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INLEIDING  
 
SINT PHILIPSLAND  
Het eerste Sint Philipsland werd in 1487 ingedijkt. Tot dat jaar lagen hier schorren, die 
alleen bij schaapherders in gebruik waren. De opdracht tot het bedijken van deze 
schorren werd gegeven door Anna van Bourgondië. Zij en haar echtgenoot Adolf van 
Kleef hadden daarvoor toestemming gekregen van hertog Maximiliaan van Oostenrijk. 
De nieuwe polder, die als een nieuw eiland werd toegevoegd aan de Zeeuwse delta, 
kreeg van de bedijkster de naam: Sinte Philipslandt, vermoedelijk naar haar vader, 
hertog Philips de Goede. Aan de zuidzijde van het eiland werd een dorp aangelegd.  
Bij de zware stormvloed van 5 november 1530 (de Sint Felixvloed) werd de polder 
zwaar getroffen. De dijken waren op verschillende plaatsen doorgebroken. Twintig 
personen kwamen om. De materiële schade was zeer groot. Het jaar daarop waren de 
dijken weer hersteld. Een nieuwe, zeer hevige stormvloed volgde op 2 november 1532. 
Opnieuw overstroomde de polder. De bewoners gaven de moed op en vertrokken naar 
elders. De zee had opnieuw bezit genomen van dit gebied.  
 
DE HERBEDIJKING  
De herbedijking werd eerst na ruim een eeuw interessant. Het investeren in grond werd 
financieel aantrekkelijk. In de jaren veertig van de 17de eeuw was 1/3 deel van het 
schorrengebied in het bezit van Jacob van Baerlandt uit Antwerpen, 1/3 deel was 
aangekocht door mr. Gerard van der Nisse uit Goes en het resterende 1/3 deel was in het 



bezit van Anthony Manryque uit Voorburg en mr. Hendrik Sasse van Weldam uit 
Utrecht, ieder voor de helft.  
Van Baerlandt en Van der Nisse werkten de herbedijkingsplannen uit. In 1644 
verleenden de Staten van Zeeland het benodigde octrooi. In het voorjaar van 1645 
kwam de bedijking gereed. Ruim 1360 gemeten was opnieuw veroverd op het water. Op 
30 juni 1645 werden de voorwaarden tot verkaveling van de gronden vastgesteld. De 
verdeling van de kavels geschiedde door verloting in verhouding tot ieders aandeel. 
Daartoe werd de polder in zeven stukken opgedeeld. De grootste kavels (C en D, elk 
349 gemeten) vielen toe aan de belangrijkste opdrachtgevers, mr. Gerard van der Nisse 
en Jacob van Baerlandt. Kavel A (55 gemeten) viel, toe aan Martha Vierling, weduwe 
van Hubrecht Brandijn uit Zierikzee; aan de vrouwe van de Schilde en aan Johan van 
der Werve, heer van Urk. De erven Manryque kregen kavel B (185 gemeten). Kavel E 
werd eigendom van Dirck van der Werve (47 gemeten), Johan Liens (47 gemeten) en 
Marcus van Dijcke (82 gemeten). Van kavel F (150 gemeten) werd eigenaar Arent van 
Tuyll van Serooskerken. Ten slotte kavel G (70 gemeten). Deze werd eigendom van 
Johan de Knuyt.  
Het merendeel van deze eigenaren behoorde tot de vooraanstaande Zeeuwse kringen. 
Mr. Gerard van der Nisse (1602-1669) vervulde in zijn woonplaats Goes tal van functies 
en werd in 1661 namens deze stad lid van Gecommitteerde Raden van de Staten van 
Zeeland. Johan de Knuyt (1587-1654) was vertegenwoordiger van de Eerste Edele (de 
Prins van Oranje) in de Staten van Zeeland. Johan Liens was dijkgraaf van Sint 
Maartensdijk en had de leiding gehad bij de herbedijking, Arent van Tuyll van 
Serooskerken was militair. Jacob van Baerlandt, stamde, evenals Van der Nisse, uit 
Goes, maar koos voor het Rooms Katholieke geloof en vestigde zich in Antwerpen. 
Door zijn vele bezittingen bleef hij nauw met Zeeland verbonden. Hij was heer van 
Baarland en Wemeldinge en bezat ook de heerlijkheid Dirksland op Goeree-
Overflakkee. Inbreng vanuit Holland was er door de erven Manryque (Delft), Marcus 
van Dijcke (Dordrecht) en Dirck en Johan van der Werve (Amsterdam) (¹)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DE POLDER EN DE BOERDERIJEN  
Na het toewijzen van de kavels, werden boerderijen gebouwd en gingen de eigenaren 
ertoe over de kavels te verpachten. Een deel van de oorspronkelijke eigenaren heeft hun 
bezit in de polder spoedig van de hand gedaan. In 1661, 1664 en 1665 verkochten de 
eigenaren van kavel A hun delen. Hetzelfde deed Theodora van der Chijs, weduwe van 
Anthony Manryque, die reeds in 1657 haar deel van kavel B verkocht. Daarentegen 
bleven andere kavels lang in dezelfde familie. Kavel F met de hofstede Hooge Boomen 
werd pas in 1763 verkocht door een afstammelinge van de eerste eigenaar. Kavel D met 
de boerderijen Steene Poorte en Noordhoeve werd eerst in 1791 respectievelijk 1789 
van de hand gedaan. Ook werden delen van kavels overgenomen door andere eigenaren. 
Zo kocht mr. Gerard van der Nisse van Marcus van Dijcke in 1649 diens deel van kavel 
E.  
In de loop van de tweede helft van de 17 de en van de 18de eeuw kwamen de 
boerderijen in het bezit van de plaatselijke landbouwers. Veelal waren het de pachters, 
die de hofstede met de bij behorende gronden kochten. De grootgrondbezitters trokken 
zich steeds meer terug. Daarentegen werden de koopsommen vaak gefinancierd met 
leningen verstrekt door deze zelfde categorie. Zulke sommen geld werden vaak 
uitgeleend door leden, het Zierikzeese patriciaat.  
 
Aan de oost- en noordzijde van de polder groeiden schorren in de loop van de tijd flink 
aan. De oostelijke schorren waren in het midden van de 18de eeuw rijp voor bedijking. 
Deze werden ingepolderd in 1776/1777 waardoor de Henriëttepolder ontstond. Aan de 
noordzijde werden in 1847 de Anna Jacoba- en de Kramerspolder ingedijkt. De Anna 
Jacobapolder lag op het grondgebied van de gemeente Bruinisse. Met ingang van 1858 
werd deze polder gevoegd bij de gemeente Sint Philipsland. In 1855/1856 werd de 
Willemspolder ingedijkt en tenslotte aldaar de Abraham Wissepolder 1935/1936. Aan 
de oostelijke zijde kreeg Sint Philipsland in 1858 een vaste verbinding met het vasteland 
door de aanleg van een dam door het Slaak die echter zodanig zwaar werd beschadigd, 
dat deze verloren ging. De Staat liet in 1884 een nieuwe Slaakdam aanleggen. In 
1906/1907 werden de schorren ten noorden van de dam ingepolderd. Deze polder werd 
genoemd naar Prins Hendrik (²).  
 
HET DORPSPLAN  
Voor het aanleggen van een dorp werd een plaats aangewezen in de zuidoosthoek van 
de polder. De 1igging van het oude dorp aan de zuidzijde van het eiland speelde geen 
rol bij de keuze van de bouwlocatie. Voor het nieuwe dorp werden tien gemeten 
afgezonderd, waarvan één gemet voor het kerkhof. De in Sint Philipsland gekozen 
locatie sloot niet aan op de vanaf de 15de eeuw in gebruik gekomen techniek van 
dorpsplanning. Als regel werd het dorp gesitueerd dicht bij de kruising van een oude 
kreek en de nieuw aangelegde dijk. Het buitendijks gelegen deel van de kreek kon 
bestemd worden tot haven. Het binnendijks gelegen deel werd benut voor de afwatering. 
Hoewel bij het dorp Sint Philipsland geen gebruik werd gemaakt van dit uitgangspunt 
was het toch niet onbekend. Direct na het verdelen van de gronden in de herbedijkte 
polder werd op 30 juni 1645 besloten aan de westzijde van de polder een gemet af te 
zonderen om daarop huizen te bouwen. Als aanduiding kwam de naam "Westeinde" in 
gebruik. Bepaald werd dat er niet meer dan zes woningen gebouwd mochten worden. 
Voor de situering van deze bouwlocatie werd gekozen voor de zuidzijde van de 
Luijsterkreek (³). Het buitendijks gelegen deel van de kreek kon gaan dienen als 



haventje voor het veer naar Sint Annaland en Bruinisse. Het aantal huizen, dat daar 
gebouwd werd, bleef aanvankelijk beperkt tot twee. Ze werden niet aan de zuidzijde, 
maar aan de noordzijde van de kreek gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstraat, met aan het eind de Nederlandse Hervormde Kerk, 1977. 
 
Hoewel het dorp niet bij de kruising van een dijk en een kreek werd gelokaliseerd werd 
wel rekening gehouden met het benutten van de mogelijkheden van de afwatering. In 
het kader van de verdeling van de bedijkte gronden werd bepaald dat het dorp en het 
kerkhof zouden komen te liggen bij de sluis (4). Bij die sluis zou een haventje aangelegd 
kunnen worden dat door middel van spuien op diepte kon worden gehouden.  
Het dorpsplan sloot voor wat betreft de opzet aan bij de laat-middeleeuwse gewoonte. 
Vanaf de dijk werd een rechte straat geprojecteerd. Aan het eind daarvan kwam het 
kerkhof te liggen, met de bedoeling daar de kerk te bouwen. Aan beide zijden van de 
straat - ook hier Voorstraat genoemd - werden huizen gebouwd.  
In de literatuur is Sint Philipsland ingedeeld bij de ringstraatdorpen. Bij dit type 
nederzettingen werd de straat afgesloten met een kerkring, die bij de jongere dorpen 
gevormd werd door een rechthoek (5). Bij het onderbrengen van Sint Philipsland in deze 
categorie moet wel een kanttekening worden gemaakt. Uit de bronnen is niet af te leiden 
dat het de bedoeling is geweest een kerkring aan te leggen. Toen zowel Voor- als 
Achterstraat in de loop van de 19de eeuw was volgebouwd werd ook niet gekozen voor 
het bouwen van huizen rond de kerk. Een kerkring kwam eerst na de watersnoodramp 
van 1953 tot stand door de aanleg van nieuwe straten, die de verbinding ging vormen 
tussen de Voorstraat en de Schoolstraat. Tevens werd toen ook verbinding gemaakt 
tussen de Voorstraat en de Achterstraat. Aan deze Kerkring werd het nieuwe 
gemeentehuis gebouwd, dat in 1962 werd geopend.  
 
