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van de spelers bij dit spel meer centen had dan de 3 cent waarmee was begonnen, als men maar 
genoeg buren kreeg in begin. 
Het mooiste was echter als alle centen van alle spelers in de pot waren, iedereen gooide dan om 
dubbele pot. Dat kon soms lang duren, maar bij een groot aantal spelers was het wel de moeite de 
centen uit de pot te halen. 
Wat hebben we als kind vroeger het spel dikwijls gespeeld, soms nog dagen na Nieuwjaar en er 
plezier bij gehad. Mocht de show dit jaar op Oud- of Nieuwjaarsavond u soms vervelen, probeert 
u dit oude spel van vroeger eens om de verveling te verdrijven. 
Goede jaarwisseling gewenst. 
 
**Busje delen. Vroeger werd bij de vissers elke keer, in de weken dat men wat verdiende,  een klein 
bedrag van de besomming (later de krabbenpuf) in een apart potje (busje)  gedaan. Dit bedrag werd 
dan in de week voor Kerstdag gedeeld. Dan was het ‘praetens’. 
 
 
 
SUZANNAPOLDER. ‘POORT VAN WALCHEREN’     
 
J. Simons Siereveld 
 
In het uiterste oosten van Walcheren treffen we een polder die is ontstaan in 1766 en werd 
genoemd naar ene Suzanna. Dit is een interessant gebied: zowel menselijk handelen - de 
aanleg van een dam en een spoorlijn, oorlogsgeweld - als de grillen van de natuur - 
stormvloeden - hebben hierop grote invloed uitgeoefend. 
In een ontoegankelijke hoek van de polder bevindt zich de misschien wel best verborgen 
kreek van ons eiland. 
 
Octrooi  
Op 13 mei 1765 verleenden de Staten van Zeeland octrooi aan de ambachtsheren van Nieuwer-
kerke en Kleverskerke. Dat waren respectievelijk Daniël Radermacher en dominee Wilhelmus 
Wilhelmius. Beide heren waren in dat jaar eigenaar van het ter plekke bestaande schorgebied en 
hadden eerder bij de Staten een verzoek ingediend om die schorren in het meest oostelijke deel 
van Walcheren te mogen bedijken.  
Het grootste deel van het betreffende gebied was al eens ingedijkt (1661). Het had de naam 
Nieuwerkerkepolder meegekregen, maar was vervolgens onder water gelopen. Zowel het 
geïnundeerde gedeelte van de Nieuwerkerkepolder als de schorren maakten deel uit van het 
project van Radermacher en Wilhelmius. Het ging in dit geval dus niet alleen om inpoldering, 
maar ook om herinpoldering. De bedijking was in 1766 geklaard. 
Initiator Mr. Daniël Radermacher was heer van het ambacht Nieuwerkerk, dat op een steenworp 
afstand was gelegen van Arnemuiden. Naast bestuurder bleek Radermacher ook zakenman; het 
exploiteren van zo’n polder leverde immers geen windeieren op. De Radermachers - de naam 
zegt al iets over hun afkomst - waren in 1599 vanuit Duitsland naar Zeeland gekomen en wisten 
in Middelburg tot de vooraanstaande families door te dringen. Daniël Radermacher werd in 
1722 te Middelburg geboren en stierf in 1803 aldaar. 
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Een fragment uit de kaart van Walcheren van de gebroeders Hattinga (ca. 1750). Rechts op deze 
kaart het geïnundeerde gebied van de Nieuwerkerkepolder. Het overgrote deel van de 
Suzannapolder zou 16 jaar later bestaan uit dit gebied. 

De jonge Daniël begon zijn carrière in 1747 met zijn benoeming tot ‘kiezer’ van Middelburg, 
een bestuurlijke functie. In 1761 volgde hij zijn vader op als bewindhebber van de Verenigde 
Oostindische Compagnie. Vervolgens nam hij in 1762 plaats in de raad van zijn geboorteplaats 
en in 1763 werd hij schepen (wethouder) van de Zeeuwse hoofdstad.  
Kunst en wetenschappen waren zijn passie. Zo was hij de opvolger van de beroemde Johan 
Adriaen van de Perre als president van de natuurkundige gezelschappen van Middelburg en 
directeur van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in de periode 1769-
1803.  
Hij woonde in het bekende pand aan het Middelburgse Damplein ‘De Groote en Kleine Chris-
toffel’. Eind 1762 kocht de vermogende Radermacher buiten- of zomerverblijf Poppenroede-
ambacht en de bijbehorende boerderij Groot Driewegen, aan de Seysstraat (later Seisweg), even 
buiten Middelburg. Hoewel de ooit zo chique lusthof in 1834 werd gesloopt, kunnen we nog 
steeds sporen vinden in het landschap. Deze bevinden zich ten oosten van het Middelburgse 
gedeelte van de Walcherseweg. Zo is bijvoorbeeld het toegangspad nog duidelijk te herkennen, 
schuin tegenover de begraafplaats, daar waar fruitteler Matthijsse zijn bedrijf voerde. 
 
