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Kleine geschiedenis van Noord-Beveland 
 
Figuur 1: Zeeland 1751, met een verdronken Noord-Beveland 
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1. Het ontstaan van Noord-Beveland 

1.1. OUDHEID 

Noord-Beveland ligt in het zuidwestelijke deltagebied (Zeeland--Zuid-Holland--West-Brabant). Dit gebied staat 

onder twee natuurlijke invloeden: tektonische bewegingen van het Massief van Brabant en fluctuaties in de 

zeespiegel door ijstijden. De afgelopen 100 miljoen jaar daalt de bodem onder de delta 400 meter (Zeeuws-

Vlaanderen) tot 1200 meter (Voorne). De ruimte wordt opgevuld door afzettingen van aarde en planten. In die 

periode ligt de delta dan weer (diep) onder water, dan weer ruim boven water. 

300 Miljoen jaar geleden is het gebied een ondiepe zee met (sub)tropisch klimaat en weelderige plantengroei. 

In de periode 67 – 2 miljoen jaar geleden wordt het van subtropisch steeds kouder, de zee trekt zich terug, de 

zeespiegel ligt uiteindelijk 70 meter lager dan nu, de kustlijn schuift steeds verder naar het westen.  

Circa 8000 v Chr stijgt de temperatuur, met bijpassende zeespiegelstijging, veengebieden en zandafzettingen; 

de kustlijn verschuift weer naar het oosten. 5000 Jaar geleden schuift de kust door strandwalvorming weer wat 

naar het westen. Door dit heen-en-weer zijn veel cultuurresten weggespoeld, maar er is wel een goede 

conservering van organisch materiaal. 

Door ontoegankelijke venen en bossen komt de bewoning van het gebied pas laat op gang (9800 vChr.). 

De eerste cultuur is te dateren omstreeks 3000 v.Chr. In de Romeinse tijd is Ganuenta (bij het huidige 

Colijnsplaat) een handelspost aan een belangrijke Romeinse vaarweg, in verbinding met Schelde, Maas en Rijn– 

de Westerschelde bestaat nog niet. Er zijn daar meer dan 100 altaren en votiefstenen met de godin Nehalennia 

aangetroffen. De delta is in die tijd één gebied achter een duinwal, met openingen voor de afwatering van de 

rivieren. De bewoners bevorderen de afwatering door drainage. Voor brandstof vindt moerwinning plaats 

(turfwinning van verdronken veen). Beide activiteiten leiden tot bodemdaling, die optellen bij de stijging van de 

zeespiegel: het overstromingsrisico stijgt. 

In het jaar 273 vallen de Franken en Saksen de delta binnen en verwoesten de Romeinse nederzettingen, de 

Romeinse macht blijkt afgebrokkeld. In 291 beschrijft een Romeinse redenaar: “Dit gebied is bijna geen land, 

zozeer is het met water doordrenkt, dat de bodem … door voetstappen in beweging wordt gezet.” In die tijd 

had het zilte water Aardenburg al bereikt. Na het vertrek van de Romeinen neemt de kustafbraak toe. 

Overstromingen leiden tot vloed- en eb-geulen, er treedt ‘vereilanding’ op, tegelijk brengt de zee slib mee 

waardoor land aangroeit. Na het jaar 300 is Zeeland nagenoeg verlaten.  

1.2. MIDDELEEUWEN 

Omstreeks 600 ontstaat de doorbraak De Honte (later genoemd: Westerschelde). Het is niet bekend of het 

oppergezag over de streek in deze tijd valt onder de Merovingen/Karolingen of onder de Friese koningen. 

Omstreeks 700 zijn de volgende eilanden zichtbaar: Walcheren, Schouwen, Duveland, Dreyschor, Noord-

Beveland, Wolfaarts Dyck, Stavenisse, Tholen, Borssele, Zuid-Beveland en poldermoerassen bij Bergen. 

Rond 900 start de ontginning van de eilanden. De mensen regelen bescherming door vliedbergen of stellen, 

waarop men zich bij hoog water kan terugtrekken.  

Door een schenkingsakte van 776 schenkt ene Godebert aan een klooster bij Worms, voor zijn zielenheil, een 

hofstede tussen de Schelde, de Zonnemere en Gusaha (Goeswater), met land, kerk, een knecht en 17 

kookketen om zout te maken”.  

Omstreeks 850 komt er een einde aan een periode van overstromingen. Gebieden vallen droog en raken 

bewoond, met name de kuststreek met Walachra (Walcheren) en Schouwen. Het gebied valt dan onder de 

Karolingen. Er is veel last van invallen van de Noormannen. Als antwoord worden vlucht- of volksburgen 

gebouwd: Burgh bij Haamstede, Domburg, Middelburg, Souburg en Oostburg. 



4 
 

In 972 duikt Walcheren weer op: Otto II, keizer van het Heilige Roomse Rijk, trouwt met de Byzantijnse 

keizersdochter Theopanu. Als geschenk krijgt zij onder andere de provincie Walcheren. Niet lang daarna 

worden de eilanden bewesten de Schelde door de keizer in leen gegeven aan de graaf van Vlaanderen. Later 

gaat dit over naar de graaf van Holland, waardoor het graafschap Holland & Zeeland ontstaat. Het blijft gebied 

dat worden betwist door Holland en Vlaanderen, tot in 1296 een verzoening plaatsvindt tussen de Zeeuwse 

edelen en Floris V, graaf van Holland. Dit geeft positie aan Wolfert van Borsele, die nauw verbonden is aan 

Floris.  

1.3. BEDIJKING, BEWONING, STRIJD TEGEN HET WATER 

Rond het jaar 1000 start de bedijking, veelal door kloosterorden uit Vlaanderen. Er ontstaan allerlei namen met 

–dijke (Isendycke komt voor in 1046). Na de bedijking is er in de periode 1150-1300 een sterke toename van de 

bevolking, er worden dorpen gevormd, met rond 1200 massale parochievorming, zichtbaar in namen eindigend 

op –kerke (Wissenkerke).  

Landaanwinning leidt ertoe dat de eilanden ongeveer de huidige contouren aannemen. Noord-Beveland is in 

die tijd omgeven door één ringdijk. In 1223 koopt abdij Ter Doest grond ten oosten van de boomvliet en sticht 

daar nabij de parochie Emelisse een Cisterciënzernonnenklooster. De orde is goed in bedijken en geeft 

medische en geestelijke zorg. Het dorp Emelisse groeit daardoor uit tot een welvarende plaats. Rond 1300 is 

men echter zeer bevreesd voor een ramp. In 1302 verhuist het klooster vanwege waterdreiging naar 

Walcheren. De echte ramp laat nog ruim 200 jaar op zich wachten. 

Er zijn nogal wat stormvloeden, waarbij vaak vele duizenden doden vallen, in De Nederlanden 

gedocumenteerd. Enkele voor Noord-Beveland relevante zijn 1334 (rond deze tijd is Oud-Wissenkerke I 

verdronken), 1530 (overstroming Noord-Beveland, verdwijnen van de dorpen Campen, Cortgene, Soelekerke, 

Oud-Kats, Oud-Wissenkerke II),1532 (Emelisse incl. klooster op Noord-Beveland verdwijnt), 1682 (grote delen 

van Noord-Beveland overstromen), 1808 (7 polders aan de west- en zuidzijde van Noord-Beveland lopen onder; 

bevel tot dijkverhoging). De overstroming van 1906 is aanleiding voor de bouw van de zogenaamde 

Muraltmuurtjes, zie pag.10), De overstromingen van 1916 en 1953 zijn de aanzet tot de bouw van resp. de 

Zuiderzeewerken en de Deltawerken). 

Hoeveel dorpen er, met name vóór 1530, op Noord-Beveland hebben bestaan en verloren zijn gegaan is niet 

met zekerheid te zeggen. Het zouden er volgens archeologen circa 14 zijn. 

Zie figuur 2 voor een schets van het eiland omstreeks 1500.  
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Figuur 2: Noord-Beveland vóór 1530 

 

 
 

 

2. De Ramp, St. Felixvloed 1530 

2.1. ONDERGANG 

Landaanwinning en bedijking versmallen de ruimte voor het water. Dat levert vanwege opstuwing een 

toenemend risico op, dat optelt bij de risico’s van tektonische bodemdaling en daling door inklinking vanwege 

ontwatering en door afgraving vanwege moerwinning. Intussen is daar de afgraving voor zoutwinning 

bijgekomen. Opstuwing is in de delta op zich al een dreiging bij wind uit het noordwesten, door de 

trechtervorm van de Noordzee en de trechtervorm van de eilandwateren. 

Noord-Beveland kent één ringdijk rond het hele eiland. Binnendijken als tweede of derde waterkering zijn er 

niet. Wel zijn er drie waterschappen, oost, midden en west. Bij wat nu het haventje van Geersdijk is, ligt de 

monding van het Wijtvliet, de brede kreek die het eiland zuid-noord opdeelt en die zich opsplitst in het 

Campvliet en de Cruyckelkreecke. Ter hoogte van wat nu Geersdijk is, is de kreek afgedamd en van een sluis 

voorzien voor de afwatering (Sluis ter Loe). Oost van Kortgene ligt de Boomvlietsluis voor afwatering van het 

Boomvliet. 

Het onderhoud aan de toch al bescheiden dijk en andere waterwerken wordt verpacht en van onderhoud komt 

weinig terecht. Noord-Beveland wordt daardoor kwetsbaar voor stormvloed. Dat wordt ook gezien. Floris van 

Egmond, graaf van Buren, is de grootste belanghebbende op het eiland. Met vele bewoners wordt uiteindelijk 

in 1530 met een verbeterplan begonnen. 

Op zaterdag 5 november 1530 loopt het water twee uur vóór hoog water al over de ringdijk en stroomt door 

de straten van Kortgene, zo rapporteert Jan Janssen Reijgersberch van Kortgene. Sluis ter Loe begeeft het en op 
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zondag de Boomvlietsluis. Noord-Beveland gaat ten onder en tegelijk nog 404 parochies in Vlaanderen, Zeeland 

en Brabant. Slechts kleine delen bij Kortgene, Kats en Emelisse kunnen door provisorische bescherming worden 

behouden en herdijking wordt gestart. Een storm op 2 november 1532 maakte daaraan een eind. Alleen de 

kerktorens komen boven het water uit (de toren van het tweede Wissenkerke stond toen meer zuidelijk, in de 

zuidhoek Thoorndijk-Campvlietweg).  

 

Figuur 3: Noord-Beveland omstreeks 1593 

 

2.2. LANDHERWINNING 

Door overspoeling en aanslibbing groeit het land vanzelf weer aan, leidend tot ‘opwas’ (zelfstandige schor, te 

onderscheiden van ‘aanwas’ tegen een bestaande dijk). Gezien de stromingen rond het eiland gebeurt dat 

vooral aan de zuid- en zuidwest zijde. Na verloop van tijd worden de gronden weer in gebruik genomen door 

herders, die de grond pachten en zoals eertijds stellen opwerpen om zich bij hoog water op terug te trekken. 

Deze ‘butendykers’ moeten hun gebied verlaten als het wordt binnengedijkt. De oorlog met Spanje vertraagt 

echter de herbedijking. 

Landaanwinst is in toenemende mate ‘hot’ in de Gouden Eeuw. Het zijn dan niet de Vlamingen zoals in 1100, 

maar de Hollanders die investeren. Zij doen dit niet alleen in Zeeland, maar ook in Noord-Holland, waar in de 

17
de

 eeuw 48 meren worden drooggemalen. 

In 1593 komen landmeters Noord-Beveland opmeten, in opdracht van de schoonzoon van Willem van Oranje 

(Philips van Hohenlohe, getrouwd met Maria van Nassau). Overheid en bestuur waren in die tijd, tot 1848, 

privaat. De bevindingen van de landmeters zijn ondergebracht in figuur 3. Enkele jaren later start de 

landherwinning door inpoldering, die doorgaat tot 1856. Het ‘eindplaatje’ is opgenomen in figuur 4.  

 

In 1598 start de herbedijking, met de Oud-Noord-Bevelandpolder, die na 5 maanden gereed is. De Colijnse 

Plaat, een zandbank voor de noordoostkust, wordt binnendijks gebracht. Zo ontstaat een van de grootste 

polders van Zeeland. De Schelphoek is de plek waar vóór 1532 kreek het Kleine Faal oud Noord-Beveland en de 
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Colijnse Plaat scheidt. Met de bedijking komen diverse stellen binnendijks te liggen, waaronder de Cleijenborg 

(vermoedelijk een ophoging van klei).  

