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GUNSTIGE LEZER

Ik dacht geen ondienst te doen aan de liefhebbers en begunstigers van de Zeeuwse 
Oudheden, met de gewezen stad Romerswaal, die nu meer dan een eeuw onder de zee 
bedolven is geweest, dit opnieuw te gedenken en voor de hele vergetelheid te bewaren.
Het is zeer te verwonderen hoe van een Stad die door koophandel, zeevaart en nering, 
destijds zo bekend was en die verscheidene malen gediend heeft om de plechtig-
heden van huldigingen van ‘s-land oppervorsten te verrichten, zo geheel en bij de nazaten 
onbekend is geraakt. Ten tijde toen de heer Reigersberg zijn Chronyk schreef was zij nog 
aanwezig, maar reeds in verval en ofschoon hij in zijn werk niet rechtstreeks de plaats met 
beschrijvingen bedoelde, had hij er best meer en omstandiger erover kunnen vertellen.
De geleerde heer Boxhorn, die de dezelfde Chronyk een eeuw later vermeerderd uitgaf, 
en wel nadat van deze stad gezegd kon worden dat er geen feiten meer waren om aan de 
nakomelingen mede te delen moet men hetzelfde verwijt aan de heer Smallegange doen, 
hoe veel moet er in zijn tijd nog van de verloren stad te zien zijn geweest?
Hoe veel oude toen nog levende mensen, hadden hem de ware feiten kunnen zeggen?
Maar nee, Romerswaal was ooit geweest en verdiende zowel bij de een als de ander niet 
zomaar terloops te worden vermeld. Daarom is haar geschiedenis zo duister, 
met ontbrekingen en in vele zaken is het twijfelachtig.

Veel duidelijkheid gaven mij de charterboeken van de heer Mieris die ik vond. Dan ben ik 
verplicht deze verzameling van stukken die alleen de stad betreffen, die de overleden heer 
Mr. Adriaan Jan de Ruever, secretaris van de Provinciale Rekenkamer van Zeeland bezat, 
die mij vergunde met deze stukken mijn doelstellingen waar te maken.

Verder heb ik overal gezocht waar maar iets te vinden was dat in aanmerking kon komen 
om gebruikt te worden. Dus ik kan verheugd zijn dat nog nooit zoveel van Romerswaal is 
aangetroffen, dan in deze bladen.
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Gelukkig, zo kan ik de smaak en nieuwsgierigheid van de lezer voldoen: de bijlagen doen 
deze stad in haar eerste behoeften bijzonder leren kennen: voor de echtheid daarvan sta ik 
borg en daar ik niets anders dan de waarheid heb gezocht, hoop ik, dat deze (hoe veel het 
ook vervolgd zal worden) dit niemand beledigd of boosheid brengt.
Degenen die op dit toneel hun rollen hebben gespeeld zijn nu verdwenen en het is nu 
voor het eerst na eeuwen dat een geschiedschrijver de waarheid (die voor vernietiging 
bespaard is gebleven) als een reine maagd kan doen verschijnen, zonder franje door haar 
eigen schoonheid en beminnelijkheid.

Dit stuk is geschreven in een tijd van plundering en geweld. De schrijver is het eerste en 
het laatste niet ontgaan: hoeveel volle dagen hij doorbracht in kommer en dat een schoon 
geweten zijn enige troost was. En hoe het samenstellen van dit werkje hem veel onrecht en 
verdriet deed vergeten, weet alleen god, die mij vrij van alle ambtsbeoefening en zorgen, 
nu rust heeft geschonken en mogelijk vastberadenheid geven zal dat de arbeid aan de 
Zeeuwse Oudheden een voorspoedige voortgang zal hebben.

Jammer is het maar, dat deze beschrijving niet met een echte plattegrond kan worden 
bijgevoegd. Hetgeen ik tegenkwam en waar men dat voor houden wil, is een afbeelding, 
van de fundamenten deze Stad in de tijd van Smallegange in zijn Chronyk  op pagina 270.
Deze behoeft geen opmerking. De tijd was nog niet daar dat men in een meetkundig plan 
de ligging van steden en bijbehorende grond, wist op te tekenen. Anders zou de stad in 
haar ware situatie en ook het naburige Lodycke en het klooster Maria’s Hof dat buiten de 
stadsvesten lag, beter bekend zijn dan nu het geval is.

Wat men in het vervolg van mij te verwachten heeft is niet te bepalen. Dit is zeker, dat nooit 
zal worden opgehouden met het verzamelen van stof. Op de hulp van anderen hoef ik niet 
te rekenen, hoeveel verzoeken ik ook gedaan heb, men is onwillig (op zijn zachts gezegd) 
daar toe iets bij te brengen. Hier en daar vind ik iemand, die iets mondeling of schriftelijk 
aan mij geeft. Hen zal ik altijd met dankbaarheid gedenken, gelijk de nooit nagelaten 
dankbaarheid aan de overleden heer de Ruever. Voor het overige wens ik al mijn lezers alle 
heil toe.

VERE 15 November 1788

Het originele boekje van Jacobus Ermerins, met de gedrukte tekst omvat 
171 pagina’s met allerhande wetenswaardigheden over Reimerswaal.
De inhoud van het originele boekje is in de navolgende pagina’s in verkorte vorm 
weergegeven en vrij vertaald in leesbaar nederlands.
In de marge heb ik teksten en afbeeldingen toegevoegd met de levenslijnen van 
bestuurlijke personen die direct of indirect met Reimerswaal te maken hadden. 
Over personen die bijvoorbeeld in het Zeeuwse-Hollandse Huis bestuur hadden. 
Voorts informatie over vorsten, besturen, religie, leefwijze en nering van de 
bevolking. En ook oude kaarten met geografie. Aanvullend een kijk met 
nieuwe kaarten met overprojecties.
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Rommerswaal, Rommerswale, Reymerswael.

De naam komt voor het eerst voor door een vermelding van een getuige 

Witte de Reymerswael in het jaar 1203. De bisschop Otto III van Utrecht 

verleend in het jaar 1239 Reymerswaal een oorkonde. In 1292 koopt 

Floris V landerijen van 64 gemeten aan bij Reymerswaal. In Engeland 

worden in 1299 kooplieden gesignaleerd uit Reymerswael. Graaf Willem 

III geeft in 1315 de voorrechten dat goederen die werden ingevoerd of 

uitgevoerd, eerst op de donderdagmarkt van Reymerswael ter koop moest 

worden gebracht. Na vele jaren vooraf van voorrechten zoals tolvrijheid, 

jaarmarkten en rechtspraak krijgt Reymerswael in 1375 stadsrechten.

De grootste ambachtsheren van Reymerswael woonden op het kasteel 

Lodycke, dat sinds 1365 in leen werd gehouden van de Hollandse graaf.

Het kasteel Lodycke gelegen aan de Ooster, werd bewoond door edelen van Lodycke, de 
heren van Reymerwaele. Het kasteel is in 1230 bekend als ‘Slot van Plaijsanee’.  
In 1323 bewoond door Gillis van Reymerswaele. In 1365 is er Boudewijn, heer van 
Reymerswaele en Lodycke die samen met zijn vrouw Chatarina van Wulpen het slot 
overdraagt aan de graaf Albrecht van Beieren. Die geeft het weer terug in leen met
bepalingen dat het slot blijft in familie-erving. 
In 1389 komt het in bezit van hun zoon Claes Kervinck van Reymerswaele.

Impressietekening van kasteel Lodijcke door Piet van de Watering, naar een tekening van A. de Haen 1500-1530.

Het is het huis van heren van Reymerswaele, gelegen ten oosten van Yersike, niet ver van de stad Reymerswaele.

Een Hollands leen, met boomgaard en landen, groot ca. 26 gemeten. Behoord bij de stad Reymerswaele.
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In 1380 koopt de graaf het ambacht in Reymerswael. Hierdoor is vanaf 

deze datum Reymerswael een grafelijke stad met een stadswapen. Ook de 

veiligheid en rechtspraak krijgen in 1402 betekenis. Veroordelingen waren 

niet mals, er werden boetes opgelegd om op bedevaart te gaan naar o.m. 

Wilsenaken (Oost-Duitsland), Santiago de Compostella (Noord-Spanje) 

en ook naar Rome. Maar Keulen was wel de voorkeur. 20 Bedevaarten zijn 

opgetekend in een periode van 1438-1540. Waarvan 10 in het jaar 1446. 

Strafrecht werd soms zeer wreed toegepast, zoals een man die in 1525 een 

stadszegel van den zoute van een zoutcertificaat trok en dat bevestigde aan

een door zijn knecht geschreven nieuw certificaat. Hij werd veroordeeld op 

het schavot, waar men hem het zegel van den zoute op de wang plakte en 

hem op zijn wang vervolgens brandmerkte.

Reymerswael is een levendige handelsstad. Doorgaande boten met 

bestemming Antwerpen of omgekeerd moesten voorbij Reymerswael. 

In de Staten van Zeeland had Reymerswael stemrecht naast de steden: 

Middelburg, Zierikzee, Tholen en Goes. Ze was de hoofdstad van Zuid-

Beveland en de derde stad van Zeeland. De kerkelijkheid was ook niet klein. 

In 1431 is er een kapittelkerk met 10 kanunniken en een deken. Vlak bij de 

kerk een klooster van de ‘Zwarte’ of ‘Cellezusters’. En buiten de stad een 

Windesheimerklooster ‘Onzer Vrouwen Paradijs’ voor reguliere kanunniken. 

Daarbij telde de stad 17 gilden. Maar niet alleen voorspoed was er, ook 

tegenslag. Er is brand in 1450 waarbij alle zoutketen verloren gingen. 

Een economische depressie volgt maar in de 16e eeuw floreert het weer en 

Reymerswael krijgt vele voorrechten.

Maar dan is er die zaterdag 5 november 1530. De St. Felixvloed. Het oostelijk 

deel van Zuid-Beveland wordt overstroomd. Pogingen om snel te herdijken 

mislukken steeds. Reymerswael wordt een eilandje en tot overmaat van ramp 

breekt de pest uit. De stad is economisch een ramp waarbij nog meer vloeden 

meewerkten n.l. in 1552, 1555, 1557, 1561, 1563 en nog meer. 

De besturen van Zeeland hebben steeds bijgedragen tot onderhoud van de 

dijken. Echter tevergeefs. De inhuldiging van Filips II als graaf van Zeeland 

in 1549 is een hoogtepunt, een enorm feest. De beeldenstorm van 1566 kan 

worden afgewend. De zeeslag tussen de watergeuzen en de spanjolen in 1574 
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wordt gewonnen door de watergeuzen, ze steken de stad in brand. 

Vele burgers vertrekken nu voorgoed. Het landrecht over Zuid-Beveland gaat 

naar Goes en Reymerswael krijgt geen stemrecht meer. Reymerswael wordt 

een vissersplaatsje met vooral veel weervisserij. Dat is in 1578. 

Bergen op Zoom ligt dwars en met een satisfactie verklaart zij het visrecht van 

Reymerswael ongeldig. De 80 jarige oorlog is fataal voor Reymerswael. 

De Staten van Zeeland geven nog één keer geld n.l. 1200 gulden in het jaar 

1625 voor herstel van dijken. Het helpt niet meer. Vier jaar later trekken de 

laatste bewoners ook weg. Veel mensen gaan in Tholen wonen. Reymerswael 

is in 1631 verlaten en een jaar later wordt er wat nog over is, publiekelijk 

verkocht om aan de schuldeisers te voldoen. Een rest van straten en wat 

schorren wordt nog in 1732 verpacht door de stadhouder van Wolphaartsdijk, 

die ook baljuw was van Reymerswael. In 1828 zijn er nog sporen van 

ambachtsheren van Reymerswael die opkomen voor hun visrechten.

Auteurs: J. Schuyf en C. van Heel. 
Uit: ‘Een verdronken stad - Reimerswaal’. Tentoonstelling Rijksarchief Zeeland 1971, 
Middelburg.

Kopergravure uit de ‘Cronyk van Zeeland’

M. Smallegange, 1696. 
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Vele schrijfwijzen en benamingen volgen in de loop der eeuwen.

Rommerswaal, Rommerswael, 
Reymerswael, Rommerswale, 
Remburswale, Rimmerswale, Reimerswaal.

Bij het sneuvelen van graaf Willem II in 1256 tegen de Friezen was diens zoon 

Floris nog minderjarig en deze wordt onder voogdij gesteld van zijn oom ook 

een Floris. Deze Floris is ruwaard, stierf te Antwerpen in 1258. 

De voogdij gaat nu over naar Aleida van Holland, weduwe van Jan van 

Avesnes. Zij was de dochter van Floris IV. Toeziend voogd werd Hendrik III 

van Brabant. Die sterft in 1261. Dan wordt benoemd, Otto III van Gelre.

1258
Graaf Otto III van Gelder steekt met een leger over naar Zeeland om Vrouwe 

Aleida te bevechten in Rommerswaal.

‘Doe ghingen si onghespaert,
Ende wapenden hen ten zelven male,
Ende streken voer Remmerswale,
Rechte voort de Vernoud-ee ,
d’Andere quame bij Duvenee’
(Melis Stoke)

Zo begint het verhaal van eerste oorsprong, zover bekend is van Rommerswaal. 
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1292
Het is graaf Floris V die land koopt te Rommerswaal. En geeft tolvrijheid op 

rivieren Honte en Ooster. (Schelde).

1299
Jan van Holland te Rommerswaal had een slot op Lodycke. De hertog 

van Brabant hield residentie te Bergen op Zoom. Deze twee heren werden 

samengebracht door Jan van Renesse, die het plan had Jan van Holland op 

te zetten tegen de hertog van Brabant om zo zijn plaats in te nemen. 

Jan van Holland werd echter getipt over die plannen en nam strijd op tegen 

Jan van Renesse. Jan van Renesse versterkte zich op zijn slot Moermont en 

werd later verbannen het land uitgezet.

1300
Het slot van Goes genaamd (Oostende) wordt bevrijd door Reimerswalers. 

Reimerswaal zelf, werd ook belegerd door Jan van Renesse die samenspande 

met de Vlamingen. Graaf Jan van Oosterwant ofwel Jan zonder Genade is 

de zoon van graaf Jan II van Avesnes en is in Reimerswaal, om de stad te 

verdedigen tegen Jan van Renesse, die maar niet als een banneling uit het 

land wilde en in het Zeeuwse land toch menig aanhanger verwierf. Jan van 

Renesse had plannen om vanuit Bergen op Zoom, Zeeland in te vallen, maar 

Jan van Avesnes gaat zelf in de aanval tegen Jan van Renesse. Deze is verrast 

en is door de tegenslag van zijn plannen, in Bergen op Zoom uit de gratie.

Jan van Renesse trekt zich terug op de Zeeuwse eilanden en gaat met 

Zeeuwse en Vlaamse aanhang, het beleg van Goes en slot Oostende aan, in 

1303. Rommerswalers raken slaags in deze strijd van verweer. 

1800 Vlamingen komen om en Jan van Renesse zelf ontsnapt ernauwernood. 

Om zo iets uit te voeren moet Reimerswaal met de manschappen dan ook al 

groot geweest zijn in die tijd. Jan van Renesse is een gevaarlijk krijgsheer, is 

alom in de strijd en verdrinkt bij een krijgsactie in de rivier de Lek met een te 

zwaar beladen boot die omslaat en zinkt. (1304) 

1340
Graaf Willem IV noemt Rommerswaal nog een dorp. Er is nu tolvrijheid. 
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Margaretha II van Beieren een zuster van hem is gravin/keizerin van 

Zeeland, Holland en Henegouwen (1311-1356) en bevestigt dat Reimerswaal 

tolvrijheid heeft. (1346)

Jan I van Holland 1284-1299

Regeerperiode: 1296-1299

In eerste instantie stond de jonge graaf geheel onder invloed van Jan van Renesse. 

Echter op 30 april 1297 droeg Jan I het bestuur over aan Wolfert I van Borsselen, tot aan zijn 

15e verjaardag. Na een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht werd Van Borsselen op 

1 augustus 1299 vermoord. Hierna benoemden de steden Jean d’Avesnes, graaf van 

Henegouwen als regent en op 27 oktober 1299 droeg Jan I de regering voor een periode 

van 5 jaar aan hem over. Twee weken later stierf Jan, 15 jaar oud, en met hem stierf ook het 

Hollandse Huis uit.

Omdat hij geen directe troonopvolgers had, ging het graafschap naar de neef van zijn 

vader, Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, (als Jan II van Holland), zoon van zijn 

oudtante, Aleid van Holland. Dit was de grondslag voor een personele unie tussen het 

graafschap Holland en het graafschap Henegouwen, die tot na de Beierse tijd zou duren.
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1345
Op 21 juni is een ‘Molen van Reymerswale’ in geschriften te vinden, deze 

molen geeft rente en inkomsten door aan hertog Albrecht (Albert 22 jaar 

oud in 1358) van Beieren, ruwaard van Willem V, zijn broer, op 11 oktober 

1358 geschikt. Om schulden te voldoen aan Willem den Hollander van 

Reymerswale, die op zijn beurt weer betaalt aan Boudyn van Reumerswale 

en een broer hiervan.

1359
Zelfs in dit jaar wordt er nog geschreven als zijnde Rommerswaal als dorp.

1359
24 Februari in dit jaar is hertog Albert (ruwaard) in het bezit van de 

molenrente, een zestig oude schilden per jaar. Zo vermeld hij dat aan 

zijn neef Simon van Bruelis. Blijkbaar een goed jaar want op 19 oktober 

1359 is er nog een jaarrente van anderhalf honderd pond zwarte tornoyse 

(munteenheid van Franse Louis IVX), uit het leen van Wouter van der 

Maelstede en Simonszoon van Bruelis.

1355
Hertog Willem V van Beieren geeft toestemming tot het houden van twee 

vrije jaarmarkten en ook om de plaats Reimerswaal te ommuren/bemuren.

1375
1 April, hertog Albert is dan 39 jaar oud, draagt op om 

de plaats Reimerswaal, dat nu een stad is, te bemuren, 

grachten aan te leggen en strafrechtspraak uit te 

oefenen over geheel Zuid-Beveland.

1376
Hertog Albert geeft op 15 november ambten uit 

aan Berwoud Willems Zoon: te weten secretaris, schrijfambacht, 

scholasterye in Reimerswaal. 

Hertog Albert had ook de titel ruwaard.

Zwarte tornoyse, munteenheid.
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Willem IV 1318-1345, graaf van Holland
Regeerperiode: 1337-1345
Bekend als Willem de Stoute

Een ruwaard is een plaatsvervanger 
ook in functies.

Willem V 1354-1389

Hertog Albert van Beieren 1336-1404
Ruwaard in 1358 - 1389
Regeerperiode: 1389-1404
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1380
Weduwe en erfgenamen van Willem den Hollander van Reymerswale 

(hij was de laatste heer van de stad) verkoopt haar huis genaamd ‘Hofstede’ 

en ook het ambacht van Reimerswaal, aan hertog Albert van Beieren, graaf 

van Zeeland. Daarbij ook het stadswapen, hetzelfde als dat van het geslacht 

der heren Kervinck van Reimerswaal. Hieraan wordt bijgevoegd, Beieren. 

Eén zwaard erbij en A. van Beieren toegevoegd.

1386
Op 8 juni van dit jaar bezoekt hertog Albert de stad Reimerswaal en reist 

daarna door naar Middelburg.

1387
De magistraat van de stad kocht voor vierhonderd en vijftig pond grooten 

en driehonderd gulden van de hertog Albert het recht van maalderij met een 

molen, zowel met water als met wind. Daarbij ook nog dat van accijns en ook 

nog eens de rente te betalen van honderd pond grooten, van de wijn en het 

brood.

1389
Hertog Albert geeft al in zijn eerste jaar van opvolging van zijn broer 

Willem V, opdracht aan Claas Kervinck van Reimerswaal om gors en slikland 

voor het Westeinde van Reimerswaal en van Lodycke te bedijken.

Graaf Willem V overlijdt in Quesnoi in Henegouwen. Hertog Albert is zijn 

broer en verwerft hierdoor de heerschappij van zijn broer als wettig opvolger. 

Het is dan het jaar 1389.

1390
Op 13 april 1390 wordt het privilegie en de handvesten van Reimerswaal 

door hertog Albert bevestigd.

1391
Hertog Albert is in een geschil verwikkelt met zijn zoon Willem, graaf van 

Oostervant. Ze verzoenen zich op 8 september 1394 te Reimerswaal.
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Alberts geliefde Aleid van Poelgeest wordt vermoord. Daarbij kwaadsprekerij 

van steden en personen over Alberts nalatige bestuur wordt weer bijgelegd 

per brief door de steden die weer vertrouwen schenken aan Albert op 

17 oktober 1391 en op 1393.

1405
Na de dood van Willem V in 1389 en de dood van 

Hertog Albert in 1404, is graaf Willem VI zoon van Willem 

V nu heer met de grafelijke zetel en roept op 

6 april 1405, 60 soldaten op uit Reimerswaal. Tholen 

moest 30 mannen leveren en Goes daarboven 25 man. Dit 

allemaal voor een strijd tegen Jan van Arkel. Daarbovenop 

kwam nog een order om op 11 juli nog eens 100 man te 

sturen om in de strijd te gaan.

1407
Het was een lange strijd maar Willem VI van Beieren wint 

de Arkelse oorlog en wordt groots gehuldigd in Gorinchem 

en Leerdam als graaf.

Stad Reimerswaal heeft de gerechtelijke jurisdictie over heel Zuid-Beveland. 

Goes krijgt van hertog Willem VI hiervan de helft.

In 1414 krijgt Goes dezelfde provisorie (beheer).

1416
Hertog Willem VI heeft geen echte andere kinderen, dan alleen vrouwe 

Jacoba, een dochter, voor een leenopvolging. Hij sterft in 1417.

Vrouwe Jacoba, dochter van Willem VI, verwerft bij de Staten de titel gravin, 

als vermoedelijke erfgenaam. Zij is weduwe van de Franse Dauphin.

Wel moest Reimerswaal en ook andere steden als Haarlem, Delft, Leiden, 

Amsterdam en Gouda beloven bij te dragen aan de jaarlijkse renten, beloofd 

aan haar en de heren Jan en Willem van Egmond. 20 September 1416 

gedagtekend en gezegeld per brief.

Willem VI
Regeerperiode: 1404-1417
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1417
Vrouwe Jacoba is gravin en wil het landsbestuur aanvaarden. Maar ze krijgt 

een mededinger in de graafzetel. Het is Hertog Jan van Beieren, een neef van 

haar. Die Jan was bisschop van Luik, treed uit en gaat een huwelijk aan met 

Elisabeth, hertogin van Luxemburg. Zij is een weduwe van hertog Antoni van 

Brabant. De keizer beleende de landen aan hem vanwege consistentie van 

het roomse rijk.

Jacoba van Beieren 1401-1436
Gravin van Holland en Zeeland
Periode: 1417-1433
Voorganger: Willem VI, haar vader
Opvolger: Filips de Goede

Jacoba van Beieren 1401-1436
Gravin van Holland en Zeeland en hertogin van Beieren.
Geboren Le Quesnoy, 16 juli 1401, overleden te slot Teylingen, 9 oktober 1436.

Op 15-jarige leeftijd huwde ze met de Franse prins Jan van Touraine, die in januari 1417 
plotseling overleed (vermoedelijk door vergiftiging). 
Ook in 1417 overleed haar vader graaf Willem VI. Zij volgde haar vader op, 16 jaar oud, maar 
haar oom, de Luikse bisschop Jan van Beieren kreeg Holland toegewezen van de Duitse 
keizer Sigismund. De strijd tussen Jacoba en Jan betekende een oplaaiing van de 
Hoekse en Kabeljouwse twisten.

Tekening en gedicht uit: Cronyck van Zeeland,

M. Smallegange 1696



19

In 1418 trouwde Jacoba met haar neef Jan IV van Brabant. Ze kreeg hiervoor toestem-
ming van de paus. Er was veel protest tegen dit huwelijk, zo waren onder meer Holland en 
Zeeland tegen.  Onder druk van keizer Sigismund werd de pauselijke toestemming later 
ingetrokken. Omdat hij zijn financiële verplichtingen niet kon nakomen, verpandde 
Jan IV het grondgebied van Jacoba voor 12 jaar aan haar vijand Jan van Beieren. Jacoba liet 
hierop het huwelijk ongeldig verklaren en vertrok naar Engeland, waar zij in 1422 in het 
huwelijk trad met Humphrey van Gloucester.

Samen met Humphrey ging zij in 1424 terug naar Holland om de strijd op te pakken tegen 
haar ex-echtgenoot Jan IV, die gesteund werd door Filips van Bourgondië (Filips de Goede). 
Toen Humphrey van Gloucester haar een jaar later in de steek liet voor een hofdame, gaf 
Jacoba van Beieren de strijd op.  Ze gaf zich over aan Filips van Bourgondië en werd in 
Gent gevangen gezet.

Toen haar oom Jan van Beieren kort daarop in 1425 overleed, kwamen zijn gebieden in 
handen van Filips van Bourgondië. Jan IV werd graaf van Holland en Zeeland. De Hoeken 
verzetten zich hiertegen en besloten Jacoba van Beieren te bevrijden. De edellieden 
Spiering en Aalburg van het schuttersgilde St. Joris van Heusden (1356) slaagden erin 
Jacoba te ontmoeten en met haar werd een ontsnappingsplan gemaakt. Jacoba en haar 
kamenier deden naar binnengesmokkelde mannenkleren aan en liepen simpel het kasteel 
waar ze gevangen zaten uit. Buiten de poort wachtten Spiering en Aalburg met paarden 
en het viertal wist te ontkomen via Breda en Woudrichem naar Vianen.

Jacoba pakte de strijd weer op tegen Filips van Bourgondië, in de driehoek Gouda- 
Oudewater- Schoonhoven. Drie jaar later moest ze echter vrede sluiten. In dit 
vredesverdrag (de Zoen van Delft) werd bepaald dat Filips van Bourgondië erfgenaam van 
Jacoba van Beieren zou worden en dat ze niet meer in het huwelijk mocht treden. 
Jacoba bleef in naam nog gravin van Holland, maar moest feitelijk vrijwel alle macht 
afstaan.

Enkele jaren later trad ze toch in het huwelijk met Frank van Borsselen. Doordat ze hiermee 
haar belofte schond, moest ze definitief afstand doen van al haar macht. Ze trok zich terug 
op slot Teylingen, waar ze in 1436 op 35-jarige leeftijd aan de tering overleed.
Het is vooralsnog onbekend waar Jacoba van Beieren ligt begraven. Er zijn aanwijzingen 
dat ze in de Nederlandse Hervormde Kerk in Sint Maartensdijk (waar haar echtgenoot 
Frank van Borsselen talrijke bezittingen had) is begraven.
Echter ligt het meer voor de hand dat ze in Delft een laatste rustplaats heeft gekregen.