Suzanna en de polder  
Daniël Radermacher noemde het resultaat van zijn polderproject naar zijn vrouw Suzanna 
Libertina Boogaert van Alblasserdam, die op deze manier werd vereeuwigd. Suzanna’s vader 
was Mr. Paulus Boogaert, ambachtsheer van Alblasserdam. Zijn dochter werd in 1733 geboren 



en trouwde met de Zeeuw Daniël in 1756 in Rotterdam. Een portretminiatuur uit haar trouwjaar 
is te vinden in de collectie van het Historisch Museum Rotterdam. Dit is gevestigd in het 
prachtige Schielandhuis, een van de weinig overgebleven historische panden in de Maasstad. 
Van vrouwen uit die tijd weten we relatief weinig. Zij hadden immers geen functies in het 
openbare leven. Door een flink aantal brieven en een aantal kunstwerkjes die in het archief 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 indruk juist is, blijft ongewis. We moeten ons bedenken dat het 
taalgebruik en de wijze van omgang met elkaar erg formeel was, zeker in brieven.  

Suzanna stierf op 47-jarige leeftijd 
door ‘uitputtingsverschijnselen’ en 
werd op 18 februari 1780 in de 
Oostkerk in Middelburg begraven. 
Het bleef voor Daniël Radermacher 
overigens niet bij de vernoeming 
van een polder naar één echtgenote. 
Na Suzanna’s dood hertrouwde hij 
met Clasina Petronella de Kokelaar. 
Het Arnemuidse Clasinapoldertje is 
naar deze dame genoemd.  

Portretminiatuur van Suzanna Libertina. Originele 
grootte: 6,5cm bij 4,4 cm. 

De omvang van de Suzannapolder 
bedroeg 84 hectare en dat is nog 
steeds het geval. Een aantal andere 
polders grenst aan Suzanna. In de 
huidige situatie treffen we ten 
westen, ‘boven’ de spoorlijn, de 
Wilhelminapolder. Dit gebied was 

vroeger deels de Arnemuidse Haven, die een aantal jaren na de aanleg van de Sloedam werd 
gedempt. ‘Onder’ het spoor ligt de Nieuwerkerkepolder en in het uiterste zuiden vinden we het 
bescheiden Rapenburgpoldertje.  
Oostelijk, achter de voormalige zeedijk, lag vóór 1949 eeuwenlang het woelige water van het 
Sloe. Nu is daar de Quarlespolder (Zuid-Beveland) gelegen. Aan de andere zijde van het spoor 
vinden we het Noord-Sloegebied dat deels Walchers, deels Zuid-Bevelands is. 
 
Ingrepen  
In 1870-1871 werd er met een dam over het Sloe een verbinding gemaakt tussen Walcheren en 
Zuid-Beveland. Walcheren verloor zijn eilandstatus en werd schiereiland.  
Naast de eeuwenoude scheepvaart werd Walcheren nu over land bereikbaar, aanvankelijk door 
middel van treinverkeer, in de twintigste eeuw aangevuld met auto en bus. De Suzannapolder 
werd door het spoor feitelijk in tweeën gesplitst, in een noordelijk en een zuidelijk deel. 
De aanleg van de Sloedam leverde naast voordelen ook veel zorgen op vanwege almaar hogere 
waterstanden. Uit noodzaak ging men over tot de bouw van een zogeheten winterkade. Deze 
werd reeds in 1871 gerealiseerd en dat terwijl de dam amper was opgeleverd. In 1873 werd de 
zeewerende dijk van de Suzannapolder verhoogd. Met klei uit het schorgebied werd de 
versterking bewerkstelligd.  
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Fragment uit de Gemeenteatlas van Nederland: Arnemuiden. Jacob Kuyper, 1866.  
De Suzannapolder precies honderd jaar na de inpoldering. De nog aan te leggen Sloedam met 
spoorweg werd op deze kaart alvast geprojecteerd. 

In het gebied rondom de oostpunt van Walcheren is er in de negentiende en twintigste eeuw als 
gevolg van oorlog en watersnoden veel gebeurd. De jaren 1940, 1944 respectievelijk 1906, 
1953 springen daarbij het meeste in het oog.  
Daarnaast is er door menselijk ingrijpen veel veranderd. Het water van het Zuid-Sloe werd 
halverwege de twintigste eeuw drooggelegd waardoor de Quarlespolder ontstond. Pas in het 
begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw veranderden de schorren ten noorden van de 
Sloedam in land; een aantal jaren later werd de komst van een snelweg, de A58, een feit. Mens 
en natuur hebben dit gebied dus sterk beïnvloed. 
 
