
 

 

Noord-Beveland voor 1530 
Een historisch onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arie van Steensel 

 

2022



 

 

 

Noord-Beveland voor 1530: een historisch 

onderzoek 

 

 

Onderzoeker en auteur: Dr. Arie van Steensel 

 

Opdrachtgever: Gemeente Noord-Beveland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding omslag: detail met het eiland Noord-Beveland van de Scheldekaart van 

Rupelmonde tot de Noordzee, ca. 1504-1504. Bron: FelixArchief, Antwerpen. 

 

 

© Arie van Steensel, 2022 

 
  



 

3 

Inhoudsopgave 
 

 

Inleiding         5 

 

1. Landschap en bedijking      10 

 1.1 Klimaat en landschapsvorming   10 

 1.2 Het ontstaan van een eiland    14 

1.3 De aanleg van dijken     18 

 1.4  De strijd tegen het water    28 

  

2. Bewoning en economie      34 

 2.1 Vroege bewoning en bestaanswijze   34 

 2.2 Dynamiek in de centrale middeleeuwen  41 

 2.3 Migratie en bevolking in de late middeleeuwen 45 

 2.4 Handel, industrie en landbouw   49 

 2.5 Havenplaatsen, markten en stadswording  57 

 

3. Macht, bezit en bestuur      60 

3.1 Politieke geschiedenis tot het jaar 1000  60 

3.2 Het middeleeuwse ambacht    62 

3.3 Bezit, inkomsten en lasten    73 

3.4 Grafelijk bestuur en politieke participatie  81 

 

4. Samenleving en cultuur      90 

 4.1 Cultuur en religie in de Romeinse periode  90 

 4.2 De verspreiding van het Christendom  92 

 4.3 Scholing en cultuur     100 

 4.4 Ongelijkheid, conflicten en samenwerking  105 



 

4 

Conclusie         113 

 

Literatuur         117 

 

Lijst van afbeeldingen       125 

 

  



 

5 

Inleiding 
 

 

Noord-Beveland ontstond in de middeleeuwen als eiland in de Zeeuwse estuaria. Het 

water scheidde het eiland af van de buitenwereld, maar verbond het daar gelijktijdig 

mee.1 Het bestaan op het eiland was daardoor nooit geheel geïsoleerd; de bewoners 

hadden voortdurend te maken met mogelijkheden en bedreigingen van en over het 

water, waardoor hun leven verweven was met de ontwikkelingen in omliggende en 

verder gelegen gebieden. Welke betekenis hadden het insulaire karakter, de relatief 

kleine omvang van het eiland en de ecologische omstandigheden voor de vroege 

bewoning en geschiedenis van Noord-Beveland? Hoe kreeg het leven van de bewoners 

van het eiland vorm door hun activiteiten en contacten met de buitenwereld? Hoe 

verhielden de inwoners zich tot elkaar en hoe leefden ze samen? In welke grotere 

politieke, economische en religieuze verbanden was Noord-Beveland aan het einde 

van de middeleeuwen opgenomen? Op deze vragen beoogt dit onderzoeksrapport 

antwoorden te geven. 

Noord-Beveland is niet altijd een eiland geweest. De Noordzeekust kreeg pas in 

de eeuwen tussen het einde van de laatste ijstijd (ca. 8000 v.Chr.) en de centrale 

middeleeuwen (ca. 1000-1300) een meer permanent en herkenbaarder karakter.2 De 

duinen, dekzandgebieden, schorren en slikken die het begin vormden van het eiland, 

werden al voor de komst van de Romeinen in de Nederlanden in de eerste eeuw v.Chr. 

bewoond. De Romeinse handelsnederzetting bij het huidige Colijnsplaat (Ganuenta) 

spreekt in het bijzonder tot de verbeelding omdat er ook een Nehalenniatempel was 

gevestigd.3 In de middeleeuwen kende Noord-Beveland op het eerste gezicht een 

minder opvallende geschiedenis tot de overstromingen van 1530 en 1532, ten gevolge 

waarvan het eiland tot het einde van de zestiende eeuw ‘drijvende’ was. Deze 

karakterisering komt van Jan Reigersberg, de auteur van de Dye Cronycke van 

Zeelandt uit 1551, die uit Kortgene kwam en naar Veere was uitgeweken. Hij mag 

 
1 Louis Sicking, ‘The Dichotomy of Insularity: Islands between Isolation and Connectivity in Medieval 
and Early Modern Europe, and Beyond’, International Journal of Maritime History 26, nr. 3 (augustus 
2014): 494–511, https://doi.org/10.1177/0843871414543448. 
2 Leendert Louwe Kooijmans, Onze vroegste voorouders: de geschiedenis van Nederland in de 
steentijd. Het begin tot 3000 v.Chr. (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2017). 
3 P. Stuart en J. E. Bogaers, Nehalennia: römische Steindenkmäler aus der Oosterschelde bei 
Colijnsplaat, 2 delen (Leiden: Rijksmuseum van Oudheden, 2001). 
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beschouwd worden als de eerste chroniqueur die de gehele Zeeuwse geschiedenis 

verhaalde.4 

In de historiografie over middeleeuws Zeeland is de originele en lijvige studie 

van Cees Dekker over Zuid-Beveland uit 1971 nog steeds een onmisbaar 

referentiepunt.5 Hoewel de auteur zich in de eerste plaats richt op de historisch-

geografische ontwikkelingen en de vorming van kerkelijke, bestuurlijke en 

waterstaatkundige instellingen, raakt de studie aan vrijwel alle aspecten van de 

middeleeuwse Zeeuwse samenleving en die van Zuid-Beveland in het bijzonder. De 

meer recente provinciegeschiedenis uit 2012, onder redactie van Peter Henderikx, 

biedt een overzicht van de huidige stand van het onderzoek naar Zeeland.6 De 

aandacht van voor de kleinere eilanden in de recente archeologie en historiografie is 

evenwel beperkt. Dit geldt ook voor Noord-Beveland. De belangrijkste reden hiervoor 

is dat veel sporen van vroegste bewoners verloren zijn gegaan. Enerzijds ressorteerde 

het eiland onder (bestuurs)instellingen die elders gevestigd waren, waardoor er 

betrekkelijk weinig archiefvorming op het eiland zelf heeft plaatsgevonden. Anderzijds 

hebben de overstromingen van de zestiende eeuw veel oudere sporen weggespoeld, 

waardoor er relatief weinig materiële overblijfselen zijn teruggevonden.7 De bronnen 

die beschikbaar zijn voor Noord-Beveland, stellen grenzen aan de mogelijke 

antwoorden op historische vragen, zoals herhaaldelijk zal blijken. 

Wat betreft de geschiedenis van Noord-Beveland heeft de Romeinse periode 

misschien wel meer aandacht gekregen van archeologen en historici dan de 

middeleeuwse periode. Dit geldt niet alleen voor de religieuze, maar ook voor de 

economische geschiedenis.8 M. de Bruin en M. Wilderom besteden in het eerste deel 

van hun werk over Noord-Bevelands relatie tot het water wel kort aandacht aan de 

middeleeuwse waterstaat.9 Hoewel lokaal van aard, is waarschijnlijk de belangrijkste 

 
4 Pieter Jacobus Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der 
zeventiende eeuw (Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1943), 52–53. 
5 Cornelis Dekker, Zuid-Beveland: De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland 
in de middeleeuwen (Assen: Van Gorcum, 1971). 
6 Paul Brusse en P. A. Henderikx, red., Geschiedenis van Zeeland, deel 1 (Zwolle: WBOOKS, 2012). 
7 M. Alkemade e.a., Archeologie naar de Deltahoogte. Een onderzoek naar de Zeeuwse 
archeologiebeoefening als opstap naar een Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland 
(Amersfoort: Vestigia, 2008), 64–104. 
8 Stuart en Bogaers, Nehalennia, 2001; Robert Maarten van Heeringen, ‘Een nederzetting uit de vroeg-
Romeinse tijd nabij Colijnsplaat op Noord-Beveland’, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-
Beveland 19 (1993): 19–30. 
9 M. P. de Bruin en M. H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken. I: Noord-Beveland. 
Geschiedenis van strijd, nederlaag en overwinning op het water (Middelburg: Fa. Littooy en Olthoff, 
1961). 
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studie van de hand van Laurens Priester over middeleeuws Kampen en 

Zoetelingskerke uit 1994, waarin hij op grond van degelijk archiefonderzoek vanuit 

een grafelijk, ambachtsheerlijk en kerkelijk perspectief de geschiedenis van deze 

ambachten schetst.10 Tot slot hebben amateurarcheologen en -historici bijdragen 

geschreven over verschillende aspecten van de geschiedenis van het eiland, die voor 

dit onderzoek van waarde zijn.11 

Het is tevens de vraag of het eiland Noord-Beveland historisch gezien 

beschouwd kan worden als een regio die zich onderscheidde van de omliggende 

eilanden. In een recent historiografisch overzicht van de regionale geschiedschrijving 

in Nederland blijkt dat de huidige provincies doorgaans als regio’s worden beschouwd, 

al zijn er ook regionale studies die grensoverschrijdend zijn of een bepaalde streek met 

specifieke geografische kenmerken onderzoeken.12 De term ‘regio’ is ontleend aan de 

(menselijke) geografie, waar het in eerste instantie een ruimtelijke, cartografische of 

ecologische betekenis heeft. Regio’s kunnen ook gedefinieerd worden als kleinere 

eenheden binnen grotere staatkundige of economische systemen. Tot slot krijgen 

regio’s politiek en cultureel gestalte als een groep mensen zich verbonden voelt door 

grenzen, instituties en interacties, waarbij de regio symbolische betekenis krijgt en 

verankerd raakt in het collectieve bewustzijn.13 Historisch gezien zijn regio’s en 

regionale identiteiten altijd temporele verschijnselen, waarvan de begrenzing niet 

altijd duidelijk of stabiel is en vooral bestaat in samenhang met grotere systemen en 

netwerken. Afhankelijk van hun perspectief hebben historici verschillende regio’s in 

de middeleeuwse Nederlanden onderscheiden, bijvoorbeeld als economische gebieden 

waarvan het karakter bepaald werd door politieke machtsverhoudingen en sociale 

instituties.14 Tegelijkertijd benadrukken historici het belang van grensoverschrijdende 

 
10 Laurens Priester, Campen en Soelekerke: de middeleeuwse geschiedenis van twee ambachten in het 
westen van Noord-Beveland (Middelburg: Ambachtsgerechtigden van Oud-Campen en Soelekerke, 
1994). 
11 Zie in het bijzonder ook de bijdragen in de jaargangen van het Historisch Jaarboek Zuid- en Noord-
Beveland, https://tijdschriftenbankzeeland.nl/periodicals/his.  
12 Arnoud-Jan A. Bijsterveld en Hans Mol, ‘All history is local history: Een pleidooi voor glocalisering 
van lokale en regionale geschiedenis’, Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 63 
(2018): 16–41. 
13 J. Tomaney, ‘Region’, in International Encyclopedia of Human Geography, onder redactie van R. 
Kitchin en N. Thrift, deel 9 (Amsterdam: Elsevier, 2009), 136–50. 
14 B.J.P. van Bavel, Manors and Markets: Economy and Society in the Low Countries, 500-1600 
(Oxford: Oxford University Press, 2010), 9–13. 
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contacten en netwerken, die voor een zekere culturele homogeniteit konden zorgen 

over regionale grenzen heen.15 

Dit onderzoek naar de premoderne geschiedenis van Noord-Beveland vertrekt 

vanuit een tweeledig perspectief. Het accent ligt op de regionale of lokale geschiedenis 

van het gebied tot de overstromingen van 1530 en 1532, waarna het eiland na mislukte 

pogingen om het weer droog te leggen tijdelijk werd verlaten. Tegelijkertijd kan de 

lokale leefwereld van de bewoners niet begrepen worden zonder de interactie met 

ontwikkelingen buiten het eiland in ogenschouw te nemen, zoals religieuze 

veranderingen, verschuivingen in economische netwerken of de vorming van politieke 

entiteiten. Deze ontwikkelingen hadden immers gevolgen voor de politieke, 

economische of culturele situering van het eiland. Soms lag het op een grensgebied, 

soms behoorde het tot een kerngebied, waardoor de dynamiek door de tijd heen 

veranderde. De premoderne geschiedenis van Noord-Beveland laat zien hoe lokale 

ontwikkelingen in relatie staan tot bredere historische processen. Deze koppeling 

tussen een intern en extern perspectief op het eiland resulteert in een vergelijkende 

contextualisering van de regionale of lokale geschiedenis van Noord-Beveland. Deze 

benadering voorkomt een eenzijdig beeld over het eigene van het middeleeuwse 

eiland. Tegelijkertijd ligt de nadruk op de gegevens die direct betrekking hebben op de 

geschiedenis van Noord-Beveland, want voor de meer algemene geschiedenis van 

Zeeland en de Nederlanden zijn voldoende en goede overzichtsstudies voorhanden,16 

die in dit verslag verder geen uitgebreide samenvatting behoeven. 

Het beantwoorden van de gestelde vragen veronderstelt onderzoek naar alle 

aspecten van de vroege geschiedenis van Noord-Beveland, waarvoor alle beschikbare 

wetenschappelijke literatuur en bronnen zijn geraadpleegd. Het gaat dan om 

archeologische onderzoeksrapporten,17 maar vooral om geschreven bronnen en 

historische literatuur. Voor deze bronnen is onderzoek gedaan in archieven in 

Middelburg, Den Haag, Utrecht en Brussel; daarnaast is er gebruik gemaakt van 

 
15 Robert Stein, ‘An urban network in the medieval Low Countries’, in Networks, regions and nations. 
Shaping identities in the Low Countries, 1300-1650, onder redactie van Robert Stein en Judith 
Pollmann (Leiden: Brill, 2010), 43–71. 
16 Brusse en Henderikx, Geschiedenis van Zeeland; Marco Mostert, In de marge van de beschaving: de 
geschiedenis van Nederland, 0-1100 (Amsterdam: Bakker, 2009); Willem Pieter Blockmans, 
Metropolen aan de Noordzee: de geschiedenis van Nederland, 1100-1560 (Amsterdam: Bert Bakker, 
2010); Van Bavel, Manors and Markets. 
17 Zie voor het archeologisch beleid van de gemeente Noord-Beveland: M. Alkemade, R.M. van 
Heeringen en W.A.M. Hessing, Archeologiebeleid gemeente Noord-Beveland (Amersfoort: Vestigia, 
2011).  
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gedigitaliseerde en gepubliceerde bronnen. Belangrijke bronseries, zoals de registers 

van de graaf van Holland en Zeeland of de rekeningen van de Zeeuwse grafelijkheid, 

zijn systematisch doorgenomen. In andere bronseries is steekproefsgewijs gezocht 

naar verwijzingen naar Noord-Beveland en zijn inwoners. De gevonden gegevens zijn 

zoveel mogelijk ingekaderd in de recente historische kennis over de middeleeuwse 

Nederlanden en Zeeland in het bijzonder en geduid vanuit de laatste historiografische 

inzichten. Deze werkwijze geeft voldoende basis voor een analyse van de vroege 

geschiedenis van het eiland, maar biedt ook aanknopingspunten voor verder 

onderzoek. 

 Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Noord-Beveland. 

Gerard de Fouw heeft zich als initiatiefnemer in het bijzonder ingezet voor de realisatie 

van dit project en was nauw betrokken bij de voortgang. De inzet van wethouder Pim 

Schenkelaars en Raoul de Bruijn was onmisbaar in het opzetten van het project. 

Miranda van Hoorn beantwoordde alle vragen over de archeologie van Noord-

Beveland en hield mij op de hoogte van nieuwe vondsten en ontwikkelingen. Verder 

hebben Elvira Ambrosius, Joost van den Berg, Gijs Boink, Bas Chamuleau, Robert van 

Dierendonck, Hans Jongepier, Roos van Oosten en Thomas Vermaut mij geholpen 

met het vinden van informatie dan wel het interpreteren daarvan. Een sterke verkorte 

versie van het onderzoek verschijnt in een publieksboek over de geschiedenis van 

Noord-Beveland, onder de enthousiaste redactie van Peter de Jonge. Noord-Beveland 

kent een rijke premoderne geschiedenis, waarvan iedereen, maar in bijzonder de 

huidige bewoners van het eiland, kennis kunnen nemen. 
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1. Landschap en bedijking 
 

 

De vorming van het landschap en de ecologische omstandigheden in het gebied 

waar in de middeleeuwen het eiland Noord-Beveland ontstond, staan centraal 

in dit hoofdstuk. In het eerste deel worden de natuurlijke en antropogene 

invloeden op de vorming en ontwikkeling van Noord-Beveland als eiland 

vanaf de laatste ijstijd tot het begin van de zestiende eeuw in kaart gebracht. 

Vervolgens komen in het tweede deel de bedijkingsactiviteiten vanaf de 

centrale middeleeuwen aan de orde. Die waren van grote invloed op de 

landschapsgeschiedenis van het eiland. 

 

 

1.1 Klimaat en landschapsvorming 

Om het ontstaan van Noord-Beveland als eiland in de middeleeuwen te begrijpen is 

het noodzakelijk om terug te gaan naar het geologische tijdvak van het pleistoceen, dat 

ongeveer 1,8 tot 2,5 miljoen jaar geleden begon en voortduurde tot het einde van het 

weichselien, de laatste ijstijd die duurde van 115.000 tot 11.700 jaar geleden. Het zijn 

geologische, paleontologische en archeologische bronnen die inzicht geven in deze 

vroege geschiedenis. De diepe geulen in de huidige Oosterschelde bevatten 

bijvoorbeeld belangrijke paleontologische informatie over de fauna van het gebied 

waar pas vanaf de middeleeuwen de Zeeuwse eilanden hun vorm kregen. Er worden 

jaarlijks nog fossielen opgevist die aantonen dat er in dit gebied gedurende warmere 

perioden tijdens het pleistoceen grote en kleine zoogdieren rondliepen in een open 

boslandschap. De afwisseling van warme en koude tijden leidde evenwel tot 

veranderingen in het klimaat en het landschap, waardoor onder meer de zuidelijke 

mammoet, de mastodont, de wolharige neushoorn, de sabeltandtijger, het oerrund, 

het reuzenhert en verschillende soorten woel- en spitsmuizen, waarvan gefossiliseerde 

botten en kiezen zijn opgevist, verdwenen.18 Tijdens het weichselien maakten berken- 

 
18 Jelle W. F. Reumer, Opgeraapt, opgevist, uitgehakt: fossielen vertellen de geschiedenis van 
Nederland (Amsterdam: Contact, 2008); D. F. Mayhew e.a., ‘Small Mammal Assemblages from the 
Quaternary Succession at Moriaanshoofd (Zeeland, the Netherlands) and their Significance for 
Correlating the Oosterschelde Fauna’, Netherlands Journal of Geosciences 93, nr. 3 (september 2014): 
119–34, https://doi.org/10.1017/njg.2014.6. 
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en dennenbossen plaats voor een steppelandschap, dat vervolgens door de extreme 

koude veranderde in toendra’s en poolwoestijnen.19 

Gelijktijdig met deze dieren en planten leefden er oudere mensensoorten in de 

Nederlanden. De neanderthalers verspreidden zich bijvoorbeeld ongeveer 500.000 

jaar geleden over Europa en hun aanwezigheid in de Nederlanden is voor verschillende 

latere perioden aangetoond, ook voor het huidige Zeeland. Verschillende werktuigen 

(vuurstenen) en een stuk schedel zijn opgevist uit zee voor de Zeeuwse kust, waaruit 

blijkt dat neanderthalers hier, ten minste 50.000 jaar geleden, rondtrokken.20 De 

menselijke aanwezigheid in Noordwest-Europa volgde het regime van de ijstijden, 

want gedurende koude perioden was het onmogelijk om er te overleven. Dit gold ook 

tijdens het einde van de laatste ijstijd, het weichselien, toen tijdens de koudste fase, 

ongeveer 18.000 jaar geleden, de gemiddelde zomertemperatuur niet meer dan een 

paar graden boven het vriespunt lag.21 Met het aanbreken van het holoceen, het 

jongste geologische tijdperk, bijna 12.000 jaar geleden werd het klimaat warmer en 

kreeg het Noordzeegebied langzaam een voor het heden herkenbaarder landschap. 

De ijskap die Noord-Europa grotendeels bedekte tijdens de laatste ijstijd, 

verdween door de hogere temperaturen. De zeespiegel steeg bovendien door het 

smelten van de poolkappen, waardoor het Noordzeebekken vol liep en lager gelegen 

kustgebieden kwamen onder water te staan. De relatieve zeespiegelstijging bedroeg 

aanvankelijk 75 tot 100 cm per jaar en vlakte pas rond 5500 voor Christus af, waardoor 

het zeewater uiteindelijk 120 meter hoger kwam te staan.22 In de eerste helft van het 

holoceen kwam het huidige Zeeland grotendeels onder water te staan. De kustlijn 

bewoog zich waarschijnlijk eerst in oostelijke en vervolgens weer in westelijke richting. 

Er ontstonden uiteindelijk strandwallen met duinen door zeestroming, golfwerking en 

wind, die als natuurlijke bescherming rond 5500 voor Christus iets ten westen van de 

huidige kustlijn lagen (Figuur 1.1). 

 

 

 
19 Louwe Kooijmans, Onze vroegste voorouders. 
20 Jean-Jacques Hublin e.a., ‘Out of the North Sea: the Zeeland Ridges Neandertal’, Journal of Human 
Evolution 57, nr. 6 (1 december 2009): 777–85, https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2009.09.001. 
21 Louwe Kooijmans, Onze vroegste voorouders, 56–59. 
22 A.G. Jongmans e.a., Landschappen van Nederland: Geologie, bodem en landgebruik (Wageningen: 
Wageningen Academic Publishers, 2015), 267–77, https://doi.org/10.3920/978-90-8686-213-9. 
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Fig. 1.1: Paleogeografische kaarten van het mondingsgebied van de Schelde, 5500 

v.Chr., 1500 v.Chr., 800 n.Chr., 1500 n.Chr. 
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De kustbarrière bood een natuurlijke bescherming aan de schorren en slikken 

die daarachter lagen. Er vormde zich veen bij de overgang van het getijdengebied op 

de pleistocene dekzandgebieden, door geologen aangeduid als de Basisveen Laag. 

Vanwege de afgenomen snelheid van de zeespiegelstijging begon het getijdengebied 

rond 3850 voor Christus te verlanden door mariene afzettingen en opslibbing. Het 

veen werd afgedekt door het zogenaamde Laagpakket van Wormer dat uit zand en 

zeeklei bestaat. Vervolgens zette een millennium later opnieuw een proces van 

veenvorming in door de verminderde kombergingscapaciteit en afwatering, waardoor 

het gehele gebied vanaf de westelijk gelegen strandwallen tot de oudere 

dekzandgebieden in het zuiden en oosten onder een dikke laag veen kwam te liggen. 

Dit zogenaamde Hollandveen Laagpakket werd omstreeks 1500 voor Christus 

beschermd door een vrijwel gesloten kustlijn.23 

Alleen ten noorden van het huidige Noord-Beveland, waar nu de Oosterschelde 

loopt, verbond in deze periode een getijdengeul de Schelde met de Noordzee. De 

voorloper van de latere Schelde mondde aanvankelijk noordelijker uit in de voorlopers 

van de Rijn en de Maas. De breedte van de Schelde, die door het veengebied liep en de 

kustlijn openbrak, was omstreeks 1500 voor Christus niet meer dan een vijfde van die 

van de huidige Oosterschelde.24 De invloed van de zee werd in het daaropvolgende 

millennium sterker, want door natuurlijke kusterosie, ten gevolge van een zandtekort, 

getijdewerking en wind, waren er rond 500 voor Christus aan de noordkant van het 

huidige Walcheren en Noord-Beveland openingen ontstaan in de beschermende 

strandwallen. Vanaf dat moment kreeg het Schelde-estuarium een scherper profiel, 

omdat het veenpakket geleidelijk verdween. In de eerste plaats gebeurde dit door de 

inwerking van de zee op het kustlandschap, maar soms versterkten de bewoners van 

het gebied deze invloed door de exploitatie van hun leefomgeving. 

 

 

 

 
23 Archeologiebeleid gemeente Noord-Beveland; Peter Vos, Origin of the Dutch Coastal Landscape: 
Long-Term Landscape Evolution of the Netherlands during the Holocene, Described and Visualized 
in National, Regional and Local Palaeogeographical Map Series (Groningen: Barkhuis, 2015), 83. 
24 Patrick Kiden, ‘De evolutie van de Beneden-Schelde in België en Zuidwest-Nederland na de laatste 
ijstijd’, Belgeo. Revue belge de géographie, nr. 3 (30 september 2006): 279–94, https://doi.org/-
10.4000/belgeo.12025; P.C. Vos en R.M. van Heeringen, ‘Holocene geology and occupation history of 
the province of Zeeland’, onder redactie van M.M. Fischer, Holocene evolution of Zeeland (SW 
Netherlands), Mededelingen Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO, 1997, 9, 
79. 
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1.2 Het ontstaan van een eiland 

Het ontstaan van nieuwe getijdengeulen leidde tot een afwatering van het laagveen in 

Zeeland, een pakket van onverteerde plantenresten dat onder water was ontstaan. Op 

het moment dat de vernatting afnam, zette een proces van ontvening in, want het veen 

oxideerde en klonk in, met een daling van de veenbodem tot gevolg.25 Grote delen van 

het veengebied kwamen onder het hoogwaterniveau te liggen en de toegenomen kom- 

of waterbergingscapaciteit leidde tot verdere uitschuring van geulen. Gelijktijdig 

bracht het water nieuwe mariene afzettingen, die door geologen als het Laagpakket 

van Walcheren worden aangeduid.26 De inundatie van het veen en de verlanding door 

sedimentatie waren zeer geleidelijke processen die zich globaal van west naar oost 

voltrokken tussen 500 voor en 800 na Christus. Landinwaarts bleef het veengebied 

lang onaangetast, terwijl de eerste schorvorming aan de kust begon. De geringe 

snelheid van deze natuurlijke processen is in de bodem nog waar te nemen, op 

ongeschonden veenoppervlak en in veenscheuren, aan de zeer fijne kleiafzetting 

zonder zandafzettingen.27 

De zeearmen en getijdengeulen die in dezelfde periode ontstonden, gaven het 

Schelde-estuarium uiteindelijk zijn eilandstructuur. De derde eeuw na Christus was 

een keerpunt in deze processen, want toen versnelde het proces van vernatting. 

Volgens Peter Vos en Frits Zeiler kwam dat doordat de bewoners van het gebied sloten 

en kanalen groeven om veengronden te draineren ten behoeve van de landbouw of de 

turf- en zoutwinning. Hoewel er lokale kades werden aangelegd, nam het 

overstromingsrisico toe door deze ontginningen. Dit gebeurde vooral in het westelijke 

deel van Zeeland, waartoe ze Noord-Beveland niet rekenen. De stelling dat ‘de 

gevolgen van deze grootschalige Romeinse ontginningen (…) catastrofaal [waren]’,28 

onderbouwen de auteurs echter niet overtuigend, bijvoorbeeld aan de hand van een 

schatting van de bewoningsdichtheid of de omvang van het ontgonnen gebied. 

 
25 S. Temmerman e.a., ‘Vegetation Causes Channel Erosion in a Tidal Landscape’, Geology 35, nr. 7 (1 
juli 2007): 631–34, https://doi.org/10.1130/G23502A.1. 
26 G. Pleijter e.a., Bodemkaart van Nederland 1:50.000: toelichting bij de kaartbladen 42 West en 42 
Oost Zierikzee, 47/48 West Cadzand - Middelburg (Wageningen: DLO-Staring Centrum, 1994), 13–26; 
Vos en Van Heeringen, ‘Holocene geology and occupation history’, 36. 
27 Arie van Steensel en Bas Chamuleau, ‘Water, land en dijken. Het ontstaan van middeleeuws Noord-
Beveland’, in Macht, bezit en ruimte: Opstellen over de noordelijke Nederlanden in de middeleeuwen, 
onder redactie van Hildo van Engen, Han Nijdam, en Kaj van Vliet (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 
2021), 66, 127–38; S.J.J. Chamuleau, ‘De middeleeuwse bedijking van Noord-Beveland’ 
(ongepubliceerd conceptrapport, 2020). 
28 Peter Vos en Frits David Zeiler, ‘Overstromingsgeschiedenis van Zuidwest-Nederland. Interactie 
tussen natuurlijke en antropogene processen’, Grondboor en hamer 3/4 (2008): 89. 
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 De geologische geschiedenis van het Noordzeegebied, en daarmee ook van 

Zeeland, tijdens het holoceen wordt tegenwoordig niet meer begrepen als een 

opeenvolging van trans- en regressies van de Noordzee, die ruwweg correspondeerden 

met periodes van instabiele klimatologische omstandigheden en bepalend waren voor 

de vorming van het kustgebied en de bewoonbaarheid daarvan.29 Dit algemene 

verklaringsmodel is verworpen op grond van methodologische en empirische 

bezwaren. Onderzoekers maken gebruik van een nieuwe lithostratigrafische indeling 

en richten zich meer op de lokale uitwerking van algemene factoren die de geologische 

geschiedenis van het kustlandschap bepaalden. De nadruk ligt daarbij op de gevolgen 

van het menselijk handelen voor de werking van de natuur.30 Guus Borger vat deze 

perspectiefwisseling als volgt samen: ‘Waar de theorie van de trans- en regressiefasen 

de bewoningsgeschiedenis [in het Noordzeegebied] vooral zag als een menselijke 

reactie op een natuurlijke dynamiek, ziet het nieuwe model de werking van de natuur 

als een gevolg van het ingrijpen van de mens in het ecosysteem.’31 

Landverlies en -aanwinning dienen volgens deze nieuwe benadering begrepen 

te worden vanuit sociaal-economische en culturele factoren. Bewoning van het 

kustgebied leidde tot menselijk ingrijpen in de natuur en een (over)exploitatie 

daarvan, waarna gebieden soms weer (tijdelijk) opgegeven moesten worden.32 

Ontwatering van veen, turf- en zoutwinning, en dijkaanleg leidden bijvoorbeeld al in 

de laat-Romeinse periode tot inklinking en daling van de veenbodem, waardoor het 

overstromingsrisico toenam. Het was volgens Vos en Zeiler ten gevolge van 

‘mensenwerk’ dat Zeeland vanaf de derde eeuw onder water kwam te staan.33 Een 

dergelijke crisis herhaalde zich in de late middeleeuwen, nadat het bodemgebruik 

vanaf de elfde eeuw weer intensiveerde door de groei van de bevolking, waardoor het 

 
29 Zie voor een beschrijving van dit model, bekend van de aanduidingen afzetting van Calais en 
Duinkerke-transgressies, Dekker, Zuid-Beveland, 10–24. 
30 Anton Ervynck e.a., ‘Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A 
critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal 
plain during the first millenium AD’, Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet 26 (1 
januari 1999): 97–121; Vos, Origin of the Dutch Coastal Landscape, 8–11. 
31 Guus J. Borger, ‘Bewoning op de kwelder. Een knelpunt in de occupatie van het kustlandschap’, in Op 
zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders, onder redactie van Guido van den Eynde en Lauran 
Toorians (Hilversum: Verloren, 2016), 72. 
32 Erik Thoen e.a., ‘The North Sea coastal plains over the last two millennia: landscapes or seascapes? A 
new collection of essays’, in Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the 
North Sea area reconsidered, onder redactie van Erik Thoen e.a. (Turnhout: Brepols Publishers, 2013), 
5–6, https://doi.org/10.1484/M.CORN.1.101545; H.J. Pierik e.a., ‘Late Holocene Coastal-Plain 
Evolution of the Netherlands: The Role of Natural Preconditions in Human-Induced Sea Ingressions’, 
Proceedings of the Geologists’ Association 128, nr. 2 (1 april 2017): 180–97, https://doi.org/10.1016/-
j.pgeola.2016.12.002. 
33 Vos en Zeiler, ‘Overstromingsgeschiedenis’, 91. 
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ecosysteem opnieuw verstoord raakte. De menselijke invloed op de natuurlijke 

dynamiek en de verstoring van de ecologische balans op de lange duur vormden een 

algemeen patroon, waarvan de uitwerking echter werd bepaald door regionale 

factoren, zoals specifieke stormen, het verloop van oevererosie, bezitsverhoudingen, 

landgebruik of dijkaanleg. Over het geheel genomen sluit deze nieuwe zienswijze aan 

bij het overwegend antropogene perspectief in de recente ecologische geschiedenis. 

Vanaf de vierde eeuw na Christus verliep de sedimentatie sneller dan de 

veenbodemdaling, waardoor ook het verlandingsproces versnelde. Het getij en 

stormvloeden zorgden voor opslibbing van zowel de lage kwelder aan het water als de 

hoge kwelder door zand- en kleiafzettingen via kreken. De mate waarin het 

krekenstelsel sediment aanvoerde, bepaalde het moment waarop de schorophoging de 

bodemdaling compenseerde. In principe groeiden schorren bij een 

sedimentatiesnelheid van ongeveer een centimeter per jaar uiteindelijk tot ongeveer 

50 à 70 centimeter boven het lokale gemiddelde hoogwaterniveau.34 Omdat 

plaatselijke omstandigheden, zoals waterstanden, bodemdaling, veranderingen in 

stroomgeulen of dijkaanleg, van invloed waren voor het verloop van verlanding, 

varieerden de snelheid en intensiteit van dit proces op Noord-Beveland. 

Aan de hand van C14-dateringen van veentoplagen uit grondboringen en een 

reconstructie van historische waterstanden is de bodemevolutie met enige 

voorzichtigheid in kaart te brengen.35 De archeoloog Bas Chamuleau heeft op deze 

wijze voor de voormalige plaats Vliete, aan de noordzijde van Noord-Beveland, een 

reconstructie gemaakt van het verlandingsproces.36 Figuur 1.2 toont allereerst een 

grafiek van het verloop van verwachte waterstanden op de (Ooster-)Schelde in de 

afgelopen 2000 jaar (blauwe lijnen). De waterstanden zijn aangegeven voor gemiddeld 

laagwater (GLW), gemiddeld hoogwater (GHW), springvloed, hypothetisch mogelijke 

vloedhoogten (1x per 2, 10, 100 en 1000 jaar) en het maximale Extreem Hoog Water 

(EHW) niveau. Daarnaast is in de grafiek de beweging van de bodem weergegeven 

vanaf het inklinken van het veencomplex (groene lijnen), gevolgd door 

sedimentafzetting op het veen (bruine lijnen). Het Hollandveen verdween onder het 

 
34 D.C. Maldegem en D.J. de Jong, Opwassen of verdrinken. Sedimentaanvoer naar schorren in de 
Oosterschelde. Een zandhongerig gedempt getijdensysteem (Delft: Rijkswaterstaat-RIKZ, 2004). 
35 Vos en Van Heeringen, ‘Holocene geology and occupation history’, 81–91; Cecile Baeteman, David B. 
Scott en Mark Van Strydonck, ‘Changes in Coastal Zone Processes at a High Sea-Level Stand: A Late 
Holocene Example from Belgium’, Journal of Quaternary Science 17, nr. 5–6 (2002): 547–59, 
https://doi.org/10.1002/jqs.707. 
36 Chamuleau, ‘De middeleeuwse bedijking van Noord-Beveland’. 
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Laagpakket van Walcheren en kwam steeds lager te liggen. Het onbedijkte schorniveau 

daalde vanaf 1000 door ontginningen. Na de aanleg van interlokale dijken klonk de 

bodem in als gevolg van ontwatering en het weggraven van veen. Tijdens de inundatie 

vanaf 1530 tot het einde van de zestiende eeuw nam het niveau van het (schor)land 

weer toe, maar de bodem klonk weer in na de aanleg van nieuwe polderdijken vanaf 

het einde van de zestiende eeuw. 

 

 
Fig. 1.2: Een reconstructie van het verlandingsproces van het midden van Noord-

Beveland ter hoogte van het voormalige Vliete. 

 

Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat het noordelijke schorgebied rond 

Vliete relatief vroeg, omstreeks 600 na Christus, door opslibbing een dikte van een 

halve meter had bereikt. Normale getijden hadden daardoor geen invloed meer op 

deze schorren. Pas twee eeuwen later lag het gehele eiland, dat bestond uit onbedijkt 

schorgebied, op 1,2 tot 1,4 meter boven NAP. Vanaf de zevende eeuw konden deze 

schorren in theorie benut worden als schapenweide, eerst alleen in de zomer, maar een 

eeuw later gedurende het gehele jaar. Nog weer een eeuw later was het gebied zodanig 

opgehoogd, dat hoge vloeden weinig invloed meer hadden. Bewoning en landbouw 

werden daardoor mogelijk op de hogere delen van het eiland. 
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Uit recente grondboringen blijkt verder dat het Hollandveen dat onder de 

nieuwe zand- en kleilaag achterbleef (het Laagpakket van Walcheren), op veel plaatsen 

op Noord-Beveland niet alleen dieper onder het maaiveld ligt dan op andere eilanden, 

maar ook dat het niet meer intact of helemaal verdwenen is, waarschijnlijk ten gevolge 

van de lange inundatie van het eiland in de zestiende eeuw.37 Bovendien kent het 

eiland hierdoor een nieuwlanddek dat het oudere landschappelijk reliëf veelal heeft 

genivelleerd, waardoor de middeleeuwse landschapsgeschiedenis moeilijker valt te 

reconstrueren. Ten opzichte van de andere Zeeuwse eilanden is het verder 

kenmerkend dat er op Noord-Beveland weinig sporen van middeleeuwse kreekruggen 

terug te vinden zijn.38 Deze ontstonden op Zuid-Beveland bijvoorbeeld na het 

verzanden van geulen, waarbij de omliggende poelgronden verder inklonken. Deze 

kreekruggen vormden door hun hogere ligging een geschikte uitgangspunt voor 

bewoning.39 Tot slot was Noord-Beveland in de vroege en centrale middeleeuwen 

blootgesteld aan een relatief directe invloed van de zee door de vorming van de 

Oosterschelde en door het ontbreken van een natuurlijke bescherming, met 

uitzondering van de noordzijde van het eiland, in de vorm van duinen. 

 

1.3 De aanleg van dijken 

Zeeland kreeg door de werking van de zee in het eerste millennium zijn kenmerkende 

eilandstructuur.40 In de negende eeuw was Noord-Beveland voor het eerst een echt 

eiland, of eigenlijk bestond het uit meerdere eilandjes en zandplaten, nadat het 

veenpakket grotendeels was verdwenen.41 De schorgeulen Wijtvliet, Kalvliet en 

Boomvliet die door het eiland liepen (zie Figuur 1.3), waren ondiep, want ze bereikten 

nauwelijks het Hollandveen en hebben dat in geen geval geheel opgeruimd. In een 

oorkonde uit 976 bevestigt keizer Otto II de bezittingen van de Gentse Sint-Baafsabdij 

in Zeeland, waaronder ‘in pago Beuelanda omnem terram a Suthera Suthflita usque 

 
37 Zie voor de grondboringen de gegevens in de database van het DINOloket: https://www.dinoloket.nl-
/ondergrondgegevens (geraadpleegd 2 juni 2020). 
38 Zie wel de recente identificatie van een mogelijk kreekrug bij de aanleg van een fietspad tussen 
Colijnsplaat en Kortgene. Deze ligt echter geheel bedekt onder een latere deklaag; S.H. Beuger en T.A. 
Goossens, Resten van een verdronken woonlandschap uit de late middeleeuwen langs de 
Colijnsplaatseweg tussen Kortgene en Colijnsplaat. Archeologische opgraving volgens de variant 
archeologische begeleiding in het tracé van een nieuwe sloot te Kortgene-Colijnsplaat, gemeente 
Noord-Beveland (Leiden: Archol, 2020), 25-26, 48. 
39 Dekker, Zuid-Beveland, 19–24; Ad Beenhakker, P.A. Henderikx, en L.M. Hollestelle, red., Duizend 
jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer (Middelburg: 
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1996). 
40 Vos, Origin of the Dutch Coastal Landscape, 83–86. 
41 De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, I, 10–18. 
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Curtagosum et Campan’.42 Het gaat hierbij om al het land dat in de pagus Beveland 

lag vanaf de zuider-Zuidvliet (de Schenge) tot Korte Gos (Goes) en Kampen. Anton 

Beekman identificeert deze aanduiding als het eiland Wolphaartsdijk.43 Het is de vraag 

of de omschrijving niet eerder duidt op een schorrengebied tussen Noord- en Zuid-

Beveland, omdat de noordelijke Zuidvliet Noord-Beveland en Wolphaartsdijk vanaf de 

vroege middeleeuwen slechts geleidelijk van elkaar scheidde. De kreek het Faal 

vormde aan de noordzijde een grens met de onbedijkte zandplaat Worigezand, later 

bekend als Orisant.44 Pas vanaf de twaalfde eeuw – de naam ‘Zuid-Beveland’ komt 

voor het eerst voor in een oorkonde uit 1147 en die van ‘Noord-Beveland’ in een uit 

1223 – onderscheiden bronnen de eilanden, die eerder wel al in geografisch zin van 

elkaar gescheiden waren geraakt, maar daarvoor door de benaming ‘Beveland’ nog als 

een gebied werd gezien.45 

De menselijke invloed op de landschapsontwikkeling werd vanaf de tiende eeuw 

groter, met name door de toenemende pogingen van de eilandbewoners om zich te 

beschermen tegen het water. Vanwege het waarschijnlijke ontbreken van 

geulopvullingen (kreekruggen) die hoger lager dan het omliggende klei op veen, moest 

de landbouw zich ontwikkelen op de zware en zilte kleigrond van het schor. Niettemin 

nam de bevolking in de centrale middeleeuwen dusdanig toe dat het geleidelijk 

mogelijk werd om dijken aan te leggen. De bewoners van Zeeland maakten in de tiende 

en elfde eeuw bij hoog water aanvankelijk nog gebruik van (natuurlijke) woonhoogten; 

daarnaast schoven nederzettingen mogelijk landinwaarts op naar droger gebied. 

 

 
42 A.C.F. Koch, red., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. I: Eind van de 7e eeuw tot 1222, 
deel I (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1970), 83 (nr. 44, 18 januari 976). Eerder is geopperd dat ‘Curtagosum’ 
op Kortgene zou duiden, maar dat is taalkundig gezien niet correct. 
43 A.A. Beekman, De wateren van Nederland aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven (’s-
Gravenhage: Nijhoff, 1948), 158–59; vgl. Dekker, Zuid-Beveland, 71; Vos en Van Heeringen, ‘Holocene 
geology and occupation history’, 68. 
44 Hoewel graaf Albrecht op 13 april 1361 Wouter van Heemskerk en Margriet van Moermond het recht 
gunde om het buitendijkse gors ‘Worighe zand’ te bedijken en in cultuur te brengen, werd dit 
voornemen in de middeleeuwen niet uitgevoerd; Frans van Mieris, red., Groot charterboek der graaven 
van Holland, van Zeeland, en heeren van Vriesland, deel 3 (Leiden: Pieter van der Eyk, 1755), 125. 
45 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:248 (nr. 124); J. G. Kruisheer, red., Oorkondenboek 
van Holland en Zeeland tot 1299. II: 1222 tot 1256, deel II (Assen: Van Gorcum, 1986), 38 (nr. 438). In 
de oorkonde uit 1223 bevestigt Floris IV een gift van 30 gemet land in ‘Nordbeuelant’ door de vrouwe 
van Stavenisse aan de abdij van Ter Does. 
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Fig. 1.3: Reconstructiekaart van Noord-Beveland rond 1530 door De Bruin en 

Wilderom. 