Men heeft het bedijken en de waterwerken goed onder de knie, dus kan de polder op de tekentafel worden 

ingericht. In de op dat moment populaire renaissancestijl betekent dat: rechte wegen, indeling in rechthoeken, 

zowel van de polder als van de dorpen Colijnsplaat en Kats. Aan de noordzijde wordt de dijk gelegd op de 

zeedijk van vóór 1530. Door de stroomverlegging staat de dijk onder druk. Vanaf 1652 moeten steeds weer 

inlagen (een nieuwe dijk om een zwakke plek in de bestaande dijk) worden gelegd en vervolgens opgegeven 

(14 stuks tot 1910). De huidige dijk ligt dus zuidelijker dan de dijk van 1598, de laatste inlagen zijn nu 

natuurgebied en een deel is bezet door camping Orisant.  

Deze camping is vernoemd naar de opwas Orisant, gelegen ten noorden van de Oud-Noord-Bevelandpolder, 

met een westelijk- en een oostelijk deel. De splitsing is veroorzaakt doordat de Scheldestroming van 

noordwaarts draait naar zuidwaarts. Toch start in 1602 de bedijking van Oost-Orisant. De zuidelijke stroming 

blijft echter aan de dijken knagen en leidt tot oevervallen (een stuk van de dijkvoet zakt weg) en vervolgens 

slaat ook de pest toe. In 1609 wonen er nog drie gezinnen, die enkele jaren later vertrekken. In 1639 verdwijnt 

Orisant in de golven. Tussen 1657 en 1671 worden nog drie delen van Orisant binnengedijkt, maar uiteindelijk 

gaan ook deze ten onder. Als laatste gaat West-Orisant in 1780. 

In 1616 is aan de zuidwestzijde van de Oud-Noord-Bevelandpolder voldoende aanwas om te gaan bedijken: de 

Nieuw-Noord-Bevelandpolder, tussen de Emelissedijk en de Zuiddijk (in 1616 dus de zeewering).  

 

Ondertussen is er onenigheid over de grenzen tussen de ambachtsheerlijkheden: de grenzen van vóór 1530 zijn 

na 70 jaar speling der natuur niet meer scherp te zien. Landmeters maken kaarten, geholpen door herders, 

leidend tot een akkoord tussen o.m. de heren prins Maurits, Gillis van Wissenkerke en J.Campe (markies van 

Veere, zijn vader was rentmeester van Philips II). 

In 1640 start voor prins Frederik Hendrik van Nassau, en namens deze Johan de Knuyt, de bedijking van een 

nieuwe zuidwestelijke aanwas: de Frederikspolder, tussen de Zuiddijk en de Prinsendijk. Voordat het werk 

klaar is wordt het tenietgedaan door een vloed. Pas in 1641 kan de polder worden verkaveld. Een aantal namen 

van de hofsteden duidt op adellijke geslachten: Hof prins Frederik Hendrik, Hof van Borssele (de prins was 

daarvan ambachtsheer), Hof Holland en Rotterdam wijzen naar de relatie tussen de Nassau’s en Holland. En De 

Knuyt heeft een hof naar zichzelf vernoemd. 

In 1652 wordt de Wissenkerkepolder bedijkt. Dat is lastig door de vele waterlopen. Al vóór 1530 verdeelt het 

Wijtvliet het eiland in oost- en west. Daarnaast zijn er de Weele en de Cruijkelkreecke of Calvliet, die diende als 

havengeul. Het stroomgebied van het Wijtvliet laat resten achter. Een deel is gekanaliseerd, een deel een natte 

omgeving, waaronder de huidige schaatsbaan. Wissenkerke herrijst als derde dorp van die naam. 

Ten westen van de Wissenkerkepolder ligt het schorrengebied van het voormalige dorp Campen, mogelijk 

vernoemd naar de kampen van waaruit Cisterciënzer monniken omstreeks het jaar 1000 de bedijkingen leiden. 

In 1658 wordt dit gebied bedijkt en ontstaat de Kamperlandpolder, begrensd door de Kamperlandse Dijk 

(gelegd op de oude dijk), de Bosdijk en de Stekeldijk. Een rij houten onderkomens wordt Plankendorp 

genoemd. De polder wordt met een dam (later de Torendijk) verbonden met de Wissenkerkepolder, in de hoop 

op snelle aanwas. In die tijd worden ook dammen gebouwd naar de toren van Kortgene in de hoop aanwas te 

bespoedigen. 

In 1667 is er zoveel aanwas in het gebied tussen de Frederikspolder en Kortgene, dat het binnengedijkt kan 

worden: de Oud-Kortgenepolder. De Prinsendijk wordt binnendijk, de zuidelijke dijk Oudedijk (nu Provinciale 

weg). Opdrachtgever is de ambachtsheer, Willem III, de latere koning van Engeland, die de heerlijkheid schonk 

aan de kleinzoon van Maurits, Willem Adriaan Odijk. Deze representant van Willem was in Zeeland een machtig 

man.  
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In 1668 is zuid van de dam tussen de Kamperlandpolder en de Wissenkerkepolder voldoende aanwas, die werd 

bedijkt: de Geersdijkpolder, Stekeldijk-Bosdijk-Torendijk-Campvlietweg-Sluisdijk-Oud-Kortgenedijk-

(nu)Provinciale weg. Er zit hoogteverschil in de polder, waarschijnlijk door de combinatie van oud en nieuw 

land. De kerktoren in de hoek Torendijk-Campvlietweg was het middelpunt van het oude Wissenkerke, het 

Campvliet was daarvan de haven. De toren is vanwege gevaar voor vallende stenen in 1756 afgebroken. De 

plek waar de toren stond is ook nu duidelijk te zien (het Torengat). Het was de bedoeling dat Geersdijk een 

belangrijke haven zou worden, maar de concurrentie van het latere Kortgene was te sterk. 

In 1668-1670 worden drie kleine aanwassen binnengedijkt: de Katspolder tussen Boomdijk en Huisdijk, de 

Campensenieuwlandpolder binnen de Campensenieuwlanddijk en de Altekleinpolder aan de oostpunt bij Kats 

(opgeheven in 1947). In de Campensenieuwlandpolder is de concentratie van economische activiteit. Pas 

halverwege de 19
de

 eeuw ontwikkelt zich het dorp Kamperland. 

In 1684-1686 is dan Kortgene aan de beurt, met de Westpolder, de Stadspolder – Cortgene had al sinds 1431 

smalstadsrechten –, de Adriaanpolder en de Oostpolder (Zanddijk-Provinciale weg-Oudendijk-Huisdijk-

Langeraksedijk, Zeedijk-Kaaidijk-Torendijk-Galgendijk). De Adriaanpolder loopt tijdens het werk onder en wordt 

pas in 1708 opnieuw bedijkt. In 1682 wordt in de Frederikspolder een steenbakkerij gebouwd, die 346.500 

grote stenen bakt voor de herbouw. Aan de Galgendijk, in 1953 grotendeels weggeslagen, ter hoogte van de 

huidige sportvelden, wordt ‘het gerecht van Cortgeen’ gevestigd, dat de hoge rechtsmacht van de stad 

bevestigde. De Staten van Zeeland bepalen in 1685 dat de ontvangers van belastingen, de stadhouder en de 

rentmeester bewesten de Schelde in Kortgene moeten wonen. Kern van Kortgene is de Voorstraat, dat is de 

huidige Hoofdstraat van de kerk tot de Nieuwstraat. Na de bedijking groeien de schorren aan de zuidkant 

verder. Het veer naar Wolphaartsdijk moet daarom van een lange dam en steiger worden voorzien. Na 

afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek in de jaren 1960 worden aan de oostzijde van de stad op deze 

schorren woningen gebouwd. Aan de westzijde bestaan de schorren nog steeds, begroeid met bos. 

In 1687 wordt de Vlietepolder gevormd, uit het natte gebied noord van de Wissenkerkepolder, waar ook de 

getijdengeulen Calvliet (Cruyckelkreecke) en Campvliet stroomden. De polder wordt genoemd naar het dorp 

Vliete, dat in 1530 is verdronken.  

Door de polderwerken is een hinderlijke inham ontstaan tussen de Wissenkerkepolder en de 

Kamperlandpolder, waardoor het Campvliet stroomt in verbinding met De Roompot. Door inpoldering kan land 

worden gewonnen en worden vele kilometers zeedijk binnendijk en vergen dus minder onderhoud. Stadhouder 

Willem III geeft opdracht tot bedijken: de Thoornpolder is een feit (Longroomweg-Bosdijk-Torendijk-

Campvlietweg-Dorpsdijk-Keihoogteweg). Zij ontleent haar naam aan de oude toren van Wissenkerke. In het 

noordelijk deel ligt het restant van de stelberg van Weele, vermoedelijk gebouwd op restanten van het in 1530 

verdronken dorp. 

Ten zuidwesten van de Kamperlandpolder is landaanwas, met in het noordwesten Het Rip, een brede 

getijdengeul. Deze geul blijkt geen belemmering voor bedijking: in 1699 ontstaat de Heer Janszpolder 

(Stekeldijk-Brede Dijk-Baashuisweg-West-en Oost-Havendijk-Stroodorpdijk). De naam herinnert aan de Sint 

Janspolder van vóór 1530, maar een katholieke naam kan natuurlijk niet voor de inmiddels protestants 

geworden Zeeuwen. De afstand voor het veer naar Veere werd bekort. Bij het veer ontwikkelt zich pas twee 

eeuwen later het dorp Kamperland. Campensnieuwland blijft tot dan toe de belangrijkste woonkern. Het oude 

Campen wordt al in 1170 vernoemd, kennelijk een belangrijke plaats, met een veer naar de overkant. Op 

Walcheren is Campveere het afvaarhoofd, op grond van Wolfert van Borssele. Via zijn connecties met het 

Engelse koningshuis verwerft hij als monopolie voor de latere Nederlanden het stapelrecht van de Schotse 

wolhandel. ‘Campveere’ wordt ‘Veere’ en een van de belangrijkste handelsplaatsen van Zeeland. De 

Campveerse toren te Veere markeert de relatie met Campen. Ten noorden van de Heer Janszpolder worden 

later de Rippolder (1713), de Mariapolder (1719) en de Anna Frisopolder (1747) gevormd. Dit is het land ten 

noordwesten van de Baashuisdijk-Brededijk-Campensenieuwlandsdijk-Groeneweg. Aan de westzijde van dit 
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land wordt in 1769 de Jacobapolder binnengedijkt, tussen de Baashuisdijk en de Jacobadijk. In 1775 volgt aan 

de noordzijde de Sophiapolder, vernoemd naar de echtgenote van Willem V. In 1780 verdrinkt West-Orisant, 

pogingen van de Staten van Zeeland om de polder Oud- en Nieuw Noord-Beveland, de Vlietepolder en de 

Thoornpolder mee te laten betalen aan het onderhoud lopen spaak. Daardoor beukt het water vervolgens op 

de Sophiapolder. Deze polder houdt het toch nog uit tot 1894. 

Helemaal aan de andere kant, zuidoost, wordt in 1727 de Jonkvrouw Annapolder gevormd, inclusief een bekort 

Katse Veer op Zuid-Beveland. Deze polder is half Kats en half Kortgene, met een precieze vastlegging van 

rechten. Anna was de dochter van een van de ambachtsheren van Kats. Iets westelijker, zuid van Kortgene, 

werd de Willem Adriaanpolder binnengedijkt (1749). Deze Willem Adriaan van Nassau II was heer van 

Kortgene, als kleinzoon van Willem Adriaan I, de opdrachtgever van de Oud-Kortgenepolder . Hiermee 

ontstond een inham met aan de overzijde de Geersdijkpolder, die zeer snel dichtslibt met zware klei. Door deze 

inham stroomt het Wijtvliet, dat als havengeul voor Geersdijk dient en door dichtslibben onbruikbaar wordt. In 

1771 werd dit gebied binnengedijkt als Willempolder, vernoemd naar stadhouder Willem V. Voor Geersdijk 

wordt een nieuwe landbouwhaven aangelegd, nu recreatiehaven. Het Wijtvliet is nu gekanaliseerd en smaller. 

Rond 1800 is er de staatkundige omwenteling, van Bataafse revolutie tot het Koninkrijk der Nederlanden. Dit 

brengt een meer gecentraliseerde waterstaat met zich mee. 

Onder het nieuwe bestel wordt in 1818 aan de zuidwestzijde de Soelekerkepolder bedijkt, waar vóór 1530 

Soelekerke lag: Kaaidijkje-Stekeldijk-Stroodorpse dijk, Oosthavendijk-Zuidhavendijk-Spieringsdijk (v.m. zeedijk). 