‘O onghelukigh mensfch! O ftaet, weert om te laecken!
Ghy waert van jonghs heen af altijdt vol onghenucht,
Hier ‘tfcheyden van u Mans, daer moest ghy ‘t oorlogh fmaken.
Al wiert u Thuyn beplant, wat  hielpt? daer quam gheen vrucht,
Waer door dat Hollande quam aen’t Bourgoenfche ghehucht.
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1420
Reimerswaal wordt geconfirmeerd met hertog Jan van Beieren op 29 april 

1420.

1424
Het werd toch een bestuur van Jan van Beieren. Hij beveelt de stad 

Reimerswaal met hun baljuw Nicolaas van Reimerswale, de onenigheid te 

beëindigen met het dijkgraafschap Beoosten Yerseke, dat ieder op eigen 

perceel zijn dijk maakt.

1425
Hertog Jan van Beieren overlijd op 6 januari 1425 aan de gevolgen van een 

vergiftiging. Dat was maar een kort bestuur van hem.

Jan van Beieren 1374-1425

Bijgenaamd Jan zonder Genade, als hertog van Beieren-

Straubing Jan III genoemd en als nietgewijde prinsbisschop 

van Luik, Jan VI genoemd. Hij speelde een grote rol in de 

Hoekse en Kabeljauwse twisten.

Jan van Beieren was een zoon van Albrecht van Beieren en 

Margaretha van Brieg. Hij huwde met Elisabeth van Görlitz, 

waardoor hij hertog van Luxemburg werd.

Na de dood van zijn broer graaf Willem VI in 1417 erfde diens 

dochter Jacoba van Beieren aanvankelijk diens gebieden. 

Maar oom Jan begaf zich direct naar de Nederlanden om steun 

te werven bij de ridderschap en de steden voor zijn eigen 

kandidatuur.

In de levenslooptekst van Jacoba van Beieren levert hij strijd 

met haar. Jan van Beieren werd uiteindelijk op slinkse wijze 

vergiftigd door zijn tegenstanders.
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Hertog Filips van Bourgondië zegt recht te hebben op de laatste wil van 

Jan van Beieren op opvolging. Maar ook Jan van Brabant wil rechten als hij 

opkomt te zijn, man en voogd van vrouwe Jacoba, die eigenlijk vorstin van 

het land is, maar onbekwaam was. En Jacoba die later trouwde met weinig 

instemming van de Staten met den hertog van Gloucester. Zo zijn er drie 

kandidaten in geding.

De baljuw van Reimerswaal ontvangt van de hertog gelden om de burgerij te 

overtuigen de heer te kiezen. Dit om aanplakbiljetten te maken.

Filips van Bourgondië

Filips de Goede Periode: 1433-1467

Geboren 1396. Vader was Jan zonder Vrees en moeder was Margaretha van Beieren-

Straubing. Hertog van Bourgondië, Vlaanderen, Namen, Limburg en Brabant. 

Trouwde 3 maal: van 1409 tot 1422 met Michelle van Frankrijk; van 1424 tot 1425 met 

Bonne van Artesie en van 7 januari 1430 tot aan zijn dood met Isabella van Portugal. 

Ze kregen in 1433 een zoon: Karel de Stoute. Filips stierf op 15 juni 1467 te Brugge.

Stelde de Ridderorde in het Gulden Vlies. 

10 Januari 1430 in Brugge ter gelegenheid 

van zijn huwelijk met Isabella van Portu-

gal. De orde van het Gulden Vlies was een 

tegenhanger van de Engelse orde van de 

kousenband, 1348. De nieuwe orde was 

bedoeld voor een uitgelezen gezelschap 

van bondgenoten.  Met diverse voorrech-

ten. Bestond aanvankelijk uit dertig ridders 

en vier officieren: een schatbewaarder, 

een wapenmeester, een kanselier en een 

griffier, met aan het hoofd Filips zelf. Hierna 

volgden: 

Karel de Stoute, Filips de Schone, 

Karel V, Filips II, etc.
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1426
Hertog Filips, ruwaard, beveelt de baljuw van Reimerswaal de goederen 

van de broers Wolfaert en Jan van Oosterlande, die als ballingen en 

vluchtelingen bekend zijn, aan Jan Rasoir, die borg voor hen stond, als 

geleden schade, te voldoen van de borgtocht.

1433
Vrouwe Jacoba is na veel tegenspoed en meerdere huwelijken weer heimelijk 

in omgang en verbindt zich in 1433 aan de heer Frank van Borsselen. 

Dit kost haar, haar gezag als opperbestuur. Die moet ze nu aan Filips 

afstaan op 12 april 1433. Haar restte nog wel een verzorging van leven 

door enige landen en steden, waaronder Zuid-Beveland en speciaal de stad 

Reimerswaal. Vrouwe Jacoba sterft drie jaar later op 8 oktober 1436 aan 

de tering.

1437
Hertog Filips van Bourgondië, graaf, krijgt nu ook alle landen en steden, ook 

Reimerswaal, tot zich op 22 augustus 1437.

Er is een huldiging op 20 maart 1436 (vrouwe Jacoba leeft dan nog) te 

Reimerswaal. 

De hertog laat er geen gras over groeien en conformeert 

(verplichtingsovereenkomst) de stad Reimerswaal met een tal van eisen en 

plichten. Hij voert dit uit in een periode van tien jaar, 1437 - 1447.

Reimerswaal heeft waardigheid verkregen, het gaat goed met handel en 

scheepvaart. En er is gildenvrijheid.

De grafelijke regering van Filips verdiende zijn bijnaam, ‘De Goede.’ Ook ten 

opzichte van Reimerswaal. Ook hertog Karel De Stoute was gunstig gestemd 

over Reimerswaal. De hertog, nog graaf van Charlois verdrijft de baljuw en 

schepenen, doet zich goed voelen met ijzeren hand. Maar later werd hij een 

goed heer met de opvolging van zijn dochter vrouwe Maria van Bourgondië, 

juni 1477, als vorstin.
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Karel de Stoute, zoon van Filips de Goede

Regeerperiode: 1467-1477

Maria van Bourgondië ‘De Rijke’

Regeerperiode: 1477-1482

Ze werd geboren op 13 februari 1457 in Brussel. Ze was dochter van Karel de Stoute en 

Isabella van Bourbon. Maria stierf in 1482 na een val van haar paard tijdens een jachtpartij. 

Ze ligt begraven in de Onze Lieve Vrouwe-kerk te Brugge, naast haar vader Karel de Stoute.  

1477
Als hertogin hiervoor zijnde, had ze groot privileges gegeven aan de 

provincies Holland en Zeeland. Oud werd ze niet, slechts 25 jaar, de vorstin 

stierf in 1482.

Haar uitgestrekte staten kwamen aan haar zoon toe, Filips de Schone, slechts 

4 jaar oud, maar onder voogdij van zijn vader hertog Maximiliaan, keizer van 
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het Duitse Rijk en wel zodanig dat Filips al in 1493 het gebied in bezit had. 

Filips 15 jaar oud, kwam in juli 1493 naar Reimerswaal, door de Zeeuwse 

Staten ontvangen met grote eer, daar gehuldigd werd, samen met de ‘Nieuwe 

Keur van Zeeland.’ In de tegenwoordigheid van de prins van Lands Staten. 

De keur wordt in 1494 in Brussel bevestigd, in 1495 vastgesteld en in 1496 

in Reimerswaal van kracht. Reimerswaal groeit in economisch verkeer 

en handel in de 16e eeuw. Maar een geduchte vijand zijn de zeevloeden, 

oorlogen en brand. Filips sterft in Spanje in 1506 onder mysterieuze 

omstandigheden, 28 jaar oud.

1515
Op 16 mei 1515 wordt graaf Karel V van Oostenrijk op de leeftijd van 

15 jaar in Middelburg gehuldigd tot graaf van Zeeland. Rommerswaal is met 

gedeputeerden en zijn schutterij vertegenwoordigd. Was het altijd 

Maximiliaan I van Bourgondië

Regeerperiode: 1482-1493

Echtgenoot van Maria van Bourgondië.

Keizer van het Duitse Rijk.

Voogd van zijn zoon Filips ‘de Schone’.

Filips de Schone 

(22 jaar oud Anno 1500)

Regeerperiode: 1494-1506  = 1506
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Graaf Karel II van Oostenrijk. 

1500-1558. 

Hij was Karel I van Spanje en Karel V 

van Duitsland.

Regeerperiode: 1515-1555

Zoon van Filips ‘de Schone’, kleinzoon 

van Maximiliaan I. van Bourgondië. 

Maximiliaan was ook over Karel 

voogd van 1506-1515.

Men was in die tijd al bekend met een sterke gewaarwording van 

watergetijden. Overstromingsgevaar lag dan ook op de loer, maar tijdige 

maatregelen tegen de vloeden zijn niet op tijd.

1520
Reimerswaal wordt getroffen door een stadsbrand. 300 Huizen gingen in 

vlammen op. Daar waren natuurlijk pakhuizen bij met alle koopwaar 

materialen erin. Zoutketen en meestoven waren er ook bij betrokken. 

En daarbij werd bijna het gehele klooster verwoest.

Het blusmateriaal was nog niet in orde gebracht door ene van der Heyden. 

Huizen en dergelijke waren toen nog van hout, daken van riet. Stenen 

gebouwen worden in Nederland pas ongeveer 100 jaar later toegepast. 

Het is een enorme ramp voor de stad en het zal haar ook economisch 

getroffen hebben. Maar hier zal het niet bij blijven.

traditie van vorsten om van stad tot stad te gaan bij huldigingen, nu verkoos 

hij Middelburg als één plaats. Wel confirmeerde hij op 19 mei 1515 in 

Middelburg alle privilegiën, keuren, vrijheden en rechten, haercomen en 

costume van de stad Reimerswaal.
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1530
Een ramp van ongekende omvang. Op 5 november is de St. Felixvloed. 

Het begint om 8 uur in de morgen. 

Een groot deel van Zuid-Beveland werd door de golven bedolven, ook de stad 

Reimerswaal. Het rechtsgebied is groot 2571 gemeten en 7 roeden. 

De storm gaat over in een orkaan tussen 8 en 9 uur in de morgen. Het water vloed al in de 

stad Reimerswaal en slaat over de dijken heen. En dat al 2 uur voor de hoogwaterstand zou 

worden bereikt.  Bij Lodijcke bezweek ook de dijk evenals bij het dorp Kreke. Bij Kreke lag 

het tolhuis van Bergen op Zoom.

De gehele Oostwatering (Zuid-Beveland) liep onder en 18 dorpen werden overstroomd. 

Vele zoniet alle mensen kwamen om. Verzwolgen door de woeste zee. Dorpen gingen 

geheel verloren alsook de talloze veestapels.

De heer van Lodijcke, Adriaen van Reimerswaal krijgt voor een deel de schuld bij de dijk-

doorbraak, daar hij niet op tijd inzag, de dijk te dichten. Het gat was dan nog niet zo groot. 

Hij veronderstelde dat het water zo voor hem kosteloos werkte. Hij was uit op een nieuwe 

haven. Maar de brute waterkracht was niet te stoppen. Zo ontstond er een gat in en achter 

de dijk van 30 el en 40 el diep. (misschien een fout getal 40) waarschijnlijk is er bedoeld 

7 vadem diep. Dit is dan 14 ellen diep. Vrij vertaald ongeveer een gat van 20 meter lang en 

12 meter diep.

Maar de heer treft niet alle blaam want dat treft ook het dijkbestuur met haar onkunde, 

nalatigheid en vermeend onderhoud van de dijken. Ze kunnen ook rekenen betrokken te 

zijn door schuld.

Keizer Karel V liet in 1531 onderzoek doen naar deze ongelukkige dagen. Geeft geld voor 

het herdijken van de Oostwatering. Maar dijkbesturen worden het niet eens hoe dit aan 

te pakken en uit te voeren. Met onderlinge twisten werd het te laat voor herstel. Het water 

had al weer veel land tot zich genomen. Herstel kon nooit meer gebeuren. Men gaf het 

daarna maar op. Daarbovenop kwam er in 1532 een nieuwe ramp. Op 2 en 3 november 

kwam het zeewater weer in de stad. Zelfs 8 voet hoog in de kerk. (2,5 meter).

Er is verwoesting in het Oost-Kwartier. Reimerswaal wordt van 

Zuid-Beveland afgescheurd en wordt een eilandje op zichzelf. Weer is dit een 

economisch verval. Plus een mindering van inwoners.
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1532
De volgende watervloed is er al na twee jaar, dus 1532 weer in Zeeland. 

Wéér in november. Het water staat 8 voet hoog in de kerk. Het klooster dat 

buiten de stadsmuur staat, is bijna geheel verwoest. Wat nog rest wordt later 

afgebroken en verkocht. Andere bezittingen gaan naar - ‘den Troon van 

Maria’ -, bisdom Kamerik.

De herstelde zeeweringen, hoofden, sluizen en dijken van 1530, 

hebben weer veel schade. Het bespoedigd de stad in haar ondergang.

1535    Bron: C. Dekker, 1971

— Het Reimerswaalbestuur heeft het voornemen tot herbedijken aan de 

zuidkant van de stad. In 1535 kreeg de stad octrooi voor de polder te maken 

maar ging toch niet door. Opnieuw een poging tot bedijken met veel 

Antwerpse inzet van mensen volgt in oktober, wat eigenlijk veel te laat was 

in het jaar om te beginnen. Daar kwam nog een hoge vloed bovenop op 1e 

kerstdag 1535. Veel gegadigden voor inpoldering trokken zich terug en alles 

was weer bij af. In 1537 volgde weer een storm voor de toch slechte dijken. 

Vlaamse dijkwerkers die bezig waren stalen bovendien alle metalen uit de 

burgerhuizen. Zij werden de stad uitgejaagd. Een polder kon men wel 

vergeten, die kwam er nooit meer. —

1547
Het verval is zodanig ernstig dat Reimerswaal in 1547 aan de ‘Prins van 

Lande’ moet verklaren dat de arme overblijfselen van dit ooit verworven 

rijkdom alleen in 10 of 12 zoutketen meer bestaat, waarvan de beste zoutkeet 

niet meer dan 200 gulden opbrengt. De stad kwijnt weg in de koophandel 

en scheepvaart, maar heeft nog wel het uiterlijk van een stad, maar geheel 

rondom in het water.

1548
Een privilege van kwijtschelding is er voor de stadsschulden weer met 

10 jaar verlengd. Daarbij wordt zes jaar lang een 200 gulden gegeven voor 

dijkherstel. 
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Spaans-Habsburgse Huis.
Filips II van Oostenrijk, Koning van Spanje. 1527-1598.
Zoon van keizer Karel V van Oostenrijk.
Regeerperiode: 1555-1581.

 Het wapen van Filips II

1549
Het is September 1549 en ‘Prins Filips II van Oostenrijk’ wordt met statie en 

praal ontvangen in Reimerswaal. Hij wordt ingehuldigd als ‘Erf-Heer’ ofwel 

genaamd ‘Graaf van Zeeland.’ Hij wordt verwelkomd door de baljuw Corn. 

Willemz, van Leeuwendale, burgemeester en de pensionaris Marinus 

Cornelisz. In het beste Frans wordt de Prins toegesproken: ‘Hoog en machtig 

vorst, de baljuw, burgemeester en schepenen van Reimerswale, uwe 

toekomende onderdanen, heeten Uwe doorluchtige Hoogheid welkom en 

bieden haar voor hen zelven ende gehele gemeente lijf en goederen aan, tot 

haren dienst. Zij leggen met alle onderdanigheid in uwe handen de roede 

der gerechtigheid en de sleutels der stad, smekende uwe gunst voor deze 

arme en ongelukkige plaats en voor haar inwoners.’

Getuigen hierbij waren de Zeeuwse Adel, de heren Maximiliaan van 

Bourgondië die stadhouder was van Zeeland, van Kruiningen, van Renesse, 

van Haamstede, van Botlant, van Thuil van Serooskerke, van Cats, 

van Rommerswale, van den Abeele en van Borsselen.

Na afloop werd de prins een rekest overhandigd waarin de slechte toestand 

van Reimerswaal werd medegedeeld. De prins gaf als antwoord een goed en 

mild besluit hierover te nemen. Wat het de stad opbracht is niet geschreven. 

Maar dat de stad kwetsbaar bleef is wel beschreven. De zee is sterk. Wat er 

rest van de stad en eromheen is kostbaar om te herstellen.

Een gedenkpenning die bij de inhuldiging van Filips II in 1549 werd geslagen heeft op 
de achterkant een beeltenis van Karel V. Op de kruiszijde het wapen van Zeeland met het 
randschrift: Qui videt me, patrem, videt filium. (Wie mij, de vader ziet, ziet ook de zoon)
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1551 vloed en in 1552 Pontiaansvloed
14 en 15 Februari 1551 zijn er volgens (Ermerins) weer waterdoorbraken in 

de stad. Het water staat 12 voet (3,60 meter!) hoog in de kerk. Een dijk, een 

straat, een poldertje en het slot Lodijcke werden een prooi van de golven. 

Gevolgd door de Pontiaansvloed van 13 januari 1552. Van dinsdag op woens-

dag viel de halletoren om met uurwerk en al. Tien uur later was het laag 

water, ‘s middags om vier uur was het vloed. Maar Reimerswalers zijn wel 

wat gewend met water en er zal eendrachtig gewerkt zijn om een gehele on-

dergang te voorkomen. Maar ja een maand later was er weer een vloed!

Maar de Schepper God beslist anders want in het jaar, 1555...

1555
Op 2 en 3 November brak de dijk wederom door. Het water staat tegen de 

stadsmuren, die natuurlijk niet geschikt waren zich te beschermen tegen het 

zeewater. Alle buitengronden gingen ook verloren.

Maar de trots en waardigheid ging in Reimerswaal niet verloren. Ze maakt 

nog steeds deel uit onder de leden van de ‘Staatsvergadering in Zeeland.’

Ook in dit jaar geeft ‘Keizer Karel van Oostenrijk’ de Nederlanden aan zijn 

zoon Filips II.

Ook Rommerswaal is vertegenwoordigd bij deze plechtigheid en ook bij de 

Huldiging van de nieuwe vorst.

Getuigen hierbij waren:

Jan Anthonissen, baljuw

Cornelis Willemse Levendale, burgemeester

Joos Pieterse, schepen

Willem Janssen Oliphant, secretaris

1557
Was er in 1551 en 1552 een watervloed en ook in 1555, nu weer twee jaar later 

is er in januari 1557 op de 11e en 12e dag een nieuwe hoge vloed. 

Deze storm en vloed haalt het merendeel van de stadsmuren, poorten, 

stadhuis en burgerwoningen, zoutketen en godshuizen neer. De bewoners 

trekken massaal weg uit de gehavende stad.
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1558
En of het al niet genoeg was, ramp na ramp van opvolgende jaren is er 

31 augustus 1558 een stadsbrand. Een kwart van de zoutketen en zouthuizen 

wordt verteerd door het vuur. Was er eerst volop landbouw met graan, nu is 

er geen brood meer te kopen.

Koning Filips II gebied/verleend, dat Rommerswalers ook elders, dan alleen 

in Reimerswaal, op marktdagen mochten kopen.

1561
Op 15 februari 1561 is er weer stormvloed in de stad. Dijken die nog niet op 

orde waren, zijn weer geheel vernield.

1562
Hoge watervloeden weerhouden het bestuur toch niet om weer te plannen 

tot een polder te komen en de stad te bedijken. Een verzoek wordt naar de 

regering gestuurd om uitstel van betaling en schulden te verkrijgen.

1563
Op 9 juni 1563 komt Willem van Nassau, prins van Oranje als gouverneur en 

stadhouder over Holland, Zeeland en Vriesland naar Reimerswaal. 

In gezelschap van een stel edelen, waaronder Graaf Lodewijk van Nassau, 

zijn broer. Hij wordt verwelkomt door de baljuw, burgemeester en 

schepenen van Reimerswaal. Zij spreken uit:

‘Ghenadigen vermogenden, hooggeboren Heere, uwe onderdanige en goet-

willige ondersaten balliu, burgemeester en schepenen dezer stadt, heeten 

uwe genade hartelijk wellecom, die zelfs uwer genade hoogelijk 

bedanken, da naer dien uwer genade gevisiteert en besocht heeft, die 

floreerde en welvarende steden van Zeelandt, hem selven vernedert heeft en 

verwaardigt ook te besoeken deze arme desolate plaatse, dewelker 

inwoners van dienballiu, burgemeester en schepenen voirs.; uwer genade 

devoytelijck recommanderen.’

De prins kreeg hierbij schenkingen van Reimerswaal in de vorm van enige 

pasteien en 12 tonnen zout. Ook wijn voor zijn persoonlijk gebruik 

gedurende zijn verblijf in de stad.
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Het was maar een korte vrolijke opleving voor de stad. Een volgende ramp 

staat te gebeuren. Nauwelijks vier maanden later.

30 september. Weer overstroomd de stad met het zeewater. De stad kan niet 

meer voorzien in de opbrengsten uit arbeid.

1564
Na zo veel ellende en mensenlevens wordt besloten, nu 34 jaar na de eerste 

grote vloed (1530 Felixvloed) die de Ooster groots en wijds als een zee had 

gemaakt en meer en meer getijdekracht op het eiland had, een ‘Rekest’ op te 

stellen. Dit werd gezonden naar het ‘Hof’, met daarin om bijstand te verzoe-

ken bij de ‘Vorst.’ Hierop werd afwijzend gereageerd. Geen bijstand! 

Ze moesten zichzelf maar behelpen. Zo goed en zo kwaad ze konden.

De stad was nu, in 12 jaar, zes maal overstroomd geweest en één keer een 

grote brand gehad. Het rijke vermogen was weg, de stad verlaten, met 

kermen en klagen. En dan is de tijd ook daar, dat de ‘Nederlandse Beroerten’ 

er ook nog bijkomen, die weinig goeds voor de stad voorspellen. Maar hoe 

slecht het ook ging, Rommerwale bleef zitting houden onder de ‘Staatsleden 

van Zeeland.’ En de zetel te behouden van de dekenale rechtsspraak voor 

Zuid-Beveland.

Impressietekening van het Reimerswaal stadhuis en waag in een vloed.

Tekening: Piet van de Watering 2012
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1566
De Beeldenstorm verspreidde zich over Vlaanderen, Brabant en Holland. Het was geen 
enorme bevolkingsstroom die de kerken binnendrong en alles kort en klein sloeg. 
Het waren vooral kleine groepjes die het land door trokken. De Beeldenstorm heeft de zaak 
van de protestanten in de 16e eeuw bepaald geen goed gedaan, eerst was er sympathie 
van het roomskatholieke volk en de edelen, omdat die de zware vervolgingen afwezen. 
Maar later werd dit afgewezen en als opstandig verklaard. Filips II, de Spaanse vorst van de 
Nederlanden, was diep geschokt. Hij was puur rooms en kon dit niet laten gebeuren.
Filips II verving Margaretha van Parma door de hertog van Alva. 
Die richtte een speciale rechtbank op, de ‘Raad van Beroerten’, om alle beeldenstormers te 
straffen. Er werden ongeveer 1100 executies uitgevoerd. De ‘Raad van Beroerten’ (onlusten) 
was een staf van 170 man.

De bekendste slachtoffers zijn de graven Egmont en Horne. Als hoge edelen hadden ze 
niets gemeen met de Beeldenstorm. Alva gebruikte de ‘Raad van Beroerten’ om hen uit de 
weg te ruimen en zo de weg vrij te maken voor de centralisatiepolitiek van Filips II. 
Het effect van de ‘Raad van Beroerten’ bracht grote verbijstering onder het volk. Was je nu 
rooms of protestant? Een afvallige van de koning van Spanje? Maar door de komst van 
Alva naar ons land nam de spanning alleen maar verder toe. De tijd werd rijp voor een 
opstand. Die opstand kwam er, geleid door Willem van Oranje, die in 1566 naar Duitsland 
was gevlucht.

1569-1571
Alva wilde de ‘Tiende Penning’ invoeren, een belastingmaatregel die tot veel verzet leidde. 
Een belastingheffing van 10% van de verkoopprijs bij iedere verkoop van roerende 
goederen. Het werd nooit geheven. De Staten-Generaal kocht hem bij de Spanjaarden af 
voor maar liefst 2 miljoen gulden per jaar.
Waar komt het idee vandaan van de huidige BTW?

Fernando Alvarez de Toledo, hertog van Alva.

(eigenlijk Alba) bijgenaamd de ‘IJzeren Hertog’, 

1507-1582. Spaans generaal en landvoogd van 

de Nederlanden aan het begin van de 

Tachtig-jarige Oorlog. Zijn bewind maakte de 

opstand in de Nederlanden tot nog meer verzet 

en de Nederlanden zouden uiteindelijk gevormd 

worden tot de ‘Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden.’
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1570
1 November 1570 is er de ‘Allerheiligenvloed’ in geheel gewest Zeeland. 

Ook de dijken op Brabants gebied begeven het. Een grote ramp. Maar toch 

is in de geschiedschrijving van Rommerswale hier bijna niets over aangete-

kend. De Oostdijk had drie gaten, straten met vele stromingsgeulen. In de 

kerk stond het water 2 vadem (ruim 3.50 meter) hoog. Het turf en zout ging 

allen verloren. Schade 60.000 gulden. Er is geen economische handel meer.

1571
Het is de afgevaardigde P. Levendale van Reimerswaal die in de ‘Zeeuwse 

Staten’ zich verzettelijk durft uit te spreken tegen de hertogen van Alva’s 

bevel, tot het invorderen en invoeren van de ‘Tiende penning.’ 

(een belastingheffing van 10% van de verkoopprijs bij iedere verkoop van 

roerende goederen. Is nooit geheven omdat de Staten-Generaal dit afkocht 

bij de Spanjaarden voor 2 miljoen gulden per jaar.)

‘De Spaanse Oorlog’ is in volle strijd, hierin worden, Brielle, Vlissingen, Vere 

en ook Middelburg aangevallen.

1572
Rommerswale is oog voor de Spanjaarden als strategisch punt en die

willen de stad bezetten. Zo kan Spanje zich voornemen om vanuit 

Rommerswale Bergen op Zoom te veroveren. Maar de Spanjaarden mochten 

de haven van Bergen op Zoom niet bereiken. Rommerwalers en stads-

wachten hielden vijf à zes dagen de Spaanse boot af. De vijand gaf zich over 

door hongersnood.