Kreek  
Niet lang na de aanleg van de Sloedam en de spoordijk blijkt er aan beide zijden van de dijk een 
aantal kreekjes te zijn ontstaan in de Suzannapolder. De waterpartijen aan de zuidzijde bestaan 
niet meer, omdat die ruimte nodig was voor de aanleg van de A58; een kreek aan de noordzijde 
bestaat nog steeds en kan misschien worden beschouwd als de best verstopte kreek van 
Walcheren.  
Volgens de kadastrale gegevens uit 1818 en 1873 bestaat deze hoek van de Suzannapolder uit 
bouwland. In 1875 blijkt een aantal percelen te zijn verenigd of juist gesplitst. Het stuk 
bouwland wordt nu omschreven als ‘water en riet’. Rond 1874 zijn er dus veranderingen 
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opgetreden, maar over de oorzaak ervan blijft het stil in de archieven. Van een eventuele 
dijkdoorbraak - een logische oorzaak bij het ontstaan van een kreek - wordt geen melding 
gemaakt. 
Vermoedelijk is de kreek ontstaan door een combinatie van factoren.  
De bodem in deze hoek van de polder was destijds erg week omdat er zich vlakbij een restant 
van een geul bevond. Die stond haaks op de net gebouwde spoordijk. De geul lag daar 
overigens al in de tijd dat het schorgebied nog bestond, dus ver vóór de realisatie van de 
Suzannapolder. Bij het opwerpen van de zware spoordijk waren er ernstige problemen met 
inklinking ofwel verzakking van de bodem rond deze plek. 
Een ander punt dat meespeelde rond 1874 was het feit dat dam en dijk doorlopend werden 
bedreigd door de gevaarlijk hoge waterstanden van het Sloe. In combinatie met zware golfslag 
sloeg het zeewater met regelmaat over de zeedijk, met name in de hoeken die vanwege de 
afdamming waren ontstaan. Pas in november 1875 leek de boel wat dat betreft onder controle te 
zijn. Dijkgraaf Arij Polderdijk - een mooiere naam kun je in dit verband niet hebben - meldde 
aan de Gedeputeerde Staten van Zeeland dat het polderbestuur oeverpeilingen niet meer nodig 
achtte.  
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Luchtfoto van de kreek, gelegen net boven de auto- en spoorweg. (internet)   
Links gaat men richting Arnemuiden; rechts richting Heinkenszand. 

Wie een toegangsweggetje naar de kreek probeert te vinden, zal vergeefs zoeken. Vanaf het 
fietspad aan de Steigerweg kan men wel met enige moeite het riet dat het water omzoomt 
ontwaren. Het beste is de kreek te zien vanuit de trein, zittend aan het raam dat uitzicht biedt op 
het noorden. Dat uitzicht trekt echter erg snel voorbij… Het betreden van de zee- of spoordijk is 
officieel niet toegestaan. 
Zoals beschreven, ligt de kreek aan de noordzijde van de spoordijk nog altijd in het landschap, 
als stille getuige van de strijd tegen het onstuimige Sloe.  
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De kreek is naamloos. Mochten we het water ooit van een naam voorzien, zou dit mogelijk 
Lievekreek genoemd kunnen worden, naar de tweede naam van Suzanna. De naam Libertina 
verwijst naar de woorden lief en schitterend. Als we de persoonlijke brieven uit het archief 
mogen geloven, sloot de door haar ouders gegeven identiteit goed aan bij haar karakter.  
 