In de knik van de Stekeldijk aan zuidzijde is een Steenhove. Daarnaast ‘keeten’ (nu Huize Wenniger). Ten 

noorden daarvan, als schil om de Jacobapolder, wordt in 1846 de Plaat van Onrust bedijkt, een plaat die door 

stromingen veel van vorm verandert: de Onrustpolder (Jacobadijk-Banjaardweg-v.m.Zeedijk-Rancho Grande). 

Aan de zuidoostzijde wordt, ondanks waarschuwingen, in 1853 de Leendert Abrahampolder bedijkt (Dijkstraat-

Havenweg-Zeedijk-Nieuwendiek/Molstraat), genoemd naar de eerste dijkgraaf. Deze polder omvat de oude 

havengeul van Kats (‘Katse Rak’) en het voorliggende schorrengebied neemt af. Er moet dan ook herhaaldelijk 

een inlaag worden gelegd, maar de polder bestaat nog steeds. 

Tot slot van de herbedijking worden in 1856 de schorren ten zuidwesten van de Soelekerkepolder bedijkt: de 

Spieringpolder is een feit (Soelekerkedijk-v.m. Zeedijk). Noord-Beveland is “af”. 

Maar het leven gaat door. Na de overstromingen van 1953 worden het Veerse Gat en de Zandkreek afgedamd. 

Aangewassen schorren en zandplaten komen droog te liggen: Schotsman, Ruiterplaat, Goedplaat en Veerse 

Meer I ten oosten van Kortgene en het gebied bij de Paardenkreek ten westen. Nu geen landbouw meer, maar 

natuur, recreatie en duurdere bebouwing. 

Figuur 4: Landherwinning door inpoldering, 1598 – 1856 
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3. De Ramp 1 februari 1953 

3.1. VOORSPEL 

Van oudsher zijn de grondbezitters verantwoordelijk voor de eigen dijken, “elc sinen dike”, dus de last van de 

zeedijken rust alleen op de buitenste polders – die vaak ook nog lang en smal zijn.  

Al in 1439 is de dijkversterking een onderwerp. Na een stormvloed die Noord-Beveland zwaar raakt wordt er 

een commissie gevormd bestaande uit Floris van Borsele, Laurens Van Cats en enkele anderen om  

een ordonnantie te maken op de dijken van Noord-Beveland.  

In 1717 wordt Overflakkee geteisterd door storm en water en wordt een poging gedaan om het dijkbeheer te 

centraliseren: getorpedeerd door de ingelanden, die verhoging van de polderlasten vrezen. In de Franse Tijd 

rond 1800 wordt het dijkbeheer per eiland gecentraliseerd, maar dat vervalt weer na het vertrek van de 

Fransen. Wel houden we daar “Het Bureau voor den Waterstaat” aan over, in 1848 omgedoopt tot 

Rijkswaterstaat. Op aandringen van Thorbecke komt er provinciaal toezicht, in Zeeland in 1881, door 

Provinciale Waterstaat. Veel stelt dit niet voor.  

Bij een storm in 1906 stromen vele polders onder, de dijken zijn te laag. Opnieuw komen er plannen voor 

centraal dijkbeheer, opnieuw wordt dat tegengehouden uit angst voor hoge kosten. Wel worden enkele dijken 

verhoogd, maar veel plannen gaan niet door wegens tekort aan middelen, ook al kunnen de plannen als 

werkverschaffing goedkoop worden uitgevoerd. De besturen van de landinwaarts gelegen polders weigeren 

mee te betalen. Naar een idee van het hoofd Technische Dienst waterschap Schouwen, ir. De Muralt, worden 

op de dijken muurtjes gebouwd, een goedkope oplossing (‘Muraltmuurtjes’). 

In de jaren ’30 wordt vanuit Rijkswaterstaat bij herhaling aangegeven dat de dijken in Zuid-Holland, Brabant en 

Zeeland onvoldoende bescherming bieden, gezien de te verwachten waterhoogten. In deze crisisjaren is er 

echter geen geld voor aanpak, wel voor de instelling van de Stormvloedcommissie, die moet adviseren over de 

waterhoogten waarop men zich moet voorbereiden. Verder maakt men zich meer zorgen over de economische 

effecten van de verzilting van de bodem dan over de veiligheid. In 1940 adviseert de Stormvloedcommissie 

rekening te houden met 4 m boven NAP bij Hoek van Holland. Dit betekent dat grote gebieden in Zuid-Holland, 

Brabant en Zeeland onvoldoende beschermd zijn. De oorlog leidt af van het dijkenprobleem. Bovendien 

worden de dijken gebruikt als militaire versterking: er wordt in gegraven, met verzwakking tot gevolg. 

In 1943 is er een zware storm, het water loopt andermaal over de dijken. Op bij elkaar 12,5 km zeedijk in 

Zeeland ligt het wier de volgende dag op de landzijde van de dijk en nog eens 13 km òp de dijk, verspreid over 

alle eilanden. Dit blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat met medewerking van Provinciale Waterstaat. 

In 1944-‘45 wordt 475 km Zeeuwse zeedijk onderzocht op de advieshoogten van de Stormvloedcommissie. 

Voor de 25 km zeedijk die in 1943 is overstroomd geldt, dat het water er in een dikte van 60 tot 99 cm 

overheen zal stromen. Bij Stavenisse is het hoogtetekort zelfs 180 cm. Er gebeurt ondertussen niets. De oorlog 

in Nederland is voorbij, maar geld voor dijkverhoging is er landelijk niet, gezien de hoge kosten voor de oorlog 

in Indonesië (de ‘politionele acties’) en de portemonnee van de waterschappen is altijd leeg. Officieel is de 

dijkhoogte een zaak van Gedeputeerde Staten, maar die laten het over aan de polderbesturen. Het is de vraag 

of ze daar de rapporten van Rijkswaterstaat kenden – een gesloten dienst – en binnen Rijkswaterstaat waren er 

twijfels over de getallen. Soms wordt een dijk door een polderbestuur opgetrokken, maar blijven de 

aansluitende zeedijken een meter lager, dus veel helpt dat niet. 

Hoewel de minister van Verkeer & Waterstaat in 1949 de kustverdediging een primaire eis noemt, gaat de 

Kamer akkoord met het voorstel hierop 30% te bezuinigen. Woningnood is volksvijand nr. 1. 

Vervolgens zijn het in 1952 ‘de Russen’ waartegen een verdediging moet worden opgetrokken, er is méér geld 

nodig voor defensie, andermaal een reden om te bezuinigen op de dijken (begroting 1952: defensie 2153 

miljoen, verdediging tegen het water 11 miljoen).  
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In 1952 heeft Elsevier een interview met ir. Van Veen, onheilsprofeet van Rijkswaterstaat en secretaris van de 

Stormvloedcommissie. Hij luidt voor de zoveelste keer de noodklok. Het artikel wordt 25 jaar later afgedrukt. In 

1952 wordt het gezien als paniekzaaierij, waar we tijdens de wederopbouw niet op zitten te wachten; de 

hoofdredacteur schrapt het stuk.  

Bij de begroting 1953 wordt voorgesteld om te onderzoeken of de verzilting kan worden tegengegaan door 

afsluiting van de Oosterschelde en het Haringvliet. Er wordt 1 miljoen extra uitgetrokken voor de 

kustverdediging. De minister acht de zeeweringen in redelijke staat van onderhoud. 

De werkelijkheid is anders. Veel dijken zijn te laag, verkeerd van samenstelling en verkeerd van vorm. De 

binnentaluds zijn veel te stijl uitgevoerd, om zand en poldermeters te besparen. Mollen hebben dijken 

doorgraven, want de mollenjacht is na de oorlog gestaakt. Er zijn diep uitgesleten paden door het weiden van 

koeien op de dijken en er is hekwerk op de dijken geplaatst: allemaal beschadigingen waardoor het water kan 

toehappen. Coupures zijn te beperkt of helemaal niet van sluiting – steunberen en vloedplanken – voorzien. De 

binnendijken hebben geen serieuze functie meer als extra waterkering. In de Muraltmuurtjes zijn gaten 

geslagen om de schapen door te laten. De dijken zijn het sterkst daar waar water en wind worden verwacht: 

aan de westzijde van de eilanden. 

3.2. HET WATER KOMT 

Op zaterdag 31 januari 1953 wordt het water tijdens de vloed hoog in de zeegaten gestuwd. Niet uitzonderlijk. 

Wel bijzonder is, dat de ebstroom niet op gang komt. Later op de dag staat het peil bij laag water net zo hoog 

als gebruikelijk bij hoog water. Voor een aantal burgers, brandweerlieden en bestuurders in Zeeuwse 

gemeenten is dit een signaal voor actie, op de meeste plaatsen gebeurt echter weinig of niets. 

De volgende vloed, op zondag 1 februari tussen 04.00 en 06.00 uur, komt er dus overheen. Het water bereikt 

een ongekende hoogte, 3 m boven de gemiddelde hoogte in de jaren ’40. Dijken breken of het water slaat 

eroverheen. Veel dijken begeven het niet aan de zeezijde, maar aan de landzijde. Door opstuwing liggen de 

grootste risico’s niet aan de westzijde van de eilanden, maar in de binnenwateren zoals het Veerse Gat, de 

Grevelingen en de Oosterschelde. Bij Bruinisse bereikt het water +4,5 m boven NAP. Telefoon en telegraaf 

vallen uit, de communicatie wordt geregeld door zendamateurs. 

In Zeeland komen 873 mensen om het leven, in Brabant 247, in Zuid-Holland 677, in Noord-Holland 7. Bij elkaar 

stroomt 165.000 hectare onder. Het zwaarst worden de zuidzijde van Duiveland en Overflakkee getroffen, waar 

40% van de slachtoffers valt. De slachtoffers zijn vooral de bewoners van de arbeidershuisjes, die nauwelijks 

zijn gefundeerd, enkelsteens zijn gebouwd en weinig hoogte hebben. Deze bouw biedt weinig bescherming.  

Ongeveer de helft van de slachtoffers valt op die vroege zondagmorgen. Vele overlevenden zitten op zolders of 

op daken. In de loop van de dag ebt het water enigszins weg en komt dan met vloed weer terug. Vele huizen 

storten alsnog in en de andere helft van de slachtoffers valt. 

Noord-Beveland wordt getroffen aan de zuidzijde bij Kats en Kortgene en op de westpunt. Aan de noordzijde 

lopen diverse inlagen onder. Bij Kats en de westpunt houden de binnendijken en opgeworpen noodkaden het 

water tegen. 

In Colijnsplaat weet de bevolking de coupure te 

verdedigen door in ploegen de vloedplanken te 

steunen, geholpen door een losgeslagen schip dat 

als golfbreker vóór de coupure belandt. Zie het 

bronzen gedenkteken dat er nu staat, van een 

aanstormende golf, die door een hand wordt 

tegengehouden. 

In Kortgene is op zaterdagavond het 

gemeentebestuur inclusief de commandant 

 

Figuur 5: de ramp op Noord-Beveland 
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brandweer feestelijk bijeen in restaurant De Korenbeurs, vanwege de opening van het nieuwe Raadhuis. Er 

wordt gedronken en gelachen, men maakt zich geen zorgen, het is vaker hoog water. Om 22.30 wordt de 

dijkgraaf van de Oud-Bevelandpolder weggeroepen vanwege hoog water in Colijnsplaat. Om de hoek en op de 

dijk, in Café Graaf van Buren, ziet ook kastelein en veerman Jan de Looff om 23.00 uur het water al op de kaai 

staan. Hij trommelt zijn zoons op uit het dorp om de coupure te sluiten. Een zoon gaat het bestuur in De 

Korenbeurs waarschuwen. Daarop komt de 83-jarige gemeentebode en havenmeester in kennelijke toestand 

de zaak bij de coupure kijken. Hij wordt boos, want hij heeft geen opdracht gegeven om die te sluiten en hij 

gaat terug naar De Korenbeurs, waar hij niemand waarschuwt. Ondertussen werkt een tiental mannen aan de 

versterking van de coupure. Om 01.00 besluit de kastelein om de noodklok te laten luiden – het 

gemeentebestuur is nog aan het feesten en hoort dit niet, hoewel de klokkentoren nog geen 100 m verderop 

is. Om 02.00 uur verlaten de feestgangers De Korenbeurs en gaan huiswaarts. Om 02.30 uur belt de dijkgraaf 

vanuit Colijn naar de burgemeester en naar een wethouder, die zich naar het dorp spoeden, waar gevochten 

wordt met het water om de coupure. De dorpsomroeper krijgt opdracht iedereen te wekken. Dan wordt de 

burgemeester door zijn vrouw verzocht weer naar Kortgene te komen omdat het water over de dijken loopt. 