 

Vanaf de elfde eeuw damden de inwoners van Zeeland geulen of kreken af en 

legden ze kleine dijkjes of kades aan en in de twaalfde eeuw volgden meer 

systematische bedijkingen. Lokale dijken werden geleidelijk met elkaar verbonden tot 

doorgaande dijken die een groter gebied beschermden.46 Dit wordt niet langer gezien 

als een reactie op de grote overstromingen in 1014 en 1134.47 Dekker veronderstelt in 

zijn studie over Zuid-Beveland nog dat de eerste vloed de aanzet gaf tot het opwerpen 

van woonhoogten, kleine dijkjes en dammen, terwijl meer systematische bedijkingen 

na de tweede vloed tot stand kwamen, hetgeen zou blijken uit de aanleg van ringdijken 

die grotere gebieden beschermden.48 De vraag is in hoeverre de schade van het hoge 

water in 1134 – Dekker ziet een analogie met de ramp van 1953 – desastreus was voor 

het nog grotendeels onbedijkte Noord-Beveland en daardoor daadwerkelijk een 

omslagpunt in het bedijkingsproces. Waarschijnlijk passeerde Noord-Beveland in de 

 
46 Dekker, Zuid-Beveland, 90–91, 99, 128–33; J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de 
Lage Landen: Tot 1300, deel 1 (Franeker: Van Wijnen, 1995), 319–20. 
47 M. K. E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland. I: De periode vóór 1400, 
deel 1 (Assen: Van Gorcum, 1971), 43–44, 62–63. 
48 Dekker, Zuid-Beveland, 90–91, 99, 128–33; Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:248 
(nr. 124). 
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loop van de twaalfde eeuw pas een kritische grens, waarna economische en 

demografische groei elkaar versterkten. Dit maakt grootschalige dijkaanleg 

noodzakelijk en mogelijk, want de complexiteit en omvang van dijkbouw vereisten de 

nodige organisatie, mankracht en investeringen. Hoewel de middeleeuwse 

doorgaande dijken van Noord-Beveland niet met zekerheid te dateren zijn, gaat de 

aanleg daarvan waarschijnlijk terug tot in de twaalfde eeuw. Dit gebeurde op initiatief 

van lokale grondbezitters, want de Vlaamse abdijen – die in een later stadium een rol 

speelden in bijvoorbeeld de bedijking van Zuid-Beveland49 – en de regionale vorsten 

hadden op dat moment weinig tot geen bezit of belangen op het eiland. 

In grote lijnen verliep het proces van bedijking op Noord-Beveland niet anders 

dan elders in de Nederlandse kustgebieden. Vanaf 1300 bevatten geschreven bronnen 

meer informatie over dit proces, met name vanwege problemen met en conflicten over 

het dijkonderhoud. Hoewel het eiland niet bekend staat om zichtbare resten van 

middeleeuwse vliedbergen, zijn er op hoogtekaarten sporen terug te vinden van 

mogelijke oude woonhoogten, waarop middeleeuwse bewoners en hun vee de voeten 

droog konden houden bij overstromingen. Ten westen van Geersdijk liggen blijkens 

de moderne hoogtekaart bijvoorbeeld twee duidelijke voorbeelden van ronde 

bergjes.50 Of dergelijke vliedbergen op een zeker moment ook een defensieve functie 

gehad hebben, kan niet worden vastgesteld. Bovendien zijn sommige van de 

(natuurlijke) hoogten in latere periode gebruikt als stelbergen (terpen) met 

hollestellen (regenwaterreservoirs) voor het vee, zoals te zien is op een kaart van het 

verdronken land uit 1597 (Figuur 1.4).51 Een volgende stap naar het bedijkingsproces 

was het afdammen van geulen of kreken en de aanleg van kleine, lokale dijken. 

Waarschijnlijk gebeurde dit vanaf de elfde eeuw op initiatief van de bewoners, al nam 

het belang van betere bescherming tegen het water pas in de late twaalfde eeuw toe, 

toen de bodemdaling versterkt werd door toenemende akkerbouw en een versnelling 

van de bevolkingsgroei – al moet benadrukt worden dan dit allemaal zeer geleidelijke 

en niet altijd lineaire ontwikkelingen waren. 

 
49 Dekker, Zuid-Beveland, hfdst. 3. 
50 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3), https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/?extent=-
40827.0511%2C398214.1004%2C42351.0541%2C398957.0518%2C28992.  
51 De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, I, 30. Nationaal Archief, Den Haag 
(hierna, NA), Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, nummer toegang 4.VTH, inv.nr. 2802. Zie 
ook: M. van de Glind en J. Jongepier, Colijnsplaat-Noordlangeweg 42. Archeologisch 
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen, protocol 
Bureauonderzoek en IVO-O, Gemeente Noord-Beveland, Zeeland (Middelburg: Erfgoed Zeeland, 
2020). 
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Fig. 1.4: Kaart van de gorzen en platen van Noord-Beveland, 1598, door Simon Jansz 

en Cornelis Jansz. 

 

Lokale grondbezitters namen bij de aanleg van dit type werken waarschijnlijk 

het voortouw. De herkomst van de plaats Geersdijk duidt hier mogelijk op, want in de 

oudste verwijzing uit 1216 wordt de plaats ‘Gerolsdike’ gneomd, dat een samenstelling 

is van de persoonsnaam Gerolf of Gerulfus en het achtervoegsel -dijk (pas na 1400 

wordt Gheerolfsdijc verbasterd tot Geersdijk).52 In een iets oudere akte uit 1214 wordt 

‘Grutersdijk’ als toponiem genoemd, een plaats die lag in de parochie Emelisse.53 Ten 

derde vestigde in de eerste helft van de dertiende eeuw een cisterciënzerklooster in 

‘Nortdic’, oftewel Noorddijk, in dezelfde parochie, die later ook een Westdijk kende.54 

De dijken waarnaar verwezen wordt in de bronnen, waren waarschijnlijk al enkele 

 
52 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:542 (nr. 361). 
53 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:524 (nr. 346, 21 mei 1214); Hendrik Gerard 
Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis, deel 1 (Utrecht: 
Kemink & zoon, 1879), 346. De vermelding ‘Grutersoort’ dateert pas uit 1424, wanneer graaf Jan van 
Beieren de opdracht geeft aan de ‘gemenen dijcgrave ende gesworenen van onsen lande in Noort 
Bevelant’ om de ‘ouden dijck van Grutersoirt’ te herstellen. Het belang van de dijk ging het gehele eiland 
aan; NA, Archief van de Graven van Holland, toegang 3.01.01 (hierna AGH), inv.nr. 316, fol. 45r (1 juli 
1424). 
54 J.G. Kruisheer, red., Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. III: 1256 tot 1278 (Assen: Van 
Gorcum, 1992), 265-266 (nr. 1258); H.J. Smit, De rekeningen der graven en gravinnen uit het 
Henegouwsche Huis, deel 2 (Utrecht: Kemink, 1929), 178, 319. 
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decennia oud en bevestigen de aanname dat lokale dijkaanleg in de loop van de elfde 

eeuw noodzakelijk was om het land droog te houden. 

De eerste problemen met de dijkzorg deden zich mogelijk al voor het einde van 

de dertiende eeuw voor. Het cisterciënzerklooster in Noorddijk in Emelisse werd aan 

het einde van de dertiende eeuw verplaatst naar Walcheren, waarvoor de precaire 

waterstaat op Noord-Beveland in latere bronnen wordt aangedragen als motief.55 

Vanaf dat moment tot aan de desastreuze overstromingen in 1530 en 1532 laten de 

bronnen een niet aflatende strijd zien tegen het water. De inwoners van Noord-

Beveland werden namelijk geconfronteerd met de noodzaak om dijken voortdurend 

op te hogen. Dit had te maken met de samenstelling en opbouw van het schor (klei op 

veen), die bepalend waren voor de draagkracht van de bodem. Het dalen van deze 

veenbodem betekende dat de dijken steeds lager kwamen te liggen en verder 

opgehoogd moesten worden. 

De oorspronkelijke doorgaande dijken waren ongeveer twee meter hoog, 

gerekend vanaf het maaiveld,56 maar door de daling van het maaiveld (van 0,8-1 meter 

tussen 1200 en 1500) moesten ze herhaaldelijk worden verzwaard, waardoor ze rond 

1400 een hoogte van vier meter boven NAP en een dijkvoet van 25 meter konden 

hebben. Tegelijkertijd nam de maximale stormvloedhoogte toe door deze dijkaanleg, 

want het water kon niet langer uitstromen over het gehele schorrengebied. Het gebied 

verloor zijn zogenaamde kombergingscapaciteit, waardoor de opstuwing van het 

vloedwater in de Schelde toenam. Een gevolg hiervan was dat het voorland van de 

dijken op Noord-Beveland rond 1500 vrijwel geheel was weggeslagen, wat blijkt uit de 

afbreuk van de veenlaag in de bodem langs de kust. De dijken kwamen hierdoor direct 

 
55 Dekker, Zuid-Beveland, 189–90. Het klooster was in 1299 waarschijnlijk nog gevestigd op Noord-
Beveland, maar voor 1302 vertrokken; E.C. Dijkhof en J.G. Kruisheer, red., Oorkondenboek van 
Holland en Zeeland tot 1299. V: 1291 tot 1299 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 
2005), 773-774 (nr. 3261, 2 maart 1297), 1103-1104 (nr. 3524, ca. 4-26 oktober 1299). Het klooster stond 
op Noord-Beveland aanvankelijk bekend als het Onze-Lieve-Vrouwekamer en kreeg op Walcheren de 
naam Waterlooswerve. Overigens is het pas een zestiende-eeuwse bron die inundatie noemt als motief 
voor de verplaatsing. Mogelijk speelden er ook andere motieven, want al in 1274 had het klooster 
plannen om te verhuizen, lang voor de overstromingen van 1288 of 1304. De instelling behield rechten 
op Noord-Beveland en de abdis probeerde in 1563 landbezit in Emelisse, Ekinge en Hamerstede weer 
terug te krijgen omdat het land ‘weder versch geworden is ende drooghe schorren zijn’; NA, Archief van 
de Nassause Domeinraad, (1218) 1581-1811 (1842) (hierna NDR), inv.nr. 14238; Archief van de 
Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda, 1170-1580 (1582): Stukken betreffende rechten 
en goederen van Anna van Buren, 1166-1580, inv.nr. 659. In 1938 zijn er mogelijke resten gevonden van 
het klooster; B.A. Brugman, R.M. van Heeringen en R. Schrijvers, Archeologiebeleid gemeente Noord-
Beveland. Deel B: Toelichting beleidskaart (Amersfoort: Vestigia, 2011), monumentnummer 13654. 
56 Chamuleau, ‘De middeleeuwse bedijking van Noord-Beveland’. Uitgaande van de situatie bij Vliete: 
bij een hoogte van 0,9+NAP en een schorniveau van 1,5+NAP lagen de oudste dijken hier op 3 à 4 meter 
boven NAP, dat komt overeen met een dijkhoogte van 1,5 à 2,5 meter boven het schormaaiveld. 
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onder druk te staan, wat bevestigd wordt door de dijkvallen die in deze periode 

regelmatig plaatsvonden.57 

 Deze dijken hadden in de vijftiende eeuw geen lokaal karakter meer, want ze 

werden in de dertiende eeuw in toenemende mate met elkaar verbonden, waardoor er 

interlokale ringdijken ontstonden die grotere gebieden beschermden. Dit vergde meer 

samenwerking tussen belanghebbenden (bestuurders, grondeigenaren, boeren), want 

de dijken moest niet alleen aangelegd en onderhouden worden, ook de afwatering 

moest bovenlokaal worden georganiseerd. In de dertiende eeuw zijn de oudste 

doorgaande dijken waarschijnlijk aangelegd die de belangrijkste eilanddelen van 

Noord-Beveland beschermden tegen het water. Een schorgeul scheidde rond 1300 de 

twee delen van het eiland nog van elkaar, die aangeduid werden als Bewesten en 

Boosten Wijtvliet.58 Op grond van het bodemprofiel zijn delen van deze dijken te 

dateren rond 1200. De kleilaag ter hoogte van het voormalige Vliete was toen twee 

meter dik, waaraan ongeveer 400 jaar sedimentering voorafging. 

 

 
Fig. 1.4: Bodemprofiel van de Wijtvliet opgebouwd uit verschillende lagen, van noord 

naar zuid. 

 

 
57 De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, I, 15–17. 
58 P. van der Sluijs, G.G.L. Steur, en I. Ovaa, De bodem van Zeeland. Toelichting bij blad 7 bodemkaart 
van Nederland. Schaal 1:200.000 (Wageningen: Stichting voor Bodemkartering, 1965), 60–61. 
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De Wijtvliet ontstond mogelijk door het onderlopen van moerneringsputten 

vanuit de Zuidvliet.59 Uit bodemonderzoek blijkt dat de Wijtvliet geen brede of diepe 

geul is geworden, want het Hollandveen is er niet of nauwelijks aangetast. Alleen de 

uitmonding op de Zuidvliet, waar de geul ongeveer 1300 meter breed was, was gevuld 

met zand (zie Figuur 1.4). De afdamming van de Wijtvliet wordt in de bestaande 

literatuur zonder verifieerbaar bewijs tussen de jaren 1208 en 1386 geplaatst.60 Een 

oorkonde uit 1223, waarmee graaf Floris IV een gift van dertig gemet land in Noord-

Beveland aan de abdij van ter Does bevestigde, vermeldt ‘Nordbeuelant inter Calfliet 

et Wifliet’, een omschrijving die suggereert dat het westelijke deel van het eiland toen 

nog geen omringdijk kende en verdeeld werd door een geul, de Kalvliet.61 Ruim een 

eeuw later, in 1328, benoemde graaf Willem III twee dijkgraven op Noord-Beveland, 

wat wijst op het bestaan van twee eilanddelen.62 Volgens Friedrich Müller is de 

Wijtvliet in 1247 afgedamd bij Kortgene, waardoor er een moerasgebied ontstond, het 

Grutersoort. De Grutersdijk wordt al in een akte uit 1214 als toponiem genoemd en lag 

in de parochie Emelisse.63 Aan de noordkant werd de Wijtvliet pas in 1386 afgedamd 

met de bedijking van Meershoek.64 Waarschijnlijk bedoelt Müller hiermee de 

bedijking van het ambacht Vordemeershoek, dat herdijkt werd na de stormvloeden die 

 
59 Chamuleau, ‘De middeleeuwse bedijking van Noord-Beveland’. Zie voor archeologisch onderzoek dat 
moernering op middeleeuws Noord-Beveland aantoont: E. Coppens, Kortgene, Stadspolder. Gemeente 
Noord-Beveland. Een archeologische begeleiding (Zaamslag: Artefact! Advies en Onderzoek in 
Erfgoed, 2018); Wissenkerke: Archeologisch onderzoek Oostvoorstraat-Voorstraat te Wissenkerke 
(Eindhoven: Grontmij Nederland B.V., 2013); en Colijnsplaat: J. Jongepier, K.-J.R. Kerckhaert en 
J.J.H. van den Berg, Colijnsplaat-Colijnsplaatseweg-Noordlangeweg (Middelburg: Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland, 2018). 
60 Beekman, De wateren van Nederland, 158–59; De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen en 
deltadijken, I, 14–15. 
61 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II:38 (nr. 438). 
62 Frans van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland, en heeren van 
Vriesland, deel 2 (Leiden: Pieter van der Eyk, 1754), 420–21. Overigens was Kalvliet in 1273 ook een 
plaatsaanduiding, want Geertrui, de weduwe van Dirk van Stavenisse, schonk in dat jaar dertig gemet 
land dat in ‘Calfliet’ lag aan het Duitse Huis bij Zandvoort (Middelburg). Beekman, De wateren van 
Nederland, 158–59; Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II:38 (nr. 438); Kruisheer, 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, III:739-740 (nr. 1646). 
63 Zie boven, noot 53. 
64 Friedrich Müller, Das Wasserwesen der niederländischen Provinz Zeeland (Berlin: W. Ernst & Sohn, 
1898), 49–50. Waarschijnlijk baseert hij zich op de eerste vermelding van Kortgene in een akte uit 1247 
en op de verkoop een deel van 3700 à 3800 gemeten nieuw bedijkt land door hertog Albrecht van 
Beieren aan de abdij van Middelburg in 1386; zie Frans van Mieris, Groot charterboek der graaven van 
Holland, van Zeeland, en heeren van Vriesland, deel 1 (Leiden: Pieter van der Eyk, 1753), 243; Van 
Mieris, Groot charterboek, 3:440, 442. Hoewel de oorspronkelijke bron ook het twijfelachtige aantal 
van 3700 à 3800 gemeten vermeldt, is het onwaarschijnlijk dat de abdij bijna een derde van het land 
op Noord-Beveland in handen kreeg; NA, AGH, inv.nr. 226, fol. 234v. Vijftiende-eeuwse bronnen 
maken geen verwijzing meer naar landbezit van de abdij op het eiland, met uitzondering van 100 gemet 
in Geersdijk; ZA, RZ BO, inv.nr. 343, fol. 29v (rekening 1493). 
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Noord-Beveland troffen in 1374-1375.65 Op zestiende-eeuwse kaarten, bijvoorbeeld de 

Scheldekaart uit 1505, de provinciekaart van Jacob van Deventer uit 1560 of de 

herbedijkingskaart van Noord-Beveland door Simon Jansz en Cornelis Jans uit 1597,66 

staat de Wijtvliet, of dijkresten daarlangs, evenmin ingetekend. Waarschijnlijk waren 

de oorspronkelijke lage kades toen al geheel afgegraven of genivelleerd. 

 

 
Fig. 1.5: De middeleeuwse dijken van Noord-Beveland. 

 

Op grond van deze gegevens kunnen de volgende aannames gemaakt worden. 

Ten eerste kende Noord-Beveland waarschijnlijk tot 1386 geen doorgaande dijk die 

het hele eiland beschermde tegen het water. De twee belangrijkste eilanddelen waren 

in de dertiende eeuw wel reeds bedijkt, maar kenden geen binnendijken langs de 

Wijtvliet. Na de afdamming van de Wijtvliet aan het einde van de veertiende eeuw 

 
65 J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen: 1300-1450, deel 2 (Franeker: Van 
Wijnen, 1996), 261–62; Klaas Heeringa, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche 
rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht: het Henegouwsch-Beiersche tijdvak, 1319-1432 (’s-
Gravenhage: Nijhoff, 1913), 12, 22, 89. Het ambacht Vordemeershoek komt in de bronnen voor als 
Vormaershoec of Voirdemershouck. In de eerst bewaarde rekening van 1431 wordt het aangeslagen voor 
242,5 gemeten; Zeeuws Archief, Middelburg, Rekenkamer van Zeeland, Rekeningen Bourgondisch-
Oostenrijkse Tijdvak (1433-1584) (hierna ZA, RZ BO), inv.nr. 1, fol. 30r. Mogelijk moet de latere plaats 
’s-Gravenhoek of Hoeke in dit ambacht gezocht worden. 
66 NA, Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, toegang 4.VTH, inv.nrs. 2802A en 2806. 
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kende Noord-Beveland pas een volledige omringdijk, die tegelijkertijd het gehele 

eiland kwetsbaar maakte bij dijkdoorbraken, want beschermende binnendijken 

ontbraken. De uitbreiding van het aantal dijkgraafschappen van twee naar drie in 

dezelfde periode ondersteunt deze lezing van het bronmateriaal.67 De grafelijke 

registers geven geen duidelijkheid over de bedijkingsactiviteiten in de laatste decennia 

van de veertiende eeuw en de grafelijke rekeningen uit deze periode zijn verloren 

gegaan. Op hedendaagse hoogtekaarten zijn relicten van middeleeuwse dijken soms 

terug te zien; daarnaast zijn dijkrestanten aan de noordoostzijde van Noord-Beveland, 

waar een veenlaag ontbreekt, verwerkt in de nieuwe dijken die na de inundatie tussen 

1593 en 1620 werden aangelegd. De loop van de middeleeuwse dijken kon op basis van 

deze gegevens door Chamuleau worden gereconstrueerd, met uitzondering van de 

dijken aan de zuidzijde van het eiland waar alle landschappelijke sporen verdwenen 

zijn (zie Figuur 1.5). 

 De dijkaanleg op Noord-Beveland was tot het einde van de dertiende eeuw een 

lokale aangelegenheid, die vanaf de twaalfde eeuw geleidelijk verliep. Vanaf deze eeuw 

nam de bevolking op het eiland waarschijnlijk toe, waardoor het land intensiever werd 

gebruikt en betere bescherming nodig had.68 Tegelijkertijd moest er een antwoord 

gevonden worden op de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied, met name het risico 

van overstromingen door hoog water. In de loop van de veertiende eeuw raakte de 

graaf steeds meer betrokken bij het vinden van oplossingen en het ontstaan van een 

regionaal waterschapsbestuur. Deze bestuurlijke ontwikkelingen hingen nauw samen 

met de geschiedenis van de machts- en bezitsverhoudingen op het eiland. De 

belangrijkste ontwikkelingen in de defensieve en offensieve dijkaanleg worden hier 

besproken voor zover deze gevolgen hadden voor het laatmiddeleeuwse landschap. 

 Vanaf het begin van de veertiende eeuw zijn de bedijkingsactiviteiten beter 

gedocumenteerd. Ten dele kwam dit doordat de grondbezitters en -gebruikers op het 

eiland er niet langer in slaagden om de dijkzaken zelfstandig te regelen en er een meer 

geformaliseerd bestuur ontstond dat papieren sporen naliet. De klimatologische en 

sociaal-economische omstandigheden in de eerste helft van de veertiende eeuw zetten 

waarschijnlijk ook druk op de Noord-Bevelandse samenleving, zoals dat elders in 

 
67 Zie hierover hoofdstuk 3. 
68 Van Bavel, Manors and Markets, 372–77. Het is moeilijk om de algemene demografische en 
economische ontwikkelingen voor Noord-Beveland te preciseren, maar de groei die in de late elfde eeuw 
op gang kwam, versnelde tegen het einde van de twaalfde eeuw en lijkt in de dertiende eeuw een 
kritische grens gepasseerd te hebben, waarna bevolkingsgroei en economische ontwikkeling elkaar 
versterkten. 
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West-Europa het geval was. In de eerste helft van deze eeuw was het weer zeer 

wisselvallig, waardoor er sprake was van misoogsten, honger en (vee)ziekte. 

Bovendien droegen politieke instabiliteit en oorlogsvoering bij aan een verstoring van 

de handel en hogere fiscale lasten.69 De bronnen bieden geen direct inzicht in de lokale 

uitwerking van deze bredere ontwikkelingen, maar de gevolgen van bijvoorbeeld de 

politieke onrust en oorlogsvoering na de dood van graaf Floris V en de Grote 

Hongersnood van 1315-1317 waren waarschijnlijk voelbaar voor de inwoners van 

Noord-Beveland, omdat oorlog en klimaat niet alleen de agrarische productie 

verstoorden, maar ook het functioneren van het regionale marktsysteem.70 In de 

zestiende-eeuwse kroniek van Jan Reigersberg krijgt de Grote Hongersnood meer 

aandacht dan de ‘grote plaghe’, de Zwarte Dood, van 1349.71 In Holland en Zeeland 

nam de bevolking in algemene zin slechts met vijf tot tien procent af in de veertiende 

eeuw, wat uitzonderlijk laag was vanuit een Europees perspectief en vooral te 

verklaren is door de economische aantrekkingskracht van de regio’s op migranten. 

 

1.4 Strijd tegen het water 

In het tweede kwart van de veertiende eeuw deden de Noord-Bevelandse 

dorpsgemeenschappen een financieel beroep op graaf Willem IV, omdat zij zelf niet in 

staat waren om het herstellen en verzwaren van de dijken te bekostigen. Het was 

waarschijnlijk in de nasleep van de overstromingen die in 1334 plaatsvonden, dat de 

ingelanden zich op 15 oktober 1337 tot de graaf richtten.72 Volgens Reigersberg 

veroorzaakte het water vooral aan de noordzijde van het eiland schade, ten noorden 

van het toenmalige Kats.73 Dit verklaart mogelijk waarom de inwoners van het 

westelijke deel van het eiland niet bereid waren om bij te dragen aan het herstel van 

 
69 Zie voor de samenhang tussen klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen in veertiende-
eeuws Europa: Bruce Campbell, The Great Transition: Climate, Disease and Society in the Late 
Medieval World (Cambridge: Cambridge University Press, 2016). 
70 Zie ter vergelijking: Sam Geens, ‘The Great Famine in the County of Flanders (1315–17): The Complex 
Interaction between Weather, Warfare, and Property Rights’, The Economic History Review 71, nr. 4 
(2018): 1048–72, https://doi.org/10.1111/ehr.12605. 
71 Jan Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt (Antwerp: Heyndrick Peetersen van Middelburch, 
1551), hfdst. 23–24. De gevolgen van de Zwarte Dood waren sterk regionaal bepaald. Op basis van het 
beschikbare bronmateriaal lijken Holland en Zeeland relatief licht getroffen te zijn, al hadden deze 
gebieden ook te maken met de gevolgen van marktverstoringen en bevolkingsneergang elders; Van 
Bavel, Manors and Markets, 279–80. 
72 J.W.J. Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, 1299-1345, nr. WI 042, 
http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/WI_042; Gottschalk, 
Stormvloeden en rivieroverstromingen, 1:319–21, 330. 
73 Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt, hfdst. 23. Hij stelt dat er twee dorpen werden 
buitengedijkt bij het herstel. 
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de dijken. Enkele dagen later, op 20 oktober 1337, nam graaf Willem IV namelijk het 

land van tientallen ingelanden uit de parochies van Kampen, het Noordambacht van 

Wissenkerke en Geersdijk – het deel ten westen van het Wijtvliet – in beslag en schonk 

het aan anderen, omdat deze grondeigenaren niet volgens de gemaakte afspraken 

hadden bijgedragen aan het verzwaren van de dijken. Uiteindelijk kregen de bestrafte 

ingelanden bijna een jaar later alsnog de mogelijkheid om hun landbezit terug te 

krijgen tegen een dubbele betaling van het verschuldigde bedrag als boete.74 

 De betrokkenheid van de graaf was in de regel niet proactief. Hij greep alleen in 

op verzoek, wanneer er conflicten speelden of nood aan de man was. In dergelijke 

gevallen stelde hij commissarissen aan die een oplossing moesten zoeken, of hij 

verleende financiële steun aan de eilandbewoners voor het dijkonderhoud. In april 

1341 was de graaf bijvoorbeeld betrokken bij maatregelen in de nasleep van ‘die groete 

vloet’, waarschijnlijk betrof het herstelwerkzaamheden na een stormvloed in januari 

van dat jaar.75 Het zwakke punt was ditmaal de dijk in het zuiden langs de Zuidvliet, 

want er werden twee inlagen – dijken die aan de landzijde van verzwakte buitendijken 

werden aangelegd, waardoor er een reservoir ontstond – gelegd: een aan de westzijde 

van Kortgene, in het Zuidambacht van Wissenkerke; de ander aan de oostzijde, in ’s-

Heer Wittenkinderenambacht, dat onder de parochie Emelisse viel.76 De dijken waren 

met een hoogte van drie meter (tien voet) boven het maaiveld bescheiden in omvang 

en alle ingelanden moesten bijdragen aan de kosten.77 Uit de rekening van de grafelijke 

rentmeester uit het jaar 1342-1343 blijkt dat de graaf eveneens had bijgedragen aan de 

aanleg of het herstel van dijken, dammen en sluizen in de ambachten van Kats, ’s-Heer 

Wittenkinderen en Kampen; daarnaast ontvingen de dijkgraaf van Beoosten Wijtvliet, 

Hendrik Simonsz, en die van Bewesten Wijtvliet, Jan Boudijnsz, financiële steun voor 

het dijkonderhoud in hun resort.78 

 In de tweede helft van de veertiende eeuw werden enkele nieuwe 

landwinningsprojecten uitgevoerd, ondanks de indicaties dat er in deze periode elk 

 
74 Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nrs. WI 028-WI 034 en WI 049, 
http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/WI_028.  
75 Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, 1:332–38. 
76 Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:192–94, 198, 202. Er werd dertien gemet 
land buitengedijkt. 
77 Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nrs. WI 073, http://resources.huygens.-
knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/WI_073.  
78 Smit, De rekeningen, 2:365. In totaal werd er een aanzienlijk bedrag van 65 lb 3 s en 3 d tournois 
uitgegeven. Naast directe bijdragen aan het herstel van dijken, betrof het ook de betaling van dam- en 
sluisgelden voor het grafelijke landbezit. 
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decennium een grote overstroming plaatsvond.79 De eerste offensieve bedijking 

dateert uit 1358, toen waarnemend hertog Albrecht de ‘goede lieden’ van Beoosten 

Wijtvliet toestemming gaf om de kreek de Waal te bedijken en het schor de Last bij het 

vasteland te trekken, omdat hij van ‘meyninghe is altoes ’t lant te meren ende te 

beteren metter meesten orbaren’.80 Hoewel het idee van Noord-Beveland kwam, nam 

de graaf het initiatief door Hendrik Pietersz verantwoordelijk te maken voor het 

project, dat resulteerde in het ontstaan van het Nieuwland van Kats.81 Over de 

achtergronden van het tweede voorbeeld, de herdijking van Vordemeershoek in 1386, 

waar het dorp ’s-Gravenhoeke of Hoeke geplaatst wordt, is weinig bekend, ook omdat 

de grafelijke rekeningen voor deze periode verloren zijn gegaan. Gezien de omvang van 

het land dat de graaf hier aan de abt van Middelburg verkocht, ging het project om een 

aanzienlijke landwinning ten oosten van het huidige Colijnsplaat. Het betrof een 

‘dikeden uter zouter vloeden’, dus het droogleggen van eerder ondergelopen land, 

wellicht was dat gebeurd in de jaren 1374-1375.82 

 Hoewel graaf Albrecht de bedijkingsprojecten op Noord-Beveland steunde, 

moest hij in 1396 ingrijpen om erger te voorkomen. Op 17 februari stuurde hij Klaas 

van Borssele, de rentmeester van Bewestenschelde, naar Noord-Beveland, dat ‘in 

groten vresen stont’, om de dijken te versterken met grondstortingen en het aanleggen 

van houten hoofden (golfbrekers).83 Een jaar later kregen de inwoners van de graaf 

voor een periode van vijf jaar ontheffing van het betalen van het schot, zodat ze de 

kosten van de dijkversterkingen konden betalen.84 De inwoners van Noord-Beveland 

 
79 Vos en Zeiler, ‘Overstromingsgeschiedenis’, 94. Dit overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd op: 
Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen; M. K. E. Gottschalk, Stormvloeden en 
rivieroverstromingen in Nederland. II: De periode 1400-1600 (Assen: Van Gorcum, 1975); zie voor 
nuanceringen: Buisman, Duizend jaar weer, wind en water, deel 1; Buisman, Duizend jaar weer, wind 
en water, deel 3; J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen: 1450-1575, deel 3 
(Franeker: Van Wijnen, 1998). 
80 NA, AGH, inv.nr. 226, fol. 15r (8 november 1358). 
81 Van Mieris, Groot charterboek, 3:67. In het noorden van Noord-Beveland ging een jaar eerder nog 
wel land verloren ten gevolge van overstromingen; Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, 
1:360–61. In 1361 gaf de graaf bovendien toestemming om Orizant te bedijken. 
82 In 1318 maakte Vordemeershoek onderdeel van het Emelisserambacht uit; Hamaker, De rekeningen 
der grafelijkheid van Zeeland, 1:337. De laatste grote overstromingen vonden een decennia eerder 
plaats; Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, 1:463; Heeringa, De rekeningen, 89. De 
graaf bepaalde ook dat de Abdij van Middelburg, de belangrijkste grondbezitter in het gebied altijd 
mocht herdijken als het ‘land weder van der vloet inghenge, ende besout worde’, Van Mieris, Groot 
charterboek, 3: 440. 
83 NA, AGH, inv.nr. 198, fol. 144v (17 februari 1396). Hij was een tijdelijke commissaris en werd niet 
benoemd tot opperdijkgraaf, zoals Priester stelt. 
84 NA, AGH, inv.nr. 200, fol. 4r (19 mei 1397). Hoewel de rekeningen verloren zijn gegaan, bevestigt 
Heeringa’s overzicht dat Noord-Beveland tijdelijk ontbrak in de verantwoording van de bede-
inkomsten; Heeringa, De rekeningen, inleiding. 
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hadden echter niet alleen regelmatig financiële steun nodig van de graaf; in de 

vijftiende eeuw intervenieerde hij eveneens vanwege conflicten die speelden onder de 

ingelanden over de dijkzorg. Ze slaagden er onvoldoende in om tot samenwerking te 

komen om gezamenlijk onderhoud te bekostigen en te organiseren. In 1421 zond Jan 

van Beieren vanwege de ‘twydracht wille van der dijckaidsen’ twee commissarissen 

naar Noord-Beveland om maatregelen te nemen in ‘des gemeynen lands oirbair’. De 

dijkgraaf en gezworenen van de drie dijkgraafschappen kwamen er door de tweedracht 

onderling niet uit om de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de dreigende 

dijkbreuken.85 De gevolgen van de Sint-Elisabethsvloed, die veel schade aanrichtte in 

november 1421, waren zo groot dat de inwoners van Noord-Beveland erin slaagden om 

twee privileges los te krijgen bij de graaf. Vanwege de hoge waterstaatslasten kregen 

zij op 6 december een vrijstelling van het schot voor een periode van vijf jaar, alsook 

de toezegging dat het eiland voortaan slechts voor de helft van het schot zou worden 

aangeslagen.86 Drie jaar later waarschuwde de graaf de ingelanden van Noord-

Beveland echter dat ze de afspraken onvoldoende nakwamen, want de oude dijk van 

Grutersoord kende achterstallig onderhoud.87 In 1439 sommeerde de hertog Jan 

Boudijnsz van Wissenkerke als dijkgraaf van het westenderdedeel om met de 

gezworenen naar Den Haag te komen, waarschijnlijk vanwege schade aan de dijken, 

want kort daarna kreeg zijn collega Adriaan Jansz opdracht om de dijken in zijn ressort 

te herstellen en gaf het Hof van Holland een commissie opdracht om een nieuwe 

ordonnantie over het onderhoud aan de dijken op te stellen.88 

 Vanaf het laatste decennium van de veertiende eeuw tot de overstromingen van 

1530 en 1532 was het waterstaatsbeheer op Noord-Beveland vooral defensief van aard. 

In veel gevallen liepen de ingelanden en de bestuurders van de dijkgraafschappen zelfs 

achter de feiten aan, waardoor achterstallig onderhoud leidde tot risicovolle situaties 

en overstromingen bij hoog water. Het ingrijpen van de graaf door het afvaardigen van 

commissarissen of het verlenen van financiële steun resulteerde niet in een goed 

functionerende waterstaat, waarvoor samenwerking tussen de belanghebbenden op 

het eiland cruciaal was. Toch is de ramp van 1530-1532 niet alleen terug te voeren op 

 
85 NA, AGH, inv.nr. 211, fol. 22r (31 juli 1421). De afgezanten waren Floris van Abeele en Floris van 
Borssele. 
86 NA, AGH, inv.nr. 232, fol. 19r-19v, 24r-24v (6 december 1421).  
87 NA, AGH, inv.nr. 213, fol. 45r (1 juli 1424). 
88 R.W.G. Lombarts, red., Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-
Friesland, van den secretaris Jan Rosa. Dl. IV, V en VI, deel VI (Leiden: Brill, 1982), 413 (nr. 88), 416 
(nr. 96). 
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wanbestuur, financiële tekorten en eigenbelang, want de inwoners van Noord-

Beveland streden een kostbare strijd tegen het water. Het structurele probleem was de 

combinatie van bodemdaling en een toenemend risico van hoog water. De dijken lagen 

vrijwel overal op een langzaam dalend veenpakket, waardoor ze telkens verhoogd 

moesten worden, mede omdat het maximale hoogwaterniveau geleidelijk steeg. 

Bovendien leidde de steeds sterkere stroming in de Schelde en de Zuidvliet tot 

oevererosie, waardoor het beschermende voorland en de dijken zelf werden 

aangetast.89 In 1501 werd bijvoorbeeld een nieuwe inlaag aangelegd bij de 

Boomvlietsluis tussen Kortgene en Kats, na een dijkval. Ook in 1504 en 1511 werden er 

dijkvallen gemeld in het ambacht van Kortgene, terwijl er in 1518 en 1529 sprake was 

van dijkvallen in het Zuidambacht van Wissenkerke.90 Kort gezegd, de inwoners van 

Noord-Beveland maakten door hun exploitatie van het land deel uit van een 

natuurlijke en ecologische dynamiek, waarbij de wedloop tussen mens en water in het 

tweede kwart van de zestiende eeuw tot een voorlopig einde kwam. 

 Reigersberg schrijft in 1551 dat na de stormvloed van 1304 twee dorpen werden 

buitengedijkt aan de noordzijde van Noord-Beveland, namelijk Sint-Michielsdorp en 

Hamerstede.91 Hoewel deze vermelding niet te verifiëren is aan de hand van andere 

bronnen, is het wel duidelijk dat er in de late middeleeuwen regelmatig sprake was van 

overstromingen en soms permanent landverlies. De bedijkingen van het Nieuwland 

van Kats en Vordemeershoek waren succesvolle landwinningsprojecten.92 Laurens 

Priester heeft aangetoond dat de heren van Kampen er minder goed in slaagden om 

het Kampensnieuwland of de Sint-Janspolder aan de westkant van het eiland 

permanent droog te houden. Dit gebied werd voor 1356 ingepolderd, maar in 1451 

kregen de heren van Kampen opnieuw toestemming van de graaf om het schorgebied 

in te polderen; de polder stond in 1476 echter alweer onder water. Het schot, de 

grondbelasting, kon er door de grafelijke rentmeester niet worden geïnd.93 

 
89 In 1492 maakt de grafelijke rekening melding van herstelwerkzaamheden op Wolphaartsdijk na 
‘groote gront breken van den stroom van Zuutvliet’; ZA, RZ BO, inv.nr. 356, fol. 13r. 
90 Huibert Martin Kesteloo, ‘De stadsrekeningen van Middelburg III, 1500-1549’, Archief. Vroegere en 
latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland VI, derde stuk (1888): 364–65. 
91 Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt, cap. 30. 
92 In 1423 gaf Johan van Beieren aan de goede lieden van Noord-Beveland toestemming om zoden uit 
de uitgorzen te halen om een ‘drecht’, een schorsgeul, af te dammen en af te dekken. Het is onduidelijk 
welke waterloop hier precies bedoeld wordt. Het afgraven van uitgorzen maakte de dijken extra 
kwetsbaar en het was om die reden dat grafelijke toestemming vereist was; NA, AGH, inv.nr. 212, fol. 
141v (21 september 1423). 
93 Priester, Campen en Soelekerke, 40, 48–50. 
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 Vanuit een landschapshistorisch perspectief is samenvattend te stellen dat de 

afwisselende fases van vernatting en verlanding in het holoceen bepalend waren voor 

de vorming van het Schelde-estuarium en daarmee voor middeleeuws Noord-

Beveland. De vorming van het eiland vond relatief kortgeleden plaats, tussen de vierde 

eeuw en de tiende eeuw na Christus. In deze periode bereikte de bewoning en het 

gebruik van het land nog niet de schaal en intensiteit die menselijke invloed op de 

vorming van het eiland aantoonbaar maken. Vanaf de twaalfde eeuw is dit wel het 

geval door de geleidelijke bedijkingen en de intensievere exploitatie van het land voor 

turfwinning en landbouw. Naar alle waarschijnlijk werd kort voor 1386 de omringdijk 

gerealiseerd die het hele eiland bescherming bood. Ondanks enkele offensieve 

bedijkingen in de late middeleeuwen, stond deze periode vooral in het teken van de 

strijd tegen het water, die hoge kosten met zich meebracht voor de ingelanden. De 

ecologische omstandigheden en de bodemgesteldheid waren in dit proces een 

structurele factor, omdat de dalende veenbodem en de hogere vloeden noodzaakten 

tot een constante versterking van de aangelegde dijken. De bezits- en 

machtsverhoudingen die een verklaring bieden voor de moeizame samenwerking 

tussen de eilandbewoners, komen in de volgende hoofdstukken aan de orde. 
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2. Bewoning en economie 
 

 

Wie waren de eerste bewoners van Noord-Beveland? Waar vestigden zij zich 

en hoe hielden ze zichzelf in leven? Dit hoofdstuk geeft een antwoord op deze 

vragen door eerst de chronologische en ruimtelijke bewoningspatronen van 

het eiland te reconstrueren. Vervolgens geeft het op basis van geschreven 

bronnen enig inzicht in de samenstelling en omvang van de bevolking in de 

late middeleeuwen. De bewoningspatronen en bevolkingsontwikkeling 

hielden nauw verband met het economisch potentieel van Noord-Beveland. 

Tot slot komen daarom de economische activiteiten van de bewoners aan de 

orde. 

 

 

2.1 Vroege bewoning en bestaanswijze 

Hoewel er neanderthalers hebben rondgezworven in het Noordzeegebied, zijn de 

sporen van de moderne mens in het Zeeuwse kustgebied van relatief jonge datum. 

Nadat bewoning door klimatologische en landschappelijke veranderingen mogelijk 

werd, vestigden zich bewoners al dan niet tijdelijk op de duinen, strandwallen en hoger 

gelegen schorren. De oudste archeologische vondsten in Zeeland gaan terug naar de 

nieuwe steentijd, het neolithicum, dat was de periode waarin de menselijke 

bestaanswijze geleidelijk verschoof van het jagen en verzamelen naar een meer 

sedentaire bestaanswijze die gebaseerd was op akkerbouw en veeteelt.94 Het aantal 

inwoners van het Zeeuwse kustgebied was waarschijnlijk gering, onder meer omdat de 

verlanding van het schorren- en slikkengebied pas in het vierde millennium voor 

Christus inzette. Voor het tegenwoordige Noord-Beveland zijn er bijvoorbeeld geen 

neolithische vondsten gedaan, al zijn er wel bijlen gevonden in het Veerse Meer en bij 

Domburg, Westenschouwen en Sint-Maartensdijk, wat aantoont dat de regio – ook de 

veengebieden – menselijke aanwezigheid kende. In de daaropvolgende bronstijd, toen 

metalen objecten langzaam verspreiding vonden, lijkt de bewoning zich beperkt te 

hebben tot de inmiddels verdwenen strandwallen van Schouwen en Walcheren.95 

 
94 Louwe Kooijmans, Onze vroegste voorouders, hfdst. 8. 
95 Hans Jongepier, ‘Prehistorie’, in Geschiedenis van Zeeland. Deel 1: Prehistorie-1550, onder redactie 
van Paul Brusse en Pieter Arij Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 31–41. 
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 In de ijzertijd en Romeinse tijd nam het aantal inwoners in het huidige Zeeland 

toe, omdat het gebied droger werd en daardoor beter bewoonbaar.96 De intensiteit van 

de bewoning was aan verandering onderhevig en deels bepaald door landschappelijke 

en klimatologische factoren. De Romeinen duidden de bewoners in algemene zin aan 

als Menapii, al zegt dat weinig over hun sociale en culturele samenhang. Over de 

bewoningsstructuren en -dichtheid is eveneens weinig te zeggen. Vanaf de tweede helft 

van de eerste eeuw na Christus was de regio weer beter bewoonbaar en bedreven de 

bewoners landbouw, veeteelt en handel. Dit blijkt, zoals Vos betoogt, uit de schaal van 

de veenontginningen die in de tweede en derde eeuw na Christus plaatsvonden.97 

Bovendien ontwikkelde zich in het gebied een actief handelsnetwerk, omdat de handel 

over de Rijn, de Schelde en de Noordzee er samenkwamen.98 

 

 
Fig. 2.1: Een plattegrond van twee vroeg-Romeinse boerderijen bij Colijnsplaat-

Noordhoeksknol. De dubbele rij palen van de onderste boerderij laat duidelijk zien 

dat het gebouw drieschepig was: in de lengte waren er drie ruimten van muur tot 

muur. De fijne stippellijn duidt op een omheining, mogelijk voor het houden van 

schapen. 

