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Onthulling van het eerste bord te Klaaskinderkerke op 5 juli 2017 door Wethouder van den Berg, 
Gemeente Schouwen-Duiveland en Rachel Schats, osteoarcheoloog van de Universiteit Leiden.
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Schouwen-Duiveland telt zeventien plaat-
sen. Van Brouwershaven tot en met Zonne-
maire zijn het plaatsen die groot en klein 
zijn. De grootste is Zierikzee en Seroos-
kerke, Noordwelle, Ellemeet en Sirjansland 
zijn de kleinste. In het verleden telde 
Schouwen-Duiveland heel wat meer dor-
pen. Als we als criterium nemen de aanwe-
zigheid van een kapel of kerk dan zijn ruim 
twintig dorpen geheel verdwenen. Daar 
komen nog zes dorpen bij die sterk ge-
krompen zijn. Schouwen-Duiveland kent 
derhalve meer dorpen die verdwenen zijn 
dan dat er bleven bestaan.

Het project ‘Gekrompen en Verdronken 
dorpen op Schouwen-Duiveland’, geïniti-
eerd door de Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland, had als doel om deze dorpen meer 
zichtbaar te maken door het plaatsen van 
informatieborden. Dat plan kon worden 
verwezenlijkt in het kader van het Land-
schapsontwikkelingsplan van de Gemeente 
Schouwen-Duiveland dat beoogt om de 
landschappelijke waarden onder de aan-
dacht te brengen. In samenwerking met de 
Vereniging Stad en Lande van Schouwen- 
Duiveland en het Gemeentearchief, dat de 
teksten en illustraties verzorgde, werd het 
project uitgewerkt. Bij alle plaatsen die ge-
krompen of verdronken zijn, werden in 
2017 ‘doorkijkborden’ geplaatst. Als criterium 
voor de plaatsing gold de vroegere aan-
wezigheid van een kerk of kapel. Aan de 

bovenzijde op elk bord is een panorama van 
het dorp afge beeld met centraal de kerk. In 
de enkele gevallen waarvan een afbeelding 
bekend was, is die in het bord verwerkt. 
Was geen afbeelding bekend, dan is een 
‘standaardkerk’ gebruikt. Kijkend door de 
bovenkant van het bord wordt een indruk 
gegeven van hoe het geweest is. Op de  
lessenaar van het bord is informatie over het 
dorp te vinden met enkele afbeeldingen.  
In totaal werden zestien borden geplaatst. 
Aan de zuidkust van Schouwen is gekozen 
voor een drietal borden voor alle daar ver-
dronken veertien dorpen en gehuchten.
Op woensdagmiddag 5 juli 2017 werd het 
eerste bord onthuld door wethouder Wout 
van den Berg samen met de osteoarcheo-
loog Rachel Schats. Dat bord is geplaatst bij 
Klaaskinderkerke, dichtbij Den Osse. Rachel 
Schats promoveerde op een onderzoek 
waarvoor zij onder meer de skeletten van de 
begraafplaats van Klaaskinderkerke bestu-
deerde om het voedingspatroon te achter-
halen. Dit in samenhang met de skeletten 
uit een aantal andere plaatsen in Nederland. 
In deze uitgave wordt op beknopte wijze de 
historie van deze verdronken en gekrompen 
dorpen belicht. De indeling wordt gevormd 
door de geplaatste borden. Deze publicatie 
is tevens de afsluiting van het project dat  
de herinnering levend wil houden aan plaat-
sen op Schouwen-Duiveland waar geleefd,  
gewoond en gewerkt werd.

Inleiding
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Schouwen en Duiveland
In de loop van de twaalfde eeuw werden de 
eilanden Schouwen en Duiveland voorzien 
van ringdijken. Ook de kleinere eilanden 
Dreischor en Bommenee kregen dijken om 
zich te beveiligen tegen het water. Het was 
een nieuw stadium in de verdediging tegen 
het water. In de voorafgaande periode was 
de bevolking gaan groeien. Was aanvanke-
lijk de bewoning vooral beperkt tot de 
streek direct achter de duinen, nu vond de 
bevolking nieuwe mogelijkheden. Zij vestig-
de zich op de ruggen van kreken die voor 
een deel werden afgedamd. De aanleg van 
de ringdijken, een bijzonder omvangrijk 
werk, vormde een cruciale periode in de be-
woningsgeschiedenis. Dit karwei was alleen 
mogelijk dankzij de goede onderlinge sa-
menwerking. Die was even zeer nodig om 
de dijken te onderhouden en na stormen 
weer op te knappen en te verstevigen. Niet 
altijd was die strijd succesvol. De teloorgang 
van het grootste deel van de dorpen was 
het gevolg van stormvloeden. Het meest 
dramatisch verliep die strijd tegen het water 
aan de zuidkust van Schouwen.

Verdronken dorpen
Tussen 1300 en 1700 schoof de kust aan de 
zuidzijde van Schouwen fors op in noordelijke 
richting. Stormvloeden, de sterker worden-
de stroming en vooral dijk- en oevervallen 
zorgden voor dit grote verlies. Ook het  
darinkdelven of moerneren, het opgraven 
van het veen om daaruit zout te winnen, op 
het ondergelopen land heeft er geen goed 
aan gedaan. De zeedijk lag oorspronkelijk 
zo’n vier kilometer zuidelijk van de huidige. 
Tot halverwege de Roggenplaat, de grote 
zandplaat in de Oosterschelde, liep deze 
zeedijk. Voor 1400 ging circa 875 hectare 
grond verloren, in de periode 1400-1500 
ongeveer 600 hectare en van 1500 tot 1600 

maar liefst 1600 hectare. In de daarop vol-
gende eeuw zou nog een klein deel volgen. 
Het totale verlies bedroeg ruim drieduizend 
hectare. Het ging om ongeveer een kwart 
van het eiland. Zeven kerkdorpen en enkele 
gehuchten verdwenen in het water. Waar 
voorheen de grond werd bewerkt, liggen nu 
grote diepten. De kerkdorpen die in de  
zeventiende eeuw verloren gingen, waren 
Borrendamme en Rengerskerke. Wie vanaf 
de Plompe Toren van Koudekerke, nu een 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, 
zijn blik over de Oosterschelde laat gaan, 
kan zich een voorstelling maken van het 
grote gebied dat van land in water veran-
derde.
Had Schouwen een ovale vorm, als gevolg 
van het grote landverlies kreeg het eiland de 
vorm van een halve maan. Mede door dit 
landverlies werd de Oosterschelde een 
breed water. Na Zuid-Beveland, waar de 
stad Reimerswaal en omgeving verloren 
gingen, was Schouwen het zwaarst getrof-
fen Zeeuwse eiland. Ging aan de oostzijde 
van Zuid-Beveland het land bij de storm-
vloed van 1530 in een keer verloren, bij 
Schouwen was dit een proces van een aan-
tal eeuwen. Het steeds weer leggen van een 
nieuwe inlaagdijk wanneer de oude inlaag-
dijk als gevolg van een stormvloed of andere 
calamiteit zeedijk werd, was op termijn  
een fatale methode. De vrees dat geheel 
Schouwen verloren zou gaan, werd uitein-
delijk niet bewaarheid. Door alle energie in 
te zetten op het behoud van de zeedijken 
kon het proces worden gekeerd. Dat dankzij 
grote financiële offers en een centraal  
waterschapsbestuur dat leiding gaf. Hoe 
kostbaar het leggen van dijken was, wordt 
duidelijk uit het besluit van 1565. De toen 
vanaf Clauskinderen aangelegde inlaagdijk 
vergde een bedrag van 110.000 gulden. 
Ook die investering was niet de laatste want 
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De ‘Plompe toren’ van Koudekerke is het 
symbool voor de verdronken dorpen. Het 
dorp wordt voor het eerst vermeld in 1211. 
De inlaagdijk van 1581 was dwars door de 
kom van het dorp gelegd en werd vervol-
gens zeedijk. In 1654 werd een nieuwe in-
laagdijk gelegd. De kerk was afgebroken, 
maar de 23 meter hoge toren bleef ge-
spaard als baken voor de scheepvaart. In de 
kerk, die aan de heilige Maarten was ge-