1573
De berooide Rommerwale gemeente is dan wel van de Spaanse krijgslieden 

met aanvalsplannen verlost, maar er werd op Alva’s bevel in december 1573 

Reimerswaal is in 1573 in brand gestoken en is een spookstad geworden.
Mr. Petrus Levendale (1544-1606) was secretaris van Reimerswaal tot 1574.
In 1576 gaat hij naar Bergen op Zoom in ambt als notaris. Na 1581 is hij notaris te Goes en 
hij noemt zich Petrus Levendale van Romerswale.
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besloten, de Spaanse soldaten uit de stad terug te trekken. En daarbij werd 

de stad in brand gestoken! Alle burgers worden verjaagd. De stad staat drie 

jaar lang leeg. Toch komt er wederopbouw, dat begint met de bouw van 

een fort, ‘Venusdam’.  Na de ‘Pacificatie van Gent’ komt er meer huizenop-

bouw terug. De rentmeester van Bewesten-Schelde geeft een overzicht van 

de schade van zijn ambtsgebied op aan landvoogd Alva te Brussel. In zijn 

rapport schrijft hij de bevindingen na een bezoek te hebben gebracht aan de 

stad Reimerswaal, dat de verwoesting zodanig is dat Reimerswaal geen deel 

meer is van Zuid-Beveland.

1574
29 Januari. Vlak bij de stad Reimerswaal, op de Oosterschelde is er een 

zeeslag tussen een smaldeel van de Spaanse Vloot onder Admiraal Glimes en 

een deel van de ‘Staatse Zeeuwse Vloot’ onder bevel van Louis de Boisot, die 

de strijd ook won. De Spanjaarden staakten daarop hun poging om 

Middelburg te bezetten. Middelburg kwam vrij op 20 februari 1574.

De laatste brand aangestoken door Alva’s soldaten in 1573 was eigenlijk de 

laatste hand van de ondergang van Reimerswaal. Machteloos en niet meer in 

voorrecht zich te doen gelden iets waard te zijn voor ‘Staats- en Lands-

bestuur’ gaat Reimerswaal in rook op.

Louis de Boisot van de Staatse Zeeuwse Vloot.
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De Pacificatie van Gent (1576) (ook Bevrediging van Gent) moest ‘eene eeuwige vaste 
vrede, verbant ende eenicheyt’ vestigen tussen Holland en Zeeland enerzijds en de overige 
gewesten anderzijds. Vooral omdat zij buiten Filips II om gesloten was en het religie-
probleem nagenoeg ongeregeld liet, was deze vrede wankel en van zeer korte duur. 
Ondertekenaars onder meer: Elbertus Leonisius en Filips van Marnix van St. Aldegonde.

Het vredesverdrag wordt bekrachtigd op 9 januari 1577 in Brussel (Eerste Unie van Brussel) 
waar de Staten-Generaal vertegenwoordigd is. Deze zogenaamde ‘Eerste Unie’ houdt in dat 
in Zeeland en Holland, Buren en Bommel alleen het calvinisme wordt toegestaan en in de 
andere gewesten alleen de katholieke godsdienst maar de besturen mogen de calvinisten 
niet vervolgen. De prins van Oranje wordt erkend als stadhouder van Holland en Zeeland. 
In de ‘Pacificatie van Gent’ werden de volgende afspraken gemaakt: 

De Spaanse troepen dienden de Nederlanden te verlaten; 

De Staten-Generaal zouden op eigen initiatief bij elkaar mogen komen en niet alleen op 
initiatief van de vorst; 

Er moest een amnestieregeling komen voor de opstandelingen; 

De oude privileges van de wereldlijke en kerkelijke instanties moesten worden hersteld;

Nederlandse edelen moeten instaan voor het bestuur van de Nederlanden in plaats van de 
Spanjaarden; 

Willem van Oranje zou als regeringsleider in de Nederlanden fungeren naast de landvoogd.
De godsdienstkwestie werd niet opgelost. Er was een grote verdeeldheid: de gewesten 
Holland en Zeeland werden voor een deel overheerst door calvinisten, de overige gewes-
ten door katholieken.  Wel moesten de geloven naast elkaar blijven bestaan. 

Zeeslag bij 

Reimerswaal voor 

Bergen op Zoom, 

29 januari 1574 

tussen de vloten van 

Louis Boisot en de 

Heer van Glymes en 

d’Avila.

Bron: Rijksmuseum 

Amsterdam.
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1577
Reimerswaal deed daarom ook niet mee bij de ‘Satisfactie’, 

(voldoening onder de voorwaarden) waardoor Zuid-Beveland zich in 1577 

onder de ‘Prins van Oranje’ begaf.

1578
Een Rommerswale gedeputeerde gaat nog naar de ‘Staatsvergadering.’ 

Er is overleg over de wijze van stemmen, nu de ‘Prelaat’ of het ‘Lid van de 

Geestelijkheid onder Lands Staten’, niet meer erkend of te vinden was. 

Rommerswaal had haar recht van comparitie of stem (stemrecht) nog niet 

overgedragen. Voordat er oorlogsgeweld en brand was geweest, had 

Rommerswaal aan de ‘Zeeuwse Staten’ om geld gevraagd tot herstel van de 

dijken, aan de ‘Veerse Regering.’

De brief van de ‘Regering van Rommerswalle’ aan die van Vere met het 

verzoek/steun/advies op hun supplies (smeekschrift) ter ‘Staatsvergadering’ 

gedaan.

25 januari 1578

‘Mijne heren, naar alle behoorlijke aanbevelingen van uwer E. en wel 

gedenkend dat die van Rommerswale in de vergadering van de gemeente 

Staten van Zeeland, gedaan op 30 december l.l. hebben verzocht enige 

hulp uit de Algemene Beurs, tot die voornoemde duurzame middelen en de 

geestelijke goeden binnen dezelfde stad. Dan is dezelfde zaak uitgesteld tot 

de volgende vergadering op 3 februari. Daarom hebben wij deze aan uwe E 

overgezonden. Wij bidden broederlijk als het u belieft en uwe gecommitteer-

den in te stemmen met instructie en commissie te geven. Te weten op de ver-

zochte assistentie van die van Rommerswale om enige som van penningen. 

(zulks als de Heeren van Staten voorkeur gaf) voor de gemeentebeurs, van 

dezelfde Staten klaar uit te delen en door een vorm van Lening verbonden 

blijft. En Rommerswale de armen jaarlijks zullen moeten onderhouden. 

Het is niet noodzaak u te kennen te geven over de misere, de grote nood, 

desolatie en de gesteldheid van de dijken die danig aan reparatie toe zijn 

zonder uitstel te vereissen. 
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Uwer E affectie aanmerkt hoe profijtelijk en nootelijk de gehele staat van 

Zeeland is, dat deze dijken van Rommerswale nog in ere worden gehouden.

Wij bidden daarom en oprecht aan uwer om een goed advies en hierin geen 

gebreke te zijn, zal uwer E ons in andere zaken desgelijks altijd bereid 

vinden, kennende God Almachtig met zijn hulp, bijstand en gratie.’

Rommerswale 25 januari 1578

Door bevel van Burgemeester en Schepenen van de stad Rommerswale,

P. Leuendale (Petrus Levendale)

Maar Rommerswalle zocht ook steun bij de Prins Willem I

Die schrijft terug aan Rommerswalle, Den 18 Mey 1578

‘Octroy door Prince Willem den I van Orange, aan de Stad 
Romerswael verleendt.’

‘Wilhelm by der gratie Godts Prince van Orangien, Graue van Nasfau, van 

Catzenelleboge, van Vianden, van Diest, van Bueren, van Leerdam; Heere 

ende Baron van Breda, Diest, van Grimberghe, van Arlay, van Noceroy 

etc. Erfburchgraue van Antwerpen ende van Befanchon, Governeur van 

Brabant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant ende Vtrecht; Lieutenant Generael 

van de Doorluchtigen Prince Mathyas by der gratien Godts Erts Hertoch 

van Oostenryck, Heroch van Bourgonien, Stadhouder ende Capiteyn Ge-

neraal van de Conincklyke Majefteyt ouer de Nederlanden van herwaert 

ouer. Alle de gene die deze opene brieuen ghetoont fullen worden faluyt. 

Alzoo gheduyrende defe voorleden troubelen, de Stadt Rommerswalle die te 

voren plach feer te prosperenen, geheel verbrant is geweest, t’onfen grooten 

leetwefen, Is by den Bailliu Burgemeesters ende Schepenen aldaer, ons ver-

thoont geweest, hoe proffytelyck en nootelyck dattet den gemeenen lande 

is, defelue wederommhe gherefaureert te worden, tot onderhoudenisfe van 

de Reede ende befcherminge van alle d’omliggende landen, ende hebben om 

‘t felue te beginnen, ons aengegeuen diuerfche middelen verfoeckende daer 

toe gheholpen te worden, ende onder andere, alfoo deur de Inundatie
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anno xvc xxx ende by vele verdroncken lants ghebleuen is rontfomme 

derfeluer Stadt, daer die borgers meest haer meublen ende goet verlooren 

hebben, oock haade de voorfz. Stadt aldaer den wilden moer groot ontrent 

fes a feuen duyfent gemeten, al ‘t welck verdroncken lant nu meest bevischt 

wort van eenen ygelyck die ‘t belieft, fonder eenigen tytel, verfochten zy 

Remonftranten, defelue Visfcherie te moghen verhuyren, fonder nochtans 

te willen prejudicieren eenige Ambachtsheeren, die met geode documenten 

connen proberen, dat hun rechten en eenige houcken van dien competeerde, 

van welcke zy alleene verfoecken, dat de Vis in al fulcke houcken gevangen, 

binnen Romerswale

Ten afflage gebracht werde, of ten minften den gecommiteerden fyn 

ghemoet binnen der voorfz. Stede te hebben; hebben daer enbouen verfocht 

dat ons gelieue hun Remonftranten te gunnen ende te accorderen, dat fy 

luyden fullen mogen ëmployeren (alleenlyck tot reforatie des voorfz. Stede 

Dycken, hoofden ende andere nootelycke herbouwinghe ende reparatien) 

de penningen te procederen uyt hare portie, in allen beden, Imposten, 

Subventien, uytgaende domeynen ende andere lasten, foo van hunne 

goederen binnen der voorfz. Stadt als elders binnen onfen Gouuernemente 

ghelegen voor den tyt van acht en twintich Jaeren; Bouen dien ghemerct de 

haesticheyt van heuren dyckagien, een merckelicke ghereede fomme 

vereyscht, dat haer werde geconfenteert te moghen vercoopen, ofte ten 

minften belasten al fulcke Landen, Chynfen ende Renten, als den H. Geest, 

Capittel, Pasorie, ende andere geestelicke goederen binnen Reymerswale 

fyn aencommende, ofte die eenige perfoonen van der voorfz. Stede in’t leuen 

fynde, fyn befittende, oft genietende, foo binnen der voorfz. Stede als elder 

ghelegen ende ghefondeert, midts dat sy luyden den Armen Jaerlicx dear 

voren Rente fullen uytreycken.

Doen te weten, dat wy de faecken voorfz. Ouergemerckt, hier op ‘t aduys 

van den Gouverneur, Raden, ende oock van de gemeente Staten ‘s lants van 

Zeelant, genegen fynde ter bede van de Supplianten, Te meer dat die voorfz. 

Staten van Zeelant den voorn. Van Reimerswale ‘t felue liberaiick hebben 

geaccordeert, ende gecofenteert, hebben ‘t felue geconfirmeert, gegunt ende 

geoctroyeert, confirmeeren ende octroyeren midts defen.
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Te weten, dat die van Reimerswale als hooftftad van Zuytbeuelant daer 

inne de verdroncken Landen ghelegen fyn, voortaen fullen mogen 

verhuyfen tot desfelfs Stadts dycken profyte, alle de hoecken van de 

Visfcherie, ende fchornen onder ‘t voorfz. Verdroncken lant, wefende gront 

van Zeelant, met diefer aencleeft, rontfomme de voorfz. Stadt ghelegen,

midts nochtans conditie, dat ‘t felue ghefiede fonder prejuditie van ye-

mandts recht als bouen verhaelt ftaet, dan indien daer beuonden werden 

eenighe Ambachtsheeren die deuchdelick connen doceren dat zy met goeden 

tytel inprofefie fyn van eenige hoecken van de voorfz. Visfcherie, fal 

alleenlick dien Visch, op fulcke hoecken gevangen, binnen Reimerswale ten 

afflaghe ghebracht werden, ofte emmers den gecommiteerde fyn ghemoett 

hebben.

Daer en bouen hebben wy de voorfz. Supplianten als noch geaccordeert 

ende gejonnen, accorderen ende Jonnen by dezen, tot resfauratie des 

voorfz. Stadts dycken, hoofden ende andere nootelycke reparatien te mogen 

Innen ende employeeren, alle al fulcke penningen te procederen uyt heur-

lieder portie, in alle beden, fubventien ende Imposten, uytgaende domeynen 

ende andere lasten, die by Ons ofte de Staten van Zeelant, ofte van de ghene 

die faecke geaccordeert fullen mogen worden, foo van hunnen goederen 

binnen de voofz. Stead als elders binnen onfen Gouuernemente ghelegen.

Noch gheconfenteert ende confenteren midts defen, dat de Supplianten ten 

refpecte als bouen, fullen moghen vercoopen, ofte ten minften belasten, 

al fucke Landen, Chynfen ende Renten, als de H. Geest, Capittele, Pasorie 

ende ander geestelicke goederen binnen Romerswale fyn aencomende, ofte 

andere die eenige perfonen van der Stede voorfz. In ‘t leuen fynde, fyn 

befittende ofte genietende, foo binnen de voorfz. Stede als elders ghelegen 

ende gefondeert.

Ontbiedende daeromme ende van wegen fine Majefteyt expresfelick den 

voorfz. Staten van Zeelant, haren Gecommiteerde Raden ende van de 

gemeente faecken; mitsgaders alle Rechteren, Justicieren, 

Officieren, Deurwaerders ordinaries ofte extraordinaris, ende onderfaten 

die ‘t aengaen fal, dat sy den voorn. Supplianten, van defe onfe giften ende 
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Confente, doen ende ghedoighen rustelick ende volcomentlick genieten ende 

gebruycken, fonder hen te doene ofte laten gefchieden eenich hinder, letfel 

fwaricheyt ofte moeijenische; Ontbiedende oock alle Rentmeesters 

bewesterfchelt ofte beoosterfchelt, vande Staten ofte gemeyne middelen, 

dat sy den Supplianten voorn. Fulcx als ‘t voorfz. Ftaetquyteren ende haer 

quote in alle beden, lasten ende Imposten voorfz. Cesferende alle beletten 

ter contrarien.

Des Toirconden, soo hebben wy dit met ofen name onderteekent, ende ofen 

feghel hier onder aen doen hangen.

Gegeuen binnen der Stede Antwerpen op den xviij e dach May in ‘t Jaer 

ons Heeren Duyfent vyf hondert agt en Seuentich, Ende was onderteeckent 

Guille de Nasfau. Op de ploye ftont gefchreuen, By mynen 

GenadigdenHeere de Prince, J. Milander, Ende onder aen een dobbelen 

fteerte van franchynen, was uythangende ‘t Segel van rooden wasfe van 

fine Excellentie gans gaef, ende op den dors ftont gefchreuen aldus.

Willem van Oranje
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Die Gecommitteerde Raden van den Staten ‘s lants ende Graeflicheyt van 

Zeelant;

Alfoo Ons luyden, by Bailliu, Burgemeesters ende Schepenen der 

Romerswale gheremonfreert fine defe opene brieuen van Octroye by fine 

Vorftelicke Genade der voorfz. Stede verleent, met voorgaende aduyfe ende 

bewillinghe in ‘t witte van defen, waer tegen de Remonftranten beduchten, 

dat de Rentmeesters near date van defen Octroye, hen lieden commisfie 

gecregen hebbende, eenige Swaricheyt fouden maecken. Soo is ‘t dat wy ‘t 

voorfz. Octroy ghefien hebbende, Ordonneren ende bevelen van wegen de 

voorfz. Staten, foo veel des noots fy, alle Rentmeesters van bewesterfchelt, 

ofte beooster fschelt, van de Domeynen van de Staten van de gemeente 

faecke, ‘t extraoridinaris van de gemeente faecke, oock die hunne Commis-

fien near date van den voorfz. Octroye vercregen hebben, ende alle andere 

Officieren ende onderfaten die ‘t felue aengaen mach, dat zy lieden de 

Remonftranten ende hunne Succesfeurs in officie, rustelick ende 

vredelicken laten ende gedooghen, near den teneur desfelfs, 

‘t effect van dien gebruyckende ende genieten, niet tegenftaende eenige 

Commisfien, Ordinanntien, brieuen ofte bevelen ter contrarien, dien welc-

ken wy met defe zoo vele defen aengaet derogeren, dus werden die van 

Romerswale gehouden te doenen behoorlicke Rekeninghe ende bewys van-

de employ van de penningen, ten meesten proffyte ende bewaernisfe van 

hunne Stadt ende Zeewercken, die ghecommen fyn, ende noch comen fullen, 

van de middelen in defenOctroye begrepen, ten welcken fine de voorfz. 

Rentmeesters respectivelick van elcken quartier onder wiens bewint die van 

Romerswale uyt crachte van defen yet uytftaende hebben, ofte 

hebben fullen, belast worden midts defen, Jaerlicx ofte aenderfints in hunne 

Rekeninge te brengen by Memorie, die goederen ende Schulden van hunne 

quartieren ende bedryuen, om te dienen voor Conterolle, ende bringende 

alleenlick d’eefte copie auctentycque van defen achter aen de voorfz. 

Octroye, onder de hant van onfe Collegie, fullen hen Jaerlicx pasferen in 

Rekeninghe food at behoort, willende voorts der voorfz. Copie als boven 

alomme gegeuen te worden volcommen en fulcken gelooue, als defe 

originele, daer men ‘t principael niet confte becommen.



Aldus gedaen in ‘t Hof van Zeelant ter feacken hier op doen drucken, den 

V. Marty in ‘t Jaer ons Heeren xvc ende tachentich.

Onderftont gefchreuen, ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raden van 

de Staten, ‘s Lants ende Graeflicheyts van Zeelant, By mij, was onderteec-

kentt, C.H. Roels, ende befeghelt met een root gedruct Zeghel in ‘t Placcate.

Daer beneuen ftont aldus.

Op den xviij Meye 1580. Om redenen is geaccordeert, dat by de Rentmesters 

van de Staten, den Impetranten van defen Octroye fal uytgereyct worden 

tot behoef ende met laste van Rekeninge als daer by ghecaueert wert, die 

fomme van vyftich ponden gr. Vls. Jaerlicx, den tyt van feuen iaer lanck 

gheduerende, daer van ‘t eerfte iaer als huydent verfchijnen fal den xviij 

defer meant van Meye, ended at in plaetfe van de impretatie in dit Octroy 

begrepen, in de gefublineerde woorden, ende midts reconcierende by de 

voorfz. Impetranten voor den feuen tyt ‘t effect van dien, soo vele belangt 

de goeden buyten Romerswale, alles by prouifie ende fonder prejudicie van 

defelue Octroye in fyn ander poincten, oock foo veel aengaet den termyn 

van xxviij Jaren hemlieden daer by gegunt, alfoo verftaen wort dat ‘t eynde 

van de voorfz. Zeuen Jaren, by hem lieden daer 

toe aenhoudende voorder op de verleynginghe 

ofte continuatie van de voorfz. Iaerlickfe 

preftatie, by de Heeren Staten zal gelet 

worden, als in redden, en near 

ghelegentheyt van de faecken als 

dan fal bevonden worden te behooren.

Aldus ghedaen in ‘t Hof van Zeelant tot 

Middelburgh ten dage en iare als voren, 

Ende was geparpheert 

J.P. Onderftont ter Ordonnantie 

van de Gecommitteerde Raden 

van de Staten ‘s lants van Zeeland, 

By my, ende was onderteeckent, 

C. H. Boels.
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De nood was hoog in Rommerswale, want er ging ook een klaagbrief uit naar 

Vere. Dit over aantijgingen en blaam van de stad Goes.

‘Briev der Regeering van Romerswalle aan die van Vere, 
ontfchuldigende zich van aangetygde blaam, en beklag over die 
van Goes.’

Den 22 September 1581.

‘Eerfame, Wyze, Discrete feer voorfienighe HEEREN!

Naer, dyen wy foo vuydt onfe Gecommitteerde laestmael by myn Heeren de 

Gecommitteerde Raden geweest fynde, als oyck anderfins verftaan hebben, 

dat fekere afgunstighe als namentlyck dye van der Goes, gepoocht hebben-

gehadt, ende noch fyn poogende, omuwer E. jegens ons texacerveren, ende 

affgunstich te maken, ended at onder pretext (foo defelve comineren ende 

verfieren) als off uwer E. eenichfins by ons foude gedenoteert, gedenegreert 

ende gemeynt fyn, in fekere onfe Remonftrantie ‘t anderen tyde aen dye van 

Middelburgh gedaen, ‘Twelck alfoo ‘t onfe meyninghe noydt en es geweest, 

noch oyck egenefins vuydt defelue ouerfulcx can verftaen 

worden: hebben wy goedtgedacht dies een weynich aen uwer E. midts 

defen te fchryven ten eiynde hun lieder openbare calumnien (waer mede 

ende met diergelycke fy luyden nyet alleenlycken nu fyn arbeydende om 

ond goet recht ende priuilgien deur beneficium vanden Spanjaert hun lieden 

als doen geasfocieerde ingeuoert, te moghen blyuen behouden, maer oyck 

ouer de twee hondert jaeren daer near, (maer te vergeefs) gehaect hebben) 

mach naectelycke ontdect, ende wy luyden deur de demoftratie ons goets 

rechts, ende wettelycke motiuen der voorfz. Remonftrantie, by uwer E. ende 

allen anderen moghen near redenen ontfchuldicht, ende voor diergelycke 

meer anderen calumnien befchermt worden. Daeromme alfoe wy, near be-

hoorlycke proeftatie by ons gedaen, beuonden dat nyet alleenlyck de Stadt 

Romerswalle ouer geheel Zuytbeuelant, maer oyck die van Middelburch 

ouer etteelyke Dorpen aldaer, by die van der Goes geprejudicieert wierden, 

nopende den lantrechte ouer ‘t felve Eylandt binnen de voorfeyde Stadt
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Romerswalle, achteruolgende desfelfs Stadts privuilegien ouer de twee 

hondert paifiuelycke geexerceert; Ende datter oyck feker mescontentement 

gerefen was tusfchen die voorn. Steden Middelburch ende Goes, ter caufen 

van de criminele Juftitie ouer den platen lande van Zuytbeuelant voorfz. 

Foe ende om geen ander finguliere faecken heft ons goedt gedacht d’occafie 

ende d’oppertuniteyt gewaer te nemen, ende met eenen ons goedt recht te 

veruolghen, daer toe ons particulierlyck addreferende aen die van 

Middelburch, om die felve oyck anderfints jegens die van der Goes in 

querele fynde, te vermanen ende ‘t induceren, om gelyckerhandt (gemerct 

de faecke hun lieden eendeels mede was aengaende) jegens die van der 

Goes, poogende met fuppresfie van hunne naegebueren een abfolute 

preminencie binnen denvoorfz. Eylande van Zuydtbeuelandt (alwaer 

nochtans fy luyden ten respecte van ons, maer gelyck andere dorpen aldaer 

fyn; noch Jurisdictie noch eenige authoriteyt buyten haer mueren, mogende 

gebruycken) te conftitueren, tydelycken tobrueren ende tot reftitutie van 

onfen privilegien te benerftighen; Te meer alfoe die van der Goes 

‘t anderen tyden adjunet fynde met eenen gedeputeerde vuyt een ander 

ftadt by onfent, ons hadden grootelycken gejmportueert, ende geerne 

gejnduceert gehadt om mede met onfe voyfen ende Suffragien hun lieden 

‘t asfifteren in prejuditie des voorfz. Stadts Middelburch, tot de vermelde 

criminele Juftitie, dewelcke, de welcke voorfz. Steden alfoe fy hun foe wel 

‘t famen gedregen ende quafi geconfpireert hadden binnen de voorgaende 

troublen tot onfer bederffenisfe, ruyne ende dofolatie, poegende even 

ymelycken om ofen priuilegien, gerechticheden ende oude haircomen, quafi 

binnen onfen leuende lyue te parten ende te deelen, daer toe ons 

nuncuperende by den Hertoch van Alue Commandador Major, ende andere 

diergelycke te wefen maer een retrait van de rebellen van fine Majefteyt, 

daer Godts facramenten nyet geadminiftreert, noch fine Majefteyte geenen 

dienst gedaen werde, met diergelycke meer andere hier te lanck om te 

verhalen, ende oyck odieufer fynde te vermanen, om deur defolatie ende 

faccagemente onfer Stadts, desfelfs gerechticheden (dewelcke fy alreets 

metter… opgebrast hadden) fonder eenich naedunken te mogen Incorpore-

ren, waer of die van der Goes de geluckixfte wefende, hebben nyet alleen-

lyck ‘t landtrecht (waer van fy ons al noch jegens allen recht, pacificatie, 
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oyck hun lieder felfs fatisfactie fyn deposfesferende) vuyt dyen houcke ende 

met gratie ende lof des Spanjaerts vercreghen, maer oyck hadden tot een 

euident teecken van onfe vasteauonde Jaermerct, die fy mede door de 

fignale ende merckelycke dienften denlande gedaen, fulcx als bouen 

geobtineert hadden, denfeulen Jairmerct publycken ende openbaerlycken 

(fonder eenige fchaemte van dat fy hunne naegebueren foo van als ende 

met alfulcke titule deschineerd ende afuilden) op haer lieder naeme in de 

Jaerlicxe Almanachen doen Inferen hoewel nochtans de felffte nu wat 

genereufelycker handelende, ende met ons compasfie hebbende,neyt 

willende den voorfz. Jaermerct in dier voughen gebruycken, oyck efende 

maer conditionel gelyck als het Octroy van hun gepretendeerde 

lantrecht (indien Romerswalle ‘t eenemael verlooren ende defolaet bleefue) 

nu onlancx hebben geobtineert een nyewen marct, comende Jaerlycx 

ontrent twee ofte drye daghen voor den onfen, ende namenlyck den naes-

ten Jaere op eenen dach, midts welcken ende meer andere redenen fyn hun 

referende de woorden in de voorfeide Remonftrantie geexpresfeert: Dat die 

van der Goes met hunne adjuncten van eender humeuren, deur dien fy met 

den Spanjaert gehouden, ende deur defelue onfe Gerechticheden geincor-

poreert hebben, hunnne concepten prefumftuefelyck fyn attenterende, waer 

vuydt es notoirlyck genouch, dat alfoe noch uwer E. eenich lantrecht ofte 

Juridictie in Zuydtbeuelandt, oft quartier van der Tholen, Poortvliet etc. 

