Joosses op ‘Steenvliet’ 1801
De tand des tijds doorstaan?
Inderdaad, het staat er nog. Achter de Nadorst: Prooijense weg nr 12 in Middelburg.
Het heet hoeve of boerderij Steenvliet. Daar hebben jonge Joosses in de Franse tijd en later:
in 1801-1845 gewoond!
Twee stenen pilaren geven toegang als een
soort poort achter een breed ijzeren hek. Kijk
je naar de achterkant van de zuilen dan zie je
een stenen uitstulping met de zwart ijzeren
haken waarin het oorspronkelijke hek eeuwen
geleden paste.
Lang geleden stonden dezelfde stenen
pilaren pal aan de Prooijense watergang. Net
als de schuur links. Alsof ze uit het water of de
gracht oprezen. Er is wel wat veranderd. Er is
een flinke afstand gekomen tussen hek en pilaren. Daartussen vloeide het water van de
watergang. Het omzoomde als een gracht het mooie landgoed of buitenplaats, zoals het op
Walcheren heette. Want voornaam was het!
Op elk van de pilaren zetelt nog altijd een leeuwtje. Ze kijken elkaar aan en bewaken
ferm de ingang tot deze lusthof van bomen, struiken en bloemen. Met hun poten houden ze
stoer een schild vast. Het ene schild toont voorbijgangers het woord Steen, het andere
onthult de rest: Vliet. Inderdaad, zo noemt men de hoeve nog: Steenvliet. Fier ook pronken
zij met het jaartal 1879. Dat hebben ze toch mis. We zullen het uit de doeken doen.
Graag wil ik dus over dit prachtige, vroegere familiebezit meer vertellen. De huidige
eigenaar Adrie van de Putte hielp mij aan historische documenten. De brand die in de 2e
wereldoorlog Middelburg teisterde, verwoestte veel archiefmateriaal. Maar in private
handen zijn verrassende, interessante gegevens bewaard gebleven. De koopakten laten zien
hoe onze familie in de jaren 1800-1845 samengesteld was.
Dat geven we tegelijk door.
Eerst probeer ik naam en oorsprong van de hoeve
te achterhalen. ‘Onze’ hoeve is dat waard. We zullen de
oude documenten ontcijferen: een koopakte van
betovergrootmoeder Joosse-Zwemer, weduwe van
Wouter Gillisse Joosse (1747-1800), en verkoopakten van de jongens Joosse.
Dit stukje pregeschiedenis kan een idee geven van wat er vandaag over is. Enkele
recente foto’s versterken hopelijk goede indrukken, zeker als je de hoeve niet met eigen
ogen kunt gaan zien! Daarna wil ik leuke details vertellen over wie en hoe onze voorouders
als jongeren het hebben bewoond. Hoe zij de hoeve met landerijen eromheen en ver daar
buiten in 1845 echter kwijtraakten. Dan zien we de familie Van de Putte er terechtkomen.
Echt een buitenplaats?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik heb in oude en in recente boeken nog geen
Walcherse buitenplaats aangetroffen met de naam Steenvliet. Wel vond ik een hoeve met
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die naam op veldkaarten en veldnamen van Middelburg en Sint-Laurens zoals die in 1598
zijn opgemaakt.
Het materiaal waarvan de ingangspilaren zijn gemaakt, bewijst dat de hoeve of de
buitenplaats erg oud moet zijn. De huidige eigenaar heeft ze gerepareerd. Want heel lang
geleden zijn ze met te lichte specie gemetseld, zei hij. Bovendien kun je elders, namelijk aan
de Walcherse weg in de richting van Grijpskerke, precies dezelfde pilaren aantreffen als
toegangspoorten tot een boerderij, al zijn daarop geen naamschilden te zien. Die pilaren van
hetzelfde materiaal en op dezelfde manier gemaakt, zijn ook heel oud. En kijk eens naar die
tegels rond de keukenschouw: simpele
voorstellingen zijn ouder dan uitbundige.
Veel buitenplaatsen die het eiland Walcheren
sierden, zijn geruïneerd en verdwenen om
allerlei redenen. Vooral in de Franse tijd
werden de buitens gesloopt. Dat kwam
omdat er grote economische malaise heerste
en er grote behoefte was aan kaphout en
bakstenen. De Franse ideologie speelde de
mensen parten. Gelijkheid en broederschap
houden immers in dat er voor adel en voorname mensen geen plek meer was. Hun
voorname huizen en tuinen konden dus gemist worden. In een straal om Middelburg heen
werden buitenplaatsen afgebroken. Ter Hooge en Toornvliet ontsnapten die dans.
Bovendien, zo werd geredeneerd, landbouwgrond leverde meer op dan stenen huizen. Het
lijkt er evenwel op dat de buitenplaats Steenvliet al eerder was afgebroken. Wat we daarvan
nu nog zien, was het vroegere koetshuis. Dat diende daarna tot woonboerderij.
De aanduiding ‘vliet’ sloeg ongetwijfeld op de stroom die er langs vloeide. Met het
woord ‘steen’ kun je verschillende kanten op. Het stond in de 16e en 17e eeuw soms voor
‘woonplaats’. Zo in de benaming ‘Gravensteen’, dat is: woonplaats van de graaf. Het kon ook
slaan op de weg van Middelburg naar Veere die in deze buurt was aangelegd. Deze heette
op de beroemde kaart van Hattinga ‘de Veerse steenweg’. En dat spreekt toch voor zich?
Steenvliet zal dus hebben betekend: stenen woonplaats aan de vliet. Want vroeger werd er
veel hout voor huizen en schuren gebruikt.