wijd, bevonden zich twee altaren. Deze 
waren gewijd aan het Heilig Kruis en de 
maagd Maria.
In dit westelijk deel van het Zuidland lag 
ook Zuidkerke, de belangrijkste plaats in dit 
deel van Schouwen. De oudste vermelding 
dateert uit 1250. Na de storm van 1541 
moest het worden prijsgegeven aan het 
water. Een nieuw dorp met dezelfde naam 
werd meer noordelijk gebouwd maar  
onderging hetzelfde lot. 
Clauskinderen wordt vermeld vanaf 1328. 
De kinderen van een Claus of Klaas waren 
hier de naamgevers. Het dorp ging eind 
1511 verloren. 

In 1540 was het Zuidland al voor een groot deel verloren gegaan. Toen bestonden nog de dorpen Koudekerke, 
Zuidkerke, Rengerskerke en Borrendamme.

nog werden een aantal inlaagdijken aange-
legd, de laatste in 1726. De in zee uitste-
kende nollen zijn de restanten van verloren 
gegane dijken. Dit deel van Schouwen, dat 

het Zuidland werd genoemd, kwam zeer 
zwaar gehavend uit de strijd tegen het 
water.

Zuidland 1
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Brieskerke, waarvan de naam vermoedelijk 
is afgeleid van een persoonsnaam, wordt 
vanaf de dertiende eeuw vermeld. Ook dit 
dorp werd buitengedijkt, in dit geval na de 
stormvloed van 1541. Het was het tweede 
dorp van die naam want de vroegere plaats 
was al in de vijftiende eeuw in het water 
verdwenen. 
Bij Jackenkerke is sprake van een voornaam. 
Jacke is afgeleid van Jacob. Het werd ook 
wel Sint Jacobskerke genoemd. Het werd 
opgegeven na de stormvloed van 1472. 
Oudekerke, dat veel zuidelijker lag, was 
het eerste dorp in het Zuidland dat verloren 
ging. Dat in de buurt ook nog een dorp 
Westkerke zou hebben gelegen, is niet 
juist.

Rengerskerke dankt zijn naam aan ene  
Renger. Het dorp wordt vermeld vanaf 
1308. De kerk was gewijd aan Laurentius en 
het dorp kende een paardenmarkt. In 1662 
ging Rengerskerke verloren, maar de teloor-
gang was al veel eerder ingezet, mede als 
gevolg van de verwikkelingen tijdens het 
beleg van Zierikzee. Een deel van het grond-
gebied van Rengerskerke bleef gespaard 
voor de golven. In dat deel lag het gehucht 
Houtenpoppen, vermoedelijk zo genoemd 
naar de huisjes van de schildwachten die in 
de achttiende eeuw de kust bewaakten. 
Voor dat doel was hier een batterij. Rengers-
kerke bleef tot 1812 een zelfstandige  
gemeente en had van 1636-1860 een 
schooltje. 

De naam van het dorp Simonskerke had 
oorspronkelijk het voorvoegsel ’s Heer. Heer 
Simon was een lokale machtshebber, wel-
licht de ambachtsheer. Simonskerke, dat 
vermeld wordt vanaf 1308, werd na 1534 
buitengedijkt en daarmee opgegeven. De 
laatste pastoor was Jacobus Johanneszoon 
van Zuytkercke. Hij was een kleine tien jaar 
eerder hier aangesteld. Net zoals in het 
geval van de andere dorpen, moest deze 
pastoor en zijn parochianen een veilig heen-
komen zoeken en elders een nieuw bestaan 
opbouwen. 

De toren van Koudekerke omstreeks 1920. Herhaalde 
malen werd de toren gerestaureerd.

Rengerskerke in de zeventiende eeuw.

Zuidland 2
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In het oostelijk deel van het Zuidland lag 
Borrendamme dat vanaf de dertiende eeuw 
wordt vermeld. De naam verwijst naar een 
dam gelegd in een kreek met de naam Borre 
of Bordene. Sinds 1304 was het dorp en het 
omliggende land bezit van Zierikzee. Hoge 
bezoekers voor de stad kwamen hier vaak 
aan land. In 1468 werd op de zeedijk Karel 
de Stoute ingehuldigd als graaf van Zeeland 
omdat in Zierikzee de pest heerste. Toen in 
1610 de zeedijk voor de zoveelste keer 
doorbrak, werd Borrendamme opgegeven. 
In 1642 werden de laatste twee of drie  
huizen van het dorp afgebroken en werd 
het definitief prijsgegeven aan het water. 
Hoog en Laag Weldamme verdwenen in  
de tweede helft van de zestiende eeuw. De 
beruchte stormvloeden van 1552 en 1570 
eisten hier hun tol. De plaatsnaam duidt op 
een dam, in dit geval in een wel of water-
loop. Een kasteel gaf de twee gehuchten, 
die geen kerk hadden, aanzien. Het was het 
stamhuis van de familie Van Weldamme.

Rodee was ook een gehucht. Het woord is 
een samentrekking van Rode Ee. Deze Ee 
was een kreek die hier stroomde. De zeedijk 
bij Rodee brak door bij de stormvloed  
van 1530 maar kon weer worden gedicht.  
Er was veel aan gelegen de hier gelegen  
dijken te behouden omdat ze van cruciaal 
belang waren voor het achterliggende land. 
Maar ook hier volgde capitulatie waardoor 
het plaatsje verloren ging.

Lookshaven en Serooshaven waren ge-
huchten van jonge datum waar vooral vis-
sers woonden. Look komt van Lodewijk. 
Seroos is een samentrekking van ’s Heer 
Arend, eveneens iemand die hier veel te 
zeggen had. Het komt ook voor als Seraerts-
haven en ’s Heer Aarnoudshaven. Ook deze 
havenplaatsjes moesten aan het water wor-
den prijsgegeven, beide in de loop van de 
zestiende eeuw.

Kaart van twee oevervallen bij Rengerskerke, 1588 
(Gemeentearchief Goes).