De coupure bij de haven van Kortgene wordt met man en macht verdedigd, maar de dijken breken elders, in de 

Willem-Adriaanpolder. Het water vernietigt de Galgendijk en zoekt zijn weg naar de Geersdijkpolder, waar  

1,60 m wordt bereikt. Aan de oostkant blijkt de Torendijk niet hoog genoeg en de Stadspolder loopt onder, het 

water staat daar 3,5 m boven het maaiveld. De Adriaanpolder wordt aan de binnenzijde aangevreten en loopt 

onder. Brekende binnendijken zorgen er vervolgens voor dat ook de Oostpolder, Oud-Kortgenepolder, 

Frederikspolder, Jonkvrouw Annapolder, Katspolder en Leendert Abrahampolder onderlopen. De zuidelijke dijk 

van de Oud-Kortgenepolder breekt eveneens, waardoor het water ook van noordzijde de Stadspolder in 

stroomt. 

Café Graaf van Buren ligt op de dijk. Terwijl mensen met bootjes van hun zolder worden gehaald stroomt het 

café vol met ontheemden, uiteindelijk brengen 103 mensen de nacht in de Graaf van Buren door. Er vallen in 

Kortgene 49 doden. Vervolgens begint ‘de ramp na de ramp’ voor de nabestaanden en de andere 

overlevenden. 
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4. Sociaaleconomisch en demografisch perspectief 

4.1. EERSTE ONDERGANG EN HERWINNING 

Noord-Beveland is gewonnen en herwonnen land. Deze activiteiten op Noord-Beveland zijn een spiegel van de 

tijd. In de Romeinse tijd ligt Noord-Beveland aan de noordrand van het rijk, aan goed bevaarbaar water. Dat 

zorgt voor veel economische activiteiten rond het huidige Colijnsplaat. Met het ‘verdampen’ van het Romeinse 

Rijk verdampen zowel deze activiteiten als de zorg voor de waterstaat. De zaak gaat ten onder. 

De 11
de

 eeuw toont in West-Europa een tijd van opbloei. Ook de kloosterorden bloeien door een hernieuwd 

elan binnen de kerk – afkeer van pracht en praal, terug naar de wortels. Tegelijkertijd hebben de kloosters 

omvangrijke bezittingen, doordat zij zich in natura laten betalen en door aflaten en legaten. Deze combinatie 

bevordert ‘koloniaal’ werk vanuit 

kloosterorden in de ontginningsbeweging. In 

dat verband maken monniken van onland 

vruchtbaar gebied, in Zeeland maar 

bijvoorbeeld ook in Friesland, oost Duitsland 

en zuidwest Frankrijk (Les Landes). Met name 

vele Cisterciënzer abdijen gaan omwille van 

het  rendement de lastige gebieden in hun 

omgeving ontginnen. Dat werk past goed bij 

monniken die zich om hun geloof in de 

eenzaamheid moeten vestigen en aldaar 

alleen van het werk van hun handen dienen te leven. De landerijen die ontstaan, leveren een stroom voedsel 

en basisproducten voor de bloeiende Vlaamse steden. De opbrengsten van het land waren fors, zoals blijkt uit 

de voorraadschuur te Lissewege uit 1275, waarvan er vele stonden in Zuid-Holland, Zeeland en Vlaanderen 

(figuur 6). 

 

Na de monniken trekken boeren/zetbazen, landarbeiders en bestuursmedewerkers het land in en priesters, die 

parochies stichten. De landarbeiders zijn vaak de polderjongens die zijn blijven hangen en vluchtelingen en 

zwervers uit heel Europa. 

Het nieuwe land wordt, in deze feodale tijd, eigendom van Heren, die er hun verdiensten uit halen. De 

ambachtsheren van Cats en de Oranjes zijn de belangrijkste belanghebbenden. De heren Van Cats, verbonden 

aan het hof van Willem II, die te Cats op Noord-Beveland een ‘Steenen Huis’ (kasteeltje) hadden, waar ook de 

Staten van Zeeland vergaderden. Goswin van Welle, heer van Cats, wordt in een oorkonde uit 1203 vermeld als 

eerste in de rij van edelen van Zeeland. Vooraanstaand zijn ook de Van Borsele’s, bekend sinds 1160, van het 

slot Troye op het eiland west-Borsele. Zij hebben vele bezittingen in de omgeving, waaronder Cortgene en ten 

noorden daarvan gelegen gebieden. Door vererving en huwelijk komen deze bezittingen uiteindelijk aan de 

Oranjes. We zien bij de landherwinning een reeks Oranjes in deze voetsporen: Philips van Hohenlohe voor 

Maria van Nassau, Maurits, Frederik Hendrik, Willem III, Willem Adriaan I en II en Willem V. In 1986 zal Willem 

Alexander van Oranje als graaf van Buren de Elfstedentocht rijden. Bovendien komen na de 80-jarige oorlog 

alle kerkelijke bezittingen boven de Westerschelde in handen van de Republiek en de familie Van Oranje. 
  

Figuur 6: Voorraadschuur Cisterciënzers, gebouwd in 1275 te Lissewege:  

55 x 22 x 18m.  
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4.2. TWEEDE ONDERGANG EN HERWINNING 

Het publieke is in deze tijd privaat eigendom. Dat bevordert de zorg voor de waterstaat niet. Herhaalde 

pestepidemieën, die circa een derde van de Europeanen het leven kosten, de 100-jarige oorlog tussen 

Engeland en Frankrijk, ontbrekend overheidsgezag, rondtrekkende roversbenden, de Tachtigjarige oorlog en 

moedwillige inundaties helpen hier ook niet bij. Deze combinatie van factoren wordt Noord-Beveland in 1530 

fataal. 

Ondertussen is het economische centrum van Europa gaandeweg verschoven van Noord-Italië naar De Lage 

Landen. Bodemdaling in Holland en Zeeland dwingt velen uit de landbouw en in de scheepvaart, de handel 

bloeit. In de 15
de

 eeuw zijn de Lage Landen stap voor stap onder één bestuur gekomen. De steden groeien uit 

en de vraag naar landbouwproducten stijgt. In de zuidwestelijke delta blijkt de grond, als enige in Nederland, 

zeer geschikt voor de meekrap. Uit de wortels van deze plant wordt rood pigment gewonnen, ten behoeve van 

de lakenindustrie en de schilderkunst. Voor Noord-Beveland is de teelt en de eerste bewerking van meekrap in 

de meestoof, een belangrijke activiteit. Deze activiteit is winstgevend tot circa 1850, dan wordt een chemisch 

alternatief voor het rood ontwikkeld, op basis van steenkoolteer. 

Het is financieel erg interessant om goed land te winnen, in onze decennia voor ‘Landgoederen’, in voorgaande 

eeuwen voor landbouw. De bedijking van de Soelekerkepolder bijvoorbeeld, kost in 1818 fl. 153.694,65, terwijl 

de eerste oogst in 1819 al fl. 104.514,34 oplevert. Met dit motief starten de ambachtsheren eind 16
de

 eeuw de 

landherwinning, die doorgaat tot 1856.  

Vanaf 1700 verliest Zeeland – en de hele Republiek – terrein. Binnen die neergang trekt Rotterdam meer en 

meer van de Zeeuwse handel naar zich toe. Families die groot en rijk geworden zijn in de scheepvaart en 

handel, richten zich nu onder andere op de landbouw. In 1769 komt de familie Van den Brande voor als 

grootbezitter in de naar hun dochter genoemde Jacobapolder (nu: plek 137 op de lijst der rijkste Belgische 

families). De toen vooraanstaande Middelburgse familie Tak heeft meerdere eigendommen op Noord-

Beveland, in de Soelekerkepolder en de Spieringpolder. Zij laten in 1844 een statig herenhuis bouwen aan de 

Stekeldijk 18. Ook de namen Vader en Swemer komen voor, onder meer eigenaars van de Onrustpolder, terwijl 

de boerderijen worden bewoond door zetbazen. 

4.3. BEVOLKING EN BEROEPEN 

De wereld in geschiedenisboeken lijkt hoofdzakelijk te bestaan uit prinsen, gravinnen, rentmeesters en baljuws. 

Voor dijkbouw zijn alleen een opdrachtgever en een opzichter nodig, het werk lijkt vanzelf te gaan. Niets is 

uiteraard minder waar, er is werkvolk nodig.  

De bevolking van het nieuwe Noord-Beveland komt uit andere delen van Zeeland, maar ook uit Vlaanderen, 

Holland, Brabant, Limburg, en zelfs uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, Schotland, en Zwitserland. Het dialect van 

Noord-Beveland wijst erop dat de meeste kolonisten van Schouwen-Duiveland komen. Deels gaat het hierbij 

om arbeiders, ambachtslieden en schippers, die na de aanleg van de dijken, de polder en de dorpen besluiten 

hier te blijven wonen. De latere ‘binnendykers’ zijn dus immigranten van het zuiverste water. 

Voor de dijkbouw worden op de slikken eerst duikeldammen (lage kaden) gebouwd, om aanslibbing vast te 

houden. Daarna volgt de dijkbouw zelf, rekening houdend met de stromen enz. en met rijshout, klei- en 

steenstorting om uitschuren te voorkomen. Dit alles moest gebeuren met schop, mand, draagbaar en later de 

kruiwagen, een Chinese uitvinding die rond 1200 in Europa is geïntroduceerd. De kruiwagen kan echter niet 

bergop en ook niet op rulle of zompige ondergrond worden gebruikt. De arbeids- en woonomstandigheden van 

de eenvoudige werklui zijn, zoals overal tot ruim in de 20
ste

 eeuw, belabberd. Namen als Stroodorp, 

Plankendorp en de Keetendijk (nu: Stekeldijk) herinneren daaraan. De ‘onderkant van de huizenmarkt’ zoals die 

op de Zuid-Hollandse eilanden nog in 1953 wordt aangetroffen, betreft optrekken van 20 m
2
, zo mogelijk met 

zoldertje, waar het hele gezin woont, kookt, eet, zich wast en slaapt en die tevens opslagplaats zijn voor kolen, 

aardappelen, varkensvoer en dergelijke. Zo mogelijk slapen de jongens en meisjes boven 12 jaar in een apart 
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bed. Geen gas, water, elektra, riool of wifi. Geen zware gereedschappen, alleen handen, schop, mand, soms de 

kruiwagen, later het paard. Wel modder, wind en regen. De fysieke omstandigheden zijn zo slecht dat soldaten 

van de Spaanse bezetter in Zeeland een kwart méér soldij ontvangen dan elders.  

In woest gebied is er vaak een gemeenschapsrecht om eigen vee te laten grazen. In verkavelde polders is er 

geen woeste grond. Wel is er de plicht om bij de 1/100
ste

 van de oppervlakte te bestemmen als Geestelijk Land 

of Armenland. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de armen. Zoals de graaf het stelt voor de 

inpoldering van de Oud-Noord-Bevelandpolder in 1597: “Dat het honderdste gemet, genaempt Goidsacker, 

bedijckt sal worden voor den armen…”. In 1922, de tijd van de sociale wetgeving, komt een Vereniging 

Onroerend Goed Landarbeiders tot stand, opdat landarbeiders een eigen lapje grond kunnen pachten, onder 

meer in de zuidoosthoek van de Kamperlandpolder (de hoek Stroodorpsedijk-Stekeldijk). 

De boerenbedrijven op Noord-Beveland worden oorspronkelijk verkaveld zoals ze hoofdzakelijk nu nog te zien 

zijn. Voor het beheer zijn er varianten. Er is de ambachtsheer, later de zakenman uit de burgerij, die via zijn 

rentmeester of anders zelf zorgt voor activiteit via zetbazen of pachters. Een groot deel van de opbrengst gaat 

naar de heer. Daarnaast worden bij de verkaveling ook kavels gekocht door boeren. De bezittende heren 

verpachten of verkopen liever aan enkele kapitaalkrachtige boeren, dan verpachten aan een groot aantal 

keuterboertjes, want dat geeft allemaal gedoe. Vanaf de inpoldering ontstaat een langzame verschuiving van 

pacht naar eigendom. Bovendien is er ook op Noord-Beveland het gebruik dat “grond trouwt met grond”. 

Zodoende blijven de grote boerenbedrijven bestaan.  

De kerk krijgt een tiende van de opbrengst, hetgeen het 'tiendenrecht' wordt genoemd. De tiendenplicht 

vervalt in Nederland pas begin 20e eeuw met de inwerkingtreding van de Tiendwet 1907.  