HET DORP EN DE HUIZEN  
In 1645 was bepaald dat de tien gemeten voor het dorp waren "tot proffijte van de 
ambachtsheeren" (6). Zij behielden deze grond in eigendom en gaven percelen uit om 
daarop huizen te bouwen. Alvorens daartoe over te gaan werden twee straten loodrecht 
op de dijk uitgezet. Zoals ook op andere plaatsen, werden deze Voor- en Achterstraat 
genoemd. In veel dorpen werden twee achterstraten aangelegd. In Sint Philipsland bleef 



een oostelijke achterstraat achterwege. Daar, tegen de dijk, lag de afwateringssloot, die 
naar de sluis liep.  
Details over het uitzetten van de straten en de erven zijn niet bekend. De erven werden 
uitgegeven door de ambachtsheren. Degenen, die toestemming kregen om te bouwen, 
moesten voor het gebruik van de grond een jaarlijks bedrag, cijns genoemd, betalen aan 
de rentmeester van de heerlijkheid. Deze cijns bedroeg een stuiver per roede (7). 

Vermoedelijk werd in 
eerste aanleg ongeveer 
de helft van de 
beschikbare grond voor 
de bouwpercelen 
bestemd 8.  
Ook over de grootte 
van de uitgegeven 
erven zijn weinig 
details bekend. Uit de 
oudst bekende 
oppervlaktematen van 
de uitgegeven percelen 
(1699) is weinig 
regelmaat af te leiden. 
Bij nadere bestudering 
van de gegevens 
bijeengebracht in het 
hierna volgende 

historisch kadaster kunnen voorzichtige conclusies worden getrokken. Vermoedelijk 
werd in het begin gewerkt met erven ter grootte van 32 of 33 roeden, maar vrij snel 
werd van die oppervlakte afgeweken. In de jaren vijftig van de 17de eeuw werden erven 
uitgegeven van 19-25 roeden 9. Wellicht is het verschil in de maten toe te schrijven aan 
de omstandigheid dat aanvankelijk rekening werd gehouden met brandgangen tussen de 
huizen, die voor een deel van hout zijn geweest 10.  
Dat bij de uitgifte niet gewerkt werd volgens een van tevoren strak opgezet plan met 
vaste maten blijkt ook uit het feit dat landmeter Gideon Heylinck in 1660 de erven in 
het dorp opmat en daarvan een kaart vervaardigde. Op basis van de uitkomsten van deze 
metingen werden de cijnzen geïnd 11. De noodzaak van een zodanige kaart zal gelegen 
hebben in de onoverzichtelijke situatie en de onderling sterk afwijkende maten. Helaas 
is de kaart verloren gegaan. Een belangrijk deel van de gegevens is echter bewaard 
gebleven in de vorm van lijsten van cijnsplichtigen. De lijsten werden samengesteld op 
basis van deze metingen. 
 
Het grootste deel van de huizen aan de Voorstraat werd gebouwd in de tweede helft van 
de 17de eeuw. Circa 1700 was ongeveer 4/5 deel van beide zijden van de Voorstraat 
bebouwd. Aan de Achterstraat stonden twee woningen en twee schuren. In de loop van 
de 18de eeuw werden aan de Voorstraat westzijde nog drie woningen bijgebouwd en 
aan de Voorstraat oostzijde eveneens drie woningen. Daarnaast maakten grote panden 
plaats voor kleinere. Aan de Voorstraat oostzijde werden twee grote woningen 
vervangen door acht kleine panden (nrs. 11-17 en 19-25). Aan de Voorstraat oostzijde 
werd een pand opgesplitst in drie woningen (nrs. 20-24). Rond 1800 was de bouwgrond 



in de Voorstraat bijna uitgegeven, dus moest naar een andere plaats worden uitgekeken. 
De rentmeester van de heerlijkheid, A. van der Schoor, had in 1788 voorgesteld de 
grond rond het kerkhof uit te geven en daar in het vierkant te bouwen 12. Besloten werd 
echter bouwgrond uit te geven aan de westzijde van de Achterstraat. In de periode 1799-
1804 werden daar twaalf woningen gebouwd in aansluiting op de daar al aanwezige 
bebouwing.  
In de loop van de 19de eeuw breidde de bevolking van Sint Philipsland zich sterk uit. 
Nadat de Achterstraat kort voor 1850 geheel bebouwd was werden nieuwe woningen 
onder meer gebouwd ten zuidwesten van de Achterstraat. Het aldaar gelegen Karreveld 
(ontstaan na een dijkdoorbraak in 1682) werd vrijwel geheel volgebouwd. Voorts werd 
nieuwe bouwgrond gevonden aan weerszijden van de in 1887 gebouwde openbare 
school, aan de noordzijde van de Hervormde kerk. Aanvankelijk was dit het 
Schooldreefje dat men vanaf de Oostdijk via een brug kon bereiken. Het Kerkdreefje, 
een laantje met hoog opgaande bomen, bood aan voetgangers vanaf de Schooldreef een 
doorgang naar de Voorstraat.  
 
[Kort voor de eeuwwisseling werd de meestoof De Haan in de Henriëttepolder 
afgebroken. In de onmiddellijke nabijheid werden van 1900 tot 1913 een 18-tal 
woningen gebouwd. Deze locatie werd ‘Het Stoofhof’ genoemd. De woningen en 
bedrijven áán de Oostdijk waren al in de periode 1860-1900 gebouwd. Aan de landzijde 
was een pad aangelegd dat men Anthoniestraat noemde, naar Anthonie Kunst, die daar 
in de 19de eeuw enkele woningen liet bouwen. In 1915 was ook langs de Stationsstraat 
alle grond uitgegeven voor woningbouw. De kavel landbouwgrond tussen de Oostdijk 
en de Stationsstraat werd: ‘Sluisblok’ genoemd, dit omdat de Henriëttepolder via een 
sloot langs deze straat, door de Oostdijk, uitwaterde in de Oude Polder.  
In de periode 1925-1940 werd op de Sluisblok achtereenvolgens gebouwd aan de 
Emmastraat, de Julianastraat en de Prins Hendrikstraat. Kort na de watersnoodramp 
van 1953 werd deze wijk beter ontsloten door de aanleg van de Deensestraat. Nog 
steeds wordt het uitbreidingsplan ten oosten van de Oostdijk “de Sluisblok” genoemd.  
 
Al voor 1953 kwam het nieuwbouwplan ‘Plan West’ van de tekentafel, dat het 
toenmalige Karreveld in tweeën zou delen en één geheel zou gaan vormen met de oude 
kern. Dit werd echter doorsneden door de watersnoodramp. In zeer korte tijd werd na 
dit gebeuren door de Centrale Dienst Noord Zeeland een stratenplan en een nieuw 
rioleringsplan voor de het hele dorp op tafel gelegd. Bouwvergunningen, die door 
dezelfde dienst werden verleend, gingen als broodjes over de toonbank Binnen 
anderhalf jaar konden alle dakloze gezinnen een nieuwe woning betrekken. 
Voorzieningen die Sint Philipsland tot 1953 niet kende werden toen gerealiseerd. In 
1968 was opnieuw grond voor woningbouw nodig en werd begonnen met het bouwrijp 
maken van ‘Plan Noord’. Het betrof de grond ten noorden van de Schoolstraat tot aan 
de Rijksweg. Hierin kwam in 1972 het bejaardencomplex ‘De Rozeboom’ en daarnaast 
het dorpshuis ‘De Wimpel’ in een aanbesteding tot stand. In 1971 werd in dit plan de 
nieuwe begraafplaats en tegelijk het eerste sportveld aangelegd J.K.].  



 
In de Anna Jacobapolder ontstond een gehucht, dat uitgroeide tot een dorp. Bij de 
veerhaven Anna Jacobapolder ontstond kort na 1847 de buurtschap De Sluis 13. 
  

DE KERK, DE MOLEN, HET DORPSLAND EN DE STRATEN  
De nieuwe bewoners van de eerste polder behoorden voor het merendeel tot de 
Gereformeerde Kerk. Aan het eind van de Voorstraat, op het kerkhof, werd de kerk 
gebouwd, die in 1668 gereedkwam. Daarvoor was de Gereformeerde gemeente die 
geïnstitueerd was in 1657, bijeengekomen in een woonhuis en later in een schuur, die 
stond achter het pand Voorstraat oostzijde 4114. Het kerkgebouw werd oost-west 
gebouwd. Een dreef gaf vanaf de Voorstraat toegang tot het portaal van de kerk. Rond 
de kerk lag het ruim bemeten kerkhof, dat van de rest was afgescheiden door sloten. 
Deze stonden in verbinding met de watergang, die achter de huizen aan de Voorstraat 
oostzijde liep naar de afwateringssluis. Ook aan de beide zijden van de Achterstraat 
liepen sloten. Vermoedelijk schuin tegenover de toegang van de kerk lag de vate, die in 
1701 door de dorpsbewoners werd gegraven en diende als drinkplaats voor vee 15 . 
 
Voor de molen was in verband met de windvang een hooggelegen plaats wenselijk. Een 
zo dicht mogelijke locatie bij het dorp was aantrekkelijk voor de inwoners. Gekozen 
werd voor de hoek van de Zuid- en de Oostdijk. Deze molen werd kort voor 1649 
gebouwd in opdracht van de ambachtsheren. Zij lieten ook op de oostelijke hoek van de 
Voorstraat een woning voor de molenaar bouwen, met daarachter een bakkeet 
(Voorstraat 43) 16. 
Door de beperkte bebouwing van het dorp bleef een groot deel van de daarvoor 
gereserveerde grond ongebruikt. Dit werd aanvankelijk verpacht. In 1695 werd een 
begin gemaakt met het aanplanten van bomen op het kerkhof en het aangrenzende niet 
bebouwde deel, het zogenaamde dorpsland. Het betroffen hier essen en iepen, later ook 



abelen en olmen en in het begin van de 19de eeuw populieren en wilgen. In plaats van 
dorpsland werd het aangeplante deel voortaan aangeduid als bos of plantage. Ook aan 
de beide zijden van de Achterstraat, voor zover niet bebouwd, werden bomen geplant. 
Later werden ook de beide zijden van de Voorstraat voorzien van bomen, die ieder jaar 
in de vorm van een haag werden bijgesnoeid. De verkoop van bomen vormde een niet 
onbelangrijke bron van inkomsten voor de heerlijkheid 17. 
De beide straten, de Voor- en Achterstraat, bleven lang onbestraat. In de 18de eeuw 
werden gedeelten van de Voorstraat voorzien van stenen. In 1796 werd besloten langs 
de huizen klinkerpaden aan te leggen. In 1802 volgde het besluit tot de aanleg van een 
klinkerpad aan de oostzijde van het dorp. De kosten werden bestreden uit de 
huisschatting. Ook de uitgaven van het uitdoen van de goten kwamen ten laste van deze 
heffing 18.  
 