 
96 Robert Maarten van Heeringen, ‘De bewoning van Zeeland in de IJzertijd’, Archief. Mededelingen 
van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap, 1988, 1–43. 
97 Vos, Origin of the Dutch Coastal Landscape, 86. 
98 Guus Besuijen, Rodanvm: A Study of the Roman Settlement at Aardenburg and Its Metal Finds 
(Leiden: Sidestone Press, 2008), 23–26; Koenraad Verboven, ‘The Structure of Mercantile 
Communities in the Roman World How Open Were Roman Trade Networks?’, in Roman port societies: 
the evidence of inscriptions, onder redactie van Pascal Arnaud en Simon Keay (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2020), 354, https://doi.org/10.1017/9781108665278.014. 
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 Voor het latere Noord-Beveland zijn agrarische en commerciële activiteiten in 

de Romeinse periode aantoonbaar aan de hand van archeologische en schriftelijke 

bronnen. Ten eerste zijn er bij Colijnsplaat-Noordhoeksnol twee drieschepige 

boerderijen uit de eerste eeuw na Christus blootgelegd, met mogelijk een omheining 

voor het houden van vee (Figuur 2.1). Waarschijnlijk waren dit gemengde bedrijven, 

gericht op graanbouw en veeteelt.99 Op een onderzochte vindplaats zijn 

mantelspelden, restanten van Romeins aardwerk en dierlijke botresten gevonden. De 

botresten zijn van runderen en in mindere mate van schapen (of mogelijk geiten). Het 

aardewerk geeft geen uitsluitsel over de precieze bewoners, behalve dat er sprake was 

van Menapische invloed. Omdat de mogelijkheden tot landbouw en veeteelt in het 

gebied nog beperkt waren, veronderstelt archeoloog Van Heeringen dat de 

nederzetting in de buurt van het latere Colijnsplaat primair functioneerde als een 

uitvoerplaats van lokaal uit veen gewonnen zout, zoals ook elders in de regio gebeurde. 

In de buurt van Kats is in 1965 buitendijks nog een derde boerderij gevonden, waar 

het aandeel van de botresten van schapen hoger was dan dat van runderen.100 Samen 

wijzen deze vindplaatsen weliswaar op het feit dat er meerdere boerderijen waren in 

de midden-Romeinse periode, al kan daaruit verder weinig afgeleid worden over de 

algehele bewoningsdichtheid.101 

 Het belang van het gebied waar de boerderijen bij Colijnsplaat-Noordhoeksnol 

lagen, blijkt een eeuw later uit de ontwikkeling van de havenplaats Ganuenta op 

ongeveer een kilometer afstand. Een direct relatie tussen de boerderijen en de 

havenplaats is niet te leggen, maar de centrale ligging van het gebied hield verband 

met de ontstane toegang tot zee via de Schelde. De bevolking was in de tweede eeuw 

verder gegroeid en Colijnsplaat maakte deel uit van een militaire verdedigingslinie, 

waartoe Roompot en Aardenburg eveneens behoorden. Het gebied viel onder de 

provincie Gallia Belgica en grensde aan Germania inferior. Belangrijker was evenwel 

dat er handelaren via de Rijn, Maas en Schelde bijeenkwamen voor de vaart naar 

 
99 W. De Clercq en R. M. van Dierendonck, ‘Extrema Galliarum. Zeeland en Noordwest-Vlaanderen in 
het Imperium Romanum’, Zeeuws Tijdschrift 58, nr. 3–4 (2008): 43. 
100 Van Heeringen, ‘Een nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd’; J.A. Trimpe Burger, ‘Romeins 
importaardewerk van de vindplaats Colijnsplaat-Noordhoeksnol’, Historisch Jaarboek voor Zuid- en 
Noord-Beveland 19 (1993): 31–33; R.C.G.M. Lauwerier en P.J.A van Mensch, ‘Het vee van de inheems-
Romeinse bewoners van Colijnsplaat-Noordhoeksnol en Kats (Noord-Beveland)’, Historisch Jaarboek 
voor Zuid- en Noord-Beveland 19 (1993): 35–39. 
101 Het zou de moeite lonen om deze archeologische vondsten nog eens nader uit te werken en in een 
breder contextueel kader te plaatsen om hun regionale economische functie te bepalen. Ellewoutsdijk, 
Serooskerke, Brabers, Kapelle-Smokkelhoek en Poortvliet zijn andere plaatsen waar bewoningssporen 
uit de vroeg- en midden-Romeinse periode zijn teruggevonden. 
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Engeland en Noord-Frankrijk.102 De belangrijkste economische activiteiten in 

Ganuenta vonden in de tweede helft van de tweede eeuw plaats, zo blijkt uit 

altaarstukken van de nabijgelegen tempel die aan de godin Nehalennia was gewijd.103 

De vroegste en meeste voorbeelden van deze stenen die uit de Oosterschelde zijn 

opgevist of -gedoken, komen uit deze periode en de rest uit de eerste helft van de derde 

eeuw. 

Uit de restanten van de tempel kan afgeleid worden dat de bouwmaterialen van 

elders werden aangevoerd. Turfsteen kwam uit de Eifel en dakpannen mogelijk uit een 

steenfabriek bij Nijmegen, terwijl kalk- en zandstenen voor de altaren uit Noord-

Frankrijk, Namen en het Rijnland over het water werden aangevoerd. Waarschijnlijk 

werden de altaren lokaal vervaardigd door professionele steenhouwers die van elders 

kwamen. De bedrijvigheid rond de tempel en havenplaats gaf de lokale economie en 

bewoning waarschijnlijk een belangrijke impuls. Het aangevoerde handelswaar werd 

er overgeslagen om over zee verder vervoerd te worden. Voor deze activiteiten waren 

passende faciliteiten noodzakelijk. Het archeologisch materiaal is echter te beperkt om 

stellige uitspraken te doen over de mate waarin de lokale samenleving en economie 

bepaald werden door de Romeinse havenplaats. 

De inscripties op de ongeveer 330 (fragmenten) van altaren en beeldjes geven 

informatie over de handelaren, hun herkomst en de goederen die zij vervoerden. 

Schippers schonken deze altaren als votiefgift na een behouden vaart om hun gelofte 

aan de godin Nehalennia in te lossen. De handelaren, reders en schippers kwamen uit 

Noordwest-Europa (onder meer uit Nijmegen, Keulen, Rouen, Besançon, zie Figuur 

2.2) en een aantal identificeert zich specifiek als ‘negotiator Britannicianus’, een 

handelaar op Britannia. Op basis van de Latijnse namen van de dedicanten – soms 

ging het om gelatiniseerde Keltische of Germaanse namen – kan geconcludeerd 

worden dat zij in een aantal gevallen Romeins burger waren. Een enkele naam komt 

meerdere keren voor; uit een handelsfamilie schonken zelfs leden van drie 

opeenvolgende generaties altaren. Het handelswaar dat ze vervoerden, bestond onder 

andere uit zout, vissaus (een smaakmaker), aardewerk en wijn.104 Het waren vooral 

luxegoederen; de lokale bevolking kwam wellicht ook in aanraking met deze 

producten. 

 
102 Verboven, ‘The Structure of Mercantile Communities’, 354; Besuijen, Rodanvm, 23–26. 
103 De altaren staan beschreven in Stuart, Nehalennia; zie voor een beknopte analyse en toelichting in 
het Nederlands: P. Stuart, Nehalennia: documenten in steen (Goes: De Koperen Tuin, 2003). 
104 Stuart en Bogaers, Nehalennia, I, 28–41; II, 53. 
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Fig. 2.2: Handelaren uit de onderstaande steden staan vermeld op de inscripties 

gevonden bij Colijnsplaat. Op de kaart staat ook het Romeinse wegennet 

weergegeven (in rood), eind tweede, begin derde eeuw na Christus.  
1. Ganuenta (Colijnsplaat) 

2. Eburacum (York) 

3. Lindum (Lincoln) 

4. Londinum (Londen) 

5. Durovernum Cantiacorum (Canterbury) 

6. Portus Dubris (Dover) 

7. Gesoriacum (Boulogne-sur-Mer) 

8. Castellum Menapiorum (Kassel) 

9. Rotomagus (Rouen) 

10. Municipium Batavorum (Nijmegen) 

11. Durnomagus (Dormagen) 

12. Colonia Claudia Ara Agrippinensium 

(Keulen) 

13. Bonna (Bonn) 

14. Atuatuca Tungrorum (Tongeren) 

15. Augusta Treverorum (Trier) 

16. Augusta Rauricorum (Augst) 

17. Burdigala (Bordeaux)
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 Colijnsplaat, evenals het nabijgelegen Domburg, vormde een belangrijk plaats 

in het Romeinse handelsnetwerk; er vond intensief handelsverkeer plaats tussen het 

Scheldegebied en Britannia.105 Deze economische knooppunten hadden ook een 

religieuze functie en werden beschermd door Romeinse vestingen in de regio. De 

archeologische vondsten bieden een uniek inkijkje in de organisatie van de handel, 

waaruit blijkt dat Ganuenta tussen ongeveer 150 tot 250 na Christus een actieve, maar 

niet formeel georganiseerde handelsgemeenschap bestond.106 De bronnen staan 

verdere conclusies over de economische integratie van lokale bewoners van het latere 

Noord-Beveland niet toe. Aan deze Romeinse geschiedenis kwam aan het einde van de 

derde eeuw vrij plotseling een einde. De oorzaak daarvan lag ten dele in 

klimatologische veranderingen die leidden tot vernatting van het Scheldegebied. Dit 

proces werd versterkt door de daling van de veenbodem, onder meer door ontwatering 

en veenafgraving in de laat-Romeinse periode. De politieke onrust in het Romeinse 

grensgebied en het geweld dat daarmee gepaard ging, droegen eveneens bij aan een 

ontvolking van het platteland en desurbanisatie, waardoor de handel werd verstoord 

of zelfs stil viel.107 De bevolking in het mondingsgebied trok door de omstandigheden 

vanaf het einde van de derde eeuw weg en het Romeinse gezag ging verloren. Het is 

aannemelijk dat er in de vijfde eeuw nauwelijks mensen woonden. 

In de eeuwen na de Romeinse aanwezigheid was het Schelde-estuarium vrijwel 

onbewoonbaar, maar vanaf de zesde eeuw keerde het tij.108 De kreken in het 

schorrengebied verzandden, waardoor er hoger gelegen zandruggen ontstonden die 

als uitvalsbasis voor nieuwe bewoners – aangeduid als Friezen en Franken109 – 

 
105 Toon Bongers, ‘De rol van de Schelde in het Romeins transportsysteem (50 v.Chr. – 410 n. Chr.)’, 
Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en 
Geschiedenis 73 (11 september 2019): 3–32, https://doi.org/10.21825/kzm.v73i0.17275; Toon Bongers, 
‘Connectivity in the Scheldt Basin: The Role of the River Scheldt in the Roman-Era Transport Network’, 
Digital Classics Online 6 (15 juni 2020): 33–58, https://doi.org/10.11588/DCO.0.0.73392. 
106 Koenraad Verboven, ‘Handelaarsgemeenschappen in de Romeinse Wereld: Netwerken, 
Cultusgenootschappen of Gilden?’, Tijdschrift Voor Geschiedenis 131, nr. 2 (1 juni 2018): 229–34, 
https://doi.org/10.5117/TVGESCH2018.2.VERB. 
107 Harm Jan Pierik en Rowin J. van Lanen, ‘Roman and Early-Medieval Habitation Patterns in a Delta 
Landscape: The Link between Settlement Elevation and Landscape Dynamics’, Quaternary 
International 501 (20 januari 2019): 379–92, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.03.010; Nico 
Roymans, Ton Derks, en Stijn Heeren, ‘Roman Imperialism and the Transformation of Rural Society in 
a Frontier Province: Diversifying the Narrative’, Britannia 51 (november 2020): 265–94, 
https://doi.org/10.1017/S0068113X20000148. 
108 Harry van Enckevort e.a., Nieuw licht op donkere eeuwen: de overgang van de laat-Romeinse tijd 
naar de broige middeleeuwen in Zuid-Nederland, Nederlandse archeologische rapporten 58 
(Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017). 
109 Zie voor de discussies over de herkomst van deze groepen: Friezen, Franken en Saksen: oude en 
nieuwe visies (Breda: Papieren Tijger, 2013); John Hines en Nelleke IJssennagger, red., Frisians of the 
Early Middle Ages (Woodbridge: The Boydell Press, 2021). 
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dienden. Wederom kan deze menselijke aanwezigheid voor Noord-Beveland (zij het 

relatief laat) afgeleid worden uit een archeologische vondst. In dit geval gaat het om 

ongeglazuurd aardwerk uit de negende eeuw, dat door de amateurarcheoloog Piet 

Zuijdweg is gevonden, iets ten noorden van Kats, waar ook Romeinse objecten zijn 

gevonden.110 Het accent van de bewoning op de Zeeuwse eilanden lag in de periode 

van de zevende tot de tiende eeuw echter waarschijnlijk op de westelijke duingebieden, 

wat bijvoorbeeld blijkt uit de aanleg van ringwalburgen op Walcheren en Schouwen 

aan het einde van de negende eeuw.111 

De uitbreiding van het Frankisch gezag in het noordwesten van het Europese 

continent gaf een impuls aan de handel en productie van luxegoederen. Hierdoor 

ontstond in het Noordzeegebied een belangrijk handelsnetwerk, gedreven door de 

vraag van de Frankische elite en vormgegeven door de activiteiten van onder meer 

Friese handelaren. Ten tijde van het hoogtepunt van de Karolingische macht lag het 

economische zwaartepunt, anders dan in de Romeinse periode, niet meer in het 

Middellandse Zeegebied, maar in het Noordzeegebied.112 Hoewel er op Walcheren aan 

het einde van de zevende eeuw een belangrijke Friese handelsnederzetting ontstond 

(die in 837 ten prooi viel aan plunderende Vikingen)113 en er een aanwijzing is dat er 

ongeveer een eeuw later op Schouwen zout werd geproduceerd,114 geven bestaande 

materiële en geschreven bronnen geen aanleiding om te veronderstellen dat Noord-

Beveland een rol had in deze commerciële en industriële activiteiten. Bovendien 

ontbreken er bronnen die wijzen op de aanwezigheid van Frankisch koningsgoed, dat 

elders in Zeeland waarschijnlijk wel door vrije lieden in leen werd gehouden en 

bewerkt door horigen.115 Gezien het verloop van het proces van landschapsvorming lag 

het bestaan van Frankische villae, domeinhoven, op Noord-Beveland ook niet voor de 

hand. De bewoners van het eiland, dat in deze periode geleidelijk ontstond, waren 

waarschijnlijk kleine boeren die primair in hun eigen levensonderhoud voorzagen. 

 
110 Archis, zaakidentificatienummer 3099614100. Zie ook de correspondentie tussen P.C. Zuijdweg en 
J.A. Trimpe Burger (25 juli 1966); Erfgoed Zeeland, dossier 769, 48F/4n Oud-Hamerstede. 
111 Robert Maarten van Heeringen, Pieter Arij Henderikx, en Janneke Buurman, red., Vroeg-
middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland (Goes: De Koperen Tuin, 1995). 
112 Chris Wickham, Framing the early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800 (Oxford; 
New York: Oxford University Press, 2005), 802–5, 818. 
113 Stéphane Lebecq, ‘L’Emporium proto-médiéval de Walcheren-Domburg: une mise en perspective’, 
in Peasants and townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, onder redactie 
van Jean-Marie Duvosquel en Erik Thoen (Ghent: Snoeck-Ducaju & Zoon, 1995), 73–89. 
114 C. Dekker, ‘De moernering op de Zeeuwse eilanden’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 5 
(1996): 60–66. 
115 Pieter Arij Henderikx, ‘Vroege middeleeuwen’, in Geschiedenis van Zeeland. Deel 1: Prehistorie-
1550, onder redactie van Pieter Arij Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 69, 74–75. 
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Juridisch gesproken viel het gebied onder het gezag van de Frankische vorsten en later 

de Vlaamse graaf die aanspraak kon maken op het eigendom van land uit wildernis.116 

 

2.2 Dynamiek in de centrale middeleeuwen 

Vanaf de late tiende eeuw duiken er Noord-Bevelandse plaatsnamen op in schriftelijke 

bronnen; de nederzettingen waren waarschijnlijk ouder dan deze vermeldingen, die in 

eerste instantie juridische bevestigingen van monastiek bezit betreffen. Het eerste 

voorbeeld is dat van ‘Campan’, Kampen, uit 976,117 waar de Gentse Sint-Baafsabdij 

toen mogelijk een domeinhof onderhield, dat als uitvalsbasis diende voor de 

schapenteelt op de droogvallende schorrenweide. In totaal kon de abdij 1500 schapen 

weiden op haar Zeeuwse goederen, waarvan de wol ongetwijfeld bestemd was voor 

ontluikende de Vlaamse lakenindustrie. Verder zijn er geen aanwijzingen voor het 

bestaan van grotere agrarische exploitatiecentra op Noord-Beveland in de centrale 

middeleeuwen. De eerstvolgende bekende vermelding van grondbezitters op het 

eiland dateert van veel later, namelijk uit 1223-1224, toen vrouwe Lielt van Stavenisse 

vast liet leggen 25 gemet land op Noord-Beveland, tussen de Calvliet en de Wijtvliet, 

na haar overlijden na te laten aan de Vlaamse abdij Ter Doest.118 Deze abdij had echter 

geen grangia, of uithof, op Noord-Beveland. Dekker gaat er dan ook van uit dat het 

land eerst werd beheerd door de Zuid-Bevelandse grangia van Monsterhoek en in 

1236 in het bezit kwam van de nieuwe gestichte cisterciënzervrouwenabdij Onze 

Vrouwenkamer.119 

Een direct verband tussen deze schenking en de stichting van het klooster dat 

ten oosten van de Wijtvliet was gelegen, is echter niet zomaar te leggen.120 Uit latere 

afschriften van grafelijke oorkonden blijkt dat graaf Willem II in 1248 de abdis 

ontheffing van het schot had gegund over tien gemeten land in Noorddijk waar het 

klooster op lag. In 1305 ontvangt het klooster van graaf Willem III een bevestiging van 

 
116 Dries Tys, ‘Domeinvorming in de “wildernis” en de ontwikkeling van de vorstelijke macht. Het 
voorbeeld van het bezit van de graven van Vlaanderen in het IJzerestuarium tussen 900 en 1100’, 
Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 7 (2004): 31–83. 
117 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:83 (nr. 45). 
118 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:38 (nr. 438). 
119 Cornelis Dekker en Jaap G. Kruisheer, ‘Een rekening van de abdij Ter Doest over het jaar 1315’, 
Bulletin de la Commission royale d’Histoire 133, nr. 1 (1967): 273–306, https://doi.org/10.3406/-
bcrh.1967.1505; Dekker, Zuid-Beveland, 189. 
120 Het feit dat het klooster te Noorddijk dient als plaats voor een uitspraak van scheidslieden in een 
conflict over land in Albrandswaard tussen onder anderen leden van de familie van Stavenisse en de abt 
van Ter Doest wijst indirect op een band tussen familie en klooster; zie Kruisheer, Oorkondenboek van 
Holland en Zeeland, III:443-333 (nr. 1415). 
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vrijstellingen van de grafelijke grondbelasting tot een omvang van 200 gemeten land 

op Noord-Beveland.121 In een grafelijke rekening uit 1308 staat alleen landbezit van 

het klooster in de parochies Emelisse en Kats geregistreerd, dus niet in het westelijke 

deel van het eiland, aan de andere zijde van de Wijtvliet.122 Kortom, tenzij de 

plaatsaanduiding in de oorspronkelijke akte van 1223-1224 onnauwkeurig is, blijft het 

een aanname dat het vrouwenklooster was gevestigd op het land geschonken door de 

vrouwe Van Stavenisse aan Ter Doest. 

Van groter belang is de vaststelling dat Noord-Beveland in de dertiende eeuw 

verschillende grondbezitters kende: de graaf, edelen, maar ook religieuze instellingen. 

In sommige gevallen maakten zij aanspraak op andere rechten over het land, zoals de 

heffing van het grafelijke schot of de kerkelijke tienden. Dit betekent dat het eiland, 

net als de omliggende gebieden, een zekere opwaartse demografische ontwikkeling 

onderging vanaf de late tiende eeuw. De toename van de bevolking kan alleen indirect 

afgeleid worden, met name uit de opkomst van nieuwe nederzettingen en de stichting 

van parochies. Op basis van naamvorm wordt aangenomen dat Coninchem (-heem) 

en Edekinge (-inge) oude namen waren van nederzettingen die (naast Kampen) al aan 

het einde van de tiende eeuw bestonden.123 Andere toponiemen verwijzen naar dijken 

(Geersdijk, Noorddijk) en kerken (Wissenkerke, Zoetelingskerke), wat duidt op een 

twaalfde-eeuwse ontstaanscontext.124 

De stichting van parochies geven, ten tweede, een indicatie van bevolkingsgroei, 

omdat een eigen kerk een belangrijke voorwaarde was voor de zelfstandigheid van 

jonge nederzettingen. Welle, voor het eerst genoemd in 1162, was de oudste kerk op 

Noord-Beveland, maar ontstond waarschijnlijk al voor het midden van elfde eeuw.125 

Vrijwel alle overige parochiekerken zijn in de twaalfde en begin dertiende eeuw 

 
121 NA, NDR, inv.nr. 14238. Deze retroacta zijn in 1563 opgesteld toen de abdis van Waterlooswerve de 
kloostergoederen op Noord-Beveland weer wilde opeisen. Zie ook: Dijkhof en Kruisheer, 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, V:773-774 (nr. 3261). In 1450 spande de abdis nog een proces 
aan tegen de dijkgraaf en heemraden van Noorddijk; NA, Archief van het Hof van Holland, 1428-1811 
(hierna HvH), inv.nr. 17, fol. 91r. 
122 NA, AGH, inv.nr. 1648, fol. 38r-39v. De toestemming van Floris V in 1289 aan de abdis van het 
klooster om land te verkopen en te kopen in Zeeland hield waarschijnlijk verband met de verplaatsing 
van het klooster naar Walcheren. Wel verwierf het klooster in de dertiende eeuw tienden in de westelijke 
parochies Geersdijk, Wissenkerke en Kampen; Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 
III:265-266 (nr. 1258); 745 (nr. 2413). 
123 Dekker, Zuid-Beveland, 33. 
124 R. Rentenaar, ‘De Zeeuwse dorpen en hun namen’, in Dorpen in Zeeland, onder redactie van Kees 
Bos, Jan van Damme, en Aad de Klerk (Middelburg: Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, 1991), 
58–68. 
125 Peter A. Henderikx, ‘Kerk en kerkelijke instellingen’, in Geschiedenis van Zeeland. Deel 1: 
Prehistorie-1550, onder redactie van Peter A. Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 147–48. 
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gesticht. Geersdijk en Emelisse staan voor het eerst vermeld in een pauselijke 

oorkonde uit 1216 en Kats, Kampen, Zoetelingskerke en Kortgene in een 

bisschoppelijke oorkonde uit 1235.126 Voor deze periode valt de ontwikkeling van de 

bevolking niet te becijferen, maar het ontstaan van nederzettingen vanaf de tiende 

eeuw en van dorpen en parochies vanaf de elfde eeuw passen binnen het algemene 

patroon van bevolkingstoename in de Nederlanden.127 Deze groei was waarschijnlijk 

zeer geleidelijk tot in de twaalfde eeuw, waarna de bevolking tot snel toenam tot in elk 

geval het begin van de veertiende eeuw. In dezelfde periode verdwenen kleinere 

nederzettingen en vrijstaande boerderijen ten gunste van dorpen met een 

geconcentreerde bewoning en een dorpsgemeenschap.128 

 Het vaststellen van de precieze ligging van de middeleeuwse dorpen is lastig. 

Enerzijds omdat er gedurende de late middeleeuwen nederzettingen verdwenen dan 

wel verplaatst werden (en ook na de inundatie van de zestiende eeuw zijn er dorpen 

onder bestaande namen op nieuwe plaatsen herbouwd); anderzijds omdat er relatief 

weinig archeologische en landschappelijke gegevens beschikbaar zijn die houvast 

bieden voor het duiden van schriftelijke bronnen. Een voorbeeld is de Wanteskuip aan 

de noordwestzijde van de huidige Oud Noord-Bevelandpolder, een inlaag waar J.C. de 

Man reeds in de tweede helft van de negentiende eeuw onderzoek deed naar 

menselijke en materiële overblijfselen die tevoorschijn kwamen bij kleiafgravingen. 

Hij veronderstelde dat het zichtbare vierkante gebouw van 18,8x7,2 meter,129 met twee 

torens met een doorsnede van 2,6 meter, een kapel was, mogelijk behorend tot het 

voormalige Dijkshoek, dat in de bronnen ook wordt aangeduid als ’s-Gravenhoek, 

Hoeke of Soeke.130 In 1924 kwamen de fundamenten weer bloot te liggen, waardoor A. 

Meerkamp van Embden en W.S. Unger zich over de identificatie konden buigen. Zij 

concludeerden dat het eerder om een kasteeltje ging, want daar duidden de contouren 

 
126 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:291-293 (nr. 153), 542-543 (nr. 361); Kruisheer, 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II:170 (nr. 569); Pieter Arij Henderikx, ‘De 
bevestigingsoorkonde van Bisschop Otto III. van Utrecht voor de abdij van Middelburg, juni 1247’, in 
Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse 
delta in de Middeleeuwen, onder redactie van Bas J. P. van Bavel, G. van Herwijnen, en Kees Verkerk 
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2001), 310–30. 
127 Van Bavel, Manors and Markets, 40. 
128 P.A. Henderikx, ‘Dorpen in de Schelde-delta van de vroege middeleeuwen tot ca. 1300’, in Dorpen in 
Zeeland, onder redactie van Kees Bos, Jan van Damme, en Aad de Klerk (Middelburg: Stichting Natuur- 
en Recreatieinformatie, 1991), 14–24. 
129 In de late middeleeuwen waren woontorens met een lengte van meer dan twaalf meter uitzonderlijk; 
Taco Hermans, Middeleeuwse woontorens in Nederland: de bouwhistorische benadering van 
kasteelvorm (Hilversum: Verloren, 2016), 92–93. 
130 Jan J.B. Kuipers, ‘Middeleeuwse geheimen in de Wanteskuip’, Nehalennia 136 (2002): 24–26. 
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van het bouwwerk op, terwijl de skeletten van gesneuvelden konden zijn.131 

Amateurarcheoloog P.C. Zuijdweg deed tussen 1956 en 1966 nog onderzoek op deze 

locatie en concludeert op onduidelijke gronden dat het mogelijk om een verder 

nergens gedocumenteerd grafelijk kasteel bij ’s-Gravenhoeke gaat, dat in de dertiende 

eeuw in handen kwam van het klooster van Noorddijk. Aardewerk en schoenzolen die 

op de locatie gevonden werd, zijn gedateerd als dertiende- tot zestiende-eeuws.132 

Er is recent geen archeologisch onderzoek meer verricht naar de Wanteskuip en 

omgeving. Op basis van de beschikbare gegevens is de identificatie van een kasteel 

moeilijk, omdat er geen schriftelijke aanwijzingen zijn voor het bestaan daarvan of 

voor mogelijke eigenaren en evenmin voor een slag waarbij er veel mannen 

sneuvelden.133 De geordende en grote begraafplaats – Zuijdweg maakt melding van 

maar liefst 600 graven – wijst eerder op een kerk, waarbij de meest waarschijnlijke 

suggestie die van Joosting en Muller is. Zij veronderstellen dat het gaat om de 

parochiekerk van Noordwelle (vermeld in 1271), het latere Dekenskapelle, dat 

waarschijnlijk in het derde kwart van de veertiende eeuw onder water verdween.134 

Mogelijk was de plaats later wel weer bewoond, waarbij de parochie volgens kerkelijke 

bronnen echter ‘vacat’ bleef.135 

 Evenzo interessant is een locatie ten zuiden van de Wanteskuip, bij de kruising 

van de Colijnsplaatseweg en de Noordlangeweg bij Colijnsplaat, waar in de afgelopen 

tien jaar drie keer onderzoek is verricht.136 Deze onderzoeken wijzen allereerst op het 

 
131 A. Meerkamp van Embden, ‘Jaarverslag over 1924/1925’, Archief. Vroegere en latere mededeelingen 
voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1925, II–III. 
132 SCEZ, Collectie Zuijdweg, dossier 3270 (Wanteskuip). 
133 Een mogelijke optie is nog het steenhuis te Welle dat in 1329 vermeld wordt, toen Gillis van 
Brigdamme het met hofstede en deel van de molen verkocht aan Jan van Borrendamme, maar de 
precieze locatie van dit kasteel is onbekend. In de grafelijke rekening van 1331 staat het ambachtsbezit 
dat Gillis in 1329 overdroeg aan Jan nog op de naam van de verkoper. Jan van Borrendamme was toen 
met ruim 551 gemeten ambacht de belangrijkste heer in het ambacht Welle, terwijl Gillis van 
Brigdamme ambachtsheer in Kats en Nieuwerkerke (Emelisse) was; Burgers, red., Registers van de 
Hollandse grafelijkheid, 1299-1345, nr. ZE 533; resources.huygens.knaw.nl/registershollandse-
grafelijkheid/oorkonde/ZE_533; Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:335, 338, 
343–343. 
134 J. G. C. Joosting en S. Muller, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het 
bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Deel 2: De indeeling van het bisdom (’s-Gravenhage: Nijhoff, 
1915), 194; Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen, 1:360–61. 
135 Wybe Jappe Alberts, Carel Arnold Rutgers, en Eugène Joseph Marie Gerardus Roebroeck, red., 
Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den Dom te Utrecht, deel 2 (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1969), 13. 
136 Karel-Jan R. Kerckhaert, Colijnsplaat-Colijnsplaatseweg-Noordlangeweg. Inventariserend en 
waarderend onderzoek door middel van proefsleuven protocol IVO-p gemeente Noord-Beveland, 
Zeeland (Middelburg: SCEZ, 2016); J. Jongepier, K.-J.R. Kerckhaert en J.J.H. van den Berg, 
Colijnsplaat-Colijnsplaatseweg-Noordlangeweg: Archeologisch Bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek door middel van weerstandsmetingen en een veldkartering, protocol 
Bureauonderzoek en IVO-O, gemeente Noord-Beveland, Zeeland (Middelburg: SCEZ, 2018); S.H. 
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bestaan van een laatmiddeleeuws omgracht steenhuis, of zelfs een kasteel. In de 

directe nabijheid zijn tevens tientallen munten gevonden uit de periode van de 

vijftiende en begin zestiende eeuw (1525). Bij de aanleg van een fietspad aan de andere 

zijde van de Noordlangeweg zijn bakstenen resten gevonden, die op basis van de 

smalle opgravingsstrook geïnterpreteerd kunnen worden als een gebouw en een dijkje. 

De geanalyseerde vondsten duiden op bewoning van ten minste de dertiende tot het 

midden van de vijftiende eeuw. Er werden lokaal geproduceerde bakstenen gebruikt 

van 22 tot 28 cm lang, maar de muren van het gebouw waren niet heel breed (een-

steens-breed, ca. 30 cm). Verder archeologisch onderzoek kan nog inzicht geven in de 

omvang van de gevonden gebouwen, want het gebruik van baksteen en de geringe 

muurdikte wijzen niet per definitie op een kerk of kasteel. Het is mogelijk dat het om 

het plaatsje Lisse gaat, waar in de vijftiende eeuw een kapel stond die gewijd was aan 

Maria.137 Wellicht was deze plaats ook de thuisbasis van schippers uit het nabijgelegen 

Emelisse, want de locatie lag aan het water. De muntvondsten kunnen wijzen op een 

locatie met commerciële activiteiten, ook al waren de Lombarden – Italiaanse bankiers 

– in de tweede helft van de veertiende eeuw alweer weg uit Emelisse.138 

 

2.3 Migratie en bevolking in de late middeleeuwen 

Voor de late middeleeuwen is het beeld van de bevolkingsontwikkeling op Noord-

Beveland niet zo eenduidig. Mogelijk werden de Zeeuwse eilanden minder hard 

getroffen door de hongersnoden en pestepidemieën in de veertiende eeuw, waardoor 

de bevolking van het graafschap tussen 1300 en 1500 waarschijnlijk meer dan 

verdubbelde van naar schatting 30.000 tot 80.000 inwoners. Het betrof echter geen 

lineaire bevolkingsgroei, want de endemische uitbraken van de pest hadden zeker 

doden tot gevolg; daarnaast had migratie invloed op de verdeling van de inwoners over 

 
Beuger en T.A. Goossens, Resten van een verdronken woonlandschap uit de late middeleeuwen langs 
de Colijnsplaatseweg tussen Kortgene en Colijnsplaat: Archeologische opgraving volgens de variant 
archeologische begeleiding in het tracé van een nieuwe sloot te Kortgene-Colijnsplaat, gemeente 
Noord-Beveland (Leiden: Archol, 2020). 
137 P. M. Grijpink en Cornelis Petrus Maria Holtkamp, Register op de parochiën, altaren, vicarieën en 
de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des 
aartsdiakens van den Utrechtschen Dom. Deel III: Kennemaria (Haarlem: H. Coebergh, 1930), 113. 
138 Deze bankiers huurden van 1308 tot 1327 een huis van de graaf in Emelisse, waar ze zich onder zijn 
bescherming vestigden; Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. ZE 001 en ZE 468; 
resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_001 en resources.huygens.-
knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_468. 
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de eilanden.139 De honger van 1315-1317 had op het collectieve geheugen een grotere 

indruk gemaakt dan de pest, want Reigersberg verwijst naar bronnen die stelden dat 

‘menschen opten weghen doot liggen van honger, en sommige kinderen aen haeren 

moeders borsten die doot waeren’. Aan de Zwarte Dood, die hij twee jaar te vroeg 

dateert, in 1346, wijdt hij minder woorden.140 

Regelmatig wijst Reigersberg op de gevolgen van overstromingen, ook op 

Noord-Beveland, die aanleiding waren voor de lokale bevolking om een veilig 

heenkomen te zoeken. De migratie van inwoners van Noord-Beveland naar Zierikzee 

en Middelburg is ten dele te reconstrueren op basis van de poorterboeken, al kent deze 

bron enkele beperkingen.141 Ten eerste, de plaats van herkomst van nieuwe poorters 

staat niet altijd vermeld, zeker niet in de oudste poorterboeken, dus de tellingen zijn 

per definitie incompleet. Ten tweede, slechts een klein deel van de migranten, alleen 

degenen die volledige politieke en economische rechten ambieerden, schreef zich in 

als poorter of burger van de stad. In het geval van Middelburg, ten derde, zijn de 

boeken verloren gegaan en kan er alleen gebruik gemaakt worden van de optelsommen 

van W.S. Unger. In Tabel 2.1 staat het aantal inschrijvingen door migranten van 

Noord-Beveland in Zierikzee en Middelburg weergegeven, inclusief hun plaats van 

herkomst als die bekend is. Het valt op dat relatief veel inwoners van Kats zich in de 

veertiende eeuw in Zierikzee vestigden (het betreft een uitzonderlijke piek in 1337 en 

de daaropvolgende jaren na een overstroming), terwijl inwoners van Kortgene en 

Wissenkerke eerder naar Middelburg trokken. Waarschijnlijk had dit te maken met 

economische banden tussen deze plaatsen en het effect van kettingmigratie. De 

Walcherse stad nam rond 1400 de positie van Zierikzee over als belangrijkste stad in 

het graafschap. Enerzijds was het risico van overstromingen reden voor bewoners van 

Noord-Beveland om te vertrekken; anderzijds werden ze aangetrokken door stedelijke 

werkgelegenheid en voorzieningen. Er zijn, tot slot, geen bronnen die inzicht geven in 

de migratie naar Noord-Beveland in de late middeleeuwen. 

 

 
139 Arie van Steensel, ‘Bewoning en sociale structuren, 1300-1550’, in Geschiedenis van Zeeland. Deel 
1: Prehistorie-1550, onder redactie van Peter Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 213–14; W.P. 
Blockmans, ‘The Social and Economic Effects of Plague in the Low Countries: 1349-1500’, Revue Belge 
de Philologie et d’histoire 58, nr. 4 (1980): 833–63; Van Bavel, Manors and Markets, 278–82. 
140 Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt, hfdst. 33, 34. 
141 Marc Boone en Peter Stabel, ‘New burghers in late medieval towns of Flanders and Brabant: 
Conditions of entry, rules and reality’, in Neubürger im späten Mittelalter. Migration und Austausch 
in der Städtelandschaft des Alten Reiches (1250-1550), onder redactie van Rainer Christoph Schwinges 
(Berlin: De Gruyter, 2002), 317–32. 
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Tabel 2.1: Inschrijving van poorters afkomstig van Noord-Beveland in Zierikzee en 

Middelburg142 

Plaats van herkomst Zierikzee, 
1302-1385 

Zierikzee, 
1385-1500 

Zierikzee, 
1500-1540 

Middelburg, 
1360-1540 

Emelisse 9 2 12 11 
Geersdijk 1  1 2 
Grutersdijk 2    
Kampen  1 1 19 
Kats 25 6 4 8 
Kortgene 1 3 2 65 
Lisse 1    
Noorddijk 1    
Soeke   1  
Vliete 1    
Weele   1  
Welle 7  5 13 
Wissenkerke 2 3 2 42 
Zoetelingskerke    5 
Onbekend 7 6 6 43 
Totaal 57 21 35 208 

 

 Ook in de kleinere steden vestigden zich Noord-Bevelanders. In Veere schreven 

zich enkele tientallen nieuwe poorters in, onder wie Andries Cornelisz en zijn vrouw 

Klaasje Pietersdr uit Wissenkerke in 1480, wever Cornelis Pietersz in 1535, 

kleermaakster Willemijn Willemsdr uit Welle in 1540, droogscheerder Jan Cornelisz 

uit Wissenkerke in 1541.143 Het waren vaak ambachtslieden die burgerrechten 

verwierven om hun beroep uit te kunnen oefenen, met name na de inundatie in 1530. 

In Goes schreven zich tussen 1423 en 1570 22 nieuwe poorters van Noord-Beveland 

in, maar op ‘handjevol inwijkelingen uit Kortgene’ na, ziet Dekker geen duidelijke 

toename van het aantal migranten van Noord-Beveland na de overstroming van 

1530.144 Meer ondernemende inwoners van Noord-Beveland vestigden zich buiten de 

Zeeuwse landsgrenzen, onder wie edelen, geestelijken, ambtenaren, handelaren en 

ambachtslieden. Ene ‘John Skryvener’, Jan de Klerk, uit Emelisse legde in 1436 

bijvoorbeeld de poorterseed af in Londen.145 

 Een bron uit 1493 geeft indirect inzicht in de omvang van de bevolking op 

Noord-Beveland en de verhoudingen tussen de dorpen. Het betreft de quotisatie van 

 
142 Gemeente Schouwen-Duivenland, Archief Stad Zierikzee, toegang 5022, inv.nr. 75.1-75.3; W.S. 
Unger, ‘Nieuwe Bijdrage Tot de Oudste Nederlandsche Bevolkingsstatistiek’, De Economist 67, nr. 1 (1 
december 1918): 475–506, https://doi.org/10.1007/BF02210583. 
143 ZA, Archief Stad Veere, toegang 2000, inv.nr. 920. Digitaal raadpleegbaar via de website van het 
Zeeuws Archief. 
144 Cornelis Dekker, Een schamele landstede: geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577 
(Goes: De Koperen Tuin, 2002), 299. 
145 Database England’s Immigrants 1330-1550 (25 september 2021), http://www.englands-
immigrants.com/person/15870. 
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de bede over het platteland en de steden van Zeeland, die in 1493 elk de helft van deze 

heffing moesten bijdragen. Kortgene droeg als stad 2,5 procent bij aan het deel dat de 

steden moesten opbrengen. Het aandeel dat het platteland bijdroeg, werd in de vorm 

van een kapitale omslag betaald door de dorpen die naar draagkracht werden 

aangeslagen (zie Tabel 2.2).146 Met enige voorzichtigheid kan op basis van deze 

aanslagen een schatting gegeven worden van de bevolkingsomvang van de dorpen. Het 

is namelijk bekend dat de Zuid-Bevelandse parochies Kapelle en Biezelinge kort na 

1500 gezamenlijk ongeveer 1500 inwoners telden. Deze dorpen kregen een aanslag van 

165 Andriesgulden.147 Met deze gegevens zijn de aanslagen van 1493 ook om te zetten 

naar bevolkingsaantallen van de Noord-Bevelandse dorpen. In totaal kende het eiland 

volgens deze berekening aan het einde van de vijftiende eeuw ongeveer 5600 

inwoners, omgerekend zo’n 92 inwoners per vierkante kilometer (uitgaande van een 

oppervlakte van ca. 61 km2), een cijfer dat net iets boven de huidige 

bevolkingsdichtheid ligt.148 Noord-Beveland was daarmee echter dunner bevolkt dan 

Walcheren, dat in 1569 naar schatting 111 inwoners per vierkante kilometer kende.149 

Toch moet nogmaals benadrukt worden dat de cijfers op schattingen berusten, die 

waarschijnlijk de bovengrens weergegeven van het aantal inwoners aan het einde van 

de middeleeuwen. 

 

Tabel 2.2: Fiscale aanslag en bevolkingsomvang op Noord-Beveland, 1493150 

Plaats Aanslag (Andriesgulden) Geschat aantal inwoners 
Kortgene 151 1372 
Kats 21 191 
Edekinge en Nieuwerkerk 21 191 
Emelisse 105 954 
Weele 27 245 
Dijkshoek 18 164 
Welle en Lisse 105 954 
Geersdijk 18 164 
Wissenkerke en Vliete 90 818 
Zoetelingskerke 30 273 
Kampen 30 273 
Totaal 616 5599 

 
146 R. Fruin, ‘Schot en bede in Zeeland’, Verslag van de algemeene vergadering der leden van het 
Historisch Genootschap, 1903, 91–93. 
147 C. Dekker, Het Onze-Lieve-Vrouwe-Kapittel van Kapelle en de stichting van de parochie Biezelinge, 
1503-1529 (Goes: Heemkundige Kring De Bevelanden, 1979), 13. 
148 In 2021 kent de gemeente Noord-Beveland een landoppervlakte van 86 km2 en 7572 inwoners, wat 
neerkomt op 88 inwoners per km2. 
149 S. Groenveld en J. Vermaere, ‘Zeeland en Holland in 1569. Een rapport voor de hertog van Alva’, 
Nederlandse historische bronnen 2 (1980): 103–74. 
150 ZA, RZ BO, inv.nr. 348, fol. 11v-13r, 18v. 
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 Ondanks het feit dat Noord-Beveland rond 1500 een aanzienlijke 

bevolkingsomvang kende, zijn er aanwijzingen dat sommige inwoners het eiland vanaf 

de late veertiende eeuw (tijdelijk) verlieten, met name vanwege de precaire 

waterstaatkundige omstandigheden. Wanneer de graaf steun gevraagd werd voor het 

dijkbeheer, dan was de ‘armoede’ op Noord-Beveland altijd een (strategisch) 

argument.151 In 1407 konden de ambachtsheren in de parochie van Hamerstede en 

Edekinge zelfs onvoldoende ambachtsschepenen aanstellen ‘overmids armoede ende 

gebreck van volck’, wat aangeeft dat er een reëel probleem speelde en dat er niet alleen 

sprake was van een gelegenheidsargument.152 Op 21 november 1530 vaardigde de 

keizer een plakkaat uit waarin hij alle ingezetenen die uit Zeeland vertrokken waren 

na de overstromingen, opdroeg om terug te keren en degenen die gebleven waren, 

verbood om te vertrekken.153 Dat de inwoners van Noord-Beveland zochten naar een 

economisch stabiele vestigingsplaats past goed in het algemene migratiepatroon van 

de late middeleeuwse Nederlanden, dat zich kenmerkte door een hoge (regionale) 

arbeidsmigratie.154 

 

2.4 Handel, industrie en landbouw 

De bedijking van Noord-Beveland en de gelijktijdige bevolkingsgroei leidden vanaf de 

twaalfde eeuw tot extensieve economische groei. De schapenteelt op de 

schorrenweiden maakte plaats voor agrarische activiteiten, met name graanbouw. 