(alwaer wy luyden met eenen deur die van der Goes werden verfteken) 

heft geexerceert, noch oyck van die humeuren fydt geweest, dat uwer E. 

geenfins by defelue Remonftrantie can verftaen worden, ofte oyck oydt onfe 

meeninghe ende Intentie fulcx geweest is, efende nyet hoogher ‘t estimere de 

gewycrieerde calumnien ende vitiligatien, dewelcke die van de Goes 

pooghen uwer E. ‘t intonderen ende te perfuaderen, dan dat indien fy luy-

den ouer de ijc Jaaren ende merckelycken in de laeste troublen, alle 

middelen gefocht ende geexcogiteert hebben gehadt, om ons ‘t onfe 

t’eximeren, ende onfe gerechticheden afhandicht te maken, doen fy al noch 

nae defelue waren inhierende, daer thoe alle middelen, cauillatien, ende 

vuythoecken die fy eenichfins conften by brengen, vuyt den houcke flepende, 

dat defelue nu veel meer ende guerlycker fyn arbeydende ende benarftig-

hende, om ‘t gene fy met quade titulen hebben geobtineert, ende ouerfulcx
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met goeder faecken (als directelyck jegens onfe preuilegien, pacificatie ende 

alle andere redenen repugnerende) nyet en vermogen te houden ftaende, 

met alle cincuttien, ambagen ende Indirecte weghen ende omhoucken te 

diuerteren, ende quafi (‘t welck nochtans hopen deur de gratie Godts, die de 

geoppresfeerden in haer gerechticheyt noydt en heft verlaten) hun faillieren 

fal ons te matteren.

Verfouckende ende begerende daeromme feer vriendelycken aen uwer E., 

dat al ‘t gene uwer E. die van der Goes van ons fouden mogen rapporteren 

ofte Interpreteren, te gelieuen ‘t felue voor nyet anders t’estimeren ende 

hoogher te houden, dan voor finistre practycquen, om ons by uwer E. 

odieux te maken, end eons te fupprimeren, ended at al ‘t felfde es fpruytende 

ende forterende vuyt d’oude Immemoriale Infantuobile concupiscence ende 

ennuye tot onfe gerechticheden, mitsgaders dorfaecken by hun lieden jegens 

ons gedraghen: Ended at uwer E. geliefe te continueren in d’oude geode 

alliance ende fincere vrientfap, die foe wy als onfe Predecesfeurs, foe met 

uwe E. als derfeluer Heeren, fonder eenighe interruptie ofte fimulte gehadt 

ende tot noch toe altydts gecontinueert hebben, ende ouerfulcx uwer E. 

mede bondtgenooten, in de voorgaende troublen, de gemeyne faeke met hun 

Schepenen, foute, turfuen, contributien, ende generalyc met thoe offeringhe 

der geheelder Stadt geasfiftreert hebbende, jegens den genen die in defelue 

troublen met hun gelt ende goet, raedt ende daedt, foe uwer E. als ons 

gepoocht hebben deur den Spanjaert t’opprimeren, (foe veel in uwer E. es) 

te helpen van alle Incureen te defenderen, ende tot hun goet recht ‘t welck 

van Godts ende rechts weghen defelue es competerende, te fauoriferen, 

reguard nemende, dat indien Summo Jure ende merite uwer E. deur de 

merckelycke dienften binnen de voorfz. Troublen den lande bewefen, in 

odium vande gene die in al fulcken gradu ende conditie fyn als van der 

Goes, elderfins geremunieert ende gerecompenfeert fydt geweest: Dat 

jegens alle redenen, billicheyt ende pacificatie es ftrydende (dat ‘t gene een 

ander gemulcteert werdt) dat defelfte faecken die van der Goes foude 

redunderen tot grooten prouffyten, ended at sy luyden deur haer 

pertinuatie met den Spanjaert jegens ‘t gemeen Vaderlslant fouden haer 

lieder conditie beter maken, in prejuditie ende met enorme fchaden, 
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hinder ende groffelefie van den genen die gelycke fyde met uwer E. 

gehouden hebbende veel eer als uwer E. behoorde geremunieert, ende 

ouerfulcx veel min van ‘t gene sy van ouer ‘s menfchen gedencken ende bet 

dan ijc Jaren paifiuelycken by expresfe priuilegien gebruyct hebben 

gepriueert te werden.

Hier mede

Eerfaeme, Wyfe, Discrete, feer voorfienige Heeren ons gebiedende gedien-

telycken tot uwer E., de welcke ons in gelycke ende alle andere occurerende 

faecken reciproce fult bereydt ende verobligeert vynden beuelende felue den 

Almogende Heere vuydt Romerswalle den xxij en Septembris xvc Lxxxj.

Uwer E. goede Vrynden Baliu Burgemeesters, Schepenen ende Raedt der 

Stede Romerswalle

(geteekend) E. W. OLIPHANT   (1581) Burgemeester

(Het opfchrift was)

Eerfaeme, Wyfe, Discrete, feer Voorfienighe Heeren Bailliu, 

Burgemeesters, Schepenen ende Raedt 

der Stede VERE.

 

-

Cornelis Levendale was voorheen burgemeester van Reymerswaele, is in 1581 

nog baljuw te Reymerswaele, maar woont al in Bergen op Zoom.

Voorts zijn er nog burgemeesters in Reymerswaele:

1581 Jan Aernoutsz, gaat in 1582 naar Goes en wordt er poorter.

1582 Jan Janz. Smidt

1582 Willem Jansz. Oliphant

Schepenen van Reymerswaele in 1582:

Hubert Geleijnsz

Jacob Hubrechtsz

Engel Joosz
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1580
18 Mei 1580. In antwoord op de brief aan ‘Prins Willem van Oranje’ kreeg 

Rommerswaal door de ‘Staten van Zeeland’ ‘Vrijdommen’ voor 28 jaar.

1581
Ook stad Vere geeft antwoord en geeft een broederlijke helpende hand aan 

Rommerswaal. Veel bood het niet aan de armoede in de stad want ruim tien 

jaar later...

1592
In augustus 1592, gaat er weer een ‘Rekest’ naar ‘Lands Staten Zeeland’ om 

hulp, in de vorm van vraag naar penningen en voor het herstellen van de 

zeewerken. Het antwoord is hierop niet gunstig voor Rommerswaal en dus 

gaat er een tweede verzoek, nu naar de ‘Heren Gecommitteerden Raden van 

Zeeland.’ Bijgevoegd wordt de negatieve stadsrekening voor overleg en het 

wederom verzoek tot assistentie.

1594
Er volgt geen antwoord en opnieuw gaan er verzoeken de deur uit. 

Op 11 juni 1594 naar de ‘Heeren Gecommitteerden Raden van Zeeland, 

Staatsleden van de Provincie’, voor een advies. Rommerswaal vraagt om een 

bedrag van 200 pond grooten Vlaams om de dijkage te herstellen.

De brief wordt verzonden door de gecommitteerden Rommerswalers, van de 

‘Raad van Zeeland’, P. Rycken en CH. Roeyls.

1595
De stad Rommerswaal snelt achteruit en de nieuwe verzoeken bleven maar 

duren. Zo ook aan Zierikzee op 13 november 1595. 

Ondertekend door L.J. Jooss. Mol
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1602
In november en december opnieuw een verzoekschrift voor hulp aan 

‘Lands Staten.’

1603
Een afschrift van vorig jaar wordt in maart 1603 naar Vere gezonden gedaan 

door Adriaan Cornelis Vlasman en Joesz Mol.

1604
Van landswege is er een inspectie gedaan te Rommerswale door 

Dierik Hendricx uit Tholen. Deze persoon brengt in 1605 rapport uit op 

7 februari na nog een keer inspectie te hebben verricht. Het rapport gaat 

naar de ‘Heren Staten van Zeeland.’

1606
Er wordt nogmaals een poging gedaan om steun te verkrijgen bij ‘Lands 

Staten van Zeeland.’ Er wordt gevraagd vernieuwing van ‘Octrooi’ en het 

geven van ‘Vrijdommen’ onder meer over zoutketen, handel, visserij en 

belastingen. Men haalt aan zoals het ‘Octrooi’ van mei 1578, te continueren 

met 28 jaar.

Ook een geldelijke bijdrage wordt gevraagd, weer voor het herstel van de 

dijken, van 500 pond Vlaams. En wel per direct. En voor ander onderhoud 

nog eens 100 pond Vlaams en dat dan jaarlijks.

Het antwoord was wel duidelijk. Er zijn geen middelen verstrekt tot behoud, 

men zag van overheid wel in, dat redding niet meer zou baten.

1626
Zinkstenen, schorstenen van de zeewering worden publiekelijk verkocht 

in juni 1626. De visserij was nog enigszins in gebruik door de schaarse 

bewoners.
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1631
Totdat in 1631 een deel van de gevangen Spanjaarden werden ingelegerd in 

de stad zover het restte als stad. De bewoners die er nog waren namen 

massaal het besluit de wijk hiervoor te nemen naar het nabij gelegen Tholen. 

Als ware het een volksverhuizing. In Tholen vormen Tholenaren en 

Reimerswalers, wat gesloten en gescheiden groepen, maar door onderlinge 

huwelijken worden zij meer verenigd. Zij het, dat ze als Reimerswalers 

bekend bleven. In de latere jaren met meer vermenging met Tholenaars werd 

het ‘Reimerswaler’ genaamd zijn, meer verloren. Volgens A. Geluk (1875) 

zijn er dan nog namen die ‘een Reimerswalerenaar’ afstamming hebben op 

eiland Tholen. Hij noemt namen als: Kamhout, Kornelisse, Louke, Schot, 

Stierman, Verkammen, van Veen, Witte en Mol.

Reimerswaal is een verlaten stad en kan niet goed meer voortleven en zij 

die in Reimerswaal nog schuldbrieven hadden, drongen aan op verkoop van 

opstallen. Ook degenen die nog boedel hadden in de handel.

1632
Straatstenen, poorten en muren en al wat nog restte werd publiekelijk 

verkocht ter opbrengst van de schuldeisers.

1634
Het is 15 april 1634 en ‘Raadsheer Tenys’ rapporteert van de verkopen van 

de gewezen stad Reimerswaal. In alle bescheiden, crediteuren etc.

Dat de verkoop van de straten, poorten en muren door de ‘Commissie 

Melchior Franssen’ geschied ten behoeve van de algemene crediteuren en 

een bedrag oplevert van xcviij Lxj. Schellingen, viij Grooten. Maar daar 

gingen nog kosten af voor de commissie als ontvangloon, de secretaries, 

drukken van biljetten van verkoop. Er blijft over viijL viij Schelling, iij 

Grooten. Hiervan worden de crediteuren betaald aan diverse personen met 

rentebrieven, rekeningen van geleverd materiaal voor de stad, achterstallige 

lonen van burgemeesters en schepenen. Blijft nog over een bedrag van xcLiij 

Schelling. v Grooten. De stad Reimerswaal is verdwenen en komt bij half eb 

nauwelijks droog te liggen.
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1776
De schrijver die dit alles opgetekend heeft, Jacobus Ermerins in 1788, gaat 

in juni 1776 met een vissers hengstschuit vanuit Tholen naar het gebied 

Reimerswaal, wandelt door de slikken en vond nog veel funderingen van 

huizen, stadsmuren en torens. Waar de kerk stond en het kerkhof, waar nog 

wortels uitsteken uit het slik en een rij van voormalige bomen vormde. 

De straten kon hij nog herkennen, alsook waar de haven lag. Daar restten 

nog hoofden en palen.

Dit was een algemeen overzicht in het kort. Reimerswaal heeft echter een 

rijke historie gehad dat al begon in de middeleeuwen 

en waarvan nu een verslag volgt.

De bloeiperiode van Rommerswale vanaf de oorsprong, maar ook haar beproevingen.

Familiewapen van de geslachten 

Claes van Reimerswale.

Bron: Koninklijke Bibliotheek, Nationale 

Bibliotheek van Nederland.
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Over de kerkelijke religiegeschiedenis is niet veel bekend.

Rommerswale was wel rooms, maar of de reformatie lieden heeft voortge-

bracht met haar Lutherse of Calvijnse gedachten is niet bekend. Ook of de 

beeldenstorm er is geweest is niet bekend. Wellicht niet, omdat ten tijde van 

de beeldenstorm in 1566 Rommerswale al een afgescheurd eilandje was van 

Zuid-Beveland. (Zuid-Beveland is immers in 1530 verdronken) 

De beeldenstormers waren niet zo furieus, dit eilandje aan te doen en de kerk 

te schenden.

Geestelijkheid
Het dagelijkse leven wordt sterk bepaald door de geestelijkheid in de samen-

leving. Er was een sterke kerkelijke kalender doordat er elke dag wel een 

naamheilige was te vieren. Er waren meer roomse gedenkdagen dan werk-

dagen. Waren er eerst bewoners die het roomse geloof hadden? 

De eerste eeuwen stonden in het teken van kloosters, bisdommen en 

kapittels. Het Hollandse moest bekeerd worden door missionarissen uit het 

zuiden en het verwerven van nieuw land (bezit). Zo wordt ook het aarts-

bisdom Utrecht gevormd, (voordien Schakerloo, Tholen, Polre, Brabant 

aartsbisdom Luik/Keulen) volgens concordaat in 1559, waar de eilanden 

Stavenisse, St. Maartensdijk, Scherpenisse, Reymerswaal en Tholen nu 

geheel onder Zeeland vallen. Het Brabantse vaste land met de grens de 

Ooster val onder bisdom Mechelen. Daarbij komt ook de Spaanse roomse 

invloed van Filips II. Nu stelt die religie bestuurlijk niet veel voor, theolo-

gische kwaliteiten kwamen maar op de tweede plaats. Het waren meer de 

kapittels die, met hun pastoors, er op uit waren hun inkomsten en tienden te 

verwerven en op te eisen. En een parochiepastoor was altijd niet even vroom 

en celibatair. Wel een kwart van de pastoors leefden in concubinaat en 

hadden ook een bijbaan zoals boerenwerk, handelaar of schoolmeester.

De roomse religie, als die al werd uitgeoefend, kende in die tijd vele 

vieringen. Elke heilige, en dat waren er vele, hadden in de jaarkalender wel 

een eigen naamdag. En dat werd gevierd naast de zondagen als een feestdag 

en herdenkingsdag. Een schijnbare rust ligt over de polders die eerste helft 

van de 16e eeuw. Maar verder dieper in centraal ‘Europa’ broeit er iets. 
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Het zijn kernen van Luther. Luther: 1517, schreef 95 stellingen i.v.m. aflaten. 

Het had grote gevolgen. Het steekt de kop op in handelscentra als 

Amsterdam en Antwerpen. Filips II (1527-1598) wil het katholieke geloof 

beschermen en laat plakkaten opplakken dat er streng zal worden 

opgetreden tegen die groepering, de ketters. Een ander kerkgenootschap 

erbij was in die tijd ondenkbaar. Iedere andere vorm van katholieke leer 

werd niet alleen als ketters beschouwd, maar ook als een bedreiging van staat 

en maatschappij. Het Lutherse ‘vuurtje’ wat in Geneve met een theologische 

hogeschool werd aangewakkerd, laaide op in het ‘Duitse Rijk.’

Daar ontstonden landskerken en keizer Karel V kon niet verhinderen dat er 

nu niet meer dan één kerkgenootschap was. Het is dan het jaar 1555. 

Via Frankrijk stoomt het calvinisme in 1562 op richting de Oranjes. 

De Oranjes zijn wel in voor hervorming en verbreiden het nieuwe geloof. 

Dit natuurlijk tot zeer ongenoegen van Filips II. Waren de Oranjes eerst met 

hem, nu keren ze zich tegen hem. Op zijn beurt vindt Pilips II, Willem I te 

tolerant als het gaat om godsdienstvrijheid. Het brengt de gemoederen zo 

rond 1560 in beweging hier in de Lage Landen en met name in het bisdom 

Utrecht met al zijn pastoors en kapelaans. Wat zou het betekenen voor 

collatierechten? (Recht tot schenking van kerkelijke ambten.) Deze berusten 

bij instellingen, domeinen en leenheren. Wat betekent dat allemaal voor de 

kapittels en parochiekerken?

Hervorming
De vele ‘bombarie’ die het roomskatholieke kende met de vele feestdagen, 

zondagen, passie en tochten waren complexe scenes geworden die met de 

calvinistische leer van versobering een schril contrast vormden. Nu was 

Rome wel bereid wat water bij de wijn te doen, om ook te versoberen, maar 

de geheime onderhandelingen op het ‘Concilie van Trente’ in 1559 liepen 

op niets uit. Men kwam tot drie nieuwe aartsbisdommen met nieuwe 

bisdommen én nieuwe bisschoppen. Een omslag in kerkelijk land, wel te 

verstaan kerkelijk platteland. Het platteland zag dit gebeuren als een aan-

tasting van eigen invloeden en macht. De adel zag zijn kerkelijk bestuur als 

afgedaan, want nu zal de koning Filips II de bisschoppen aanstellen, meer als 

staatsdienaar dan als een geestelijke.
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Het ‘Concilie van Trente’ (1545-1563) hield in dat het celibaat door 

geestelijken gepraktiseerd moest worden! 

Het celibaat was ingevoerd door paus Marcellus I (307-309) en door 

Paus Gregorius VII (1073-1085) verplicht gesteld.

Het is dan ook dat vele parochies pastoors krijgen die zeer ongeschikt blijken 

te zijn. De traditionele kerk verliest dan ook haar geloofwaardigheid en de 

opkomst van het protestantisme wordt breder. Dat begint natuurlijk met de 

intellectuelen, magistraat, kooplieden en rederijkers. 

Ik hoef hier niet precies uit te leggen wat de protestante kenmerken zijn, dat 

is nu wel bekend, maar beperk het tot een globale tijdsverslaggeving.

Er vormen zich verschillende groepen aanhangers binnen het nieuwe geloof, 

wederdopers en calvinisten. Voorzichtigheid is een soort van ingebouwde 

bescherming om niet als ‘ketter’ te worden versleten. Dat geldt voor zowel 

roomskatholieken als wel voor de lutheranen.

De doorbraak
Die zette door omstreeks 1560 als je gereformeerd of doper bent. Het loopt 

van zuid naar noord en komt in conflict met overheden. Nieuwe geloofs-

radicalen worden opgepakt en voor Alva’s ‘Raad van Beroerten’ (1567-1576), 

‘bloedraad’ geworpen. Dit noemt men de ‘Spaanse Inquisitie’ (1478-1834), 

om katholieke orthodoxie (overeenstemming, gezindheid) te handhaven in 

Spanje en de Nederlanden van 1567 tot 1576. Voor het voltrekken van 

vonnissen aan hen die op enerlei wijze hadden deelgenomen aan de 

‘beeldenstorm’ in 1566-1567.

Maar na Alva’s vertrek in 1573 komt er weer een opleving van het 

protestantisme. Daarbij maakt de ‘Pacificatie van Gent’, in 1576 de weg vrij 

voor de calvinisten. Willem van Oranje hier direct bij betrokken, is een fana-

tiek calvinist, maar is ook wel tolerant wat betreft godsdienstvrijheid van 

ieder. Al draagt hij wel bij tot verspreiding van het calvinisme.

Al was Rommerswaal zoals zo vele plaatsen in Zeeland enigszins ‘op der 

eigen’. De liturgie was op deze Zeeuwse eilanden van oorsprong rooms met

eigen kerk en parochie. De andere liturgie de ‘hervorming’ die vanuit het
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noorden de eilandjes binnenkwam moet hecht en bindend zijn geweest. 

Het kleine inwonertal en de isolerende werking van dit eilandengebied deed 

natuurlijk iedere burger vormen tot protestant met verborgen rooms.

Kunt u het nog volgen? Die wisselwerking van de Spaanse bezetter/

bestuurder met roomse invloed, met aan de andere kant de ‘Oranjes’ met 

hun ‘calvinisme.’ Wie is nu bezetter of bevrijder? Het is niet zo moeilijk als 

je onder druk van de Spaanse bezetter en het oorlogsgeweld wordt gezet, dan 

de zijde van de bevrijder kiest en ook daarbij zijn geloof. Zo wordt het hele 

gebied, ook Rommerswaal, later overwegend protestant. Op het vaste land is 

dat meer een 50/50 verhouding. Halsteren en Bergen op Zoom zijn over-

wegend rooms en volhardend. Deze streek is ook als uniek te noemen want 

het katholicisme wordt, maar dan is het al 18e eeuw, als ‘verbannen’, verbo-

den beschouwd. Het is net het omgekeerde van de tijd in 1500 toen Lutherse 

ideeën als indringer werd beschouwd. De katholieken in Halsteren en ook 

van omstreken, zover ze er nog zijn, gingen in het geheim naar 

wisselende plekken in Halsteren en Lepelstraat, naar schuurkerken.

(18e eeuw).

1529
Het ‘Kapittel van St. Salvators Kerk’ te Utrecht had in Rommerswaal 

vanouds de parochiekerk met een vicaris aan het St. Sebastiaans altaar. 

In 1529 bediend door Herman Jansz van Everswaart. Een ander altaar had 

een vicaris van St. Jan Evangelist. De kerk zelf was aan de  H. Geest 

toegewijd. (volgens J. Emerins 1788). Volgens A. Geluk, 1875 was de kerk 

gewijd aan de H. Petrus en Paulus en had altaren van: H. Maagd Maria, 

Heilig Kruis, St. Jan Evangelist en H. Catharina. 

Tevens een St. Laurensaltaar (22 april een mis voor de zoutbereiders) 

St. Sebastiaansaltaar (schuttersgilde) en een Jacobus altaar 

(schippers). Daarbij nog een aantal kapelletjes voor de overige gilden. 

Zo wordt er in teksten genoemd:

1383 Bartholomeus altaar, Laurens altaar, H. Jan Baptist altaar.

1483 W. Coelgeenes en Catharina Knoppers, een officie.

1495 Pauwels Jacobszoon van Couwerve, kappelerie met altaar van de 

H. Barbara (volgens R. Fruin)
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1529 Herman Jansz. van Everswaard, vicarie met altaar St. Sebastiaan.

En een kappelerie van de familie Oliphant.

Wel wat veel altaren voor zo’n klein kerkje van maar 25 x 12 meter! 

Ik betwijfel dan ook of dit wel aangenomen kan worden. Was het kerkje niet 

groter? Want er waren zo wel heel veel vicaries en kappelletjes in geplaatst.

De kerk was groot, binnenmuurs, 85 voet lang en 42 voet breed. 

In Blooise maat. 25-26 Meter lang en ca. 13 meter breed.

Er was 1 pastoor, 1 kapelaan, 2 schoolmeesters, 20 koorzangers, 

2 habitaten, 1 organist, 10 kanunniken en 1 deken.

Jaarlijks op 1 mei was er een plechtige ommegang of processie, waarbij een 

Mariabeeld statig werd meegedragen. Ook alle gilden liepen mee met veel 

vertoon. Op Sacramentsdag en de St. Pieter en Paulusdagen (29 en 30 juni) 

werden ook processies gehouden. Telkens weer met alle gilden actief present.

Rommerswale had ook een klooster of ‘Conventie van Zwarte of Broed-

zusters’ ofwel ‘Cellezusters.’ Maar die had geen eigen kapel. 

Zij waren verplicht zieken en invaliden te bezoeken en bijstand te verlenen. 

Men neemt aan, een aantal van ongeveer 15 zusters. 

Van de stad Rommerswale kregen zij jaarlijks vier vaten bier en 15 vaten 

belastingvrij. Ook mochten zij twee weefgetouwen hebben om linnen te 

weven en daar hun voordeel mee te doen.

Op 4 december 1501 is er een schenkbrief van de burgemeesters en schepe-

nen bekend dat 6 artikelen omvat. Dat er een ‘Kapittel van Kanunniken’ is 

geweest. Dat moet waar zijn want we vinden terug dat op 22 januari 1431 

bevestigd wordt door gravin vrouw Jacoba, de instelling van een gezelschap 

van tien kanunniken en een deken te Rommerswaal. 

Toch was er geen rijkdom voor de kanunniken, want samen met de algemene 

armen van de stad bezaten die samen binnen en buiten het eiland niet meer 

dan 120 gemeten land: 20 gemeten in Tholen met de kapel van St. Catharina 

altaar, 22 gemeten in Poortvliet met een pastorie en 4 gemeten met de 

H. Geest. 30 Gemeten van een hoeve in Vlake voor de armen.

Blooise voet
= 30,1 cm.
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30 Gemeten in de Brabantse polder. 13 Gemeten in het vroonland van 

Kapelle. Nog wat stukken in Zuid-Beveland en ter Tholen, met nog stukjes 

en een cijns, terwijl het kapittel ook nog een cijns had van 4 pond Vlaams per 

jaar op goederen van de erfgenamen Jacob Willemz in Tholen en Poortvliet.

Rommerswale bezat al het gehele ‘Kerkelijk Rechtsgebied’ over heel 

Zuid-Beveland. Gegeven door de bisschop van Utrecht. Deze jurisdictie is 

later bevestigd door hertog Willem van Beieren op 31 mei 1355. Zo had de 

stad een uitgebreid ‘Geestelijk Gerechtshof’, niet klein, zo over heel 

Zuid-Beveland met vele ambten.

15 Oktober 1449 draagt Utrecht Rommerswaal op, onvoorwaardelijke 

‘Geestelijke Jurisdictie’ van Zuid-Beveland voor altijd, gehouden en 

gehanteerd op de ‘Voorkeuren van de stad’ en nergens anders. Tot de geeste-

lijkheid behoorde ook de ‘Conventie’ van reguliere kanunniken 

genaamd ‘Maria’s Hof’. Dit was gelegen buiten de Vrouwenpoort omstreeks 

1425. Het werd gesticht door Kervinck van Reymerswale, met goederen 

geschonken door Clays Kervinck van Reymerswale en Claes van 

Reymerswale. De ridders Otto Heeren, Willems zoon van Reymerswale, 

Wolfaert Heynrics Zoon, Jan Heynrics zoon, Aelman Henricszoon en Beyer 

Heynricszoon, dit zijn gebroeders uit Oostenlande van Reymerswale. 

Maria’s Hof bestaat uit een hoeve, boomgaard en hofstede.

Hertog Jan van Brabant bevestigd in een brief van 17 maart 1425 dit 

gesticht in een grootte van 50 gemeten land. Hertog Jan van Beieren geeft 

hun vrijheid van schot. Ook is er een ‘Stichting St. Petrusgasthuis’. Want in 

1461 is door Godevaert Jansz, enige landerijen geschonken aan de stichting. 

In geschriften bestaat de stichting in 1567 nog steeds. 

(volgens J.P. van Visvliet)

Dat er een serieuze religie heerste blijkt wel uit de vele heiligendagen en 

vieringen. Zo was er ook jaarlijks een armenuitdeel van lakens op St. Simons 

en Juda’s dag, 28 oktober en de armen moesten dan verschijnen voor het 

St. Maartensaltaar.
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Als het jaar 1450 wordt bereikt treft Rommerswale een grote stadsbrand. 