HET HISTORISCH KADASTER  
Het vastleggen van het kopen en verkopen van onroerend goed geschiedde, nadat de 
koop was gesloten, voor schepenen van het plaatselijke gerecht. Zij maakten een 
zogenaamde transportakte op waarin verklaard werd dat A overdroeg aan B een huis, 
hofstede of grond. Deze akten, die tot in de 18de eeuw als regel op perkament waren 
geschreven, werden voorzien van de zegels van de schepenen, meestal drie in getal, die 
bij het passeren van de akte aanwezig waren geweest. Deze akte was bestemd voor de 
nieuwe eigenaar. De akten werden afgeschreven in een register, dat onder berusting 
bleef van de secretaris. Later werden de perkamenten akten niet meer gezegeld en 
vervolgens werd volstaan met het geven van een afschrift uit het register als 
eigendomsbewijs voor de koper. De delen waarin de transportakten werden 
opgeschreven werden transportregister genoemd. In deze registers werden vaak ook 
hypotheekakten opgenomen. Ook hiervan werden perkamenten akten afgegeven, die 
later vervangen werden door afschriften uit het register. Soms werd een afzonderlijk 
register van hypotheekakten bijgehouden: het register van plechten. Deze registers van 
transporten en plechten vormen de belangrijkste bronnen wanneer we willen proberen 
een historisch kadaster op te zetten. Zij bieden inhoudelijk aanknopingspunten om de 
geschiedenis van huizen, boerderijen en percelen grond te reconstrueren. Bij gebrek aan 
een kadastrale of huisnummering werden in de akten van transporten en plechten als 
regel de belendingen opgegeven. Dit geschiedde in de min of meer vaste volgorde 
noord, oost, zuid en west. Bij elke windrichting werd aangetekend wie de eigenaar was 
van het belendende huis of perceel of wat die belending was, bijvoorbeeld de straat, een 
dijk of de watergang. Deze gegevens geven een eerste aanwijzing over de locatie van 
het onroerend goed. Wanneer we alle gegevens van een bepaalde zijde van een straat of 
zoals in ons geval van het gehele dorp en de polders verzamelen moet het in principe 
mogelijk zijn lijsten van eigenaren op te stellen. Toch duiken er tal van problemen op. 
Allereerst werd van de bouw van een huis of boerderij vrijwel niets vastgelegd of zijn 
de bronnen daarvan niet meer voorhanden. Bovendien werd bij vererving geen akte 
opgemaakt. Het kon gebeuren dat een pand generatie na generatie binnen een en 
dezelfde familie bleef. Daardoor zal van zo'n pand gedurende lange tijd geen 
transportakte aanwezig zijn. En vanzelfsprekend zijn we steeds afhankelijk van de 
nauwkeurigheid, die betracht werd bij het opmaken van de akten en de volledigheid van 
de bronnen.  
De akten van transporten en plechten liggen vaak ongebruikt in de rechterlijke 
archieven. Ze zijn moeilijk hanteerbaar. Het reconstrueren van de geschiedenis van een 



huis of boerderij uit de grote massa van akten is in veel gevallen zeer lastig. Er moeten 
aanvullende bronnen zijn of bijzondere omstandigheden, zoals de locatie van een pand 
op de hoek van een straat, om binnen redelijke termijn de akten met succes te kunnen 
doornemen. In de praktijk blijkt dat het reconstrueren van de geschiedenis van een enkel 
pand niet eenvoudig is 19. In zulke gevallen is de meest aangewezen weg het bestuderen 
van een gehele straatzijde of van alle gegevens betreffende onroerende goederen in een 
plaats. We komen dan vanzelf bij het samenstellen van een historisch kadaster. De 
samenstelling daarvan heeft het belangrijke voordeel dat alle beschikbare gegevens 
worden verwerkt. Elders zijn verrassende resultaten geboekt met het integraal 
bestuderen van alle beschikbare bronnen. In het bijzonder moeten genoemd worden de 
'Werken van W.J. van den Berg over de Binnen-Egmonden en Egmond aan Zee 20.  
 
OPZET HISTORISCH KADASTER SINT PHILIPSLAND  
Het opzetten van het historische kadaster van Sint Philipsland werd voorafgegaan door 
het opstellen van een vrij gedetailleerd plan. Daarvoor werd nagegaan welk 
bronnenmateriaal beschikbaar was, welke gebruiksmogelijkheden deze gaven en hoe de 
gegevens verwerkt konden worden. Ook vond overleg plaats met deskundigen ten 
aanzien van bruikbare bronnen. Dit resulteerde in een notitie over dit onderwerp. De 
hoofdzaken van deze notitie laten wij hieronder volgen, aangevuld met de opgedane 
ervaringen.  
De rechterlijke en weeskamerarchieven van Sint Philipsland berusten in het Rijksarchief 
in Zeeland en maken onderdeel uit van de Rechterlijke archieven eilanden 21. Het 
rechterlijke archief bevat 18 inventarisnummers. Het weeskamerarchief is vermengd 
met het rechterlijke archief. De akten van transporten en plechten zitten voor een deel 
verscholen onder de term "schepenakten". De serie bleek, behoudens enkele kleine 
hiaten, vrij volledig aanwezig. Deze serie loopt over de periode 1647-1809 en was terug 
te vinden in acht inventarisnummers. 
N.B. Kort na de samenvoeging van de gemeenten Tholen en Sint Philipsland in de 
nieuwe gemeente Tholen op 1 januari 1995, is het rechterlijk- en weeskamerarchief van 
Sint Philipsland over gebracht naar het gemeentearchief van Tholen. 
Van meet af aan was het duidelijk dat voor het opzetten van het historisch kadaster niet 
alleen de primaire bronnen, dat wil zeggen de akten van transporten en plechten, 
verwerkt moesten worden. In beginsel moesten ook alle secundaire bronnen, dat wil 
zeggen archivalia, die op een of andere wijze informatie bevatten over onroerende 
goederen, doorgenomen worden. Hieruit zouden aanvullende gegevens kunnen worden 
geput. Deze secundaire bronnen bestonden uit gerechtsrollen, testamenten, borgtochten 
en volmachten, boedelinventarissen en boedelrekeningen, allen berustend in de 
rechterlijke en weeskamerarchieven. Behoudens de gerechts-rollen, die voor het 
merendeel werden bewerkt, werden ook deze bronnen geheel doorgenomen.  
Voor het controleren van de aan de hand van de akten van transporten en plechten 
verzamelde en geordende gegevens is eigentijds controlemateriaal van groot belang. De 
percelen grond in het dorp werden uitgegeven door de ambachtsheren tegen betaling 
van een jaarlijks bedrag als cijns. Deze inkomsten werden verantwoord in de rekeningen 
van de rentmeester van de heerlijkheid. In deze rekeningen werden de cijnzen 
verantwoord met opgave van degenen, die het bedrag betaalden, de nummers van de 
percelen, de oppervlakte en, uiteraard, de betaalde bedragen. Vooral het feit dat door 
middel van de {cijns}nummering de gegevens steeds in een vaste volgorde werden 
genoteerd maakt deze bron tot een goed controlemiddel. In het archief van de 



heerlijkheid Sint Philipsland, eveneens aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland, zijn 
rekeningen vanaf 1691 aanwezig. Echter, niet in alle rekeningen zijn de ontvangen 
cijnzen gespecificeerd. De jaren waarover dat wel het geval was bleken te zijn 1691-
1714, 1730-1733 en vanaf 1779. Vanaf 1818 is in het heerlijkheidsarchief een afzonder- 
lijke cijnsadministratie voorhanden. Zeer belangrijk waren de in 1779 en 1818 
opgemaakte kaarten van het dorp, met daarop aangegeven de precieze ligging en de 
grootte van de percelen. De daarbij gevoegde lijsten van de eigenaren/cijnsplichtigen 
maakten deze kaarten tot een waardevolle bron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ander controlemiddel is kohieren van belastingen. Het moet dan gaan om heffingen 
op onroerend goed of om aanslagen, die aan de gezinshoofden werden opgelegd, zonder 
een verdeling in klasse. Bij deze belastingen of accijnzen zijn de kohieren veelal 
opgemaakt in de volgorde van bewoning. Omdat niet gewerkt werd met een nummering 
zijn deze kohieren minder betrouwbaar voor wat betreft de volgorde dan de cijnslijsten. 
Bij het ontbreken van cijnslijsten vormen de kohieren echter een voor de hand liggende 
bron. In het rechterlijk archief troffen wij kohieren van de huisschatting aan over de 
periode 1674-1716. Voor ons doel waren belangrijk de kohieren van voor 1691, het jaar 
van aanvang van de cijnslijsten. Uit 1681 dateerde een kohier van de bewoners, met 
opgave van de personen van acht jaar en ouder. Bovendien was er een kohier uit 1696, 
met opgave van het aantal haardsteden. Voor de panden in het dorp was de periode na 
1691 niet meer interessant. De cijnslijsten waren een betere bron. Deze vermelden 
echter alleen de huizen in het dorp. Voor de bewoners van de boerderijen was het 
daarom wel van belang de kohieren door te nemen. Daarom werden ze voor deze 
categorie doorgewerkt tot en met 1716. In hoeverre zich wellicht ook in het archief van 
de Rekenkamer van de Staten van Zeeland, eveneens in het Rijksarchief in Zeeland, 
kohieren van voor 1674 bevonden, die bruikbaar zouden zijn, kon (nog) niet met 



zekerheid worden vastgesteld. Voor de latere periode bevat het archief van de Zeeuwse 
Rekenkamer wel voor dit doel geschikt materiaal. De aanwezigheid van de cijnslijsten 
was echter aanleiding hiervan geen gebruik te maken. Voor het opzetten van 
soortgelijke projecten van andere Zeeuwse plaatsen kan het betreffende archief 
waardevol materiaal bevatten.  
Als controlemiddel konden ook dienen twee lijsten van lidmaten van de Gereformeerde 
gemeente, daterend uit 1750 en 1758. De predikant noteerde de lidmaten in de volgorde 
zoals hij ze, van huis tot huis en van boerderij tot boerderij aantrof. Beide lijsten zijn 
opgenomen in de acta (handelingen) van de kerkenraad, die berusten in de archieven 
van de Hervormde gemeente te Sint Philipsland. N.B. Thans ondergebracht in het G.A. 
Tholen). 
Voor wat betreft de 19de eeuw zijn de bevolkingsregisters een welkome nieuwe bron. 
Het oudste register van Sint Philipsland dateert van 1813; Vervolgens werd een nieuw 
register aangelegd in 1821, dat doorloopt tot en met 1837. Deze registers berusten in het 
archief van de gemeente Sint Philipsland, (sinds 1 jan. 1995 G.A. Tholen). Ook daarin 
berustend en eveneens gebruikt als controlemiddel, maar niet verwerkt in het historisch 
kadaster, was een kohier van de belasting op deuren en ramen uit 1811.  
Gebruik werd gemaakt van enkele aanvullende bronnen, zoals in het Rijksarchief in 
Zeeland berustende kaarten, met daarop vermeld de eigenaren en pachters van 
boerderijen. Vooral de kaart van de polder, gekopieerd door D.W.C. Hattinga in 1744, 
bleek waardevol. Uit de rechterlijke en weeskamerarchieven werden zoveel mogelijk 
gegevens overgenomen, die direct of indirect te maken hadden met onroerende 
goederen. Ook de acta van de kerkenraad van de Gereformeerde, later Hervormde 
gemeente vanaf 1657 en de daarin opgenomen rekeningen van de diaconie werden 
doorgewerkt. De diaconie bezat huizen in het dorp, die vooral aan behoeftigen ter 
beschikking werden gesteld.  
Het archief van de Heerlijkheid Sint Philipsland bevatte eveneens aanvullende 
gegevens. Ten slotte werden ook de notulen en de correspondentie van het 
gemeentebestuur geraadpleegd. Deze bevinden zich in de archieven van de gemeente 
Sint Philipsland, in beheer bij het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint 
Philipsland. (vanaf 1 januari 1995 in het G.A. Tholen). Bij al deze bronnen werd de 
periode tot en met 1832 doorgenomen, het jaar waarin het kadaster werd ingevoerd.  
Het archief van de voormalige Oude Polder van Sint Philipsland, berustend bij het 
Waterschap Tholen, bevatte voor ons doel geen bruikbare informatie.  
Na verwerking van alle genoemde bronnen bleken de gegevens over de periode circa 
1811-1832 nog vrij onvolledig. Door de invoering van het Franse Burgerlijke Wetboek 
kwam een einde aan de vastlegging van transporten en hypotheken. In plaats daarvan 
kwam het register van eigendomsovergang, dat echter voor wat betreft Sint Philipsland 
niet voorhanden is. Daardoor ontbraken transacties vanaf 1811. Omdat de 
cijnsadministratie verre van nauwkeurig bleek te zijn was aanvullend onderzoek 
wenselijk. Daarom werden de akten van de dichtstbijzijnde notarissen, namelijk die van 
Tholen, over de betreffende periode nagegaan. Daarbij werd de aandacht 
geconcentreerd op de nagelaten akten van W.J. van Voorst Catshoek, die behalve 
notaris in Tholen tevens rentmeester van de heerlijkheid en secretaris van de gemeente 
Sint Philipsland was. Het lag voor de hand dat hij vele voor inwoners van Sint 
Philipsland bestemde akten opmaakte. Voor zover de tijd dat toeliet werden ook de 
protocollen van de andere in Tholen gevestigde notarissen nagegaan. Deze notariële 
archieven berusten in het Gemeentearchief Tholen. Dat niet alle transacties achterhaald 