Fantasierijk gezicht op Borrendamme, 18de eeuw,

Twee zeilschepen op 
de Oosterschelde, 
met daartussen 
Borrendamme, in het 
begin van de zeven-
tiende eeuw (Uit: 
Adrianus Hofferus, 
Nederduytsche 
poëmata, 1635).

Zuidland 3

uidland 2
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In de middeleeuwen ontstond bij de mon-
ding van de Schelde een bloeiende vissers-
plaats die we kennen als Taleboitseyde 
(1296) of Paelvoetsheide (1304). Paalvoet 
was een persoon en -heide, -ide of -ijde be-
tekent haven of inham. Deze nederzetting 
had veel te lijden van de stormen. Daarom 

werd meer landinwaarts rond 1300 een 
nieuwe haven aangelegd die aansloot op de 
kreek de Amer waarin een sluis en een spui-
kom werden aangelegd. Ook werd hier een 
watermolen gebouwd.
Deze haven werd aangeduid als de nieuwe 
haven in Westland (1296). Bij de haven 

De havenbuurt
van Westenschouwen

Reconstructie van de haven van Westenschouwen door dr. Frans Beekman, 2007.

8



werden huizen gebouwd en weldra kwam 
de aanduiding Westende van Schouwen of 
Westenschouwen in gebruik. Meer landin-
waarts verrees een nieuw dorp. De vijftien-
de eeuw was een bloeiperiode voor het wel-
varende dorp. Vondsten in de archieven en 
in de bodem wijzen op veel internationale 
handelsrelaties en visserij. Omstreeks 1500 
verzandde de haven en overstoof daarna. 
Met het plaatsen van een bord bij deze 
voormalige havenbuurt wordt het belang 
ervan gemarkeerd. De inwoners maakten 
gebruik van de kerk in het dorp Westen-
schouwen dat als gevolg van de teloorgang 
van zijn haven in de tweede helft van de 
zestiende eeuw verviel tot een gehucht. 
Vanaf 1911 werden op het strand resten 
van deze havenbuurt teruggevonden. 
De strijd tegen de elementen was maar een 
povere verklaring voor het wegkwijnen van 
Westenschouwen. Tegen die achtergrond 

past de sage van de woedende zeemeer-
man, die de vissers van deze plaats  
strafte voor het gevangennemen van zijn 
zeemeermin. De meerman en meermin  
werden iconen voor Schouwen en zijn terug 
te vinden in het gemeentewapen van 
Schouwen- Duiveland.

Ook aan de noordzijde was verlies. Het eiland 
Bommenee was Hollands gebied. In 1165 
werd het vermeld als ‘insula Bomne’, het  
eiland van Bomne, een persoonsnaam. Ver-
moedelijk op het eind van de dertiende 
eeuw werd het aan de zee prijs gegeven, 
maar in 1413 weer herdijkt. Het eiland werd 
vastgehecht aan Schouwen en Dreischor 
door het bedijken van de tussenliggende 
schorren. 
Het gelijknamige dorp Bommenee, ook wel 
Bommenede genoemd, was ontstaan op de 
hoek van het eiland. Het speelde een rol tij-
dens het beleg van Zierikzee in 1575/1576 
toen het dorp werd veroverd door de 

Spaanse troepen. Veel had Bommenee te 
verduren van stormvloeden en dijkvallen. 
De overstroming van 1682 werd fataal.  

De havenbuurt
van Westenschouwen

Bommenee
De toren van Westenschouwen in 1743. Deze toren 
werd in 1846 afgebroken, met de kerk was dat al op 
het eind van de zestiende eeuw het geval.

Bommenee in de zeventiende eeuw.
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De Staten van Holland besloten slechts  
financiële steun te geven voor het provi-
sorisch dichten van de gaten in de dijken. 
Het was onvoldoende. Velen trokken naar 
elders. In het najaar van 1684 waren er van 
de 64 huisgezinnen nog slechts 19 of 20 
over. In de winter van 1684/1685 werd het 
dorp ontruimd. Alles wat nog van waarde 
was, werd meegenomen. In 1687 volgde 
overdracht van het gebied aan Zeeland.
Vier Zierikzeese regenten namen het initia-
tief tot herdijking. De Nieuw-Bommenede-
polder kwam in 1701 gereed. De plaats 
waar Bommenee had gelegen, bleef buiten 
de nieuwe dijk liggen. Nog altijd markeert 
een verhoging van de bodem in de Greve-
lingen een van de havenhoofden van het 
voormalige Bommenee.

De bestorming van Bommenee door Spaanse troepen, 
1575.

Kaart van de polders tussen Bommenee en Brouwershaven, 1652. Bommenee ligt linksonder op deze kaart. 
Het noorden is aan de onderkant.
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De jaren 1575/1576 vormden een cruciaal 
moment in de strijd tegen de Spaanse ko-
ning, die bekend staat als de Nederlandse 
Opstand of de Tachtigjarige Oorlog. Holland 
en Zeeland vormden de kern van de opstand, 
aangevoerd door prins Willem van Oranje. 
Door een veldtocht, met Zierikzee als doel, 
probeerde het Spaanse bewind zijn gezag te 
herwinnen. Met de verovering van Zierikzee 
en daarmee van Schouwen en Duiveland 
werd een wig gedreven tussen de beide op-
standige gewesten en zou de onderwerping 
ervan eenvoudiger worden. Hoewel de  
geuzen heer en meester waren op het water 
lukte het de Spaanse bevelhebber Cristóbal 
de Mondragón met het grootste deel van 
zijn troepen bij eb het Zijpe, toen een ondiep 
water, over te steken. Duiveland en vervol-
gens Schouwen werden onder de voet gelo-
pen. Alleen Bommenee bood nog enige tijd 
tegenstand. Om de vijand op afstand van 
Zierikzee te houden, werden de dijken door-
gestoken en kwam het grootste deel van 
Schouwen onder water te staan.
Negen maanden lang wisten de troepen van 
prins Willem van Oranje en de stedelingen 
stand te houden. Toen alle pogingen van 
prins Willem om de stad te ontzetten, waren 
mislukt restte niets anders dan de stad over 
te geven. Niet voor lang want het kostbare 
beleg van Zierikzee had de laatste reserves 
van de Spaanse staatskas opgebruikt. Het 
gevolg was dat de soldaten geen soldij  
kregen en omdat in de stad en de eilanden 
vrijwel niets meer te halen viel, trokken zij 
naar elders. Kort daarna werden Zierikzee en 