Tweederde van de stad gaat in as op, waaronder een watermolen en 

32 zoutketen. Met inbegrip van het stadhuis. Van de zoutketen liggen er 6 à 7 

midden in de stad. Dit was een gevaarlijke situatie. Met de wederopbouw van 

de huizendaken mocht dan ook geen stro meer gebruikt worden. Voortaan 

moest er alleen maar met pannen en leien, daken worden gedekt.

In het klooster schijnt AEgidius Bocheroel in 1465 gestorven te zijn. Hij was 

Prior, Luikenaar, meester in de vrije kunst en kanunnik in de St. Dionisius-

kerk te Luik. Een Jezuitenbrief is ook gevonden in de voormalige kloosters 

en heeft als titel ‘Paradisus Maria’. De brief is in 1782 door J. Gerard uit 

Brussel als geschenk gegeven aan het Zeeuws Genootschap van 

Wetenschappen te Vlissingen.

Vrouwe Jacoba heeft ook haar milddadigheid getoond om aan het 

Jezuitengesticht op 12 april 1434 ‘Vrijdom van schot voor het land gelegen 

onder Poortvliet’ te schenken.

Van oorsprong is niet te vinden wie de pastorie in Rommerswale bediend 

heeft maar wel in 1495, Jan Cauwenberg. Ook niet te vinden is, wie er 

kapelaan was.

Bij het oprichten van de nieuwe ‘Bisdommen in Nederland’ geraakte 

Rommerswale onder de hoor van de bisschopszetel Middelburg. De eerdere 

‘Jurisdictie Kerkelijk’, was van korte duur geweest. De geestelijkheid van 

Rommerswale zullen al hun papierwerk en charters naar Middelburg hebben 

verhuisd. Kerk en kapittel van Rommerswale schijnt nooit op grote rijkdom-

men te hebben kunnen roemen, daar zij aan de armen niet meer dan 120 

gemeten land binnen en buiten Zuid-Beveland bezaten.  
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Tegelijkertijd met de nieuwe indeling van de bisdommen werd ook de 

roomse leer verboden en werd het gereformeerde ingevoerd. (1591)

In 1591 werd op de ‘Synode van Middelburg’ besloten dat Reymerswaal in 

het kerkelijke zou behoren onder de classis van Tholen en Bergen op Zoom. 

Ook wordt wel beweerd, tot de classis van Zuid-Beveland. In 1582 is er een 

predikant, Christiaan Joes. En in 1583 Herman Pot. Die wordt weer opge-

volgd door Christiaan Janssen. Met het verval van de stad in deze tijdspe-

riode gaat de openbare godsdienstbeoefening teloor. Reymerswaal gelegen 

aan de Oostwatering van Zuid-Beveland, door de Oosterschelde van eiland 

Tholen afgescheiden, was een haven voor de scheepvaart voor Holland en 

Brabant. De haven was ook een buffer voor de pressie van de zee en zeker 

voor het Thoolse land. Het land van Tholen moest na de ondergang en het 

verval van de stad Reymerswaal dan ook haar dijken verbeteren.

Bron: M. Smallegange 1696
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In 1569 is de stad Reymerswaal in omtrek 664 roeden. Heeft als stad een 

oppervlakte van 91 gemeten en 156 roeden. Ze heeft drie poorten: 

Vrouwenpoort, Westpoort en de Koepoort. 

De stad is omringd met een stenen muur, versterkt met torens. Vuurwapens 

waren nog onbekend. Er waren alleen voet- en handbogen, geen kanonnen, 

maar wel een soort katapult waarmee men stenen kon gooien. De persoon 

die een slagzwaard kon hanteren was ook altijd niet superieur. Specifieke 

afbeeldingen van de glorietijd van Reymerswaal zijn niet terug te vinden. 

(verdronken en verbrand is mogelijk) Het enige fragment van afbeelding is 

van de publicatie van Smallegange (1696), die toont de stad Reymerswaal. 

Maar dan is de stad al reeds deels ontmanteld. Publieke gebouwen zijn de 

kerk die ook een kloosterfunctie heeft voor de Cellezusters. Hoe het stadhuis 

eruit heeft gezien is onbekend. Dan was er ook een Excyshuisje (acijnshuisje, 

voor bier en wijn, om de pachtgelden te innen voor de stadsbierbrouwerij. 

Ook voor de Waag en de onkosten van het diverse stadsonderhoud) 

En op de markt stond een waterput. Misschien was er wel een Stadswaag 

vast aan het stadhuis? Want er is een ‘Ordonantie’ te vinden in 1510 over het 

verpachten van ‘de Waag’. Verder zijn er twee of drie Schuttershoven. 

Dat de stad Reymerswaal in de periode 1400 – 1500 welvaart en goede 

bestaansmiddelen had bewijst wel de lijst met vele gilden.

- St. Sebastiaansgilde

- Vleeshouwers ambacht

- Drapeniers ambacht

- Pannelieden ambacht

- Naeyers ambacht

Bron: De plattegrond van de stad Reymerswael,

getekend door Jacob van Deventer in 1569.
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- Bakkers ambacht

- Schoenmakers ambacht en Cordewaniers (leerbewerken uit Cordova)

- Coemans ambacht = Kooplieden

- Smids ambacht

- Leechgangers ambacht = Nietsdoeners en Renteniers

- Wevers ambacht

- Timmerlieden ambacht

- Cloveniers Gilde = Schutters, Schutterij

- Voetbogen Schutters

- Schippers Gilde

- Vissers Gilde

St. Sebastiaansgilde.
Dit waren de handboogschutters. Volgens het gildekeur moest je dan in het 

bezit zijn van een handboog met koker voor de pijlen. Voorts een 

Walbratsche handschoen te hebben. Een schild en bescherming, voor op het 

lijf te dragen. Op St. Sebastiaansdagavond gaat men in de kerk vesperen en 

op de vierdag zelf naar de mis gaan met een offerande te brengen. 

Dit gilde was vrij groot in aantal van leden.

Vleeshouwersgilde.
Hun keuren in ordonnantie zijn van 26 januari 1502. Men spreekt in een 

artikel over ‘Nederhalle.’ Is dit een publiek gebouw? Een hal waar vlees en 

spek verkocht werd?

Drapeniers.
Dit zijn de Laken- en Weverijen, welhaast de meest voortvarende handel. 

Al van oudsher is er in 1363 een ordonnantie. In 1497 door baljuw, burge-

meester en schepenen vernieuwd met toevoeging van ‘Lakensnijders’. 

De lakensnijders hadden een bijzondere kapel in de kerk. Bij intrede in hun 

gilde moest men 5 Schellingen Grooten tot reparatie van de kapel en ook 

2 pond geven. St. Severus (1 februari) was hun beschermheilige en ze waren 

verplicht mee te doen in processies als meidagen, Sacramentsdag en 

St. Pieter en Paulusdag. (29 en 30 juni) Onder de Draperie behoort ook



de Baay-nering, Fusteyn-nering en de Ras-nering. (nering=handel) 

(Baai is een dik grof wollen weefsel, op molton gelijkend. Sterk gevold en 

geruwd, in één kleur geverfd.) (Fusteyn is een halflinnen of katoenen stof, 

een soort bombazijn.)

(Ras is een soort lakenstof van slechte kwaliteit.)

Pannelieden.
Dat waren de zoutzieders. Men noemt het ook keetnering. Ze moesten 

jaarlijks God en Maria in de Moeder meidagen in de processie lopen (1491). 

Maar er is al in 1442 een ordonnantie. De moergronden werden gedolven en 

daar werd zout van gebrand. Dicht bij de stad hadden zij 6 à 7000 gemeten 

grond. Het heette ‘De Wilde Moer’. In 1496 werd bij de ‘Keur van Zeeland’ 

het darink delven verboden, maar Reymerswaal alsook Middelburg en 

Zierikzee werden hiervan vrijgelaten omdat zij al voor deze datum het keur 

hadden. Zel-nering en Darink-delven.

Naaiers ambacht of snijders ambacht.
De kleermakers. Hieronder behoorden ook de barbiers. Allen ook present in 

de voornoemde processies (1502).

Bakkers ambacht. St. Oudebaertsgilde - St. Adelbertusgilde
Die schijnen ook een kapel in de kerk gehad te hebben. Want zij moesten op 

Meidag en Sinte Oude Baertdag, daaraan gildepenningen geven. (1513).

Schoenmakers of cordewaniers ambacht.
God van het hemelrijk en ‘Zoete Vrouwe’, daarmee ook jaarlijks in de mei-

dagen de ommegang dienen en op die dagen niet te werken. 

En als er gewerkt werd dan niet met brandende kaarsen aan.

62



Coemans ambacht. Kooplieden. St. Nicolaas
Ook genaamd Merseniers en Vettewariers (mest-handel). Hun was opgelegd 

‘Onze Lieve Heer en Onze Zoete Vrouwe’ ook jaarlijks in de meiprocessie 

mee te doen. (1511)

Smids ambacht.
Hieronder behoorden goudsmeden, grossmeden, harnasmakers en tinne-

gieters. Ook verplichtingen in de meiprocessie. Ze mochten niet smeden na 

vijf uur ‘s avonds. (1490)

Leechgangers ambacht.
Dat zijn de nietsdoeners ofwel genaamd renteniers. Zij hadden het gilde van 

St. Michiel. (29 september) Zij droegen het beeld van ‘Onze Lieve Vrouwe’ in 

de processie. Dit gilde was toegankelijk voor lieden van alle bedrijven. (1505)

Wevers ambacht.
Die mochten alleen weven bij het licht van de dag. (1486)

Timmerlieden ambacht.
Huis en scheepstimmerlieden, kuipers, schrijnwerkers, glazenmakers, 

beeldhouwers, schilders, wagenwakers, mandenmakers, scheepsmast- en 

roeispaanmakers, metselaars, dekkers en zagers. Allen vertegenwoordigd in 

de processies. (1491) en (1522)
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Darink delven Bron: Stadhuismuseum te Zierikzee.
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Kloveniersgilde.
De schutters met patroonheilige, de heilige vriend van God, St. Hubertus. 

Op zijn naamdag (3 november) gevierd. Keuren in (1508) (1517) (1584) 

In hun uitrusting was opgenomen een kolf met een half pond kruit en 

25 kogels. Eens in de maand werd er geoefend met schieten en 1 x per jaar 

werd er geschoten op ‘papegaaien’. Op de zondag na St. Jansdag (zondags na 

24 juni). De tabaards van de schutters mochten niet de lengte hebben tot 

over de knie. En ook niet versierd zijn met enig bont.

Voetbogen schutters.

Dit gilde bestond uit 29 personen. De schutter was gehouden zijn harnas en 

wapen altijd ter beschikking te hebben. Op de Sacramentsdag in de 

processie mee te lopen alsook op St. Pieter en Paulusdag, (29 en 30 juni) 

geheel in ornaat. (1499)

Schippersgilde. (1534) of St. Jacobusgilde.
Door baljuw, burgemeester en schepenen gegeven. Maar ze hadden al eerder 

een privilege van de hertog Albrecht van Beieren verworven in 1388, waar-

bij hen vergund werd dat het lossen en laden mocht gebeuren in geheel het 

land van koopmannen. En het mochten vervoeren waarheen de koopman 

dat wenste. Gelijk alle andere steden in het land. Een bewijs dat Reymers-

waal voorrechten had in het land als een handelsstad, gelijkgesteld met grote 

steden. Er was ook een handel die hier bij hoort, de visnering (handel) en de 

medenering. (1482) (mede is een plant meekrap waaruit een rode verfstof 

werd verkregen) Er was een visafslag met verkoop en afslag van verse vis. 

Een visvangst- en handel met de drie gewesten, Brabant, Holland en 

Zeeland. De visserij is een belangrijke tak van bestaan.

De medenering die er in geheel Zuid-Beveland was werd in Reymerswaal ter 

stoof gevoerd en bewerkt, naar vooral Antwerpen naar de koopmarkt voor 

geheel Europa, af te schepen. Hierop werd door de baljuw, burgemeester en 

schepenen in 1537 een ‘Keur’ verleend dat moest worden gewaakt tegen 

vervalsing van de mede. Hoeveel meestoven er waren is niet bekend, maar 

het moeten er ettelijke (tientallen) zijn geweest, omdat de waterroute en het 

land uitermate geschikt waren voor het vervoer hiervan.
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Een voornaam en oude verworvenheid was het verkregen ‘stapel’. Dit is een 

privilege gegeven door graaf Willem III van Henegouwen. Zijn bijnaam was 

‘De Goede’. Gegeven op de zondag na St. Lambrechtsdag (17 september) 

in 1315. 

Meekrap. Ook mede genoemd.
Dit is een bloemdragende plant, die behoort tot de sterbladigenfamilie. Het werd gebruikt 
als grondstof voor de rode kleurstof alizarine. Daarnaast wordt aan meekrap ook een 
medicinale werking toegeschreven. De plant wordt 60 tot 90 cm hoog. Hij heeft kleine gele 
bloemen. In de grond bevinden zich wortels, zo’n 50 tot 100 cm lang. De plant komt oor-
spronkelijk uit Klein-Azie  en komt vanaf de 15e eeuw voor in Nederland op goed bemeste 
kleigronden van Zeeland Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant. In onze omstreken is 
niet precies de eerste datum bekend. 
Men noemt zowel 1441 (Bergen op Zooms keur) alswel 1514. Wel is er zeker bewijs uit 1474. 
In een erfdeel werd een meekrapstoof toegewezen in de Nieuwe Noordpolder. Dus er werd 
meekrap verbouwd in de Halsterse polders vóór 1500 en het was tevens een handelsartikel 
op de Bergse jaarmarkten.

Het werd geteeld voor de rode kleurstof alizarine voor het kleuren van textiel en leer.

Ook als pigment om olieverf of lijmverf te kleuren. Het had ook wel een andere naam, Turks 
Rood. De verfstof werd gewonnen uit de wortels van de plant. Van de 3-jarige plant werden 
in september tot november de wortels gedolven en werden opgeslagen in meekrapstoven. 
Een schuur (de koude stoof ) waar de wortels werden gestort, een droogtoren met een 
oven zorgde voor snelle droging en zuivering van de wortels en een stamphuis waarin de 
wortels werden verpulverd met grote stampers die door paarden werden aangedreven. 
Veelal werd een vorm van coöperatie door een groep boeren gedaan met beheer van een 
meekrapstoof. Vandaar dat er vele meekrapstoven waren. 
Zo verkreeg men het meekrappoeder, garancine. De rode verfstof.

Zoutnering.
Bekend in Tholen en Reimerswaal was de handel in zout. Onder de kleilaag bevindt zich 
het zouthoudend veen, turf-darinc ofwel derrie. Deze werd uitgegraven om te verbranden. 
De as werd met zeewater vermengd en liet men indampen. Zo werd het zout gewon-
nen (zelzout. Latijn: sel=zout). Maar het verwoeste wel de bodemgesteldheid met al dat 
uitgraven. Men zag dit wel in en is toen ruw zout uit Spanje gaan invoeren en verwerken 
(baaizout).  Alle zoutketen stonden buiten de stadswallen i.v.m. het grote brandgevaar.

Stapel = Handel.
Stapel privilege is de rechten exportproducten van bepaalde soorten bijeen te brengen, op 
te slaan en om verder te verhandelen.
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Het hield in dat allerlei koopmansschepen die men naar Brabant wilde 

laten varen, voornamelijk met verse vis en niets anders, eerst ter markt te 

Reymerswaal geveild moesten worden en dat op de vrije marktdag van 

donderdag te doen.

Een voorrecht voor alle koopmanschappen, zonder onderscheid van waar 

(handelsprodukt) naar Brabant. Het werd nog eens bevestigd in Middelburg 

den andere dag na St. Bavendag door de broer van graaf Willem, 

Johan van Henegouwen, heer van Beaumondt genaamd, ‘Jan zonder 

Genade’. Het werd zo benoemd om te beschermen dat er mindere kwaliteit 

goederen onder de waren van de heer zouden worden verscheept.

Maar het voorrecht van ‘Stapel’ had een nadeel in de koophandel. Het kostte 

veel tijd van laden en lossen. Helemaal bij het verwerken van ‘den Dordsche 

Stapel’. Men kreeg in 1336 daar een ‘Vrijdom’ van.

Er kwam ook nog eens bij om ‘Tolvrij’ te varen door geheel Holland en 

Zeeland, gegeven door Willem IV (1340) en het werd bevestigd door keizerin 

Margarita in Den Haag (1346). Met deze voorrechten was een buitenlandse 

handel gestaafd en bevestigd. Toch waren er nog meer voorrechten.   

In 1372 maakt hertog Albrecht van Beyeren (als ruwaard sinds 1358) hier 

nog bij dat de markt vreedzaam zal ingaan al 14 nachten voor de aanvang en 

14 nachten na de afloop hiervan. En dat allen die naar de markt komen in 

bescherming en vrede genomen worden. Ook voor inkomende en uitgaande 

scheepvaart. Willem de V van Beieren vergund Reymerswaal in 1355, toen 

nog graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen tot 1389, ook dat men 

‘overdadige lui’, oproerkraaiers, dronkaards, mag vastzetten en aanklagen. 

Ook zij die verkrachten of moorden, stelen of anderzins kwalijke feiten 

bezigen. Hertog Albert van Beieren, ruwaard, voegt daar nog bij tot het 

recht van oppakken van lui met ‘Wettige Schulden’ (1359).

In 1375 is hertog Albert van Beieren in Reymerswaal en geeft een nieuw 

voorrecht, ‘iemand die geen poorter was buiten de poort van Reymerswaal 

en enig onbekende schuld schuldig was, mocht met drie schepenen buiten de 

stad reizen, overal binnen Zuid-Beveland, en de schuld meedragen alsof hij 

in de stad was.’
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De vorst gaf de stad nog een voorrecht, het ‘Gerecht van Reymerswaal’, 

alle dijkage en bedrijven binnen de parochie van Reymerswaal, te handelen, 

zich te houden, te hanteren tot ‘Algemeen Landsprofijt’ en eerbaarheid. 

Dit is met de ‘Algemene Raad’ overeengekomen tot ‘Landseerbaarheid, dat 

houden wij vast en gestond.’
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Hertog Albert was Reymerswaal welgezind want op 11 april 1368 geeft hij te 

Middelburg Reymerswaal een schenkbrief. Het heeft de volgende artikelen:

-  Dat geen vrouwenlijf belast zal wezen van schuld die haar man 

 gemaakt heeft.

-  Dat zij die schuldig zijn aan de poorters van Reymerswaal daarop

  opgepakt mag worden, als zijnde ongehoorzaam en daarop mag

 worden aangesproken.

-  Alle kwaadwilligen mag corrigeren gelijk als de rechten van 

 Middelburg.

-  Van ‘verboden’, boete in te stellen tot tien pond toe.

-  Van gijzelen.

-  Van ‘vrede’ te nemen. (van vrijheid te ontnemen)

-  Van uitwijzen, gelijk de stad Zierikzee.

En nog een ‘Keur’ op 1 april 1374 vanuit Den Haag met 9 artikelen over 

uiteenlopende zaken. De titels waren:

- Van de stad te ‘bevesten’. (ommuren – bemuren)

- Van misdaad te berechten, tot een half man toe.

- Van verdrijven, uitwijzen en van jaarmarkten.

- Van te mogen belijden in Zuid-Beveland.

- Dat niemand over poorters goed van Reymerswaal zal ‘wijzen’, 

 (oordelen vellen) dan alleen schepenen in Reymerswaal.

- Hoe men doet ‘slagen’ (doodslaan) ‘meyneten’. (verminken) 

 ‘marten’ (martelen) of ‘wonden’ (verwonden), onze poorters

 (burgers) aangedaan, aan te pakken.

- Dat niemand ambachtvrijheid of recht heeft tenzij door vergunning

 en toestemming van burgemeester, schepenen en rentmeester

- Van schepenen te hernoemen en de manier hoe dat te doen.

- Dat men geen poorter van Reymerswaal om werkelijke schuld voor

 het ‘Geestelijk Gerecht’ mag dagen.
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Hierop volgen nog tal van ‘Keuren en Privilegie’ in 1374, 1380, 1386 en 1392.

Zo werd Reymerswaal ‘Vrije Jaarmarkten’ vergund door hertog Willem V 

van Beieren in 1355. Twee vrije jaarmarkten zelfs. De eerste maandags na 

vastenavond tot en met vrijdagsmiddag. De andere markt op maandag na 

Bamisdag, 1 oktober en ook tot en met de vrijdag.

Alles wat uit Brabant en Vlaanderen werd ingevaren voor de jaarmarkt te 

Reymerswaal, was bij het Tolhuis Yeserkervaart, tolvrij.

Het is het jaar 1404 en hertog Albert overlijd. Zijn opvolgers in het 

grafelijke bewind, hertog of graaf Willem VI en zijn dochter vrouwe Jacoba 

met echtgenoot hertog van Brabant en hertog Jan IV van Beieren, een oom 

van haar, blijven Reymerswaal begunstigen. Ook vernoemd worden de 

vorsten uit de Bourgondische en Oostenrijkse families.

Hertog Filips van Bourgondië, ‘de Goede’, geeft de gilden van Reymerswaal 

een aanzienlijk voorrecht op 22 augustus 1437. 

Gegund en toegestaan met deze brief dat de ‘Algemene Ambachten’ 

binnen Reymerswaal in de meeste gevallen en door onze ‘schepenen van 

Reymerswaal’, alle jaren op de laatste heiligendag van kerstavond voor de 

middag vier goede mannen zullen kiezen voor de taak van ‘rentmeester’ van 

alle goederen die de stad in gebruik heeft en beschreven zijn. Deze weer te 

leveren en voort te geven, gelijk zonder vermindering in de schulden daar zij 

schuldig zijn en anders in Reymerswaal, eerbaar dienen Reymerswaal alle 

jaren. Goed rekening en bewijs doen zoals het behoort en ontbieden daarom 

Het privilegie van 1392, volgens J. Ermerins. 
Dit privilegie komt niet voor in het originele charter en privilegieboek in het Zeeuws Archief.

J. Ermerins bericht over een voorrecht van 23 augustus 1437 en 24 augustus 1447.
Dit is niet juist volgens het Zeeuws Archief. 
Hij heeft een kopie afschrift gebruikt van De Hoever. 22 augustus 1437 is de juiste datum.
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en gebieden allen die de ‘Algemene Handel van Reymerswaal’, dat zij altijd 

op de datum voornoemd, bijeenkomen en vergaderen op het stadhuis en de 

voornoemde rentmeesters kiezen als op de voorgeschreven wijze.

De opvolger van hertog Filips ‘de Goede’, zijn zoon hertog Karel, 

bijgenaamd ‘De Stoute’, vondt nog veel ongeregeldheden in de rechtsspraak 

in Reymerswaal. Daarom gaf hij een brief uit om het criminele alsmede het 

civiele aan te pakken. Hij schreef vanuit Brugge, januari 1472:

‘Bepalende gedurende de tijd van 12 jaar tot wederopzegging, op te dragen 

aan baljuw, burgemeester en schepenen van de stad Reymerswaal en te 

kennen te geven en te wijzen op de feiten, criminaliteit, excessen, streken, 

civiel alsook crimineel, die gevallen en zullen geschieden in voornoemde 

stad, vrijheid en schependomme van dieren, alsook wijzelf dat zouden en 

mogen doen, of dat wij in onze persoon aldaar, hielden de voorgenoemde 

vierschaar, niettegenstaande enige privileges, keuren of costumen 

(gewoonterecht-wetregel-afspraak) ter tegenwerking.’

In de brief worden de punten doorgesproken over ‘Jurisdictie in de 

Heerlijkheid’. Niet weinig want het gaat over 20 artikelen.

De zoon van vrouwe Maria, hertog Karel V van Oostenrijk, koning van 

Spanje en keizer van het Duitse Rijk, bleef de Nederlanden, waar hij ook 

geboren was, liefhebben en dat te vermeerderen met welvaart. Reymerswaal 

genoot ook van hem genegenheid wanneer ‘Zijne Majesteit’ op 14 maart 

1520 te Brussel een brief met voorrechten uitbrengt ten gunste van de stad 

Reymerswaal met het wegnemen van alle twijfels over het 7e artikel van het 

‘Privilegie van hertog Albert van Beieren’ van het jaar 1380.

Hij geeft nu aan: ‘dat wie een poorter (burger van Reimerswaal) doodslaat, 

vanwege, waarom, waarmee en op wat voor manier ook, die zal zijn lijf en 

goed verbeuren, zoals dat hij zelf ook deed met zijn slachtoffer kan hij zijn 

lijf verliezen.’
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Er worden nog meer artikelen gecorrigeerd. ‘dat wie over de vrede (veilig-

heid) van ons, beheerd door de baljuw, burgemeesters en schepenen opge-

legd, iemand bang maakt, vecht, slaat of kwetst, hij zal verbeuren bij het 

eerste vergrijp zijn hand of honderd pond en voor de tweede keer zijn 

lijf en goed. Dat wie poorters met opzet binnen Reymerswaal in haar 

vrijheid beroofd ten huize die daar woont en hem aanvalt of iemand in huis,

hetzij door geweld, slaan, omver-werpen, schietend of kwetsend, die zal 

verbeuren, zoals het al gebeurd bij dag, 60 pond en als het ‘s nachts gebeurd 

zijn rechterhand of 100 pond.’

De stad Reymerswaal kon dus niet zonder regels en ‘Wetten, Keuren en 

Vonnissen’. De handel ging wel veel over het water met scheepvaart en het 

kon natuurlijk niet missen dat er elke dag wel wat twisten waren tussen 

schippers en de schepelingen, kooplieden en reders. Al ging het maar over de  

handelswaar met schade door storm of ongevallen. Deze moesten behandeld 

worden en ook berecht. Geen wonder ook dat er een ‘Zeerecht’ bestond. 

Als een ‘Keur.’ Het bestond uit 25 artikelen met als aanduiding/koppen:

Van getrouwe te pand zetten.

Geschil van wind.

Schipbreuk en schade.

Wijn- of goederenverlies.

Van scheepslui in te schepen.

Van twist tussen schepen onderling.

Van scheepslui Siechede.

Van goederen overboord gooien.

Van masten te kerven.

Van getouwen te toogen de kooplieden.

Van twisten op het schip over tafelen.

Van de goederen die verloren zijn bij inschepen.

Van twist tussen Meester en scheepslui.

Van leedtsmannen te nemen op kosten van de kooplieden.

Van schade dat een schip lijd dat ligt afgemeerd aan een couers. 
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Van oude schepen die in de weg liggen.

Van schepen die elkaar te na liggen.

Van Costumen van Maaltijden.