Vanaf de centrale middeleeuwen werd er ook veen gewonnen, wat onder meer blijkt 

uit de vorming van een moerasgebied, het Grutersoord.155 Aanvankelijk werd het 

gedroogde veen gebruikt als energiebron, maar in de latere middeleeuwen diende de 

veenwinning ook voor de zoutproductie. Ondanks grafelijke regelgeving en een 

algeheel verbod op het moerneren in de Zeeuwse keur van 1495, werden er tot in de 

zestiende eeuw nog boetes uitgedeeld voor overtredingen van dit verbod.156 In 1510 

 
151 NA, AGH, inv.nr. 232, fol. 19v. 
152 NA, AGH, inv.nr. 206, fol. 45r-45v. In 1458 waren er geen leenmannen in de parochie van Kats 
woonachtig om recht te spreken in een zaak waarbij Hendrik Piers darink had gedolven in het land van 
Jan Doensz; ZA, RZ BO, inv.nr. 1740, fol. 84r. 
153 ZA, RZ BO, inv.nr. 156, fol. 142r. 
154 Van Bavel, Manors and Markets, 302–4. 
155 Van Steensel en Chamuleau, ‘Water, land en dijken’, 133–34. Het klooster in Noorddijk had blijkens 
de grafelijke rekening van 1318 een moergebied te bezitten bij Poortvliet; Hendrik Gerard Hamaker, De 
rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche huis, deel 2 (Utrecht: Kemink & 
zoon, 1880), 104. 
156 Dekker, ‘De moernering op de Zeeuwse eilanden’. 
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troffen Adriaan Hendriksz en Huge Hugenz uit de parochie Schoonboom bijvoorbeeld 

een schikking met de grafelijke rentmeester voor het darinkdelven, waarbij de kleilaag 

werd weggegraven om het zoute veendrap te kunnen uitgraven voor turf- of 

zoutwinning.157 Grootschalige binnen- of buitendijkse moernering was in deze periode 

op Noord-Beveland niet meer mogelijk; de economische betekenis ervan was beperkt. 

Op het eiland stonden evenmin zoutketen, ook niet in de vijftiende eeuw, toen de 

kapitaalintensieve Zeeuws zoutindustrie overschakelde op de raffinage van 

geïmporteerd zeezout.158 Een mogelijke verklaring hiervoor is dat, afgezien van zout, 

ook brandstof (turf) aangevoerd moest worden naar Noord-Beveland, waardoor het 

moeilijk concurreren was met andere stedelijke productiecentra. Een andere 

belangrijke Zeeuwse (stedelijke) industrie, namelijk de productie van meekrap en de 

onttrekking van een rode kleurstof daaruit voor het verven van lakens, lijkt op Noord-

Beveland evenmin een belangrijke rol gespeeld te hebben.159 Voor het bestaan van 

meestoven zijn geen aanwijzingen gevonden en slechts enkele keren refereert een bron 

naar de handel in meekrap door Noord-Bevelanders.160 

 Op grond van bronvermeldingen van beroepen en economische activiteiten kan 

er een beeld gevormd worden van de economie van Noord-Beveland, al blijft het 

moeilijk om gefundeerde conclusies te trekken over de structuur en precieze 

ontwikkeling daarvan. Ten eerste wijzen de beroepen op een relatief diverse economie, 

die niet verschilde van Zeeuwse plattelandsgebieden.161 Onder de Noord-Bevelanders 

die zich in Zierikzee of Veere vestigden, waren bijvoorbeeld een smid, een wever, 

droogscheerder, een molenaar, een schoenmaker, een landmeter, een schipper, maar 

ook een landarbeider en een herder die ongeschoold werk deden. Ten tweede 

bedienden deze ambachtslieden overwegend de bewoners van het eiland. De 

 
157 ZA, RZ BO, inv.nr. 120, fol. 134v. In de grafelijke rekening van 1330 staan onder de verkoop van 
geconfisqueerde goederen van vier verbannen huishoudens – Peter Lielenz en zijn vrouw Korstine, 
Willem Lielenz en zijn vrouw Druif, Willem Ellixz en zijn vrouw Aechte, en Huge Bast Wissenz met zijn 
vrouw Justine – een ‘moerkijn’ en ‘darincland’ vermeld, wat duidt op een actieve exploitatie van 
veenland in deze periode; Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:225, 228. 
158 Adriaan M.J. de Kraker, ‘De centra van zoutproductie in Brabant, Vlaanderen en Zeeland tussen 
1400 en 1600’, in Veen-Vis-Zout. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage 
Landen, onder redactie van Adriaan M. J. de Kraker en Guus J. Borger (Amsterdam: Vrije Universiteit, 
2007), 88–93; Arno Neele, ‘De economie van de stad en de stedelingen’, in Geschiedenis van Zeeland. 
Deel 1: Prehistorie-1550, onder redactie van Peter A. Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 282–83. 
159 Dekker, Een schamele landstede, 353–57. 
160 Schipper Wisse Jacobsz uit Noord-Beveland vervoerde in 1418 en daaropvolgende jaren de tol van 
Iersekeroord met meekrap aan boord voor de jaarmarkt in Bergen op Zoom of Antwerpen; C. Wiskerke, 
‘De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland’, Economisch Historisch Jaarboek 25 (1952): 19. 
161 Zie, ter vergelijking, het dorp Wemeldinge in de tweede helft van de zestiende eeuw: C. Dekker, Een 
Zeeuws dorp in de middeleeuwen: Wemeldinge voor het jaar 1600 (Goes: De Koperen Tuin, 2007), 
163–64. 
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aanwezigheid van textielwerkers duidt bijvoorbeeld niet direct op een exportgerichte 

productie. Samen met de spinstenen die bij opgravingen langs de Noordlangeweg zijn 

gevonden,162 bevestigen deze beroepsvermeldingen de lokale productie van wol en 

laken. Een ander voorbeeld is de baksteenproductie, die al in de dertiende eeuw was 

ontstaan, gezien het gebruik van bakstenen voor verschillende doeleinden. In 2008 

zijn aan de Zandhoekweg in Wissenkerke de restanten van een laatmiddeleeuwse 

baksteenoven (van 13,5x5,5 meter) blootgelegd, waar rode en gele bakstenen werden 

geproduceerd, van onder meer een forse formaat (24x12,x5,5 centimeter).163 

 In 1358 kregen de ambachtsheren van Emelisse van de graaf het recht om zeven 

jaar lang marktgelden te innen om de bestrating van het dorp te bekostigen.164 De lijst 

van heffingen toont aan dat Emelisse halverwege de veertiende eeuw een belangrijke 

marktplaats was op het eiland, waar ingevoerde en lokaal geproduceerde goederen 

werden verhandeld. Uit de bron blijkt dat met name de landbouw en veeteelt een 

belangrijke sector vormden en dat de industriële productie minder divers was. De 

ambachtsheren hieven heffingen op de verkoop van koren, erwten en lijnzaad, alsook 

op de handel in bier, wijn en azijn. Paarden, koeien, runderen, schapen en varkens 

werden er eveneens op de markt gebracht, evenals schaapsvellen, haring en eieren. 

Verder maakt de lijst melding van maandelijkse heffingen op ovens, smeden, 

schoenmakers, pelsmakers, volders, wevers en klerenmakers. Tot slot werd het 

gebruik van markstallen in Emelisse belast. Van de verhandelde goederen is het 

moeilijk te bepalen of ze een lokale herkomst hadden en geëxporteerd werden, alleen 

op de verkoop van gewassen stond een ander tarief als dat vanuit huis gebeurde.165 In 

1426 kregen de ambachtsheren opnieuw toestemming van de graaf om accijnzen te 

heffen. Ditmaal omdat ze middelen nodig hadden om hun parochiekerk te ‘reformeren 

ende tymmeren’. Naast heffingen op wijn en bier, maakt de lijst van producten 

melding van paarden, koeien, schapen, varkens en kippen. De kerkrenovatie werd tot 

slot bekostigd uit betalingen over de verkoop van zaden, huiden en verschillende 

 
162 J. Jongepier, K.-J.R. Kerckhaert en J.J.H. van den Berg, Colijnsplaat-Colijnsplaatseweg-
Noordlangeweg (Middelburg: Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, 2018), 45. 
163 Robert van Dierendonck, ‘Baksteenoven Zandhoekweg Wissenkerke’, Zeeuws Erfgoed 8:1 (2009): 
24. 
164 De ambachtsheren van Wissenkerke ontvingen van Willem VI eveneens het recht om accijnzen te 
heffen voor de aanleg van een ‘steenstrate’. In 1437 bevestigde hertog Filips de Goede dit privilege en 
gaf hij de opdracht om het project te voltooien; Eduard Maurits Meijers en A. S. de Blécourt, red., 
Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van den secretaris Jan 
Rosa (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink, 1929), 257 (nr. 488). 
165 NA, AGH, inv.nr. 226, fol. 9r, afgedrukt in Van Mieris, Groot charterboek, 3:67–68. 
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soorten laken.166 Aan het begin van de Bourgondische periode was Emelisse duidelijk 

een belangrijke marktplaats. 

De haring die in Emelisse op de markt gebracht werd, was waarschijnlijk elders 

gevangen. Opvallend genoeg lijkt de visserij namelijk geen prominente rol gespeeld te 

hebben op het eiland. Hoewel Reigersberg meldt dat Vliete halverwege de veertiende 

eeuw een belangrijke vissersplaats was, waar ‘veel schepen ende buyssen afvoeren’,167 

zijn er geen andere bronnen die een actieve betrokkenheid van Noord-Bevelanders bij 

de haringvaart in de late middeleeuwen bevestigen.168 

 Vanaf de late dertiende eeuw waren opvallend veel schippers op Noord-

Beveland actief in de vrachtvaart, met name uit Kortgene. Ze profiteerden van de toen 

gunstige ligging van het eiland langs de vaarroutes van de Rijnmonding naar de 

Scheldemonding en waren actief op de vaart op Engeland.169 Aan het einde van de 

veertiende eeuw leidden verschuivingen in het handelsnetwerk en de betere 

bevaarbaarheid van de Westerschelde ertoe dat andere vaarroutes belangrijker 

werden. De Walcherse havenplaatsen profiteerden van deze ontwikkeling, die ten 

koste ging van Kortgene, maar ook van bijvoorbeeld Zierikzee.170 De Noord-

Bevelandse schippers waren in de vijftiende eeuw vooral nog actief op regionale routes, 

in het bijzonder op de vaart naar de Brabantse steden Bergen op Zoom en Antwerpen, 

waar belangrijke jaarmarkten plaatsvonden. 

 In 1278 reisde vertrouweling Nicolaas van Kats in opdracht van graaf Floris V 

naar de Engelse koning om over de onveilige situatie op zee en de onderlinge handel 

te spreken. In de daaropvolgende jaren lijkt de veiligheid verbeterd, want in de Engelse 

 
166 NA, AGH, inv.nr. 895, fol. 40r, afgedrukt in Frans van Mieris, Groot charterboek der graaven van 
Holland, van Zeeland, en heeren van Vriesland, deel 4 (Leiden: Pieter van der Eyk, 1756), 833–34. 
167 Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt, hfdst. 38. Vliete lag ten noorden van Wissenkerke aan de 
kust, mogelijk zijn recentelijk gevonden baksteen- en natuursteenresten en aardewerkfragmenten aan 
de Keihoogteweg archeologische restanten van het dorp; Miranda van Hoorn-de Lange, Dagrapport, 2 
maart 2021. 
168 In 1326 geeft de graaf bijvoorbeeld de opdracht om acht hulken en 132 haringschepen in te huren om 
de Engelse koningin Isabella en haar zoon Edward, met een leger, naar Engeland over te varen. Onder 
de eigenaren van de gecharterde schepen bevonden zich vijf schippers die met zekerheid uit Kortgene, 
Kats en Vliete kwamen, maar zij waren vrachtvaarders, want hun vaartuig wordt aangeduid als ‘schip’ 
en niet als ‘haringschip’; H. J. Smit, red., Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, 
Schotland en Ierland, deel 1 (’s-Gravenhage: Nijhoff, 1928), 200–202. 
169 Louis Sicking en Arno Neele, ‘“The goodlyest haven not of the lowe countries only but of all 
christendome”: The Scheldt estuary as a gateway system 1300–1600’, in The Routledge Handbook of 
Maritime Trade around Europe 1300–1600, onder redactie van Willem Pieter Blockmans, Mikhail 
Krom, en Justyna Wubs-Mrozewicz (London: Routledge, 2017), 366–82. 
170 D. E. H. de Boer, ‘Florerend vanuit de delta. De handelsbetrekkingen van Holland en Zeeland in de 
tweede helft van de dertiende eeuw’, in ‘Wi Florens ...’ De Hollandse graaf Floris V in de samenleving 
van de dertiende eeuw, onder redactie van D. E. H. de Boer, Erich H. P. Cordfunke, en Herbert Sarfatij 
(Utrecht: Matrijs, 1996), 126–52. 
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bronnen duiken meerdere Hollandse en Zeeuwse schippers op. Deze 

vrachtvervoerders transporteerden voornamelijk wol uit Engeland naar het vasteland, 

met name voor handelaren uit verschillende (Duitse) steden. De rekening van de 

ontvangers van de uitvoerrechten op wol, wolvellen en huiden in de havenplaats Hull 

van 1302-1303 geeft een indruk van de Noord-Bevelandse betrokkenheid bij de 

vrachtvaart op Engeland. Van de twintig overtochten door Zeeuwse vervoerders 

namen de Kortgeense schippers Willem Diederiksz, Hugo Mulard (driemaal), Peter 

Russel (tweemaal), Hendrik Mulard (tweemaal), Coppen Mulard en Gillis Willimsz ten 

minste de helft voor hun rekening. Ze vervoerden overwegend wol voor Duitse 

bevrachters, zo vertrok Gillis Willemsz op 3 februari 1303 met 30 zakken en 61 ‘steen’ 

wol dat op naam stond van een viertal Duitse handelaren: Martinus uit Ratzeburg, 

Conradus Clippinge uit Dortmund, Hardelefus Spicenayle, en Henricus de 

Warnethorpe uit Lübeck.171 Waarschijnlijk namen andere schippers de vracht in een 

van de Zeeuwse of Hollandse havens weer over, zodat het over de Rijn verder vervoerd 

kon worden. Het is niet bekend wat de schippers naar Engeland vervoerden. 

Een terugkerende naam is die van Hugo Mulard uit Kortgene, die tussen 1279 

en 1305 de Engelse havens King’s Lynn, Great Yarmouth, Boston en Hull aandeed. 

Verschillende keren moest hij met steun van de graaf recht halen bij de Engelse koning 

na beroving of inbeslagname van handelswaar.172 In 1302 vervoerde de schipper onder 

eigen naam wol uit Engeland en trad daarmee ook op als bevrachter. Naast Hugo was 

er een zekere Thomas Mulard actief als schipper en een generatie later waren Hendrik, 

Simon en Coppen Mulard als Noord-Bevelandse schippers actief op de vaart naar 

Engeland.173 De precieze banden tussen leden van deze schippersfamilie uit Kortgene 

zijn onbekend, maar met steun van de Hollandse graaf werden ze vaste gezichten in 

Engelse havensteden. Er waren eveneens schippers uit Kats actief op de vaart naar 

Engeland. Op 5 juni 1296 vertrok Petrus Willems uit Kats bijvoorbeeld met een vracht 

handelswaar uit Boston. Behalve goederen van andere handelaren, nam hij onder 

eigen naam drie steen wol en 500 wolvellen mee.174 In datzelfde jaar deden verder 

Hendrik Woutersz, Jan Petersz en Jan Heilsz uit Kats de haven van Boston aan. 

 
171 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:87-92 (nr. 141). Willelmus Ternyng de Selandia 
was mogelijk dezelfde persoon als Willelmus Terry uit Kortgene. 
172 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:22-23, 44, 90, 108 (nr. 68, 70, 102, 141, 161).  
173 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:22–23, 44, 90, 108 (nrs. 68, 70, 102, 141, 161). 
174 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:60 (nr. 123). 
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In de veertiende eeuw verdwenen de schippers uit Kats en Kortgene niet 

helemaal uit de bronnen, maar het zijn slechts enkelingen. In 1326 worden nog dertien 

schippers in een bron genoemd, onder wie Jacob Mulard uit Kortene. Naast schippers 

uit deze plaats, worden Heine Jacobsz uit Vliete en Huge Lievensz uit Kats vermeld.175 

In 1380-1381 deed een onbekende schipper uit Kortgene nog driemaal, met een vracht 

kolen, de haven van Newcastle aan.176 Op 13 maart 1393 vertrok Thomas Allardsz uit 

Nieuwvliet als schipper en bevrachter uit dezelfde Engelse haven met laken aan boord, 

terwijl Willem Ortsz uit Kortgene Newcastle vier dagen later aandeed met een lading 

knoflook en linnen. Tot slot bezocht Douwe Piersz uit Kortgene met zijn schip, de Sint 

Marie, op 16 september 1402 de haven van Scarborough en Whitby, vermoedelijk met 

een lading wijn.177 In de overige geraadpleegde Engelse douanerekeningen uit de 

vijftiende eeuw zijn geen Noord-Bevelandse schippers meer aangetroffen.178 

Een tweede belangrijke bron zijn de rekeningen van de tol van Iersekeroord, die 

in de veertiende eeuw door de graaf werd opgetuigd als buitenwacht van de tol van 

Geervliet om de vaart over de huidige Oosterschelde beter te controleren. Aan het 

begin van de vijftiende eeuw kwamen er meer wachten, onder meer bij Kats, die 

gebruikt werden om schepen te controleren. De tol van Iersekeroord een belangrijke 

inkomstenbron van de graaf van Zeeland, mits hij de verkeersstroom kon 

controleren.179 De rekeningen van de tollenaar bieden enig inzicht in het vrachtvervoer 

door schippers van Noord-Beveland, want slechts een klein deel van de bronnen is 

bewaard gebleven. Laurens Piersz uit Wissenkerke vervoerde in 1418 bijvoorbeeld 

meerdere malen gerst, waarschijnlijk van Noord-Beveland naar Bergen op Zoom.180 

De belangrijkste informatie komt uit het laatste decennium van de vijftiende eeuw, 

toen de tol verpacht was aan de stad Middelburg. De tolboeken van Middelburg zijn in 

1940 verloren gegaan, maar waren deels eerder door W.S. Unger gepubliceerd. 

 
175 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:201-202 (nr. 339). 
176 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:336-341 (nr. 589), 437-442 (nr. 732). 
177 Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel, 1:491 (nr. 783). 
178 De gepubliceerde rekeningen van Londen en Bosten zijn ingezien, maar lang niet al het 
archiefmateriaal is digitaal toegankelijk. Zie voor een overzicht The medieval England maritime 
project: https://memp.ace.fordham.edu/editions-of-particular-accounts/ (geraadpleegd 5 november 
2021). 
179 Roel Zijlmans, Troebele betrekkingen: grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de 
Nederlanden tot 1800 (Hilversum: Verloren, 2017), 267–373. 
180 W. S. Unger, red., De tol van Iersekeroord: documenten en rekeningen, 1321-1572 (’s-Gravenhage: 
Nijhoff, 1939), 170, 173, 175, 177, 179, 180 (nr. 2). 
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In de periode tussen 1491 en 1499 passeerden 147 keer schepen uit Noord-

Beveland de tol van Iersekeroord.181 In meer dan de helft van de gevallen ging het om 

schippers uit Kortgene (78 schepen), terwijl de overige uit Emelisse (15), (Nieuw)vliet 

(14), Zoetelingskerke (10), Wissenkerke (5), Hamerstede (2) en Kats (1) afkomstig 

waren. In 22 gevallen is de precieze herkomst niet vermeld. De herkomst van de 

schepen impliceert echter niet dat de schipper uit dezelfde plaats afkomstig was. Zo 

was schipper Jan Adriaansz van Zoetelingskerke in 1494 onderweg vanuit Kortgene, 

evenals schipper Klaas Hendriksz van Welle twee jaar later. De namen van de 

schippers zijn meestal niet geregistreerd, slechts van veertien van hen is een naam 

bekend. Een van de schippers was afkomstig uit Keulen en de naam van Jan van Diest 

duidt ook op een andere herkomst. Laatstgenoemde was op 20 december 1496 met 

een vracht van twaalf hoed gerst en 1,5 hoed haver vertrokken uit Kats. Vanaf 1376 

waren de inwoners van deze plaats door de graaf vrijgesteld van het betalen van tol in 

Holland en Zeeland.182 Dit privilege verklaart waarom er geen schippers uit Kats 

voorkomen in het tolboek, ondanks het feit dat het een havenplaats was. 

De tolbetalingen geven ook inzicht in de export van Noord-Beveland en daaruit 

blijkt dat het eiland overwegend agrarische producten in de Brabantse steden op de 

markt bracht. Het belangrijkste product dat de schippers tussen 1491 en 1499 

vervoerden was gerst, in totaal ten minste 1552 hoed, oftewel zo’n 13605 hectoliter.183 

Verder waren haver (915 hectoliter) en zaden (676 hectoliter) belangrijk handelswaar. 

Ook peulvruchten als bonen en erwten kwamen langs. In 1494 vervoerde een schipper 

uit Emelisse bijvoorbeeld 3 hoed gerst, 3 hoed lijnzaad, 500 stuks look en 80 tonnen 

met uien.184 Verder vervoerden de schippers verschillende keren timmerhout, wijn, 

boter, azijn, zeep, appels en peren, maar het is dan niet met zekerheid te zeggen of deze 

goederen van of naar Noord-Beveland werden gebracht.185 Uit andere de bronnen van 

 
181 Unger, De tol van Iersekeroord, 378-475 (nr. 7). Bij andere tollen kwamen zelden Noord-Bevelanders 
langs volgens de bronnen. Op 8 juni 1481 passeerde Pieter Willemsz uit Wissenkerke met tien paarden 
de tol van Schoonhoven en op 13 mei 1532 Jan Michielsz eveneens met tien paarden de tol van Geervliet; 
J.G. Smit, red., Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Deel 2: 
Rekeningen van de Hollandse tollen, 1422-1534 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 
1997), 164, 237. 
182 NA, AGH, inv.nr. 226, fol. 171v-172r (1 oktober 1376). Het privilege werd door Albrecht van Beieren 
geschonken aan de ambachtsheren Jan van Kats en Renger Willemansz en hun onderzaten. Ze mochten 
ook haven- en bakengeld innen op ieder schip dat de haven van Kats aandeed om deze te onderhouden. 
183 Een hoed was een graanmaat van 1181 liter (Goes). 
184 Unger, De tol van Iersekeroord, 420. 
185 In het laatste kwart van de vijftiende eeuw pachtte de stad Middelburg de zogenaamde ‘caliote’, een 
heffing op gebrouwen of geïmporteerd bier op onder andere Noord-Beveland; Willem Sybrand Unger, 
red., Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd, deel 2 (’s-Gravenhage: 
Nijhoff, 1926), 570. 
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de jaarmarkten van Bergen op Zoom blijkt dat er ook andere goederen aangevoerd 

werden uit Noord-Beveland, zo verkocht Simon ‘de Bijman’ uit Kortgene er in 1507 

vier vaten honing en Klaas Hendriksz van Kats in 1515 zes balen meekrap.186 

 

 
Fig. 2.3: Lange tijd lag Kats gunstig om de scheepvaart over de Schelde te 

controleren, maar het zwaartepunt daarvan verplaatste zich in de vijftiende eeuw 

naar de huidige Westerschelde. Dit is een fragment van de Scheldekaart die in 1504-

1505 is vervaardigd naar aanleiding van een conflict tussen de stad Antwerpen en 

de graaf van Zeeland over tolbetalingen. 

 
186 C. J. F. Slootmans, Paas- en koudemarkten te Bergen op Zoom 1365-1565 (Tilburg: Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact, 1985), 426, 1331. 
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2.5 Havenplaatsen, markten en stadswording 

De landbouw was de belangrijkste economische sector op laatmiddeleeuws Noord-

Beveland. Op het eiland werd voornamelijk gerst en haver verbouwd, alsook zaden en 

peulvruchten. Verder was de fruitteelt waarschijnlijk van betekenis. Ondanks het 

belang van de schapenteelt in de centrale middeleeuwen, lijkt de veeteelt in de latere 

periode een minder grote rol te spelen, al werd er in het typische gemengde bedrijf 

altijd vee gehouden. Aan het einde van de vijftiende eeuw was een aanzienlijk deel van 

de agrarische productie bestemd voor de export via onder meer de jaarmarkt van 

Bergen op Zoom. Een groot deel van de bevolking vond werk in de agrarische sector, 

al dan niet gecombineerd met andere seizoensarbeid. Het land op Noord-Beveland 

was grotendeels in handen van kleine boeren, de geërfden, zoals in het volgende 

hoofdstuk naar voren komt. Ten tweede waren inwoners van Noord-Beveland vanaf 

de dertiende eeuw opvallend actief in de scheepvaart. Eerst als vrachtvervoerders op 

de internationale vaart naar Engeland en in de vijftiende eeuw op de regionale vaart, 

maar de economische betekenis van deze activiteiten zijn moeilijk te kwantificeren. 

Hoewel Kortgene, Kats en Vliete of Nieuwvliet belangrijke havenplaatsen waren, 

kwamen de schippers ook uit andere (kust)plaatsen.187 

In de veertiende eeuw was Emelisse in economische zin de belangrijkst plaats 

op het eiland. Dit blijkt uit de gegevens over de marktaccijnzen die in 1358 en 1426 

werden geheven en de omvang van het dorp aan het einde van de vijftiende eeuw. In 

1308 gaf graaf Willem III al aan enkele Lombarden, Italiaanse bankiers, toestemming 

om zich in de villa Emelisse (en de oppido of stad Zierikzee) te vestigen, waarbij ‘villa’ 

hier gelezen moet worden als ‘dorp’ en niet als hofstede. In ruil voor hun financiële 

diensten ontvingen ze fiscale en juridische privileges van de vorst. In 1317 worden de 

voorwaarden nog eens met twaalf jaar verlengd.188 Per 1 mei 1327 huurden de 

Lombarden nogmaals voor een periode van zestien jaar een huis van de graaf in 

Emelisse, maar dit is tevens de laatste verwijzing.189 De financiële diensten van deze 

 
187 Er waren ook enkele overzetveren die Noord-Beveland (via Kats, Kortgene en Kampen) verbonden 
met andere eilanden, die doorgaans in handen waren van de ambachtsheren, zonder veel inkomsten te 
genereren in de vijftiende eeuw; G. F. Sandberg, Overzetveren in Zeeland: zevenhonderd jaar vervoer 
te water: historische en rechtskundige beschouwingen (Arnhem: Gysbers & Van Loon, 1978), 63–76. 
188 Concurrerende bankiers uit Lombardos, Cauwersinos (bankiersgeslacht Coarsins) of Tuscanos werd 
toegang ontzegd. Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nrs. ZE 001, ZE 003 en ZE 
023; resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_001; resources.huy-
gens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_003; resources.huygens.knaw.nl/regist-
ershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_023. 
189 Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. 468, resources.huygens.-
knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_468. 
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bankiers en geldwisselaars waren belangrijk in deze fase van de economische 

ontwikkeling van Holland en Zeeland; daarnaast voorzagen ze de graaf van de nodige 

leningen. Na het midden van de veertiende eeuw was het voor de Lombarden niet meer 

profijtelijk om zich in kleinere plaatsen te vestigen.190 In de loop van de eerste helft 

van de veertiende eeuw nam de betrokkenheid van Noord-Bevelandse schippers in het 

internationale handelsverkeer bovendien af, wat waarschijnlijk meespeelde in het 

vertrek van de Lombarden.  

Het belang van Emelisse komt tot slot naar voren in de aanwezigheid van een 

gasthuis voor de armen (hospitali pauperum) in 1230, waaraan het Utrechts kapittel 

van Sint-Pieter toen een tiende schonk.191 Over de stichting van het gasthuis is verder 

niets bekend, maar graaf Willem III nam het in 1322 in bescherming met als argument 

dat zijn voorouders de stichters waren.192 In 1396 schonk graaf Albrecht het ‘onser 

vrouwen hospitael tot Emelisse’ eenmalig een ontheffing van het betalen van het schot 

over 25 gemet land. In totaal had het gasthuis in 1493 122 gemet land in bezit, waarvan 

het grootste deel vrijgesteld was van de bede.193 De functie van het gasthuis was 

waarschijnlijk breed en niet heel gespecialiseerd, wat betekende dat het in de 

behoeften voorzag van reizigers die onderdak zochten, en zieken en armen die 

verzorging nodig hadden.194 

Hoewel Emelisse in de veertiende eeuw de potentie had om tot een nederzetting 

met een stedelijk karakter uit te groeien, was het de havenplaats Kortgene die deze 

status verwierf aan het begin van de vijftiende eeuw. Het plaatsje kende al langer een 

weekmarkt op woensdagen.195 In sociale en economische zin verschilden beide 

plaatsen nauwelijks van elkaar, maar Kortgene verkreeg bijzondere juridische rechten. 

Volgens Reigersberg had Filips van Kortgene overigens eerst geprobeerd om zijn 

mede-ambachtsheren in Emelisse uit te kopen om vervolgens stadsrechten te kunnen 

verwerven. Toen dat mislukte, besloot hij zijn aandacht op Kortgene te richten, een 

 
190 C.J. Zuijderduijn, Medieval capital markets: markets for renten, state formation and private 
investment in Holland (1300-1550) (Leiden; Boston: Brill, 2009), 56–59, 75–77. 
191 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, II:105-106 (nr. 502). 
192 Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. 159, resources.huygens.knaw.nl/-
registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_159. 
193 NA, AGH, inv.nr 202, fol. 107v-108r (11 november 1396); Arie van Steensel, Edelen in Zeeland: 
macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving (Hilversum: Verloren, 2010), 139. 
194 Koen Goudriaan, ‘Early Hospital Development in the Provinces of Holland, Zealand and Utrecht’, in 
Piety in practice and print. Essays on the late medieval religious landscape, onder redactie van Koen 
Goudriaan, Anna Dlabacová, en Ad Tervoort (Turnhout: Brepols, 2016), 31–62. 
195 In 1438 ontving Kortgene een bevestiging van dit recht van Filips de Goede; Meijers en Blécourt, 
Memorialen, 293 (nr. 568). 
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ambacht dat hij al geheel in handen had. Hij versterkte de havenplaats en liet er een 

parochiekerk en kasteel optrekken.196 In 1421 wordt Kortgene voor de eerste keer in 

een bron ‘stedeken en veste’ genoemd.197 Zeven jaar eerder, op 10 november 1415, 

kreeg Filips van Borssele van graaf Willem VI het recht om met de schepenen in zijn 

ambacht keuren uit te vaardigen tot een boete van tien pond. Zijn dochter Jacoba 

breidde deze rechten drie jaar later uit door Kortgene tot een hoge heerlijkheid te 

verheffen. Bovendien bepaalde ze dat het leen voortaan alleen op de oudste twee zonen 

mocht vererven.198 In 1478 kreeg Floris van Borssele de stad, het slot en de heerlijkheid 

van Kortgene in handen als vrije heerlijkheid en onversterfelijk erfleen. Een jaar 

eerder kreeg de stad Kortgene de rechtspraak in criminele zaken in haar rechtsgebied 

van landsvrouwe Maria van Bourgondië.199 Waarschijnlijk heeft Filips van Borssele de 

inwoners van Kortgene in het tweede decennium van de veertiende eeuw stadsrechten 

verleend, maar deze zijn niet overgeleverd. Adellijke heren deden dat in de 

laatmiddeleeuwse Nederlanden vaker in de hoop de economische ontwikkeling van 

hun stad te stimuleren.200 

Op basis van de geschatte inwoneraantallen was Kortgene aan het einde van de 

vijftiende eeuw inderdaad uitgegroeid tot de grootste plaats op Noord-Beveland. 

Anders dan Emelisse was de havenplaats goed toegankelijk over het water, al kende 

het nabijgelegen marktdorp van oudsher meer diverse economische functies en meer 

publieke voorzieningen. Voor beide plaatsen, en voor Noord-Beveland als geheel, 

betekenden de eilandgrenzen dat de schaal van het achterland beperkt was, waardoor 

de omvang van de eigen afzetmarkt en het arbeidspotentieel een limiet plaatste op het 

proces van economische ontwikkeling en daarmee de stadswording. De mogelijkheden 

die het land en het water boden in de late middeleeuwen lieten de Noord-Bevelanders 

echter niet onbenut, waarbij ze met wisselend succes inspeelden op veranderende 

ecologische omstandigheden en bovenregionale economische ontwikkelingen. 

 
196 Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt, hfdst. 10. 
197 NA, AGH, inv.nr. 232, fol. 19r-19v. 
198 NA, AGH, inv.nr. 205, fol. 198r; inv.nr. 231, fol. 2v-3r. 
199 NA, Archief van de Leenhoven en Leen- en Registerkamer van Holland, 1520-1798, inv.nr. 164, fol. 
135r-v; J. A. M. Y. Bos-Rops, J. G. Smit, en Ed van der Vlist, red., Holland bestuurd: teksten over het 
bestuur van het graafschap Holland in het tijdvak 1299-1567 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis, 2007), 348 (nr. 80, 49). Floris van Borssele verkreeg in 1487 een legitimatiebrief van 
Maximiliaan van Oostenrijk, NA, Archief van de Grafelijkheidsrekenkamer of Rekenkamer der 
Domeinen van Holland: Registers en Stukken (hierna GRReg), inv.nr. 4, fol. 50v-51r. 
200 Reinout Rutte, ‘Stadslandschappen: Een overzicht van de stadswording in Nederland van de elfde 
tot de vijftiende eeuw’, in Stadswording in de Nederlanden. Op zoek naar een overzicht, onder redactie 
van Reinout Rutte en Hildo van Engen (Hilversum: Verloren, 2005), 152–53. 
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3. Macht, bezit en bestuur 
 

 

In de Romeinse en Karolingische tijd maakte het huidige Noord-Beveland deel 

uit van grote rijken. Over macht en bestuur in deze periode is in algemene zin 

veel bekend op basis van historisch en archeologisch onderzoek, daarentegen 

bestaat er over de dagelijkse praktijk van de gezagsuitoefening in het gebied 

van de Scheldemonding weinig directe informatie. Het lokale bestuur in de 

latere middeleeuwen kan wel gereconstrueerd worden, met name door de rol 

die lokale ambachtsheren speelden. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op hun 

veelzijdige bestuurlijke, juridische en waterstaatkundige taken en de materiële 

machtsbasis voor hun gezag. Het hogere gezag in de eerdere periode en het 

laatmiddeleeuwse grafelijke bestuur komen slechts aan de orde voor zover dat 

van belang is voor het duiden van de politieke geschiedenis van Noord-

Beveland. 

 

 

3.1 Politieke geschiedenis tot het jaar 1000 

In de Romeinse periode kwam het Schelde-estuarium onder gezag van een wereldrijk 

te staan. Bestuurlijk gezien viel het latere Zeeland, met de havenplaats Ganuenta, aan 

het begin van de jaartelling onder de provincie Gallia Belgica, met Reims als hoofdstad, 

en onder de civitas Menapiorum, met Kassel als hoofdstad. Een civitas was een lager 

bestuurlijk district, dat doorgaans samenviel met het leefgebied van bestaande 

regionale, politiek georganiseerde groepen. In 89 na Christus liep de grens tussen de 

provincies Gallia Belgica en Germania Inferior waarschijnlijk langs de Schelde.201 Het 

Scheldegebied lag ten zuiden van de limes, het versterkte grens- en contactgebied 

langs de Rijn. In Zeeland was de Romeinse aanwezigheid deels militair van aard, als 

onderdeel van de verdediging van de Noordzeekust. De havenplaats Ganuenta werd in 

de tweede eeuw beschermd vanuit de militaire forten (castella) bij Aardenburg en 

Oudenburg en mogelijk door versterkingen ten noorden (Roompot) en ten zuiden 

 
201 Nico Roymans, Ethnic Identity and Imperial Power: The Batavians in the Early Roman Empire 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004), 23–26, https://doi.org/10.5117/9789053567050; 
De Clercq en Dierendonck, ‘Extrema Galliarum’, 7, 13; J.N. Lanting en J. van der Plicht, ‘De 14C-
chronologie van de Nederlandse pre- en protohistorie’, Palaeohistoria 37/38 (1997): 57. 
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(Oranjezon) van de monding van de Schelde. Invallen van de Chauken of Chauci in de 

jaren 172-174 na Christus gaven een impuls aan de uitbouw van de kustverdediging.202 

Verder was de aanwezigheid van het Romeinse gezag zichtbaar in Ganuenta en de 

daarbij gelegen Nehalenniatempel. De publieke infrastructuur bleef echter beperkt, 

want afgezien van de aanleg van ontwateringssystemen zijn er in het laaggelegen 

Zeeuwse veengebied bijvoorbeeld geen Romeinse wegen teruggevonden.203 

 In het dunbevolkte gebied rond Ganuenta stuitte het Romeinse gezag voor zover 

bekend niet op weerstand van de bewoners. Over de praktijk van het bestuur en de 

machtsverhoudingen valt weinig te zeggen. Het Romeinse bestuur kon de veiligheid 

niet meer garanderen vanaf de invallen van groepen onder de verzamelnaam Franken 

in het laatste kwart van de derde eeuw. Ondanks de daaropvolgende bestuurlijk-

militaire reorganisatie – het zuidelijke deel van het huidige Zeeland kwam onder de 

provincie Belgica secunda te vallen – was het Romeinse gezag waarschijnlijk nominaal 

(ook vanwege de ontvolking en vernatting van het gebied) en eindigde aan het begin 

van de vijfde eeuw toen nieuwe groepen de Rijn overstaken en de rijksgrens niet meer 

hersteld kon worden.204 Zeeland verschilde in dit opzicht van andere gebieden in de 

Nederlanden waar sprake was van meer continuïteit in bewoning en interactie tussen 

de nieuwe migranten en Romeinen in de vierde eeuw.205 

 Toen de eerste tekenen van herbewoning aan de eind van de zevende eeuw 

talrijker werden, maakte het mondingsgebied van de Schelde deel uit van het 

Frankische rijk, waarvan de leiders het gebied in 689 veroverden op de Friezen. De 

bewoning en handelsactiviteiten waren in de achtste en negende eeuw geconcentreerd 

op Walcheren en westelijk Schouwen, waar zich handelsnederzettingen vormden die 

niet alleen de missionaris Willibrord aantrokken aan het einde van de achtste eeuw, 

maar ook plunderende Vikingen in 837. Aan het einde van de negende eeuw werden 

er ter bescherming ringwalburgen aangelegd, wat een zekere bestuurlijke organisatie 

vereiste. Ten tijde van de Karolingische vorst Karel de Grote (768-814) lag er 

koningsgoed op Walcheren en dat was waarschijnlijk het centrum van waaruit een 

graaf de omliggende pagus (gouw) bestuurde, waar vermoedelijk ook Noord-Beveland 

 
202 Verboven, ‘The Structure of Mercantile Communities’, 354; R. M. van Dierendonck, ‘Romeinse tijd’, 
in Geschiedenis van Zeeland. Deel 1: Prehistorie-1550, onder redactie van Pieter Arij Henderikx 
(Zwolle: WBOOKS, 2012), 49–51. 
203 De Clercq en Van Dierendonck, ‘Extrema Galliarum’, 7–12. 
204 De Clercq en Van Dierendonck, 29–34; Mostert, In de marge van de beschaving, 68–76. 
205 Zie de gevalstudies in: Nico Roymans, Stijn Heeren, en Wim De Clercq, red., Social Dynamics in the 
Northwest Frontiers of the Late Roman Empire: Beyond Decline or Transformation (Amsterdam: 
Amsterdam University Press, 2017). 
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onder viel.206 Onder de opvolgers van Karel de Grote verbrokkelde het 

gecentraliseerde, vorstelijke gezag in de negende eeuw. Niettemin waren de regionale 

vorstelijke bestuurders, vertegenwoordigers van landbezittende abdijen en andere 

lokale grootgrondbezitters rond 890 in staat om de genoemde nieuwe defensieve 

werken aan te leggen.207 In feite oefenden zij het vorstelijke gezag uit en bouwden zij 

zelf een machtspositie op, want de macht van de vorst was zeer beperkt. Aanvankelijk 

viel het gebied onder het Midden-Frankische rijk en vanaf de tiende eeuw onder het 

hertogdom Lotharingen. Vanaf 985 maakten de West-Friese (later Hollandse) graven 

echter aanspraak op Zeeland en vanaf 1012 kregen zij concurrentie van hun Vlaamse 

tegenhanger.208 Het was in dit relatieve machtsvacuüm en door de competitie tussen 

omliggende regionale vorsten dat lokale heren in Zeeland in de daaropvolgende 

eeuwen een sterke machtspositie konden opbouwen. 

 

3.2 Het middeleeuwse ambacht 

In de centrale middeleeuwen kwam de macht in Zeeland op lokaal niveau in handen 

van de ambachtsheren. Gosses en Dekker hebben de karakteristieken van het Zeeuwse 

ambacht reeds beschreven,209 dus hier volstaat een toelichting van een aantal aspecten 

waarop het Noord-Bevelandse bronmateriaal meer licht werpt. Het eerste punt betreft 

het ontstaan van deze instelling, een proces dat zich vrijwel overal in West-Europa 

voordeed gedurende het relatieve politiek vacuüm tijdens het langzame uiteenvallen 

van het Karolingische rijk.210 Op lokaal niveau konden grootgrondbezitters en 

vorstelijke leenhouders een patrimoniale machtsbasis opbouwen en zeggenschap 

verkrijgen over de ingezetenen van het territorium dat ze zich toe-eigenden, dat later 

als heerlijkheid of – in Zeeland – ambacht (officium) werd aangeduid. 

Vanwege het conflict tussen de graaf van Holland en die van Vlaanderen over 

Zeeland Bewestenschelde konden de ambachtsheren zich tot het einde van de 

dertiende eeuw relatief onafhankelijk opstellen ten opzichte van het grafelijke gezag. 