de beide eilanden weer aan de zijde van de 
prins gebracht. De vertrokken militairen sloe-
gen in Brabant en Vlaanderen aan het plun-
deren. Het had tot gevolg dat de Nederland-
se gewesten zich aaneensloten in de Pacifi-
catie van Gent (1576) om de soldaten uit het 
land te krijgen.
Tijdens het beleg van Zierikzee waren zowel 
door de belegeraars als de verdedigers  
plundertochten ondernomen op het eiland 
Schouwen waarbij vooral de dorpen het 
doelwit waren. Geen dorp in het ondergelo-
pen land ontkwam daaraan. De meeste be-
woners van de dorpen hadden een goed 
heenkomen gezocht toen het water hun 
gronden overspoelde. Een deel van hen koos 
voor het duingebied, een ander deel verliet 
het eiland. Na de capitulatie van Zierikzee 
kon een begin worden gemaakt met het her-
stel van de dijken. Het zou nog geruime tijd 
duren voordat het land, dat zwaar had gele-
den onder het zoute water, weer geschikt 
was om te bewonen en te bewerken. Het 
valt te begrijpen dat bij velen de moed in de 
schoenen was gezonken en dat zij kozen 
voor een toekomst elders. Het betekende dat 
een aantal dorpen degradeerde tot kleine 
dorpen, tot gehuchten of zij verdwenen van 
de kaart.
In de zeventiende eeuw braken betere tijden 
aan. Het leggen van een dam tussen  
Schouwen en Duiveland in 1610, waardoor 
de beide eilanden verenigd werden, gaf een 
impuls. Het werd gevolgd door inpoldering 
van de schorren ten noorden en ten zuiden 
van deze dam.

Het beleg van Z
in 1 575/1 576
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Tot de dorpen van weleer behoorde Brijdorpe, 
voor het eerst vermeld in 1232. Brij bete-
kent slijkerige grond. De bewoners van 
Schouwen-Duiveland kennen het beter als 
Briepe. Brijdorpe was de hoofdplaats van 
een van de zes delen waarin Schouwen was 
verdeeld, in dit geval het noordoostelijk 
deel. Het bezat ook een van de oudste ker-
ken van het eiland, die aanvankelijk was ge-
wijd aan Sint Arnulf, later aan Sint Pieter. 
Brouwershaven is op het eind van de der-
tiende eeuw ontstaan bij de haven van Brij-
dorpe.

De neergang van het dorp werd ingeluid 
door de inundatie van het eiland in 1575  
tijdens het beleg van Zierikzee. Na de 
droogmaking keerde slechts een deel van de 
bewoners terug. De kerk verviel tot een 
ruïne en in 1590 werd toestemming gege-
ven voor afbraak.

Ondanks deze teruggang in inwoneraantal 
bleef Brijdorpe een zelfstandige heerlijkheid, 
de voorloper van de gemeente. Vanwege 
het geringe aantal bewoners had Brijdorpe 
in de achttiende eeuw dezelfde schout als 
het naburige Looperskapelle, Duivendijke 
en Klaaskinderkerke. Deze stonden bekend 

als de Vier Ambachten. In 1812 werden deze 
samengevoegd tot de nieuwe gemeente 
Duivendijke. Aanvankelijk vergaderde de 
gemeenteraad in Brijdorpe. Echter, in 1888 
werd het gemeentehuis te Looperskapelle, 
dat tweemaal zo groot was, gebouwd. Na 
de watersnoodramp van 1953 was Brijdor-
pe een van de kernen die ‘bevroren’ werd, 
dat wil zeggen: er mocht niet worden her-
bouwd en er vond geen nieuwbouw meer 
plaats. Tot 1953 telde Brijdorpe zeventien 
woningen en ongeveer vijftig inwoners. Een 
eeuw eerder was dat nog bijna het dubbele.

Brijdorpe

Brijdorpe en omgeving in 1752. Uitsnede uit de kaart 
van Schouwen-Duiveland door D.W.C. en Anth 
Hattinga, 1753.

Brijdorpe vanuit de lucht in 1978.
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Niet alleen Schouwen had te lijden tijdens 
het beleg van Zierikzee, het gold ook voor 
Duiveland. Het daar gelegen Capelle wordt 
in 1250 voor het eerst genoemd. De naam 
ontleende het aan de kapel, die hier in  
de middeleeuwen werd gebouwd. In het 
midden van de dertiende eeuw werd Capelle 
een zelfstandige kerkelijke parochie. De 
kapel werd tot kerk gewijd maar de naam 
Capelle was inmiddels zo ingeburgerd dat 
de plaatsnaam hetzelfde bleef. Deze kerk 
was gewijd aan Laurentius. Die keus houdt 
verband met de slag op de Gouwe, het 
water tussen Schouwen en Duiveland.  
Op Sint Laurensdag 1304 (10 augustus) 
versloeg een Frans-Hollandse vloot die van 
de Vlamingen.

De kerk van Capelle verbrandde tijdens het 
beleg van Zierikzee in 1575/1576. De ruïne 
werd later afgebroken. Het kerkhof bleef tot 
op de dag van vandaag behouden. Capelle 
had een eigen bestuur en vormde een van 
de Vier Bannen van Duiveland, samen met 

Nieuwerkerk, Ouwerkerk en Botland. In 
1813 werd Capelle bij de gemeente Nieuwer-
kerk gevoegd. 
Capelle telde voor de watersnoodramp van 
1953 ruim honderd inwoners. Maar liefst 42 
inwoners kwamen om het leven. Slechts 
twee huizen bleven overeind staan. Daar-
mee is geen plaats binnen het rampgebied 
zo zwaar getroffen als Capelle. Op de  
begraafplaats bevindt zich een monument 
ter nagedachtenis van de slachtoffers. Zij 
werden in Nieuwerkerk en elders begraven 
omdat dit niet was toegestaan in Capelle. 
Na de ‘ramp van 53’ werd besloten dat de 
verwoeste panden niet herbouwd mochten 
worden. Dit ondanks de tegenstand van de 
plaatselijke (oud-)bewoners.

Brijdorpe Capel le

Capelle in de zeventiende eeuw.

Capelle ten tijde van de watersnoodramp van 
1 februari 1953 (foto: Jack W. Ruby).

De herberg van Joh. Lodewijk, c. 1910.
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Duivendijke wordt voor het eerst vermeld in 
1276. Net zoals bij Duiveland is de naam af-
geleid van de persoonsnaam Duve, die ook 
zijn naam gaf aan een kreek, de Duvenee. 
De bewoners vestigden zich bij de dijk die 
langs deze kreek liep en zo ontstond de 
naam Duivendijke. Het dorp lag in de rich-
ting van Brouwershaven en werd verlaten 
om meer landinwaarts een nieuw dorp te 
bouwen. Mogelijk is de stormvloed van 
1288 de aanleiding geweest.

Het beleg van Zierikzee door de troepen van 
koning Filips II in 1575/1576 en de inundatie 
van Schouwen had ook hier funeste gevol-
gen. De kerk, gewijd aan de heilige Maarten, 
verviel tot een ruïne en ook hier werd in 
1590 toestemming gegeven voor afbraak. 
Het kerkhof bleef nog lang de herinnering 
aan het verdwenen dorp markeren. Bij de 
watersnoodramp van 1953 is het verdwenen 
dorp bloot gespoeld.
Bij de fusie in 1812 van Brijdorpe, Duiven-
dijke, Klaaskinderkerke en Looperskapelle 
werd Duivendijke, hoewel kleiner dan de 

andere, als eerste van de vier genoemd. 
Vanwege die eerste plaats werd Duivendijke 
c.a. (cum annexis = met wat erbij behoort) 
de naam van de fusie gemeente. Het ‘c.a.’ 
sleet later weg. Naar inwoneraantal was het 
een van de kleinste gemeenten op 
Schouwen- Duiveland maar naar grond-
gebied een van de grootste. Dat grond-
gebied strekte zich uit van Scharendijke tot bij 
Brouwershaven. De gemeente Duiven dijke 
werd, afgezien van een klein deel, in 1961 
opgenomen in de toen gevormde gemeente 
Middenschouwen.