Van vracht en transport. (vervoer)

Van zekerheid van doen van huere. (huur)

Van scheepslui te verhuren.

Van gerechten uit de schepen te dragen.

Van binnen termijnen te laden.

Van dat de Meester geen winst verliezen zal.

Van havens waar kettingen in liggen.

Een ‘Keur waar Recht’ in Reymerswaal over werd uitgeoefend is:

‘Verboden gemaakt door baljuw, burgemeesters en schepenen in 1494, bij 

vonnis te zullen behouden de core en handvesten in hare woorden van 129 

artikelen, zeer uitgebreid door de samenstellers Jan Diericsz., Adriaan 

Michielsz, Meester Claes de Bruine, Jan Adriaensz, Jan Govertsz, Mathijs 

Willemsz en Jan Rycke.’

Het is twijfelachtig of deze personen wethouders waren ofwel notabelen, 

deken of van het gilde waren.

Alle voorrechten, ‘Keuren, Costumen en Stukken’ die de gesteldheid en 

uitgestrektheid van de stad handhaafde en behield werd bij aanvang van de 

‘Nederlandse Beroerten’ door bevel van hertog van Alva op 25 oktober 1569 

ten hof opgeëist. De stad door branden en water geteisterd behield de moed, 

zoals ook andere steden, dit te weigeren.

Reymerswaal stelt een eigen stuk op met regels, met de titel:

‘Costumen en Procedures van Recht van de stad van Reymerswale in 

Zeelant’.

Een stuk met opsommingen in het kort van alle ‘Costumen, Usantie 

(gebruik-gewoonte), Procederen, Professies, Ordonnanties, 

Privileges van Vrijdommen, Tol, Jaarmarkten, executiegelden etc.’ 

Zo staat dit in een oorkonde met stadszegel van Reymerswale,

25 januari 1569.
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Een Stoop is een vochtmaat van 2,5 liter.

Reymerswaal heeft voor de watervloeden een grootte van bezit, 6 à 7000 

gemeten met water en land. Ook ‘Wilde Moer’ genoemd. Met alle ‘Rechten, 

Ambachtsheren’, in verscheidene parochies in de ‘Wateringen Beoosten 

Ierseke.’ Een jaarlijkse cijns was hiervoor verplicht aan het ‘Graaflijk 

Comptoir Bewesten Schelde’, op te brengen volgens een brief van 

burgemeesters, schepenen, raad, algemene poorters en ingezetenen van de 

stad Reymerswaal in juni 1477.

‘De Wilde Moer’ is de plaats geweest waar darinck werd gegraven tot het 

maken van zout. Daarna is het gebied bepolderd en vruchtdragend land 

geworden. Dit bezit van ‘De Wilde Moer’ ‘Beoosten Ierseke’ was een bestuur-

lijke aangelegenheid. 

Het gebied had keuren van hertog Filips van Bourgondië in 1437 en 1438. 

‘De Keuren en Handvesten’. Er is twist hierover en het wordt beslecht met 

een uitspraak, wat pas gebeurt in juli 1513.

Reymerswaal heeft ongetwijfeld, zo rijk het was aan inwoners en bezoekers, 

ook lui gehad die de ‘Kunsten en Letteren’ beminden. Er was een ‘Rhetorie 

Kamer (Stijlkamer)’ met het wapenschild ‘drie korenen bloemkens’ en met 

de zinspreuk ‘In Minnen verzaemt’. Leden hiervan wonnen in Antwerpen in 

1496 een 2e prijs in voordracht. In deze voorspoed gekomen schreven zij een 

‘Rederijkersfeest’ uit te Reymerswaal te houden, met veel pracht en praal en 

vertoon gehouden.

‘De Kamer van Middelburg’ ‘Het Bloemken Jesse’ met haar zinspreuk

‘In minnen groeijende’ behaalde de 1e prijs. Die prijs bestond uit 7 tinnen 

Stoopen en 10 gelijke Kannen, waarop het wapen van Reymerswaal en de 

kamersspreuk en het jaartal, ingegraveerd stond.

Burgers van naam uit Reymerswaal zijn een Cornelis van Rommerswaal, 

hoogleraar in de godsgeleerdheid te Leuven en deken in Vere. Hij was in 

1575 nog in leven. Maryn de Seeu, ookwel Van Rommerswaal genoemd was 

een kunstschilder. Leefde vermoedelijk van 1530-1570. (volgens Ermerins)

Nicolaas de Conflita, was omstreeks 1549 een vermaard dichter.



Stadsbrand 1450 en in1520

Maar het ook goed mogelijk dat Reymerswaal ook ‘stoute’ krijgslieden te 

land en ter zee zal hebben gehad. In de landoorlogen zijn zij onder eigen vlag 

actief geweest. En daarbij hun heren dienden, in ridderlijke waardigheid, op 

onsterfelijkheid van hun naam. En hebben zo de handel- en de scheepsrijke 

haven doen staven met wakkere zeelieden.

75

Impressietekening van Reimerswaal stadsbrand.

Tekening: Piet van de Watering 2012
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Het geslacht en ‘Huis van de Kervinck’s’ die Reymerswaal als hun stamgoed 

beschouwden/bezaten, hebben later deze heerlijkheid aan de graven over-

gedragen. Kervinck’s zijn langer bekend dan de heren van Lodycke 

vermaard zijn geweest. Totdat door overstromingen en anderszins, hun 

vermogen en aanzien instort en in vergetelheid raakt. Hoewel er waarschijn-

lijk in Walcheren nog afstammelingen van de edelen op het boerenland 

zullen zijn. Van welke oorsprong en hoe oud de ‘Stam Kervinck’ was, is in de 

oudheid verdwenen. Hoewel Smallegange (1696) hiervan een geslachtslijst 

weergeeft, wil de schrijver Jacobus Ermerins deze lijst toch veronderstellen 

als niet echt. Maar zal ze ook niet geheel verwerpen.

Smallegange (1696) stelt en noemt als eerste bekenden van dit huis:

Hugo van Reimerswale, die in 1286 leefde en getrouwd was met een 

Vrouwe Clementia. Als we Smallegange verder volgen is er een graaf 

Floris de V die op 2 augustus 1292 enig land te Reymerswaal kocht. 

De volgende heerschappen volgden deze vorst op:

Willem den Hollander en Boudin zijn broer, Claes Kervinck, Gillis ‘Heeren 

Pietersz. en Hendrik Canseken zijn broer.

Later komen nog ambachtsheren voor, soms dezelfde als:

Hughen ‘sHeeren, Clays Sone, Claes Kervinck zijn zoon, 

Splinter ‘sHeren Pieter Blocxse, Willem en Kempe z’n broers en Boudin 

Kervincks zoon.

Wat bij Smallegange als heer van Reymerswaal voorkomt is Boudewijn I, 

welke in 1300 trouwde met Vrouwe Badeloose van Stryen. Hun zouden 

een zoon hebben Claes Kervinck, heer van Reimerswale en Nieuw Stryen. 

Claes trouwt met Maria (Margriet) Merlants, dochter van 

Jan van Borsselen. 

Andere bronnen noemen haar een dochter van Jan Mulard van Borsselen. 

Deze Claes treed op als getuige op 1 april 1323 bij de opdracht van het 

Ambacht van Kruiningen aan de graaf en die daarbij zijn ‘Huisvrouwe 

Aleidis, Vrouwe van Zandenburg en Buren’, in twist geraken met haar 

jongste zuster. Met een accoord door graaf Willem III van Holland en 

Zeeland wordt dit geschil op 1 maart 1326 weer bij gelegd.
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Graaf Floris V van Holland (1256-1296)
Geboren te Leiden op 24 juni 1254, vermoord te Muiderberg op 27 juni 1296. Deze graaf uit 
het eerste huis van Holland had de bijnaam ‘der keerlen God’ (de boeren God). Hij was de zoon 
van Willem II. Zijn vader werd in 1256 door de Westfriezen vermoord. De jonge Floris werd 
opgevoed door zijn oom, Floris de Voogd en daarna door zijn tante Aleid van Holland, die 
gehuwd was met Jan van Avesnes. Weer later in het jaar 1263 werd graaf Otto II zijn voogd, die 
Aleid bij Reimerswaal versloeg in een strijd. (Aleid was toen al weduwe van Jan van Avesnes).

Toen Floris 12 werd, was hij oud genoeg om te regeren. Op 14 jarige leeftijd huwde hij met 
Beatrijs van Vlaanderen. Dit huwelijk was al in 1256 bij de dood van zijn vader, contractueel 
vastgelegd. Ze kregen 9 kinderen waarvan er 7 al jong stierven. De 2 die overleefden waren 
dochter Margaretha en zoon Jan. Bastaardkinderen waren er ook, zeven zelfs.

Zijn vrouw Beatrijs van Vlaanderen, behoorde tot het Huis van Dampierre. Dit huis was in
vete met de van Avesnes. Tante van Floris was Aleid van Holland, die hem als klein kind
verzorgde. Uit het geslacht van de Van Avesnes verwerft een telg in 1280 de Henegouwse
graventitel. De zoon van Floris V is Jan I als opvolger. Daarna volgt een zoon van Aleid van 
Holland en Jan van Avesnes die weer op, als Jan II. Hiermee wordt het grafelijke huis van 
Holland en Zeeland samengevoegd met dat van Henegouwen. 
          
Floris van Avesnes krijgt het bestuur namens Floris V, over Zeeland en het zuiden van Holland.
Floris zelf trekt ten strijde tegen de westfriezen om de dood van zijn vader te wreken.
In het Hollandse bouwde Floris een machtige positie op. Ook wist hij het lichaam van zijn 
vader op te sporen en te verkrijgen. Door handige politieke en financiele en strategische 
manoeuvres wist Floris V zijn graafschap op orde te krijgen. Maar niet in Zeeland. In 1277 
ontdeed hij zich van Floris van Avesnes. Hij veranderde de vorm van bestuur in Zeeland door 
in te stellen, baljuwschappen.
Dit was een aantasting van de Zeeuwse adel die het toen voor het zeggen hadden. 
Toen ook de Rijksdag in 1287 het Vlaams-Holland verdrag van Floris de Voogd van 1256, nietig 
verklaarde, kreeg Floris V de macht in het gebied. De Zeeuwse edelen lieten het hierbij niet 
zitten en kozen de zijde van de Vlaamse graaf Gwijde van Vlaanderen (de schoonvader van 
Floris V). Het kwam tot een strijd met zijn schoonvader.  De hertog van Brabant zou in het 
geschil bemiddelen. Floris en Gwijde treffen elkaar in Biervliet. Floris wordt gevangen 
genomen, moet conssessies doen en wordt weer vrijgelaten.  Die hij later weer verwerpt. 
De koning van Engeland Eduard I bereikt in het conflict een oplossing. Maar Floris V voelt zich 
gesterkt door de steun van Eduard en begint toch weer de strijd tegen Vlaanderen. 
De Engelse koning had echter besloten de wolhandel te verleggen van Dordrecht naar 
Mechelen. Wat Vlaams gezind betekende. Floris V gaat in het geheim naar Parijs om een Frans 
verdrag te sluiten tegen Vlaanderen. Eduard komt dit te weten en is nu Vlaams gezind en 
samen met Gwijde van Vlaanderen keert hij zich tegen Floris V. Floris V wordt dan ook gevan-
gen genomen en naar het Muiderslot gebracht in afwachting naar transport naar Engeland. 
De trouwe aanhang van Floris V kreeg hier kennis van en hadden het plan hem te bevrijden. 
Toen Floris V op transport ging en buiten het Muiderslot kwam, was er de confrontatie met 
zijn aanhang. Gerard van Velzen een van de ontvoerders liet hem niet gaan en vermoorde 
Floris V met het zwaard die gezeten was op zijn paard. De ontvoerders sloegen op de vlucht. 
Gerard van Velzen werd later opgepakt en ter dood gebracht. Zijn mededaders werden voor 
hun verdere leven ballingen. Floris V werd in Rijnsburg begraven. 
Zijn opvolger werd zijn zoon Jan I.
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Het zal dezelfde Claes Kervinck geweest zijn die 18 maart 1327 met Heynric 

van Reymerswale Knape hielp goedkeuren en stond voor de ‘Rechten en 

Keuren’ welke graaf Willem aan die van Bewesten Schelde gaf. Mogelijk ook 

was Claes met anderen betrokken bij een accoord met de ‘Ingelanden van 

Noord-Beveland’ op 15 oktober 1337 gesloten over voorwaarden het land van 

de graaf te herstellen en droog te leggen.

Wolphaert van Reimerswaal werd in 1340 bij Stavoren in Friesland met 

Graaf Willem IV (opvolger van Willem III) verslagen in een veldslag.

21 juni 1345 is er een Claes Kervinck van Reimerswaal samen met andere 

edelen om een verbond te bezegelen, door graaf Willem van Henegouwen, 

die vele van zijn dominale goederen aan onderscheiden Hollandse en 

Zeeuwse steden verpandde. Die Claes was ook vertegenwoordigd 5 januari 

1348 als keizerin Margareta haar oudste zoon Willem, ruwaard maakt van 

Holland, Zeeland en Friesland. Claes hielp haar met het bezegelen van de 

brieven van de keizerin op 5 januari en 25 maart 1348 over het landsgebied-

beheer van die Willem. Graaf Willem beloofd zijn moeder op 12 februari 

1350, 2000 gulden per jaar te betalen uit de inkomsten van Zeeland.

Willem den Hollander van Reymerswaal is in 1356 ‘Rentmeester Bewesten 

Schelde’ en was in 1358 pachter van ‘s Graven Tol van Ierserkeroord. 

Hem werd ook naast anderen, door hertog Albert van Beieren op 13 mei 

1358 het ruwaardschap van Zuid-Beveland opgedragen. De heren van 

Reymerswaal schijnen naast de heren van Arnemuiden, na de vloed op het 

einde van de Braakmaand in 1532, die Noord-Beveland overstroomde, veel 

land daar ingedijkt te hebben. Boudewijn, zoon van Claes Kervinck, heer van 

Reimerswale en Lodijcke, met zijn vrouw Catharina van Wulpen, droegen 

op 10 juni 1365 hun huis, toren, tuin en land te Lodycke aan hertog Albert op 

en ontvingen dit alles weer ter leen. Dit leen moest bij hun overlijden 

vererven op hun zoon Claes Kervinck en die weer op zijn naaste erven. 

Het zal deze Claes Kervinck van Reimerswale zijn geweest ten overstaan aan 

hertog Albert, die aan Hugo van Heenvliet de heerlijkheid van Heenvliet gaf 

en verder te gaan als een onsterfelijk erfleen op 31 januari 1375.
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Willem III
Willem de Goede (1287 – 1337) 
Was, van 1304 tot aan zijn dood, als Willem I graaf van 
Henegouwen, en als Willem III graaf van Holland en 
Zeeland. Voordat hij zijn vader opvolgde nam hij als 
zeventienjarige deel aan de Slag bij Zierikzee in 1304 
tegen het graafschap Vlaanderen.
Hij volgde zijn vader, graaf Jan II van Avesnes, op 
en zette de strijd met de Vlaamse erfvijanden met 
wisselende hevigheid voort tot de Vrede van Parijs 
(6 maart 1323), waarbij de graaf van Vlaanderen van 
alle leenheerschappij over Zeeland ten westen van 
de Schelde afzag. Inmiddels had hij zich weten op te 
werpen tot de feitelijke meester in het Sticht Utrecht, 
terwijl hij verder ging met zijn macht over Friesland 
uit te breiden.

Claes Kervinck stond ook in voor de opdracht die Claes van Borsselen aan 

hertog Albrecht deed van het ‘Hof Poelvoorde’ in ‘s Gravenpolder te 

Nieuwkapelle op 8 juni 1386.

Heer Claes Kervinck en Willem van Reimerswale, zijn tweede zoon met nog 

een tweede Claes Heer van Reimerswale komen in een kwaad daglicht te 

staan bij de graaf maar werden in den ‘zoen’ begrepen door hertog Albrecht 

12 april 1396. Twee jonkvrouwen van deze stam hebben de waardigheid 

bekleed van de ‘Abtdissen van Rhijnsburg in Holland.’ Zij waren Catharina 

van Romerswaal, dochter van Claes Kervinck en Maria (ingetreden 1397) 

=1408 en Beatrijs van Romerswaal, (1500-=1529) ook genaamd Beatrix, 

dochter van Jan van Reymerswale, die weer een zoon was van Nicolaes 

Kervinck. Laatst genoemde stamt af van Boudewijn Kervinck.

Claes van Reymerswale is rentmeester van Tholen en werd op 31 januari 

1401 door hertog Albrecht in uitvoering gegeven een nieuw schor bij 

Dreischor te bedijken. In 1402 worden de heren Claes Kervinck van 

Reimerwale en Willem van Reimerswale, zijn zoon, als Zeeuwse Adel, met 

het beleg van Gorcum, gevangen genomen. Hierbij ook Floris van den Abeele 

en Filips van Everingen. Willem is gewond en is daar overleden in 1403.
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Heer Claes Kervinck van Reymerswaal verkreeg op 8 oktober 1403 van 

hertog Albrecht, dat hij enige ambachten of leenlanden aan zijn dochter over 

mocht maken indien hij geen wettige zoon zou hebben. Het is waarschijnlijk 

hij, die de heerlijkheid van Reymerswaal aan de graaf heeft verkocht. 

Wel staat vast dat hij in 1404 baljuw van de stad was en voornemens was een 

bedevaart te doen naar St. Jacob van Compostella in Galicië. 

Hertog Albrecht verleend op 7 augustus Claes Kervinck om de schout van 

Reymerswaal, tijdens zijn bedevaart, de functie van baljuw over te nemen.

Wat er van de reis is geworden is onbekend. Maar dat hij bij hertog Albrecht 

in de gunst was blijkt als die hem vrijheid verleend om het schor, slikland en 

andere gorzen, gelegen voor het Westeind van Reymerswaal en voor 

Lodycke, te bedijken en aan te leggen tot korenlanden en geeft bovendien 

toestemming hetzelfde te doen tussen Lodycke en de Schachtpolder. Met de 

vrijdom van beden en schoten voor 7 jaar. En ook nog het recht om aldaar 

een schout en schepenen te beginnen, teneinde dit bedijkte land te leiden 

naar de oude oorsprong en ‘Rechten van Zeeland.’

Hij beloofde deze heer iedereen daar te beschermen en verklaart voldaan te 

zijn met deze opbrengsten, voor Romerswaal, Lodycke en Duvenee.

Nicolaes Kervinck
Volgens Smallegange is Nicolaes Kervinck, zoon van Boudewijn Kervinck, 

viermaal gehuwd geweest.

Met Lijsbeth van Arnemuiden

Met Agatha van Cats

Met Margariete van Brabant (waaruit hij 6 kinderen kreeg)

Met Geertruid van Gaveren, (ook 3x getrouwd geweest 1. Philips van 

Maldegem, 2. Jacob Pot, 3. Philips van Montmorenty) Vrouwe van 

Liedekerke, waarvan hij 5 kinderen kreeg. Adriaen van Reimerswale, 

Filips, Claes, Cornelis en Jan.

Kervinck laat hertog Willem VI van Beyeren volgens een schrijven van juli 

1405 weten, met 10 man ten oorlog te moeten dienen, zoals hij ook deed 

met het beleg van de sloten Hagestein en Everstein, met 8 man. Kervinck 

sterfdag is onbekend. 
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Collard?, de zoon van de heer van Reymerswaal was één der Zeeuwse edelen 

die zich in 1406 ook in het voornoemde beleg van de sloten mengde. Hij en 

andere ‘Edelen van Zeeland’ zijn op 13 februari 1419 beschreven door Jan 

Hertog van Brabant en Vrouwe Jacoba, die met een accoord van hertog 

Jan van Beieren overeenkomen. 12 April 1414 kreeg de heer Claes Kervinck 

van Reymerswaal van de raad van hertog Willem VI van Beieren, opdracht, 

volmacht om met de hertog van Brabant over een paalscheiding te handelen. 

Is het dezelfde Claes Kervinck of een andere Claes Kervinck?, de heer van 

Lodycke en de heer Wolfers van Reymerswaal, allen ridders. 

Ze beloven op 15 augustus 1416 met alle andere ‘Zeeuwse Edelen’, Vrouwe 

Jacoba, na haar vaders dood als gravin te erkennen.
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Op 10 januari 1424 verkocht hertog Jan van Beieren aan Otto van 

Reymerswaal, 2e zoon van Boudewijn Kervinck de goederen van heer 

Floris van Haamstede en van de heer Jan van Kruiningen in 

Zuid-Beveland. Deze heren waren naar de rechtsspraak van het land als 

ballingen verklaard. Ook verkocht hertog Jan van Beieren aan Otto de 

goederen van Kreke. Hieraan zat ook het dijkgraafschap vast, Beoosten 

Ierseke, zodat wie dit huis bezat, ook het dijkgraafschap bekleedde.

Otto van Reymerswaal heeft niet lang genoten van het bezit, want na zijn 

overlijden is het weer in het bezit van de grafelijkheid.

Jan van Beieren die het weer op 18 juli 1426 verkoopt. Nu aan Otto’s zuster 

Willemyne van Reymerswale, als Zeeuws leen. Het volgende jaar in 1427 

komen de Raden en Vrienden van de hertogin, inmiddels weduwe van hertog 

Jan van Beieren, in geschriften voor.

Adriaen van Reimerswale
Adriaen van Reimerswale, is zoon van Nicolaes van Reimerswale en 

Geertruid van Gaveren. Adriaen trouwt met Vrouwe Catharina van 

Herselles uit Vlaanderen. Hun eerste zoon is  ook een Nicolaes, volgens 

Smallegange, een ridder en heer van Lodycke genoemd. En die Nicolaes 

trouwt met Vrouwe Anna van den Sickele. Nicolaes was met Willem van 

Reimerswale, de Hollander genoemd, 2e zoon, in 1479 de 

‘Kabeljouwse Partij’ toegedaan. En die met anderen, de stadhouder van 

Holland en Zeeland, de heer Wolfert van Borsselen van der Vere, in 

Den Haag durfden aanranden en mee hielpen met plunderen.

Dezelfde Nicolaes van Reimerswale, heer van Lodycke zal het geweest zijn 

die in 1492 als getuige stond, over een brief waarbij de stadssluis door 

Filips van Cleve, aan de hertog Albert van Saxen, wordt overgedragen. 

In het jaar 1494 vindt men dat de jonkers van Romerswale, edellieden waren 

van vrouw Anna van Bourgondië, vrouwe van Ravenstein, met in Souburg 

te Walcheren een prachtig hof.
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Slot Hagestein en Everstein.

De Arkelse oorlog duurde van 1401 tot 1412.

De eerste aanval kwam van Jan van Arkel in 1401 toen hij Oudewater aanviel dat behoorde 

bij het graafschap Holland. Daar stond het slot Giessenburg dat hij geheel verwoestte. 

De strijd ontbrandde tussen Willem VI en Jan van Arkel.

In 1402 leed Jan van Arkel een gevoelig verlies en moest de graaf van Holland Willem VI 

opnieuw trouw zweren. De Hollandse steden waren ook weer tevreden nu ze verlost waren 

van de tol op de Lek.

Maar Willem VI was minder tevreden. Hij wilde de Arkels geheel uitroeien, maar vader 

Albrecht liet dit niet toe. Toen Albrecht in 1404 overleed was Willem gebrand op meer 

gezag. Dat gebeurt dan ook en de strijd laait weer op in 1404. De bisschop van Utrecht sluit 

zich aan bij de graaf van Holland. Samen belegeren zij slot Hagestein en Everstein en stadje 

Gasperden. Alles werd tot op de grond gesloopt. Zo verloor Jan van Arkel definitief zijn 

gezag. Van de kastelen is niets meer terug te vinden, zelfs geen fundamenten.

De tekening is een fantasieprent van het kasteel tijdens de belegering. Door Simon Fokke 18e eeuw.
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Albrecht van Beieren (1336-1404)

Geboren in Munchen als jongere zoon van de Nederlandse (keizerin) Margaretha van 

Henegouwen. Zijn vader was Lodewijk, hertog van Beieren en tevens keizer van het 

Duitse rijk. De Nederlandse graaf Willem IV bleef kinderloos en zijn graafschappen kwamen 

na zijn overlijden in handen van zijn zuster.

Dit was dus Margaretha van Henegouwen, de moeder van Albrecht.

De verdeling van de graafschappen was niet eenvoudig want er waren veel kinderen en 

Lodewijk had ook kinderen uit eerder huwelijk. Ook de keizer stierf. Zijn Beierse bezittingen 

werden verdeeld over zijn zonen. Albrecht had ook een broer Willem V.

Willem V ging naar de Nederlanden om de Nederlandse graafschappen te besturen. 

Hij krijgt de steden en een deel van de adel tegen zich. De ontevredenen vragen 

Margaretha weer de macht te nemen. Dit is het begin van de Hoekse en Kabeljauwse 

twisten. Willem V staat aan de Kabeljauwse kant, zijn moeder aan de Hoekse kant. 

Op 7 december 1354 sluiten de twee vrede en Margaretha staat Holland en Zeeland af. 

Maar zij behoud het graafschap Henegouwen. 

Albrecht kwam aan de macht nadat zijn broer graaf Willem V in 1358 op een feestavond 

krankzinnig werd en één van zijn vazallen doodstak. Volgens bronnen uit die tijd was graaf 

Willem V al langer geestesziek. Omdat de graaf niet langer in staat was zijn gebieden te 

besturen werd Albrecht naar Holland geroepen. Albrecht nam als ruwaard de macht over 

en liet zijn broer opsluiten in het grafelijk kasteel van Le Quesnoy in Henegouwen 

(tegenwoordig in Frankrijk).

Albrecht trouwde op 28 juli 1353 met Margaretha 

van Brieg en een tweede maal met Margaretha van 

Kleef in 1394.

Hij had ook een hofdame als maîtresse. 

Op 22 september 1392 werd zijn minnares Aleid van 

Poelgeest tijdens een wandeling bij de Gevangen-

poort vermoord.

Albrecht was graaf van Holland en 

Zeeland.  Zijn opvolger is Willem VI.

Maar ook graaf van Henegouwen.

Hier is de voorganger: Willem III en de opvolger: 

Willem IV.
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Bron: Concept van Andries Van den Abeele, historicus, monumentenzorger, Brugge

Het hof van Ravenstein te Brugge
In een beschrijving uit 1542 van de brouwerij ‘Ter Drie Muenicken’, gelegen in de Lange-
straat tegenover het Predikherenklooster lezen we: “(... ) ‘achterwaert streckende tvoors 
huus ende brouwerie met eenen achterhuuse, turfhuuse, zwynecote ende plaetse van 
lande metten muere ende poortkin daer thendenstaende utcommende met eenen houten 
brugskin over ‘t cleen Reyken, noers jeghens over de poorte ende muere wylen ghenaempt 
thof van Ravestein ter deser date toebehoorende joncheer François van Doignies, heer van 
Kennoy’.