Met deze pachtstructuur worden zowel de landschappelijke- als de sociale structuur van Noord-Beveland 

bepaald: een relatief groot aantal bemiddelde boeren, een kleine middenklasse en een omvangrijke groep 

landarbeiders. In 1889 nog behoort 81% tot die laatste groep, die sociaal tot ‘de onderkant van het 

proletariaat’ wordt gerekend. Binnen Nederland staan de Zeeuwse landarbeiders binnen deze groep dan weer 

onderaan, ook wat de verdiensten betreft (jaarloon landarbeider fl. 275-350, inwonende meid fl. 50-80). En 

voor iedereen is duidelijk: God heeft de bestaande standen zo gewild. De boeren zijn werkgever, bevolken het 

schoolbestuur, de kerkenraad, de gemeenteraad en zijn wethouder, bepalen het beleid van de diaconie en van 

het burgerlijk armbestuur. Deze absolute macht leidt tot machtsmisbruik op grote schaal, mede mogelijk 

gemaakt door de onderdanigheid van de landarbeiders.  

4.4. OUD-NOORD-BEVELANDPOLDER ALS VOORBEELD 

Als eerste generatie boeren in de Oud-Noord-Bevelandpolder van 1598 worden vernoemd Pieter uijt 

Mattenburgh, Jan Jacobz Smack, Tobias Michielsz. Oostdijck, Jacob Molenaar en Jacob Valcke.  

Boerderijen worden bij voorkeur gebouwd nabij stellen, ook omdat zich daar vaak al een onderkomen bevindt 

van de verdreven herders, waarvan de pacht is beëindigd. Boer en zijn gezin kunnen daardoor meteen starten 

met de bouw van bedrijfsgebouwen. Het huis van Hoeve Oosterstein, Oostzeedijk 16 Kats, is bijvoorbeeld pas 

gebouwd in 1628 (gesloopt 1924). De hoeve is geïnitieerd door Anne Micault, gerechtigd te Kats en tevens 

Vrouwe van Oosterstein, het kasteel in Duiveland aan de Hofweg in Oosterland. Nr 14 op dezelfde Oostzeedijk 

is Vredehof, gebouwd in 1632, dus ruim 32 jaar na de start van het bedrijf. 

Op een boerderij werkt een aantal knechten en meiden, mogelijk een herder en een varkensjongen. Afhankelijk 

van het seizoen komen daar nog tientallen dagloners bij. De gezinnen van deze landarbeiders leven in een klein 

huisje. Vee leeft vaak in dezelfde ruimte onder één dak. Het leven bestaat uit seizoensgebonden arbeid met 

lage lonen. Deze gezinnen pakken elke mogelijkheid tot arbeid aan om een beetje rond te kunnen komen.  

Naast de arbeidsplaatsen voor timmerman en metselaar, boer en landarbeider zijn er ambachtelijke beroepen 

zoals smid, kleermaker, schoen- en gareelmaker, kuiper, slager, wagenmaker, bakker, wever en rietdekker. In 

Colijnsplaat wonen vanaf de start veel schippers: beurtschippers op Zierikzee, Goes, Middelburg, Dordrecht, 
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Rotterdam en Bergen op Zoom. Er waren rijs- en steenschippers die materiaal voor dijkonderhoud aanvoeren 

en natuurlijk de waterman, die drinkwater aanvoert en water voor de dorpse bierbrouwerij. En tot slot 

winkeliers, herbergiers en handelaren in agrarische producten. Gespecialiseerd volk werkt in de meestoof: 

droger, brander, stamper, drijver. Ook poeha is er, zoals blijkt uit de latinisering van de naam Stamper, waar in 

1640 ene Helena Stamperius de vrouw is van Pieter de Jonge. Het dijkonderhoud kent sjouwwerk, maar ook 

specialismen: rijswerkers, krammatters en steenzetters. De vroedvrouw, de chirurgijn en de schoolmeesters 

werden aangesteld door het college van schout en schepenen. De eerste dominee, Eduard Boom, komt in 1599 

van Duiveland. In 1599 wordt ook een polderbestuur ingesteld, tevens interim schout en schepenen. 

Voorwaarde is kennis van dijken en landbezit in de polder. Pieter uijt Mattenburgh wordt rentmeester,  

à fl. 200,-, opgevolgd door Marinis Werckendet. Die verpacht in 1606 ten behoeve van de Oranjes de door hen 

gebouwde korenmolen (pachtsom 25 pond Vlaams voor 2 jaar) en de visserij binnendijks en de vogelarij 

buitendijks. Daar omheen is een heel stelsel van reglementen. Ieder is verplicht zijn koren door deze molen te 

laten malen. Importeren van meel en brood zijn verboden op straffe van flinke geldboetes. De opbrengst van 

de boetes wordt verdeeld tussen de molenaar en de schout. De rentmeester, de dijkgraaf en de schout 

ontvangen gratis meel. 

Onder rechtsgebied Kats worden de boerderijen bewoond door Van Egem uit Vlaanderen, Groenevelt uit 

Charlois, Goudswaard uit Holland, Van den Broecke uit Brabant, Van de Lisse oorspronkelijk Noord-Beveland, 

Van Gavere uit Vlaanderen, Wecksteen uit Belle te Frans-Vlaanderen, Van Cats oorspronkelijk Noord-Beveland 

en Kuip en Stroosnijder van onbekende herkomst. Er zijn hoofdzakelijk protestanten, maar ook wel 

katholieken. Doorgaans komen die voor werk, een enkeling is gevlucht voor de godsdienstoorlogen. Nu 

bekende namen zoals Verburgh, Swemer en De Looff komen uit Vlaanderen. In de 17
de

 eeuw veel 

voorkomende namen op het eiland zijn Baart, De Belle, Biersteker, Boet, Eikenhout, Fortuijn, Van Gilst, 

Hoogerheide, Meulenberg, De Moor, Poortvliet, De Pree, De Smit, Van Stelle, Tazelaar, Verschelling. 

Huwelijken vinden vaak binnen de eilandelijke kring plaats, zodat elke afstammeling al gauw verwant is met de 

andere eilanders. Hoewel er scheepsverbindingen zijn met de buitenwereld zijn de bewoners sterk op het 

eigen eiland gericht. Op het eiland zelf is er vervolgens een forse rivaliteit tussen de dorpen. 

4.5. ARMOEDE 

In de 17
de

 en 18
de

 eeuw is sprake van een patriarchale verhouding tussen boer en landarbeider. De boerderij is 

het middelpunt van een kleine gemeenschap. Ook na het werk brengen de bewoners tijd met elkaar op de 

boerderij door – vrouwen bij de vrouwen en mannen bij de mannen. Arbeiders en hun gezinnen erkennen het 

gezag van de boer, terwijl de boer hen ondersteunt ook als er geen werk is. Dit leidt tot een situatie van 

betrekkelijke rust op het platteland.  

Aan het eind van de 18
de

 eeuw sijpelen kapitalisme en liberalisme binnen. Arbeid wordt koopwaar, in perioden 

van weinig werk worden arbeiders ontslagen. De periode 1780-1860 toont in Nederland bovendien een grote 

daling in welvaart. De oorlogen met Engeland, het verlies van de internationale positie, de Bataafse 

Omwenteling, de Franse Tijd, de Belgische veldtocht, de ‘fluwelen revolutie’ van 1848 … Nederland zakt terug 

tot achterlijk land. Deze recessie gaat ook aan Noord-Beveland niet voorbij. Zo kent Colijnsplaat tot circa 1850 

twee meestoven, die overtollig worden omdat de meekrapteelt instort vanwege het chemisch te bereiden 

rood. Alternatieve industrie komt er niet. Elke teruggang vertaalt zich direct in de werkeloosheid van de 

arbeiders. Vaste landarbeiders zijn altijd al werkloos van begin december tot half maart en hebben dan geen 

inkomsten – het ‘vaste’ zit erin dat je volgend jaar mag terugkomen. Losse landarbeiders hebben alleen werk in 

de piektijden. Bevolkingsgroei leidt bovendien tot stijgend aanbod op de arbeidsmarkt. Als zich goedkoper 

werkvolk aanbiedt worden arbeiders ontslagen. In de loop van de 19
de

 eeuw wordt het dieptepunt bereikt van 

de lonen tussen 1600 en 1900. De arbeids- en leefomstandigheden zijn zo slecht, dat in de loop van de 19
de

 

eeuw wordt gevreesd voor revolutie.  
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Er ontstaan allerlei initiatieven, zowel particulier als vanwege de overheid. Er is de emancipatie van de 

arbeidersklasse en haar organisaties, er is de liberale stroming onder de burgerij die uitwassen wil bestrijden en 

er zijn kerkelijke instanties die al vanuit de Middeleeuwen de armenzorg bestieren. Per dorp werkt dit, door 

lokale omstandigheden, anders uit. In Kats is er een duidelijke tegenstelling arm-rijk, de boeren zijn er 

alleenheerser. In Colijnsplaat en de andere dorpen is er een steviger middenklasse en lopen de politiek-

religieuze scheidslijnen meer door de groepen heen. Mogelijk om die reden wordt alleen door de landarbeiders 

in Kats echt van zich afgebeten. 

Met steun van de gemeentebesturen worden werkverschaffingsprojecten gestart, zoals spinnerijen als 

dependance van de Twentse industrie. In 1839 bijvoorbeeld in Wilhelminadorp en Zierikzee. De 

werkomstandigheden zijn er – net als in Twente – diep treurig. “In onwetendheid en lediggang, en veelal 

zonder onderwijs, bereikt menig kind de jaren, waarop het op het veld eenigen handenarbeid kan verrichten en 

door zijn verdiensten, hoe gering ook, in de kosten des huishoudens kan bijdragen”. (1849, rapport Zeeuwsche 

Maatschappij van Landbouw). 

Het dieptepunt wordt bereikt in 1845-1846, door de aardappelziekte. Tussen 1846 en 1849 sterven in Zeeland 

3362 mensen van de honger. Her en der struinen bendes hongerigen de polders af, op zoek naar voedsel. De 

overheid reageert hard: 18 hongerige opstandelingen te Schoondijke worden ter dood veroordeeld, door gratie 

omgezet in 20 jaar tuchthuis, geseling en brandmerking. 

4.6. CRISIS OP CRISIS 

Vanaf 1850 gaat de welvaart bergopwaarts, maar alleen voor de boeren. Het arbeidersvolk blijft straatarm.  

Na de meekrapteelt gaat de landbouw verder met suikerbieten, aardappelen, uien, vlas, erwten en tarwe. In 

het laatste kwart van de 19
de

 eeuw zet echter een prijsdaling in: import van goedkope Amerikaanse 

landbouwproducten doen de prijzen in Nederland dalen. In 1926 levert 100 kg tarwe fl. 15,12 op, in 1930  

fl. 8,54. Daar komt de crisis van de jaren ’30 nog overheen. Deze import heeft wel een ‘booming’ effect op de 

haven van Rotterdam, waardoor vele landarbeiders wegtrekken om in Rotterdam hun geluk te beproeven. 

In 1906 verschijnt een regeringsrapport over arbeidsomstandigheden in de landbouw op Noord-Beveland. 

Vertrek uit- of vestiging op Noord-Beveland van landarbeiders komt vrijwel niet voor. Er is onder landarbeiders 

een stijging van lonen en leefomstandigheden te zien. Werkloosheid is er vooral in de winter, daarom laten de 

polderbesturen dan de werken uitvoeren. Steeds meer arbeiders gaan als losse kracht werken, om te kunnen 

profiteren van laden/lossen en ander beter betaald incidenteel werk. Boeren stellen goedkope arbeidskrachten 

uit Tholen te werk. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt geen loon of steun ontvangen. Oudere arbeiders 

komen ten laste van armbesturen en diaconieën. Belangstelling om door wettelijke maatregelen de 

leefomstandigheden te verbeteren is er niet. De gesignaleerde loonstijging duurt tot de 30-er jaren (crisistijd). 

De crisis slaat hard toe, velen wenden zich tot het gemeentebestuur met een verzoekschrift tot werk of steun 

voor henzelf en het gezin met, tot soms 10, kinderen. De werkverschaffing betekent 3 dagen per week werk in 

de haven of op het land. Zolang er werk is wordt geen steun verleend, ook als iemand niet voor werk in 

aanmerking komt. De tarweproductie stijgt in de crisisjaren, omdat dit door de overheid wordt gesubsidieerd 

met het oog op werkverschaffing. De regeling is dat werklozen moeten worden ingehuurd om onkruid te 

wieden, maar deze regeling wordt door de boeren veelal ontdoken. 

