stuurder. Hij was schepen van Kleverskerke.
In 1755 droeg Janse zijn bezit over aan Jaco‐
bus Blok (ca.1727‐1778), hoogstwaarschijnlijk
zijn schoonzoon. Jacobus was in datzelfde jaar
immers getrouwd met Maria Adriaanse
(1734‐1815) en zij zal een dochter van Adri‐
aan Janse geweest zijn. Dat vermoeden wordt
versterkt door het feit dat Adriaan Janse ook
aan ene Isaac Adriaanse, mogelijk zijn zoon,
een deel van zijn bezittingen overdroeg. Jaco‐
bus Blok komen we in diverse akten tegen als
schepen van Kleverskerke. Naast zijn activitei‐
ten als landbouwer was ook hij dus, net als
zijn schoonvader, dorpsbestuurder.
Op de huidige schuur van Slikkenburg treffen
we jaartalankers aan die het jaar 1775 weer‐
geven. Daaruit kunnen we concluderen dat de
boerenschuur waarschijnlijk toen is her‐
bouwd onder het eigenaarschap van Jacobus
Blok. Enkele jaren daarna overleed Blok.
In 1778 nam weduwe Maria Adriaanse Slik‐
kenburg onder haar hoede. In 1782 her‐

trouwde zij. De gelukkige was Jan Bos(s)‐
(t)elaar. Het paar vertrok naar Oost‐Souburg
en later naar Arnemuiden en liet de boerderij
over aan een pachter. Maria verkocht in 1814
hun huis aan de Langstraat in Arnemuiden en
keerde in haar laatste levensjaren terug naar
Kleverskerke.
In een akte van het rechterlijk archief van Kle‐
verskerke wordt Maria in 1806 genoemd als
erfgename van Jacobus Blok en staat dan nog
steeds als eigenaresse van Slikkenburg te
boek. Tussen dat jaar en haar overlijdensjaar
1815 ging haar boerderij naar haar zoon Bar‐
tel Blok, ook weer een plaatselijke landman.
De omvang was intussen iets gegroeid naar
ruim 77 gemeten. Bartel (1768‐1837)
trouwde in 1794 met de Arnemuidse Wille‐
mina Ingelse (1775‐1848). Het paar woonde
niet tot hun dood op Slikkenburg, want beide
overleden in 1837 respectievelijk 1848 in Se‐
rooskerke.
Na het overlijden van Bartel Blok in 1838
volgde de openbare verkoop van Slikkenburg
onder leiding van de Middelburgse notaris
Abraham van de Broecke. Helaas is de ver‐
koopakte niet bewaard gebleven, maar in een
later proces‐verbaal, uit 1863, staat een te‐
rugverwijzing. Het is daarom bekend dat op
14 maart 1838 Aarnout Arendse (1813‐1854),
een vermogende landman en schout van Kle‐
verskerke, eigenaar werd van Slikkenburg.
Aarnout was getrouwd met Jacomina Poppe.
Ze kregen de kinderen Cornelis, Jacob en Adri‐
ana. Na Aarnouts dood hertrouwde Jacomina
met Jan Houterman. Jacomina Poppe bleef
het eigenaarschap van de boerderij en de bij‐
behorende grond behouden. Vier jaar later
kwam daar verandering in.
Anna Pieternella Soute en pachter Jan Cop‐
poolse sr.
Jacomina Poppe verkocht Slikkenburg op 1
april 1867 aan een vermogende dame uit
Middelburg, Anna Pieternella Dekker‐Soute

De boerenschuur.