Afgaande op oude kaarten stond ‘Steenvliet’ bekend als lustoord buiten Middelburg
in de Nadorstregio. Elke lusthof was er voor stadse eigenaars die hun ‘vakantie’, nee beter:
de zomer wilden doorbrengen op hun ‘buiten’ om van rust en de natuur te genieten. Na de
Hollandse gouden eeuw (de 17e) bouwden rijke Middelburgers, Vlissingers en Veerenaren
zo’n buitenverblijf op het eiland. Daarom werd de 18e eeuw in Zeeland de Zeeuwse gouden
eeuw genoemd en Walcheren omgedoopt tot ‘Tuyn van Zeeland’. Welke mensen brachten
de zomer op Steenvliet door?
Voorname heren
Inderdaad: vooraanstaande Middelburgse families werden eigenaar van Steenvliet,
zo leren de archieven. Wat denk je van Johan en Adriaan en François Abraham Steengracht?
Zij lieten hun tijd goed weten dat ze er waren. We kennen hen als eigenaar van deze ‘hoeve’
aan het begin van de 18e eeuw, of eind 17e eeuw. Ik vermoed dat het gaat om Johan, heer
van Oostkapelle, destijds bekend dichter, niet minder zeer invloedrijk. Dat gold ook Adriaan,
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heer van Wisch en van beide Souburgen. Hij was hoogbaljuw, rentmeester en fiscaalgeneraal van bewesten Schelde!
Mogelijk waren zij verwant aan de vermogende familie Van Perre. Adriaan was
toeziend voogd van ene Barbara van Perre. Johan Steengracht was in 1723 gehuwd met
Anna Catharina van Perre, zo weten we uit zijn gedichten en een grafschrift. Misschien
waren zij zonen van de bekende 17e-eeuwse Nicolaas Steengracht. Maar laat ik ophouden
over deze voorname familie. Eén ding is mij duidelijk: het waren deftige mensen die de
Hoeve toen in bezit hadden, en dat niet om er te ‘boeren’!
Van hen kocht de heer Cornelis Parmentier Steenvliet in 1753. Dat leiden we af uit
een lijst van eigenaren in Sint-Laurens, Brigdamme, heerlijkheid Schellach en MiddelburgAmbacht. Over Cornelis kwam ik niet zoveel te weten. Slechts dat hij in maart 1759 met Jan
Bommenee een suikerfabriek kocht, vlak buiten de Dampoort van Middelburg. Hij zal mede
daarom land nodig hebben gehad.
Of verbouwde men op Walcheren nog geen suikerbieten? Dat lijkt mij wel. Suiker kon
je toen niet meer gemakkelijk uit Brazilië of Suriname krijgen. De slavernij werd uiteindelijk
door Middelburgse ondernemers en plantagehouders overzee afgeschaft, namelijk na 1863.
Dat wierp hier misschien zijn schaduw al vooruit? Er bleven toen ook Middelburgers en
andere Zeeuwen eigenaar van kolonies in Venezuela, Suriname en andere Zuidamerikaanse
kusten, in Berbice, Pomeroon, Essequibo en op vele Caraïbische eilanden.
Misschien dat Cornelis Parmentier met beroemde suikerheren trachtte in eigen regio
suiker te produceren! Tot de hoeve behoorden namelijk heel wat landerijen, zoals we straks
van onze betovergrootmoeder Johanna Joosse-Zwemer begrijpen.
Als erven van Cornelis Parmentier kregen Abraham, Jan en Leendert Bouman (was
Leendert winkelier in Middelburg?) in 1785 de hoeve in handen met landerijen: 14 gemeten
en 215 roeden. In onze ogen was dat geen omvangrijk bezit, als je de kleinschaligheid van
het eiland in rekening brengt. Het omvatte zo’n 6 hectare, dus ruim 14 gemeten; 1 gemet
was 0,4 hectare en stond voor 300 roeden, zo heb
ik me laten vertellen.

Johanna Joosse-Zwemer
De gebroeders Bouman: Leendert, Jan en
Abraham woonden er niet, noch bewerkten zij
zelf het land. Wouter Gillisse Joosse zal er rond
1790 werk hebben gevonden (zie: Joosses in
Middelburg-Ambacht 1780).
Het is duidelijk dat Juffrouw Anna
Margaretha Gerritse als weduwe van Leendert Bouman en Juffr. Johanna Petronella
Boellaard, weduwe van Abraham, hertrouwd met Willem Anthonij Snoek, het onroerend
goed, te weten de hoeve Steenvliet met diverse stukken “Wei-, Moes-, Bouw-, Zaaijland en
Bosch” aan Johanna Joosse-Zwemer onze betovergrootmoeder verkochten op 6 en 8
oktober 1801. En wel ten overstaan van de Middelburgse schepenen, Jacobus Henricus de
Raad, Jacobus Pijpe en Andries Lauwerens Wisse ten kantore van notaris Jacob Luijgens.
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Op de koopakte prijken hun namen in keurig handschrift. Onderaan staat in de marge
geschreven dat de koopakte gelegd is ter secretarie van Stad Middelburg Ambachten en van
Brigdamme. Geen wonder, het land lag in de ‘gemeenten’ Sint Laurens, Brigdamme en rond
de hoeve in Middelburg-Ambacht.
Van de erven Bouman en Gerritse kocht onze betoveroma Johanna zowel hoeve als
het land. Dat zal ik preciezer verhalen als aanvulling op het verhaal: Joosses in MiddelburgAmbacht 1780. We zien haar kinderen, de jonge Joosses, opgroeien, wonen en werken. De
hoeve was met het omringende land een gewild bezit, inclusief de goudvis- of karpervijver.
Dat zal een mooie vijver zijn geweest. Daar hechtten de Joosses zeer aan, zo begrepen we
naderhand!
Weduwe Joosse-Zwemer
Keken haar kinderen Gillis, Laurens, Abraham (onze voorvader), Arij, Matthijs, Leuntje
en Maria vreemd op toen moeder Johanna na overlijden van vader Wouter Gillisse Joosse in
juli 1800 op 6 en 8 oktober 1801 zoveel onroerend goed kocht en zich de vertrouwde hoeve
Steenvliet eigen maakte? Niet alle kinderen maakten het mee.