In Colijnsplaat bijvoorbeeld hebben eind 19
de

 eeuw veel huizen geen regenput, men moet zich voor drinkwater 

behelpen met een ton (de ‘tonnenbuurt’, nu Havelaarstraat). De gemeente bouwt in 1918 naast de kerk een 

energiecentrale en legt straatverlichting aan. In 1954 volgt waterleiding. Aan de Oostkerkstraat in Colijnsplaat 

beheert de kerk omstreeks de eeuwwisseling vijf slecht opgetrokken armenhuizen. De Kruisstraat werd “het 

slop” genoemd, naar de kwaliteit van de huizen daar. Een onderzoek in 1907 stelt vast: de woning omvat één 

vertrek van 4,5 x 4 m, met 2 bedsteden en 2 ramen, een schoorsteenvloer en een kast. Op het zoldertje 
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slaapplaatsen op stro. Nog geen 2% van de huisjes voldoet aan de dan sinds kort in werking getreden 

Woningwet. 

4.7. ORGANISATIE EN ‘GOEDE WERKEN’ 

Initiatieven om iets aan de schrijnende toestanden te doen komen van ‘verlichte’ burgers, van partijen die 

revolutie of het communisme vrezen en vanuit de arbeidersbeweging (vaak geleid of gesteund door verlichte 

burgerij). 

Weeskinderen worden ‘aanbesteed’, dat wil zeggen in het openbaar verkocht, door de gemeentelijke 

‘armmeesters’. Kopers ontvangen 40 gulden of meer en mogen het weeskind dan thuis aan het werk zetten. 

Voorstellen voor een Bevelands weeshuis worden door de kerkenraden en de gemeentebesturen afgewezen 

zodra blijkt dat dat meer dan 40 gulden per wees gaat kosten. Bovendien krijgen de wezen in het voorstel een 

opleiding – en dat vermindert het arbeidspotentieel voor landarbeid. Niet de bedoeling. Uiteindelijk gaat in 

1881 toch een weeshuis voor Noord- en Zuid-Beveland van start, te Kloetinge.  

In 1874 wordt te Colijnsplaat een coöperatieve vereniging opgericht, die handelt in onder meer steenkolen, 

aardappelen en vlas. Dit werkt niet goed voor de armeren kennelijk, want rond 1900 wordt voor de werklieden 

kolenvereniging Onderlinge Hulp opgericht, om “hare leden zoo voordeelig en tevens zoo gemakkelijk mogelijk 

van steenkolen en dergelijke brandstoffen te voorzien”. Binnen 2 weken had de vereniging 170 leden à 15 cent 

per week voor 40 hectoliter kolen per jaar. In de crisisjaren heeft de vereniging meer dan 400 leden, na de 

oorlog kalft het af, in 1970 wordt zij opgeheven.  

Tot 1886 zijn arbeidersorganisaties in Nederland verboden. In Colijnsplaat ontstaan in 1903 twee 

werkliedenverenigingen. Een lezing door de propagandist dominee Ten Broek uit ’s-Heerenhoek op 24 maart 

1903 leidt ertoe dat zich direct 23 leden opgeven voor ‘Draagt Elkanders Lasten’. 15 Kapitaalkrachtige 

bewoners schrijven zich in als donateur. Zowel de hervormde als de gereformeerde dominee van Colijn nemen 

zitting in het bestuur, er komt een fonds voor steun bij ziekte. De burgemeester verklaart in het kader van de 

goedkeuring van de statuten door de officier van justitie te Middelburg onder meer dat de vereniging ook 

bedoelt werklieden af te houden van lidmaatschap van socialistische werkliedenverenigingen. Op 20 april 1903 

houdt het hoofd der school een lezing over vereniging van werklieden, waarbij ‘Uit het Volk Voor het Volk’ 

wordt opgericht met op die avond 28 leden en 18 donateurs. Ook hier als doel uitkering bij ziekte. De twee 

verenigingen zoeken geen samenwerking, omdat ‘Uit het Volk Voor het Volk’ als ‘links’ te boek staat. 

Bovendien worden diverse bestuursleden van ‘Uit het Volk Voor het Volk’ als liberaal in de gemeenteraad 

gekozen en laat deze vereniging vrouwen als lid toe. Verder werkt ‘Uit het Volk Voor het Volk’ samen met de 

linkse zusterverenigingen ‘Onderlinge Hulp’ uit Kortgene en ‘Hulp in Nood’ uit Wissenkerke. Boeren en andere 

werkgevers hebben het in de crisisjaren voor het uitzoeken en nemen liever geen bondsleden in dienst. Na de 

oorlog loopt de belangstelling voor werkliedenverenigingen terug door de opkomst van de vakbonden en de 

sociale voorzieningen. De verenigingen worden ontbonden in 1970 en 1978.  

In 1888 wordt een kiesvereniging van de Vrijzinnig-Democratische Bond VDB opgericht, te zien als voorloper 

van D66. Kortgene is het centrale punt, in de andere dorpen worden afdelingen opgericht met elk een eigen 

bestuur. Er worden lezingen en filmvertoningen georganiseerd. Elk dorp kent een ruim verenigingsleven, met 

duidelijk gescheiden verenigingen voor vrijzinnige en voor christelijke bewoners: muziek, dans, toneel, 

schaatsen, voetbal, gymnastiek, biljart, handboogschieten – en uiteraard jongelingenvereniging en 

meisjesvereniging. Colijn kent de gereformeerde kleine-meisjesvereniging ‘Dient de Heere’. 

In 1912 wordt een afdeling gevormd van de landelijke Bond voor Staatspensionering, met als vicevoorzitter 

A.P. Meulenberg.  

In 1916 wordt huisvesting voor bejaarden geregeld, het tehuis Rustoord aan de Molenweg. In 1920 besluiten 

het gemeentebestuur en enkele ingezetenen om een woningbouwvereniging op te zetten. 
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In 1916 is de eerste en enige staking op Colijn: arbeiders die aan de havendam werken eisen loonsverhoging 

van fl. 2,50 naar fl. 2,75 per dag. Er is in die tijd veel goed betaald werk, kort na het uitbreken van de staking 

zijn de arbeiders elders voor beter loon aan de slag. In juni 1923 is er een staking te Kats, waar nagenoeg 

iedereen aan meedoet, om een kwartje méér per dag. Daarnaast hebben werklieden vanuit Noord-Beveland 

herhaaldelijk meegewerkt aan het breken van een staking elders (1920 Rotterdam, 1929 Zaandam). 

In 1918 wordt te Colijn de eerste moderne vakbondsafdeling opgericht, van de Nederlandse 

Timmerliedenbond. In 1920 wordt op initiatief van D. Meulenberg de afdeling Colijn van het Algemeen 

Nederlands Werklieden Verbond opgericht. 

Voor Colijnsplaat, Kats, Kortgene en Wissenkerke wordt in 1920 ‘Eigen Erf’ opgericht, een vereniging tot 

bevordering van de verkrijging van onroerend goed door landarbeiders. Er wordt met steun van de gemeenten 

grond aangekocht in Wissenkerke en Colijn, maar het wordt geen succes.  

In de loop van de jaren ’20 groeit het aantal landarbeiders dat lid is van de vakbond. Tijdens de crisis van de 

jaren ’30 gaan Noord-Bevelanders vanwege de grote werkeloosheid elders werken, zoals in de Wieringermeer. 

De Duitse bezetting brengt wat de lonen betreft een enorme vooruitgang. Landarbeiders gaan van fl. 9 in de 

grondwerken voor werkverschaffing naar meer dan fl. 50 in de week voor grondwerken voor de verdediging. 

De Duitse bezetter kan hoge lonen betalen door de ‘wisseltruc’ (zij geeft betaalbewijzen uit die de Nederlandse 

Bank verplicht moet innemen). 

4.8. BESTUUR 

Voor een beeld van het 19
de

-eeuws bestuur, de volgende historie uit Kats. 

In 1851 wordt de gemeentewet van kracht. Tot dan toe vult de raad zichzelf aan op basis van een rooster van 

aftreden. Bij nieuwe benoemingen en verlenging worden de ambachtsheren om hun mening gevraagd, waarna 

een voorstel aan het provinciebestuur wordt gedaan dat benoemt. 

In 1844 waren er twee vacatures. Pieter Verschuure is burgemeester van Kats en één van de grote boeren. Hij 

stelt een lijst met kandidaten op en de ambachtsheren gaan akkoord. De zittende raadsleden echter kunnen 

alleen instemmen met de namen van I. Braamse en A. Markusse en niet met de andere namen. Twee kwamen 

er uit Colijnsplaat. Ze waren 'bijkans vreemdelingen'. J. de Looff was 'een notabel mens', maar 'onbekwaam' 

om raadslid te worden. En K. Verhulst was 'een kleine boer met een groot gezin, dus per definitie ongeschikt'. 

De raad stuurt een geheime brief naar de provincie. Daarop maakt de districtscommissaris zijn opwachting, die 

het reilen en zeilen van de gemeente aan een nauwgezet onderzoek onderwerpt. Hij komt tot de conclusie, dat 

de burgemeester wel heel erg solistisch optreedt en bovendien sjoemelt. Gemeentewerken gaan naar het 

raadslid-timmerman Eversdijk en die moet een deel van zijn honorarium doorsluizen naar Verschuure. 

Daarenboven stuurt Eversdijk spookfacturen. Het provinciaal bestuur neemt hier kennis van en Verschuure en 

Eversdijk worden uit functie gezet. 

4.9. ONDERWIJS 

In 1824 bezoekt de schoolopziener Noord-Beveland. Op alle dorpen treft hij dezelfde ellende aan, maar 

Colijnsplaat spant de kroon: “Ook hier kwam ik in een verwilderde school, waar de jongens op- en over de 

banken door elkaar liepen als in een mierennest. Meester Meyaard – die de jeneverwalm steeds uit de mond 

kwam – wist mij te zeggen dat hij slechts één maand 120 kinderen op school had gehad, wat thans reeds tot 70 

gesmolten was en wat dagelijks nog meer verlopen zou. Niet één enkel bord in de school. Niet één kind 

aangetroffen dat een woord goed kon spellen, slechts één of twee die dragelijk lezen konden. Allen onkundig 

van de leestekens. Vijf cijferaars, van wie er niet één wist wat hij deed.” 

Als in 1900 de 6-jarige leerplicht wordt ingevoerd wil dat niet zeggen dat de kinderen ook naar school gaan. Eén 

onderwijzer op 60 kinderen is niet ongewoon. De boerenlobby heeft bereikt dat kinderen boven de vakanties 

nog 6 weken mogen verzuimen voor werk op het land. Daarenboven wordt er ook nog veel gespijbeld omdat 
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kinderen op het land moeten werken en dat wordt door de vingers gezien. De gemeenten handhaven de 

leerplicht niet, ook omdat kinderen op school houden méér steun uitkeren betekent. Als er gehandhaafd 

wordt, dan nog is het voor de ouders interessant om de kinderen te laten werken: een jongen kan fl. 1,50 per 

week verdienen en de boete is Fl. 0,50. Als er veel werk op het land is overleggen de boeren met de 

hoofdonderwijzer, waarna de kinderen van de armen niet naar school hoeven maar op het land komen werken 

– dat scheelt ze een arbeider.  

4.10. WETGEVING 

In 1874 neemt het Parlement het ‘Kinderwetje van Van Houten’ aan. Kinderarbeid onder de 12 jaar wordt 

verboden, maar kinderen van landarbeiders vallen daarbuiten: “veldarbeid is voor de gezondheid zeer 

voordelig”. Een totaalverbod voor werken onder de 14 jaar komt er in 1981, als door mechanisatie de kinderen 

niet meer nodig zijn. De uitzondering voor landarbeiders is er ook bij de Veiligheidswet van 1895 en de 

Ongevallenwet van 1901. In 1905 komt er een wetsvoorstel om landarbeiders te verzekeren tegen ongevallen, 

maar de boerenlobby (Nederlands Landbouw Comité, NLC) bereikt dat het niet wordt behandeld. In 1923 komt 

het er uiteindelijk door. De in 1913 aangenomen Ziektewet treedt, onder druk van het NLC, voor de landbouw 

pas in 1930 in werking.  

Onder druk van vakorganisaties en de revolutionaire sfeer van 1918 voert het kabinet Ruijs de Beerenbrouck de 

8-urige werkweek in. Die geldt voor alle arbeiders, behalve landarbeiders, zo weet de boerenlobby te 

bewerkstelligen. 

Voor de volksgezondheid ressorteert Noord-Beveland onder de te Veere zetelende Gezondheidscommissie 

(Walcheren-Noord-Beveland). Plaatselijk functioneert het Groene Kruis, in 1920 kan te Colijn een 

wijkverpleegster worden aangesteld, die later overgaat in gemeentelijke dienst. 

4.11. OORLOGSJAREN 

Het Katseveer is het enige veer waar ook auto’s op mee kunnen, zij het dat een overtocht in 1929 fl. 1,20 kost. 