(1809‐1897). Anna trouwde in 1831 met de in
Zoutelande geboren Pieter Dekker. Als eige‐
naar van een ‘handel in manufacturen’ in de
provinciale hoofdstad was hij een succesvolle
zakenman. Na de dood van haar man gaat
Anna zakelijk gezien verder met haar schoon‐
zoon. Haar tweede huwelijk volgde rond
1859, met de landmeter Abraham Steijaard.
In de jaren tachtig van de negentiende eeuw
deed Anna verdere investeringen in onroe‐
rend goed. Zo kocht zij in 1881 de boerderij
van Jan Adriaansz Bliek (wijk D, nr. 33) en in
1884 de boerderij met de bijzondere naam
‘Koe in de Kelder’ van Adriaan Bliek (wijk D,
nr. 30). Tot Anna’s bezittingen konden nu, on‐
der meer, drie Kleverskerkse boerderijen
worden gerekend.
In de periode dat Anna Pieternella Dekker‐
Soute eigenaresse was van Slikkenburg pacht‐
ten landbouwer Jan Coppoolse sr. en zijn
vrouw Johanna Dekker het boerenbedrijf. In
1890 werd Johanna ‐ een achternicht van de
overleden man van eigenaresse Dekker‐Soute
‐ ziek en opgenomen in het ziekenhuis in Lei‐
den. Dat duidt er op dat zij door het vermo‐
gende deel van haar familie in elk geval finan‐
cieel werd ondersteund. Immers, voor een‐
voudige lieden was een ziekenhuisopname in
het verre Leiden onbetaalbaar. Het mocht he‐
laas niet baten; Johanna stierf in oktober
1890 op 45‐jarige leeftijd.
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Na de dood van Johanna ontstond er in 1891
een precaire situatie. De toen 49‐jarige we‐
duwnaar en grootvader Jan Coppoolse sr. had
het niet alleen aangepapt met zijn 17‐jarige
dienstmeid, maar had haar bovendien zwan‐
ger gemaakt. Dat zou in onze, vrijzinnigere tijd
al een schandaal opleveren, maar aan het
einde van de negentiende eeuw deed een
dergelijke situatie Kleverskerke en verre om‐
geving op zijn grondvesten schudden. Gezien
het enorme leeftijdsverschil was er geen
sprake van dat Jan en Jannetje moesten trou‐
wen, zoals dat gebruikelijk was als een meisje
zwanger was geraakt. Toch ging Jannetje niet
verder als alleenstaande moeder. Het stel ver‐
koos kennelijk zelf om te trouwen en bleef zo
bij elkaar. Gezien de affaire had de eigena‐
resse van de boerderij destijds geen andere
keuze dan het ontbinden van het pachtcon‐
tract met Coppoolse. Ook het feit dat Jans
overleden vrouw familie was van Pieter Dek‐
ker, zal in de beslissing hebben meegewogen.
Het tot persona non grata verklaarde paar
werd opgevangen in de pastorie van Klevers‐
kerke, waar nog een tweede kind werd gebo‐
ren. In 1895 vertrok het gezin en bouwde
eerst in Goes en daarna in Kloetinge een
nieuw bestaan op. Na Coppoolse’s vertrek
van Slikkenburg werden zijn dochter Tannetje
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(1871‐1946) en haar man Lourens Polderdijk
(1865‐1948) de nieuwe pachters op de boer‐
derij.
Dat er een smet was geworpen op Slikken‐
burg moge duidelijk zijn. Sensatieverhalen
staken de kop op. Zo werd er nog wat olie op
het vuur gegooid door geruchten dat Jan nog
met Johanna was getrouwd toen hij Jannetje
zwanger maakte. Met behulp van gegevens
van de Burgerlijke Stand Zeeland kan echter
worden bewezen dat dit niet het geval was.
Jan was op dat moment ruim een jaar weduw‐
naar.
Terug naar de eigenaren van Slikkenburg,
want die wisselden zich rond de eeuwwisse‐
ling in snel tempo af. Na het overlijden van
Anna Pieternella Dekker‐Soute nam op 26
september 1897 dochter Cornelia Johanna
Dekker het stokje van haar moeder over. Cor‐
nelia was in 1852 getrouwd met Alexander Le‐
onard Wijnne, een in Elburg geboren koop‐
man. Al op 24 april 1901 werd Wijnne eige‐
naar omdat Cornelia was overleden. Het paar
had geen kinderen.
Alexander Leonard Wijnne besloot in 1901 tot
een grondige verbouw van het boerenhuis.
Enkele jaren daarna overleed hij, op 29 okto‐
ber 1903.

Het boerenhuis (2016).