Duivendijke

Duivendijke en omgeving in 1540

De heerlijkheid Duivendijke in 1752. Uitsnede uit de 
kaart van Schouwen-Duiveland door D.W.C. en Anth. 
Hattinga, 1753.

Bij Oud-Duivendijke lag een vliedberg die vanaf 1919 
werd afgegraven.

14



Ellemeet komt voor het eerst in 1236 voor 
als Ellimed. Die naam betekent dat een  
zekere Elli (of Ella) hier een mede of made 
– dat is een weiland – bezat. In Zeeland is 
een meet ook een akker. Ook voor Ellemeet 
had het beleg van Zierikzee en de inundatie 
van Schouwen grote gevolgen. De kerk 
werd vernield. Slechts weinig inwoners 

keerden terug. In 1584 werd een verzoek 
van de ambachtsheer van Noordwelle om 
de resten van de kerk af te breken om met 
de stenen het kerkgebouw in zijn dorp te 
herstellen nog afgewezen maar niet lang 
daarna volgde deze afbraak alsnog. 

Binnen het grondgebied van de heerlijkheid 
Ellemeet lag ook het gehucht Oudendijke. 
Dat bleef bestaan en omdat dit lag binnen 
dezelfde heerlijkheid ging de naam Ellemeet 
over naar dat gehucht dat uitgroeide tot een 
dorp. Daar verrezen de school en het ge-
meentehuis. Maar voor het begraven bleef 
het kerkhof van ‘Oud-Ellemeet’ in gebruik. 
Tot in de achttiende eeuw was het om-
muurd.
Vanaf de zeventiende eeuw was de heerlijk-
heid Ellemeet in het bezit van leden van de 
Zierikzeese familie De Jonge die de naam 
aan hun familienaam toevoegden. Nadat 
het in het bezit van anderen was gekomen, 
kocht Willem de Jonge, tot diezelfde familie 
behorend, in 1765 Ellemeet en plakte op-
nieuw die naam achter de zijne. Zijn nazaten 
heten nog steeds De Jonge van Ellemeet.

Duivendijke El lemeet

Ellemeet lag centraal in de gelijknamige heerlijkheid. 
Ten noorden ervan ligt Oudendijke (Oudendyk) dat de 
naam Ellemeet overnam. Detail uit de kaart van 
Schouwen-Duiveland door D.W.C. en A. Hattinga, 
1752 (collectie Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, 
Zierikzee).

Na de watersnoodramp van 1953 hielpen medewerkers 
van de gemeente Amsterdam met het herstel van 
onder meer de begraafplaats van Ellemeet. Ze staan 
bij het monument op het graf van burgemeester 
J.M. de Glopper.
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K. Simonskerke, L. Serooshaven, M. Borrendamme, N. Hoog– en Laag Weldamme, O. Rodee. 
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Klaaskinderkerke is waarschijnlijk gesticht  
in de twaalfde eeuw. In een oorkonde van 
14 januari 1286 wordt ‘seer Claiskinder’ 
vermeld. De kinderen van deze Clais of 
Klaas werden de naamgevers van het dorp. 
Op het eind van de dertiende eeuw werd op 
initiatief van de ambachtsheren een kerk 
gebouwd, die gewijd werd aan Sint Nico-
laas. Het dorp had sterk te lijden van de 
stormvloeden in het begin van de zestiende 
eeuw. Pas na enkele decennia werd het 
weer opgebouwd.
Bij de Allerheiligenvloed van 1570 werd dit 
noordelijk deel van Schouwen zwaar getrof-
fen, waaronder Klaaskinderkerke, maar op-
nieuw volgde herstel. Vijf jaar later was dat 
anders. De gevolgen van de inundatie van 
Schouwen in 1575/1576 waren voor Klaas-
kinderkerke funest. Slechts weinig inwoners 
keerden terug en afbraak van de kerk volg-
de. Het kerkhof bleef tot de watersnood-
ramp van 1953 in tact.
De heerlijkheid Klaaskinderkerke was samen 
met die van Looperskapelle en Brijdorpe  

in het begin van de negentiende eeuw in 
het bezit van de steden Brouwershaven en 
Zierikzee en mr. Willem Ferdinand Mogge 
Muilman, ieder voor een derde deel. In 
1834 werden de drie heerlijkheden in het 
openbaar verkocht, samen met de heerlijk-
heid Duivendijke. Koper werd jhr.mr. Johan 
Adriaan van der Heim, griffier van de Staten 
van Zeeland.
In Klaaskinderkerke werd in 1959 door de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bode-
monderzoek en het Instituut voor Antropo-
biologie van de Rijksuniversiteit Utrecht een 
opgraving uitgevoerd. Het skeletmateriaal 
was onderwerp van uitvoerige studie. Het 
kerkhof zelf verdween in het kader van de 
herverkaveling.

Talrijk was het skeletmateriaal dat in 1959 werd 
opgegraven door onder meer J.W. Leijdekkers 
(collectie A.M. Leijdekkers).

Plattegrond van het voormalige kerkhof met de gevonden resten van de kerk en de skeletten. Tekening door A. van 
Pernis, 1959.

Klaaskinderkerke
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Looperskapelle wordt voor het eerst ver-
meld in 1280 als Capella. Kort daarop kwam 
de aanduiding Looperskapelle in gebruik. 
Lang werd gedacht dat het ging om een 
kapel bedoeld voor lopers: boden of brief-
dragers die hier konden bidden om een 
voorspoedige reis. Looper was echter een 
voornaam. Het moet gaan om een lokale 
machtshebber wiens naam aan de kapel en 
daarmee aan het dorp verbonden werd. 
Omstreeks 1300 werd de kapel tot kerk ver-
heven maar de plaatsnaam bleef behouden.
De inundatie van het eiland tijdens het 
beleg van Zierikzee in 1575 vormde het 
begin van de neergang. Slechts een deel van 
de inwoners keerde terug. De kerk kwam in 
verval en in het midden van de achttiende 
eeuw resteerde slechts een ruïne. 