Vader Wouter Gillisse Joosse was in Kleverskerke geboren en gehuwd met Johanna
Zwemer uit Sint Laurens. In Brigdamme, dus vlak bij
Steenvliet, werd hij dinsdag 22 juli 1800 begraven.
Leuntje was net 3 jaar geworden. Misschien waren er
intussen meer kinderen jong overleden. In ieder geval
bleef moeder Johanna in 1800 met 6 kinderen achter.
Onwaarschijnlijk lijkt het dat Wouter hen als
‘landman’ een forse erfenis naliet. Toch kon Johanna
de onderhandelingen aangaan met de erven Gerritse
en Bouman in 1801. Het ging haar om 52 gemeten en
32 roeden zoals dat keurig in de akte dd 29 oktober
1801 werd opgesomd:
“den hofstede genaamd Steenvliet met zijn huizinge, zomerkamer, goudvisvijver,
schuuren, stellinge en bakkeet en verderen timmer staande en gelegen agter de
nadorst onder deze stad Middelburgs Ambachten buiten de noordpoorte der
voornoemde stad met de nombre van 52 Gm 32 R, zoo moes, Weij als Zaaijlanden
gelegen in differente blokken en folioos als onder de stad Middelburgs Ambachten
onder Noordmonster in den Molenwaterblok … , in Anthonij Janssen Moy blok …
tesamen 20 Gm 56 R., onder Brigdamme beoosten Nieuwenhove … Benoorden
Prooijen … samen 21 Gm 25 R., onder Schellag in Willem Jansdom blok … in Cornelis
Pier Reguliersblok … samen 10 Gm 251 R.”.
Di was voor die tijd een aardig bezit aan onroerend goed! In het eerdere verhaal staat
de prijs die Johanna betaalde! Het was gelukkig niet met een hypotheek belast. Zij kon het
ook om andere redenen onbelast accepteren. Daar staan we een moment bij stil.
Denk vooral niet dat het toen op Walcheren rustig was. Felle partijschappen roerden
zich als Oranje- of Fransgezinden. Johan Steengracht was prominent Oranjegezind. Aan zulke
personen was in Zeeland trouwens geen gebrek. De Van Citters-clan beheerste Walcheren.
www.ljoosse.nl

Dat werd speelbal in handen van Engeland en
Frankrijk, afgedacht van wat Nederlandse soldaten
ter verdediging er aanrichtten. Zullen de jongens
Joosse vaak uit het raam in de richting van Veere
hebben gekeken? Zie de foto hiernaast met het
oorspronkelijke(!) raam, uitkijkend naar de Veerse
weg (nu nieuwbouw Nadorst).
In 1794 hadden de Fransen een nieuw
offensief ontketend. Plotseling zwierven er 4000
Franse soldaten op het eiland rond. Zij meenden eigenaar van alles te zijn, vooral van de
havenstad Vlissingen. Ze namen paarden, vee en veldgewassen weg, stroopten het
platteland af om ervan te genieten! Het kan de jongelui Joosse niet zijn ontgaan! Hebben ze
gesidderd toen Veere in 1809 werd gebombardeerd en Vlissingen aan flarden geschoten?
Het prachtige, van Antwerpen gekopieerde stadhuis in Vlissingen werd voorgoed een
puinhoop.
In Middelburg en omstreken zullen velen zich lang herinnerd hebben hoe het huis
van patriot Steveninck aan de Noordstraat in 1787 was beschoten en vernield. Op de
Seisdam was ook oproer bij het huis van een arts. Daar deed Adriaan Suurmond aan mee,
jonge man uit Grijpskerke (zie het verhaal Suurmonds ver-Walcherst). Het kostte hem zijn
leven: Adriaan werd op zondag 1 juli 1787 doodgeschoten! De stad Middelburg werd na de
komst van de Fransen in 1798 uitgeroepen tot hoofdstad van het Departement Schelde en
Maas. Politiek woedde de strijdvraag of Walcheren voortaan tot Frankrijk zou behoren, of
bezet Nederlands gebied zou heten, vertelt L.W. de Bree in zijn “Walcheren onder Vreemde
Heersers” (1945). Die kwestie werd in 1802 inzet van onderhandelingen met ‘Holland’. In
1803 laaide ook de strijd tussen Frankrijk, Engeland en Pruisen weer op. Men wilde de
havenstad Vlissingen in handen hebben, inclusief de Schelde. Zeeland verarmde snel. Dat
was op Walcheren te voelen!
Oorlogsgeweld
In 1809 deden Engelsen een zware aanval op Walcheren. Zij landden tussen
Vrouwenpolder en Oranjezon in Breezand en overspoelden het eiland met hun troepen. Ze
werden door niemand op Walcheren als “bevrijders’ binnen gehaald of ooit als zodanig
genoemd. Ondanks overlast en ellende was waarschijnlijk ook de familie Joosse redelijk met
de Fransen ingenomen.
Trouwens, Duitsers werden ook niet echt weggekeken door de eilandbewoners in de
2e wereldoorlog, zo blijkt in het Suurmondverhaal: tante Jo vertelt.
De Engelse invasie in 1809 betekende veel kanongebulder rond Veere en grote
overlast voor het platteland. De Engelse aanvoerder Lord Chatham stuitte op weinig Franse
weerstand en trok zijn linies op over het eiland. Op 30 juli 1809 lagen Engelsen al op de lijn
van Meliskerke over Grijpskerke naar Sint Laurens zodat ze een derde van Walcheren in
enkele dagen in handen hadden. De Fransen waren geweken tot aan Abeele, halverwege
Middelburg en Vlissingen. Lord Chatham nestelde zijn hoofdkwartier in Middelburg en hield
zich aan zijn belofte dat de troepen niet over het platteland zouden zwermen, niet zouden
ingekwartierd worden bij de boeren. Inderdaad verrezen er barakken voor de soldaten.