konden worden wekt geen bevreemding. Allereerst was de keuze van de notaris vrij en 
naast notarissen in Tholen kan ook een beroep zijn gedaan op notarissen in Sint 
Maartensdijk, Scherpenisse, Steenbergen, Bergen op Zoom, Zierikzee of andere 
plaatsen. Op de tweede plaats was vastlegging van de verkoop door middel van een 
notariële akte niet verplicht. Ook met een onderhandse akte kon volstaan worden. In de 
gevonden notariële akten werd in enkele gevallen verwezen naar zulke akten, waarvan 
geen exemplaren meer voorhanden zijn. Ten overvloede werden nog geraadpleegd de 
registers van gedeponeerde akten bij de Rechtbank van eerste aanleg te Zierikzee. Dit 
leverde echter vrijwel niets op.  
Ten slotte werden ook alle relevante gegevens uit de Oorspronkelijke Aanwijzende 
Tafel uit 1832 van het Kadaster verwerkt. Bij de verwerking bleek dat deze gegevens 
niet in alle gevallen de werkelijke situatie van 1832 weergeven. In een aantal gevallen 
waren de eigendommen reeds van eigenaar gewisseld of waren de betreffende eigenaren 
inmiddels overleden.  
Zonder twijfel kunnen uit andere bronnen incidentele gegevens worden geput, die het 
historische kadaster aanvullen. Het zal echter duidelijk zijn dat de aandacht zich diende 
te richten op alle voor de hand liggende bronnen om tot een afronding van dit project te 
komen. 
 
VERWERKING VAN DE GEGEVENS  
Voor het verwerken van de transporten en hypotheken werd gebruik gemaakt van een 
daarvoor ontworpen formulier. De relevante informatie uit de akten kon hierop worden 
overgenomen. Vervolgens moest de op die wijze verzamelde informatie geordend 
worden op huis en boerderij. Voor de verwerking daarvan hebben wij gebruik gemaakt 
van de computer. Aanvankelijk lag het in het voornemen een hiervoor verder te 
ontwikkelen programma bij het Rijksarchief in Zeeland te gebruiken, doch door allerlei 
omstandigheden kwam dit niet beschikbaar. De gegevens werden daarom handmatig 
geordend en door middel van de computer bijeengebracht en op overzichtelijke wijze 
gesorteerd. Achteraf bezien had een meer doelmatig ingericht formulier en het coderen 
van de gegevens een meer efficiënte verwerking kunnen bevorderen.  
 
Wij geven hieronder een toelichting bij het historische kadaster, zoals dit hierachter 
volgt.  
 
Cijns-, kadastrale en huisnummers c.a. 1691, 1699, 1779, 1818  
Dit zijn de oudste gegevens van de cijnsadministratie (1691 en 1699) en van de daarbij 
behorende kaarten (1779 en 1818). De betreffende nummers zijn die van de 
cijnsadministratie. Voor wat betreft de jaren 1779 en 1818 zijn de betreffende nummers 
op de kaarten terug te vinden. Voorts is de oppervlakte in roeden toegevoegd. In Sint 
Philipsland was de Schouwse maat in gebruik. De Schouwse maat bestond uit het gemet 
(1 gemet = 0.416 hectare), die onderverdeeld was in 300 roeden (1 roede = 13.87 
vierkante meter). Voor de dijkwerken was, evenals in Schouwen, de Putse roede in ge- 
bruik. De oppervlaktematen, gebruikt vanaf 1820, waren de bunder (1 hectare), de roede 
(1 are) en de el (1 centiare). De wijziging in oppervlakte houdt verband met de 
uitkomsten van nieuwe metingen of met splitsingen van de erven.  
Toegevoegd zijn de verschuldigde cijnsbedragen.  
 
 



1832  
De betreffende nummers zijn die van de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van dat 
jaar. De nummers zijn op de kadastrale kaart terug te vinden. De gegevens over de 
oppervlakte enz. zijn opgenomen achter het historische kadaster.  
 
1992  
Dit is het huidige huisnummer waaronder het pand thans bekend staat, c.q. het 
huisnummer zoals dit tot de afbraak van het pand in gebruik was.  
 
Inleiding  
In een beknopte inleiding bij de gegevens hebben wij een aantal bijzonderheden naar 
voren gebracht over het betreffende pand of boerderij. Tevens dient deze inleiding om 
onduidelijkheden te signaleren of toe te lichten. Zoveel mogelijk is geprobeerd de lijn 
naar het heden door te trekken door vermelding van in het bijzonder de huidige 
bestemming.  
 
Kohieren huisschatting 1674-1696  
Hier zijn de gegevens overgenomen uit de kohieren van de huisschatting over de 
periode 1674-1690. Daaraan zijn toegevoegd de gegevens van het kohier van 1696, met 
het aantal haardsteden.  
 
Kohier bewoners 1681  
Overgenomen zijn de gegevens uit dit kohier, dat wil zeggen de (hoofd)bewoners en het 
aantal personen boven de acht jaar aldaar woonachtig.  
 
Cijnsplichtigen  
De aanwezige gegevens uit de rekeningen van de heerlijkheid van degenen, die de 
cijnzen betaalden c.q. verschuldigd waren zijn hier genoteerd. Het gaat hier over de 
perioden 1691-1714, 1730-1733 en 1779-1833. 
 
Lidmatenlijsten Gereformeerde Gemeente Sint Philipsland 
Hier zijn opgesomd de in het pand of boerderij woonachtige lidmaten van de 
Gereformeerde gemeente in 1750 en 1758.  
 
Bevolkingsregisters  
Uit de bevolkingsregisters (1813 en 1821-1837) werden overgenomen de toenmalige 
aanduidingen bestaande uit een letter en een nummer. In deze periode was nog maar één 
letter (A) in gebruik voor zowel het dorp als in het buitengebied. Volstaan werd met het 
vermelden van de (hoofd)bewoners en hun beroepen.  
 
Samenvatting eigenaars (pachters/gebruikers)  
In deze lijst hebben wij een door ons samengesteld overzicht gegeven van alle 
eigenaren, met de periode waarin zij eigenaar waren. Bij de boerderijen hebben wij, 
voor zover van toepassing, ook een lijst van pachters/gebruikers gegeven. Voor de 
samenstelling hiervan hebben wij gebruik gemaakt van alle geraadpleegde bronnen. 
Deze zijn terug te vinden onder de "transacties enz.".  
Om een zo compleet mogelijke samenvatting te verkrijgen hebben wij bovendien 
gebruik gemaakt van alle beschikbare genealogische bronnen, voor zover bewaard 



gebleven. Hiertoe behoren de doop- en trouwboeken, de doodlijsten en het begraaf- 
register, de akten van de burgerlijke stand, lijsten van belijdenis en attestatie enz. Aan 
de hand van deze bronnen konden wij onder meer van veel personen de sterfjaren 
toevoegen of aan de hand van huwelijksdata de overgang van het onroerend goed naar 
bijvoorbeeld een schoonzoon preciseren.  
Evenals in de inleidingen hebben wij ook in de samenvatting gestreefd naar standaar-
disatie in de schrijfwijze van de persoonsnamen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Nederlandse Hervormde Kerk met de Kerkdreef; tweede decennia van de 20ste eeuw, op de 

voorgrond brievengaarder ].M. Kunst. 
 

Transacties enz. 
Alle verwerkte bronnen zijn hier samengebracht. Na het jaar volgt de datum, de bron en 
een volgnummer. Het merendeel van deze bronnen is aangeduid met R.A. = 
Rechterlijke en weeskamerarchieven van Sint Philipsland, berustend in het Rijksarchief 
in Zeeland. (sinds 1 jan. 1995 in G.A. Tholen) In de betreffende inventarisnummers is 
zowel van folio-, blad- zijde- als volgnummers gebruik gemaakt. Om een en ander niet 
te ingewikkeld te maken hebben wij volstaan met: nr. De ene keer zal dit verwijzen naar 
een bladzijde, de andere keer naar een folio en weer een andere keer naar een 
volgnummer in het betreffende inventarisnummer. 
N.B. Kort na de samenvoeging van de gemeenten Tholen en Sint Philipsland in de 
nieuwe gemeente Tholen op 1 januari 1995, is het rechterlijk- en weeskamerarchief van 
Sint Philipsland over gebracht naar het gemeentearchief van Tholen. 
 Bij de weergave van de gegevens hebben wij zoveel mogelijk gestreefd naar een 
uniforme presentatie van de gegevens. In het geval van verkopen zijn eerst de verkoper 
en de koper opgegeven, vervolgens het huis, de boerderij of de grond, vervolgens de 



ligging en ten slotte de prijs, voor zover vermeld. Deze volgorde sluit geheel aan bij de 
inhoud van de originele akten. Bij hypotheken is een soortgelijke opzet gekozen. 
In de akten van transport hebben we gekozen voor de term “verkoopt” of “ verkopen” 
met het oog op de uniformiteit. Maar met nadruk moet worden opgemerkt dat het in 
hoofdzaak transportakten betreffen waarin de overdracht (transport) wordt vastgelegd. 
Ook bij de hypotheekakten is gekozen voor een hedendaagse vertaling van de gegevens, 
die tegemoet komt aan de leesbaarheid.  
De inhoud van de akten is zo nauwkeurig mogelijk overgenomen. Vaak bevatten de 
persoonsnamen kennelijke fouten of zijn ze fonetisch genoteerd. Dit werd zoveel 
mogelijk gerespecteerd. Slechts in incidentele gevallen werden spel- of schrijffouten 
stilzwijgend verbeterd. Daarentegen hebben wij in de inleidingen en in de 
samenvattingen wel gestreefd naar een standaardisatie in de schrijfwijze van de 
persoonsnamen.  
Bij de transacties zijn ook alle gevonden aanvullende gegevens verwerkt, die direct of 
indirect met de betreffende onroerende goederen te maken hebben. Het gaat hier vooral 
om gegevens uit boedelinventarissen, boedelrekeningen, besluiten van de kerkenraad en 
van de weeskamer enz. Bij boedels is een kort uittreksel gegeven van de onroerende en 
roerende goederen. Het eventuele boeken- en schilderijenbezit werd als regel steeds 
vermeld. Soms zijn ook testamenten vermeld. Met nadruk moet echter worden 
opgemerkt dat op dit punt geen volledigheid is betracht.  
 