Hun onderlinge competitie blijkt uit de meer dan honderd vliedbergen die nog 

zichtbaar zijn in het Zeeuwse landschap. Aanvankelijk waren dit woonhoogten die in 

 
206 Henderikx, ‘Vroege middeleeuwen’; Mostert, In de marge van de beschaving, 173–79, 193. 
207 Heeringen, Henderikx, en Buurman, Vroeg-middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland. 
208 Sommige van deze lieden hielden beneficia, leenbezit, van de vorst of de abdijen; Dekker, Zuid-
Beveland, 54–66; Mostert, In de marge van de beschaving, 205–18. 
209 I.H Gosses, De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen (Groningen: J.B. Wolters, 
1917), deel II; Dekker, Zuid-Beveland, deel V; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 108–31. 
210 Van Bavel, Manors and Markets, 63–75. 
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de centrale middeleeuwen werden aangelegd. Vanaf de twaalfde eeuw kregen ze een 

sociale en een beperktere defensieve functie, want lokale heren bouwden er doorgaans 

houten versterkingen op en werden in zekere zin kasteelheren.211 Op Noord-Beveland 

zijn de restanten van deze vliedbergen waarschijnlijk tijdens de zestiende eeuw 

grotendeels weggespoeld of later afgegraven, maar aan de Stekeldijk bij Geersdijk lag 

mogelijk een vliedberg en aan de Noordlangeweg bij Colijnsplaat zijn recentelijk 

sporen gevonden van wat mogelijk een versterkt huis was.212 

Op het moment dat de ambachtsheren in de Zeeuwse bronnen verschijnen, 

deden ze dat binnen de kaders van het grafelijke bestuur, namelijk als dragers van het 

bestuurlijk en rechterlijk gezag van de vorst. Ze werden aanvankelijk schouten 

(sculteti) genoemd en stonden vanaf het midden van de twaalfde eeuw aan het hoofd 

van ambachtsvierscharen, oftewel lokale rechtbanken die het oudere jaargeding 

verdrongen. Deze schouten (later bekend als domini of ambachtsheren) behoorden tot 

de lokale elite, waarvan de leden waarschijnlijk grootgrondbezitters waren, wat ook 

verklaart waarom het ambachtsbezit volgens het Zeeuwse leenrecht splitsbaar was en 

gelijkelijk vererfde op alle zonen. Het leenrecht was geënt op het gewoonte-erfrecht.213 

In die zin kende het laatmiddeleeuwse ambacht in Zeeland zowel een grondheerlijke 

als een gerechtsheerlijke dimensie, maar het verloop van deze ontwikkeling valt niet 

precies te reconstrueren. 

De eerste ambachtsheren op Noord-Beveland die bij name genoemd worden in 

de bronnen, zijn de ridders Gerolf en Hendrik van Kats, die op 30 april 1258 hun steun 

uitspraken voor het ruwaardschap van Aleid van Holland en Hendrik van Brabant 

gedurende minderjarigheid van de latere Floris V.214 Zij waren niet toevallig ook 

ridders, want de ambachtsheren dienden volgens de landkeur van 1256 ‘edele ende 

welgeboren’ te zijn.215 Deze nobiles werden juridisch onderscheiden van de ignobiles; 

de edelen waren bevoorrecht ten opzichte van de niet-edelen. Voor de twaalfde eeuw 

zijn er geen sporen meer van horigheid in de Zeeuwse bronnen. Hoewel de onedele 

 
211 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 391. Zie ook de bijdragen aan het symposium ‘Kastelen in Zeeland’, 
gepubliceerd in Nehalennia: Tijdschrift voor archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde 
van Zeeland en Goeree-Overflakkee, 188 (2015). 
212 Van der Glind en Jongepier, Colijnsplaat-Noordlangeweg 42, 19. 
213 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 72–74. 
214 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, III: 184 (nr. 1184): ‘Gherolphus et 
Henricus, milites, domini de Kets’. 
215 Jaap Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren: met een teksteditie 
van de keur van Floris de Voogd (1256) en van de keur van graaf Floris V (1290) (Hilversum: Verloren, 
1998), 107 (art. 70a). 
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inwoners vrij waren, bleven zij allerlei verplichtingen verschuldigd aan de heer van het 

ambacht waarin zij woonden. Vrijwel alle edelen waren ambachtsheer, maar onderling 

waren er verschillen in status. De ridders behoorden tot de bovenlaag van de adel, 

oftewel de ridderschap, terwijl veel ambachtsheren zich de daarbij behorende 

levensstijl in de late middeleeuw niet meer konden permitteren. Pas in de vijftiende 

eeuw verdween de eis dat ambachtsheren van adellijke komaf moesten zijn.216 

De overgeleverde grafelijke rekeningen uit het begin van de veertiende eeuw 

geven inzicht in het aantal ambachten dat Noord-Beveland telde. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat het woord ‘ambacht’ twee betekenissen heeft in de literatuur. 

Het duidt allereerst op het rechtsgebied van het oorspronkelijke ambacht (waarbinnen 

vierschaar werd gehouden). Ten gevolge van de typische eigenschap daarvan – de 

splitsbaarheid bij vererving volgens het leenrecht – telden deze ambachtsvierscharen 

vaak meerdere heren, die elk een deel in leen hielden. Deze delen worden doorgaans 

ook ambacht genoemd. Historici hebben verschillende perspectieven hierop: de een 

spreekt van ambacht en ambachtsporties, de ander van vierschaarsambacht en 

ambachten.217 Het bestuur en de rechtspraak vond op het niveau van het primaire 

ambacht plaats, waardoor de ambachtsheren moesten samenwerken, bijvoorbeeld bij 

het kiezen van een ambachtsschout en -schepenen. 

Het is niet mogelijk om precies te achterhalen welke ambachtsrechtbanken 

Noord-Beveland kende gedurende de late middeleeuwen. De stelling van Dekker dat 

in de dertiende eeuw de grenzen van deze ambachten ‘per definitie’, volgens het 

gewoonterecht, samenvielen met die van de parochies,218 valt niet te bevestigen. In het 

merendeel van de gevallen viel het bestuurs- en rechtsgebied van het ambacht 

inderdaad samen met de grenzen van de parochie, zoals in Kampen, Wissenkerke, 

Zoetelingskerke, Geersdijk, Kortgene, Welle en Kats.219 Er zijn echter geen 

aanwijzingen gevonden dat de parochies Vliete, Weele of Schoonboom, Dijkshoek en 

Dekenskapelle samenvielen met een ambacht, daarentegen lijkt de parochie Emelisse 

meerdere ambachten omvat te hebben. In het geval van Hamerstede en Ekinge was 

 
216 Dekker, Zuid-Beveland, 386–97; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 40–43. 
217 Gosses, De rechterlijke organisatie, 120; Dekker, Zuid-Beveland, 404–5. 
218 Dekker, Zuid-Beveland, 405. 
219 De grafelijke rekeningen onderscheiden de volgende ambachten, maar deze fiscaal-administratieve 
indeling correspondeerde niet altijd met de ambachten in juridische zin. In 1530 werden de volgende 
‘prochien ende ambachten’ onderscheiden: Nieuwland van Kats, Kats Bewestenwaals, Hamerstede, 
Edekinge en Nieuwerkerke, het Noordambacht van Emelisse en ’s-Heer Wittenkinderenambacht, 
Voirdermeershoek, Welle en Coninchem, Geersdijk, Wissenkerke, Zoetelingskerke, Kampen en 
Kortgene; ZA, RZ BO, inv.nr. 389, fol. 7v. 
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dat wel weer het geval, want op 22 juli 1407 gaf de graaf ‘onse geminde Louwerijs van 

Cats, Symon Thole Janssoen ende andere heerscippen binnen onsen prochien tot 

Hamerstede ende tot Eekinge’ toestemming om voortaan maar vijf of zeven 

ambachtsschepenen aan te stellen.220 Na 1300 waren er weinig veranderingen meer in 

de grenzen van de ambachten, waarbinnen de heren het bestuur en de rechtspraak 

uitoefenden, maar er zijn onvoldoende verwijzingen naar deze schepencolleges om 

uitsluitsel te geven over hun verhouding tot de parochies.221 

Het gezag van de ambachtsheren op Noord-Beveland verschilde niet van dat 

van heren elders in Zeeland. Ze waren verantwoordelijk voor de uitoefening van de 

lage rechtsmacht, bevoegd op het terrein van de vrijwillige rechtspraak en betrokken 

bij het bestuur van de waterstaat.222 De heren stelden per ambacht jaarlijks met Pasen 

gezamenlijk een college van schepenen aan en als zij meerdere ambachten bezaten of 

elders woonden, dan benoemden ze vaak een schout die hen vertegenwoordigde.223 

Uit de eerder aangehaalde akte van 1407 blijkt dat de ambachtsheren op Noord-

Beveland soms moeite hadden om voldoende schepenen aan te stellen. Per ambacht 

waren negen of elf schepenen verreist, die ook nog eens ter plaatse gegoed moesten 

zijn.224 Deze schepenen waren lokale geërfden en na 1400 niet langer per definitie van 

adellijke afkomst. Op lokaal niveau lieten ze soms hun stem gelden, want in 1480 

moest Cornelis Hugenz, schepen in Emelisse, een compositie van achttien pond 

betalen aan de grafelijke rentmeester, omdat hij ‘mede wederspannich geweest hadde 

 
220 NA, AGH, inv.nr. 203, fol. 45r-45v. De akte spreekt nadrukkelijk van ‘twee prochien’, maar het de 
tekst suggereert dat er maar een rechtbank functioneerde. Deze toestemming is opvallend, want volgens 
de keur van graaf Willem II uit 1328 volstonden al vijf of zeven schepenen, afhankelijk van de grootte 
van de parochie, in plaats van negen of elf schepenen; Robert Thomas Fruin, De Keuren van Zeeland 
(’s-Gravenhage: Nijhoff, 1920), 118. 
221 In een brief (1467-1474) van Hendrik van Borssele, heer van Veere, aan de ambachtsheren op Noord-
Beveland worden slechts de volgende plaatsen genoemd: Wissenkerke, Kampen, Emelisse, Weele, 
Dijkshoek en Welle. J.G. Smit, J.W.J. Burgers, en E.T. Van der Vlist, red., Bronnen voor de geschiedenis 
der dagvaarten van de Staten van Zeeland 1318-1572: Inleiding, lijsten en teksten 1318-1478, deel I 
(Den Haag: Huygens ING, 2011), 273-274 (nr. 851). 
222 Schepenen hadden ook notariële taken en bevestigden allerlei transacties, zoals de verkoop van 
grond; zie bijvoorbeeld een akte met zegels van de schepen van Kampen die een schenking van land aan 
het gasthuis van Middelburg bevestigen in 1504; ZA, Godshuizen Middelburg 1343-1574, Charters, 
reg.nr. 401. En verder: Haags Gemeentearchief, Den Haag, 0306-01 Sint Nicolaas Gasthuis, inv.nr. 115. 
Schepenen van Edekingen en Hamerstede bevestigen de overdracht van een gemet land (18 april 1416). 
Zie ook: G. van der Wal, ‘Edekinge of Edinge, Een verdronken en vergeten dorp uit de middeleeuwen’, 
Nehalennia 171 (2011), 2-10. 
223 De afwezige heren, zoals Frank van Borssele in Kortgene, Welle en Emelisse, stelden naast een schout 
een rentmeester aan voor het innen van het schot. In Kortgene oefende een baljuw namens de stadsheer 
juridische macht uit en op het slot resideerde een kastelein; NA, ND, inv.nr. 5576, fol. 6r-7r. 
224 Dekker, Zuid-Beveland, 406; Kruisheer, Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse 
landkeuren, 176. Deze bepalingen moesten voorkomen dat er te kleine ambachten ontstonden. 
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int wijsen van mijns genaden heeren bede’.225 Om een verder onbekende reden had hij 

zich verzet tegen de inning van een grafelijke bede, waarmee de ambachtsschepenen 

per ambacht moesten instemmen.226 Naast schout en schepen stelden ambachtsheren, 

tot slot, een klerk aan die een register bijhield van de rechtshandelingen van de 

ambachtsrechtbank.227 Vanaf het midden van de vijftiende eeuw, in afwezigheid van 

veel heren, speelden deze functionarissen een grotere rol in het lokale bestuur. 

Over het dagelijks functioneren van de ambachtsbesturen op Noord-Beveland 

is weinig bekend. Op basis van de Zeeuwse keuren kan vastgesteld worden dat ze alleen 

lage boetes mochten opleggen (tot drie pond en vanaf 1477 tot tien pond).228 Verder 

behandelden ze geschillen over bezit en de afhandeling van schulden, 

boedelscheidingen en sterfhuizen.229 Uit bijvoorbeeld de ordonnanties die de 

ambachtsheren van Emelisse met toestemming van de graaf uitvaardigden in 1358 en 

1426, blijkt dat zij ook verantwoordelijk waren voor de publieke infrastructuur en het 

onderhoud aan de kerk, met toestemming van de graaf konden ze voor de bekostiging 

daarvan extra accijnzen heffen.230 Tot slot ontleende Emelisse waarschijnlijk zijn 

dorpsrecht aan Middelburg, want in 1407 waren de schepenen van het dorp in deze 

stad ‘omme een vonnis’.231 Deze hoofdvaart hield in dat de schepenbank bij een geschil 

advies inwon bij een hogere rechtbank. 

De formele macht van de ambachtsheren en het ambachtsbestuur kende 

grenzen, niettemin konden ze op lokaal niveau grote invloed uitoefenen op het leven 

van de inwoners.232 De onedele ingezetenen waren bijvoorbeeld paard- en 

 
225 ZA, RZ BO, inv.nr. 73, fol. 71v. Verzet tegen uitspraken van de schepenen was er ook, want Hendrik 
Weutenz kreeg in 1318 een boete van vijf pond omdat hij ‘jeghens scepenen [van Emelisse] sprac’; 
Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:289. 
226 R. Fruin, De provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vóór 1795 (Middelburg: Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, 1933), 20–21. 
227 De keur van 1495 bepaalt dat per parochie een klerk aangesteld diende te worden, wat bevestigt dat 
de grenzen van de ambachten en parochies in de regel samen vielen; Fruin, De Keuren van Zeeland, 
202. 
228 Filips van Borssele, ambachtsheer van Kortgene, ontving in 1415 al een privilege om hogere boetes 
tot 10 pond op te leggen; NA, AGH, inv.nr. 205, fol. 198r. 
229 Arie van Steensel, ‘Lokale en regionale bestuursinstellingen, 1300-1550’, in Geschiedenis van 
Zeeland. Deel 1: Prehistorie-1550, onder redactie van Peter Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 243–
45. 
230 NA, AGH, inv.nr. 226, fol. 9r; inv.nr. 895, fol. 40r. 
231 Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg, 2:254. 
232 In 1323 was er een aanmaning van graaf Willem III nodig om de ‘vrienden’, oftewel 
ambachtsingezetenen, van Welle te bewegen om hun heer, ridder Wouter van Berchem, te helpen bij 
het opbrengen van het zoengeld dat hij moest betalen voor een doodslag in Mechelen; Burgers, red., 
Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. ZE 204, http://resources.huygens.knaw.nl/registers-
hollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_204. Op 21 februari 1294 kreeg Klaas van Borssele, heer van 
Kortgene, van graaf Albrecht toestemming om in zijn ambachten een belasting te heffen ter compensatie 
van zijn militaire diensten; NA, AGH, inv.nr. 198, fol. 94r. 
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wagendiensten verschuldigd aan de heer en mochten zich alleen met zijn toestemming 

in het ambacht vestigen, al geeft de keur van 1495 geen precieze invulling meer aan 

deze verplichtingen die een grondrechtelijke oorsprong hadden.233 De lokale macht 

van de heren en hun functionarissen lag in de latere middeleeuwen vooral in hun 

diverse, vaak overlappende verantwoordelijkheden: bestuur, regelgeving, rechtspraak, 

belastingheffing, waterstaatsbeheer en kerkelijke zaken. De mate van invloed was 

echter ongelijk en sterk afhankelijk van de omvang van het ambachtsrechten. 

 

 
Fig. 3.1: Een oorkonde uit uitgevaardigd door de burgemeesters, schepenen en raad 

van Kortgene in 1527, met betrekking tot een proces tussen de kerk- en 

gasthuismeesters van Kortgene en Bergen op Zoom enerzijds en Jan Querijnsz 

anderzijds over de nalatenschap van Hillegondt Andriesdr Ruychrock. De oorkonde 

is door drie schepenen bezegeld omdat ‘de stadt van Cortkene voirs. noch ter tyt geen 

zegel en heeft oft en gebruijct’. 

 
233 Fruin, De Keuren van Zeeland, 215. 
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 Kortgene was het enige ambacht op Noord-Beveland dat verheven werd tot 

hoge heerlijkheid. Filips van Borssele, die een belangrijke rol speelde in het grafelijke 

bestuur, kreeg in 1416 toestemming om met de ambachtsschepenen keuren uit te 

vaardigen tot een boete van tien pond. Twee jaar later ontving hij van Jacoba van 

Beieren het recht om met de schepenen de hoge rechtsmacht uit te oefenen. In 1477 

verkreeg de stad Kortgene de rechtspraak van criminele zaken van hertogin Maria van 

Bourgondië.234 De stad mocht vanaf dat moment halsmisdrijven in haar eigen resort 

berechten. Heerlijkheid en stad waren zodoende vrijwel autonoom in bestuur en 

rechtspraak. Deze rechten waren om sociale en economische redenen aantrekkelijk 

voor de eigenaren, wat de hoge afkomst van de heren van Kortgene – leden van de 

bovenregionale adel vanaf het begin van de vijftiende eeuw – verklaart. 

Op basis van twee grafelijke rekeningen uit 1333 en 1533, met daarin 

overzichten van de ambachtsheren en de omvang van hun bezit, kunnen de 

veranderingen in de verdeling van de ambachtsrechten op Noord-Beveland in kaart 

gebracht worden. Er zijn drie ontwikkelingen vast te stellen, die niet alleen voor 

Noord-Beveland golden, maar typerend waren voor Zeeland als geheel.235 Ten eerste, 

het ambachtsbezit was aan het begin van de veertiende eeuw sterk versnipperd ten 

gevolge van het Zeeuwse leenerfrecht, maar in de late middeleeuwen concentreerde 

het bezit zich steeds meer in handen van een kleinere groep grotere heren. Ten tweede, 

het kwam steeds vaker voor dat ambachtsheren elders waren gevestigd en zich niet 

direct bemoeiden met het beheer van hun ambachten en het uitoefenen van de daarbij 

behorende rechten. Tot slot, de groep ambachtsbezitters werd meer divers, want het 

leenbezit was niet langer voorbehouden aan edelen of aan mannen. 

 Het eerste overzicht van de verdeling van het ambachtsbezit op Noord-

Beveland is gebaseerd op de grafelijke rekening van rentmeester Jan Hendriksz uit 

1331-1333, waarin de inkomsten uit de bede van een groot tournois per gemet, geheven 

in 1331, staan verantwoord.236 Het bezit was in sommige ambachten sterk versnipperd, 

want er waren in totaal 161 ambachtsheren, die tot 104 verschillende families gerekend 

 
234 NA, AGH, inv.nr. 205, fol. 198r; inv.nr. 231, fol. 2v-3r; Bos-Rops, Smit, en Vlist, Holland bestuurd, 
348. 
235 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 116–27. 
236 Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:335–48. De oudste lijst van 
grondbezitters in Zeeland dateert uit 1308; NA, AGH, inv.nr. 1648, uitgegeven door J.W Zondervan, ‘De 
grafelijke bede in Zeeland van 1308’, in Spelerieë. Verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum 
van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging, onder redactie van C.M. 
Bierens (Kapelle, 1992), 1–56. 
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kunnen worden.237 Het ambachtsbezit was het sterkst geconcentreerd in de 

ambachten Kortgene, Kampen en Kats. De heerlijke rechten in Kortgene waren 

bijvoorbeeld in de handen van de broers Klaas en Willem Thonisz en in Kampen in die 

van Willem en Gerolf van Kampen en Jan van Beaumont,238 terwijl de broers Gerolf 

en Klaas van Kats met 1342 gemeten 58 procent van de rechten in Kats bezaten.239 In 

de overige ambachten was het bezit daarentegen versnipperd, met name in Coninchem 

en het relatief grote Emelisserambacht. Waarschijnlijk zijn deze verschillen deels terug 

te voeren op de bewoningsgeschiedenis van het eiland. Coninchem telde bijvoorbeeld 

36 ambachtsheren in 1331. Dertig procent van het ambachtsbezit was er in handen van 

een Brabants adellijk geslacht, bestaande uit de broers Costijn, Wouter en Jan van 

Berchem en hun neef Wouter van Berchem. Zij hielden gezamenlijk 301,5 gemeten in 

leen, daar kwam alleen Jan Wissenz van Borrendamme bij in de buurt met negentig 

gemeten. De overige ambachtsheren bezaten slechts enkele tientallen gemeten. Gillis 

Pietersz had nog ruim 3,5 gemet in leen, maar de broers Jacob, Pieter en Huge 

Willemsz deelden samen slechts iets meer dan een gemet ambacht. In de praktijk had 

dit weinige ambachtsbezit geen of nauwelijks bestuurlijke of economische betekenis. 

 Deze gegevens kunnen vergeleken worden met het overzicht van ambachtsbezit, 

samengesteld door rentmeester Adolf Hardinck in 1533, dat de verdeling kort voor de 

grote overstromingen weergeeft. De belangrijkste ambachtsheer op Noord-Beveland 

aan het begin van de vijftiende eeuw was de heer van Kortgene, Floris van Egmond, 

graaf van Buren, die de hoge heerlijkheid verwierf na de dood van Frank van Borssele 

in 1521.240 Hij bezat met 5732 gemeten maar liefst 44 procent van het totale 

ambachtsbezit op het eiland, terwijl twee eeuwen eerder de drie grootste 

ambachtsheren – Klaas van Kats, Wouter van den Vliete241 en Jan van Beaumont – 

 
237 Met families worden hier geen geslachten in de ruime zin van het woord bedoeld, maar bezit dat 
collectief gehouden werd door broers. De reconstructie daarvan zou uitvoerig genealogisch onderzoek 
vergen.  
238 Jan van Beaumont was een jongere broer van graaf Willem III, die geconfisqueerde goederen van 
Nicolaas van Kats verwierf; S. A. Waller Zeper, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont: Bijdrage 
tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der 14de eeuw (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 
1914). 
239 Jan van Beaumont bezat in Kats 380 gemeten, afkomstig van Nicolaas van Kats, terwijl Gillis van 
Brigdamme 484 gemeten had gekocht die van Klaas Costijnsz van Kats waren geweest. Gillis verkocht 
dit bezit al in 1329 aan Jan van Borrendamme, dat was kennelijk nog niet verwerkt in de grafelijke 
rekeningen; Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. ZE533; http://resources.huy-
gens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_533. 
240 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 100–101. 
241 Wouter Anthonisz van den Vliete bezat 1305 gemet ambacht in de parochie Wissenkerke, 
waarschijnlijk ging het om het dorp Vliete en omgeving, en 220 gemet in Geersdijk. Hij huwde in 1325 
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met 4530 gemeten 29 procent van de heerlijke rechten in handen hadden. De familie 

Van Kats was in de vijftiende eeuw vrijwel geheel van het toneel verdwenen, want 

alleen Willem Jacobsz van Kats bezat in 1533 nog 86 gemeten ambacht in het 

Nieuwland van Kats.242 De versnippering van het ambachtsbezit bood sommige 

families de mogelijkheid om hun bezit uit te breiden door aankoop van 

ambachtsrechten van de vorst of andere heren. Zo hadden mr. Cornelis en Adriaan van 

der Heijden en Lennart van der Lisse, telgen uit oude families van ambachtsheren, de 

omvang van hun bezit kunnen uitbreiden door aankopen.243 Niettemin waren niet alle 

kleine heren van het toneel verdwenen, zo bezaten Lieven Yemantsz en Jan Gillisz elk 

ruim negentien gemet ambacht in Welle en Coninchem.244 

 

Tabel 3.1: Ambachtsbezit- en eigenaren op Noord-Beveland245 
Rekening-
jaar 

Aantal 
ambachtsheren 
en -vrouwen 

Aantal 
families 

Totale 
omvang 
(gemet) 

Gemiddelde 
omvang per 
ambachtsheer- of 
vrouw (gemet) 

Gemiddelde 
omvang per 
familie 
(gemet) 

1333 161 104 15509 96 149 
1533 53 38 11796 222 310 

 

 Tussen 1333 en 1533 daalde het aantal ambachtsheren en vrouwen met twee 

derde, tegelijkertijd nam niet alleen de gemiddelde omvang van het ambachtsbezit toe, 

maar ook werd de verdeling daarvan ongelijker. Dit proces was grotendeels het gevolg 

van het Zeeuwse leenerfrecht, waardoor het leenbezit in de regel per generatie 

verdeeld moest worden als er meerdere zonen waren. Het merendeel van de kleine 

heren deed afstand van dit bezit omdat het onvoldoende economische waarde 

vertegenwoordigde. De strategieën van ambachtsfamilies om versnippering tegen te 

gaan waren beperkt, want de graaf was terughoudend met het verlenen van privileges. 

In 1311 kreeg Nicolaas Costijnsz van Kats bijvoorbeeld van graaf Willem II 

toestemming om zijn ambachtsbezit te laten vererven op zijn dochters Aechte en 

Liesbeth, als hij geen zoon meer kreeg, vanwege diensten die Nicolaas en zijn 

 
met Aechte, dochter van Klaas Costijnsz van Kats; Burgers, red., Registers van de Hollandse 
grafelijkheid, nr. ZE 328, https://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/-
oorkonde/ZE_328. 
242 ZA, RZ BO, inv.nr. 390, fol. 120v. 
243 Robert Thomas Fruin, De leenregisters van Bewesten Schelde 1470-1535 (’s-Gravenhage: Nijhoff, 
1911), 291 (nr. 533); ZA, RZ BO, inv.nr. 357, fol. 103r. 
244 ZA, RZ BO, inv.nr. 390, fol. 129r. 
245 Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:335–48; ZA, RZ BO, inv.nr. 390, fol. 120v-
137r. 
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schoonvader hadden geleverd.246 In 1418 gunde gravin Jacoba Filips van Borssele het 

recht om de hoge heerlijkheid Kortgene te laten vererven op zijn twee zonen.247 

Hoewel ambachtsheren het ambacht van kinderloze broers konden terugkopen van de 

graaf, als dat aan hem verviel, was dit een kostbare aangelegenheid. In de praktijk 

waren alleen de grotere ambachtsheren in staat om hun bezit te consolideren dan wel 

uit te breiden door nieuwe aankopen. 

 

  
 

 In 1333 waren er al ambachtsheren afkomstig uit andere regio’s die leenbezit op 

Noord-Beveland verwierven in de nasleep van de woelige periode na de dood van graaf 

Floris V, toen zijn opvolgers geconfisqueerde goederen opnieuw in leen uitgaven. 

Specifiek was dat de eerder genoemde Jan van Beaumont, of dat ook voor de telgen uit 

de familie Van Berchem gold, is onduidelijk.248 Jan van Beaumont nam als stadhouder 

 
246 Mieris, Groot charterboek, 1754, 2:253. In 1404 gaf graaf Albrecht toestemming om het leenbezit 
van Willem van Kampen te laten vererven op zijn bastaardzonen Pancraas en Klaas; NA, AGH, inv.nr. 
229, fol. 62r. 
247 NA, AGH, inv.nr. 231, fol. 2v-3r. 
248 In 1292 stond heer Wouter van Berchem met Klaas van Kats borg voor Jan van Renesse, de 
tegenstander van Floris V, wat duidt op een band tussen hen; Dijkhof en Kruisheer, Oorkondenboek 
van Holland en Zeeland, V:113 (nr. 2682). Het is bovendien onduidelijk of de leden van de familie van 
 

Fig. 3.2: Jan van Henegouwen 

(ca. 1286-1356), heer van 

Beaumont, verkreeg omvangrijk 

ambachtsbezit op Noord-

Beveland en speelde een 

belangrijke rol in het grafelijke 

bestuur in de eerste helft van de 

veertiende eeuw 
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regelmatig de taken van zijn broer, graaf Willem III, in Henegouwen en Zeeland waar, 

en hij verbleef niet op Noord-Beveland.249 In 1533 lag het aantal absente heren veel 

hoger: Floris van Egmond was niet op het slot te Kortgene woonachtig en dat gold 

eveneens voor Karel van Trazegnies, heer in Zoetelingskerke en Wissenkerke, de vier 

zonen van mr. Jan Pieters (stierf in 1521), die ambachtsbezit hadden in Emelisse en 

Kats. De eerstgenoemde behoorde tot een oorspronkelijk Henegouwse familie, die in 

1439 het ambacht van Arnemuiden in bezit had gekregen, terwijl Jan Pieters als 

president van de Grote Raad een hoge Habsburgse ambtenaar was, die zijn bezit op 

Zuid-Beveland had verworven door zijn huwelijk met Margaretha van Kats.250 Ook 

Lennart Wissenz van der Lisse, die in totaal 707 gemet ambacht had in verschillende 

parochies, was afkomstig uit een oud ambachtsheerlijk geslacht dat het eiland verlaten 

had om zich in Middelburg te vestigen. Zowel Lennart (1533, 1544) als zijn vader Wisse 

(1508, 1512, 1520) was bestuurder van die stad.251 Ze volgden een gebruikelijk patroon 

van lagere edelen die zich in een stad vestigden om dan vanwege hun sociale status en 

ambitie snel door te dringen tot de politiek-bestuurlijke elite. 

 De groep ambachtsheren was in 1533 meer divers. Ten eerste had de abt van 

Middelburg 600 gemet ambacht in Wissenkerke en Geersdijk en 123 gemet in Welle 

en Coninchem verworven aan het einde van de veertiende eeuw.252 Ten tweede konden 

onedele personen vanaf de vijftiende eeuw ook ambachtsrechten in leen krijgen, zoals 

Logier Cornelisz Croeser, die in verschillende plaatsen ambachtsrechten had gekocht, 

maar in het bijzonder 110 gemet in Kampen van Frank van Kampen in 1530.253 Ook 

Margaretha Antonisdr Baveston erfde in 1531 38 gemet ambacht in Kats, Emelisse en 

Wissenkerke via haar moeder van haar vader, die klerk van de rentmeester van 

 
Berchem daadwerkelijk op Noord-Beveland woonachtig waren. Een akte waarin de graaf de 
ambachtsingezetenen in Welle aanspoort om heer Wouter van Berchem financieel te steunen wijst daar 
niet op; Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, ZE 204, http://resources.huygens.-
knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_204. 
249 Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, verkreeg zijn bezittingen van zijn vader in 1304; Waller 
Zeper, Jan van Henegouwen, heer van Beaumont; A.A.M Schmidt Ernsthausen, Archief van de Graven 
van Blois, 1304-1397 (’s-Gravenhage: Rijksarchief in Zuid-Holland, 1982); Cornelis Dekker, Een 
schamele landstede: geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577 (Goes: De Koperen Tuin, 
2002), 70–73; en zie voor zijn bezit op Noord-Beveland: Smit, De rekeningen, 2, 484. 
250 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 124, 343, 351. 
251 Wisse Jacobsz van der Lisse schreef zich in 1507 in als poorter van de stad; Kesteloo, ‘De 
stadsrekeningen van Middelburg III, 1500-1549’, 381; Unger, Bronnen tot de geschiedenis van 
Middelburg, 2:430, 585; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 350. 
252 P. Hendrikx, ‘De geschiedenis van de norbertijner abdij in hoofdlijnen’, in De Abdij van Middelburg, 
onder redactie van Jeanine Dekker (Utrecht: Matrijs, 2006), 52. 
253 ZA, RZ BO, inv.nr. 1747, fol. 10r. Deze familie was in Middelburg gevestigd en waarschijnlijk in dienst 
van de heer van Veere Zeeland binnengekomen.  
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Zeeland was geweest.254 Margaretha was bovendien ambachtsvrouwe en dat is de 

laatste verandering ten opzichte van 1333: de mogelijkheid voor dochters om 

ambachtsbezit te erven. In 1533 waren Lievine van Kats en Anna van Serooskerke de 

andere ambachtsvrouwen op Noord-Beveland. Zij waren dochters van ambitieuze 

vorstelijke ambtenaren uit Zeeland, die de adellijke status nastreefden, waar heerlijk 

bezit een voorwaarde voor was.255 

 

3.3 Bezit, inkomsten en lasten 

De concentratie van het ambachtsbezit en de afwezigheid van veel heren en vrouwen 

betekenden dat de afstand tussen hen en de ambachtsingezetenen groter werd, 

waardoor zij minder direct betrokken waren bij bestuur en rechtspraak. Vaak hadden 

zij bezit dat verspreid was over verschillende eilanden of zelfs landen, waardoor ze 

meerdere prioriteiten hadden. De belangstelling van de nieuwe ambachtsheren en -

vrouwen kwam niet alleen voort uit politieke of sociale overwegingen, maar waren ten 

dele economisch van aard. De Zeeuwse ambachten brachten namelijk een significante 

inkomstenbron met zich mee. De heren waren verantwoordelijk voor het innen van de 

grafelijke bede in hun ambacht en hadden op Noord-Beveland het voorrecht om 

daarvan gemiddeld 28 procent in eigen zak te steken – een gemiddelde dat op 

sommige andere overigens eilanden veel hoger of lager lag. Dit voorrecht betrof het 

zogenaamde vrije gemeten, namelijk het verschil tussen hun ambacht steen schietend 

(belastbare omvang) en bij der brede (totale omvang).256 Concreet betekende dit dat 

de inning van de bede de voornaamste bron van inkomsten was van de heren, omdat 

de andere rechten, de zogenaamde ambachtsgevolgen, netto vaak weinig tot niets 

opbrachten.257 

 
254 Anthonis Baveston en Katharina van Overbroek hadden verschillende dochters, waarvan een, 
Tanneke, gehuwd was met de schout van Kampen, Marinus Daniëlsz van Zoetelingskerke, in 1529; 
Fruin, De leenregisters, 282 (nr. 1547), 288-289 (nr. 1588). 
255 Lievine van Kats’ vader Klaas ontving in 1492 een adelsbrief van Maximiliaan van Oostenrijk; zij was 
gehuwd met Jean Micault, de ontvanger-generaal van de vorst (1507-1534). Anna van Serooskerke was 
de broer van Jeronimus, rentmeester van Zeeland, die werd in 1545 tot ridder geslagen; Van Steensel, 
Edelen in Zeeland, 245–46, 361–63. 
256 Arie van Steensel, ‘Edelen, belastingheffing en politieke verhoudingen in laatmiddeleeuws Zeeland’, 
in Bourgondië voorbij: de Nederlanden 1250-1650: liber alumnorum Wim Blockmans, onder redactie 
van Mario Damen en Louis Sicking (Hilversum: Verloren, 2010), 182. 
257 In een leenregister uit 1474 worden er alleen inkomsten uit het molenrecht opgevoerd door de 
leenmannen op Noord-Beveland; NA, AGH, inv.nr. 877. In een leenregister uit 1521 staan een enkele 
keer wel inkomsten uit andere ambachtsgevolgen, zo heeft Jan Cornelisz, ambachtsheer in 
Wissenkerke, Geersdijk en Kampen, 6 s.gr. uit een uitgors, 2 s. 6 gr. uit de visserij bij de sluis ter Loe, 6 
s.gr. uit de visserij bij ter Weel, en 10 s.gr. uit het veerrecht ‘int gasthuis’, 2 lb. gr. De inkomsten uit zijn 
aandeel in een drietal molens ging op aan het onderhoud daarvan; ZA, RZ BO, inv.nr. 446, fol. 56v-57r. 
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 De omvang van het ambachtsbezit was grotendeels bepalend voor de financiële 

waarde daarvan, omdat de inkomsten een vast bedrag per vrij gemet ambacht 

betroffen. Frank van Borssele was als heer van Kortgene de grootste ambachtsheer op 

het eiland in de vijftiende eeuw; hij had ook aanzienlijk leenbezit in Welle en Emelisse. 

In 1438-1438 leverde het bezit hem netto 180 ponden van 240 groten op (5,7 procent 

van zijn totale inkomsten), in 1453-1454 was dit 188 pond (7,1 procent) en in 1467-

1468 153 pond (4,6 procent).258 De fluctuaties worden verklaard door de uitgaven die 

zijn rentmeesters maakten voor het beheer van het bezit. In 1474 gaf zijn zoon, Floris 

van Borssele, een nettobedrag van 125 pond op als inkomsten uit zijn leenbezit op 

Noord-Beveland.259 Waarschijnlijk was dit een lage inschatting omdat de opgave 

verband hield met een militair-fiscale aanslag. Het bedrag was ruim elfmaal het 

jaarloon van een meester-metselaar, uitgaande van een dagloon van vijf stuivers. Ter 

vergelijking, de familie Van Kampen – Cornelis, Adriaan en Michiel Franksz, Hendrik 

Willemsz en Pancraas Pancraasz – gaf 23 pond en 15 stuivers op als jaarlijkse 

inkomsten uit hun ambachten en tienden op Noord-Beveland.260 Omgerekend net iets 

meer dan twee meester-metselaars in een jaar konden verdienen, maar zij moesten het 

bedrag met vijf personen delen. 

 Naast de reguliere heffing van het schot waren de ambachtsheren 

verantwoordelijk voor het innen van het dijk- en sluisgeld en incidenteel het 

heervaartgeld. Dat laatste was een heffing vergelijkbaar met de bede, waarmee de 

ingezetenen de algemene dienstplicht van de onderdanen afkochten. De grafelijke 

leenmannen konden ook opgeroepen worden om fysiek te dienen, met manschappen 

te paard of te voet, of met schepen. Soms dienden zij daadwerkelijk in persoon, soms 

kochten zij hun dienst af.261 Volgens een oproep in 1474 moest Floris bastaard van 

Borssele, ridder, heer van Kortgene, negen vechtenden te paard leveren en vijftien te 

voet, de familie Van Kats zeven vechtenden te paard en 46 te voet, Pancraas Pancraasz 

van Kampen en Hendrik Willemsz van Kampen elk een vechtende te voet, de broers 

Adriaan, Cornelis en Michiel Franksz van Kampen zes vechtenden te voet, en Anthonis 

 
258 Arie van Steensel, ‘De middeleeuwse heren en vrouwen van Sint-Maartensdijk. Bezitters van een 
hoge heerlijkheid, kasteel en adellijk hof (1354-1558)’, Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn 
bewoners, 2010, 19. 
259 NA, AGH, inv.nr. 877, fol. 215r. 
260 NA, AGH, inv.nr. 877, fol. 257v. 
261 De vorst gaf verschillende malen opdracht het leenbezit te laten registeren: NA, AGH, inv.nr. 202, 
fol. 46r (1405), en ook in 1472 en 1521; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 211–14. 
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van Zoetelingskerke twee vechtenden te paard en drie te voet.262 Van sommige edelen 

is bekend dat zij persoonlijk met de vorst meevochten. In 1469 liet Jan van Kats 

bijvoorbeeld aan de heer van Veere weten dat hij en zijn manschappen onder een 

andere edelman, Adolf van Kleef, zou dienen. De heer van Kortgene, Frank van 

Borssele, nam deel aan het beleg van Sint-Truiden in 1467 en was later verschillende 

malen legeraanvoerder; Anthonis van Kats was onder meer aanwezig bij het beleg van 

Neuss in 1474-1475.263 Militaire dienst gaf deze edelen de mogelijkheid om een 

ridderlijkheid in de praktijk te brengen en daarmee de riddertitel en roem te vergaren, 

al waren gevangenschap en de dood reële risico’s. 

 Tot het leenbezit werden ook tienden gerekend, die op Noord-Beveland van de 

grafelijkheid in leen werden gehouden, nadat graaf Willem III die in 1310 had 

verworven van het Utrechtse kapittel van Sint-Pieter. De graaf was derhalve bezitter 

van het van oorsprong kerkelijke tiendrecht dat de eigenaar recht gaf op een jaarlijks 

deel van de oogst en het geboren vee. Hij gaf deze rechten vervolgens weer in leen aan 

derden die een jaarlijkse pachtsom moesten voldoen aan de grafelijke rentmeesters. 

Het waren niet alleen edelen die deze tienden in leen kregen. Bovendien konden ze op 

dochters vererven bij het ontbreken van mannelijk nageslacht.264 Volgens de rekening 

van 1318 had de graaf 794 gemet tienden op Noord-Beveland, waarvan het overgrote 

deel in handen was van de ambachtsheren, maar ook in die van de abdis van het 

klooster te Noorddijk, het klooster van Rijnsburg, het gasthuis te Emelisse, en de kapel 

te Kampen. Opvallend is dat er verschillende vrouwen tiendrechten bezaten, anders 

dan in het geval van de ambachtsrechten.265 In 1477 staan de inkomsten voor 987 

gemet tienden op Noord-Beveland verantwoord in de grafelijke rekening, maar de 

algehele verdeling van de rechten verschilt niet sterk ten opzichte van 1318. De 

grootste tiendbezitter was de heer van Kortgene met 203 gemet.266 Uit de opgaven in 

de leenregisters blijkt dat dit een relatief waardevolle inkomstenbron was, want voor 

 
262 NA, AGH, inv.nr. 880; ZA, RZ BO, inv.nr. 68, katern. De familie Van Kats had voornamelijk bezit 
buiten Noord-Beveland, waardoor hun bijdrage onevenredig groot was. 
263 ZA, Heren van Veere, inv.nr. 382; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 218–19. Voor de bewaking van 
Noord-Beveland werden kapiteins aangesteld: Filips van Borssele en Laurens van Kats in 1420; NA, 
AGH, inv.nr. 210, fol. 21r. In maart 1528 werden er 100 voetknechten in Kortgene gelegerd door de 
admiraal van Zeeland uit angst voor een Franse inval; Smit, Burgers, en Van der Vlist, Bronnen voor de 
geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland, I:861 (nr. 1585). Floris van Borssele, heer van 
Kortgene, was ook betrokken bij kaapvaart op de Engelsen in 1477; Jacques Paviot, La politique navale 
des ducs de Bourgogne: 1384-1482 (Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires de Lille, 1995), 30. 
264 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 133–34; Dekker, Zuid-Beveland, 380–81; NA, AGH, inv.nrs. 1050, 
1053, 1054, 1055, 1057, 1061, 1063. 
265 Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:70–75. 
266 ZA, RZ BO, inv.nr. 71, fol. 21r-29r. 
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de heer van Kortgene maakte in 1474 de opbrengsten van zijn tienden ruwweg een 

derde van zijn totale inkomsten uit het leenbezit uit.267 

 

 
Fig. 3.3: Overzicht van betalingen door tiendhouders in Kortgene, Coninchem en 

Welle aan de grafelijke rentmeester, 1487. 