Persoonlijke bezittingen werden ontzien. Dat ging met Franse soldaten wel anders. Zij
schuimden de boeren af en werden bij boeren en burgers gehuisvest om hen van voedsel te
voorzien.
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In die tijd ontwikkelde de Zeeuwse koorts zich tot een enorme plaag, zeker voor de
Engelsen. Veel Engelse soldaten en officiers werden er slachtoffer van. Het was een soort
malariakoorts waartegen de eilandbewoners beter bestand waren. In de maanden juli tot en
met november 1809 overleden er 39 Walcherenaren aan de Zeeuwse koorts. Hun overlijden
had bij 197 mensen een andere oorzaak. Vergelijk dat eens met de Engelsen! Alleen al van
13 tot en met 23 september 1809 stierven er in totaal 24.356 Engelse personen aan de
Zeeuwse koorts. Daarom begon het Engelse leger zich terug te trekken. Twee dagen voor
Kerst verlieten alle Engelsen het eiland Walcheren.
In 1810 kwam Napoleon ons eiland inspecteren. Hij beloofde herstelbetalingen voor
de opbouw van het geschonden land. Dat maakte betoveroma Johanna niet meer mee.
Napoleon kwam in mei 1810, zij overleed in januari van dat jaar.
Kortom, Johanna Joosse-Zwemer durfde onder Franse oorlogsdreiging nogal wat aan!
Tegelijk zitten we met de vraag: hoe kwam zij aan de forse koopsom. Binnen 5 dagen moest
het geldbedrag ten kantore van de notaris contant zijn voldaan. Een niet geringe opgave!
De Zwemers
Het komt mij voor dat Johanna uit een gegoede familie kwam. Wie was zij? Vader
Laurens Swemer en moeder Elisabeth Makebeke waren waarschijnlijk overleden. Hun
oudste zoon (voor zover ik weet) was Christiaan Zwemer, geb. 14 november 1745. Hij was
vermogend. Althans, toen hij 20 februari 1812 als weduwnaar van Maatje Blok zijn tweede
vrouw Maartje Houterman huwde. Zij was in 1748 te Biggekerke geboren en in 1812
weduwe geworden van Pieter Staats.
Christiaan vinden we in 1812 vermeld als “Rentier”, of in rond Zeeuws, rentenier.
Eerder legde ik in het vorige verhaal uit dat er diverse Christiaan Zwemers in koop- en in
verkoopakten uit Middelburg, Sint Laurens en Brigdamme opdoken. Al of niet verwanten, ze
kochten en verkochten blijkens “Transporten van onroerend goed” behoorlijke bezittingen,
woonhuizen en landerijen.
We houden het erop dat de familie kapitaalkrachtig was. Johanna was waarschijnlijk
de tweede of jongste dochter. Zus Leuntje was een jaar eerder in 1754 geboren. Zij huwde
Albert van Wijk. Ze kregen zoons en ook een dochtertje, Elisabeth van Wijk. Haar komen we
straks tegen als de vrouw van Laurens Gillisse Joosse, tweede zoon van Wouter en Johanna
Gillisse Joosse-Zwemer.
Op de hoeve
Waarschijnlijk huisde het gezin sinds 1790 op hoeve Steenvliet aan de Prooijenseweg.
E zeiden het al: ze bleve er lange tijd. Gilllis Gillisse Joosse nam als oudste na het overlijden
van vader Wouter Gillisse Joosse in 1800 het beheer op zich. Toen Johanna 16 februari 1810
stierf (aan de Zeeuwse koorts?) werd hij, Gillis Gillisse Joosse, de eigenaar van de Hoeve. Ik
vermoed dat ze toen familieberaad hebben gehouden en dat Gillis het door een faire koop
verwierf, zoals dat opnieuw na zijn overlijden gebeurde ten gunste van Laurens Joosse. Gillis
Gillisse Joosse staat in de lijst van 1810 als eigenaar genoteerd voor de “kk van Johanna
Zwemer”. Geen van hen was in 1810 gehuwd en Gillis bleef zijn leven lang ongehuwd.
Zijn broer Laurens (geb. 15 maart 1783) hielp hem op de boerderij. Ook toen hij,
Laurens, 19 sept. 1811 trouwde met Elisabeth van Wijk, dochter van eerdergenoemde Albert
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van Wijk en Leuntje Zwemer (zijn tante). Zij was 16 juli 1786 geboren en dus drie jaar jonger
dan bruidegom Laurens die in 1811 de mooie leeftijd van 28 jaar bereikte.
Zullen beiden, misschien met Abraham als broers,
’s avonds bij de schouw peinzend vaak een pijpje hebben
zitten roken(?). Praatten ze over wat er op Sint Laurens
gebeurde in 1814? Walcheren was immers het laatste
bolwerk van Frankrijk in het noorden!
Om te voorkomen dat de burgers tegen de
Fransen de strijd oppakten, werden wapens gevorderd.
11 februari 1814 kwam de Franse commandant bij de
burgemeesters van Sint Laurens en van Brigdamme. Alle
vuurwapens van burgers werden opgeëist. Daarom beval
hij de burgemeesters met klokgelui de mensen samen te
brengen. Fransen kwamen tegelijk vee roven. Nauwelijks een uur later of de boeren van Sint
Laurens en Brigdamme (ook onze voorouders?) verschenen met snoeisabels en hooivorken
bij de Franse officier. Deze voelde zich ernstig bedreigd en nam de vlucht. De burgemeesters
van Sint Laurens, Brigdamme en Aagtekerke werden met enkele predikanten gevangen
genomen als ‘oproerkraaiers’. Uiteindelijk moesten de Fransen vertrekken, mede omdat de
burgers geen compagnie wilden vormen voor de versterking van het Franse garnizoen in
Vlissingen. Men koos liever geen partij tussen Fransen en Engelsen.