Het ging duidelijk om een aanzienlijke herenwoonstee met monumentale traptoren en 
bijgebouwen, zoals alleen de aristocratie het zich kon veroorloven.
Al in 1282 bekend en werd ‘Hof van Leffinge’ genoemd. Ernaast lag een stuk grond dat 
vroeger een vijver was geweest, verder als leen onder de naam ‘Leffinghe vijver’ bekend 
bleef en een oppervlakte van 3500 m2 had.

In de leenregisters van de Burg vinden we de leenhouders vanaf de tweede helft van de 
15de eeuw. Omstreeks 1450 was dit Jooris de Brune.
Die Jooris de Brune waarvan sprake was waarschijnlijk degene die in 1434 schepen van de 
stad Brugge was, nadat hij in 1423 hoofdman en tussen 1427 en 1431 raadslid was 
geweest. Op niet nader bepaalde datum na 1467 werd het leen aangekocht door Tanne 
van Steenborch, echtgenote van Nicolaes Fierens. Zonder twijfel ging het om de Claes 
Fierens die tussen 1467 en 1500 regelmatig schepen van het Brugse Vrije was en van 1474 
tot 1478 ontvanger-generaal van het Vrije.

Vrouwe van Ravenstein
Op een onbekende datum, na de dood van Tanne of Anna van Steenborch, wellicht kort 
na 1470, kwam het leen op naam van Anna van Bourgondië, gouvernante van Maria van 
Bourgondië (ca. 1435-1508).  Deze Anna bastaarddochter van Filips de Goede had als 
moeder Jacoba van Steenberghe.  Het is verleidelijk te denken - en zelfs goed mogelijk - 
dat Tanne van Steenborch of Steenberghe haar tante was en dat zij het Hof van Leffinghe, 
m.a.w. het leen Leffingemuur van haar erfde.

Een andere mogelijkheid is dat het leen na de dood van Tanne, bij gebrek aan rechtstreekse 
opvolgers, terug in het bezit van de graaf kwam. In dit geval zou Anna het leen als deel van 
haar bruidschat ontvangen hebben.

Anna van Bourgondië, geboren rond 1435-1440 kreeg zoals alle hertogelijke bastaard-
kinderen een prinselijke opvoeding.  In 1457 werd ze uitgehuwelijkt aan één van de raad-
gevers van Filips, de weduwnaar Adriaan van Borsselen.  Hij stierf in 1468, vergiftigd naar 
men fluisterde.  Anna erft alles als weduwe van Adriaan en komt zo als eigenaresse in het 
bezit van waterslot Alegonde, West-Souburg bij Middelburg.

Anna van Bourgondië speelde een niet onbelangrijke rol aan het hof.  Zij trad o.m. op als 
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verantwoordelijke voor de opvoeding van Maria van 
Bourgondië (1457-1485) de dochter van Karel de Stoute, en 
van de adellijke jongens en meisjes die samen met haar hun 
opleiding aan het Bourgondisch hof kregen.

In 1470 huwde ze een tweede maal, met de weduwnaar Adolf 
van Kleef (1425-1492), heer van Ravenstein en Wynendale. In 
het leenregister staat ze vermeld als zijn echtgenote, zodat ze 
dus normaal niet vóór 1470 in het bezit van Leffingemuur is 
gekomen. Ze heeft dus ook een huis in Brugge (Molenmeers), 
ook genoemd ‘Hof van Ravenstein.’

Adolf van Kleef IV
Haar tweede echtgenoot was één van de voornaamste per-
sonages aan het Bourgondisch hof.  Hij is de zoon van hertog 
Adolf van Kleef (1373-1448) en van Maria van Bourgondië 
(1393-1463), de tante van de latere vorstin, ook Maria. Die 
tante Maria is dochter van Jan zonder Vrees. Filips de Goede 
zijn oom. Hij huwde in 1453 met Beatrijs van Portugal (1435-
1462) de uit haar geboorteland gevluchte prinses die haar 
toevlucht kwam zoeken bij haar tante Isabelle, de echtgenote 
van hertog Filips. Beatrijs sterft in 1462.

Adolf van Kleef IV bleef zijn leven lang een eersterangsrol spelen bij de opeenvolgende 
hertogen. Wanneer deze in Brugge verbleven, dan was hij er ook. In de Brugse kronieken 
komt zijn naam veelvuldig voor, vooral naar aanleiding van grote plechtigheden, zoals 
begrafenissen (Filips de Goede en Maria van Bourgondië), huwelijken, geboorten, tornooi-
en of wapenpassen en ook bij activiteiten en kapittelbijeenkomsten van de Orde van het 
Gulden Vlies waar hij in 1456 lid van werd.  Ook bij politieke aangelegenheden en o.m. bij 
conflicten tussen de hertogen en de stad Brugge trad hij meermaals op de voorgrond.

Vóór 1470 had hij waarschijnlijk elders in de stad een residentie. Misschien verbleef hij in 
het kasteeltje van zijn broer of zoniet betrok hij enkele vertrekken in het ‘Prinsenhof. ‘ Men 
mag aannemen dat hij vanaf ongeveer 1470 het huis in de Molenmeers als zijn Brugse 
residentie in gebruik nam en men het van toen af als, ‘Hof van Ravenstein’ betitelde.

Als zijn moeder Maria van Bourgondië overlijd in 1463 erft hij alle bezittingen. Hij was al 
weduwnaar, nog maar net, want Beatrijs van Portugal sterft in 1462. Later trouwt hij met 
Anna van Bourgondië.

Het lijkt wel ingewikkeld al die Maria’s maar als Karel de Stoute overlijdt in 1477 is 
Maria van Bourgondië, zijn ongehuwde dochter van hem en Isabella van Bourbon, de 
nieuwe hertogin. Anna was de gouvernante van Maria. Maria van Bourgondië trouwt met 
Maximiliaan I van Bourgondië. Hun zoon is Filips de Schone.

Anna va Bourgondië 1435-1508
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Adriaen - Nicolaes - Adriaen van Reimerswale
Nicolaes de zoon van Adriaen was dus getrouwd met Anna van den Sickele, 

die een dochter was van Claes Kervinck. Onder de kinderen van Nicolaes en 

Anna komt ook weer voor een zoon Adriaen.

Van het jaar 1477 tot 1500 is dit adellijke geslacht Reimerswale in een bloei-

periode. Bekend zijn namen: heer Claes van Reimerswale, heer van Lodycke, 

met zijn broer Willem van Reimerswale, heer van Nieuw Stryen en hun oom 

Jan van Reimerswale, jongste zoon van Nicolaes Kervinck en Geertruid van 

Gaveren, Nicolaes die baljuw en dijkgraaf was van Schieland en ook Jacob, 

heer Gerrit en Willem van Reimerswale, zijn zonen.

Als hertog Karel V van Bourgondië in 1474 Neuss aanvalt met een beleg, 

ontbood hij dit adellijke geslacht hun vorst in deze oorlog te dienen. 

Jan van Reimerswale met 8 man, heer Claes en Willem van Reimerswale, 

Philips kinderen ook. De gebroeders leveren 8 man. De jonkvrouwe 

W. van Reimerswale met drie man. Allen gaan te voet ten strijde.

In maart 1525 wordt jonkheer Jan van Reimerswale binnen Middelburg op 

‘Gravenstein’ gevangen genomen. Dit door de rentmeester Bewesten 

Schelde, Adolf Hardinck, wegens het plegen van opzettelijk geweld in 

Romerswale, maar ook elders op Zuid-Beveland. Vervolgens werd de 

gevangene, Jan van Reimerswale door de Procureur Generaal naar 

Den Haag gebracht en daar met het zwaard geëxecuteerd.

Toch bleef dit huis van edelen hoog in aanzien.
In 1534 kort na de fatale dijkdoorbraak van de St. Felixvloed in 1530 bij zijn 

slot te Lodijcke, overleed heer Adriaen van Reimerswale, ridder van het 

Gulden Vlies en heer van Lodycke, Nieuw Stryen, Weidene en Zevenberg. 

Zijn vrouw was Vrouwe Johanna van Glimes, de dochter van heer 

Jacob, baron van Grimbergen. Na de ramp in 1530 vluchtte hij, (hij kreeg 

deels schuld van de dijkdoorbraak) naar Bergen op Zoom. Adriaen en zijn 

vrouw die in 1532 overleed zijn te Bergen op Zoom in de Grote Kerk 

begraven. Hij laat een zoon na, jonkheer Claes van Reimerswale, heer van 

Lodijcke, die trouwt met jonkvrouw Bartha van Nederveen. Hun kinderen 
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zijn een Claes, bastaarddochter Jenne, die non wordt in Dendermonde, een 

bastaardzoon Philips, Joris, Joos, Jenne, Frederik die page was bij keizer 

Karel V , Jaqueline en Isabella en nog een bastaardzoon Adriaen. 

Als koning Filips II als graaf en erfprins van deze landen in 1549 gehuldigd is 

geworden, is uit het stamhuis van Reimerswale nog edelen bekend, 

Claes van Reimerswale, heer van Lodycke samen met Joost en Fredrik, zijn 

broers. Ook Jacob van Reimerswale, van Battenbrouck, Jan en Govert van 

Reimerswale, dat zijn zonen van Willem en de neven van Claes. Fredrik is 

page geweest bij keizer Karel V en diende de vorst in de oorlog in Duitsland 

in 1546 en 1547 tegen hertog Hans Fredrik van Saxen, de landgraaf Filip van 

Hessen en zijn bondgenoten van diverse rijkssteden.

Jacob van Reimerswale, is zoon van Jan van Reimerswale en zijn 2e vrouw 

Margriete van Egmond, is heer van Batenbroek zou getrouwd zijn met:

1. Soete van Hodenpyl,

2. Barbara van Berchem

En uit dat laatste huwelijk een zoon, met zijn naam Jacob van Reimerswale, 

ook heer van Batenbroek, die dan weer trouwt met Francina van Lier.

Zij was een dochter van Nicolaas van Lier, heer van Berchem en markgraaf 

van Antwerpen. Haar man Jacob van Reimerswale werd met de 

heerlijkheid van Vremde in Brabant verbonden op 16 oktober 1560. 

Hun zoon, die ook Jacob heet werd met dezelfde heerlijkheid verbonden op 

1 maart 1595. Hij overleed op 21 januari 1604 en heeft als erfgenaam van dat 

leen en de rest, benoemd zijn achterneef Maximiliaan van der Gracht. Een 

tweede zoon Nicolaes bleef ongehuwd en kinderloos. En er was een dochter 

Barbara.

De laatste Jacob van Reimerswale overleed te Mechelen op 21 januari 1604 

en was dus ongehuwd. Zo eindigen de aantekeningen van dit oude adellijke 

geslacht Rommerswalers. Vele Reimerswaalse huizen hebben dochters voort-

gebracht, die op hun beurt geen Reimerswaal naam meer voortzetten.
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TRANSCRIPTIE
Tot Bergen op Soom in de kerck is begraven Adriaen van Reimerswael, wiens wapenen 
ende epitaphie daer gestelt is als ‘t volgt: *
D.O.M. Nobili heroi Adriano de Reimerswael, equiti aurato, domino de Lodijck, Nieu-Strijen, 
Weydeme et in Severgem, qui obiit anno MVcXXXIII, VI maii, ac Joannae de Glymes, Jacobi, 
baronis de Grimbergen, filiae, quae obiit anno MVcXXXII, XVI martii. Johanna, filia optimis 
parentibus hoc monumentum restaurari ac ornari curavit.

VERTALING
Te Bergen op Zoom in de 
kerk is begraven Adriaan van 
Reimerswaal; zijn wapens en 
grafschrift daar opgesteld als 
volgt: *
D.O.M. Aan de edele held 
Adriaan van Reimerswaal, 
gulden ridder,  heer van Lodijk, 
Nieuw-Strijen, Weydeme en 
Severgem, overleden 6 mei 
1533, en Johanna van Glimes, 
dochter van Jacob, baron 
van Grimbergen, overleden 
16 maart 1532. Johanna, hun 
dochter, heeft dit graf 
voor haar ouders laten 
vernieuwen en 
verfraaien.

Reymerswaal was destijds onder eigen heren en als gerechtigde heren van de 

regering van hertog Albert van Beieren en werd zo een grafelijke stad. Maar 

hoe komt het dan dat de heerlijkheid zou zijn overgegaan naar het geslacht 

de Vroe? En wel naar Pieter de Vroe, secretaris van de edel mogende 

‘Heeren Staten van Zeeland.’ Pieter de Vroe is in 1651 overleden, was daar-

voor getrouwd met Agnes le Sage. Hun dochter had dezelfde naam Agnes en 

werd ten huwelijk gebracht aan de heer Willem le Sage, eerste edelman in de 

Rekenkamer van Zeeland.
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En de heer Mr. Johan Gyselin le Sage is oud burgemeester van de stad 

Middelburg en bewindvoerder van de Oost Indische Compagnie. Hij noemt 

zich dan nog altijd heer van Romerswaal en ook baron van Romerswaal.

Dan zijn er andere namen gekomen die geen Reymerswaal heten zoals:

Heer Francois Bernard, Hendrik Rogier van der Gracht die is baron van 

Vremde, Heer van Buitenbroek, Lodycke, Vriessele, Eeckhoven, ter Loo etc.

Hendrik was kamerheer van de keizer en bezat aanzienlijke landgoederen in 

Zuid-Beveland en is een nazaat van Maximiliaan van der Gracht die

neef en erfgenaam was van Jacob van Reymerswale en die in 1604 

overleed. Misschien is te verklaren dat toen Reymerswaal een graafstad 

is geworden, het gebied of de jurisdictie een eigendom van de geslachten 

Kervinck’s zijn gebleven, ofschoon de rechtsspraak daarover, wel over de 

‘Stedelijke Magistraat’ was gebeleven en uitgeoefend. Met andere woorden, 

wel oud landbezit van de families, maar geen zeggenschap over gebruik en 

rechten. Vervolgens is dit ambacht (landsgebied) door erfscheidingen 

versnipperd en verdeeld, zodanig dat genoemde personen daar gedeelten 

van bezaten. Zo zijn namelijk jonkheer Josephus Adrianus van der Gracht 

en Mr. Willem le Sage aan hun eigendommen gekomen en anders gezegd, 

men hen als heren van Romerswaal houdt. Dat ze eigenlijk niets te maken 

hebben met de stad zelf maar alleen met het ambacht, dat ook buiten de 

muren en poorten van Reymerswaal gelegen was. 

Die ambachtsgrootte was 2551 gemeten en 160 roeden.

Romerswaal en haar relatie met het stedelijke, 
overheid en regering. 
Het is welhaast zeker dat de stad voorzien was van een rechtbank, want in 

1292 had zij al een stadszegel als ook schepenen.

Deze schepenen waren:

Gillis Costins Sone

Hughe ‘s Heeren Gillis Sone

Lambrecht Voermaerts Sone

Het bestuur (regering) bestond uit een baljuw, burgemeesters en 

schepenen. Samen met de voorrechten en ordonnanties van de stad. 
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Ook komen ‘Raden’ voor, mogelijk de hoofden van neringen (handel) of 

gilden. Er was ook een secretaris. Het baljuw-ambt schijnt zeer voornaam te 

zijn geweest en werd veelal door edelen van huize Kervinck bekleed. 

En ook gewichtig moet het zijn geweest om als ‘Grafelijk Officier’, 

de bestuuring van het ‘Lijfstrafelijk Rechtsgebied’, over zo’n bloeiende en 

volksrijke stad te beoefenen. Want de stad had buiten haar muren nog 

jurisdictie van 6 à 7000 gemeten land. In alle ‘Ordonnanties en Stadswetten’ 

stond zijn naam aan het hoofd. De naam ‘Schout’ werd hem ook wel 

toegekend. Het is zeker dat er twee burgemeesters waren die aan het hoofd 

van de magistratuur stonden. Het aantal schepenen is onbekend. 

Deze schepenen hadden het recht jaarlijks twee burgemeesters te kiezen en 

daarnaast vier rentmeesters of schatbewaarders aan te stellen. 

Ook was de gemeente van een ‘Weeskamer’ voorzien met een vergunning 

verleend door hertog Karel de Stoute.

De secretaris van de stad werd een graaflijk ambtenaar met de ingang van 

de grafelijke heerschappij over de stad. Maar Karel schonk de stad  en het 

stadsbestuur het recht om zelf hun ‘Minister’ te mogen benoemen. Maar daar 

stond dan wel een jaarlijkse cijns op van 4 pond Vlaams te betalen.

De stad heeft vele schrijfwijzen in aanduiding van naam: Reimerswaal, 

Romerwale, Rommerswaal, Reymerswale. In Ambacht, 2551 gemeten en 

841 roeden. Baljuwschap, 6 à 7000 gemeten.

De stad heeft drie poorten: Wester- of Koepoort, Oostpoort of Wittepoort, 

Noord- of Vrouwenpoort, ook wel Waterpoort. De stad is omgeven door 

18 bloeiende dorpen, in 20 ambachten, waarin hofsteden, heerengoederen, 

lusthoven, sloten en kastelen en ook oord ‘Machole’, als ingedijkte polders.

Reimerswaal had als stad in haar bloeiperiode (volgens A. Geluk 1875):

Kerk,

Stadhuis met gevangenis,

Toren met uurwerk (gevangentoren),

Halle en Nederhalle (vleeshal, onder het stadhuis),

Stadsbierbrouwerij,

Waag,
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Exyshuisje (acijnshuisje voor bier en wijn),

Stadswaterput,

Watermolen,

Korenmolens,

Schuttershoven: drie,

Straten: Markt, Vischmarkt, Heerenstraat, Hoogstraat, Bennestraat, 

Brugstraat, Smidstraat, Nieuwstraat, Kerkstraat, Maarstraat, Stoofstraat, 

Molenslob en Kade,

Meestoven

Zoutziederijen,

Zoutketen, tientallen. 

Tot 1631 is er een baljuw en burgemeester aanwezig in Reymerswaal. 

Zo werd Reymerswaal beschreven in haar opkomst, bloei, verval en onder-

gang. In het wereldse als ook in het geestelijke. Ook zagen wij de openbare 

gestichten, met handwerken, gilden en de handel.

De voorrechten, geschonken door de graven. Het stads rechtgebied.

Mannen van naam, huizen met geslachten die vanaf het eerste begin

Reymerswaal  haar stadsbestaan eerbiedigt en een stedelijke overheid vormt. 

Het is zo gegaan en laat zien dat ook steden en mensen aan de 

wisselvalligheid van het ondermaanse onderworpen zijn en met het einde 

alsook het begin door de aanbiddelijke voorzienigheid bepaald zijn.

‘Wij mogen hierdoor geraakt voelen en het met verbazing het bekijken en 

overdenken, dan is daar een groots handelsverkeer geweest. Hebben 

duizenden mensen hun bestaan gevonden. Er was weelde, overdaad, 

zatheid van brood gevonden. De fundamenten van de stad liggen nu onder 

de zoute golven gedompeld. Schorre meeuwen krijsen en de bodem van de 

zee verschaft het voedsel aan de weinige schelpdieren.

Overdenk dat ook Grote Steden, die nu in hoogheid pralen hetzelfde lot kan 

overkomen. Dus moet men voorspoedig, dankbaar en nederig erkennen 

van een Vrijmachtig Alvermogen, af en neer te dalen aan wie men steeds 

Lof en Dankzegging verschuldigd is.’

1788 JACOBUS ERMERINS
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SPOTPRENT/SATIRE
De wat onbeholpen voorstelling verbeeldt de precaire positie van de Nederlandse gewes-
ten omstreeks 1582. De opstandige Nederlanden (de koe) erkennen niet langer het gezag 
van de Spaanse koning Filips II (op de koe). Prins Willem van Oranje (onder de koe) is de 
feitelijke leider van de opstand. De opstandelingen staan alleen in hun strijd. 
De Staten-Generaal (met de hand op de kop van de koe) zoeken steun bij koningin 
Elisabeth van Engeland (de dame links), maar zij wil geen strijd met Spanje en steunt de 
opstandige gewesten slechts mondjesmaat. Hopend op Franse steun stellen de Staten-
Generaal in 1581 de hertog van Anjou (die aan de koe z’n staart trekt) aan als opvolger van 
Filips II. Anjou is echter ontevreden over de geringe macht die hij heeft gekregen. Hij zal in 
1583 een mislukte staatsgreep plegen en vertrekken.
De Engelse tekst boven de voorstelling luidt: ‘Kort geleden zag ik een koe, die Vlaanderen 
voorstelde; op haar rug zat koning Filips, een misnoegd man. De koningin van Engeland 
voerde hooi - waarvan de koe at - alsof zij de grootste redder van de koe in haar ongeluk 
en nood wilde zijn. De prins van Oranje melkte de koe en maakte van zijn portemonnee 
een emmer. De koe scheet in de heer z’n hand, terwijl hij aan haar staart trok.’ Geen van 
de hoofdpersonen heeft een mooie rol. Ook Willem van Oranje, die aan de uier van de koe 

zuigt, niet.

Tekst en uitleg boven de voorstelling maken niet alles duidelijk. De koe als slachtoffer is een vaker 

voorkomend thema in satires. Maar laat de onbekende (Engelse?) kunstenaar niet meer zien dan de 

Nederlanden als slachtoffer van drie heren en een dame ? Wie zijn de mannen die de koe strelen? 

Zij worden niet genoemd. Stellen zij de Staten-Generaal voor? De 'monsieur' rechts is waarschijnlijk 

François van Anjou. Maar waarom wordt hij niet met name genoemd? Anjou was trouwens verloofd 

met Elisabeth, links op het schilderij. Het stel verloofde zich in 1581, vlak voor Anjou naar de 

Nederlanden kwam. Tot een huwelijk kwam het niet.
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1569
Kaart van Jacob van Deventer uit 1569. De stad zelf heeft een omvang van 664 roeden, dat is 2397 meter.
Elke zijde te schatten op ca. 600 meter. De oppervlakte van de ommuurde stad is 91 gemeten en 
156 roeden. Circa 40 tot 45 hectare groot. Het is mogelijk dat voorheen in 1530 voor de ramp en de 
teisterende stadsbranden, de stad veel groter was.1569 is een maar momentopname van al verloren 
gronden en huizen. 

haven ingang met kaaien

Wester- 
of Koepoort

Oostpoort of Wittepoort

Noord- of Vrouwenpoort, 
Waterpoort

Venusdam
Het veer van eiland Tholen naar
de stad Reymerswael

R I V I E R   D E   O O S T E R

Klooster Zoutketen

Kerk

Al verloren gebied 
van huizen

Al verloren gebied 
van huizen

Molen

Water

Water

Getijdewerking van de 
zee tot aan stadsmuur 
en restant van dijken.

Getijdewerking van de 
zee tot aan stadsmuur 
en restant van dijken.

Polder

Polder

Waterzee met eb en vloed.
De stad is al jaren lang een eiland in het water.
Ommuurd, omdijkt.
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Blooise maat: oppervlakte
1 Gemet bevat 300 roeden in het 
vierkant.
1 Gemet is 3924 m2, ongeveer 
0,4 hectare.

Blooise maat: lengtemaat
1 Roede is lang 3,61 meter.
1 Roede is gelijk aan 12 voet.
1 Voet is 30 cm. 
 

Ambtsgrootte van stad, dorpen en polders weergegeven in:
Met inbegrip van eigen polderlanden (Gegevens van A. Geluk 1875)
 gemeten:  roeden:
Beoosten Yerseke:
Reimerswaal 2571 7
Broecke 1459 66
Steenvliet 656 75
Everswaard 1190 107
Schoudee 1101 230
Niewlande 2161 -
Zwartewaal 212 39
Tolsende buiten 452 93
Duvenee 1559 118
Seldijke 258 97
Lodijke 708 61
Nieuwerkerke 267 133
St. Pieterspolder 541 -
Maire 2268 47
Rilland 1781 54
Bath 954 100
Hinkelenoord 682 33
Swaanhil 182 58
Oude Gentsepolder 854 101
Arentspolder 176 36
Corneliuspolder 132 -
Spiervliet 68 133
Grote Agger 2109 270
Kleine Agger 1204 219
Valkenisse 486 137
Bewesten Yerseke:
Tolsende binnen 1102 39
Couwerve binnen 9032 84
Sturmezand 519 -

Oppervlaktematen waren niet 
overal gelijk in de 15e en 16e eeuw.
Dat gebeurde pas na 1800.

De maten:
Lengtematen:
1 Blooise roede 3,61 meter
1 Rijnlandse roede 3,76 meter
1 Schouwse roede 3,72 meter
1 Putse roede 4,07 meter

Oppervlaktemaat:
1 gemet Bloois 3924 m2
1 gemet Rijnlands 4258 m2
300 vierkante roeden in 1 gemet
1 roede is iets meer dan 13 m2

De familie van Reimerswale bezitten als eigenaren in ambt naast vele andere 
families:
In 1431 - 3510 gemeten
In 1475 - 6091 gemeten
In 1535 - 2796 gemeten, dus veel minder bezit van de familie, te verklaren als verloren
gronden door de vloed van 1530, die Zuid-Beveland verdronk. 
Bron: ‘Edelen in Zeeland macht, rijkdom en status in een laat middeleeuwse samenleving’.

Auteur: Arie van Steensel, Universiteit Leiden 2010.
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De ligging en vorming van het zeeuws gebied in 1200.
Er vormen zich kerneilanden met kreekruggen. Op dit ‘nieuwland’ volgt de 

bewoning.

Er is economisch verkeer tussen de eilandjes per boot(jes) over ondiepe 

wateren. Hoofdstroom door een wirwar van eilandjes is in 1400-1500 de 

‘Ooster’. De nieuwe gronden zijn nog niet erg vruchtbaar voor landbouw, 

dus er moet veel visvangst zijn geweest. Poelgebieden werden als grasland 

gebruikt, daar zat namelijk veel grondwater.

Bewoners
Waar komen ze vandaan? Van Zeeuwse eilandjes of uit Brabant? Vroeg 1200 

is Zuid-Beveland een eiland geheel in het water, met vlakbij ook andere 

eilandjes. Bedenk wel dat de hele delta in de karolingische tijd een grote 

waterzee was en dat, met op het einde van die periode, de regressie van de 

zee, land tevoorschijn kwam. De zeespiegelpeil daalde (regressie) en ook 

verschillende vroege vloeden brachten zand mee die eilandjes en vliedbergen 

opwierpen. De regressie bracht veel ‘nieuw land’. En dan toch zo’n gevaarlijk 

gebied bewonen?