 

 Het leenbezit op Noord-Beveland was in de late middeleeuwen geconcentreerd 

in de handen van een geleidelijk kleiner wordende groep (adellijke) ambachtsheren en 

enkele religieuze instellingen. De heerlijke rechten en tiendrechten boden hen de 

mogelijkheid om de grondbezitters op het eiland te belasten door het schot, de tienden 

en het dijkgeld te innen. Deze lasten werden door de ambachtsheren afgewenteld op 

de grondbezitters en -pachters, die deze belastingen opbrachten. Anders gezegd, de 

ambachtsheren roomden de rurale economische productie op niet-economische wijze 

af door middel van juridische rechten, daarbij profiteerden ze van een hoge 

belastingdruk. In de late middeleeuwen nam de lastendruk voor de grondbezitters en 

-pachters steeds verder toe. Om hun juridisch rechten economisch maximaal te 

 
267 NA, AGH, inv.nr. 877, fol. 213r-115r. 
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benutten was het voor de heren van belang om geen grootgrondbezitter in hun eigen 

ambacht te zijn, want dan moesten zijzelf de fiscale lasten opbrengen. Gegevens over 

pachtprijzen in andere delen van Zeeland laten zien dat land ook een waardevolle 

inkomstenbron was, maar de ambachtsheren hadden maar een fractie van het totale 

land in bezit.268 De Zeeuwse heren waren gezamenlijk geen grootgrondbezitters, zoals 

in andere regio’s in de Nederlanden wel het geval was, waar land de belangrijkste 

inkomstenbron was.269 

De typische Zeeuwse machtsverhoudingen zijn ook terug te zien in de verdeling 

van het grondbezit op Noord-Beveland, dat was maar voor een klein deel in handen 

van de ambachtsheren. Het overgrote deel van de geërfden waren boeren die het land 

dat ze bewerkten, zelf bezaten. De oudste gegevens over de verdeling van het landbezit 

op Noord-Beveland zijn afkomstig uit de grafelijke rekening uit 1308, waarin een lijst 

is opgenomen van grondbezitters die hun bijdrage aan de bede direct mochten 

afdragen aan de grafelijke rentmeester of daarvan geheel vrijgesteld waren. Dit waren 

edelen, geestelijken en poorters over wie de heren geen of minder zeggenschap 

hadden. Voor verschillende ambachten zijn er echter geen gegevens ingevuld, zoals 

Kortgene, Coninchem en Welle, waardoor de gegevens incompleet zijn. In totaal staat 

er in het register 383 gemeten opgegeven, waarvan 69,5 gemet tot de graaf zelf 

behoorden. In totaal maakte dit grondbezit slechts 3,5 procent van het totale schotbare 

land in Kats, Emelisse, Geersdijk, Wissenkerke, Kampen en Zoetelingskerke. Onder de 

overige landbezitters waren bijvoorbeeld religieuze instellingen (het klooster te 

Noorddijk had 60 gemet land in Emelisse), geestelijken (heer Dodijn, priester, met één 

gemet in Kampen) en edelen (Klaas van Kats met elf gemet in Kats, jonkvrouw Rose 

met drie gemet in Emelisse) te identificeren, maar de lijst biedt te weinig houvast om 

algemene uitspraken te doen over de verdeling van het grondbezit.270 

De grafelijke rekening van 1331-1333 geeft iets meer houvast, want daarin staat 

geregistreerd welk deel de ambachtsheren mochten aftrekken van hun ambachtsbezit 

omdat het onbelast was door het grondbezit van onder meer poorters en geestelijken. 

Geestelijken en geestelijke instellingen bezaten in totaal 1008 gemeten land op Noord-

 
268 Steensel, ‘Edelen, belastingheffing en politieke verhoudingen’, 185–89. 
269 In het Gelders rivierengebied, bijvoorbeeld, had de adel rond 1300 zo’n 39 procent van het land in 
handen en de eigengeërfde boeren 27 procent. Deze verdeling van de bezitsrechten veranderde slechts 
heel geleidelijk in de late middeleeuwen; Bas J.P. van Bavel, ‘Land, Lease and Agriculture: The 
Transition of the Rural Economy in the Dutch River Area from the Fourteenth to the Sixteenth Century’, 
Past & Present, nr. 172 (2001): 14–16. 
270 NA, AGH, inv.nr. 1648, fol. 35r-39r; Zondervan, ‘De grafelijke bede in Zeeland van 1308’. 
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Beveland en de poorters van Middelburg 104 gemeten, dat wil zeggen 6,5 

respectievelijk 0,7 procent van het totale schotbare land. In totaal was 13,4 procent 

van het land vrijgesteld van het schot of de eigenaren konden het direct afdragen aan 

de grafelijke rentmeester.271 Omgerekend was 86,6 procent van het land in 1333 in 

handen van eigenaren die verschuldigd waren het schot af te dragen aan hun 

ambachtsheer. De vijftiende-eeuwse situatie was niet fundamenteel anders, al zijn de 

percentages iets hoger omdat Noord-Beveland bijna 3000 schotbare gemeten minder 

telde. In totaal waren 2331 gemeten (18,2 procent) land geprivilegieerd in 1463, 

waarvan 509 gemeten in bezit waren van de poorters van Middelburg (4 procent), 344 

gemeten van de geestelijkheid (2,3 procent) en 1393 van edelen (11 procent).272 Dit 

betekent dat 82,5 procent van het landbezit in 1463 in handen was van niet-

geprivilegieerde eigenaren, een kleien afname ten opzichte van de situatie in 1333. 

 

Tabel 3.2: Grondbezit op laatmiddeleeuws Noord-Beveland (in gemeten) 
Jaar Edelen Geestelijkheid Poorters Totaal geprivilegieerd 

grondbezit 
Overige 
geërfden 

1333  1.008 104 2.081 13.428 
1463 1.393 344 509 2.331 10.438 

 

Het landbezit van de poorters op Noord-Beveland was in dezelfde periode 

echter bijna vervijfvoudigd, terwijl het deel van geestelijken en geestelijke instellingen 

sterk was afgenomen. De abdij van Middelburg en het gasthuis van Emelisse genoten 

in 1493 bijvoorbeeld elk 100 gemeten vrijstelling en het klooster van Waterlooswerve 

173 gemeten.273 Over de omvang van het landbezit van individuele edelen is geen 

systematisch beeld te krijgen, maar ze kwamen niet in de buurt van de omvang van het 

bezit van religieuze instellingen. In 1308 had ridder Hugo de Gouwer, heer van 

Koudekerke, met 52 gemeten omvangrijk bezit in Kampen, na hem kwam ene Gillis 

 
271 Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:335–48. Naast het land van de 
geestelijkheid en dat van de poorters van Middelburg trokken de ambachtsheren ook nog ‘vrij en onvrij’ 
land af, dat begrepen is als het geprivilegieerde land van edelen, al correspondeert het totaal niet met 
dat de rentmeester voor het ‘bewijs van levering’ ontving (290 gemet); Ibidem, 358-361. 
272 ZA, RZ BO, inv.nr. 41, fol. 102r-112r. 
273 ZA, RZ BO, inv.nr. 343, fol. 95r-11r. De abdij staat niet vermeld in de lijst van 1463, waarschijnlijk 
omdat de abt ook ambachtsheer was. Dit bezit was in 1386 verkregen en het privilege in 1390; zie boven, 
noot 64. De volgende geestelijke instellingen worden genoemd in dat jaar: klooster bij Waterlooswerve 
(146,5 gemeten), gasthuis te Emelisse (123 gemeten), kapittel van Sint-Lieven te Zierikzee (36 gemet) 
en het kapittel van Sint-Pieter te Middelburg (6,5 gemet), terwijl in de lijst van vrijstellingen van 1493 
genoemd worden: abdij van Middelburg (100 gemeten), klooster bij Waterlooswerve (173 gemeten), 
gasthuis te Emelisse (100 gemeten), kapittel van Sint-Lieven te Zierikzee (36 gemet), en het Rode Kluis-
klooster bij Brussel (23 gemeten). 
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Lauwertsz met 22,5 gemet in Wissenkerke en heer Klaas van Kats met elf gemet in 

Kats.274 De overige grondbezitters hadden allemaal minder dan tien gemet (3,9 

hectare) land opgegeven. In 1463 waren er iets meer grotere grondbezitters, zoals 

Hendrik Willemsz van Kampen met 44 gemeten, Gijsbrecht van der Maalstede met 88 

gemeten, Jan van Zoetelingskerke met 18,5 gemeten, Frank Pancraasz van Kampen 

met 38 gemeten, Bette Thonisz met 35,5 gemeten en Adriaan Boudijnsz met 59,5 

gemeten, om er enkelen te noemen.275 Het was echter uitzonderlijk dat hun bezit 

boven de vijftig gemeten uitkwam en in de regel waren zij geen grote ambachtsheren. 

Het is bijvoorbeeld opvallend dat er in de rekeningen van Frank van Borssele, heer van 

Kortgene, geen inkomsten uit de verpachting van land is opgenomen.276 

De conclusie moet daarom zijn dat de belangrijkste grondbezitters op Noord-

Beveland de eigengeërfde boeren waren, die hun rechten op het land al hadden 

verkregen in de centrale middeleeuwen, toen akker- en weilanden werden ontgonnen. 

Zij hadden gezamenlijk naar schatting ongeveer 80 à 85 procent van het land in bezit. 

Ondanks hun belangrijke economische rol, is er weinig te achterhalen over de omvang 

van het individuele bezit en de wijze waarop dat werd geëxploiteerd. Uit de gegevens 

over de export van graan aan het einde van de vijftiende eeuw kan afgeleid worden dat 

de boeren ten dele voor de markt produceerden. Op basis van de losse akten waarin de 

verkoop van land vastgelegd werd, is de grootte van het gemiddelde bedrijf niet af te 

leiden. In 1393 verkocht de abt van Middelburg bijvoorbeeld 27 percelen met een 

totale oppervlakte van 144 gemeten in Wissenkerke, Geersdijk, Kampen en 

Zoetelingskerke, waarbij de omvang van de percelen varieerde tussen 38 gemeten en 

240 roeden.277 Op basis van dergelijke vermeldingen – ommelopers met integrale 

overzichten zijn er niet – is het niet mogelijk om conclusies te trekken over gemiddelde 

bedrijfsgrootte en de exploitatie van het land. 

In de Hollandse ontginningsfase had een boerderij een standaardomvang van 

13,5 hectare (omgerekend bijna 35 gemeten) voor het onderhoud van een familie, maar 

 
274 Zondervan, ‘De grafelijke bede in Zeeland van 1308’. Opvallend is dat de grootste twee grondbezitters 
geen ambachtsheren waren. Zie voor Hugo de Gouwer: A. Janse, Ridderschap in Holland: portret van 
een adellijke elite in de late middeleeuwen (Hilversum: Verloren, 2001), 285–86. 
275 ZA, RZ BO, inv.nr. 41, fol. 109r-112r 
276 De baten van ‘hofsteden en vronen’ in het ambacht Kortgene waren slechts 27 s. 4 gr.; NA, GRek, 
inv.nr. 5576, fol. 7r. In zestiende-eeuws Holland, waar landbezit wel de belangrijkste inkomstenbron 
was van de adel, verschilde de situatie niet fundamenteel, want daar had de adel gemiddeld ook 
ongeveer tien procent van het grondbezit in handen; Henk F. K. van Nierop, Van ridders tot regenten: 
de Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (Dieren: Bataafsche 
Leeuw, 1984), 109–12. 
277 ZA, Archief Onze Lieve Vrouwe Abdij te Middelburg, inv.nr. 502, regest 620 t/m 646. 
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boerenbedrijven waren in de late middeleeuwen vaak veel kleiner. Vanaf de vijftiende 

eeuw is er in Holland en kust-Vlaanderen een verschuiving te zien in de verdeling van 

het landbezit, omdat er meer grondbezitters kwamen – met name uit de stad – die hun 

bezit verpachten. Sommige boeren profiteerden hiervan en konden door land bij te 

pachten of door grond bij te kopen een middelgroot tot groot bedrijf voeren. De 

verkoop van land impliceert echter dat veel kleine boeren uit armoede afstand deden 

van hun bezit en daardoor afhankelijk werden van loonarbeid, wat de economische 

ongelijkheid vergrootte.278 Het valt aan te nemen dat een vergelijkbare ontwikkeling 

van dominant kleingrondbezit met bedrijfjes van enkele hectaren land naar meer 

middelgrote bedrijven van enkele tientallen hectaren, waarbij boeren het eigen 

grondbezit uitbreidden met gepachte landen, zich ook voordeed op Noord-Beveland 

in de vijftiende eeuw en het begin van de zestiende eeuw. Enerzijds was de lastendruk 

toen relatief hoog voor de grondbezitters, waardoor ze soms meer dan de helft van de 

opbrengsten van hun land afdroegen in de vorm van schot, tienden en dijklasten. In 

1530 klaagde de heer van Kortgene bij de keizer over deze lasten, waardoor 

grondbezitters slechts 2 tot 4 schellingen (24 tot 48 groten) per gemet overhielden, 

terwijl zij aan de bede 23 groten en aan de dijklasten 6 groten kwijt waren.279 De 

precaire staat van de dijken in deze periode versterkte deze ontwikkeling, omdat zowel 

grondeigenaren als pachters moesten bijdragen aan het dure onderhoud. Anderzijds 

was de omvang van het land in handen van poorters van Middelburg, edelen en 

religieuze instellingen relatief stabiel en niet al te omvangrijk, waardoor de 

beschikbare hoeveelheid pachtland niet sterk toenam.280 De fiscale last lag hoe dan 

ook bij de geërfden en pachters en dat waren niet de inwoners met veel politieke 

invloed op Noord-Beveland. 

 

 
278 Bas van Bavel, ‘Rural Development and Landownership in Holland, c.1400–1650’, in O. Gelderblom, 
red., The Political Economy of the Dutch Republic (LonRoutledge, 2009); Tim Soens, De spade in de 
dijk?: waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580) (Gent: Academia 
Press, 2009), 74–87. 
279 Karel V besloot om een deel van de bede-inkomsten te besteden aan het dijkonderhoud; NA, NDR, 
Raad en Rekenkamer te Breda, 1170-1580 (1582), toegang 1.08.06, inv.nr. 663.1609 (akte is momenteel 
zoek); De Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, I, 17–18. Voor het herstel van de 
dijken na de overstromingen van 1530 waren veel meer middelen noodzakelijk dan de eilandbewoners 
konden opbrengen. Binnen een jaar waren er 3392 Vlaamse ponden besteed, waarvan de vorst 62,5 
procent voor zijn rekening nam, de heer van Kortgene 28,5 procent en de overige geërfden negen 
procent; ZA, RZ RK, inv.nr. 819; C. Dekker, ‘Tussen twee vloeden. De strijd tegen het water in Zeeland 
Bewesten Schelde tussen 1530-1532’, BMGN - Low Countries Historical Review 103, nr. 4 (1 januari 
1988): 618, https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.3019. 
280 Arie van Steensel, ‘De economie van het platteland, 1300-1550’, in Geschiedenis van Zeeland. Deel 
1: Prehistorie-1550, onder redactie van Peter Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 265–72. 
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3.4 Grafelijk bestuur en politieke participatie 

De sociaal-economische differentiatie op het laatmiddeleeuwse Noord-Beveland, zoals 

die naar voren kwam in de verdeling van bezit, weerspiegelde de machtsrelaties op het 

eiland. De decentralisatie van het vorstelijke gezag in de centrale middeleeuwen en de 

opkomst van lokale heren was een kenmerkende ontwikkeling voor veel delen van 

West-Europa, maar kende regionale variatie, ook in de wijze waarop zij de 

economische productie konden afromen.281 Geleidelijk nam de praktische autonomie 

van de lokale heren in Zeeland weer af, omdat zij ingekapseld raakten in het grafelijke 

gezag. In de late middeleeuwen werd de politiek-bestuurlijke organisatie op Noord-

Beveland in toenemende mate bepaald door grensoverschrijdende ontwikkelingen. 

 De macht van de Zeeuwse heren berustte op het politieke vacuüm vanaf de 

tiende eeuw, waarbij het mondingsgebied van de Schelde een grensgebied was, relatief 

ver van de machtsbasis van de belangrijkste opkomende regionale vorsten: de Vlaamse 

graaf die in 1012 Zeeland Bewestenschelde in leen kreeg van de Duitse keizer om het 

in 1076 zelf weer in leen te geven aan de Hollandse graaf. Deze situatie leidde vanaf de 

elfde eeuw tot spanningen tussen beide vorsten, waardoor de lokale heren hun 

machtspositie konden versterken, al ging dat niet zonder een felle concurrentiestrijd, 

zoals blijkt uit de vele motte-kasteeltjes die ze opwierpen. Niettemin slaagden de 

vorsten erin om de lokale heren in een leenband te dwingen, al moesten de leenheren 

accepteren dat de leenmannen hun ambacht bleven zien als particulier eigendom. De 

heren mochten hun ambacht bijvoorbeeld verkopen aan derden en splitsen bij 

vererving, zonder toestemming van de vorst. De lokale heren werden leenmannen die 

vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw zitting konden nemen in het 

mannengerecht, een rechtbank voor leenzaken.282 

 De onvrede over het grafelijke gezag, in het bijzonder dat van de Hollandse 

graven in de dertiende eeuw, kwam onder graaf Floris V tot uitbarsting. In 1287 

probeerde hij onder de leenband met de Vlaamse graaf, toen zijn schoonvader Gwijde 

van Dampierre, uit te komen. De Zeeuwse edelen waren echter minder gelukkig met 

het optreden van de Hollandse graaf en zijn onwil om tegemoet te komen aan hun 

 
281 Chris Wickham, ‘How did the Feudal Economy Work? the Economic Logic of Medieval Societies’, 
Past & Present 251, nr. 1 (1 mei 2021): 3–40, https://doi.org/10.1093/pastj/gtaa018. 
282 Zie voor de belangrijkste ontwikkelingen in deze periode: Pieter Arij Henderikx, ‘Politieke 
geschiedenis en bestuurlijke instellingen’, in Geschiedenis van Zeeland. Deel 1: Prehistorie-1550, onder 
redactie van Pieter Arij Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 107–24. 
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eisen met betrekking tot onder meer het naleven van de landskeur en het herzien van 

het leenerfrecht. In 1290 kozen zij de kant van de Vlaamse graaf en tot 1304 was 

Zeeland het toneel van conflict en strijd. Uiteindelijk trok de Hollandse graaf Jan, uit 

het Henegouwse huis Avesnes, aan het langste eind en de nog opstandige edelen 

werden gevangengenomen of vluchtten naar Vlaanderen.283 

 Enkele edelen uit Noord-Beveland steunden de Vlaamse zaak: de broers 

Nicolaas en Hendrik van Kats, hun neef Costijn van Kats en Anthonis van den 

Vliete.284 De keuze van de familie van Kats is opvallend, omdat hun vader en oom 

Nicolaas van Kats van 1271 tot 1283 een prominente rol als ‘medespeler’ vervulde aan 

het grafelijke hof, nadat hij zijn bezit in Kats aan de graaf had opgedragen om het in 

leen terug te ontvangen, en onder andere door Floris V in 1272 als gezant naar 

Engeland werd gestuurd. Tevens was hij legeraanvoerder, onder andere in de strijd 

tegen de Westfriezen, en financier van de vorst. Nicolaas van Kats verwierf ook 

goederen in Zuid-Holland en het Sticht, waar hij zich waarschijnlijk vestigde, en 

huwde met een Vlaamse edelvrouwe, Beatrice van den Burcht, waardoor hij een 

typische hoge edelman was met bezit, ambten en netwerken van supra-regionale 

aard.285 Nadat hij de stad Gouda in 1272 in leen kreeg, verwierf hij ook de heerlijkheid, 

de stad en het kasteel van Schoonhoven in leen in 1280.286 Zijn gelijknamige zoon en 

kleinzoon, die betrokken waren bij de opstand van 1290, werden in 1300 

gevangengenomen na een belegering van het slot te Schoonhoven, nadat zij 

geprobeerd hadden om Zeeuwse opstandelingen toegang te geven tot de stad. Nicolaas 

van Kats senior moet snel zijn vrijgekomen, want hij nam deel aan de 

 
283 Zie verder voor deze periode in de Zeeuwse geschiedenis: W. H. Lenselink, ‘“Het hoog adelyk en 
adelryk Zeelant”. De Zeeuwse adel eind dertiende, begin veertiende eeuw’, Virtus | Journal of Nobility 
Studies 3, nr. 2 (1995): 35–48; D. E. H. de Boer, E. H. P. Cordfunke, en H. Sarfatij, red., 1299, één graaf, 
drie graafschappen: de vereniging van Holland, Zeeland en Henegouwen (Hilversum: Verloren, 
2000); Ronald P. de Graaf, Oorlog om Holland 1000-1375 (Hilversum: Verloren, 2004), deel V; Dirk 
Leendert Roth, Ene stille waerheyt van swaren dingen: historische opstellen betreffende de Zeeuwse 
geschiedenis en haar Hollandse en Vlaamse context (1245-1305) (Delft: Eburon, 2007). 
284 In totaal zijn 31 opstandelingen bij naam bekend; Jaap Kruisheer, red., Oorkondenboek van Holland 
en Zeeland tot 1299. IV: 1278 tot 1291, deel IV (Assen: Van Gorcum, 1997), 797 (nr. 2451), 799 (nr. 
2452). Anthonis van den Vliete wordt in latere oorkonden niet meer genoemd en behield zijn bezit. Zijn 
zoon Wouter huwde met Aechte, een dochter van Klaas Costijnsz van Kats in 1325. Zie voor de familie 
Van Kats: Gerard van der Wal, Cats voor 1530. De geschiedenis van Cats en van de twee 
riddergeslachten Van Cats (Rotterdam: Kick Uitgevers, 2014), maar ook de kritiek van B. de Keijzer, 
‘Van Cats’, 2021, www.hogenda.nl/hogenda-genealogieen/?cat=genealogie&id=12066 (geraadpleegd 1 
december 2021). 
285 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, III:620-621 (nr. 1553), 753-754 (nr. 1657); J. 
M. A. Coenen, Graaf en grafelijkheid: een onderzoek naar de graven van Holland en hun omgeving in 
de dertiende eeuw (S.l.: sn, 1986), 98, 103–6. 
286 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, III:685-689 (nr. 1603); Streekarchief Midden-
Holland, Gouda, Archief van de stad Schoonhoven, inv.nrs. 185-192. 
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Guldensporenslag. In 1303 werd hij opnieuw gevangengenomen en volgens Melis 

Stoke als levend schild gebruikt om zijn zoon, die zich weer op het slot te Schoonhoven 

had verschanst, tot overgave te dwingen.287 

 

 
Fig. 3.3: Akte waarin Zeeuwse edelen, onder wie de ridders Nicolaas van Kats, zijn 

gelijknamige zoon Klaas, en de broers Gerolf en Wouter van Kats, toezeggen zich te 

zullen onderwerpen aan graaf Willem III, 24 juli 1307. 

 

 
287 Melis Stoke, Rijmkroniek van Holland (366-1305), onder redactie van Johannes Willem Jozef 
Burgers (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2004), 352, 438; Burgers, red., Registers 
van de Hollandse grafelijkheid, ZH 145; http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandse-
grafelijkheid/oorkonde/ZH_145. Op 29 maart 1310 gaf graaf Willem III de heerlijkheid Schoonhoven 
in leen aan Jan van Henegouwen, zijn jongere broer; Van Mieris, Groot charterboek, 2:82. 
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Met deze tak van de familie Van Kats kwam het niet meer goed. Hoewel Nicolaas 

van Kats en zijn zoon Klaas tot de ballingen behoorden die zich in 1307 onderwierpen 

aan graaf Willem III, kregen zij hun leenbezit niet terug.288 Gerolf en Klaas Hendriksz 

van Kats en Klaas Costijnsz van Kats, achterneven van Klaas van Kats junior, behielden 

daarentegen hun bezit en bleven actief in het grafelijke bestuur. Klaas Costijnsz van 

Kats kreeg in 1321 toestemming om zijn leenbezit te laten vererven op zijn twee 

dochters en werd in 1328 tot dijkgraaf van een van de tweedelen op Noord-Beveland 

benoemd. De broers Gerolf en Klaas van Kats staan als ambachtsheren vermeld in de 

rekening van 1333.289 Decennia later, aan het begin van de vijftiende eeuw, was 

Laurens van Kats een belangrijke ambachtsheer op Noord-Beveland,290 al vestigde hij 

zich in 1432 in Zierikzee waar hij tot baljuw was benoemd als opvolger van Filips van 

Borssele, heer van Kortgene. Laurens van Kats was eveneens betrokken bij een 

dynastiek conflict om de macht in Holland en Zeeland, namelijk tussen Jacoba van 

Beieren en haar oom Jan van Beieren en later haar neef Filips de Goede. Ditmaal 

maakt Laurens van Kats de juiste keuze door de kant van Jacoba’s tegenstanders te 

kiezen. Hij werd tot raadsheer bij het Hof van Holland in Den Haag benoemd in 1429, 

1434 en 1436-1440. Verschillende van zijn nakomelingen hadden eveneens een 

loopbaan in vorstelijke dienst in Zeeland en daarbuiten, waardoor zij Noord-Beveland 

verlieten en eerder als Holland-Zeeuwse familie moeten worden gekarakteriseerd.291 

 Ondanks deze voorbeelden van verzet tegen de graaf, bood juist het vorstelijke 

bestuur vanaf de veertiende eeuw de mogelijkheid om een actieve politiek-bestuurlijke 

rol te spelen. Dat kon enerzijds door aan het hof in de omgeving van de vorst te 

verkeren en op te treden als raadsman in juridische en bestuurlijke zaken; anderzijds 

door grafelijke ambten te vervullen. Op Noord-Beveland waren de dijkgraven, die 

vanaf 1328 werden aangesteld, vertegenwoordigers van het grafelijke gezag, maar 

 
288 NA, AGH, inv.nr. 309 (charter, 24 juli 1307). Ook Gerolf en Wouter Hendriksz van Kats onderwerpen 
zich aan het grafelijke gezag. Drie zussen van Nicolaas, Elizabeth, Janne en Kathelijne, traden in in het 
klooster Waterlooswerve, waar de oudste ook abdis was. Zijn zoon Nicolaas heeft ook drie dochters, die 
een toelage van de gaaf ontvangen; Smit, De rekeningen, 2:393; Burgers, red., Registers van de 
Hollandse grafelijkheid, ZE 592; http://resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/-
oorkonde/ZE_592. 
289 Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, ZE 096, http://resources.huygens.-
knaw.nl/-registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_096; AGH, NA, inv.nr. 217, fol. 9r, ook 
afgedrukt in Van Mieris, Groot charterboek, 2:420–21. 
290 In 1420 werd hij benoemd tot kapitein over Noord-Beveland; NA, AGH, inv.nr. 210, fol. 21r. In 1433 
volgde zijn zoon Jan hem op als baljuw; NA, Grafelijkheidsrekenkamer, Rekeningen, inv.nr. 134, fol. 6r. 
291 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 184, 190, 199, 240–41; Mario Damen, De staat van dienst: de 
gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) 
(Hilversum: Verloren, 2000), 467–68. 
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binnen Zeeland waren er meer mogelijkheden. Het grafelijk rentmeesterschap van 

Zeeland Bewestenschelde was bijvoorbeeld regelmatig in handen van edelen met bezit 

op Noord-Beveland: Klaas van Borssele, heer van Kortgene, in 1392, zijn zoon Filips 

van 1408 tot 1431, Jan Hendriksz van Wissenkerke van 1446 tot 1448, die werd 

opgevolgd door zijn zoons Oude Hendrik (1451-1469), Jonge Hendrik (1484-1492), 

Anthonis (1477-1484) en Albrecht (1492).292 Verder oefenden meerdere Noord-

Bevelanders het grafelijke baljuws- en dijkgraafambt uit, zoals verschillende 

generaties Van Wissenkerke in Middelburg en Van Kats in Zierikzee. Zij behoorden 

daardoor tot de stedelijke bestuurselite en werden soms gekozen tot schepen of 

burgemeester.293 Op regionaal niveau waren verschillende ambachtsheren actief als 

functionarissen van de hoge vierschaar, de hoogste juridische instelling in Zeeland. Als 

rechtbank in criminele en beroepszaken kwam die alleen bijeen als de graaf of zijn 

plaatsvervanger aanwezig was, maar de hoge vierschaar functioneerde onder de 

burggraaf van Zeeland eveneens als leenhof. De leenmannen dienden bovendien 

vrijwel jaarlijks met de burggraaf de grafelijke bede toe te wijzen – het zogenaamde 

‘inrijden van het schot’ – voordat deze geïnd kon worden.294 Onder de functionarissen 

en leenmannen die de burggraaf hierin bijstonden, waren regelmatig Noord-

Bevelandse ambachtsheren: in 1491 was Klaas Lievensz van Kats bijvoorbeeld schout 

en Cornelis ‘’t varken’ Hendriksz van Wissenkerke leenman.295 

 De hoogste macht lag in de veertiende eeuw bij de grafelijke raad, maar voor 

zover bekend maakten er lange tijd geen Noord-Bevelandse edelen uit van de directe 

raadgevers van de graaf.296 Het is pas in 1386 dat Klaas van Borssele, ambachtsheer 

van Kortgene, optrad als raad van graaf Albrecht. Zijn zoon Filips was raadsheer van 

 
292 Zie de overzichten in: Klaas Heeringa, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche 
rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht: het Henegouwsch-Beiersche tijdvak, 1319-1432 (’s-
Gravenhage: Nijhoff, 1913); R. Fruin, De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche 
rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht: het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584 (’s 
Gravenhage: Nijhoff, 1909). De familie Van Wissenkerke had zich in Middelburg gevestigd. Jan begon 
zijn carrière als rentmeester van de heer van Arnemuiden en als klerk van de grafelijke rentmeester, 
voordat hij zelf rentmeester werd. Hij en zijn nakomelingen oefenden veel functies uit voor de graaf en 
de stad; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 101, 126–27, 183, 336. 
293 Naast de families van Van Kats, Van der Lisse en Van Wissenkerke, is er het voorbeeld van de familie 
Van Kampen: Cornelis Franksz was burgemeester van Zierikzee in 1495, terwijl Frank Cornelisz van 
1525 tot 1537 baljuw van Goes was; Streekarchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee, Stad en gemeente 
Zierikzee, inv.nr. 120, ongefolieerd; Dekker, Een schamele landstede, 207–8. 
294 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 168–74. In de zestiende eeuw werden de bevoegdheden in criminele 
zaken overgedragen aan de grafelijke rentmeesters en stedelijke schepenbanken. 
295 ZA, RZ BO, inv.nr. 333, fol. 77v. 
296 Hendrik van Kats en Costijn van Kats kozen de Hoekse kant en moesten in 1355 als ballingen 
zoengeld betalen aan graaf Willem V om terug te kunnen keren; H. M. Brokken, Het ontstaan van de 
Hoekse en Kabeljauwse twisten (Zutphen: Walburg Pers, 1982), 529–30, 578–79. 
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Willem VI, Jacoba en Jan van Beieren; in 1430 benoemde Filips de Goede hem tot een 

van de drie gouverneurs van Holland en Zeeland.297 Laurens van Kats was eveneens 

raadsheer van Jan van Beieren in 1423 en werd raadsheer van het Hof van Holland. 

Deze instelling ontstond in de vijftiende eeuw, toen de grafelijke raad evolueerde tot  

een zelfstandige instelling, omdat de Bourgondische vorsten onregelmatig in Holland 

en Zeeland vertoefden. In de vijftiende en zestiende eeuw waren er raadsheren uit de 

families Van Wissenkerke en Van Kats.298 De machtigste man in Zeeland in deze 

periode, Frank van Borssele, kocht in 1431 de hoge heerlijkheid Kortgene, waardoor 

hij invloed kreeg op Noord-Beveland, al verbleef hij er vrijwel nooit. Niettemin werd 

hij in 1435 tot dijkgraaf van het eiland benoemd. Hij was eveneens een van de drie 

gouverneurs in 1430 en oefende tot zijn dood in 1470 politieke invloed uit in Den 

Haag.299 

In de loop van de vijftiende eeuw nam de invloed van de Zeeuwse edelen, als 

leenmannen de traditionele raadgevers van de vorst, af door de verdere 

verambtelijking van het Hof van Holland en de centrale bestuursinstellingen. Voor 

Noord-Beveland was vooral de positie van de heer van Kortgene van belang, want als 

hoge edelman kon hij doorgaans direct contact leggen met de vorst om bijvoorbeeld 

belastingverlichting te krijgen, zoals in 1530 gebeurde.300 In de Bourgondisch-

Habsburgse perioden kwamen er nieuwe bestuurlijke instellingen: naast de 

rekenkamers waren dat de hofraad en de Grote Raad als hoogste bestuursraad en 

rechtbank, die in 1531 werden gereorganiseerd in de drie te Brussel gevestigde 

collaterale raden. De Noord-Bevelanders hadden weinig van doen met deze 

instellingen, al voelden zij vanzelfsprekend wel hun bestuurlijke en juridische invloed. 

De president van de Grote Raad (1504-1521), mr. Jan Pieters, huwde met Margaretha 

van Kats en verwierf zo ambachtsbezit op Noord-Beveland.301 

 Tot slot konden de Noord-Bevelandse ambachtsheren politieke invloed 

uitoefenen op het grafelijke beleid via politieke representatie. Deze medezeggenschap 

kende twee vormen: enerzijds werden de leenmannen vanaf de veertiende eeuw 

opgeroepen om in te stemmen met de grafelijke bedeverzoeken; anderzijds 

ontstonden in de vijftiende eeuw vergaderingen van de ridderschap en steden van 

 
297 R. Stein, ‘De affaire Van Borselen en de consolidatie van de Bourgondische macht in de Nederlanden 
(1425-1435)’, BMGN - Low Countries Historical Review 124, nr. 1 (1 januari 2009): 3–29. 
298 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 192–93. 
299 NA, AGH, inv.nr. 87, fol. 37r, 97r; Damen, De staat van dienst, 287–309. 
300 Dekker, ‘Tussen Twee Vloeden’, 609–10. 
301 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 125, 194–99, 238; Fruin, De leenregisters, 260 (nr. 1399). 
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Zeeland waarop belangrijke politieke, economische, juridische en militaire zaken 

werden besproken. In deze periode kwam de benaming ‘Staten van Zeeland’ voor beide 

type dagvaarten in zwang.302 Voor de eerste vorm van politieke participatie werden de 

ambachtsheren opgeroepen op grond van hun leenbezit. Deze dagvaarten van Zeeuwse 

leenmannen werden in de veertiende en eerste helft van de vijftiende eeuw bij Kats 

gehouden, omdat deze plaats gunstig lag op de reis- en vaarroute van de vorsten tussen 

Henegouwen en Holland. Over de precieze locatie van de bijeenkomsten is niets 

bekend, maar ze moeten voor een druk moment in de havenplaats hebben gezorgd, 

gezien het aantal heren dat werd opgeroepen.303 In 1318 werd Vos de boodschapper 

bijvoorbeeld ‘in Zeeland an allen die mannen [gestuurd], dat si jeghens minen here 

comen souden te Cats ende te Zierixee, met hem te spreken’. In 1362 reisde hertog 

Albrecht van Middelburg via Kats, ‘daer hi sine manne van den lande bi him omboden 

hadde’, naar Zierikzee. In 1439 gaf hertog Filips de Goede de opdracht aan ‘allen 

leenmannen ende ambochsheerscapen dat nyemant uut den lande en trecke want hij 

in meininge was corts tijts te Cats te comen’.304 Wie er precies aanwezig waren bij deze 

bijeenkomsten is onbekend, maar vaak waren er ook vertegenwoordigers van de 

steden aanwezig omdat zij betrokken waren bij de financiering van de beden. 

 Het tweede type bijeenkomst was van meer representatieve aard, want deze 

ontstond uit de bredere raadpleging van edelen en steden als adviseurs door de graaf. 

In de vijftiende eeuw institutionaliseerde deze vorm van politieke medezeggenschap 

door de toenemende complexiteit van het vorstelijke bestuur onder de Bourgondisch-

Habsburgse dynastie. Niet alle leenmannen werden opgeroepen, maar alleen de leden 

van de ridderschap, dat wil zeggen de kleine groep edelen die een ridderlijke levensstijl 

voerde. De precieze samenstelling wisselde al naar gelang het onderwerp. De stad 

Kortgene kreeg bijvoorbeeld vanaf 1446 oproepen voor sommige dagvaarten.305 Het 

 
302 F. H. J. Lemmink, Het ontstaan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555 
(Roosendaal: Van Poll Suykerbuyk, 1951). 
303 Johannes Gradus Smit, Vorst en onderdaan: studies over Holland en Zeeland in de late 
middeleeuwen (s.n.], 1993), 41, 401. De laatste 
304 Smit, Burgers, en Van der Vlist, Bronnen Voor de Geschiedenis Der Dagvaarten van de Staten, I:3 
(nr. 1), 35 (nr. 139), 133 (nr. 525). De laatste dagvaart te Kats werd in 1461 gehouden, maar deze had 
betrekking op een conflict met Maurits van Oldenburg, daarna werden de dagvaarten in een van de 
Zeeuwse steden gehouden. 
305 R. Fruin, ‘Schot en bede in Zeeland’, Verslag van de algemeene vergadering der leden van het 
Historisch Genootschap, 1903, 92–94. Kortgene werd in 1446 opgeroepen voor een dagvaart van steden 
uit Holland en Zeeland over het verdrag van Bremen, dat de Holland-Wendische oorlog afsloot. De 
laatste keer was in 1506 toen er in Mechelen een dagvaart werd gehouden over de opvolging van Filips 
de Schone en de oorlog tegen Gelre. Smit, Burgers, en Van der Vlist, Bronnen Voor de Geschiedenis Der 
Dagvaarten van de Staten, I:172 (nr. 633), 641 (nr. 1375). 
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waren de grotere ambachtsheren op Noord-Beveland die erkend werden als lid van de 

ridderschap en op persoonlijke titel geconvoceerd werden voor politiek overleg. Op 

een lijst uit 1420 prijken de namen van Filips van Borssele, Albrecht van Arnemuiden, 

Laurens van Kats, Cornelis en Daniel Huge Thonisz, en Jan Boudijnsz, die als ‘heren’ 

met ambachtsbezit op Noord-Beveland te identificeren zijn.306 In de Bourgondische 

periode was het aantal leden van de ridderschap op Noord-Beveland echter klein: 

naast de heer van Kortgene en leden van de familie van Kats werd een aantal anderen 

een enkele keer opgeroepen. Jan van Zoetelingskerke, Jan Boudijnsz en Pancraas van 

Kampen werden bijvoorbeeld in 1437 opgeroepen voor een dagvaart.307 Dit had te 

maken met het eiland weinig ridderlijke families telde. Leden daarvan werden geacht 

om tot ridder geslagen te worden, op een kasteel te wonen en te leven als een ridder 

betaamde. Schriftelijk bewijs voor het bestaan van laatmiddeleeuwse kastelen is er 

alleen voor Kats (1271), Welle (1329), Geersdijk (1387) en Kortgene (vijftiende eeuw), 

maar mogelijk zijn er nog enkele omgrachte hofstedes geweest.308 

Overigens nam de participatie van de Zeeuwse adel in de bijeenkomsten van de 

Staten vanaf het einde van de vijftiende eeuw snel af, geleidelijk evolueerde die tot een 

relatief besloten college.309 Het idee van representatie werd wel sterker. Op 26 

augustus 1514 was er bijvoorbeeld een dagvaart te Iersekeroord, waar landsvrouwe 

Margaretha van Oostenrijk aanwezig was om instemming te krijgen voor een nieuwe 

bede, waarbij de ‘edelen ende mannen van denzelven lande bij monde van mijnen 

heere van Cortkene, een van den voers. edelen’ hun standpunt uiteenzette.310 Anders 

gezegd, Frank van Borssele voerde het woord namens de Zeeuwse edelen en 

leenmannen, die een groot belang hadden in de bede-onderhandelingen omdat zij 

profiteerden van de heffing daarvan over de grondbezitters in hun ambachten. 

 
306 NA, AGH, inv.nr. 210, fol. 22v. De boers Cornelis en Daniel, afkomstig uit Wissenkerke en 
Zoetelingskerke, hadden al de bijnaam ‘Verkens’. 
307 ZA, RZ BO, inv.nr. 8, fol. 32r: ‘Den eersten dach van junio 1437 eenen bode met mijns genadichs 
heere beslotenen brieven aen Laurense van Cats tot Zierixee, in Noirtbevelant aen Jan Boudinsz, Janne 
van Zoetelinskerke, Pankerase van Campen.’ 
308 J. P. van den Broecke, Middeleeuwse kastelen van Zeeland: bijzonderheden over verdwenen 
burchten en ridderhofsteden (Delft: Elmar, 1978), 265–67; Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en 
Zeeland, 1992, III:620-621 (nr. 1553); Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. 
ZE533, resources.huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_533; ZA, Onze Lieve 
Vrouwe Abdij, inv.nr. 204. Sommige edelen bezaten hofsteden, zoals Wisse Hendriksz van Emelisse die 
een ‘huys en hof’ te Emelisse in 1328 overdroeg aan zijn echtgenote Margaretha Hendriksdr; Burgers, 
red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. ZE498, resources.huygens.knaw.nl/registershol-
landsegrafelijkheid/oorkonde/ZE_533. Hendrik Jansz van Wissenkerke liet in 1469 een huis te 
Wissenkerke met nederhof en boomgaarden na; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 101.  
309 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 209–10; Lemmink, Het ontstaan van de Staten van Zeeland, 145–
47. 
310 ZA, RZ BO, inv.nr. 358, fol. 2v. 
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Over het geheel genomen nam het directe contact tussen vorst en onderdanen 

op Noord-Beveland af in de late middeleeuwen, omdat het graafschap Zeeland 

onderdeel werd van een steeds grotere personele unie. De landsheer, keizer Karel V, 

stond in 1530 bijvoorbeeld aan het hoofd van een wereldrijk en verbleef weinig in de 

Nederlanden. Het grafelijke bestuur bood edelen en ambitieuze ambachtsheren 

niettemin de mogelijkheid om carrière te maken, met name in de vijftiende eeuw. In 

veel gevallen verlieten zij Noord-Beveland en vestigden zich in de machtscentra. 
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4. Samenleving en cultuur 
 

 

De inwoners van Noord-Beveland gaven in de oudheid en middeleeuwen 

gezamenlijk vorm aan de samenleving. Dit hoofdstuk beoogt enig inzicht te 

geven in de minder grijpbare praktijk van het dagelijkse leven op het eiland 

door, ten eerste, de belangrijkste culturele activiteiten en ontwikkelingen, met 

name die van religieuze aard, in kaart te brengen. Ten tweede krijgt een 

aantal voorbeelden van conflict dan wel samenwerking aandacht om een 

zeker beeld te geven van de wijze waarop de laatmiddeleeuwse inwoners van 

Noord-Beveland het samen leven en de onderlinge sociale verhoudingen 

ervaarden. 

 

 

4.1 Cultuur en religie in de Romeinse periode 

Over de cultuur van de vroegste bewoners van Zeeland is op basis van archeologische 

vondsten weinig met zekerheid te zeggen. Op Noord-Beveland zijn er bovendien 

helemaal geen materiële sporen of voorwerpen teruggevonden waaruit iets meer 

afgeleid kan worden over religieuze praktijken of culturele invloeden, zoals graven, 

aardewerk of waardevolle objecten. In algemene zin kenden de oudste sedentaire 

gemeenschappen in de Nederlanden een zekere sociale stratificatie en zijn er op grond 

van het aardwerktypen deels overlappende culturele fases te onderscheiden. Kort voor 

de komst van de Romeinen, gedurende de ijzertijd, verdrongen Germaanse talen in de 

zuidelijke Nederlanden bijvoorbeeld het Keltisch dat sterk verbonden was met de La 

Tenè-cultuur, die oorspronkelijk uit Centraal-Europa afkomstig was.311 

Het is dankzij de vondst van de Nehalenniatempel bij Ganuenta dat er meer 

bekend is over religie in het gebied rond het latere Colijnsplaat. Deze tempel was 

gewijd aan een bestaande lokale godin met een Keltische naam (‘Zij die bij de zee is’), 

ondanks het feit dat het merendeel van de votiefaltaren dat gevonden is, werd 

geschonken door Romeinse handelaren die haar bescherming inriepen voor hun 

tochten over de Noordzee. De Nehalennia-verering wordt wel opgevoerd als voorbeeld 

 
311 Louwe Kooijmans, Onze vroegste voorouders; Lauran Toorians, red., Kelten en de Nederlanden: van 
prehistorie tot heden (Leuven: Peeters, 1998). 
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van religieus syncretisme, dat wil zeggen een vermenging van verschillende religieuze 

opvattingen en praktijken. De Romeinen introduceerden niet alleen hun goden in 

veroverde gebieden, maar probeerden ze te verbinden aan inheemse goden, zoals blijkt 

uit een altaarsteen voor Hercules Magusanus, gevonden bij Westkapelle in 1514.312 

Voor godinnen, zoals Nehalennia, was een dubbele naam niet gebruikelijk. Bij 

Colijnsplaat zijn er evenmin altaren en beelden van andere goden gevonden, zoals wel 

het geval was bij het nabijgelegen Domburg, waar ook een Nehalennia-tempel stond. 