HOTEL-CAFÉ "DE DRUIVENTROS" (VOORSTRAAT 41)  
Aan de hand van het bijeengebrachte materiaal in het kader van de samenstelling van 
het historisch huizenkadaster is het mogelijk de geschiedenis van de panden in Sint 
Philipsland, voor zover daterend van voor 1833, na te gaan. Aangevuld met andere 
bronnen is het mogelijk een goed inzicht te krijgen in de eigenaars en bewoners. Om dit 
te illustreren willen we de geschiedenis nagaan van een van de oudste panden. We 
kozen hiervoor het pand Voorstraat oostzijde nummer 41. Hier staat thans het hotel-café 
"dé Druiventros".  
 

De eerste eigenaar  
Het huis werd spoedig na de herbedijking en de uitgifte van de terreinen in het nieuwe 
dorp gebouwd. Vermoedelijk is de eerste eigenaar Antonij Pieterse van den Eijnde ook 
de opdrachtgever van de bouw geweest. Reeds in 1648 liet hij een kamer bijbouwen. 
Dat werk werd uitgevoerd door Willem Pieters, timmerman uit Nieuw-Vossemeer, die 
ook andere huizen in Sint Philipsland bouwde en verbouwde. In 1652 blijkt bij het pand 
een schuur te staan. De bouw van huis, schuur en verdere opstallen zal niet deugdelijk 
zijn geweest, want het jaar daarop gaf Anthonij Pieterse van den Eijnde opdracht om 
zijn panden te verbeteren en een nieuwe schuur te bouwen 22. 
Na het overlijden van Van den Eijnde in 1653 hertrouwde de weduwe, Hendrikje 
(Hijnderijcxen) Marinus, met Cornelis Hijnderijcksen Pover 23. Hij was lange tijd 
schepen van Sint Philipsland (1653-1692) en was in het pand actief als herbergier. Of 
ook Van den Eijnde al herbergier in dit pand was is niet duidelijk. Dat Cornelis Pover 
hier bier tapte blijkt uit twee schuldbekentenissen uit 1657 en 1675. In het ene geval 
betrof het een schuld wegens geleverd bier, in het andere geval een schuld aan de 
weduwe van de Rotterdamse brouwer Samuel de Back. In 1659 hing hier een "armbus". 
Daarin konden de bezoekers een gift voor de armen stoppen 24. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Voorstraat in 1939. Het pand rechts met de twee dakkapelletjes is hotel de “De 
Druiventros”  

 
De kerkschuur  
Povers vrouw behoorde tot de Gereformeerde gemeente, die hier in 1657 werd 
gevormd. Cornelis Pover was nog geen lidmaat, maar stelde wel zijn schuur in het 
genoemde jaar ter beschikking. Hij liet die herstellen om voor de diensten te laten 
gebruiken. In de schuur werden ramen aangebracht en banken geplaatst. Een 
eenvoudige kansel werd vervaardigd, voorzien van een zandloper om de preek binnen 
de gewenste tijdslimiet te houden. Als vergoeding ontving Pover 24 gulden per jaar. De 
kerkelijke gemeente ontving voor dit onderkomen subsidie van de Staten van Zeeland. 
Die subsidie was heel wat hoger dan de huur. In 1659 ging de schuur nog meer op een 
kerk lijken door de bouw van een torentje met klok. Ook werd een nieuw rieten dak 
aangebracht 25. In 1663 koos Cornelis Pover definitief voor de Gereformeerde gemeente. 
Hij deed in dat jaar belijdenis, werd diaken (1667-1687) en vervolgens ouderling (1690-
1692) 26. 
De kerkschuur bleef in gebruik tot 1668 toen het nog steeds bestaande kerkgebouw in 
gebruik werd genomen. Waarschijnlijk werd de kerkschuur afgebroken. We leiden die 
veronderstelling af uit het feit dat in 1685 de schuur niet meer wordt genoemd. Het is 
bekend dat bij de bouw van de kerk gebruik werd gemaakt van sloophout van tot 
dusverre onbekende herkomst 27. Wellicht was dit hout afkomstig van de schuur.  
 
Johannes van de Luister  
In 1685 verkocht Cornelis Pover zijn huis aan Johannes van de Luister. Deze verkoop 
werd in 1704 wederom in een akte vastgelegd: Wellicht was het een gedwongen 
verkoop. Na Povers overlijden in 1692 bleken de schulden hoger dan de baten. Van de 
Luister werd als beheerder van de failliete boedel aangesteld 28. 
Johannes van de Luister was een machtig man. Zijn vader Aelbrecht was met diens 
broer Huybrecht uit het Zuidbevelandse Biezelinge naar Sint Philipsland gekomen. 
Aanvankelijk waren zij pachters van hofstedes van een van de ambachtsheren, mr. 
Gerard van der Nisse. Huybrecht Lambrechtssen slaagde er binnen korte tijd in eigenaar 



te worden van een boerderij en breidde zijn bezit gestadig uit. Hij komt ook voor met de 
achternaam Eggebeen. De nazaten noemden zich Luijstervliet, later Van de Luister, naar 
de gelijknamige kreek, die zich als een herinnering aan de situatie van voor de her- 
bedijking door de polder slingerde. Huybrecht Lambrechtssen werd in 1654 schout. Zijn 
broer Aelbrecht volgde hem in die functie in 1674 op. Diens zoon Johannes van de 
Luister volgde zijn vader op als secretaris. Overigens niet tot ons hedendaags genoegen. 
Zijn hand en taal vormen puzzels op zichzelf. In 1690 werd Johannes schout. Hij had de 
bestuurlijke touwtjes vrijwel geheel in handen, want hij was ook dijkgraaf, klerk van de 
polder en kerkmeester. Gedurende korte tijd was hij ook ouderling 29. 
Ten tijde van Johannes van de Luister vergaderde het dorpsbestuur in een kamer van 
zijn herberg. Vermoedelijk is dat ook al het geval geweest ten tijde van zijn voorganger 
Coenelis Pover. Het bier voor zijn herberg haalde Johannes uit de eigen brouwer ij van 
Sint Philipsland 30. In 1694 kreeg hij van de ambachtsheren toestemming om achter zijn 
huis een nieuwe schuur te bouwen.  
Johannes van de Luister was getrouwd met Willemijntie Reinierse (Harthoorn). Na zijn 
overlijden in 1706 hertrouwde de weduwe zeven jaar later met Laurens de Kock, die 
vanaf dat jaar tot zijn overlijden in 1747 schepen van Sint Philipsland was. Als zodanig 
was hij geruime tijd burgemeester, dat wil zeggen: de oudste schepen en in die kwaliteit 
vervanger van de schout. Ook was hij gezworene van de polder en diaken. In 1717 
kocht De Kock de boerderij waarop hij en zijn vrouw woonden (Bouwlust). Na het 
overlijden van Willemijntie Reinierse hertrouwde Laurens de Kock in 1720 met Maatje 
de Jonge.  
 
Dorpsregthuys  
Wie in het huis aan de Voorstraat woonden in de eerste helft van de 18de eeuw is niet 
bekend. In het midden van die eeuw werd het pand bewoond door Rachel, een dochter 
van Laurens de Kock. Zij huwde met Simon Faasse. Hij kocht het pand in 1752 uit de 
boedel van zijn schoonvader voor het zeer lage bedrag van 20 Vlaamse ponden (120 
gulden). Faasse werd in 1751 bode tevens schutter en 's herendienaar. De schutter 
haalde het loslopende vee op. De eigenaars konden het tegen betaling van een boete 
terughalen. De 's herendienaar was de assistent van de schout. Het dorpsbestuur 
vergaderde inmiddels weer in dit pand, dat weer herberg was, en zo was Simon dicht bij 
de hand als zij hem in een van zijn functies nodig hadden. Ook de dijkgraaf en de 
gezworenen van de polder vergaderden bij Faasse. De herberg stond dan ook bekend als 
het "Dorps Regthuys". Ook werd het vergadervertrek de "Dorpsregtcamer" genoemd. 
Ten tijde van Faasse hing hier opnieuw een armenbus 31.  
Op 1 november 1762 liet Simon Faasse, die toen ziek was, zijn testament opmaken. Zijn 
vrouw Rachel was het jaar tevoren overleden. Simon was achtergebleven met zes 
kinderen in de leeftijd van een tot vijftien jaar. Hij wilde dat zijn kinderen bij elkaar 
zouden blijven tot de jongste twaalf jaar zou zijn. Daarom mochten het huis en de 
goederen niet verkocht worden. Als voogden stelde hij aan zijn broer Jan Faasse en zijn 
zwager Willem Meijer, die getrouwd was met Johanna de Ko(c)k. Simon zou niet meer 
herstellen. Eind december 1762 overleed hij.  
De oudste zoon, Marinus Faasse, volgde zijn vader in 1763 op in de functies van bode, 
schutter en 's herendienaar. Hij werd in 1766 ontvanger van de huisschatting en in 1777 
sluiswachter en gezworene van de Henriëttepolder. Marinus trouwde in 1768 met 
Cornelia Pikkaart uit Sint Annaland. Marinus had een uitstekende reputatie en was bij 



zeer velen bemind door zijn voorbeeldige gedrag. In de loop van 1793 werd Faasse 
ernstig ziek. Op 4 september overleed hij. Hij liet een weduwe en drie kinderen na 32. 
Na het overlijden van Marinus Faasse hertrouwde de weduwe het jaar daarop met 
Cornelis Verkouteren, die de herberg voortzette. Tot bode, schutter en 's herendienaar 
werd Servaes van den Doel aangesteld, die gehuwd was met Adriana Faasse, een 
dochter van Marinus. Cornelis Verkouteren vervulde naast zijn herbergierschap ook 
enkele functies. Hij volgde Marinus Faasse Sz. op als ontvanger van de huisschatting en 
werd gaarder van de onbeschreven middelen. Verkouteren kocht het deel van het huis 
van zijn stiefkinderen in 1807 nadat zijn vrouw eerder dat jaar, in mei, was overleden.  
Verkouteren werd als bewoner opgevolgd door Adriaan Verspoor. Hij was schipper en 
geboren in Bruinisse. Zijn vrouw, Sara Schooneboom, geboren in Veere, ging de 
herberg beheren. Het gezin vertrok in 1827 naar Zuidland. De nieuwe herbergier werd 
Joseph van Nieuwenhuijzen. Met zijn ouders was hij vanuit Prinsenland (Dinteloord) 
naar Sint Philipsland gekomen. In 1803 werd de toen 30-jarige Joseph eigenaar van de 
boerderij “Het Oude Baken”. In 1824 verkocht hij de boerderij weliswaar met forse 
winst, maar vermoedelijk waren zijn financiële omstandigheden de reden voor deze 
verkoop. In 1827 werd hij herbergier. Na zijn overlijden in 1833 zette de weduwe 
Lijntje van Nieuwenhuijzen de herberg voort. Zij overleed in 1847.  
De oudste zoon, Jacobus van Nieuwenhuijzen, werd de nieuwe herbergier. Hij was 
tevens timmerman. Het college van schout en schepenen had inmiddels plaats gemaakt 
voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en assessoren, later 
burgemeester en wethouders. De gemeente betaalde voor het gebruik van een kamer in 
de herberg twintig- later vijfentwintig gulden per jaar. Die situatie bleef duren tot 1862 
toen het schoolgebouw bij de Hervormde kerk leeg kwam te staan. Dit werd als 
gemeentehuis in gebruik genomen 33.  
Na Van Nieuwenhuijzen was hier logementhouder: J. A. Mol. Wellicht is hij de 
bedenker geweest van de naam "de Druiventros". Thans (2006) wordt het onder 
dezelfde naam nog geëxploiteerd door de familie J. Voshol.  
 