Vanwege het geringe aantal inwoners had 
Looperskapelle in de achttiende eeuw de-
zelfde schout als Brijdorpe, Duivendijke en 

Klaaskinderkerke. In 1812 gingen deze vier 
op in de gemeente Duivendijke. Loopers-
kapelle werd de plaats waar in 1888 het ge-

meentehuis werd gebouwd. Al eerder, in 
1863, werd hier de school van de gemeente 
Duivendijke geopend. Tot die tijd gingen de 
kinderen naar de scholen in Brouwershaven, 
Elkerzee of Kerkwerve. Van 1893-1895 was 
Suze Groeneweg (1875-1940) aan deze 
school verbonden als onderwijzeres. Het 
was haar eerste baan na het behalen van 
het diploma. Ze werd in 1918 het eerste 
vrouwelijke lid van de Tweede Kamer  
namens de Sociaal Democratische Arbeiders-
partij, de voorloper van de Partij van de  
Arbeid.
Ten tijde van de watersnoodramp van 1953 
telde Looperskapelle nog 33 woningen en 
boerderijen. In 1947 bedroeg het inwoner-
aantal 130.

Looperskapel le

Looperskapelle vanuit de lucht in 1978.

Het gemeentehuis van Duivendijke omstreeks 1930. 
Links woonde de veldwachter/bode (foto: P.J. Ochtman).

Klaaskinderkerke
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Nieuwerkerke, gelegen in het midden van 
Schouwen-Duiveland, wordt voor het eerst 
vermeld in 1298. De hier gebouwde kerk 
was gewijd aan Sint Pieter. In deze kerk be-
vonden zich altaren gewijd aan het Heilig 
Kruis en aan Petrus en Paulus. Lambertus 
Martens was de laatste pastoor van Novam 
ecclesia Scaldiae, het Latijn voor Nieuwer-
kerke in Schouwen.

Als gevolg van de inundatie van het eiland 
Schouwen in 1575, toen Zierikzee werd 
aangevallen door de troepen van de Spaanse 
koning Filips II, trok de bevolking weg. Die 
slag is het dorp niet te boven gekomen.  
Afbraak van de kerk volgde in 1590. De  
stenen werden hergebruikt voor de verdedi-
gingswerken van Brouwershaven. De toren 
bleef gespaard tot deze in 1820 onder de 
slopershamer viel. Al eerder, in 1812, was 
de gemeente Nieuwerkerke opgeheven en 
gevoegd bij Kerkwerve.
Ter onderscheiding van Nieuwerkerk op 
Duive  land hoort de ‘e’ aan het eind van de 

plaatsnaam er nadrukkelijk bij. In de volks-
mond wordt Nieuwerkerke aangeduid als: 
Schutje, vermoedelijk naar een schutsluisje. 
Daarom werd het dorp ook wel aangeduid 
als: Nieuwerkerkseschut of Nieuwerkerk -in-
Schut.

In 1951 vonden opgravingen plaats waarbij 
de resten van de kerk en vooral veel skelet-
ten werden teruggevonden. Bij de volkstel-
ling van 1947 telde Nieuwerkerke 14 wo-
ningen en boerderijen en 53 inwoners. Na 
de watersnoodramp van 1953 mochten de 
verwoeste panden niet worden herbouwd, 
bedrijfswoningen uitgezonderd.De opgravingen in 1951

Nieuwerkerke in 1745. Gravure door Hendrik Spilman 
naar een tekening van Cornelis Pronk

De opgraving in 1951 stond onder leiding van de 
fysisch-antropoloog dr. J. Huizinga

Nieuwerkerke
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Noordwelle en Zuidwelle vormden samen 
de heerlijkheid Welland. Een welle of wale 
was in de middeleeuwen de aanduiding 
voor een kade. Een hier lopende kreek werd 
afgedamd door middel van welle of kade. 
Noordwelle lag ten noorden van deze kade 
en Zuidwelle ten zuiden ervan. De heerlijk-
heid Welland was tot 1774 in het bezit  
van de familie Van Tuyll van Serooskerke  
en vervolgens van de familie De Vos van 
Steenwijk. Vanaf de negentiende eeuw 
waren leden van de familie Hoogenboom 
ambachtsheer.
De oudste vermelding van Welland dateert 
uit 1226, die van Zuidwelle uit 1313. Aan-
vankelijk werd Zuidwelle ook wel aangeduid 
als Capelle in Schouwen. Ook deze kapel 
werd tot kerk gewijd. De vijandelijkheden in 
1575/1576 en de inundatie van het eiland 

betekenden het einde van het dorp. In 1582 
kreeg de ambachtsheer toestemming om de 
kerk van Zuidwelle af te breken om met de 
opbrengst van de stenen het herstel van het 
kerkgebouw van Noordwelle voor een deel 
te financieren. Op dat moment was het 
dorp al ontvolkt, een gevolg van de inunda-
tie van Schouwen tijdens het beleg van  
Zierikzee door de troepen van de Spaanse 
koning. De laatste pastoor van Zuidwelle 
was Johannes Veen of Vereen die ook 
Noordwelle onder zijn hoede kreeg. Zijn 
voorganger in Zuidwelle was Anthonius de 
Montibus.
Het kerkhof bleef nog lange tijd herinneren 
aan het vroegere dorp. In het Aardrijks-
kundig Woordenboek der Nederlanden 
(1851) wordt vermeld dat van tijd tot tijd 
menselijke resten werden gevonden. Daar-
aan werd toegevoegd: ‘Voorts verliest zich 
alles in de oudheid’. 

Z

De dorpen Noordwelle en Zuidwelle in 1540.

Op deze kaart uit het midden van de zeventiende eeuw 
is vermeld: Zuyd Welle vergaan.

Nieuwerkerke uidwelle
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Ten aanzien van de Zeeuwse eilanden is het 
buiten twijfel dat Schouwen-Duiveland het 
zwaarst getroffen werd. Van de in totaal 
1836 slachtoffers van de ramp van 1953 
vielen er bijna een vierde deel op dit eiland. 
Afgezien van de duinstreek en een smalle 
strook van Brouwershaven naar Zierikzee 
kwam het onder water te staan. De materi-
ele schade was enorm. Na de ramp kwam 
een bezinning op gang hoe verder te gaan. 
Op initiatief van de Provincie Zeeland werd 
een commissie van wijze mannen gevormd 
die nadacht over de toekomst. Naast de we-
deropbouw, kreeg de ruimtelijke indeling 
veel aandacht. In aansluiting op eerdere ini-
tiatieven werd een grootscheepse herverka-
veling uitgevoerd. Een ander aandachtspunt 
was de toekomst van een aantal kernen. 
Het leidde tot de beslissing dat nieuwbouw 
geconcentreerd moest worden in kernen die 

volop levensvatbaar waren. Omgekeerd 
moesten enkele kernen ‘bevroren’ worden. 
Daar mocht in principe geen herbouw van 
verwoeste panden plaatsvinden. Elkerzee is 
daarvan een sprekend voorbeeld. Maar ook 
in Beldert, Brijdorpe, Capelle, Looperskapel-
le, Nieuwer kerke en Viane werden huizen 
niet herbouwd. De reden was dat deze ker-
nen ‘een stationnair en zelfs achteruitgaand 
karakter [droegen] door functieverlies’.  
De Reconstructie-commissie Schouwen- 
Duiveland, de club van wijze mannen, was 
ook van oordeel dat ‘de verwoeste panden 
in dergelijke kerntjes, uiteraard met uitzon-
dering van de bedrijfswoningen op agrari-
sche bedrijven en eventueel noodzakelijke 
woningen voor land arbeiders op de bedrij-
ven, niet ter plaatse dienen te worden  
herbouwd’. Daarmee was het lot van deze 
kleine dorpen bezegeld.