Gillis, Laurens, Abraham en Arij zullen als broers al deze ontwikkelingen vast wel bij
de keukenhaard besproken hebben!
Gezins- en familievorming
Laurens en Elisabeth kregen een aantal kinderen. De geboorteakten zeggen dat al
hun kinderen op Steenvliet geboren werden. Het werd aangeduid: “Nadorstweg C35”, een
woonplaats binnen Middelburg-Ambacht.
Ik doel nu op de kinderen van Laurens en Elisabeth: Wouter (geb. 11/11/1812),
Leuntje (29/10/1813) die haar 10e verjaardag niet meer beleefde, Leuntje (geb. en overl.
1814), Louwerina (geb. 3/5/1817, 3 dagen later overleden), Louwerina (geb. 28/12/ 1818),
Albert (geb. 19/8/1821, 3 mnd later overleden) en Elisabeth (geb. 7/12/1825). Toen Laurens
de geboorte van zijn kinderen aangaf kreeg hij van de ambtenaar van de burgerlijke stand
het beroep “jardinier” en “cultivateur”
toegekend. Ook schreef deze dat Laurens
Gillisse Joosse op het adres “Dependences
de cette ville C 35” woonde. De ambtenaar
liet bij alle kinderen de toevoeging “Gillisse”
weg. Misschien dat de Franse
machthebbers eenvoudige namen wilden:
waarom moeilijk en ingewikkeld doen?
Wat zullen de kinderen, neefjes en
nichten van oom Gillis, oom Abraham en
oom Arij vaak (warmpjes?) voor de oude
schoorsteenmantel en op het erf hebben
gespeeld.
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Kijk naar de oude tegels bij de haard. Deze stralen uit dat ze heel oud zijn evenals de
schouw zelf. Sommige blauwgrijze tegels zijn echt al uit de 16e of 17e eeuw. Ze zitten er nog,
al brokkelen ze af vanwege het zoute water dat Walcheren in de 2e wereldoorlog teisterde.
Het zit nog steeds in de muren en werkt bij tijden heftig.
Ongetwijfeld woonde Abraham, derde zoon van Wouter en Johanna, eerst op de
hoeve. Hij zal zijn moeder, Gillis en Laurens hebben geholpen. Hij trouwde in 1818 met
Maatje Tange. Toen ging hij op Ter Buttinge onder Grijpskerke aan het werk. Daar werden
hun eerste kinderen geboren. Later verhuisden Abraham en Maatje naar de wijk ’t Zand in
Middelburg-Ambacht.
Of bleef Abraham niet lang op Steenvliet omdat het er gevaarlijk was? De Franse tijd
had hen een zeker voordeel gebracht. De politie was gereorganiseerd en leverde goed werk.
Men dacht na over een soort toezicht op de politie en het instellen van marechausseebrigades.
Ik vermoed dat Abraham vlak vóór zijn huwelijk in 1818 naar Ter Buttinge vertrok.
Daar had schoonzus Elisabeth trouwens vrienden, blijkt in 1845. Het vertrek van Abraham
naar Ter Buttinge kan ook zijn ingegeven door het overlijden van zijn broer Gillis in 1817 en
de overname van Steenvliet door Laurens.
Familieberaad in 1817
Terug naar Steenvliet waar de Joossefamilie, zoals gezegd, uitdijde door het huwelijk
van Laurens en Elisabeth. Gillis Gillisse Joosse overleed 16 februari 1817. Dat werd reden
voor familieberaad: wie wilde de hoeve voortzetten? Hechtten zij aan het boerderijleven?
Dat was zeker het geval. Laurens wilde het graag overnemen. Hij had er belang bij als
opvolger van zijn moeder en broer Gillis er te blijven wonen en werken. Juridisch en ethisch
pasten zij daar een eerlijke mouw aan vast. Gezamenlijk besloten Laurens, Gillis, Abraham,
Arij, Matthijs en Leuntje, de in leven zijnde erfgenamen van Johanna Joosse-Zwemer, de
hoeve met 52 gemeten en 32 roeden land publiek (nota bene!) te verkopen. Daarbij werd
van te voren afgesproken dat iemand voor en namens Laurens zou bieden.
Het verkoopdocument vertelt dat Abraham en Laurens landman waren, en wel te
Middelburg-Ambacht. Arij stond bekend als “arbeider te Brigdamme”. Matthijs was weg en
Leuntje was “dienstmeid te Middelburg Ambacht”. Maria was overleden en gehuwd geweest
met Jacob Louwerse te Grijpskerke. Minderjarig zoontje Jan had recht op een deel van het
geld. Daarom moest tot liquidatie en verkoop worden overgegaan. Vader en voogd Jacob
kreeg toestemming van de Vrederechter voor minderjarige Jan te handelen. Een document
tot ‘verlening van machtiging’ werd hem daartoe verstrekt.
Mede-erfgenaam Mathijs Gillisse Joosse was afwezig. Hij had vertegenwoordigers
aangewezen die bij de publieke verkoop hun machtiging overlegden. Matthijs had namelijk
deze verklaring getekend:
“Ik ondergetekende Matthijs Gillisse Joosse verklare uit hoofde ik mij gedrongen zie,
mij uit den Lande te begeven en dit somwijlen een geruime tijd zoude kunnen duuren, bij
dezen tot mijn algemeen gemagtigde te benoemen Albert van Wijk in Middelburg Ambacht
en Jan Jansen in Lieve Vrouwe Polder”.
Dit stuk was 14 september 1813 opgemaakt. Ik vermoed dat hij toen ging varen (als
visser?) of op de vloot, of nam hij dienst in het leger? Zijn verklaring diende mede voor het
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legaliseren van de verkoop van Steenvliet. De jonge Joosses overhandigden alle documenten
8 mei 1817 aan notaris Johannes van de Broecke in Middelburg. Jacob Louwerse leverde zijn
machtiging in van de Vrederechter van het kanton Middelburg. Na deze formele rompslomp
gaf de Vrederechter autorisatie tot verkoop op 9 september 1817.