Veel verbouwing, weinig bebouwing  
Veel bebouwing heeft de polder in zijn geschiedenis nooit gekend; het leeuwendeel is altijd in 
gebruik geweest voor verbouwing van land. De recente situatie is er nog steeds een afspiegeling 
van.  
Ten noorden van snelweg en spoor vinden we tussen de zee- en binnendijken van de 
Suzannapolder een paar schuurtjes en de doodlopende Steigerweg, bedoeld voor boeren om hun 
land te kunnen bereiken. De weg heeft ook de functie van fietspad tussen Arnemuiden en de 
Muidenweg. Aan het einde treffen we de enige overgebleven bunker van een drietal dat hier in 
de oorlog stond. Het Duitse verdedigingswerk is een ‘dunwandige schuilplaats’ of manschap-
onderkomen. 
De boerderij die in dit deel van de polder stond is allang verdwenen en het wachthuisje van de 
Nederlandse Spoorwegen - Wachtpost 56 - heeft het oorlogsgeweld op 15, 16 en 17 mei 1940 
niet overleefd. 
Ook ten zuiden van rails en asfalt is bebouwing beperkt gebleven. Zo vinden we fruitteler 
Elenbaas, zijn woonhuis en bedrijf (boomgaard) en nog een kleine oude boerderij op het terrein. 
In het uiterste zuiden van de Suzannapolder ligt hofstede Sloeveer, genoemd naar de oude 
veerverbinding tussen Walcheren en Zuid-Beveland over het Sloe. 
Het binnendijkje tussen de Suzannapolder en het Rapenburgpoldertje - in het zuidelijkste deel - 
is om praktische redenen geslecht. Een waterloop geeft nog de contouren aan van de verdwenen 
dijk. 
Naast het land van fruitteler Elenbaas ligt de binnendijk van de Suzannapolder en de Nieuwer-
kerkepolder, die ter hoogte van de Langeweg is afgegraven. Daar was voordien een coupure 
(opening in een dijk) geconstrueerd. Vermoedelijk bevinden zich ter plekke nog resten van de 
muur en de deur onder de laag aarde. Over deze binnendijk is een wandelroute uitgezet. 
Vroeger liep deze dijk verder richting het noordwesten, naast het nu doodlopende weggetje aan 
de andere zijde van de Langeweg en vervolgens nog een klein stukje ten noorden van het spoor, 
tot aan de Wilhelminapolder. Het restant van dat laatste gedeelte is nu een landweggetje dat 
enigszins verhoogd in het landschap ligt. De voormalige dijk is daarom nog aardig te 
herkennen. Verderop in het landschap kunnen we zien dat een deel van de dijk tussen de 
Wilhelmina- en de Suzannapolder is afgetopt.  
 
Bijna 250 
Suzanna is niet meer, ‘haar’ polder daarentegen beleeft over een aantal jaren zijn tweehonderd-
vijftigste verjaardag.  
Hoewel er na de Tweede Wereldoorlog meerdere toegangswegen zijn gekomen, is de route 
over de Sloedam en dwars door de Suzannapolder nog altijd dé verkeersader van Walcheren, 
met de A58 en de spoorweg. De polder is als het ware verworden tot poortwachter van ons 
eiland, die bezoekers vanuit Zuid-Beveland ongemerkt toegang verschaft tot Walcheren. Die 
ontwikkeling zal vrouwe Suzanna Libertina Radermacher geb. Boogaert tijdens haar leven niet 
hebben kunnen bedenken.  
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IK WANDEL IN HET VERLEDEN… (1) 
 
P.A. Baaijens 
 
In de wandeling van A.G. de Haas in de zomer van 1938, opgenomen in het decembernummer 
van 2007, vermeldt hij van de Nieuwstraat: ‘Hier zijn geen winkels maar links en rechts 
woningen‘. Zo’n 70 jaar later las Marie met aandacht het artikel ‘van de jongen van dokter de 
Haas’. Ze was verontwaardigd! Grootmoeders winkeltje was overgeslagen en….  ze miste er 
nog meer uit de buurt! Aangezien de heer De Haas om eventuele aanvullingen vroeg, voldoen 
we hierbij alsnog aan zijn wens. 
                                                                                                        
Het is zomer 1938. De 19-jarige Marie kijkt vanuit het raam van huisnummer B 81 naar buiten, 
de Nieuwstraat in. Daar loopt een jongen. Ze kent hem wel, het is de zoon van de Arnemuidse 
dokter De Haas. Hij loopt voorbij en ziet Marie niet! Hij weet ook niet dat hier nog een 
winkeltje is. Als hij de voordeur zou openen (die is overdag nooit op slot!), dan zou hij vooraan 
in de lange gang de ’toonbank’ van het winkeltje zien.  
Marie bedenkt dat moeder vanmorgen vroeg, toen het licht werd, is gaan werken. Op haar 
klompen ging ze naar  boer Crucq van de  Oranjepolder. Ze heeft zo wat klompen versleten! 
Moeder komt pas rond half acht in de avond weer terug. 
En zo is Marie van Mie Buijs in gedachten bezig haar muts op te spelden. Ze heeft nog één 
oudere broer, Wannes Mes. Haar broer is nooit thuis opgevoed. Ze bedenkt dat ze beiden 
eigenlijk zo niet heten. Ze heten De Ridder! Maar weinigen in Arnemuiden weten dat! Marie 
heeft haar vader nooit gekend. Moeder Mie Buijs vertelde dat haar vader Marinus de Ridder 
was. Ook hij heeft zijn eigen dochter, de kleine Marie, nooit gekend! Voordat ze geboren werd, 
was vader al overleden. Er heerste toen, in 1918, de Spaanse griep! En ook Marien overleefde 
de griep niet. Er zijn toen veel mensen overleden. In Arnemuiden 55 mensen, bijna dubbel 
zoveel als andere jaren. De kleine Wannes ging naar de familie Meertse in de Noordstraat. Hij 
werd daar in huis genomen door zijn grootmoeder Maatje de Nooijer (weduwe van Johannis 