BOERDERlJ"BOUWLUST"  
Aan de hand van de gegevens, uit het historische kadaster kan ook de geschiedenis, van 
de boerderijen worden achterhaald Meestal zijn van deze boerderijen veel meer 
bijzonderheden te vinden dan van de huizen in het dorp. Niet alleen kan informatie 
gevonden worden over de eigenaren, maar ook over de pachters, Ook hier kan, 
aangevuld met andere gegevens een vrij volledig beeld worden gegeven vanaf de bouw 
tot de invoering van het kadaster.  
 
Als voorbeeld kozen wij voor de boerderij "Bouwlust". Deze hofstede, gelegen in de 
zuidoosthoek van de Oude Polder, was tot de watersnoodramp van 1953, de enige 
boerderij op het voormalige eiland, die nog in de oude, misschien zelfs grotendeels 
oorspronkelijke staat verkeerde. De schuur verdween tijdens de genoemde stormramp, 
toen geheel de polder overstroomde. Het huis, met op de gevel muurankers, die het jaar 
1671 aangaven, moest in 1992 wegens bouwvalligheid worden gesloopt. Dit was 
veroorzaakt door schade tijdens de Tweede Wereldoorlog, de reeds genoemde ramp van 
1953 en de daarna uitgevoerde dijkverzwaring in het kader van de Deltawerken  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boerderij Bouwlust in 1920. Op het gerij zit opa Adriaan van Dijke met kleindochter Suze. 
Op het grasveld voor de De 17e eeuwse boerderij het echtpaar Adriaan Marinus van Dijke en 

Lauwerina van Dijke Mol. 
 
Zuythoeve  
De oudst bekende pachter van de boerderij was Daem Jacobs, die de eerste schout van 
Sint Philipsland was (1647-1654). Hij pachtte zowel de "Noorthoeve" (thans boerderij 
Broedershof) als de "Zuythoeve" (nu boerderij "Bouwlust") van Jacob van Baerlandt, 
ambachtsheer van Dirksland en gerechtigde in de heerlijkheid Sint Philipsland. Na 
Daem Jacobs werd de kavel in twee delen verpacht. Willem Geerinck en later zijn zoon 
Nicolaes waren pachters van de zuidelijke hoeve. De oude benamingen Noort- en 
Zuythoeve werden later niet meer gebruikt 34.  
Tijdens de zware stormvloed van 1682 overstroomde Sint Philipsland. Een groot gat 
werd geslagen in de zeedijk bij de boerderij van Nicolaes Geerinck tot vlak bij het dorp. 
Het bleek niet mogelijk het gat te dichten. Gekozen werd voor het leggen van een 
nieuwe dijk. Daardoor ontstond de opvallende inham bij de zogenaamde "Dikken 
hoek". 16 gemeten 217 roeden werd aldaar buitengedijkt ten nadele van de bij de 
boerderij behorende grond. Nog steeds wordt deze buitendijkse locatie: “tussen de 
hoeken” genoemd  
 
Vijandelijk bezit  
Eigenaar Jacob van Baerlandt woonde in Antwerpen. Via zijn dochter bleef de boerderij 
in het bezit van Zuid Nederlandse adel. Tijdens de Spaanse successieoorlog (1702-
1713) werden de inkomsten van Zuid-Nederlanders tijdelijk geconfisqueerd. Om die 
reden moesten de inkomsten worden afgedragen aan de Rentmeester van de Grafelijke 
domeinen in Zeeland beoosten Schelde, die te Zierikzee zetelde. Aan hem moest 
Nicolaes Geerinck de pacht betalen.  



In 1705 werd Johannes van de Luister pachter. Over hem hebben wij hiervoor een 
aantal bijzonderheden gegeven als eigenaar van het pand Voorstraat 41 ("de 
Druiventros"). Na zijn overlijden hield zijn weduwe Willemijntje Reinierse (Harthoorn) 
het bedrijf aan. Zij hertrouwde in 1713 met Laurens de Kock, geboren in Oud-
Vossemeer.  
In 1717 kochten Laurens en Willemijntje de boerderij en het land voor 12 Vlaamse 
ponden (72 gulden) per gemet of in totaal 2033 ponden Vlaams. Om de koopsom te 
kunnen financieren leenden zij van mr. Willem Ockersse, secretaris en oud-
burgemeester van Zierikzee, een bedrag van 2000 Vlaamse ponden 35. De boerderij en 
de grond werden voor dat bedrag verbonden. Deze hypotheek was bij het overlijden van 
Laurens de Kock in 1747 nog niet afbetaald. Er bleek zelfs een grote achterstand in de 
betaling van de rente te zijn. Dit werd Cornelis de Kock, zoon van Laurens, die in 1752 
het bedrijf met de daarop rustende lasten had overgenomen, noodlottig. Hij moest 
toestaan dat de boerderij in 1756 werd verkocht aan Francois Johan Nebbens uit 
Zierikzee. De koopsom bedroeg 6 ponden Vlaams (36 gulden) per gemet, dat wil 
zeggen de helft van het verkoopbedrag in 1717. Francois Johan Nebbens was getrouwd 
met Petronella de Kok. Misschien bestond er een familierelatie met Cornelis de Kock.  
 
Familie Van Dijke  
Het is niet bekend hoe lang Cornelis de Kock de boerderij bleef bewonen. Zeker is dat 
Johannes van Dijke, die zich in 1773 vanuit Westkerke op het eiland Tholen in Sint 
Philipsland vestigde, de boerderij in 1789 kocht van de weduwe van Francois Johan 
Nebbens voor 10 ponden Vlaams per gemet. De veronderstelling ligt voor de hand dat 
hij al geruime tijd pachter was op deze hofstede.  
Na het overlijden van Johannes van Dijke in 1807 verpachtte zijn weduwe Neeltje 
Klippel de boerderij aan haar zoon Pieter. Hij kocht uit haar boedel het bedrijf in 1818 
aan voor 150 gulden per gemet. Kort voor zijn overlijden in 1825 verpachtte Pieter van 
Dijke, de zoon van Johannes en Neeltje Pieters Klippel de hoeve aan zijn oudere broer 
Adriaan. Na het overlijden van Pieter kwam het bedrijf aan zijn weduwe Adriana van 
Oeveren. Zij overleed in 1831 kinderloos. De helft van haar bezit liet zij na aan de 
kinderen van haar zuster Maria, getrouwd met Adriaan van Dijke, de pachter van de 
boerderij aan de rand van het dorp. De taxatieprijs bedroeg in 1831 300 gulden per 
hectare. Pieter Adriaanszoon van Dijke kreeg in het testament van Adriana van Oeveren 
het recht van voorkeur op de boerderij. Hij maakte daar gebruik van.  
Pieter van Dijke kreeg later bekendheid als de eerste voorganger van de Christelijk 
Afgescheiden gemeente van Sint Philipsland (thans Oud Gereformeerde Gemeente in 
Nederland). Vanaf 1836, het jaar van zijn bekering, tot omstreeks 1840 was de boerderij 
de plaats van samenkomst van deze gemeente. Hier preekte meermalen ds. H.J. 
Budding, die zich als enige predikant in Zeeland had afgescheiden van de Hervormde 
Kerk.  
Nadat Pieter van Dijke zich geroepen voelde tot het predikambt wijdde hij zich volledig 
aan het "oefenen" voor zijn gemeenteleden. Later, in 1851, werd hij tot predikant 
bevestigd in Sint Philipsland door ds. L.G.C. Ledeboer 36. De boerderij was inmiddels in 
eigendom overgegaan naar Pieters jongere broer Abraham. Door vererving in rechte lijn 
kwam het bedrijf aan de huidige bewoner. Met recht kan hier worden gesteld dat de 
boerderij reeds meer dan tweehonderd jaar in het bezit van dezelfde familie is.  
 
 



HET HUIS VAN DE DOMINEE  
Een historisch kadaster, zoals hierachter volgt, biedt veel mogelijkheden voor nader 
onderzoek. Tal van vragen kunnen dankzij dit werk beter beantwoordt worden. Aan de 
hand van een voorbeeld willen wij dit nader uitwerken.  
Sint Philipsland kreeg in 1657 een eigen Gereformeerd predikant. Op 21 januari van dat 
jaar werd ds. Daniël Ketelaer bevestigt als de eerste herder en leraar voor de nog kleine 
gemeente, die ruim twintig lidmaten omvatte. Op 8 mei 1657 werd een kerkenraad 
gekozen, bestaande uit twee ouderlingen en twee diakenen (37).  
Onze vraagstelling luidt: waar woonden ds. Ketelaer en zijn opvolgers? Hoe voorzagen 
de predikanten van Sint Philipsland in hun huisvesting?  
De predikanten van die dagen woonden meestal niet in een woning, die eigendom was 
van de plaatselijke gemeente. Zij kochten of huurden een pand. Een vergoeding voor de 
huisvestingskosten kregen zij uitbetaald van de rentmeester van de zogenaamde 
geestelijke goederen, de na de Reformatie in beslag genomen eigendommen van de 
Roomse instellingen. De baten werden gebruikt voor het betalen van onder meer de 
salarissen van de predikanten. Het was min of meer gebruik dat indien de predikant een 
eigen huis bezat zijn opvolger die woning overnam.  
 