De erfgenamen stelden wel een
voorwaarde bij de koop. Als verkopers behielden
zij zich het recht voor op vruchten en groenten die
nu op het land stonden en aan de bomen hingen.
Bovendien claimden ze het recht op vierjarig
kaphout en op de goudvissen in de vijver
(rechts op de foto lag de vijver, nu is het een
grasveld).
De verkoop werd aldus geregeld tot de “verlangde
liquiditeit” ten overstaan van Willem van Sprang en deurwaarder van het Vredegerecht
Gerrit van Maasbergen. Dit alles voltrok zich in de Middelburgse herberg “De Bijl” op 25
september 1817.
Luister maar mee!
De notaris meldde allereerst: “De voorschreven Hofstede en Landen is wegens de
verkopers, ingesteld op een Somma van Dertig Ponden vlaams per gemet en vervolgens
opgeroepen zijnde op Wijnpenningen à Vijf Schellingen te ponde hebben geboden:” Als
eerste bieder deed Jan Wisse “landman wonende te West Souburg” er een pond bovenop.
De biedingen gingen vervolgens tussen Adriaan Jongepier “landman wonende onder stad
Ambagten”. Uiteindelijk werd Jan Wisse de hoogste bieder: 37 vlaamse pond bood hij per
gemet. Hij deelde daarna mee dat hij voor en namens Laurens Gillisse Joosse had geacteerd.
Het totale bedrag werd vastgelegd op 1927 vlaamse ponden en 19 schellingen. Met
“palmslag” werd de koop beklonken.
Betalingsconditie was dat de koopsom “geheel Contant” ten kantore van de notaris
moest worden voldaan binnen veertien dagen, en wel volgens artikel 7 van de koopakte: “in
grof Zilver of Goud geld, Hollandsche of Zeeuwsche spetie, zonder eenige biljetten, papiere
geld, of andere Effecten waarvan men de Cours bij toekomende wetten mogt worden
geïntroduceerd, aan de Beneficiën van welke hij bij dezen Renuncieert”. Zo’n voorwaarde
was gebruikelijk.
Men vertrouwde in postnapoleontische tijd kennelijk het papiergeld niet. Aldus
werden de hofstede en de landen aan Laurens Gillisse Joosse in 1817 toegewezen.
Wat dreef weduwe Elisabeth Joosse-van Wijk tot verkoop?
Opnieuw was er familieberaad nodig. Want Laurens Gillisse Joosse overleed 6 januari
1830. Dat gebeurde evenals bij moeder Johanna en broer Gillis aan het eind van de winter.
Overigens had de familie ook diverse kinderen van Laurens en Elisabeth naar het Brigdamse
kerkhof gedragen. Samen was men het er na Laurens’ begrafenis over eens dat Elisabeth
met het gezin op de hoeve kon blijven wonen. Ook werd afgesproken dat Arij als toeziend
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voogd zou optreden voor beide minderjarige dochters Louwerina Gillisse Joosse en Elisabeth
Gilliisse Joosse. Dat legde de Vrederechter te Middelburg 22 januari 1830 vast.
Na Laurens overlijden hertrouwde Elisabeth. Het werd geen gelukkig huwelijk.
Gaandeweg gedroeg haar man Pieter Wondergem bij wie ze in Grijpskerke introk, zich
steeds vreemder. Uiteindelijk werd de rechter ingeschakeld. 18 september 1844 verklaarde
deze dat Pieter Wondergem rechtens onbekwaam was tot handelen. Waarom? Pieter leed
aan “krankzinnigheid”, luidde de uitspraak van de arrondissementsrechtbank te Middelburg.
Kennelijk moest Elisabeth twee huishoudens of boerderijen in standhouden. In 1845
bleek Steenvliet hypothecair belast. Er was dus geld nodig om aan verplichtingen te kunnen
voldoen. Het land bleek bovendien niet te verkavelen. De landerijen lagen te ver uit elkaar,
zodat er niet echt effectief te werken was. Mogelijk moest zij ook nog eens de verpleging van
haar man bekostigen. We vonden hem overigens niet als patiënt van een zorginstelling
ingeschreven zoals het Middelburgse gasthuis. Elisabeth voelde zich genoodzaakt Steenvliet
en bijbehorend land te verkopen.
Overeenkomstig de wettelijke procedure nam ze notaris Abraham van de Broecke
(Azn) in de arm. De erfgenamen van haar eerste man Laurens Gillisse Joosse hadden daar
uiteraard mee te maken. Wouter Gillisse Joosse, oudste zoon van Laurens en Elisabeth, was
nog in leven. Dat gold ook Johanna Gillisse Joosse, Louwerina Gillisse en Elisabeth Gillisse
Joosse. Zwager Arij trad voor de beide laatste kinderen op als voogd en was bij de verkoop
present. De arrondissementsrechtbank verleende 10 maart 1845 autorisatie tot verkoop. In
de akte noteerde de notaris keurig de volledige naam van alle betrokkenen. Anders dan de
ambtenaar van de burgerlijke stand had gedaan, kwam de toevoeging Gillisse telkens weer
tevoorschijn.
Besloten werd het onroerend goed te splitsen. De eerste zes percelen omvatten de
hoeve met opstallen, 7 bunders, 59 roeden en 70 ellen land: “woonhuis, wei- en zaailanden,
boomgaard, Bosch, sprinck en moesland aan de Nadorst”. Inbegrepen waren volgens artikel
3 de losse goederen uit het woonhuis: “twee platen en een haardijzer, de bedstede, de
dilthouten in de schuur, benevens voor het bezaaijen en bewerken der landen en de
mestput, waarbij de verkopers de vrijheid zullen hebben om twintig voer mest, kosteloos uit
de mestput te halen”. De percelen 7-13 betroffen 8 bunders, 46 roeden en 90 ellen in de
gemeente Sint Laurens, en tertio: 4 bunders, 57 roeden en 50 ellen in Vrouwenpolder.