Na de watersnoodramp van 1953 werden voor de tijdelijke huisvesting van inwoners van Brijdorpe en Loopers-
kapelle houten noodwoningen gebouwd in Renesse.

De Watersnoodrampvan 1 9 53
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Beldert of Belder was een dorpje met een 
haven en een kapel die gewijd was aan  
Leonardus. In deze kapel stond een altaar 
dat eveneens aan deze heilige was gewijd. 
Het dorpje heette aanvankelijk Bellaerde 
(1470/1471), maar werd ook wel aange-
duid als Dreyscherhaven. Dichtbij lag het 
gehucht Maye dat in de zestiende eeuw 
verdwenen is. Beldert dankte zijn bestaan 
aan de haven die vooral van belang was 
voor Dreischor. 
Om de haven op diepte te houden, lag hier 
een afwateringssluis. De polder Dreischor 
liet op deze plaats in 1882 een stoom gemaal 
bouwen. In 1934 werd overgegaan op be-
maling met behulp van elektriciteit. De 
haven van Beldert was van belang voor de 
afvoer van landbouwproducten. Bovendien 
werden vanuit deze haven en vanuit Maye 
enkele veerdiensten onderhouden, in de 
late middeleeuwen naar Dirksland op  

Flakkee, Duiveland en Zierikzee. Vanaf de 
achttiende eeuw was er ook een beurtveer 
op Rotterdam en later op Dordrecht. In  
belangrijkheid was Beldert tot 1953 de 
derde haven voor de afvoer van landbouw-
producten, na Zierikzee en Brouwershaven.
Tijdens de watersnoodramp in 1953 braken 
op een aantal plaatsen de dijken rond het 
Dijkwater door. Daaruit bleek hoe gevaarlijk 

een dergelijke inham was. Dat was de be-
langrijkste reden om het Dijkwater in 1954 
af te dammen. In 1959 volgde de demping 
van de haven. Het gebied van het voorma-
lige Dijkwater vormt de jongste polder van 
Schouwen-Duiveland. Het oostelijk deel 
ervan werd tot natuurgebied bestemd. Het 
dorpje van vroeger had zelfs niet meer het 
aanzien van een gehucht.

Beldert

Beldert in het begin van de twintigste eeuw. Rechts het 
stoomgemaal (foto: R.W.J. Ochtman).

De haven van Beldert was vanuit de Grevelingen 
bereikbaar via het Dijkwater.

De Watersnoodrampvan 1 9 53
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De oudste vermelding van dit dorp dateert 
uit 1156. De naam is een samentrekking van 
de persoonsnaam Hildscher of Helcker en 
Ee, de aanduiding van een kreek. Naar deze 
plaatselijke machthebber werd het hier ont-
stane dorp genoemd waarbij de naam ver-
vormde tot Elker. Elker’s Ee werd Elkerzee.

De kerk werd in de tweede helft van de 
twaalfde eeuw gesticht. Daarin stond een 
altaar gewijd aan de maagd Maria. Na de 
plunderingen en verwoestingen tijdens het 
beleg van Zierikzee in 1575-1576 en het 
verdwijnen van de kerkgebouwen in de om-
geving kreeg de kerk een streekfunctie. Het 
kerkgebouw werd later wegens bouwvallig-
heid afgebroken en vervangen door een 
zaalkerk, die in 1741 gereed kwam. Op zijn 
beurt werd dit gebouw in 1958 gesloopt 
nadat eerder de school, die tegen de kerk 
stond, dat lot had ondergaan. Dat was het 

gevolg van het besluit om na de waters-
noodramp van 1953 geen herbouw toe te 
staan in Elkerzee. Tot de ‘ramp van 53’ telde 
Elkerzee 57 woningen en boerderijen en 
ruim 200 inwoners. Nieuwe woningen wer-
den gebouwd in het naburige Scharendijke, 
dat was uitgegroeid van een gehucht tot een 
dorp. Daar verrees dan ook de nieuwe Her-
vormde kerk, de nieuwe pastorie en een 
nieuwe school. Ook het dorpscafé verdween 
uit Elkerzee. 

Als zelfstandige gemeente rekte Elkerzee zijn 
bestaan tot 1961. Het gemeentehuis van de 
nieuwe gemeente Middenschouwen werd  
in Scharendijke gebouwd waarvan het 
grootste deel in de gemeente Elkerzee lag. 
Inmiddels is ook de gemeente Midden-
schouwen verleden tijd doordat vanaf 1997 
Schouwen-Duiveland één gemeente is.

Elkerzee

Elkerzee in 1745. Gravure door Hendrik Spilman naar 
een tekening van Cornelis Pronk.

De Hervormde kerk met de school, begin 20e eeuw.

De Hervormde kerk kort voor de afbraak, 1955.
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Viane wordt voor het eerst in 1360 vermeld. 
Het heeft zijn ontstaan te danken aan een 
hier gelegen uitwateringsluis. Hierbij ont-
stond een haventje met een gehucht en een 
kapel. Vanuit Viane was een veerverbinding 
met Stavenisse op het tegenover gelegen 
eiland Tholen. De naam Viane duidt op  
deze veerverbinding: aan de (veer)weg  
gelegen. Het Latijnse via betekent weg. 
Mathys Willemsz wordt in 1375 als veer-
schipper vermeld. De wekelijkse mis in de 
kapel werd bekostigd uit het veergeld.
Toen de Spaanse troepen in 1575, na het 
doorwaden van het Zijpe, Duiveland bin-
nentrokken, werd de bij Viane gelegen 
schans aanvankelijk met succes verdedigd 
door de troepen van prins Willem van Oranje. 
Maar al snel moest dit steunpunt worden 
opgegeven.
Lange tijd werd de post van en naar Schou-
wen-Duiveland via dit veer vervoerd. In 
1900 kwam daaraan een einde toen het 
postvervoer ging plaatsvinden via het veer 

Zijpe-Anna Jacobapolder. De haven was 
ook van belang voor het afvoeren van land-
bouwproducten. Het weeghuisje herinnert 
daaraan. In 1912 werd de haven vergroot 
door de aanleg van een nieuwe havendam. 
Van 1959 tot eind 1985 was hier een 
scheepssloperij gevestigd. De uitwaterings-

sluis werd in 1963 gesloopt. De veerverbin-
ding Viane-Stavenisse bleef gehandhaafd 
tot 1968. Na de watersnoodramp van 1953 
bleef er vrijwel niets van het gehucht over. 
Op dat moment was Viane het kleinste 
buurtschap van het eiland. Bij de volks telling 
van 1947 werden er 23 inwoners geteld en 
6 huizen.

Viane

Scheepssloper Marinus van de Marel op de havenkade 
met achter hem twee te slopen schepen, 1984 
(foto: J.D.C. Berrevoets).