Voorstraat 11-17  
Van dat laatste kon uiteraard geen sprake zijn bij ds. Ketelaer. Hij liet zelf een ruime 
woning bouwen aan de Voorstraat oostzijde, toen het meest noordelijke huis aan die 
zijde van de straat. De woning stond op de plaats waar thans de panden Voorstraat 11, 
13, 15 en 17 staan. Ds. Daniël Ketelaer overleed reeds in 1660. Zijn weduwe, Philippina 
van der Vliet, met wie hij in 1659 was hertrouwd, overleed kort na haar man. Op 6 
maart 1661 werd de vacature, na een scherpe strijd tussen de kerkenraad en de classis 
Tholen en Bergen op Zoom vervuld door de komst van de proponent Anthoni Caerman. 
Hij kocht het huis van de erfgenamen aan voor 2050 Carolusguldens, waarvan hij 800 
gulden contant betaalde en het restant in termijnen tegen een rente van 4,5 % (38)  
Ds. Caerman vertrok in 1666 naar Stavenisse. Hij bevestigde op 4 april van dat jaar zijn 
opvolger, de proponent Vincent Bolle. De dag ervoor hadden beiden onderhandeld over 
het woonhuis en waren tot overeenstemming gekomen. De toen bijna 26-jarige aspirant-
predikant kocht het pand van ds. Caerman voor 2025 Carolusguldens. Uit de 
transportakte blijkt dat het pand over een kelder beschikte, die diende voor de berging 
van bier en brandstof. Ds. Bolle zou de koopsom in ter- mijnen betalen tegen een rente 
van 4,5 %.  
Eind 1671 nam ds. Bolle een beroep aan naar Serooskerke (Schouwen). Het beroep van 
een nieuwe predikant had heel wat voeten in de aarde. Eén van de gerezen problemen 
betrof de overname van de pastorie. Op 21 december 1671 vond op verzoek van ds. 
Bolle een taxatie plaats van zijn woning. Dit geschiedde door de predikanten Arnoldus 
Fincon uit Halsteren, Johannes Manteau uit Kruisland en Gillis Bursius uit Oud-
Vossemeer. Zij waren daartoe afgevaardigd door de Classis. Als vertegenwoordigers 
van de kerkeraad van Sint Philipsland waren aanwezig bij de taxatie Willem Wil- lemsz. 
Meijer, Cornelis Lambrechtsz. en Cornelis Pover. Dit zestal taxeerde de woning op 
2200 gulden, maar vanzelfsprekend kon ds. Bolle de prijs iets laten zakken. Dat laatste 
deed hij overigens niet. Hij stond erop de taxatieprijs te ontvangen. De kosten van het 
transport zouden gedeeld kunnen worden tussen koper en verkoper. De keuze voor de 
nieuwe predikant was inmiddels gevallenop de proponent Pontiaan van Hattem uit 
Bergen op Zoom. Hij verklaarde zich min of meer accoord met de overname van de 



woning. Maar om hierover zekerheid te hebben werd de voorwaarde van het overnemen 
van de pastorie tegen de taxatieprijs opgenomen in de beroepsbrief. Bovendien moest de 
nieuwe predikant de onkosten van het beroep vergoeden. Die twee voorwaarden schoten 
in het verkeerde keelgat bij de Classis. De broeders vonden dat hier sprake was van de 
zonde van simonie - het verhandelen van geestelijke zaken door middel van geld of 
financiële eisen - en daarom werd het beroep op 5 april 1672 niet goedgekeurd. Na heel 
wat verwikkelingen volgde op 27 mei een nieuw beroep, zonder de gewraakte 
voorwaarden. Op 12 juli keurde de Classis het beroep goed en op 31 juli werd Pontiaan 
van Hattem bevestigd in Sint Philipsland (39).  
Tegen alle verwachting in hield de nieuwe predikant geen woord en kocht het huis van 
zijn voorganger niet aan. Het was één van de oorzaken van de danig verstoorde 
verhouding tussen de predikanten Bolle en Van Hattem. De laatste ging het pand huren 
van ds. Bolle voor 90 gulden per jaar. Voor ds. Bolle was dat alles een financiële strop. 
Hij bleef met een flinke schuld zitten. Voor zo'n riante woning waren weinig 
gegadigden. In 1675 kon hij het pand ten slotte verkopen, maar niet anders dan met 
verlies. Dijkgraaf Huybrecht Lambrechtssen kocht het pandaan voor 300 ponden 
Vlaams of 1800 gulden. De helft van de koopsom betaalde hij contant. De rest werd in 
1677 afgelost. De nog te betalen huur door ds. Van Hattem was voor de koper. Hij 
moest de huurovereenkomst gestand doen, die ds. Bolle kort voor de verkoop had 
gesloten met Cornelis Walraven.  
 
Voorstraat 20-24 
Ds van Hattum was inmiddels een andere woning in het vooruitzicht gesteld. Eén van 
de ambachtsheren van Sint Philipsland, Anthony de Huybert, heer van Kruiningen, liet 
een groot nieuw huis bouwen of het aldaar aan de andere zijde van de straat staande 
pand ingrijpend verbouwen en vergroten ten behoeve van ds. Van Hattem. Dit stond op 
de plaats waar thans de panden Voorstraat 20, 22 en 24 staan. Ds. Van Hattem, die 
ongehuwd bleef, betrok dit pand in mei 1677. Aanvankelijk weigerde hij het restant van 
de huur van zijn oude woning te betalen, evenals de verschuldigde belastingen. Hij 
zocht allerlei uitvluchten. Ten slotte veroordeelden de schepenen hem tot betaling van 
zijn schuld (40).  
In 1680 werden geruchten verspreid dat de predikant onrechtzinnig preekte. Het werd 
het begin van een lange kerkrechtelijke procedure, die tenslotte in 1683 eindigde met de 
ontzetting van ds. Van Hattem uit zijn ambt en het bevel om Sint Philipsland te verlaten. 
De opvolger werd de proponent Adrianus Reijgersman, die op 5 december.1683 
bevestigd werd. Vermoedelijk heeft hij ook het pand van zijn voorganger bewoond. Ds. 
Reijgersman vertrok in 1686 naar Stavenisse. Op 1 septem- ber van dat jaar werd de 
proponent Nicolaus Wouters als nieuwe herder en leraar bevestigd. Vermoedelijk heeft 
hij het huis aangekocht. Deze transactie werd echter eerst op 12 april 1690 officieel 
vastgelegd. De koopsom was 300 ponden Vlaams (1800 gulden). Voor hetzelfde bedrag 
en op dezelfde dag verkocht ds. Wouters, die inmiddels predikant in Oud-Vosserneer 
was, het pand aan de nieuwe predikant van Sint Philipsland, ds. Johan Boeye. Hij stond 
hier vanaf 1688 en vertrok in 1695 naar Zonnemaire.  
Met winst - de koopsom was 2000 gulden - verkocht ds. Boeye het pand aan zijn 
opvolger, ds. Johannes van der Kruyssen, één van de meest kleurrijke figuren onder zijn 
ambtgenoten. Een man, die geen blad voor de mond deed, emotioneel kon zijn en ruzies 
niet uit de weg ging. Ook een man, die blijkbaar over een behoorlijk vermogen 
beschikte. Hij voldeed de koopsom contant en liet verschillende huizen bouwen in het 



dorp, blijkbaar als geldbelegging. Ook had hij enige tijd de huidige Reephoeve in zijn 
bezit. Zijn pastorie aan de Voorstraat bezat een goudleren behang, een bijzonderheid 
voor een dorpspastorie. Ds. Van der Kruyssen bleef Sint Philipsland trouw. Hij overleed 
hier op 19 maart 1711. De woning bleef bewoond door de we- duwe, Margaretha 
Debbits. In 1717 verkocht haar zoon het pand namens de weduwe aan schoolmeester 
Cornelis Noorthoek voor het lage bedrag van 325 gulden. Vermoedelijk was het pand in 
slechte staat, want Noorthoek liet het splitsen.  
 
Voorstraat 46/48  
Samuel Specht werd op 24 mei 1711 de nieuwe predikant. Hij vertrok in 1714 naar 
Strijen. Zijn opvolger werd Samuel Wopkens, die hier op 3 maart 1715 werd bevestigd. 
In 1718 kocht de diaconie het pand Voorstraat 46/48 aan, waarin een herberg gevestigd 
was geweest en dat korte tijd - van 1710 tot 1711 - in het bezit was geweest van ds. Van 
der Kruyssen. Dit huis werd betrokken door ds. Samuel Wopkens, die in 1720 naar Sint 
Laurens vertrok. Wellicht woonde ds. Wopkens ook voor 1718 in dit pand. Misschien 
gold dat ook voor ds. Specht. De opvolger van ds. Wopkens, de proponent Joachim 
Bierman, werd op 3 november van dat jaar bevestigd. Ook ds. Bierman ging in het pand 
van de diaconie wonen. In en aan deze pastorie werd in 1724/1725 heel wat verbouwd.  
 
Voorstraat 11-17  
In 1726 kocht ds. Joachim Bierman een eigen woning aan. Het was de oude pastorie aan 
de andere zijde van de straat (Voorstraat 11-17). Ds. Bierman betaalde 500 gulden voor 
het huis. Om de koopsom te betalen leende hij geld van de landbouwer en secretaris Arij 
Molenbergh tegen 4% rente. Deze dominee verkocht vervolgens namens de diakonie in 
hetzelfde jaar het pand Voorstraat 46-48 aan schoolmeester Cornelis Noordhoek, die 
hierin zijn herberg en de rechtkamer, het vergadervertrek van schout en schepenen, 
wilde onderbrengen. Hij wist niet of het gerecht wel mee wilde verhuizen en of hij ook 
daar zijn bier mocht blijven tappen. Om zich tegen dat risico te dekken stelde hij de 
voorwaarde dat als dat zo mocht zijn de diaconie het pand voor dezelfde prijs moest 
terugnemen.  
Ds. Bierman overleed op 23 april 1742. De weduwe, Ludovica de Witt, verkocht het 
pand in 1749 voor 600 gulden aan Maria Blaubeen, weduwe van burgemeester Gaudens 
van Vrijberghe uit Tholen. Zij woonde hier samen met dochter Jacoba Levinavan 
Vrijberghe.  
Ds. Bierman was opgevolgd door de proponent Quirinus Lambertus Pijll, die hier op 18 
november 1742 intrede deed. Hij overleed onverwachts op 17 december 1748. Ook hij 
kocht geen huis aan. Wellicht huurde hij het pand waarin zijn voorganger had gewoond. 
In 1743 huwde hij met Cathalina Maria van Vrijberghe. De veronderstelling ligt voor de 
hand, dat zij hun (schoon)moeder en zuster in huis hebben genomen, waarna de moeder 
het pand aankocht. De erven van Maria Blaubeen verkochten het pand voor slechts 456 
gulden waarna het gesplitst werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstraat oostzijde, met links de Hervormde Kerk, c.a. 1900. Op de plaats van de twee 
woonhuizen, geheel rechts, staat nu de kerk van de Gereformeerde Gemeente (nr. 19). 

Daarnaast volgen de panden 11-17 waar de eerste pastorie stond. 
 
Voorstraat 46/48  
Op 14 december 1749 deed ds. Gerardus Sevenhuysen intrede. Hij woonde korte tijd in 
bij de smid Jan Mol, die meermalen diaken en ouderling was en in 1753 schout werd 
(Voorstraat 34). Ds. Sevenhuysen kocht het huis Voorstraat 46/48, dat van 1718 tot 
1726 als pastorie in gebruik was geweest. Vermoedelijk liet hij dit verbouwen. Op 14 
mei 1758 nam ds. Sevenhuysen afscheid en vertrok naar Bruinisse.  
De opvolger van ds. Sevenhuysen, de proponent Casper Engelbert Heggers, deed op 22 
oktober 1758 intrede. Ds. Heggers het pand van ds. Sevenhuysen niet over. Wellicht 
waren er financiële beletselen. Dat vermoeden wordt ondersteund door het feit dat ds. 
Heggers in 1760 zijn ledikant met alles erin en eraan, 25 theologische werken en twee 
zilveren lepels en drie vorken verkocht (of wellicht beter: moest verkopen). Maar hij 
weigerde ze af te geven aan de koper, Isack Gakeer uit Sint Maartensdijk. Hier kwam 
een proces uit voort voor schepenen van Sint Philipsland, die nadat de zaak negen keer 
was voor geweest, in 1761 inbeslagneming toestonden 41. Ds. Heggers huurde 
vermoedelijk het door zijn voorganger bewoonde pand. Ds. Sevenhuysen verkocht de 
woning in 1763 voor 282 gulden aan Cornelis Faasse, die derhalve de nieuwe huurbaas 
van ds. Heggers zal zijn geweest.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Voorstraat rond 1910 met rechts de broodbakkerij van Dingenis Remeijn en de herberg de 

Druiventros van Bastiaan Johannes Quist. 
 