Voorts werd bepaald dat de verkoop per perceel zou geschieden, daarna “in massa”.
Allereerst kwamen de eerste 6 percelen aan bod, vervolgens de laatste zes. Na een bod op
het totaal van de eerste zes en daarna van de laatste zes percelen zou tot slot een bod op
het geheel worden uitgebracht. De hoogste bieder zou dan de wettige koper zijn. Hij zou
“binnen vijf dagen na toewijzing ten kantore en in handen van de notaris contant in grof
zilver of goud geld nederlandsche muntspecie moeten betalen twee ten honderd van het
bedrag hunner koopsommen voor rantsoenpenningen ten behoeve aan de Verkoopers, in
plaats van kamerhuur en gelag, bij den verkoop te verteren”. Dus: kosten koper, namelijk de
kosten voor wat men in de herberg zou huren en/of eten.
Zo begon de werkelijke veiling in de herberg van Laurens Verhage te Koudekerke. Op
de eerste percelen bood de oudste zoon van Elisabeth Wouter Gillisse Joosse. Hij had er
belang bij het woonhuis en erf te kopen en bood 3000 gulden en 99 en een halve cent.
Anderen gingen hoger, zoals koopman Pieter Jacob Noé uit Middelburg. Hij sloeg er zijn slag
en bleek uiteindelijk de hoogste bieder op alle percelen samen. Voor de eerste zes percelen
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bood hij 8594 gulden en 69 en een halve cent. Voor het totaal moest hij 15.248 gulden en 58
en een halve cent neerleggen.
In aanwezigheid van Stephanus Ragut, schoenmaker te Middelburg en Adriaan Flipse,
bode van het gemeentebestuur te Grijpskerke, werd de verkoop beklonken. Betrokkenen
tekenden de akte; behalve Johanna en Louwerina. Zij verklaarden dat ze niet schrijven
konden. Koopman Pieter Jacob Noé werd de nieuwe eigenaar.
Mogelijk had hij meer invloed. De toegang tot Steenvliet over de brede watergang
was lastig en wankel. Noé vond dat het bruggetje verbeterd moest worden en diende een
verzoek in. Polderschap Walcheren besloot een ingenieur aan het werk te zetten, de situatie
op te laten meten en een stevige brug te doen ontwerpen. De schets is te raadplegen in het
Zeeuws Archief onder nrs 2382 en 2384: “brug over de Schellachsen sprinck tot de oprit van
de hoeve Steenvliet”. Nadat alles was uitgemeten en uitbesteed werd de brug inderdaad
naar de mooie pilaren met de leeuwtjes over de watergang gebouwd in 1857. Voortaan was
er voor boerenwagens ruime toegang!
Noé zelf heeft er niet geboerd. Hij was koopman. In de Middelburgsche Courant en
die van Het Zuiden lezen we later dat het opnieuw
openbaar werd geveild. Toen woonde er ene Joos
Joosse op de hoeve.
We weten nu in ieder geval hoe de familie
Joosse aan Steenvliet kwam en waarom Elisabeth
Joosse-van Wijk met medeweten van Arij Joosse
alles opgaf, ondanks dat haar zoon Wouter er veel
voor over had de hoeve te behouden. Hij wilde er
blijven wonen en werken. Misschien was de latere
huurder van de hoeve Joos Joosse een zoon van
deze Wouter.
Naar de familie Van de Putte (1879-2012)
Opnieuw werd overlijden reden voor een openbare verkoop van Steenvliet. Niet
alleen Pieter Jacob Noé was overleden, namelijk 21 juli 1863, waarom zijn weduwe een
testament had laten opmaken door de Middelburgse notaris Alex François Sifflé op 4 april
1867, ook zijn weduwe Metje Hendrika Matzinger stierf, en wel op 28 mei 1878.
Twee kleinkinderen, Petrus en Henderika Petronella, woonden in Middelburg,
dochters van Jan Pieter Koppel en Maria Elisabeth Noé die in Pottsddown (USA) woonden.
Alle erfgenamen van vader en moeder Noé stemden in met de veiling van de onverdeelde
boedel ten gunste van beide Middelburgse kleinkinderen.
De erfgenamen van Noé waren: Willem Appel, “collecteur van de Nederlandsche
Staatsloterij te Middelburg” vertegenwoordigde zijn vrouw, oudste dochter Anna Jacoba
Noé. Verder betrof het Isaac Johan Milborn en zijn vrouw Dina Catharina Noé die 12
december 1887 te Middelburg overleed, Lodewijk Noé, koopman te Elisabethport (USA),
Adrianus van de Water, smid in Amsterdam, gehuwd met Metje Hendrika Noé, en
genoemde Jan Pieter of Petrus Koppel met Maria Elisabeth Noé in Pottsdown, ten slotte
Pieter Jacob Noé die in Spring City (USA) woonde. Opvallend: drie kinderen woonden in
Noord-Amerika, behoorden zij tot de vele landverhuizers die in de 19e eeuw daarheen
trokken? In ieder geval: de openbare veiling moest in allerlei kranten worden aangekondigd.
De kosten daarvan waren voor de koper(s).
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Het werd precies gepubliceerd in de Middelburgsche Courant de dato 9 september
1878 op bladzijde 3 en 4: “Gisteren is alhier te koop aangeboden de hofstede Steenvliet met
de daarbij behoorende bouw-, wei- en moeslanden, enige percelen weiland, alles te zamen
groot 19 hectare, 2 aren en 65 centiaren. Het werd uitgesplitst in 19 nummers of percelen.
Het eerste perceel betrof “hofstede genaamd Steenvliet … destijds verkocht voor 8351
gulden”. Zo werd de hoeve en bijbehorend land op die dag verkocht.