In 1933 ontstaat uit een comité van bewoners van de vier gemeenten  (Colijnsplaat, Kortgene, Wissenkerke en 

Kattendijke) een plan voor een brug naar Zuid-Beveland. Dit leidt uiteindelijk tot een plan, dat op 8 mei 1940 

wordt aanbesteed. De oorlog doorkruist dit plan, Noord-Beveland blijft tot aan de Deltawerken afhankelijk van 

de veren. 

Zeeland wordt zeer zwaar door de oorlog getroffen, door vestingbouw, vele bombardementen en met 

gedwongen evacuaties en inundaties. Aan Noord-Beveland gaat dit allemaal voorbij. Enerzijds door de weinig 

strategische ligging, anderzijds door de hoge status die landbouw in het nationaalsocialisme heeft. Noord-

Beveland heeft nauwelijks bezetting en dus ook geen landverraders gekend. Velen kregen vrijstelling van 

‘Arbeitseinsatz’, vanwege belangrijk werk voor de oorlogsindustrie, waartoe ook de landbouw werd gerekend. 

Toch is het juist Noord-Beveland waar in februari 1941 massale acties plaatsvinden in het kader van de 

Februaristaking. 

Na de zware strijd om Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren, met honderden burgerdoden en enorm veel schade, 

volgt eind oktober 1944 een snelle bevrijding van de Bevelanden. 

4.12. EINDE ISOLEMENT 

In die jaren ’60 dient zich een heel nieuw perspectief aan: Zandkreekdam en Veerse Gatdam (1960) en 

Zeelandbrug (1965) betekenen het einde van de geïsoleerde ligging van Noord-Beveland. Men is niet langer 

afhankelijk van de veren. In diezelfde tijd nemen in Nederland de inkomens en de mondigheid van de burgers 

toe en daarmee de vrije tijd. Het begrip ‘toerisme’ wordt geboren. Er worden ‘tweede woningen’ gebouwd en 

ondernemers richten zich op een aanbod voor de watersport. De aandacht voor de natuur neemt toe. 
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Voorheen als waardeloze gronden bestempelde inlagen blijken waardevol natuurgebied. Op de schorren west 

van Kortgene wordt bos aangeplant.  

Ondertussen neemt de arbeidsintensiviteit van de agrarische sector af. Mensen vinden nieuw werk in het 

toerisme, in het (tuin)onderhoud van het grote aantal woningen per inwoner en buiten het nu goed bereikbare 

eiland. 

Sociaaleconomisch blijft, zoals vroeger, het heft in handen van een kleine groep, nu boeren en ondernemers. 

Ook politiek zijn het de oude clans die de dienst uitmaken. Sluipenderwijs echter verandert de 

bevolkingssamenstelling. Eilanders trekken weg, wat terugkomt zijn vaak toeristen van voorgaande decennia, 

die zich op latere leeftijd op het eiland vestigen. Daarmee gaat er een andere wind door de al lang open 

staande ramen waaien. In 2018 wordt zelfs een sociaalliberale partij in de gemeenteraad gekozen. 

  

5. De dorpen en gemeenten 

5.1. INDELING 

De gemeente Noord-Beveland komt tot stand op 1 januari 1995, na opeenvolgende herindelingen: 

• Kortgene → opgeheven 1 januari 1995, over naar gemeente Noord-Beveland. 

• Colijnsplaat → opgeheven 1941, over naar gemeente Kortgene. 

• Kats → opgeheven 1941, over naar gemeente Kortgene. 

• Wissenkerke → opgeheven 1 januari 1995, over naar gemeente Noord-Beveland. 

• 's-Gravenhoek → opgeheven 1816, over naar gemeente Wissenkerke. 

• Kampensnieuwland (Kamperland) → opgeheven 1816, over naar gemeente Wissenkerke. 

In 1811 is door de Fransen op NB de burgerlijke stand ingevoerd. 

5.2. COLIJNSPLAAT 

Colijnsplaat, vernoemd naar de plaatselijke zandplaat, is het jongste dorp: het wordt na de overstroming van 

1530 als eerste gebouwd (1599), maar het dorp bestaat niet op het eiland vóór 1530, zoals de andere dorpen. 

Wel gaat de locatie terug tot in de Romeinse tijd, als zich ter 

plaatse Ganuenta bevindt. 

De ‘Colinsplate’ wordt in 1489 door Rooms-koning Maximiliaan 

aan Floris van Borsele, heer van Kortgene, gegeven ter 

bedijking. In 1517 wordt dit bedijkingsoctrooi nog eens 

bekrachtigd, maar het komt er niet van. Door erfenis komt het 

bezit in handen van Van Egmond, graaf van Buren en via 

huwelijk vervolgens in handen van Willem van Oranje. 

Op 29 december 1593 verkoopt zijn dochter Maria van Nassau 

tweederde van het bezit van de Nassau’s ter plaatse aan enkele 

heren en kondigt bedijking aan. Het land wordt uitgegeven, 

maar slechts voor de helft volgetekend. Bij uitgifte wordt bepaald dat kopers verplicht zijn om alle handel van 

inkomende en uitgaande goederen (koren, turf, bier, …) via Colijn te laten lopen. Er mag géén andere haven 

worden aangelegd. De locatie voor Colijn wordt bepaald door de gunstige ligging tegenover Zierikzee, dat 

belangrijke betrekkingen met Holland onderhoudt. 

Colijn heeft het rechthoekige grondplan dat populair is in de Renaissance. In 1598 worden de erven uitgegeven, 

in 1600 wordt de Bredestraat (nu: Voorstraat) geplaveid. Hier wonen de welgestelden, zoals op de hoek de 

rentmeester van de Oranjes (nu: café Juliana), in vrijstaande bebouwing. Na een mislukking met klinkers 

 

Figuur 7: gerechtsgebouw en later 
gemeentehuis Colijnsplaat 



22 
 

worden voor de bestrating zware kasseien gedolven in het verdronken Kortgene. Het polderbestuur vergadert 

in Herberg ‘Den Ouden Hoorn’ (nu: café ‘De Patrijs’). 

In 1599 wordt de molen gebouwd, die in 1727 wordt vervangen door een molen van steen. In 1602 wordt aan 

de westzijde een meestoof gebouwd. Ook in 1599 start het veer op Zierikzee en vindt de eerste kerkdienst 

plaats, in 1606 wordt een kerk gebouwd. In 1769 is deze kerk aan vernieuwing en vergroting toe. Daartoe 

moeten de school en een deel van het gerechtsgebouw worden gesloopt. In plaats daarvan wordt het 

gerechtsgebouw omgebouwd tot school en verschijnt aan de andere zijde van de Bredestraat een nieuw 

gerechtsgebouw, voor de vierschaar en het polderbestuur. Later doet het gebouw dienst als gemeentehuis. 

Voor de ontwerpen wendt men zich tot de stadsarchitect van Zierikzee, Van Es. De stenen voor de kerk 

(101.000) en voor het gerechtsgebouw (46.000) worden geschonken door de Prins van Oranje en gebakken te 

Culemborg. Er vindt verdichting plaats, want aan het begin van de 19
de

 eeuw is de bebouwing in de Bredestraat 

en de Kerkstraten aaneengesloten. 

De haven van Colijnsplaat wordt eerst gebruikt voor de materialen om de polder te realiseren, daarna voor de 

export van landbouwproducten en de invoer van allerlei benodigdheden. Als onderdeel van de deltawerken 

wordt de haven in 1979 gedempt en voorzien van bestrating. De oude kade markeert nu de rand van de 

parkeerplaats. In 1961 wordt de Rijksvissershaven aangelegd, waar naast vissers uit Colijnsplaat ook vissers uit 

Kortgene, Arnemuiden en Veere landen, die door de afdamming van het Veerse Gat zijn verdreven. 

5.3. GEERSDIJK 

Het oude Geersdijk (Geerlofsdyke) ligt aan het Wijtvliet, in de buurt van het huidige dorp en wordt in 1216 als 

zelfstandige parochie vermeld. De kerk behoort dan tot het bezit van het kapittel St. Pieter te Utrecht. Via 

edelen uit Haamstede komt het ambacht in 1387 aan de abt te Middelburg. 

Na de herdijking in 1668 is het gebied bij Wissenkerke gevoegd. Het nieuwe Geersdijk is gepland als 

voorstraatdorp. Men verwacht dat Geersdijk uitgroeit tot een belangrijke havenplaats, maar de ontwikkeling 

van het gunstiger gelegen Kortgene verhindert dat. Het overblijfsel van het Wijtvliet dient als haventje van 

Geersdijk, maar slibt dicht. Na de inpoldering van de voorpolder, de Willempolder, is in 1808 een nieuwe haven 

bij nieuwe zeewering gegraven. Al met al blijft Geersdijk, evenals Kats, een klein dorp. Dorpshuis Het 

Drenthehuis is na de ramp van 1953 door de provincie Drenthe geschonken. 

5.4. KAMPERLAND 

Kamperland wordt al in 976 genoemd en in 1170 als zelfstandige parochie. De naam is afgeleid van het Latijnse 

Camp, dat ‘veld’ of ‘omheind land’ betekent. Het huidige Veere wordt in de beginne Campveere genoemd, 

omdat daar het veer naar Campen vertrekt.  

Door de St. Felixvloed en de Allerheiligenvloed (1532) verdwijnt Campen in zee. Na de bedijking van de Heer-

Janszpolder wordt op de plaats van het oude Campen het huidige Kamperland aangelegd, als laatste van de 

wederopgebouwde Noord-Bevelandse plaatsen. Anders dan de andere Noord-Bevelandse dorpen wordt 

Kamperland niet planmatige opgezet. Vanuit de centraal gelegen Veerweg wordt het dorp naar twee kanten 

uitgebouwd.  Het mist daardoor de rechthoekige structuur, die in de andere dorpen zichtbaar is. 

Na de herwinning komt ook het veer terug. De West-Havendijk heet dan Camperlandseveer. In 1806 steken 

hier de Engelsen over, op weg van Walcheren naar Goes. Op 13 december 1813 vindt de Slag bij 

Camperlandseveer plaats. Napoleon is op zijn retour maar de Franse legers trekken zich niet overal terug. Op 

Walcheren zit een garnizoen, dat vanaf Camperland in de gaten wordt gehouden door een burgerwacht. De 

oud-bevelhebber van Noord-Beveland vaart uit om Noord-Beveland opnieuw te bezetten. Gealarmeerde 

versterkingen uit Kortgene en Wissenkerke trekken samen met Kamperlanders naar Camperlandseveer, 

bewapend met enkele geweren en verder messen, sabels, rieken e.d. Nadat de Fransen aan land zijn gegaan, 

worden zij overvallen door de burgerwacht. Er vinden schermutselingen plaats en er vallen schoten. 
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Uiteindelijk weet de burgerwacht de Fransen te verdrijven, waarbij krijgsgevangen worden gemaakt, die naar 

Zierikzee worden overgebracht. Jacob Flipse, Jacob de Looff, Jacobus van de Moere, Jan van Gilst en Barend 

Ribbe raken gewond.  

Van oudsher is Kamperland een landbouwdorp. Door de Deltawerken en de opkomst van het toerisme 

ontwikkelt Kamperland zich tot een verblijfplaats voor watersporters en strandgenieters, met veel 

bungalowparken en campings. 

5.5. KATS 

In de Middeleeuwen ligt, iets ten zuiden van het tegenwoordig dorp Kats op de grens van de Katspolder en de 

Leendert Abrahampolder, het welvarende dorp Suburchdike. Vanaf 1209 werd de plaats als parochie vermeld 

onder de naam Subburchdyc. De kerk was een dochter van West-Souburg en als zodanig bezat de abt van 

Middelburg er het patronaatsrecht. Rond 1300 wordt betreffende het gebied al gesproken over het oude Cats 

en het nieuwe Cats. Het oude Cats, ook wel Cats bewesten Waals, bevat de gehuchten Clingen, Hamerstede, 

Edekinge of Nieuwerkerke. Daarnaast is er Cats Nieuwland en het Nordambacht van Emelisse. 

De heren van Cats, die al in 1108 worden vernoemd, hebben ter plaatse een kasteeltje, een ‘Steenen Huis’, 

waar ook de Staten van Zeeland vergaderen. Het geslacht Cats heeft haar wortels op Voorne en Schouwen – 

heren Van Renesse en Van Zierikzee – en gaat terug op de graven van Holland. Naast Cats is ook Cattendijke en 

waarschijnlijk ook Catsand naar hen vernoemd, in 1318 blijken ook telgen Van Catsand bezittingen te hebben 

op Noord-Beveland.  