Op de altaarstenen staat zij afgebeeld in niet-Romeinse kleding, maar wel met typische 

Romeinse religieuze elementen, zoals fruitmanden en honden (zie Figuur 4.1) die 

geassocieerd werden met voorspoed en bescherming, en verwijzingen naar de 

geluksgodin Fortuna. Hoewel de cultus waarschijnlijk ouder was, werd Nehalennia 

omarmd door Romeinse schippers, reders, handelaren en militairen, want onder de 

dedicanten zijn slechts twintig (17 procent van het totaal aantal vastgestelde namen) 

gelatiniseerde Keltische of Germaanse namen terug te vinden, onder andere die van 

de mogelijk uit Ganuenta afkomstige Gimio. De tempel van Nehalennia was 

waarschijnlijk gebouwd door de Gallo-Romeinse elite, maar het is niet vast te stellen 

in hoeverre de lokale bevolking deelnam aan haar sterk geromaniseerde vereering.313 

 

 

 
312 Mostert, In de marge van de beschaving, 63–65. 
313 Stuart, Nehalennia, 89–95; Besuijen, Rodanvm, 25–26; Verboven, ‘The Structure of Mercantile 
Communities’, 355. 

Fig. 4.1: Een Nehalennia-altaar uit de 

periode 150-250 na Christus, 

gevonden in de Oosterschelde nabij 

Colijnsplaat in 1970. De godin staat 

met haar voet op het voorsteven van 

een schip en heeft een mand met 

groenten of fruit in haar hand. Naast 

haar staat een hond. De inscriptie 

luidt: ‘Voor de godin Nehalennia heeft 

Vegisonius Martinus, reder uit het 

land van de Sequani (Besançon), zijn 

gelofte gaarne en met reden ingelost’. 
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De culturele invloeden van de Romeinen hielden niet op bij religie, maar zijn 

ook terug te zien in schrift en communicatie, voedselproducten en architectuur. De 

inscripties op de altaarstenen zijn bijvoorbeeld in het Latijn; daarnaast passeerden 

wijn, vissaus (smaakmakers zoals allec) en aardwerk (terra sigillata uit Trier) de 

havenplaats. Voor de bouw van de tempel en de altaren werden turfstenen aangevoerd 

uit de Eiffel, dakpannen uit de buurt van Nijmegen en zand- en kalkstenen uit Limburg 

en Noordoost-Frankijk. De altaren werden waarschijnlijk lokaal geproduceerd, gezien 

hun eenvormigheid, maar mogelijk kwamen de vaklieden uit Keulen.314 Uit dit alles 

kan afgeleid worden dat de gemeenschap rond Ganuenta geromaniseerd was in de 

tweede en derde eeuw na Christus. Tegelijkertijd was de samenleving blootgesteld aan 

Germaanse invloeden, omdat het gebied onder de Rijn een grensgebied was, waar 

contacten waren in de vorm van conflict, handel en migratie.315 Nieuwe groepen, zoals 

de Salische Franken, vestigden zich in de vierde eeuw onder de Rijn en kregen 

bestuurlijke en militaire taken, waardoor de Romeinse culturele invloeden aan 

betekenis inboetten.316 Toen verlieten de bestaande bewoners waarschijnlijk het 

gebied rond Ganuenta, dat snel ongeschikt werd voor bewoning – de tempel werd door 

de zee verzwolgen. De Romeinse erfenis had slechts indirect invloed op de 

daaropvolgende middeleeuwse samenleving. 

 

4.2 De verspreiding van het christendom 

In de Romeinse tijd bereikte het christendom het mondingsgebied van de Schelde nog 

niet. Dat gebeurde pas in de zevende eeuw, toen het gebied weer bewoond raakte en 

onder Frankische invloed kwam te staan. De vroegste aanwijzingen voor de 

verspreiding van het christelijke geloof in de regio zijn summier, vanzelfsprekend ook 

voor het waarschijnlijk niet of nog nauwelijks bewoonde Noord-Beveland. Volgens 

Alcuinus’ levensbeschrijving van Willibrord (stierf in 739) heeft deze missionaris het 

christendom tijdens zijn leven verkondigd in de villa Walichrum (de nederzetting 

Walcheren), waar hij zich in de eerste plaats op lokale machthebbers richtte.317 De 

 
314 Stuart, Nehalennia, 97–101. 
315 Op grond van het lokaal geproduceerde aardwerk, waarvan meer dan 2500 fragmenten (naast 369 
Romeinse fragmenten) gevonden zijn bij de vroeg-Romeinse boerderij bij Colijnsplaat-
Noordhoeksknol, stelt Van Heeringen dat ‘zekere invloed vanuit Menapisch gebied aantoonbaar is’; Van 
Heeringen, ‘Een nederzetting uit de vroeg-Romeinse tijd’, 27; Trimpe Burger, ‘Romeins 
importaardewerk van de vindplaats Colijnsplaat-Noordhoeksnol’. 
316 Mostert, In de marge van de beschaving, 70–73; Dierendonck, ‘Romeinse tijd’, 51–55. 
317 Henderikx, ‘Vroege middeleeuwen’, 65–66, 77–79. 
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eerste religieuze instelling die in relatie tot Noord-Beveland in bronnen voorkomt, is 

de Gentse Sint-Baafsabdij, die voor 976 bezit op het eiland had verkregen. 

 
Fig. 4.2: Kaart met daarop bij benadering de dertien middeleeuwse parochiekerken 

van Noord-Beveland weergegeven. 
1. Welle (voor 1050-1530)   2. Emelisse (1216-1530) 

3. Geersdijk (1216-1530)   4. Kampen (1235-1530) 

5. Zoetelingskerke (1235-1530)   6. Kortgene (1235-1530) 

7. Kats (1235-1530)    8. Wissenkerke (1242-1530) 

9. Hamerstede, Edekinge, Nieuwerkerk (dertiende eeuw-1530) 

10. Dijkshoek (1329-1530)   11. Noordwelle / Dekenskapelle (1356-1463) 

12. Weele / Schoonboom (1395-1540)  13. Vliete / (H)oofvliet (1395-1460/1530) 

 

In Welle stond de oudste parochiekerk van Noord-Beveland. In 1162 bevestigde 

tegenpaus Victor IV de abdij van Middelburg in haar bezit, waaronder ook de kerk van 

Welle viel.318 Waarschijnlijk dateert deze kerk echter van voor het midden van de elfde 

eeuw, want ze moet ontstaan zijn voordat de bisschop van Utrecht rond 1050 de 

tienden op Noord-Beveland aan het kapittel van Sint-Pieter schonk. Het merendeel 

van de parochiestichtingen vond in de twaalfde eeuw plaats. De parochienamen 

duiken vanaf het begin van de dertiende eeuw op in de bronnen.319 Welle was 

 
318 Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:291 (nr. 153). 
319 In een bevestigingsoorkonde aan Sint-Pieter uit 1216 worden de kerken van Geersdijk en Emelisse 
vermeld, terwijl die van Kats, Kampen, Zoetelingskerke en Kortgene vermeld worden in een oorkonden 
uit 1235; Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I:542 (nr. 361); Kruisheer, Oorkondenboek 
 



 

94 

waarschijnlijk de moederkerk van Kortgene, Dijkshoek, Noordwelle of Dekenskapelle. 

Geersdijk en Emelisse bleven onder het kapittel van Sint-Pieter vallen, terwijl Kampen 

en Zoetelingskerke dochterkerken van de Middelburgse Noordmonsterkerk waren en 

Souburgdijk of Kats van de kerk van West-Souburg. In Figuur 4.2 staat de verspreiding 

van de kerken bij benadering aangegeven, waarbij opgemerkt moet worden dat 

sommige parochies moeilijk op de kaart te plaatsen zijn. Zo zijn er nauwelijks 

verwijzingen naar Weele of Schoonboom, Noordwelle of Dekenskapelle, (H)oofvliet of 

(Nieuw-)Vliete en Dijkshoek; daarnaast is het onduidelijk hoe Hamerstede, Edekinge 

en Nieuwerkerke zich tot elkaar verhielden in de late middeleeuwen, mogelijk leidde 

de verplaatsing van de dorpen tot een samenvoeging tot een parochie.320 

 Het religieuze landschap op laatmiddeleeuws Noord-Beveland bestond verder 

uit een aantal kapellen: in Nieuwvliet stond een kapel, mogelijk was dit de Sint-

Catharinakapel, in Welle de Sint-Alexkapel, in Lisse de Mariakapel, in Kortgene de 

Sint-Nicolaaskapel en in Emelisse de Sint-Machutuskapel. In die laatste parochie 

stond bovendien de kerk van het Onze-Lieve-Vrouweklooster en een kapel verbonden 

aan het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis.321 De middeleeuwse kerken en kapellen hebben 

weinig sporen nagelaten, met uitzondering van de gerestaureerde toren van de kerk 

van Kortgene, die nog oorspronlijkelijke vijftiende-eeuwse elementen kent.322 Verder 

zijn er in 1938 bij het egaliseren van een stuk hoger gelegen weiland aan de 

Emelissedijk vier sarcofagen (afmetingen: 2,7 x 1,35 x 0,8 m, met moppen van 30 x 

1,45 x 7 cm) met skeletresten en restanten van kisten, stenen fundamenten en een zerk 

 
van Holland en Zeeland, II:170-171 (nr. 570); Peter A. Henderikx, ‘Walcheren van de 6de tot de 12de 
eeuw: Nederzettingsgeschiedenis in fragmenten’, Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap, 1993, 138–40. 
320 Dekker, Zuid-Beveland, 337–39; Joosting en Muller, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke 
rechtspraak, 191–200; Grijpink en Holtkamp, Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de 
bedienaars; G. J. Lepoeter, ‘Kerkpatrocinia op de middeleeuwse eilanden Zuid- en Noord-Beveland, 
Wolphaartsdijk, Borsele en Baarland’, Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 18 (1992): 
71–101. Noord-Beveland viel onder het dekenaat van Walcheren; de deken-provisor was 
verantwoordelijk voor het toezicht op de geestelijken en leken voor zover het kerkelijk recht van 
toepassing was. 
321 Ibidem. Zie voor de vijftiende eeuw ook de lijsten van bijdragen aan de bouw van de Utrechtse Dom, 
bijvoorbeeld in 1480-1481, wanneer er twaalf parochies worden vermeld, waarvan Dekenskapelle en 
Hoofvliet ‘vacat’ waren; Alberts, Rutgers, en Roebroeck, Bronnen tot de bouwgeschiedenis van den 
Dom te Utrecht, 2:13. 
322 Frank van Borssele, heer van Kortgene, gaf in 1456 opdracht aan glazenmaker Zweer van Opbueren 
om een gebrandschilderd venster (glas-in-lood) te vervaardigen voor de kerk in zijn heerlijkheid; A. A. 
Arkenbout, Frank van Borselen: het dagelijkse leven op zijn hoven in Zeeland en het Maasmondgebied 
(Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1994), 175. Vanaf 1495 was dit een 
kapittelkerk met acht kanunniken, gesticht door de heer van Kortgene, Floris van Borssele. 
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blootgelegd.323 Op grond van de bakstenen is het aannemelijk dat de graven uit de 

dertiende of de eerste helft van de veertiende eeuw dateren. Er is altijd verondersteld 

dat het terrein te koppelen is aan de locatie van het cisterciënzer Onze-Lieve-

Vrouweklooster, dat tot 1300 in Noorddijk stond.324 

Hoewel de kloosterkerk in de vijftiende eeuw nog in gebruik was,325 is het niet 

geheel uit te sluiten dat de gevonden restanten de parochiekerk van Emelisse 

betreffen. Bovendien is het niet bekend waar het gelijknamige gasthuis stond in 

Emelisse, dat een eigen kapel kende. Op grond van de namen van de aangestelde 

geestelijken is het aannemelijk dat er een verband was tussen kloosterkerk en 

gasthuis.326 Op 22 mei 1515 nam landsheer Karel V in Middelburg, in navolging van de 

Hollandse graven, bovendien het ‘convent ende hospitael van onser vrouwen in 

Emelisse’ in bescherming en sprak hij zijn steun uit voor overste Marie Adriaansdr, 

van wie het gezag en bestuur betwist werd door een andere kloosterlinge, Cornelie 

Jacopsdr, opgestookt door ‘eenigen leecken persoenen’. Kortom, aan het gast- of 

godshuis van Emelisse was ten minste vanaf het begin van de vijftiende eeuw een 

gemeenschap van religieuze vrouwen verbonden. De genoemde gasthuiszusters 

hadden de kloostergeloften afgelegd, maar het is niet bekend tot welke orde ze 

behoorden.327 Het ging vanwege de vermelde religieuze professie van de overste en 

 
323 A. Meerkamp van Embden, ‘Jaarverslag over 1937/38’, Archief. Mededelingen van het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap (1938): VI-VII. Tien jaar eerder was een vergelijkbare sarcofaag gevonden in 
de kerk van Waarde op Zuid-Beveland; idem, ‘Jaarverslag over 1928/29’, Archief. Mededelingen van 
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap (1938): VII-IX 
324 Er is een verwijzing naar de commandeur van de Lazarieten te Subburchdike in een akte uit 1337, 
maar over een mogelijk Lazarusklooster bij Kats is verder niets bekend. De rekening van 1308 vermeld 
wel het bezit van 41 gemeten land door een onbekend ‘claustrum’; NA, AGH, inv.nr. 1648, fol. 39r; J.P. 
van Visvliet, Inventaris van het oud archief der provincie Zeeland. Deel III: Beredeneerde inventaris 
van de charters en oorkonden der graaflijke regering, 1119-1574 (Middelburg: Van Benthem en 
Jutting, 1880), 127. 
325 ZA, RZ BO, inv.nr. 96, fol. 101v. Hendrik Pietersz van de Zale uit Welle had in 1492 ‘de poorte van 
den clooster tEmelisse in Noortbevelant te broken ende in stucken gesmeten (…) in quaetheden ende 
gramscepen.’ 
326 Grijpink en Holtkamp, Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars, 29. In 1484-
1484 werd Klaas van Herkestein, arts van aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk, benoemd als priester 
in de kloosterkerk. De kapel van het gasthuis stond in de zestiende eeuw onder toezicht van de Abdij 
van Middelburg; ZA, OLV Abdij, inv.nr. 317. De abdis van het klooster Waterlooserve had echter in 1518 
nog bemoeienis de toekenning van een vicarie in de kapel; ibidem, inv.nr. 559. 
327 Algemeen Rijksarchief, Brussel (hierna ARB), Archief van de Rekenkamers. Bewijsstukken i.v.m. het 
zegelrecht van de Audiëntie. Charters. Tweede Reeks, nr. 2842. Marie Adriaansdr was vanaf 1507 
overste, dus het convent viel niet direct onder het klooster van Waterlooswerve waar Pauline van der 
Molen van 1510 tot 1524 abdis was; ZA, RZ BO, inv.nr. 1746g, fol. 18v; inv.nr. 1747g, fol. 9r. De 
verwijzing in de akte van Karel V naar de Hollandse graven betreft het gasthuis; zie Burgers, red., 
Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. ZE159, resources.huygens.knaw.nl/registershollandse-
grafelijkheid/oorkonde/ZE_159. Tussen het dertiende-eeuwse klooster en de vijftiende-eeuwse 
kloostergemeenschap is geen continue lijn te trekken, wel was het gasthuis gedurende deze eeuwen in 
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haar tegenstandster waarschijnlijk eerder om een gemeenschap van tertiarissen dan 

om een (begijn)hofje.328 

 

   
Fig. 4.3: Drie beschadigde Christusbeeldjes gevonden te Emelisse rond 1960, 

gemaakt van pijpaarde en terracotta in de vijftiende of vroeg-zestiende eeuw. Van 

links naar rechts: Maria met het Christuskind, Christus als Salvator Mundi (zegenend 

gebaar en rijksappel) en het Christuskind met een duif. 

 

Er zijn door amateurarcheoloog Zuijdweg rond 1960 pijpaarde- en 

terracottabeeldjes gevonden op het terrein, maar de precieze locaties niet 

gedocumenteerd (Figuur 4.3). Zes daarvan zijn Christusbeeldjes uit de vijftiende of het 

begin van zestiende eeuw, doorgaans bedoeld voor gelovigen om voor te bidden of aan 

te raken. Heiligenbeeldjes werden ook wel in een kloostercontext geproduceerd en 

gebruikt, waardoor ze in de omgeving van het gasthuis van Emelisse zijn te plaatsen.329 

De heiligenbeeldjes wijzen op een belangrijke ontwikkeling in de verspreiding van het 

 
gebruik. In 1330 kreeg het gasthuis 16 pond van de graaf om ‘hare scade van den brande te helpe’; 
Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:247. Rond 1400 bevestigde de Utrechtse 
bisschop de benoeming van een nieuwe meesters van het convent of hospitaal in Emelisse; Het Utrechts 
Archief, Bisschoppen van Utrecht, inv.nr. 114. 
328 Vgl. H. van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht: een 
bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne devotie (Hilversum: Verloren, 2006), 69. 
329 Zie ter vergelijking: S. Ostkamp, ‘Van Utrechtse bodem? Utrecht en de productie van pijpaarden 
devotionalia’, in Middeleeuwse beelden uit Utrecht, 1430-1530, onder redactie van M. Leeflang en K. 
van Schooten (Utrecht-Antwerpen: Museum Catharijneconvent-Ludion, 2012), 108–27. 
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christendom, namelijk dat de kerk vanaf de twaalfde eeuw zich meer richtte op de 

religieuze ideeën en het gedrag van gewone gelovigen, die op hun beurt een behoefte 

ontwikkelden aan een meer persoonlijke geloofsbeleving.330 Dit was een zeer 

geleidelijk proces, dat bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in beeldjes die Christus’ 

menswording en aanwezigheid tastbaar maakten voor gelovigen. 

Naast de wisselwerking tussen kerk en gelovigen speelde de bevolkingsgroei in 

de twaalfde en dertiende eeuw een belangrijke rol in de stichting van nieuwe parochies. 

Tot slot waren politiek-bestuurlijke ontwikkelingen een factor, want de 

ambachtsheren hadden belang bij het stichten van nieuwe parochies, die in de praktijk 

ook de basis vormden voor het functioneren van de ambachtsschepenbank. 

Aanvankelijk stonden de kerken op Noord-Beveland onder het gezag van het kapittel 

van Sint-Pieter of de abdij van Middelburg, maar in de loop van de dertiende eeuw 

probeerden de ambachtsheren als nakomelingen van de kerkstichters (en schenkers 

van het pastoorsgoed) aanspraak te maken op het patronaatsrecht, dat hen het recht 

gaf om kandidaat-pastoors voor te dragen aan de bisschop (presentatio) en hen de aan 

het ambt verbonden inkomsten toe te kennen (collatio).331 In Kats kwam het 

patronaatsrecht in handen van de ambachtsheren, terwijl dat van Geersdijk in 1310 

door het kapittel van Sint-Pieter werd overgedragen op de graaf, die het in 1387 

afstond aan de abt van Middelburg. Na een juridisch conflict kwamen de abt van 

Middelburg, die hernieuwde aanspraken maakte op het patronaatsrecht, en de 

ambachtsheren van Kampen, die van mening waren in deze hoedanigheid hetzelfde 

recht te bezitten, in 1513 tot een compromis: beide partijen zouden het recht delen en 

om de beurt een pastoor voordragen, waarna de ambachtsheren mr. Michiel van 

Kampen voordroegen als pastoor of cureit.332 

 De kerken, kapellen en altaren op Noord-Beveland boden werk en inkomsten 

aan talloze geestelijken: pastoors die zorg droegen voor het zielenheil van de 

parochianen en het beheren van de relikwieën, geassisteerd door kapelaans die missen 

lazen. In de grotere parochies was de cure (pastoorsambt) gesplitst, dat gebeurde in 

1322 met in Emelisse en in de vijftiende eeuw telde de plaats zelfs vier pastoors. Welle 

en Wissenkerke hadden twee pastoors in dienst.333 Vaak stapelden de pastoors ambten 

 
330 Henderikx, ‘Kerk en kerkelijke instellingen’, 52–54; Mostert, In de marge van de beschaving, 226–
27. 
331 Dekker, Zuid-Beveland, 362–80. 
332 ZA, OLV Abdij, inv.nrs 550 en 555; Joosting en Muller, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke 
rechtspraak, 196; Priester, Campen en Soelekerke, 69–79. 
333 Joosting en Muller, Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak, 193, 197–98. 



 

98 

en lieten zij zich vervangen door een vice-cureit. Verschillende pastoors kwamen uit 

ambachtsheerlijke families, vaak waren het jongere of onwettige zonen voor wie een 

alternatieve carrière was bedacht. In Zoetelingskerke was mr. Jan Cornelisz van 

Kampen in 1452-1453 bijvoorbeeld pastoor. In 1499-1500 werd Jacob van Kats, een 

onwettige zoon van ridder Jacob van Kats, een van de pastoors van Emelisse.334 Tien 

jaar later verkreeg Jan Adriaansz Hille, uit Geersdijk, hetzelfde ambt in Emelisse. 

Hoewel zijn naam niet terug te vinden is in het matrikel van de universiteit van Leuven, 

stichtte hij in 1526 bij testament een beurs voor studenten theologie verbonden aan de 

pedagogie de Burcht, een onderdeel van de universiteit.335 Het merendeel van de 

pastoors was van gewone komaf, zoals Hugo Bast, kapelaan van Emelisse, die in 1348 

pastoor van Kortgene werd in ruil met Baldewinus Dankertsz.336 Een ander voorbeeld 

was Martinus Huisman, een notaris uit Yerseke, die vicaris in Oost-Souburg werd in 

1516 en in het gasthuis van Emelisse in 1518, pastoor van Kampen in 1519, en kanunnik 

van de Noordmonsterkerk te Middelburg.337 

 Over de geloofsbeleving en devotie van de leken op Noord-Beveland zeggen 

deze benoemingen weinig en het is moeilijk om een concreet beeld te krijgen van deze 

religieuze aspecten. Belangrijke religieuze ontwikkelingen gingen in elk geval niet aan 

het eiland voorbij, meestal waren dit uitvloeisels van bredere hervormingsbewegingen 

die het functioneren van kerkelijke instellingen bekritiseerden en een nadruk legden 

op innerlijke vernieuwing.338 Ten eerste vermeldt de grafelijke rekening uit 1308 een 

begijn, Ymsoete, die een gemet land in Emelisse bezat.339 Het is onduidelijk tot welk 

begijnhof ze behoorde, mogelijk was dat de religieuze vrouwengemeenschap in 

Middelburg of Zierikzee.340 Ten tweede is er in de veertiende eeuw sprake van kruis- 

en jaargetijdenland op Noord-Beveland, dat wil zeggen land waarvan de inkomsten 

 
334 Jan Cornelisz schreef zich in 1448 mogelijk in bij de universiteit Leuven; ARB, Inschrijvingsregisters 
van de studenten aan de Oude Universiteit Leuven (matrikels), search.arch.be/ead/BE-
A0518_104297_108072_DUT. Grijpink en Holtkamp, Register op de parochiën, altaren, vicarieën en 
de bedienaars, 26, 127. 
335 ARB, Inventaris van de archieven van de Oude Universiteit Leuven, 1426-1797, inv.nr. 956; Johannes 
Molanus, Les quatorze livres sur l’histoire de la ville de Louvain du docteur et professeur en théologie 
Jean Molanus, deel 1 (Bruxelles: Commission Royale d’Histoire, 1861), 633. 
336 ZA, Onze Lieve Vrouwe Abdij, reg. 373-375. 
337 ZA, Onze Lieve Vrouwe Abdij, reg. 1249, 1257, 1258, 1256. In Emelisse stelde hij ene Jan Wouters, 
priester, aan als plaatsvervanger. 
338 Clasien Rooze-Stouthamer, ‘Religie en kerk’, in Geschiedenis van Zeeland. Vol. 1: Prehistorie-1550, 
onder redactie van Pieter Arij Henderikx (Zwolle: WBOOKS, 2012), 295–318. 
339 NA, AGH, inv.nr. 1648, fol. 38r. Een schenkingsakte uit 1293 vermeldt een begijn, Scientia van 
Noord-Beveland, die afstand deed van een huis in Antwerpen aan de begijnen; Dijkhof en Kruisheer, 
Oorkondenboek van Holland en Zeeland, V:298-299 (nr. 2800 en 2801). 
340 Florence W. J. Koorn, Begijnhoven in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen (Assen: Van 
Gorcum, 1981). 
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bestemd waren voor toekomstige kruistochten of voor het onderhouden van jaarlijkse 

zielenmissen in de kerken.341 Ten derde duiden de eerdergenoemde heiligenbeeldjes 

op de verspreiding van vormen van persoonlijke devotie en Christusverering in de 

vijftiende eeuw. Het is waarschijnlijk dat er ook stichtelijke geschriften circuleerden, 

zoals getijdeboeken, maar concrete voorbeelden ontbreken. De reformatie van de 

zestiende eeuw, tot slot, ging evenmin aan het eiland voorbij, al is er maar een 

aanwijzing. In 1530, kort voor de inundatie, zocht de grafelijke rentmeester naar 

Cornelis Piersz of Cornelis Cornelisz uit Emelisse, van wie ‘men seyde dat besmet was 

met Luterye’, waarvoor hij was veroordeeld tot een boete van 2,5 pond groten.342 

Vroomheid betekende niet dat de inwoners van Noord-Beveland altijd respect 

hadden voor geestelijken of religieuze instellingen. Tussen 1454 en 1458 en in 1492 

raakte het klooster en gasthuis van Emelisse beschadigd door vandalisme. Arend de 

Naaier en Jan Laurensz drongen in een dronken bui het huis van priester Jacob Thol 

in Emelisse binnen in 1491, waar ze hem ‘gesmeten en gequetst [hadden] om te weten 

waer zijn ghelt was’.343 Deze misdrijven waren echter eerder incidenten dan uitingen 

van negatieve opvattingen over de kerk. 

  Religieuze instellingen waren ook betrokken bij de sociale zorg, met name via 

de tafels van de heilige geest, een instelling die op parochiaal niveau verantwoordelijk 

was voor de armenzorg. Uit een grafelijke rekening van 1308 blijkt de heilige geest in 

Kampen 2,25 gemet land bezat, in Emelisse 2,5 gemet en in Kats 1,4 gemet. Bovendien 

stond er behalve in Emelisse een gasthuis in Kampen, dat 27,5 gemet grond bezat.344 

De gasthuizen hadden een brede taak die bestond uit het verzorgen van reizigers, 

armen en zieken.345 Eerder was het klooster bij Noorddijk al betrokken bij 

liefdadigheidswerk, want in 1282 schonk Floris van Henegouwen zijn goederen in 

Wissenkerke, Geersdijk en Kampen aan de abdis. Naast het stichten van een kapel en 

het houden van zielenmissen moest het klooster toezeggen jaarlijks aalmoezen uit te 

 
341 Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. WI91, resources.huygens.knaw.-
nl/registershollandsegrafelijkheid/oorkonde/WI_91; NA, AGH, inv.nr. 198, fol. 19r. 
342 ZA, RZ BO, inv.nr. 241, fol. 24v-25r. De bron vermeldt beide namen. De verspreiding van 
hervormingsideeën concentreerde zich in de vroege periode voornamelijk op Walcheren, dat via handel 
verbonden was met andere plaatsen; Clasina Martina Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland, ca. 
1520-1572 (Goes: De Koperen, 1996), 70. 
343 Gillis Klaasz en Raas hadden de glazen vensters ingegooid en ze later weer laten herstellen; ZA, RZ 
BO, inv.nr. 1740, fol. 82r. Hendrik Pietersz van de Zale uit Welle had in 1492 ‘de poorte van den clooster 
tEmelisse in Noortbevelant te broken ende in stucken gesmeten (…) in quaetheden ende gramscepen’; 
Ibidem, inv.nr. 96, fol. 100v en 101v. 
344 NA, AGH, inv.nr. 1648, fol. 35r-39r. 
345 Over het gasthuis van Kampen is verder niets bekend. Alleen Emelisse wordt genoemd in: 
Goudriaan, ‘Early hospital development’. 
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zullen delen bij de poort.346 Deze overeenkomst had veel weg van een testamentaire 

beschikking, een gebruikelijke manier voor late middeleeuwers om via een religieuze 

instelling door gebed en liefdadigheid het eigen zielenheil veilig te stellen. Tussen 

1523-1528 waren de kerk-, gasthuis- en heilige-geestmeesters van Kortgene betrokken 

bij een proces over de erfenis van Hillegont Andries Ruychrokdr, dat voor de Grote 

Raad in Mechelen kwam (zie Figuur 3.1).347 Over het functioneren van deze sociale 

voorzieningen is verder weinig meer te achterhalen, maar hun betekenis op Noord-

Beveland verschilde niet van die in andere plaatsen in Zeeland.348 

 

4.3 Scholing en cultuur 

Om te leren en schrijven konden leerlingen in de late middeleeuwen in de eerste plaats 

terecht bij de pastoor, want die was verantwoordelijk voor het onderwijs in de 

parochieschool. Er zijn evenwel geen vermeldingen van schoolmeesters voor de 

dorpen op Noord-Beveland teruggevonden. Meer ambitieuze leerlingen konden ook 

naar een van de grote scholen in de Zeeuwse steden.349 Uit het aantal inschrijvingen 

van studenten aan universiteiten blijkt dat jongens in elk geval voldoende toegang tot 

scholing hadden. Vanaf 1426 was de universiteit in Leuven de meest populaire 

bestemming, daar schreven zich tussen 1434 en 1529 ten minste achttien keer een 

student uit Kortgene in, elf studenten uit Emelisse tussen 1461 en 1521, zeven 

studenten uit Welle tussen 1465 en 1517, en vier uit Kats tussen 1462 en 1503.350 

Eerder was Keulen nog een populaire bestemming voor studenten uit Zeeland. In de 

periode 1389 tot 1530 schreven zich onder meer minimaal dertien studenten uit 

Emelisse zich in aan deze universiteit, twaalf uit Kortgene, acht uit Kats en twee uit 

Zoetelingskerke.351 Deze populariteit van Keulse en Leuvense universiteit past in het 

 
346 Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, 1997, IV:280-282 (nr. 2066). 
347 ARB, Grote Raad der Nederlanden te Mechelen. Processen. Beroepen uit Holland, dos. 336. In de 
processtukken wordt afwisselend gesproken van gasthuis- en heilige-geestmeesters, die in eerste 
instantie als arbiters optraden. 
348 Dekker, Een Zeeuws dorp in de middeleeuwen, 177. 
349 Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-
Vlaanderen, 1578-1801 (Bergschenhoek: Marberg Media, 2015), 31–32. 
350 Edmond Henri Joseph Reusens, Jos Wils, en A. Schillings, red., Matricule de l’Université de Louvain 
(Bruxelles: Palais des Académies, 1903-1962), deel 1-3. ARB, Oude Universiteit Leuven, 1426-1797, 
Inschrijvingsregisters van de studenten aan de Oude Universiteit Leuven (matrikels), inv.nr. 22-24 
(online doorzoekbaar). Uit Wissenkerke waren er 38 studenten afkomstig, maar er is geen onderscheid 
te maken tussen Wissenkerke op Noord-Beveland en Zuid-Beveland. Er kwamen ook maar liefst 69 
studenten uit de plaats Kampen in het bisdom Utrecht, maar dat kunnen ook studenten uit de stad 
Kampen zijn geweest. 
351 Hermann Keussen, red., Die Matrikel der Universität Köln. Nachträge 1389-1559 und Register zu 
Band 1 und 2, deel 3 (Bonn: Hanstein, 1892), 343, 575, 654, 945, 1051. Uit Wissenkerke kwamen twintig 
studenten, maar wederom is het onduidelijk of ze allemaal van Noord-Beveland kwamen. 
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algemene beeld van de Nederlanden.352 Studenten volgden in het Latijn een 

academische basisopleiding, de artes liberales, soms specialiseerden zij zich daarna 

verder in de rechten, medicijnen of theologie. Ongeveer tien tot vijftien procent van de 

ingeschreven studenten werd aangemerkt als pauper en kwam in aanmerking voor 

financiële steun, zodat het onderwijs relatief toegankelijk bleef. 

Een aantal van de studenten bezocht meerdere universiteiten en genoten een 

hogere opleiding in de theologie, rechten of medicijnen. Arnold Gillisz uit Emelisse 

studeerde bijvoorbeeld in 1368 letteren aan de universiteit van Parijs en aansluitend 

theologie. Aan de artes-faculteit doceerde hij vanaf 1371 als professor het vak ethiek. 

In dat jaar werd hij ook begiftigd met de kapelanie van het gasthuis in Emelisse en in 

1376 werd hij kanunnik van het kapittel van Oudmunster in Utrecht, waar hij zich vier 

jaar later vestigde. In 1388 was hij proost van het Utrechtse kapittel van Sint-Marie en 

hij stierf in 1393.353 Pieter Jansz uit Kortgene studeerde eerst in Keulen (1450) en in 

Padua (1458) voordat hij zich in Leuven (1462) inschreef. Over zijn carrière is weinig 

met zekerheid te zeggen, mogelijk was als hij als raadsheer verbonden aan het Hof van 

Holland in 1480. Dankert Jansz uit Emelisse begon zijn opleiding ook in Keulen in 

1452 en studeerde vervolgens tien jaar later medicijnen in Ferrara. Op 4 juli 1476 

schreef hij zich in als poorter van Zierikzee, waarbij hij een deel van het 

poorterschapsgeld kwijtgescholden kreeg omdat hij als ‘doctor in medicinen’ de armen 

zou dienen. Tot slot schreef Coenraad Pietersz uit Kortgene zich in 1517 te Leuven in. 

Hij werd enkele jaren later in Rome tot priester gewijd tijdens het pontificaat (1522-

1523) van de Nederlandse paus Adriaan VI; daarnaast was hij kapelaan van het Heilige 

Geestaltaar in de Sint-Nicolaas van Kortgene.354 

 
352 Van alle ingeschrevenen in Leuven tussen 1485 en 1527 was 6,5 procent afkomstig uit Zeeland; Emiel 
Lamberts, De Universiteit te Leuven, 1425-1985 (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 1986), 54–56. 
353 William J. Courtenay en Eric D. Goddard, red., Rotuli Parisienses. Supplications to the Pope from 
the University of Paris. Deel 2: 1352-1378 (Leiden: Brill, 2004), 432–33; Bram van den Hoven van 
Genderen, De heren van de kerk: de kanunniken van Oudmunster te Utrecht in de late middeleeuwen 
(Zutphen: Walburg Pers, 2015), 266. 
354 Ad Tervoort, The iter Italicum and the Northern Netherlands: Dutch students at Italian universities 
and their role in the Netherlands’ society (1426 - 1575) (Leiden: Brill, 2005), CD-ROM, nr. 106, 156; G. 
Brom, red., Archivalia in Italië: belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, deel 3 (’s-Gravenhage: 
Nijhoff, 1914), 611; ZA, Stad en Gemeente Zierikzee 1275-1939, inv.nr. 75.2. 



 

102  
 

 Van de ingeschreven studenten is het doorgaans niet bekend of zij hun studie 

hebben afgerond, maar vaak was dat niet het geval. Slechts van enkelen is er meer 

bekend over hun loopbaan, vaak in dienst van de kerk of de vorst, waardoor ze een 

stap konden zetten op de sociale ladder.355 De belangstelling voor kennis en literatuur 

was echter niet beperkt tot de academisch geschoolden. Nicolaas van Kats, de 

raadsheer van Floris V, was waarschijnlijk patroon van Jacob van Maerlant (ca. 1235-

ca. 1300) uit Brugge. Zijn Der naturen bloeme is opgedragen aan ‘mijn her Niclaes van 

Cats’. Dit is een encyclopedisch werk van alle beschikbare kennis over de natuur uit 

die tijd, die op rijm in de volkstaal – een fundamentele stap in de Nederlandse 

literatuurgeschiedenis – is opgetekend. Het werk is een bewerking van het Liber de 

natura rerum van Thomas van Cantimpré (ca. 1245).356 Nicolaas van Kats speelde 

vanaf 1270 een belangrijke rol als raadsheer van Floris V, daarvoor had hij hem en 

 
355 Voorbeelden van Noord-Bevelanders die na hun universitaire studie carrière maakten in vorstelijke 
dienst zijn: mr. Klaas Gillis van Wissenkerke, die in Bologna rechten had gestudeerd en daarna een 
bestuurlijke loopbaan kende als raadsheer van het Hof van Holland, en ook Laurens van Kats schreef 
zich in 1416 in Keulen in als student, waarna hij in grafelijke dienst trad, een voorbeeld dat verschillende 
van zijn nakomelingen opvolgden; Damen, De staat van dienst, 467, 497–98. 
356 Zie voor een fraai geïllustreerd handschrift uit ca. 1350: https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/-
der-naturen-bloeme-jacob-van-maerlant. 

Fig. 4.4: In opdracht van Nicolaas 

van Kats, wellicht voor de 

opvoeding van de jonge graaf 

Floris V, stelde Jacob van 

Maerlant Der nature bloeme 

samen. In dit geïllustreerde 

overzicht van de toen bekende 

kennis over de natuur is ook een 

hoofdstuk over de vissen 

opgenomen. 
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Jacob van Maerlant warschijnlijk leren kennen op Voorne aan het hof van Aleida van 

Henegouwen.357 Van 1412 tot 1425 was Bertelmees van Watersloot als dichter actief 

aan het hof van de graaf. Deze sprookspreker, die rondreisde om aan adellijke hoven 

tegen betaling verhalen te vertellen, was voordat hij in grafelijke dienst trad enige tijd 

verbonden aan het hof van Klaas van Borssele, heer van Kortgene, want in een van de 

rekeningen wordt hij ‘Bertelmeus heeren Clais dichter van Cortkenen’ genoemd.358 

 Over leescultuur en boekenbezit op laatmiddeleeuws Noord-Beveland is weinig 

bekend. De contacten met de buitenwereld via universiteitsstudenten, ambtenaren, 

geestelijken, handelaren en grafelijke boodschappers maken de verspreiding van 

ideeën en de dragers daarvan echter aannemelijk.359 Er is wel een aanwijzing dat er 

meer gelezen werd dan alleen door geestelijken en edelen. In 1529 speelden de 

rederijkers van Wissenkerke voor het stadhuis van Middelburg. Dit betekent dat er op 

Noord-Beveland een vereniging bestond van literatuurliefhebbers, die elkaar 

uitdaagden door dichtwedstrijden te organiseren. Het was een typisch stedelijk 

fenomeen, maar ook op het platteland kwamen rederijkerskamers voor.360 Uit dit 

milieu kwam waarschijnlijk de bekendste Zeeuwse geschiedschrijver uit de 

middeleeuwen voort, namelijk Jan Jansz Reigersberg uit Kortgene, die met zijn 

Cronijcke van Zeelandt uit 1551 het eerste geschiedkundige werk over het graafschap 

schreef.361 Na de overstromingen was hij naar Veere uitgeweken, waar hij zich in 1532 

inschreef als poorter en apotheker werd. Voor zijn onderzoek putte hij uit oudere 

 
357 Frits P. van Oostrom, Maerlants wereld (Amsterdam: Prometheus, 1996), 141–47; H. van Engen, 
‘Nicolaas van Kats en Der naturen bloeme’, in Jacob van Maerlants und das Umfeld. Vorläufer - 
Redkationen - Rezeption, onder redactie van A. Bertloot en D. Hellfaier (Münster: Waxmann Verlag, 
2001), 233–52. Van Oostroms interpretatie van de positie van Nicolaas van Kats is problematisch. Ten 
eerste noemt hij hem onterecht ‘heer van Noord-Beveland’. Bovendien had de edelman zich in deze 
periode al in Holland gevestigd. Ten tweede klopt hij de relatie tussen hem en Jacob van Maerlant 
enigszins op, zoals Van Engen heeft aangetoond. 
358 Herman Brinkman, Dichten uit liefde: literatuur in Leiden aan het einde van de middeleeuwen 
(Hilversum: Uitgeverij Verloren, 1997), 39–41. Vrouwe Anna van Stalinne, echtgenote van heer Klaas 
van Borssele, heer van Kortgene, verbleef aan het Binnenhof in Den Haag, waar ze een eigen kamer had 
en ze deed in 1409 ook een schenking aan de Kloosterkerk in ruil voor zielenmissen; D.E.H. de Boer 
e.a., red., De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. 1358-1361: de 
hofrekeningen en de dijkgraafsrekeningen van de Grote Waard (Den Haag: Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis, 1997), 111, 113. 
359 Een exemplaar van de Historia scholastica van Petrus Comestor, gedrukt in 1513, was in handen van 
de pastoor van Kampen, Frank Gerards, zoals blijkt uit een aantekening in het boek. Deze pastoor was 
afkomstig uit Veere en studeerde in Leuven; Michiel Verweij, ‘Van een Brussels fragment en een 
Kamperlands pastoor’, De Spuije. Tijdschrift van de Heemkundige Kring De Bevelanden en de 
Vereniging Vrienden van het Historisch Museum De Bevelanden 88 (2013): 27–35. 
360 Kesteloo, ‘De stadsrekeningen van Middelburg III, 1500-1549’, 366; Arjan van Dixhoorn, Lustige 
geesten: rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650) (Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2009), 51–53. 
361 Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt. 
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kronieken en mogelijk uit het archief van de heer van Veere, Maximiliaan van 

Bourgondië, aan wie hij het werk opdroeg. P.J. Meertens karakteriseert de kroniek nog 

als ‘geheel en al middeleeuws van opzet’, met een nadruk op de rol van een straffende 

god in de geschiedenis. De opkomst van de historische kritiek was aan Reigersberg 

voorbijgegaan, waardoor historisch besef hem vreemd bleef. Wel had hij meer dan 

kroniekschrijvers voor hem aandacht voor de niet-politieke geschiedenis van Zeeland, 

met name voor economische en ecologische onderwerpen.362 

Arjan van Dixhoorn heeft recentelijk een andere, herwaarderende interpretatie 

van de kroniek gegeven. Volgens hem beoogde Reigersberg een kennisgemeenschap te 

creëren; in de ‘hybride tekst met filosofische en politieke ambitie’ deed hij daarvoor 

‘etnografisch onderzoek (…) naar de relatie tussen de aard van een politieke 

gemeenschap, zijn natuurlijke omgeving en welvaart’.363 Reigersberg maakt onder 

andere gebruik van het gedicht, de typische literaire vorm van de rederijkers, om 

duidelijk te maken dat de kennisgemeenschap die hij voor ogen had 

 

een samenwerkende deugdengemeenschap van vrienden te midden van de meer door 

particuliere belangen gedomineerde politieke gemeenschap van ‘landslieden’ en 

‘heren’. Het doel van die gemeenschap is volgens Dye Cronijcke het hervormen van 

‘errueren’, negligentie en ‘quaet regiment’ om tegenspoed te weren en het bevorderen 

van deugden, memorie, ‘goet regiment’ om voorspoed te verkrijgen, in goede 

‘conversatie’ met de heer van de natuur: God. 