Dat bevestigden de “Goessche Courant” van 7 september 1878 en de “Zierikzeesche
Nieuwsbode” van 10 september 1878. Preciezer gezegd: de werkelijke veiling en verkoop
vond 6 september 1878 plaats. Beide kranten publiceerden het volgende:
“Laatste en telegraphische berichten. Middelburg, 6 September. De heden in het
openbaar gehouden veiling van de hofstede “Steenvliet” in deze gemeente, met daarbij
behoorende bouw-, wei-, en maïslanden, benevens eenige perceelen weiland bij den
Veerschen weg, samen groot 19 hectaren 2 aren 65 centiaren, heeft als totaal cijfer
opgebracht de vrij aanzienlijke som van f 34.021,50”.
Conclusie: hadden de Joosses de hoeve tot 1878 kunnen houden, dan hadden ze een
forse meeropbrengst in de zak kunnen steken!
Laten we toch nog de veiling zelf volgen. Op 7 september 1878 erkende de rechtbank
te Middelburg de wettige verkoop ten gunste van de minderjarige kleinkinderen. Vooraf was
de notaris geïnstrueerd dat de onroerende goederen gesplitst zouden worden verkocht, elk
van de 19 percelen ging apart onder de hamer om het de hoogste bieder toe te wijzen.
We treffen er 6 september 1878 een bont gezelschap aan: de gemachtigden van de
verkopers met diverse kopers.
Pieter van de Putte, “landbouwer te Ritthem” trad op voor en namens Jan van de
Putte, eveneens te Ritthem. Hij werd koper van perceel 1: de hoeve en het omgrensde land.
Perceel 3 en 5 gingen naar Jan Volkers, terwijl Jan Anthoni Zip perceel 4 uit naam van
Andries van Westen kocht. Uit naam van mr Daniël Alexander Berdoucis van Berlekom
(rechter te Middelburg) kocht Leendert Wisse perceel 6. Andries Kerssen wist op perceel 7
de hand te leggen, terwijl Pieter Andriessen zich sterk maakte voor perceel 8, 9 en 10 ten
dienste van “Vrouwe H.C.A. de Bruyn” vrouw van W. Sprenger. Perceel 11 en 12 gingen naar
Jan Bosselaar. Cornelis de Nood kocht perceel 13 en 14. De percelen 15 tot en met 19 kocht
Pieter Andriessen uit naam van de heer J.P. Bouteux, lid van de gedeputeerde staten van
Zeeland. Anders gezegd, tussen de kopers bevonden zich weer zeer voorname heren.
De nieuwe eigenaars konden niet direct beschikken over hun nieuwe eigendom. De
percelen 1 tot en met 12 waren verhuurd aan Joos Joosse, landbouwer te Middelburg, tot 1
mei 1879 voor de som van 967 gulden per jaar. Op de percelen 13 tot en met 19 boerde
Adriaan de Pagter tot1 november 1879 voor jaarlijks 400 gulden. Na afloop van beider
huurcontract konden de nieuwe eigenaren de hoeve en de landerijen in bezit nemen.
Pas in april 1879 werden alle roerende goederen verkocht. De huurcontracten waren
toen vrijwel beëindigd. Die verkoop werd ook in de kranten gemeld. Een advertentie in de
Middelburgsche Courant van 16 februari en 17 april 1879 luidde:
“Verkooping van den Inspan op hofstede Steenvliet in de gemeente Middelburg.
Dinsdag 29 April 1879”. Andere kranten als Het Zuiden 24 april 1879 namen deze publicatie
over. Het is interessant de volledige tekst van de advertenties op je te laten inwerken en je
in te leven wat er op de hoeve gebruikt werd. Want nu gaat echt alles onder de hamer.
We lezen dat notaris mr A. M. Tak op 29 april 1879
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“des voormiddags te 10 uren op Hofstede “Steenvliet”, bewoond door Joos Joosse in
de gemeente Middelburg in het openbaar zal VERKOOPEN
1 zwart Merriepaard oud 6 jaren, 1 zwart Merriepaard oud 2 jaar, 6 baatgevende
Melkkoeien, 1 anderhalfjarige Vaars, 1 Kweekkalf, 1 Hond met hok, 1 menwagen met
toebehooren, 1 Driewielskar, 1 Melkkar op veeren, 1 Ploeg, 4 Eggen in soort, 1 Turk,
1 Sleepdeur, 1 Rolblok, 1 Handblok, 1 Veldslede, 1 Windmolen, 1 Kortmolen, 1
Stampblok, 1 Snijblok met mes, 2 Kruiwagens, 1 Vleeschblok, 1 Spekstander, 1
Geeselstoel met Steen, 1 Boomgaardladder, 2 Ladders, 2 Watervaten, Tobben,
Mandenwerk, Paardenwant, eene Partij Hooi en Stroo, 1000 Groene Mutsaards,
Persen, Erwtenrijs, voorts Bouw-, Melkers- en
Zoldersgereedschappen, eene partij Spek,
benevens eenig Huisraad, waaronder Kabinet, Tafels,
Stoelen en meer”.
Met andere woorden, pas op 1 mei of 1 november kon
de familie van Jan van de Putte op de in 1878 gekochte en
juridisch in eigendom verkregen hoeve Steenvliet gaan
bewonen, dus in 1879. Dat jaartal houden de leeuwtjes
op beide toegangspilaren nog stevig omklemd. Maar dat
klopt dus niet echt: het zou (september) 1878 moeten
zijn. Toch denk ik dat ze er goed aan zouden doen om er
een andere historische datum op te zetten, bijvoorbeeld 1801 of beter: een jaartal uit de 17e
eeuw. Maar ja, breng dat de leeuwtjes maar eens aan het verstand! Dus laat maar staan
voorlopig? Ieder oordeelt maar voor zichzelf na dit verhaal!
Afgesloten, Groningen, 17 mei 2012;
verkort gepubl. in: De Wete jrg 43 nr 3 (juli 2014), pp. 17-24, en bijgewerkt in maart 2016.
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