Hendrik, ridder, Heer Van Cats, leenman van de Graaf van Holland, speelt al in 1230 een rol op het eiland, waar 

hij als getuige optreedt bij een gift van het Kapittel Sint Pieter te Utrecht aan het hospitaal van Emelisse (bij de 

abdij van de Cisterciënzer nonnen). Een volgende Hendrik Van Cats, genoemd vanaf 1258, is mede-voogd en 

opvoeder van Floris V. Rond 1300 zijn de Van Catsen grootgrondbezitter op Duivelant, verwant aan tal van 

adellijke geslachten en gekleed met vele aanzienlijke functies. Nicolaas I Hendriksz Van Cats is Heer Van Cats 

(Floris V heeft hem beleend met “de hofstede van Cats en enige landerijen daaromheen gelegen”), Heer Van 

Catshoek, Heer van oud en nieuw Cats, Heer Van Catsrak, Heer van Emelisse, Heer van Welle, Heer van Noord-

Beveland, Heer van Duiveland, Heer van het land van Cadzand en Heer van Ossendrecht voor de helft (1277). 

Hij steunt Floris V is zijn Utrechtse veldtochten en was namens Floris onderhandelaar met de koning van 

Engeland (Edward I) en verwerft op die manier steeds meer bezittingen. In 1270 draagt Jacob van Maerlant zijn 

“Der Nature Bloeme” op aan Nicolaas Van Cats. 

De volgende Van Cats is Nicolaas II Nicolaasz., die in 1283 zijn vader opvolgt. Heer Van Cats, Catshoek, oud  

en nieuw Cats, Emelisse, Welle, Land van Cadzand, Duiveland, Ossendrecht, Lopik en Bonrepas, Cabouw, 

Schoonhoven en Gouda. Slot Schoonhoven is de vestigingsplaats. Drie zoons: Nicolaas III, Costijn en Henric.  

Costijn heeft een zoon Nicolaas IV, Heer Van Cats, Heer van Emelisse en Welle, die in 1328 door de Graven van 

Holland en Zeeland wordt benoemd tot dijkgraaf Noord-Beveland beoosten het Wijtvliet. Een latere Cats is 

dijkgraaf van Westenderdendeel van Noord-Beveland en baljuw van Cortgene.   

Er zijn ook vrouwelijke telgen Cats. Zo is Aechte van Cats in 1321 Vrouwe van Cats, met bezittingen in 

Wissenkerke, tussen de Zeedijk en de weg Wissenkerke-Campen. Lijsbeth Nicolaasdr (IV) Van Cats is van 1332 – 

1343 abdesse van abdij Waterlooswerve onder Aagtekerke – dat is de abdij die eerder te Emelisse stond en 

rond 1300 is verplaatst. Catsdochters huwen veelal vooraanstaande ridders in andere provincies. 

In 1358 krijgt Costijn Nicolaaszn Van Cats, Heer Van Cats en Emelisse, van de leenheer toestemming dat hij te 

Emelisse gedurende 7 jaar marktgeld (accijns) mag heffen op koren, erwten, vat bier, azijn, aam rijn/of pijp 

wijn, ton haring, eieren, paard, koe, varken, schaap, produkten van de smeden, schoenmakers, pelsemakers, 

vollers, wevers en parementiers (sieradenmakers of bewerkers van fijne stoffen. Ook mag hij het dorp 

bestraten.  
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Deze greep uit de historie geeft het belang aan van de Catsen, maar ook van de economie aan de oostzijde van 

Noord-Beveland in die tijd. De bovengenoemde Catsen zelf lijken rond 1270 te verkassen naar Schoonhoven. 

Tijdens de stormvloed op 5 november 1530 verdwijnt het gebied, waarbij 150 mensen omkomen. De locatie 

van het oude dorp Suburchdike wordt bij de door de Oranjes georganiseerde landherwinning in 1598 net niet 

ingepolderd. Iets ten noorden wordt, volgens een haaks stratenplan met Voorstraat (nu Dorpsstraat), het dorp 

Cats gesticht. Cats groeit slechts langzaam, onder andere als gevolg van een pestepidemie van 1603 tot 1605 

en een tweede in 1650. In 1609 waren er slechts “seven huijskens van cleijnen waerde met noch negen 

keetkens daer niet dan aerebeijders in woonen”. Twintig jaar later zijn er vermoedelijk 20 huizen en een molen. 

In 1659 wonen er voldoende mensen voor een eigen hervormde gemeente, de kerk is in 1660 gebouwd, de 

toren wordt er in 1870 tegenaan gezet. De eerste predikant is Johannes Jones, die zoals meer inwoners van 

Noord-Beveland is geboren in Engeland. In 1687 wordt in Kats het Witte kerkje gebouwd. 

De haven van Kats is, anders dan het dorp, vol bedrijvigheid. Er is onder meer een scheepsverbinding met Goes. 

Rond 1615 waren er bij de haven vijf herbergen.  

In 1809 start het Katse Veer, over de Zandkreek, tussen Kats en Kattendijke (nu: Goes), dat vervalt in 1960 als 

de vaste oeververbinding over de Zandkreek tot stand komt. Er komt ook een veer vanaf Kats op Zierikzee.  

Met de inpoldering van de Leendert Abrahampolder in 1853 wordt de haven verplaatst. Op het oude 

haventerrein wordt meestoof De Goede Verwachting gebouwd – maar de ‘meekrapbusiness’ is al op haar 

retour. In 1867 wordt de meestoof omgebouwd tot boerderij.  

Voor de bouw van de Zeelandbrug wordt bij Kats een werkhaven aangelegd met twee grote portaalkranen, 

waar de brugelementen worden gebouwd. Het haventerrein is nu in gebruik als op- en overslag terrein van een 

bouwbedrijf. De haven zelf is omgebouwd tot en in gebruik als jachthaven.  

5.6. KORTGENE 

Kortgene wordt voor het eerst als parochie vermeld in 1247. De kerk gewijd aan de H. Maagd behoort aan het 

kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Philips van Borssele liet in 1413 een nieuwe kerk bouwen, maar bij de brand 

van 1423 gingen dorp en kerk geheel ten onder. De Kortgenaren bouwden het dorp weer op en in 1431 komt 

voor het eerst de vermelding “die stede van Cortkene” op papier. De herkomst van de naam is niet met 

zekerheid bekend. Het kan van ‘korte kene’ (korte beek) komen. Oude prenten tonen een ommuurd stadje. 

De vooraanstaande Van Borssele’s, bekend sinds 1160, hebben vele bezittingen in de omgeving, waaronder 

Cortgene en ten noorden daarvan gelegen gebieden. De belangrijkste bouwmeester van oud-Kortgene is Philips 

van Borsele, rentmeester-generaal van Zeeland Bewesten en Zeeland Beoosten de Schelde. Hij krijgt van graaf 

Willem van Beieren in 1417 toestemming om van ‘Cortekine’ een stad te maken. Hij laat een kasteel en een 

parochiekerk bouwen. Op oude gravures is Cortgene geheel ommuurd. 

In 1522 overlijdt Frank van Borssele, die de heerlijkheid Cortgene nalaat aan Floris van Egmont, graaf van 

Buren, achterkleinzoon van Eleonora van Borssele. In 1548 laat zijn zoon Maximiliaan van Egmont het bezit na 

aan zijn dochter Anna van Buren (Egmont), die haar erfenis in 1551 door haar huwelijk met Willem van Oranje 

inbrengt in het huis van Oranje.  

Door de stormvloeden in 1530 en 1532 wordt alle bebouwing in Kortgene weggevaagd, behalve de kerktoren. 

In 1684 wordt het gebied bij Kortgene weer ingepolderd. De oude kerktoren blijkt de 150 jaar in het water te 

hebben overleefd, en kan weer in gebruik worden genomen. Het gehavende oude deel wordt met muurwerk 

omgeven, de muren zijn nu een meter dik, en er wordt een nieuw schip aangebouwd. De kerk wordt 

uitgangspunt voor de nieuwbouw langs de Bredestraat of Voorstraat, tegenwoordig Hoofdstraat geheten. 

Na de herbouwing van Kortgene krijgt het opnieuw stadsrechten, als enige plaats op Noord-Beveland. Kortgene 

heeft geen zitting in de Staten van Zeeland, reden waarom het een ‘smalstad’ wordt genoemd. Het belang van 

Kortgene wordt al in 1685 onderstreept als de Staten van Zeeland bepalen dat de ontvangers van belastingen, 

de stadhouder en de rentmeester van Bewesten Schelde in Kortgene moeten worden “ter plaetse die 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1530
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jegenwoordigh tot bouwen van huysen is geprojecteerd.” Die bebouwing loopt dan tot circa de helft van de 

Hoofdstraat. 

Van meet af aan heeft Kortgene een veerdienst op Zuid-Beveland en daarmee op Goes. Deze veerdienst groeit 

uit tot de belangrijkste van het eiland, tot aan de aanleg van de Zandkreekdam. 

De oranjes zijn de belangrijkste ambachtsheren. In 1795 vervallen alle bezittingen aan de Bataafse Republiek. 

Kortgene heeft dan 558 inwoners. In de 19
de

 eeuw is er bevolkingsgroei: in 1899 worden 1119 inwoners geteld. 

De beroepssamenstelling zoals die blijkt uit de volkstelling van 1830 is illustratief voor het platteland: 

 

https://tijdschriftenbankzeeland.nl/issue/his/1984-01-01/edition/0/page/109?query= 

 

Van 1907 tot 1918 kent Kortgene voortgezet onderwijs: er is een ambachtstekenschool.  

Rond 1930 begint een discussie over gemeentelijke herindeling, die door de bezetter wordt afgerond: in 1941 

worden Colijnsplaat, Kats en Kortgene samengevoegd tot de gemeente Kortgene, die in 1995 opgaat in de 

gemeente Noord-Beveland. 

5.7. WISSENKERKE 

Wissenkerke wordt al in 1242 als parochie genoemd. De locatie van dit oude Wissenkerke is echter niet 

bekend. In 1352 moet het na een overstroming worden verplaatst. Door de stormvloed in 1532 wordt dit 

tweede Wissenkerke weggevaagd. Alleen de kerktoren bleef behouden. Tientallen jaren staat deze op de 

schorren bij de Oosterschelde. 

In 1652 wordt het gebied weer ingepolderd. De dijk rond de Wissenkerkepolder wordt gesloten, en het huidige 

dorp wordt aangelegd volgens een grondplan met haaks lopende kavels, zoals Colijn en Kats, maar met de kerk 

halverwege de Voorstraat. Kort na 1670 wordt een nieuwe kerk gebouwd.  

Ook in Wissenkerke zijn er tal van regels, zoals voor brandpreventie. “Aangesien den brand een sake is waraen 

dikckwils de ruine (ruwinering) selffs van een geheele plaats comt te hangen, insonderheyt in de dorpen 

daarvan meest alle huysen ende schuyren met riet ofte stroy gedeckt werden ende deselve veeltijts ontstaet 

door nalatigheyt ende quade sorge van de inwoners.” Vanaf 1694 is houtbouw in de Voorstraat verboden, in de 

achterstraten moeten gevels en schoorsteen van hout zijn. 

Het nieuwe, derde, Wissenkerke heeft een haven aan de Cruijckelcreke, aan de oostkant van het dorp. De 

kreek verzandt echter voortdurend. De haven verdwijnt als in 1697 de Thoornpolder, waarin de toegangskreek 

lag, wordt ingepolderd. Vanaf dat moment mist het dorp een haven en dat belemmert de ontwikkeling sterk. 

De dichtstbijzijnde haven is Geersdijk en de Geersdijkers hebben geen molen, dus daar ligt een 

samenwerkingsmogelijkheid. In de loop van de tijd verschijnen er drie molens in Wissenkerke. 

In 1671 bouwt men de eerste kerk, in 1827 een nieuwe kerk, vervangen in 1969. In 1860 wordt de korenmolen 

‘De Onderneming’ gebouwd, de molen ‘Landzigt’ stamt uit 1869. 
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De officiële (lange) naam van de gemeente luidt vanaf 1816 ‘Wissenkerke, Geersdijk, 's-Gravenhoek en 

Kampensnieuwland’, ook wel afgekort tot Wissenkerke c.a. (Latijn cum annexis = met den aankleve van dien), 

maar in het algemeen gebruik was de naam simpelweg Wissenkerke. In de jaren dertig werd gesproken over 

een bestuurlijke herindeling, waarbij Wissenkerke met Colijnsplaat, Kats en Kortgene zou opgaan in de 

gemeente Kortgene. In 1941 komt op het eiland een fusie tot stand, maar Wissenkerke blijft zelfstandig. In 

1995 gaan Kortgene en Wissenkerke op in de gemeente Noord-Beveland, waarbij het gemeentehuis in 

Wissenkerke komt. 
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