 

De rederijkers waren exemplarisch voor het (stedelijk) middenveld dat zich in de late 

middeleeuwen manifesteerde en waarvan de leden zich inzetten voor het behartigen 

van hun eigen belangen, waarbij ze zich kritisch opstelden ten opzichte van hun 

bestuurders en medeburgers. Reigersberg putte uit verschillende kennistradities met 

een praktisch doel. Uit eigen ervaring wist hij namelijk dat goed bestuur, gericht op 

het algemeen belang en gebaseerd op kennis, voorzorg en samenwerking, de gevolgen 

van de desastreuze overstromingen die Noord-Beveland getroffen hadden, voor een 

groot deel had kunnen voorkomen. 

 

 
362 Meertens, Letterkundig leven in Zeeland, 52–53. 
363 Arjan van Dixhoorn, ‘De metamorfosen van Zeeland: Dye Cronijcke van Zeelandt (1551) als 
filosofisch traktaat’, Internationale Neerlandistiek 55, nr. 2 (1 juli 2017): 91–114, https://doi.-
org/10.5117/IN2017.2.DIXH. 
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4.4 Ongelijkheid, conflicten en samenwerking 

De kritiek van Reigersberg op de regionale en lokale machthebbers in Zeeland brengt 

sociaal-politieke spanningen aan het licht, die nauw samenhingen met de 

economische ongelijkheid in de laatmiddeleeuwse samenleving. Hoewel er 

voorbeelden waren van opwaartse sociale mobiliteit, zoals Klaas Lievenz van Kats en 

zijn nakomelingen,364 wijzen de meeste indicatoren op een relatieve verslechtering van 

de sociaal-economische omstandigheden voor het grootste deel van de bevolking in 

deze periode. Dit wordt verklaard door de groeiende kapitalistische organisatie van de 

economie in de kustgewesten van de Nederlanden, waardoor de bewoners steeds meer 

afhankelijk werden van de markt voor de uitwisseling van arbeid, kapitaal en 

goederen. De bestaanszekerheid van met name kleine boeren en loonarbeiders, met 

weinig of geen vaste inkomsten, nam daardoor af.365 De daarmee samenhangende 

sociale spanningen komen in de bronnen vooral naar voren in conflicten en de 

bestuurlijk-juridische reactie daarop. 

 De vroegste conflicten, waarin de graaf optrad als rechter of bemiddelaar, 

speelden evenwel tussen machtige families op Noord-Beveland, die soms langdurig 

met elkaar in conflict waren over eer of bezit. In principe mochten vrije mannen op 

elkaars familie (maagschap), vrienden en helpers wraaknemen bij verwonding of 

doodslag. Wanneer er sprake was van een opeenvolging van wraakneming, dan kan 

gesproken worden van vetevoering, een vorm van eigenrecht dat slechts langzaam 

uitgebannen werd door het grafelijk gezag.366 De doodslag op Colijn bastaard van Kats 

door Arend Jansz leidde in 1413 bijvoorbeeld tot ‘grote gescille, discorde ende 

vyantscippe’ tussen de ‘magen ende vriende’ van het slachtoffer en de ‘hulperen, 

magen ende vrienden’ van de dader. Om de gewelddadigheden te beëindigen legde 

graaf Willem VI een ‘zoen’ op. Arend Jansz en zijn medeplegers werden veroordeeld 

tot het betalen van 200 gouden Engelse nobelen aan de nabestaanden van Colijn; 

 
364 Deze familie was afkomstig uit Zierikzee, maar verwierf in de vijftiende eeuw bezit op Noord-
Beveland en was via een huwelijk gelieerd aan het geslacht van Kats, van wie ze de familienaam 
overnamen; Van Steensel, Edelen in Zeeland, 244–46. 
365 B.J.P. van Bavel, ‘The medieval origins of capitalism in the Netherlands’, Bijdragen en mededelingen 
betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 125 (2010): 45–80. 
366 Corien Glaudemans, Om die wrake wille: eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws 
Holland en Zeeland (Hilversum: Verloren, 2004); Van Steensel, Edelen in Zeeland, 282–90. Gillis van 
Brigdamme, Hendrik van Kats en andere Zeeuwse ambachtsheren behoorden bijvoorbeeld tot de 
maagschap van Willem van den Broeke die in conflict was met Simon van Abbenbroek, waarin er 
verschillende dodelijke slachtoffers vielen. In 1344 legde graaf Willem IV een algemene zoen op aan de 
betrokkenen; Burgers, red., Registers van de Hollandse grafelijkheid, nr. WI 129, http://resources.-
huygens.knaw.nl/registershollandsegrafelijk-heid/oorkonde/WI_129. 
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daarnaast moesten zij in het Jacobijnenklooster te Zierikzee en de parochiekerk te Den 

Haag zielenmissen laten lezen voor het slachtoffer. Tot slot dienden ze bedevaarten te 

maken naar Santiago de Compostella, Rome en het Heilige Graf in Jeruzalem, en 

daarvan goed bewijs leveren om terug te mogen keren binnen de landsgrenzen.367 

 Uit een register van criminele zaken die voor de hoge vierschaar werden 

gebracht, alsook de composities of schikkingen die de grafelijke rentmeester trof met 

daders, komt een variëteit aan misdrijven en overtredingen naar voren.368 Een 

uitzonderlijk gewelddadig man was Pieter Jacobsz uit Edekinge die in 1458 een lijst 

van misdrijven en dierenmishandeling achter zijn naam had staan: hij was het huis 

van Jacob Hendriksz in Hamerstede binnengedrongen en had hem met stokken 

geslagen, hij had uit ‘hate ende nijde’ een merrie van Cornelis Hugenz en een merrie 

van Bertelmees Pancraasz doodgestoken, en hij had ook de ogen uitgestoken van de 

lammeren van Dankert Pietersz uit Emelisse. Klaas Pietersz uit Emelisse had in 1455 

niet alleen de beurs met juwelen van Lysken Beeledr gerold, maar haar op de avond 

van drie koningen ook aangerand of verkracht. Dezelfde man vernielde het 

spinnenwiel van Beelkin op Duiveland en mishandelde Marieke, echtgenote van 

Willem Broeksz, in haar eigen huis. Dergelijke seriemisdadigers waren niet de norm. 

Vaak was het gebruik van geweld eenmalig, tenzij er vervolgens wraak werd genomen. 

Hendrik de Koster uit Weele verbrak bijvoorbeeld een zoen om toch de dood van Klaas 

Laurensz te wreken op Hugen Hugenz, oom van de dader Willem Adriaansz. Hendrik 

ontvluchtte Zeeland om zijn straf te ontlopen.369 Hoewel er halverwege de vijftiende 

eeuw enkele veelplegers op Noord-Beveland rondliepen, is het beeld enigszins 

vertekend door de bron waarin incidenten van 1454 tot 1460 werden bijgehouden. 

De graaf was te onregelmatig in Zeeland om effectief recht te spreken in de hoge 

vierschaar, daarom namen zijn rentmeesters sommige taken over. In het bijzonder 

konden zij schikkingen (composities) treffen met misdadigers en overtreders, die dan 

een boete betaalden in ruil voor rechtsvervolging, zodat rechtspraak in de hoge 

 
367 NA, AGH, inv.nr. 205, fol. 109r-109v. 
368 ZA, RZ BO, inv.nr. 1740, fol. 74r-86r (register van breuken, 1460). De grafelijke rekening van 1453 
bevat een lijst van composities, maar de herkomst van de verdachten wordt daarin niet systematisch 
vermeld. De broers Hendrik, Klaas, Anthonis en mr. Huge Jansz van Wissenkerke en hun kompanen 
betaalden bijvoorbeeld een boete van zeventig pond groten vanwege hun betrokkenheid bij een 
doodslag in Middelburg; inv.nr. 33, fol. 20v, en los register met opgelegde boetes. Het register voor de 
zitting van de hoge vierschaar in 1501 beperkt zich tot zaken op Borssele en Zuid-Beveland, maar uit 
een register van boeten die daaruit volgden, blijkt dat er ook verschillende inwoners van Noord-
Beveland waren veroordeeld voor doodslagen tot het betalen van een boete; inv.nr. 110, fol. 4v, 5r, 6r. 
369 Hendrik de Koster had zich ook schuldig gemaakt aan andere misdrijven, zo had hij tarwe gestolen 
en op Schouwen verkocht. 
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vierschaar niet afgewacht hoefde te worden.370 In de grafelijke rekening van 1330 zijn 

dergelijke betalingen al terug te vinden. Zo betaalde Jan Hendriksz van Hamerstede 

een boete van twintig pond voor het uithuwelijken van de minderjarige Liele Jacobsdr 

aan Dankard Hendriksz, zonder dat haar vaders magen daar weet van hadden. 

Hendrik Weutenz betaalde vijf pond voor zijn verzet tegen een uitspraak van de 

ambachtsschepenen in Emelisse.371 Uit de vijftiende- en zestiende-eeuwse rekeningen 

blijkt dat geweldsmisdrijven in de regel het resultaat waren van ruzie, al dan niet door 

dronkenschap. Verder kwam het voor dat inwoners zich verzetten tegen grafelijke 

ambtenaren, vonnissen over schuldzaken of bezitstransacties negeerden, zich schuldig 

maakten aan diefstal of vandalisme, en verantwoordelijk waren voor ongelukken. 

Mark Heynsz uit Wissenkerke maakte zich bijvoorbeeld schuldig aan huisvredebreuk 

door de deur van het huis van Adriaan de Molenaar in te trappen; daarnaast had hij 

meerdere keren ‘in dronkenscepe’ voor rumoer gezorgd in een herberg. Hij schikte 

voor een bedrag van 48 pond in 1484.372 Soms was er geen opzet in het spel. Klaas 

Simonsz uit Welle moest in 1521 bijvoorbeeld een boete van zestien pond betalen 

omdat zijn paard een veertienjarige jongen had doodgetrapt. Laurens Ingelsz uit 

Emelisse betaalde zes pond aan de rentmeester in 1531 omdat ‘inde laetste inundacie 

bij fortune een persone uuyt deselve schuyte [gekocht door Laurens] verdronck ende 

oflivich worde’.373 

 In de zomer van 1492 was het onrustig op Noord-Beveland. Blomme Piersz uit 

Zoetelingskerke scandeerden in Wissenkerke met enkele anderen: ‘In substancien 

zullen wij lange aldus geregiert zijn, ’t kasenbroot zal hier moeten miracle doen gelijc 

dat in Hollant gedaen heeft.’ Toen Wisse Jacobsz van der Lisse de boel probeerde te 

sussen door te zeggen ‘gesellen zijt tevreden, zonder rumour te makene’, vloog 

Blomme Wisse aan en verwondde hem. Voor deze opstandigheid moest Blomme een 

boete van achttien pond betalen, op voorspraak van goeden lieden, omdat hij ‘belast 

was met eenen wive ende vele cleene kinderen, geen landt, rente of goedt hebbende, 

anders niet dan hij dagelicx met zinen arbeyde winnen mochte.’ Ook zijn kompaan Jan 

Hugenz uit Vliete betaalde deze boette, omdat hij Blomme had aangemoedigd: ‘ghij 

 
370 Van Steensel, Edelen in Zeeland, 175; Glaudemans, Om die wrake wille, 27–30. 
371 Hamaker, De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland, 1:239. 
372 ZA, RZ BO, inv.nr. 76, fol. 94v. 
373 Ibidem, inv.nr. 233, fol. 15r. In vrijwel elke grafelijke rekening staan voorbeelden van schikkingen, 
zoals in 1502 (huisvredebreuk in Wissenkerke, diefstal in Emelisse), in 1510 (darink delven in 
Schoonboom, beslagneming in Geersdijk, verstoring van de vierschaar te Welle), inv.nr. 113, fol. 96r-
97v, inv.nr. 120, fol. 134v-135v. 
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hebt wel gedaen’. Hendrik Piersz van der Zale, uit Welle, kreeg tot slot een boete omdat 

hij de poort van het klooster te Emelisse had ingetrapt.374 Het valt ten eerste op dat de 

veroordeelden arme loonarbeiders waren, zonder inkomsten uit eigen bezit hadden. 

Ten tweede waren ze goed op de hoogte van de recente gebeurtenissen in Noord-

Holland, waar op 3 mei 1492 uit onvrede over de onveiligheid en fiscale druk een 

opstand uitbrak in Haarlem gericht tegen de lokale belastinginners en bestuurders.375 

Tot slot waren de Noord-Bevelandse mannen zich bewust van de ongelijkheid in de 

samenleving en huldigden ze daarover een politieke mening. De onvrede van deze 

mannen kwam voort uit de moeilijke, structurele economische omstandigheden 

waarin zij verkeerden. 

 Alleen ernstige criminele zaken kwamen voor de hoge vierschaar, of later voor 

de schepenbank van Kortgene of Middelburg. Wanneer daders na een doodslag uit 

Zeeland vluchtten, dan slaagden ze in sommige gevallen erin om een remissiebrief van 

de vorst te ontvangen, die hen dan gratie verleende. In 1504 ontving Jan Oirtsz 

remissie van Filips de Schone voor zijn doodslag acht jaar eerder op Lieven Jansz, toen 

hij na drinkpartij met zijn neef Jan Klaasz in een vechtpartij belandde met een 

dodelijke afloop.376 

Over het algemeen kwamen er nauwelijks civiele zaken uit Noord-Beveland 

voor het Hof van Holland in Den Haag of de Grote Raad in Mechelen. Een uitzondering 

op deze regel vormt het juridische conflict tussen mr. Simon van Wissenkerke, deken 

van het kapittel van Sint-Pieter in Middelburg, en Hendrik ‘het Varken’ Cornelisz van 

Wissenkerke over de vraag wie de rechtmatige erfgenaam was van de kinderloos 

overleden Jan van Zoetelingskerke, dat na een uitspraak van het Hof van Holland 

(1511-1516) in beroep kwam voor de Grote Raad (1525-1526). De zaak draaide om de 

 
374 ZA, RZ BO, inv.nr. 96, fol. 101r-102r. De stadhouder van de rentmeester reisde met gewapende 
ruiters enkele malen naar Noord-Beveland om de mannen op te sporen; daarnaast had Jan Jacobsz van 
Hoofvliet, een ‘loopich geselle’ of landloper, iemand in zijn huis in Emelisse verwond. Bollart Piersz tot 
slot compenseerde voor een beroving, nadat hij al eens gevangen had gezeten in Kortgene voor een 
misdrijf. Tegen landlopers werd in de late vijftiende eeuw harder opgetreden, want in 1499 werd er een 
plakkaat uitgevaardigd, waarin alle Zeeuwse gezaghebbers werden geïnstrueerd om ‘alle ledige bouwen, 
spechaelden, specrebauden ende andere heur gesonden leden hebbende, sterck ende machtich 
heurluyden broot te winnen’ gevangen te nemen; ibidem, inv.nr. 103, fol. 110v. 
375 M. J. van Gent, ‘Pertijelike Saken’: Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse 
tijdperk (Den Haag: Stichting Hollandse Historische Reeks, 1994), 389–92. 
376 ARB, Rekenkamer te Rijsel. Bewijsstukken in verband met het zegelrecht van de Audiëntie. Charters, 
inv.nr. 2616. Zie voor andere voorbeelden uit Noord-Beveland: ibidem, inv.nr. 2156 (Hendrik Pietersz, 
Jan, Pieter en Adriaan Jacobsz uit Welle), inv.nr. 2070 (Cornelis Reylez uit Wissenkerke). Zie over 
remissiebrieven in algemene zin: Peter J. Arnade en Walter Prevenier, Honor, Vengeance, and Social 
Trouble: Pardon Letters in the Burgundian Low Countries (Ithaca; London: Cornell University Press, 
2015). 
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interpretatie van verwantschapsbanden, zo blijkt uit de verschillende stambomen die 

in het dossier zijn opgenomen (Figuur 4.5). Een uitspraak is niet overgeleverd, maar 

uit de grafelijke rekening van 1533 kan opgemaakt worden Hendrik van Wissenkerke 

als bezitter van het ambacht van wijlen Jan van Zoetelingskerke aan het langste eind 

had getrokken.377 Zulke juridische processen kostten veel tijd en middelen, waardoor 

weinig Noord-Bevelanders hun gelijk op deze wijze probeerden te halen. 

 

 
Fig. 4.5: Processtuk uit de zaak tussen mr. Simon van Wissenkerke en Cornelis van 

Wissenkerke, waarop hun relatie tot Jan van Zoetelingskerke staat weergegeven, 

1525-1526. 

 

 Een proces dat nauw verband hield met samenwerking en conflict betrof de 

zaak tussen het dijkgraafschap van het westenderdedeel enerzijds en de 

dijkgraafschappen van het midden- en oostenderdedeel anderzijds in de jaren zestig 

van de vijftiende eeuw. De lasten van de waterstaat waren in de daaraan voorafgaande 

 
377 ARB, Beroepen uit Holland, dos. 244. De bijnaam ’t Verken van leden van deze familie ging 
waarschijnlijk terug tot 1242, toen een zekere Hugo Verken tiende pachtte in Wissenkerke en 
Zoetelingskerke; S. Muller en Klaas Heeringa, red., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. 
Deel II: 1198-1249 (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1940), 364 (nr. 985). 
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decennia zodanig opgelopen, dat het voor de geërfden eigenlijk niet mogelijk was om 

die op te brengen, zeker niet in combinatie met de andere grondbelastingen die zij 

moesten betalen.378 In 1466 verzocht het dijkgraafschap van het westenderdedeel de 

graaf om een kwijtschelding van de bede, omdat zij niet in staat waren de lasten van 

het noodzakelijke dijkonderhoud te dragen, waardoor Noord-Beveland, ‘dewelck is 

den slot van al Zelant’ verloren kon gaan. Een grafelijke commissie stelde vast dat er 

wel 4000 pond nodig was om de slechte dijken over een lengte van bijna 5,5 kilometer 

te onderhouden in dit dijkgraafschap, terwijl er voor de dijken in het midden- en 

oostenderdedeel nog eens 900 pond nodig was. Filips de Goede bepaalde dat de meest 

noodzakelijke reparatiewerken moesten gebeuren op kosten van het ‘gemeens lants 

[…] van Noirtbevelant’ door vier jaar lang een heffing van vier groten per gemet te 

heffen om een bedrag van 650 pond op te brengen, aangevuld met een voorschot van 

de vorst van 250 pond. De heffing van het schot werd uitgesteld tot de periode 1470-

1474, dus van kwijtschelden was geen sprake.379 Deze verordening van de vorst werd 

evenwel niet geaccepteerd door de andere twee dijkgraafschappen, terwijl het hele 

eiland in gevaar kwam als de dijken in het westenderdedeel het zouden begeven. 

De ambachtsheren speelden van oudsher een coördinerende rol in de aanleg en 

het onderhoud aan dijken, waterwegen en sluizen. De grondbezitters waren weliswaar 

verplicht tot het onderhoud in natura en het betalen van het dijk- en sluisgeld, terwijl 

de heren verantwoordelijk waren voor de inning van de heffingen en het toezicht. Ook 

op hoger niveau was er samenwerking nodig om tot een effectieve afwatering te 

komen, waardoor er afwateringsgemeenschappen ontstonden, die waarschijnlijk 

opgingen in de grafelijke dijkgraafschappen. In 1327 benoemde graaf Willem III onder 

meer twee dijkgraven voor Noord-Beveland, omdat de ingelanden onderling niet tot 

een keuze konden komen.380 Rond 1375 kwam daar een derde dijkgraafschap bij.381 

Deze grafelijke ambtenaren moesten het probleem van toezicht en coördinatie 

oplossen, maar in de praktijk was hun invloed beperkt omdat ze niet boven de partijen 

 
378 Steensel en Chamuleau, ‘Water, land en dijken’, 135–37. 
379 ZA, RZ BO, inv.nr. 44, fol. 112v-113v; NA, GRReg, inv.nr. 3, fol. 61r-62r. 
380 Mieris, Groot charterboek, 1754, 2:420–21; C. Dekker, ‘De vertegenwoordiging van de geërfden in 
de wateringen van Zeeland bewesten Schelde in de middeleeuwen’, BMGN - Low Countries Historical 
Review 89, nr. 3 (1 januari 1974): 355–57, https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.1830.  
381 Onder het westenderdedeel vielen Kampen, Zoetelingskerke, Wissenkerke en Geersdijk; onder de 
twee andere dijkgraafschappen Kortgene, Welle, Kats, Edekinge, Schoonboom en Dijkshoek ten tijde 
van het proces. In 1528 waren de derdedelen respectievelijk ongeveer 4200, 4700 en 3200 gemeten 
groot; ZA, ZA, Verzameling Verheije van Citters, inv.nr. 67a, fol. 8v-9r. 
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konden staan of niet de juiste capaciteiten hadden (de graven zagen de verpachting 

van de ambten aan de hoogstbiedende doorgaans als een bron van inkomsten). 

Tussen de dijkgraafschappen boterde het al evenmin, want ze weigerden mee te 

betalen aan elkaars reguliere dijkonderhoud. Het westenderdedeel spande in 1468 een 

proces aan bij het Hof van Holland tegen de andere twee dijkgraafschappen omdat die 

geen uitvoering wilden geven aan het hertogelijke mandement van 1466.382 Het Hof 

besloot echter in het voordeel van de gedaagden, die onder meer aanvoerden dat zij 

eerder evenmin op de solidariteit van het westenderdedeel konden rekenen, waarna 

het laatstgenoemde dijkgraafschap naar de Grote Raad stapte.383 Er is geen uitspraak 

in dit hoger beroep bekend, maar in de daaropvolgende decennia stuurde de vorst 

steeds meer aan op de financiering van de waterstaat door het gemene land.384 

 De zaak maakt duidelijk dat de ambachtsheren en geërfden zich verzetten tegen 

hogere dijklasten, ondanks de urgentie van het dijkonderhoud. Het grafelijke ingrijpen 

en de arbitrage door opperdijkgraaf Frank van Borssele konden de impasse niet 

doorbreken. De oplossing kwam uiteindelijk niet voort uit het grafelijke beleid, maar 

uit het overleg tussen de belangrijkste belanghebbenden op het eiland.385 Op 13 maart 

1480 besloten de abt van Middelburg als ambachtsheer, de grafelijke rentmeester, de 

heer van Kortgene als grootste ambachtsheer en opperdijkgraaf van Noord-Beveland, 

het stadsbestuur van Middelburg als vertegenwoordiger van de poorters met 

grondbezit op het eiland, de schepenen van Kortgene en de besturen van de drie 

dijkgraafschappen om jaarlijks dijkgeld van 2,5 groot per gemet te heffen. Vier 

gedeputeerden, een uit elk dijkgraafschap en een namens de abt en de stad 

Middelburg, werden aangesteld om de middelen te besteden aan het dijkonderhoud. 

Bij onderlinge conflicten beslisten de opperdijkgraaf, de rentmeester en de abt. Op 18 

 
382 Priester, Campen en Soelekerke, 44–46; Bruin en Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken. 
I, 12–14. Voor de processtukken van het Hof van Holland, zie NA, HvH, inv.nr. 25, fol. 207-208r, 218v-
219r, 224v-225r, fol. 254r-v, 285r, 338v, 359r; inv.nr. 471, fol. 237r-242v (uitspraak dat de eisers zich 
moesten onderwerpen aan de arbitrage van Frank van Borssele, 4 maart 1469). 
383 RAB, Grote Raad te Mechelen, Beroepen uit Holland, dossier 987; zie Michel Oosterbosch, 
Inventaris van het archief van de Grote Raad voor de Nederlanden te Mechelen: procesbundels 
beroepen uit Holland 1460-1740, Inventarissen 386 (Brussel: Algemeen Rijksarchief, 2006), 11. De 
originele processtukken zijn opgenomen in dit dossier, inclusief getuigenverhoren en beroep- en 
verweerschrift. 
384 De herziene keur van Zeeland uit 1495 en 1515 stelde al als eisen dat dijkgraven gegoed en woonachtig 
moesten zijn in hun ressort en verstand van zaken moeten hebben; Fruin, De Keuren van Zeeland, 201, 
254–56. Zie voor een ordonnantie met die strekking uit 1509; ZA, Verzameling Verheije van Citters, 
inv.nr. 137, waarin ook staat vermeld dat het dijkgeld was toegenomen van 18 mijten (0,75 penning) 
naar 20 tot 24 penningen. 
385 Dekker, ‘De vertegenwoordiging van de geërfden’, 361–67. 
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mei 1490 werd deze samenwerking nog eens bekrachtigd voor een periode van tien 

jaar.386 

In 1528 noemde dit verband van belanghebbenden zich de ‘Staten van Zeeland’, 

die de ingelanden vertegenwoordigden. Volgens hun ordonnantieboek kwamen ze 

jaarlijks bijeen om de regelgeving, naleving en financiering van de waterstaat te 

bespreken, die in handen lag van een breder bestuur. Twee van de kwartiermeesters 

werden nu benoemd door de stad Middelburg, een door de heer van Kortgene en een 

door de grafelijke rentmeester.387 Hoewel deze samenwerking enkele decennia 

standhield, betekende het dat de eigenlijke belastingbetalers minder directe invloed 

hadden op het dijkonderhoud en dat de invloed van bijvoorbeeld de stad Middelburg 

groter werd. Uiteindelijk loste het nieuwe dijkbestuur, gebaseerd op 

vertegenwoordiging van de ingelanden, het kernprobleem niet op, namelijk dat de 

kosten van het dijkonderhoud te hoog waren om alleen door de grondbezitters en 

pachters op te laten brengen. Dit bleek na de overstroming van 1530 toen de vorst 

grote sommen geld moest lenen voor het aantrekken van arbeiders uit de Zuidelijke 

Nederlanden en de aanschaf van materialen in een ultieme poging om het eiland weer 

droog te leggen.388 

  

 
386 ZA, Onze Lieve Vrouwe Abdij, inv.nr. 207 (twee charters). 
387 ZA, Verzameling Verheye van Citters, 1111-1824, inv.nr. 67a; Bruin en Wilderom, Tussen 
afsluitdammen en deltadijken, I, 15–17; Smit, Burgers, en Van der Vlist, red., Bronnen voor de 
geschiedenis der dagvaarten van de Staten van Zeeland, I:XX. 
388 Kesteloo, ‘De stadsrekeningen van Middelburg III, 1500-1549’, 364–65; Dekker, ‘Tussen Twee 
Vloeden’, 618. 
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Conclusie 

 

Noord-Beveland ontstond in de vroege middeleeuwen als eiland en heeft de contouren 

uit deze periode grotendeels behouden, ondanks het feit dat het in de zestiende eeuw 

lange tijd onder water stond. De geschiedenis van het gebied is veel ouder dan de 

middeleeuwse periode, al zijn er relatief weinig materiële en schriftelijke sporen van 

de vroegste geschiedenis van Noord-Beveland overgebleven. De inzet van dit 

onderzoeksrapport is om die sporen, die er voldoende zijn, bijeen te brengen en te 

plaatsen in hun bredere premoderne context. De vorming van Noord-Beveland en zijn 

samenleving in de periode tot 1530 werd enerzijds bepaald door de natuurlijke 

omstandigheden en anderzijds door de contacten met de buitenwereld. De dynamiek 

die beide factoren teweegbrachten, kenden verschillende fases. 

 De bewoning van het gebied van de Scheldemonding en het latere eiland Noord-

Beveland werd sterk bepaald door klimatologische en ecologische omstandigheden. In 

de millennia voor de komst van de Romeinen werd het gebied langzaam bewoonbaar 

en geschikt voor agrarische activiteiten. Dit wordt bevestigd door de vondst van 

boerderijen uit de Romeinse tijd en de opbloei van de havenplaats Ganuenta in de 

tweede eeuw. Vanaf de derde eeuw komt het gebied weer sterker onder invloed van het 

water te staan, maar door verlanding van het veengebied vallen de eerste schorren 

vanaf het begin van de zevende eeuw droog. In de daaropvolgende eeuwen vestigden 

zich nieuwe bewoners op het eiland – de eerste plaatsnaam, Kampen, duikt op in een 

bron uit 976. Vanaf de elfde eeuw legden de bewoners waarschijnlijk kades en geulen 

aan en een eeuw later ook lokale dijken, ook versnelde de ontwatering van het veen tot 

bodemdaling. Het proces van dijkaanleg was waarschijnlijk pas voltooid in het laatste 

kwart van de veertiende eeuw, toen Noord-Beveland een beschermende buitendijk 

had. Op dat moment is er al een nieuwe fase aangebroken, waarbij het water een 

nieuwe bedreiging vormde door bodemdaling, een stijging van het hoogwaterniveau 

en oevererosie. De bewoners en overheden hadden in toenemende mate moeite om de 

dijken goed te onderhouden en de strijd tegen het water ging in 1530 tijdelijk verloren. 

In vergelijking tot de andere Zeeuwse eilanden valt allereerst op dat de natuurlijke 

bescherming van Noord-Beveland relatief beperkt was, waardoor het kwetsbaar was 

voor invloeden van zee. Dit blijkt uit het verdwijnen van Ganuenta in de Schelde, de 

onderbroken bewoning in de vroege middeleeuwen en ook de overstromingen in de 
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late middeleeuwen. Ten tweede was Noord-Beveland groot genoeg om in de late 

middeleeuwen politiek en economisch van betekenis te zijn naast de grotere Zeeuwse 

eilanden Schouwen en Walcheren. 

 In zijn geschiedenis maakte Noord-Beveland op drie momenten uit van 

omvangrijke rijken: het Romeinse, het Karolingische en het Habsburgse rijk. De 

gevolgen van deze fases voor de regio waren heel verschillend, ook wat betreft de 

contacten met de buitenwereld. De Romeinse aanwezigheid had vooral economische 

en religieuze dimensies door de ontwikkeling van de handelsplaats Ganuenta, waar 

ook de tempel van Nehalennia stond. Het is echter moeilijk te bepalen hoe de 

toenmalige bewoners van het gebied deze prominente Romeinse aanwezigheid hebben 

ervaren. In de Karolingsche periode was het jonge eiland nog zeer dunbevolkt en 

waarschijnlijk nog slecht begaanbaar. Er lag ook geen Frankisch koningsgoed in het 

gebied en pas in de tiende eeuw kende de Duitse vorst er bezit toe aan de Gentse Sint-

Baafsabdij. In de centrale middeleeuwen was het vorstelijk gezag niet of nauwelijks 

aanwezig in Zeeland, waardoor de ambachtsheren ook op Noord-Beveland op lokaal 

niveau de macht in handen hadden. Een nieuw proces van politieke centralisatie zette 

zich in de loop van de dertiende eeuw in. Uiteindelijk kwam Noord-Beveland onder 

het gezag van keizer Karel V in 1506. De inwoners van het eiland konden zijn gezag 

niet ontlopen en werden ook door boodschappers op de hoogte gehouden van de 

belangrijkste activiteiten van de vorst, zodat ze onder meer voor hem konden bidden. 

 De politieke context was echter niet bepalend voor de contacten met de 

buitenwereld. In tweede en derde eeuw was Ganuenta door zijn ligging aan de relatief 

jonge Schelde een spil in de handel vanuit Noordwest-Europa naar Engeland door 

voornamelijk Romeinse handelaren en schippers. In de Karolingische periode speelde 

Noord-Beveland geen rol in de handel in het Noordzeegebied, wat niet zozeer met 

politieke factoren als met bodemgesteldheid en bewoning te maken had. Rond 1300 

vervulde Noord-Beveland, met name de havenplaats Kortgene, weer een belangrijke 

functie in de vrachtvaart tussen het continent en Engeland. Hoewel de politieke 

contacten tussen Floris V en de Engelse koning hieraan bijdroegen, profiteerde het 

eiland vooral van zijn gunstige ligging aan de Schelde op de handelsroutes van de Rijn 

naar de Vlaamse steden en naar Engeland. In de loop van de veertiende eeuw verloor 

Noord-Beveland deze positie, met name door verschuivingen in de handelsroutes. Op 

regionaal niveau kwam dat ook tot uitdrukking in de verplaatsing van economische 

activiteit van Zierikzee naar Middelburg en de andere Walcherse steden. 
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 In de vijftiende eeuw waren schippers uit Noord-Bevelandse plaatsen nog wel 

actief in de regionale vrachtvaart, waarbij ze met name agrarische producten 

vervoerden van het eiland naar nabijgelegen markten. Het eiland produceerde in de 

late middeleeuwen met name gerst, zaden en peulvruchten, die op de regionale 

markten van Emelisse en Kortgene werden verhandeld. Waarschijnlijk was de 

schapenteelt in de Romeinse periode en centrale middeleeuwen ook van belang, 

hoewel het gemengde boerenbedrijf toen al gangbaar was. In de late middeleeuwen 

vond er een duidelijke verschuiving plaats naar akkerbouw, waarbij er niet alleen voor 

de eigen bevolking, maar ook voor de export werd geproduceerd. Voor typische 

Zeeuwse industriële activiteiten als zout- en meekrapproductie zijn nauwelijks 

aanwijzingen gevonden, wel kende Noord-Beveland al in de dertiende eeuw 

baksteenovens en waren er in de dorpen verschillende ambachtslieden terug te vinden. 

 Over de omvang van de bevolking in de periode tot de vijftiende eeuw is niets 

met zekerheid te zeggen. Wel is het duidelijk dat de bevolking tegen het einde van de 

twaalfde eeuw sneller toenam. Dat komt naar voren in de bedijkingsactiviteiten, maar 

ook in het ontstaan van nieuwe dorpen en de stichting van parochies. Het religieuze 

landschap bestond verder uit kapellen en het klooster dat tot 1300 in Emelisse stond. 

Bovendien kende de parochies sociale voorzieningen in de vorm van tafels van de 

heilige geest en gasthuizen. Met name het dertiende-eeuwse Onze Lieve 

Vrouwegasthuis in Emelisse was een belangrijke instelling, waar later een 

vrouwenconvent aan was verbonden. In de late middeleeuwen was water geen 

hindernis voor mobiliteit en de inwoners van Noord-Beveland waren goed op de 

hoogte van nieuwe politieke, religieuze en culturele ideeën en ontwikkelingen door de 

activiteiten van handelaren, geestelijken, ambtenaren, studenten en migranten. Het is 

met name opvallend dat tientallen mannen op het eiland zich inschreven als student 

aan de universiteiten van Keulen en Leuven. 

 Op twee momenten stond de Noord-Bevelandse samenleving onder druk. In de 

loop van de derde eeuw speelden klimatologische veranderingen, politieke onrust en 

daarmee samenhangende migraties op, waardoor het gebied in de vierde eeuw werd 

verlaten. De tweede fase ontstond in de loop van de vijftiende eeuw, toen het eiland 

opnieuw bedreigd werd door het water. De politiek-sociale ongelijkheid, de 

toenemende gevolgen van marktmechanismen en hoge fiscale druk verhinderden een 

effectieve aanpak van het onderhoud aan de dijken. Er zijn ook aanwijzingen dat 

inwoners het eiland al in de vijftiende eeuw verlieten op elders een bestaan op te 
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bouwen. Jan Reigersberg uit Kortgene deed dit pas na de overstromingen van 1530 en 

1532, maar analyseert in zijn kroniek het bestuurlijke onvermogen en de natuurlijke 

factoren die een rol speelden in het verlies van het eiland. 

 De geschiedenis van Noord-Beveland kent door de verschillende fases van 

dynamiek en openheid, alsook de precaire balans tussen de menselijke bestaanswijze 

en de natuur, veel verhalen die nog relevant zijn en de moeite van het vertellen waard. 

In grote lijnen verschilde de geschiedenis van het eiland in de periode tot het begin 

van de zestiende eeuw niet fundamenteel van die van de overige Zeeuwse eilanden, zij 

het dat de ontwikkelingen op Noord-Beveland door het verschil in schaal sterker 

werden bepaald door externe factoren. De grote lijnen in dit onderzoeksrapport bieden 

zeker nog mogelijkheden om bepaalde aspecten van deze geschiedenis verder uit te 

werken en aan te vullen. Ten eerste hebben de groepen die in de geschiedenis een 

kleine of onderdrukte stem hadden, weinig aandacht. De oorzaak daarvan ligt primair 

bij het overgeleverde bronmateriaal. Het speuren naar deze stemmen kost meer tijd 

en vergt een andere systematiek en benadering. Ten tweede kan interdisciplinair 

onderzoek naar locaties met premoderne vondsten nog nieuwe inzichten opleveren. 

Het lokaliseren van de oude dorpen en bewoningsplaatsen kon bijvoorbeeld niet 

systematisch aangepakt worden in dit onderzoek, maar geleid door het archeologisch 

beleid van de gemeente kan dit stapsgewijs uitgevoerd worden. Tot slot kan het 

verleden van het eiland inspireren: dynamische periode op premodern Noord-

Beveland hingen samen met een openheid naar buiten en het vanuit de eigen 

geografische ligging strategisch inspelen op ontwikkelingen in de buitenwereld. 
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Lijst van afbeeldingen 

 

 
Fig. 1.1 Paleogeografische kaart, 5500 v.Chr., 1500 v.Chr., 800 n.Chr., 1500 n.Chr. Bron: bewerking van 

de digitale basiskaarten behorend tot P. Vos, M. van der Meulen, H. Weerts en J. Bazelmans, Atlas van 

Nederland in het Holoceen: Landschap en bewoning vanaf de laatste ijstijd tot nu (Amsterdam: 

Prometheus, 2018), beschikbaar gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/paleografische-kaarten. 

 

Fig. 1.2 Een reconstructie van het verlandingsproces van het midden van Noord-Beveland ter hoogte 

van het voormalige Vliete. Bron: Arie van Steensel en Bas Chamuleau. 

 

Fig. 1.3: Reconstructiekaart van Noord-Beveland rond 1530 door De Bruin en Wilderom. Bron: M. P. 

de Bruin en M. H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken. I: Noord-Beveland. Geschiedenis 

van strijd, nederlaag en overwinning op het water (Middelburg: Fa. Littooy en Olthoff, 1961). 

 

Fig. 1.4: Kaart van de gorzen en platen van Noord-Beveland, 1598, door Simon Jansz en Cornelis Jansz. 

Bron: Nationaal Archief, Den Haag, Verzameling Binnenlandse Kaarten Hingman, nummer toegang 

4.VTH, inv.nr. 2802. 

 

Fig. 1.4: Bodemprofiel van de Wijtvliet opgebouwd uit verschillende lagen, van noord naar zuid. Bron: 

bewerking van gegevens uit het DINOloket, https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens, door Arie 

van Steensel en Bas Chamuleau. 

 

Fig. 1.5: De middeleeuwse dijken van Noord-Beveland. Bron: Arie van Steensel en Bas Chamuleau. 

 

Fig. 2.1: Een plattegrond van twee vroeg-Romeinse boerderijen bij Colijnsplaat-Noordhoeksknol. De 

dubbele rij palen van de onderste boerderij laat duidelijk zien dat het gebouw drieschepig was: in de 

lengte waren er drie ruimten van muur tot muur. De fijne stippellijn duidt op een omheining, mogelijk 

voor het houden van schapen. Bron: Erfgoed Zeeland, Middelburg; ZAD CLPNNT4-1161. 

 

Fig. 2.2: Handelaren uit de onderstaande steden staan vermeld op de inscripties gevonden bij 

Colijnsplaat. Op de kaart staat ook het Romeinse wegennet weergegeven (in rood), eind tweede, begin 

derde eeuw na Christus. Bron: Arie van Steensel. 

 

Fig. 2.3: Lange tijd lag Kats gunstig om de scheepvaart over de Schelde te controleren, maar het 

zwaartepunt daarvan verplaatste zich in de vijftiende eeuw naar de huidige Westerschelde. Dit is een 

fragment van de Scheldekaart die in 1504-1505 is vervaardigd naar aanleiding van een conflict tussen 

de stad Antwerpen en de graaf van Zeeland over tolbetalingen. Bron: Felix Archief, Antwerpen. 
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Fig. 3.1: Een oorkonde uit uitgevaardigd door de burgemeesters, schepenen en raad van Kortgene in 

1527, met betrekking tot een proces tussen de kerk- en gasthuismeesters van Kortgene en Bergen op 

Zoom enerzijds en Jan Querijnsz anderzijds over de nalatenschap van Hillegondt Andriesdr Ruychrock. 

De oorkonde is door drie schepenen bezegeld omdat ‘de stadt van Cortkene voirs noch ter tyt geen zegel 

en heeft oft en gebruijct’. Bron: Rijksarchief Brussel, Grote Raad der Nederlanden te Mechelen. 

Processen. Beroepen uit Holland, dossier 336. 

 

Fig. 3.2: Jan van Henegouwen (ca. 1286-1356), heer van Beaumont, verkreeg omvangrijk ambachtsbezit 

op Noord-Beveland en speelde een belangrijke rol in het grafelijke bestuur in de eerste helft van de 

veertiende eeuw. Bron: Jacques de Boucq, Recueil d’Arras, ca. 1570; Bibliothèque municipale, Arras, 

0944.2, fol. 33r. 

 

Fig. 3.3: Overzicht van betalingen door tiendhouders in Kortgene, Coninchem en Welle aan de grafelijke 

rentmeester, 1487. Bron: ZA, RZ BO, inv.nr. 85, fol. 18r. 

 

Fig. 3.4: Akte waarin Zeeuwse edelen, onder wie de ridders Nicolaas van Kats, zijn gelijknamige zoon 

Klaas, en de broers Gerolf en Wouter van Kats, toezeggen zich te zullen onderwerpen aan graaf Willem 

III, 24 juli 1307. Bron: NA, AGH, inv.nr. 309. 

 

Fig. 4.1: Een Nehalennia-altaar uit de periode 150-250 na Christus, gevonden in de Oosterschelde nabij 

Colijnsplaat in 1970. De godin staat met haar voet op het voorsteven van een schip en heeft een mand 

met groenten of fruit in haar hand. Naast haar staat een hond. De inscriptie luidt: ‘Voor de godin 

Nehalennia heeft Vegisonius Martinus, reder uit het land van de Sequani (Besançon), zijn gelofte gaarne 

en met reden ingelost’. Bron: Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden, i 1970/12.13. 

 

Fig. 4.2: Kaart met daarop bij benadering de dertien middeleeuwse parochiekerken van Noord-

Beveland weergegeven. Bron: Arie van Steensel. 

 

Fig. 4.3: Drie beschadigde Christusbeeldjes gevonden te Emelisse, gemaakt van pijpaarde en terracotta 

in de vijftiende of vroeg-zestiende eeuw. Van links naar rechts: Maria met het Christuskind, Christus 

als Salvator Mundi (zegenend gebaar en rijksappel), en het Christuskind met een duif. Bron: Historisch 

Museum de Bevelanden, Goes. 

 

Fig. 4.4: In opdracht van Nicolaas van Kats, wellicht voor de opvoeding van de jonge graaf Floris V, 

stelde Jacob van Maerlant Der nature bloeme samen. In dit geïllustreerde overzicht van de toen 

bekende kennis over de natuur is ook een hoofdstuk over de vissen opgenomen. Bron: Koninklijke 

Bibliotheek, Den Haag, KW KA 16, fol. 119v, manuscript uit 1340-1350. 
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Fig. 4.5: Processtuk uit de zaak tussen mr. Simon van Wissenkerke en Cornelis van Wissenkerke, 

waarop hun relatie tot Jan van Zoetelingskerke staat weergegeven, 1525-1526. Bron: Rijksarchief 

Brussel, Grote Raad der Nederlanden te Mechelen. Processen. Beroepen uit Holland, dossier 244. 

 