In 1780 vertrok ds. Heggers naar Oud- en Nieuw-Gastel. Zijn opvolger was Cornelis 
Jacob Pols, die als proponent hier kwam en op 20 januari 1782 intrede deed. Reeds op 
12 september 1784 nam hij afscheid. Misschien woonde ook hij in het pand waarvan 
Cornelis Faasse eigenaar was. Het pand was in een slechte staat. In ieder geval was het 
als pastorie ongeschikt.  
Sint Philipsland was door het gemis aan een fatsoenlijke woning geen aantrekkelijke 
standplaats. Zeker voor een predikant, die gehuwd was en kinderen had was de 
behuizing een groot bezwaar. Het wekt geen verbazing dat mede hierdoor de gemeente 
tweeënhalf jaar vacant bleef. De ambachtsvrouw van Sint Philipsland bleek bereid de 
helpende hand te bieden. Zij gaf opdracht het huis van Cornelis Faasse aan te kopen. De 
transportakte werd op 4 mei 1786 voor schepenen van Sint Philipsland gepasseerd. De 
koopsom bedroeg 80 Vlaamse ponden (480 gulden), waardoor Faasse een flinke winst 
maakte. Er moest heel wat aan verbeterd worden. De ambachtsvrouwe gaf opdracht het 
pand ingrijpend te verbouwen. Die verbouwkosten bedroegen ruim twee keer zo veel als 
de koopsom. 
Op voorspraak van de ambachtsvrouwe werd de proponent Cornelis van den Brink 
beroepen, die op 25 februari 1787 bevestigd werd. De pastorie ging hij voor 100 gulden 
huren. Te hoog, vond ds. Van den Brink. Als vergoeding voor de huisvesting ontving de 
dominee van de rentmeester van de geestelijke goederen 84 gulden. Dat bedrag werd 
meestal als huishuur gevraagd. De huur werd echter niet verlaagd. Daarentegen werd er 
een achterhuis bijgebouwd, maar die bouw ondervond veel tegenslag. Zo stortte de 
kelder in.  
Wie dacht dat na zulke grote investeringen er een deugdelijke pastorie stond vergist 
zich. De dominee en zijn vrouw hadden alle reden tot klagen. De rentmeester van 
ambachtsheer mr. J.W. Schorer, A. van der Schoor, bracht de klachten over van de 
domineesvrouw. Het huis was zo slecht dat "bij een regen (stortvlaeg) het water in haer 
E. theekoptje liep ...". Ouderling Nicolaes van den Berg en de lidmaten Pieter Damer 
(De Hamer), Hendrik Termaat, Abraham Braber, Jillis en Quirinus (Krijn) Nelisse 



sprongen voor hun dominee in de bres. De predikant was beroepen in Krabbendijke en 
Yerseke. De dominee was overgehaald om in Sint Philipsland te blijven, maar de 
pastorie was een groot probleem. Die was onbewoonbaar. Dringend vroegen zij op 29 
juni 1789 per brief aan de ambachtsheer om het huis te herstellen. Hun smeekbede was 
aandoenlijk. Zij vroegen om "medelijden met ons, uwe arme gemeynte van Phlippeland, 
die meer door de leer en wandel van zijn Eerwaarde gestigt wert dan door een gansche 
regeeringe en wij door een nauwe band van liefde aan hem verbonden zijn". De 
dominee bedankte. Echter het herstel van zijn woning liet op zich wachten. Omdat het 
pand zo doorregende weigerde de predikant de huur te betalen. Maar het herstel zou 
snel beginnen. Daarop vooruitlopend trok het predikantsgezin in bij ouderling Van den 
Berg op diens boerderij (het Oude Baken). De meubels werden weggehaald. Maar met 
het herstel werd nog niet begonnen. De ambachtsheren hadden nog steeds niet bepaald 
welk verbouwingsplan ze zouden kiezen. Eindelijk begon eind 1789 het werk. Niemand 
was verbaasd, dat ds. Van den Brink, toen de gemeente van Krabbendijke hem voor de 
tweede keer had beroepen, het beroep aannam 42.  
Eerst in 1792 kwam het herstel van de pastorie gereed. Nog hetzelfde jaar, op 25 
november, deed de proponent Cornelis Schiettekatte intrede. In 1797 verwisselde hij 
Sint Philipsland voor Gapinge. Wellicht mede onder invloed van de scheiding van kerk 
en staat besloot de kerkenraad op Tweede Paasdag 1798, nadat de gemeenteleden 
daarmee hun instemming hadden betuigd, het pand van de ambachtsheerlijkheid aan te 
kopen voor 200 Vlaamse ponden (1200 gulden). De koopsom werd gefinancierd met 
geld uit de diaconiekas. Het pand was nog steeds niet in orde. De noordelijke zijmuur 
verkeerde in slechte staat. Besloten werd die muur af te breken en te vervangen door een 
nieuwe en het dak ter plaatse te voorzien van een loden goot. Om dit werk te financieren 
leende de diaconie 600 gulden tegen 4,5% rente van Marinus Faasse Jzn. In 1833 werd 
het pand door de diaconie overgedragen aan de kerkvoogdij 43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1873 werd tegenover de pastorie van de Hervormde Gemeente deze pastorie nieuw gebouwd. 
De kleuterrechts is een zoontje van ds.Egbertus Gerardus Johannes Bal, die van 1906 tot 1913 

predikant was van de Hervormde Gemeente 



Kerkring 3  
Tot 1873 diende het pand Voorstraat 46/48 als pastorie. In dat jaar werd een nieuwe 
woning voor de predikant en zijn gezin gebouwd, bouwd, schuin tegenover de ingang 
van de Hervormde kerk. Deze pastorie, die vroeger als Voorstraat 1 stond genummerd 
en thans Kerkring 3, is nog steeds als zodanig in gebruik.  
 
Samenvatting  
Het historische kadaster, aangevuld met andere bronnen, stelt ons in staat een antwoord 
te krijgen op de vraag hoe de Gereformeerde (Hervormde) predikanten voorzagen in 
hun huisvesting. De eerste predikant liet een woning bouwen, die door zijn opvolger 
werd aangekocht. De ongeschreven regel, dat de nieuwe predikant het huis van zijn 
voorganger overnam, werd in 1672 overtreden door ds. Pontiaan van Hattem, die in 
plaats van de woning aan te kopen deze ging huren. Zijn voorganger was daar financieel 
de dupe van. Ook de predikanten na hem huurden een woning of kochten een pand aan. 
In 1718 onderkende de kerkelijke gemeente haar verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting van de predikant. Ze kocht in dat jaar een pand en verhuurde dit vervolgens 
aan de dominee. Niet voor lang. Reeds in 1726 besloot de toenmalige predikant een 
eigen woning te kopen  
en vervolgens verkocht de diaconie haar woning. Het feit dat geen geschikt pand 
aanwezig was gaf de ambachtsvrouwe in 1786 aanleiding haar financiële medewerking 
om het pand, dat tot dusverre als pastorie in gebruik was geweest, aan te kopen en het 
geschikt te maken voor bewoning door een predikantsgezin. In 1798 kocht de diaconie 
dit pand aan en sinds dit jaar was de huisvesting van de predikant een permanente 
verantwoordelijkheid voor de kerkelijke gemeente. In 1833 nam de kerkvoogdij van de 
kerkelijke gemeente het pand over van de diaconie. In 1873 volgde nieuwbouw. Dit 
voorbeeld toont de vele mogelijkheden, die het historische kadaster biedt.  
 
VERANTWOORDING  
De samenstelling van het historisch kadaster is het product van een werkgroep, die 
hierin veel tijd heeft gestoken. Zij bestond uit de heren H.A. van Dijke, C. Overwater en 
H. Uil (streekarchivaris van Schouwen- Duiveland en Sint Philipsland). De laatste nam 
het grootste deel van de rechterlijke en weeskamerarchieven van Sint Philipsland door, 
alsmede het archief van de Heerlijkheid Sint Philipsland en van de Gemeente Sint 
Philipsland en de acta en diaconierekeningen uit de archieven van de Hervormde 
gemeente van Sint Philipsland. De heren Van Dijke en Overwater bewerkten een groot 
deel van de 18de eeuwse bronnen in de rechterlijke en weeskamerarchieven van Sint 
Philipsland. De heren Overwater en Uil namen een deel van de 19de eeuwse archieven 
van de Thoolse notarissen door. De heer Overwater belastte zich met het tijdrovende in 
elkaar passen van de gegevens en de gehele verwerking met de computer. Hij en de heer 
Uil zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. De heer Overwater stelde ook de 
indices op persoonsnamen en op patroniemen samen. Bij het controleren van de 
gegevens in het conceptmanuscript en het zoeken naar fotomateriaal voor deze uitgave 
werd veel hulp ontvangen van de heer J. Kempeneers te Sint Philipsland. De inleiding 
bij dit historisch kadaster werd geschreven door de heer H. Uil. Het onderdeel hierin 
over de boerderij "Bouwlust" is van de hand van de heer C. Overwater. 
In adviserende zin stonden de heren drs. O.W. Hoogerhuis, provinciaal inspecteur der 
archieven in Zeeland en voorzitter van de Stichting Kadastrale Atlas Zeeland en drs. 
A.C. Meijer van het Rijksarchief in Zeeland de werkgroep ter zijde. Ten slotte moet 



worden opgemerkt dat de belangstelling van het gemeentebestuur van Sint Philipsland 
voor dit project zeer stimulerend was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schooldreefje rond 1920. De eerste panden rechts zijn nu Schoolstraat 14 en 16. Verder 
zien we daarachter nog de hoofdonderwijzerswoning en de openbare school Daarachter 

stonden nog drie woningen en een drietal woningen en enkele schuren. 
 
 
LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN  
IN HET HISTORISCH KADASTER:  
 
R.A. =  = Rechterlijke en weeskamer archieven van Sint Philipsland, berustende  
       in het Rijksarchief in Zeeland. N.B. sinds 1995 in het G.A. 
Tholen. 
G.A. Tholen  = Gemeentearchief Tholen  
inv.nr  = inventarisnummer  
N   = Noord 
O   = Oost  
Z   = Zuid  
W   = West  
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op de kaart. Echter anders dan de kaart van Heylinck suggereert was niet ongeveer 3/4 van de Voorstraat 
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Den Haag 1914. In 1917 werd voor de rechterlijke en weeskamerarchieven van Sint Philipsland een belangrijke 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



 
De Voorstraat oostzijde circa 1929. Voor het eerste huis, Voorstraat 3, staat de vrouw van ds. 
Lourus Boone. Deze woning, toen pastorie van de Oud Gereformeerde gemeente telt niet mee 
voor het historisch kadaster omdat die pas rond 1900 is gebouwd.  Van de woningen ernaast, 

Voorstraat 5, 7, 9 enz. treft u de gegevens en transacties tot 1832 in de tekst. N.B. Voor de 
dominee was er een paadje van stenen aangelegd om de straat over te steken. 

 