Polderdijk
Op 7 juli 1904 verscheen een drietal erfgena‐
men van Alexander Leonard Wijnne, twee ne‐
ven en een nicht, voor de Middelburgse nota‐
ris Johan Hosang. De personen in kwestie wa‐
ren de Middelburgse notarisklerk Herman Jo‐
han Wijnne, die voor zichzelf optrad en ge‐
machtigde was voor Henriette Cornelia Jo‐
hanna Wijnne, en de Amsterdamse arts Jo‐
hannes Levinus Anthonie Wijnne. Zij verkoch‐
ten Slikkenburg aan Lourens Pieterszoon Pol‐
derdijk, de eerder genoemde schoonzoon van
Jan Coppoolse sr. en sinds 1891 pachter on‐
der de familie Dekker‐Soute en Wijnne.
Lourens Polderdijk bleef lang wonen en wer‐
ken op Slikkenburg. Pas in 1942 ging het boe‐
renbedrijf over naar zijn zoon Jan (1900‐
1985), die in 1921 was getrouwd met Johanna
Jacoba Boogaard. Na Johanna’s dood her‐
trouwde Jan met Cornelia Pauwe.
Jan Polderdijk was zowel landbouwer als
plaatselijk bestuurder. Hij was wethouder en
waarnemend burgemeester van Arnemuiden
en nam zitting in het bestuur van de Polder
Walcheren, de voorloper van het huidige wa‐
terschap Scheldestromen. De omvang van
Slikkenburg bedroeg onder Polderdijk onge‐
veer 27 hectare.
Polderdijks zoon, de inmiddels tachtigjarige
Lourens (Lou) Polderdijk (1936): “In 1944 heb‐
ben wij op Kleverskerke geen last gehad van
het water tijdens de inundatie van Walche‐
ren. Het zat hier wel vol met Duitsers. Door
het oorlogsgeweld was het gevaarlijk.
Daarom hadden we een geïmproviseerd
schuilkeldertje gebouwd in het weiland. Het
bestond uit houten balken die we over een
slootje hadden gelegd. We hebben daar eens
vier dagen lang gezeten. In 1953 was er op
Kleverskerke wel sprake van een noodsitua‐
tie. Onze omgeving lag in het water, maar Slik‐
kenburg lag een stukje hoger en is gelukkig
droog gebleven.”
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Lourens’ broer Pieter (1924‐1999) en diens
vrouw Catharina Jacoba Kasse (1927‐2009)
lieten in 1960 vlakbij Slikkenburg een eigen
boerderij bouwen, in de richting van het Ka‐
naal door Walcheren. Vader Jan en de jonge,
ongetrouwd gebleven Lourens bleven op Slik‐
kenburg. Lourens werkte allang op het boe‐
renbedrijf, maar werd daarna officieel pach‐
ter onder zijn vader. “Tot 1985. Toen overleed
mijn vader. Zijn drie kinderen Pieter, Tannie
en ik waren de erfgenamen. In 1988 hebben
we Slikkenburg verkocht en ben ik naar de di‐
amantenbuurt in Middelburg verhuisd.”
Woonboerderij
Slikkenburg werd na 1988 in de loop der jaren
getransformeerd tot een prachtige woon‐
boerderij door de huidige eigenaar, de familie
B.J. van Leijenhorst. De witte boerderij is wer‐
kelijk een parel in het landschap. Op het on‐
geveer één hectare grote erf staan diverse
panden, namelijk het boerenhuis, de boeren‐
schuur en, op de plek waar vroeger het var‐
kenshok stond, een schattig miniatuurhuisje.
Aan weerszijde van de entree staan hekpalen
waarop de identiteit van de boerderij staat
vermeld. Slickenburg is met ‘ck’ gespeld,
waarschijnlijk om de naam een oorspronkelijk
tintje te geven.
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Met dank aan de heer Lourens Polderdijk
(Middelburg) voor informatie over zijn familie.
Foto’s Jaco Simons Siereveld.
Bijlage
Overzicht eigenaren Slikkenburg
Circa 1550 Jan Jacobs Tinnelaere
Vervolgens Maerten Antheunisse,
Weduwe Maerten Antheunisse,
Cornelis Leinsse Dommis,
Christiaen Maertensse,
Weduwe Christiaen Maertensse,
Jacob Adriaensse Coster.
Vóór 1672 Pieter Philipsen
1681 Johannes Bussonsius
1710 Abraham de Bruijne jr.
1733 Johan Willem de Bruijne
1739 Adriaan Janse
1755 Jacobus Blok
1778 Maria Adriaanse
Tussen 1806 en 1815 Bartel Blok
1838 Aarnout Arendse
1854 Jacomina Poppe
1867 Anna Pieternella Soute
1897 Cornelia Johanna Dekker
1901 Alexander Leonard Wijnne
1904 Lourens Pietersz Polderdijk
1942 Jan Lourensz Polderdijk
1985 erfgenamen Jan Polderdijk
1987‐heden familie B.J. van Leijenhorst

Hekpalen met de naam van de boerderij
‘Slickenburg’.
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