Elkerzee

Viane in het begin van de twintigste eeuw.
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In de Schouwse duinen werd omstreeks 
1500 een kapel gebouwd die gewijd werd 
aan Maria of Onze Lieve Vrouwe waarbij 
een gehucht ontstond. De huidige locatie is 
in de Verklikkerduinen, aan het eind van het 
Middenpad in de laatste duinvallei voor het 
strand. De historisch-geograaf Frans Beek-
man vermoedt dat het bereikbaar was via 
het Palinxgat, een inham in de duinen, en 
dat het als schuilhaven fungeerde. De kapel, 
die misschien een houten voorganger heeft 
gehad, fungeerde als bedevaartplaats.  
Vissers en andere zeelui konden hier bidden 
voor een veilige reis. Schepenen van Zierikzee 
legden meermalen een bedevaart naar deze 
kapel op als straf voor overtredingen. 
Na de verovering van Brielle op 1 april 1572 
waren de eilanden het doelwit van de  
Geuzen. Ze ondernamen plundertochten  
in Flakkee, Schouwen en Duiveland. 

Op 17 april was het de beurt aan de kapel 
van Onze Lieve Vrouwe op Zee die vernield 
werd. Herstel vond niet meer plaats, ook al 
vanwege de overgang van het eiland naar 

De kapel van Onze Lieve Vrouwe op Zee, toen nog 
gelegen tegen de duinen. Detail van een kaart van 
Schouwen uit 1540.

Onze Lieve Vrouwe op Zee

Nog drie andere
Bij het plaatsen van borden om verdronken 
en gekrompen dorpen te markeren, was het 
uitgangspunt dat in de plaats een kerk of 
kapel moest hebben gestaan. Naast de hier-
voor behandelde plaatsen zijn er nog drie 
die aan dat criterium voldoen. In de duinen 
van Schouwen lag Onze Lieve Vrouwe op 
Zee, een gehucht of buurtschap. De reden 
om hier geen ‘doorkijkbord’ te plaatsen was 
gelegen in het feit dat er al een informatie-
bord staat. Ook Schuddebeurs kreeg geen 
‘doorkijkbord’ hoewel er een kapel stond. 
Die plaats is overgeslagen omdat Schudde-

beurs nooit de status van een dorp heeft 
gehad. Het is ook niet gekrompen. Evenmin 
kreeg Gouweveer op Duiveland een bord 
hoewel het een kapel had. In de overige ge-
huchten of buurtschappen op Schouwen- 
Duiveland hebben geen kerken gestaan. 
Dat geldt ook voor ’s Heer Lauwendorp, dat 
ten zuiden van Zierikzee lag. Het wordt ver-
meld vanaf 1347. Vermoedelijk is het in om-
vang nooit verder gekomen dan een buurt-
schap. De laatste huizen werden op het eind 
van de zestiende eeuw afgebroken.
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de zijde van de prins van Oranje en het  
verbod op de uitoefening van de rooms- 
katholieke religie. De kapel verviel tot een 
ruïne en Beekman vermoedt dat de bewo-
ners uit de omgeving de stenen weghaal-
den. Het overstuivende zand onttrok de 
laatste resten aan het gezicht.

In 1833 en 1907 werden de fundamenten 
teruggevonden. De in 1959 gebouwde 
Rooms-  katholieke kerk in Haamstede werd, 
in navolging van deze kapel, aan Onze 
Lieve Vrouwe op Zee gewijd. Een baksteen 
uit de vroegere kapel werd in het kerk-
gebouw ingemetseld.

Schuddebeurs

Gouweveer

In Schuddebeurs - de naam is ontleend aan 
die van een herberg - stond een kapel die 
was gewijd aan Maria. In 1579 kregen de 
inwoners van Dreischor, Noordgouwe en 
Zonnemaire toestemming om de stenen van 
de kerk en het klooster Sion, gelegen ten 
zuiden van het dorp Noordgouwe, en van 
de Mariakapel in Schuddebeurs te gebrui-
ken voor het herstel van de dijken. Vanaf 

het eind van de zestiende eeuw kreeg 
Schuddebeurs bekendheid vanwege de 
daar gelegen buitenplaatsen van rijke Zie-
rikzeese families, die hier ontspanning kwa-
men zoeken. Vanaf de twintigste eeuw, en 
vooral vanaf het laatste kwart, werden in 
Schuddebeurs talrijke villa’s gebouwd. 
Schuddebeurs lag in de gemeente Noord-
gouwe, die in 1961, samen met Brouwers-
haven, Dreischor en Zonnemaire, opging in 
de nieuwe gemeente Brouwers haven. Deze 
hield in 1997 op te bestaan omdat vanaf dat 
jaar Schouwen- Duiveland een gemeente 
werd.

Toen de eilanden Schouwen en Duiveland 
nog van elkaar gescheiden waren, werd 
over de tussenliggende Gouwe een veer-
dienst onderhouden. Bij de afvaartplaats 

aan Duivelandse zijde, het Gouweveer,  
gelegen in de heerlijkheid Capelle, werd 
een kapel gebouwd. Bij de stormvloed van  
5 november 1530 werd het dorpje, dat naar 
verluid uit dertig huizen bestond, weg-
gespoeld, inclusief de kapel. Herbouw vond 
niet plaats. Het Gouweveer gaf zijn naam 
aan de polder, die hier in 1628 ontstond ten 
zuiden van de in 1610 gelegde dam tussen 
Schouwen en Duiveland.

Onze Lieve Vrouwe op Z
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Zusammenfassung
Die versunkenen und durch Überflutung 
kleiner gewordenen Dörfer von Schouwen- 
Duiveland.
Auf Schouwen-Duiveland sind im Laufe der 
vergangenen fünf Jahrhunderte mehr als 20 
Dörfer gänzlich versunken oder kleiner ge-
worden durch Überflutungen. Eine große 
Anzahl der Dörfer verlor viele Einwohner im 
Achzigjährigen Krieg. In den Jahren 1575/ 
1576 fand die Belagerung von Zierikzee 
durch die Spanier statt, unter dem Befehl 
von Cristóbal de Mondragón. Er ließ Schou-
wen unter Wasser setzen. Auch Plünderun-
gen fanden statt. In ein paar Dörfer kehrten 
danach nur wenige Einwohner zurück. War 
die Kirche in einem Dorf einmal im Verfall, 

wurde das Dorf schnell zu nicht mehr als 
einem Weiler oder noch kleiner.
Das Wasser war immer schon ein gefürchte-
ter Feind der Inselbewohner. Der südliche 
Teil von Schouwen verlor insgesamt 14  
Dörfer und Weiler an die See. Nach der Flut-
katastrophe von 1953 verloren einige Dörfer 
erneut viele Einwohner. Zerstörte Häuser 
wurden nicht mehr aufgebaut, viele Bewoh-
ner zogen weg, wodurch andere Orte  
wieder wuchsen. 
Schilder weisen die versunkenen oder ge-
schrumpften Dörfer an um die Erinnerung in 
Ehren zu halten an Orte wo gelebt, gewohnt 
und gearbeitet wurde.
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