Kreken en gorzen. Het begint klein maar vormt in honderden jaren kerneilanden met kreekruggen.
De eilandjes worden groter als ‘nieuw land’. Er vormen zich vliedbergen geschikt voor bewoning.
Nering is in eerste oorsprong visserij.
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Kaart van Blaeu 1664. Links eiland Tholen. Reimerswaal is een eiland geworden na 1530. 
De gehele polder die bij Reimerswaal behoorde is overstroomd. Daar er forten op de kaart 
staan getekend is de datering terug te leiden tot in de 17e eeuw.
Reimerswaal is niet meer dan een ontmanteld oord.

 

Waar kwamen die bewoners vandaan?
Waarschijnlijk uit het zuiden, ongeveer 1100-1200 als het ‘Frankische Rijk’ 

opstoomt noordwaarts met de Romeinen, die al eerder (de eerste twee 

eeuwen) voor de transgressie, hier waren. Vele eilandjes zijn omstreeks het 

jaar 1000 gevormd, later aan elkaar gegroeid tot grotere. Vele (nu verdron-

ken in het oosterschelde-gebied) dorpen zijn er gesticht. De polders krijgen 

vliedbergen. Honderden over een groot gebied, met daartussen kreken en 

geulen. Die vliedbergen noemt men ook wel terpen, ze worden bemand, 

bewoond, versterkt en gesticht door een ambachtsheer die zo status en bezit 

verwierf. Daarna volgt bedijking en het stichten van parochies.
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Diverse overstromingen in de loop der tijd - en het waren er velen - droegen 

er toe bij om bedijkingen voor de eigen bescherming van have en goed, aan te 

leggen. Zuid-Beveland, het nieuwe land moet destijds zeker 

groter zijn geweest met aanlandige schorren en slikken, zanderige kreekrug-

gen en zware klei op veen. Door omkering van het reliëf (inversie) is een 

oude geullichaam en als hogere rug in het landschap komen te liggen. 

Kreekruggen bevatten zoet water en zijn geschikt voor bewoningsaktiviteiten. 

Stormvloeden
Er zijn al stormvloeden van ernstige aard in 838 net op het einde van de 

transgressie van 200-800. De regressie treedt in. Een Franse bisschop meldt 

dat ‘Frisia’ (het nu Belgische kustgebied) was ondergelopen. Het huidige 

Zeeland bestond toen nog niet, het was helemaal water met schorren en 

slikken. Er was wel een eilandengroep vóór de transgressie (jaren 100-200). 

De Romeinen waren toen in deze streek actief en moesten massaal weg door 

de transgressie in de jaren 100-200.

Grote vloeden zijn er in: 1014, 1042, 1134. Deze vloeden hielden meer huis 

in de westelijke gebieden van Zeeland. Ze werden gevolgd door een enorm 

aantal stormen en vloeden. Een terugkerende gebeurtenis. We tellen er 45 in 

een periode van 1134 tot 1530. Van groot belang is de vloed van 19 november 

1421 de St. Elisabethvloed, die de ‘Grote Waard’ (Zuid-Holland en Noord-

Brabant) teisterde en zo de Biesbosch vormde. De watervloeden werden 

genoemd naar een heilige, wanneer de ramp op diens naamdag viel.

Nieuwe grond
De regressie bracht nieuwe grond uit de zee. Die eerste watervloeden hadden 

een opbouwende betekenis! Bracht gronden omhoog terwijl de zeespiegel 

daalde en slib opwierp. Dan volgt na die eerste vloeden toch een betrekkelijk 

‘droge’ tijd, van 1134 tot 1214 tot 1248. Toch zo’n 78 jaren, voor begrippen in 

die tijd toch 2 à 3 generaties. We kunnen dit beschouwen als een ‘opbouw’

Regressie is dat de zeespiegel, zeewaterniveau daalt. 
Transgressie is het omgekeerde, de zeespiegel en zeewaterpeil stijgt. 
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periode in ons beoogd gebied die door de pionierbewoners - of vluchtelingen 

vanuit ‘Frisia’ - (Vlaanderen) het nieuwe land gaan bewerken en in de 

handel gaan.

Invloeden hebben ook de zuidelijke Frankische kloosters die gronden (bezit) 

willen verwerven en hun missie willen uitdragen. Het is zelfs waarschijnlijk 

dat de bewoning vanuit het - nu Belgische Vlaanderen - hierheen kwam en 

dat benadering van te stichten oorden met hun benamingen uit die streken 

komen. Het is niet eens zo gek een theorie los te laten dat de Zeeuwse taal 

daar iets mee te maken heeft. 

Daarbij zagen landheren, en van ver in het thans Europa, hun kans schoon 

dat nieuwe land aan zich te binden, hun gezag en aanzien te verbreden.

Zoals gezegd, schiep het nieuwe land veel ruimte voor kleine en wat grotere 

dorpen. Kijk naar het Oosterscheldegebied dat vele dorpen telde voordat ze 

allen verdronken met de Sint Felixvloed in 1530.

In de Oostwatering van Zuid-Beveland ligt  de stad Reimerswaal. 

Een handelscentrum van betekenis naar achterliggend gebied. Ze doorstaat 

de ramp van 1530 maar met veel schade. Hierna komt het verval van deze 

stad. In 1555 wordt het land buiten de stadswallen  blijvend onderstroomd. 

Het water komt zelfs in 1557 in de stad. Enkele jaren later in 1561 en 1563 

is het echt hopeloos met de stormvloed. Er volgt in 1574 een ontmanteling 

van de eens zo glorierijke stad en burgers verlaten de stad. In het jaar 1631 

vertrekken de laatste burgers. En in 1634 worden de laatste stadsresten zoals 

stenen en houtwaren verkocht. 
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DIT GEBIED ‘DE OOSTWATERING’  WAS VÓÓR 1530  GEHEEL      

Lodijcke slot

Nieukerke

Uiterwaarden

E I L A N D  T H O L E N

D E   O O S T W A T E R I N G

Reymerswael

Schakerloo

Tholen

Polre

Berghen op Zoom

Brouc

Yrsukeroirt tolhuis

Creek

Oesterdamtrace

Oesterdamtrace

          LAND MET POLDERS EN KREKEN
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Waterkaart van maart 1969 als ondergrond. 
Gemengd een satellietbeeld van 2005.

De waterkaart uit 1969 toont namen van zandplaten en zandbanken en 

vaardiepten.

Heel goed te zien is dat de Oosterschelde nog veel zand bevat.

Het ‘Lodijckse gat’ dat in 1530 ontstond door de ‘Sint Felixvloed’ en nalatigheid 

van Adriaen van Reymerswale om tijdig de dijkdoorbraak bij zijn slot te dichten, 

stuwt in de loop der eeuwen waterdruk en zand richting Zuidoost Oosterschelde. 

(Zuid-Watering)

De Oesterdam (1979-1989) in de achtergrond met de schutsluis gaat in wegtrace 

nu met een bocht door de stad Reymerswael.  Heel goed te zien is dat de stad 

destijds in 1400-1500 hoog gelegen was op een kreekrug afkomstig van de 

genaamde ‘Mosselkreek’.

De donkere tekening bovenop deze kaart is de smalle stroom van ‘de Ooster’ 

(de Scelt) met lichtgrijs-belijning van uiterwaarden. De ‘Oost-Watering’ zoals het 

gebied was genoemd moet voor de overstroming best hoog en laag gebied 

gekend hebben. Dit zijn vliedbergen waarop bewoning werd gesticht. 



102

Sint-Felixvloed 1530.
Dat was een watersnood dat in het stroomgebied van de huidige Ooster- en 

Westerschelde plaatsvond. Het gebied had toen de stroom ‘De Ooster’, de 

uitmonding van de rivier de Schelde. Het was op zaterdag 5 november, de 

naamdag van Sint Felix. Deze dag werd later genoemd als ‘quade saterdach’. 

Grote delen van Vlaanderen en Zeeland werden weggespoeld. Het gebied ten 

oosten van Yerseke, ‘Oost-Watering’ geheten, overstroomde geheel. 

In dit gebied lagen 18 dorpen en ook de stad Reimerswaal.

18 Dorpen* die verdronken:
Incelenoirt   Tolsende

Steenbleij   Duuene

Creek    Lodijck

Brouc    Reijmerswale, (later verdronken)

Yrsukeroirt   Crabbedijck

Nieukerke   Oweringe

Euserswart   Marem

Scodee    Rijlandt

Nieulande   Couweruc

* Spellingen van plaatsnamen verschillen door de eeuwen heen.
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Zoutnering.
Bekend in Tholen en Reimerswaal was de handel in zout. Onder de kleilaag 

bevindt zich het zouthoudend veen, turf-darinc ofwel derrie. Deze werd uit-

gegraven om te verbranden. De as werd met zeewater vermengd en liet men 

indampen. Zo werd het zout gewonnen (zelzout. Latijn: sel=zout). 

Maar het verwoeste wel de bodemgesteldheid met al dat uitgraven. Men zag 

dit wel in en is toen ruw zout uit Spanje gaan invoeren en verwerken 

(baaizout). Zoutketen stonden in Reimerswaal binnen de stadswallen, het 

zou dan ook een keer gaan branden in de stad.

Zeeuwse taal.
De naam ‘Zeeus’ is al oud. Het stamt uit de middeleeuwen en is zélf een zuid-

westelijk dialectwoord. In talige betekenis ook al vroeg. 

Men verwijst naar een citaat van Jacob van Maerlandt, één van de 

promotors van de taal.

Zeeuws is verbonden met de streek en het dialect als zijnde ‘Zeeus’ zoals: 

Goerees, Flakees, Schouwen-Duivelands, Noord-Bevelands, Philipslands, 

Thools, Walchers, Burgerzeeuws, Zuud-Bevelands, Land-van-Cadzands en 

Land-van-Axels. Het Zeeuws van Zeeuws-Vlaanderen wordt ook wel 

West-Vlaams genoemd.

Ook is er sprake van een dialectcontinuüm met Holland, noordelijker 

richting, Voorne-Putten, Hoeksewaard en zelfs het Rotterdams hebben 

Zeeuwse invloeden in hun dialect. Het Brabants echter niet. De grens tussen 

Zeeland en Noord-Brabant vormt een sterke scheidslijn van streektaal. 

Enkele dorpen aan die grenslijn zijn in hun taal wederzijds beïnvloed in 

dialect Zeeuws/Brabants: Oud-Vossemeer, Tholen, Nieuw-Vossemeer en 

Steenbergen.

In de vroege middeleeuwen werd in Zeeland als taal ‘Fries’ (Frisia, 

Vlaanderen) of sterk verwant Germaans dialect gesproken. In de karolingen 

(8e- 9e eeuw) begon de Frankische verbreiding. Wat door de Franken 

veroverd werd, aan land werd ingevoerd, met Frankisch dialect.
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Een onderliggende taal die er was, het Hollands blijft van invloed hierop. 

Na de Frankische uitbreiding volgt nog een Vlaamse. Want Vlaanderen heeft 

later in de middeleeuwen een leidend bestuur in het gewest van de 

Nederlanden. Nog later komt de invloed van Brabant, die eigen veranderin-

gen aanbrengt in klank, uu werd ui, ii werd ij.

Het Zeeuws blijft op zichzelf staan in klank, terwijl het Hollands wel de 

klanken veranderde. Zeeuws wordt als vanouds als een dialect gezien van 

het Nederlands en niet als een aparte taal. Men heeft nu in de 21e eeuw wel 

geprobeerd Zeeuws op nationaal niveau als streektaal te willen erkennen 

maar Binnenlandse Zaken vond dit niet nodig en beschouwt het als ‘gewoon’ 

Nederlands.

Reimerswaal en de streektaal.
In Reimerswaal en trouwens in de hele omgeving hiervan, zelfs op het 

Brabantse land, werd Zeeuws gesproken. Zo zijn er wel wat eigenaardig

heden te vinden in het West-Brabantse gerelateerd met Zeeuws. Zeeuws 

kent veel toe- en achtervoegingen b.v., de a of at. Zoals: ‘D’n dominee, 

die-a gister in de kerke...’ West-Brabants maakt er van: 

‘... die è(t) giestere...’  Zo kent het Zeeuws het woord ‘zich’ niet. Dat spreekt 

men daar uit als: ‘m’n eige’, ‘j’n eige’, ‘z’n eige’. 

Dat wordt in West-Brabants dialect nog wel gezegd en niet zo zeer op de 

Hollandse manier als: ‘mezelf’, ‘jezelf’ of ‘zichzelf’.

Reimerswaal behoort tot de streektaal Zuid-Bevelands. Per oord kan de 

klank wel verschillen. Veel woorden komen ook in het Vlaams voor, andere 

woorden in Oud-Hollands, dat nu verouderd is. En een grote groep 

woorden is van Frans-Picardische oorsprong, een landstreek, provincie uit 

Noord-Frankrijk (Amiens, St. Quentin, Creil, Soissons.) Dit zijn de 

bewoners die naar het ‘nieuwe land’, de gevormde vliedbergen in Zeeland 

trokken in het eerste uur, vanuit uit het zuiden, (Frisia) dit is Vlaanderen.

Reimerswaalse taal en Thools.
Eerst lag Reimerswaal in eigen ‘land’ Zuid-Beveland. Had daar eigen 

uitspraak in taal. Later na de afzondering, als de Oostwatering in 1530 wordt 

weggevaagd, wordt de stad een eiland op zichzelf en verwijd zich van 
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Zuid-Beveland. Het komt nu nader tot eiland Tholen en haar invloed. Heeft 

dit invloed op haar taal? Want in oorsprong sluit de Thoolse taal  meer aan 

bij het Schouwen-Duivelands en lijkt niet op Oost- of  Zuid-Bevelands. 

Ten westen van Reimerswaal werd het een grote waterzee. En er kwam nooit 

meer land en bewoning terug. De afstand tussen bevolking werd groter en de 

communicatie was meer gericht op Schouwen en eiland Tholen. Met de 

Allerheiligenvloed daar nog eens bovenop, in 1570, kwam er nog meer af-

stand. Bovendien is het Thoolse land en de polders eromheen oorlogsgebied 

geworden, ook allerlei andere talen waren destijds dan ook in omloop.

Zo blijft de taal op Tholen en Reymerswaal wat ‘op der eige’, Zeeuws op de 

eilanden en het Brabants wint op het vaste land.

Enkele Zeeuwse woorden die ook in het Vlaams niet onbekend zijn:
- ambras,  drukte - hornaort, garnalen
- aerebezem,  aardbei (Zuid-Beveland) - heel, geel
- frinze,  aardbei (Walcheren) - mutten, kalf
- glad,  helemaal - jiste, eerst
- juun,  ui of uien - stik vee, erg veel
- kachel, veulen - teute, fopspeen
- murpel, knikker - bots, gauw, plotseling
- peerebieë, wesp - hunter, ginder
- petaote, aardappel (Zuid-Beveland) - rive, hark
- puut, kikker - èrink, haring
- stuitje, tijdje - hie, jij
- stuke(n), vallen - sprute, klein kind
- touter, schommel - pêrdewachter, kwikstaart
- vromme, terug - pimpampoentje, lieveheerbeestje
- platte zeuge, keukenborstel of pissebed - schorreblomme, lamsoor  
- prossen, morsen - marolle, meerkoet
- smisse, smederij - mitje, meter
- piepedol, veldmuis - bekant, ongeveer, bijna
- ambetânt, vervelend - worbelle, oorbel
- peetjes, worteltjes - alfwege, op de helft
- zudder, zij (meervoud) - urhul, orgel
- judder, jullie - beuze, papieren zak
- immetje, hekje - paster, pastoor
- zeumer, zomer - pinne, pijn
- heite, geit - vuulveure, slons
-  meisen, meisje - peekluts, stamppot
- slikpreute, mosselen - binst, tegelijk
- schuve, lade - dikkels, vaak
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Iets wat ten huidige dagen nog kenmerkend is: zo spreekt men Brabants aan 

de West-Brabantse kant, men gaat via de brug over, van Brabant naar 

Zeeland bij Tholen, de Eendracht over, men spreekt er direct Zeeuws.

Geld.
Meestal werd gebruikt en gerekend in ponden Vlaams. Het pond stamt nog 

uit de tijd van Karel de Grote. Er waren verschillende soorten ponden in ver-

schillende waarden. Er was ook een ‘Hollands pond’ en een pond genaamd 

‘Parisa’. Het pond ‘Vlaams’ werd in Zeeland gebruikt. Latijnse naam ‘Libra’. 

Vandaar dat de letter ‘£’ lang is gebruikt als afkortingsteken voor het pond.

In een Vlaams pond zaten 20 schellingen en elke schelling was weer verdeeld 

in 12 grooten (penningen). Die was op zijn beurt weer verdeeld in 24 mieten, 

maar door de geldontwaarding verdwenen de mieten al gauw uit de omloop.

Pas later in 1694, maar dan is Reimerswaal al verdronken, werd in de 

Republiek de zilveren gulden ingevoerd. Een pond Vlaams zou dan gelijk 

zijn aan 6 guldens. Maar de waarde van een pond Vlaams kan eigenlijk nooit 

berekend worden aan huidige maatstaven. Economie en tal van andere 

maatschappelijke oorzaken hadden destijds invloed op de ‘werkelijke’ bezits-

waarde van het pond Vlaams. Naast het pond Vlaams was er ook de 

Karolusgulden en de Gouden Rijder.

Belasting.
Die kende men toen ook al. Tot 1543 werd in de Nederlanden dit ontvangen 

door de vorst, door middel van ‘beden’. Een middeleeuwse vorm van 

belasting, opgebracht door zijn onder jurisdictie vallende onderdanen. 

De vorst was verplicht om bij elk verzoek (bede) tot belastingheffing, zich te 

richten tot de Staten. De Staten moesten dit weer opbrengen en verhaalden 

dit op steden en heerlijkheden. 

Burgers werden belast, behalve de adel en de geestelijkheid. Keizer Karel 

V en Filips II poogden dit stelsel te veranderen met het invoeren van een 

100ste, 20ste penning, percentage van waarde voor onroerend goed. En de 

10e penning voor alle roerende zaken. Een vroege vorm van vermogens-

belasting, overdrachtsbelasting en de b.t.w.
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Daarnaast waren er ook nog stedelijke belastingen op bier en wijn, 

schoorstenen, ramen etc.

Rechten en plichten.
Een maatschappelijk leven in de dorpen en steden was er een van burger tot 

de heer en zijn wetten. Rechten kreeg de heer van zijn landsvorst: de hertog 

en soms van de koning. De heer breidde zijn rechten wel uit ten kostte van 

het volk door afdwingen en privileges zoals, bede, accijns, lepelrecht, 

riddertol, hand- en spandiensten, tolrecht, geleiderecht, veerrecht, recht van 

aanwas, warande, recht van jacht, visserij, erfrecht, en banrechten zoals 

molen- waag- en meestoofrecht. Daarnaast als was het nog niet genoeg: 

patronaatsrecht, lijfrenten, tiendrecht, pachten, cijnzen en erfrenten. 

Dat bracht allemaal veel geld op, zeer veel zelfs. Want er kwam ook nog eens 

bij: boetes, verkoop van ambten en verpachting. Bede is een cijns, ook wel 

Bamisschat of Bamisbede genoemd die op 1 oktober (St. Bavo) werd betaald. 

Geheven door de heer voor het gebruik van heide- en graasgronden door de 

inwoners van dorp en stad. En een andere cijns aan de heer was het 

‘huldegeld’ of ‘blijde inkomste’, een soort ‘fooi’ die bij de installatie van een 

nieuwe opvolger van hem werd geheven. Of bij een trouwerij van de heer. 

En dat kwam hard aan die soort van ‘gewoonte fooien’. 

Zeeland kwam in 1323 geheel in handen van de graaf van Holland toen de 

Vlaamse graaf na een lang conflict zijn aanspraken als leenheer op 

Bewestenschelde opgaf. Gedurende de middeleeuwen was adeldom formeel 

een persoonlijk juridisch statuut. Dit adeldom is te delen in hoge, midden 

en lage adel. Bij de hoge adel noemen we de families Van Borsselen en 

Van Kruiningen, die in het bezit waren van uitgestrekte (leen)goederen in 

meerdere gewesten en grote politieke macht hadden. De middenklasse 

edelen hadden regionaal meer invloed op bestuur en hadden ook omvang-

rijke bezittingen. Zoals onder meer de families Van Haamstede, Van Renesse 

en Van Reimerswaal.
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Op het niveau van de ambachtsheerlijkheden was het bestuur en de lage 

rechtsspraak in handen van de ambachtsheren als grafelijke leenmannen, die 

een schout en enkele schepenen aanstelden om de rechtheerlijke macht te 

handhaven. Adeldom was in de 15e eeuw geen voorwaarde meer in Zeeland 

voor het in leen krijgen van ambacht. Een functie met het meeste aanzien in 

het graafschap is het ‘burggraafschap.’ Hij was voorzitter van de hoge 

vierschaar, het gerecht van grafelijke leenmannen dat vonnis wees in bede- 

en leenzaken. De burggraaf  Zeeland werd bijgestaan door de schout, 

de voorspraak (advocaat) en de klerk van de vierschaar. De vierschaar werd 

verder aangevuld met grafelijke leenmannen, vijf ambachtsheren uit 

Bewestenschelde en vier uit Beoostenschelde.

In de tweede helft van de 15e eeuw was de grafelijke rentmeester van Zeeland 

de belangrijkste vertegenwoordiger van de grafelijke macht en de schakel 

tussen de grafelijke instellingen en de onderdanen. 

Daarnaast kreeg hij ook juridische bevoegdheden.

Hertog Karel de Stoute gaf het bestuur over Holland en Zeeland in handen 

van een stadhouder, die ondersteund werd door het ‘Hof van Holland.’ 

De Zeeuwse edelen, voornamelijk uit de familie Van Borsselen, hadden een 

belangrijke rol gespeeld in het bestuur van het graafschap in de eerste helft 

van de 15e eeuw, maar ze waren in de tweede helft van de 15e eeuw niet 

langer onmisbaar bij het ‘Hof van Holland.’

De Bourgondische hertogen hielden slechts sporadisch residentie in 

Holland en Zeeland wat de afstand tussen het vorstelijk hof voor edelen  

groot maakte. Van Borsselen, Jan van Kruiningen en Jan van Blois hadden 

toegang tot het hof van Filips de Goede, Karel de Stoute, Maximiliaan van 

Oostenrijk of Filips de Schone.

De ambachtsheren hadden hun heerlijkheid (officium of ambacht) in leen 

van de graaf en vertegenwoordigden zijn gezag op lokaal niveau. Ze waren 

verantwoordelijk voor de inning van de bede, die omgeslagen werd over de 

grondbezitters binnen het ambacht. Een bede is een accijns op gebruik van 

grondgebieden. Opgelegd van de landheer na verplicht verzoek (bede) aan de 

volksvertegenwoordiging van zijn gebied.
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Wolfert I van Borsselen (1250 - 1299) was heer van Veere. In 1282 huwde hij Sybille van 

Praet, bij wie hij vier kinderen kreeg. Nadat Sybille in 1294 overleden was, trouwde hij in 

1297 hij met Catharina van Durbuy, dochter van Gerard van Luxemburg en vermeend 

minnares van Floris V.

In Zeeland waren in die tijd de lenen zogenaamde kwade of rechte lenen. Deze zwaard-

lenen vielen terug aan de leenheer als er geen mannelijke nakomelingen waren. Indien er 

meerdere zonen waren, werd de leen verdeeld onder deze nakomelingen. De Zeeuwse 

adel kwam hiertegen in opstand, omdat de lenen hierdoor te versnipperd raakten. In 1282 

droeg Wolfert zijn leen op aan de gravin van Holland, waarna zij het als goed of onverster-

felijk leen terugkregen. Dit was de basis voor de macht van het geslacht van Borsselen.

In 1290 koos hij echter de zijde van de Vlamingen tegen graaf Floris V. In 1291 werd hij 

zelfs leenman van de graaf van Vlaanderen. Vlak voordat Floris V overleed, verzoenden zij 

zich echter.

Na de dood van Floris V van Holland in 1296 keerde diens jonge zoon Jan I van Holland 

terug van het hof van Eduard I van Engeland waar hij opgegroeid was en gehuwd met 

Eduards dochter Elizabeth. Eduard stelde Wolfert met Jan III van Renesse aan als regent. 

Wolfert probeerde deze in diskrediet te brengen bij Jan I.

In 1295 was hij de aanvoerder van het leger dat de Vlamingen versloeg bij Borsselen. 

Het jaar daarop versloeg hij de West-Friezen bij Monnickendam. In 1297 vond de Slag bij 

Vronen plaats. Hierbij had Jan III van Renesse de leiding, maar werd omsingeld en daarop 

verbannen uit Holland. Hieraan had bijgedragen dat Wolfert zich met zijn troepen terug 

had getrokken. Wolfert had nu het bestuur naar zich toegetrokken, wat hem echter in 

verschillende kringen gehaat maakte. Na een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht 

werd hij in 1299 gelyncht in Delft. 

Jan II van Avesnes nam daarna het regentschap over en verwierf het graafschap Holland 

na de dood van Jan I later dat jaar.

Periode  1270 – 1299

Voorganger -

Opvolger  Wolfert II van Borsselen

Vader  Hendrik Wisse van Borsselen

Moeder  Clarissa van Gavere
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In 1495 werd een ‘Keur van Zeeland’ over rechtsspraak uitgesproken met 

bevoegdheden vanuit de Staten. Uitzonderingen hierop waren 

Bewesten Schelde, Middelburg, Zierikzee en Reimerswaal. Die hadden in 

1512 een eigen hoge jurisdictie van rechtsspraak, ‘jus de non evocando - 

rechtbank in eigen stad.’ Beoosten Schelde is er Brabantse jurisdictie van 

Tholen en Vossemeer. (Tholen valt onder Brabant 1505-1550) Pas in 1550 

wordt Tholen weer Zeeuws en krijgt de galgplaats nabij Tholen en Polre, 

genaamd ‘Vosvliethille’ (jurisdictie Vossemeer) een andere naam: 

‘t Gereght van Tolen’. 

Het Zeeuwse bestuur in de middeleeuwen.
Zeeland kent een bestuur in twee delen onder graafschappen. Het is verdeeld 

in twee gebieden: ‘Zeeland Bewesten Schelde’ (de rivier) dat valt onder graaf-

schap Vlaanderen en het deel: ‘Beoosten Schelde’ onder graafschap Holland. 

Hier horen bij Schouwen en Duiveland en het eiland Tholen. Rechtsspraak 

van Tholen werd uitgeoefend door de vierschaar. Deze geldt ook voor diverse 

heerlijkheden op het eiland Tholen met o.a Vossemeer en Schakerloo. 

Tholen heeft in 1574-1796 een eigen college, schout en schepenen. 

Behoort tot de hoge heerlijkheden zowel civiel als criminele zaken, vanaf 

1477 tot hoge  justitie.

Wolfert II van Borsselen (1273 - 1317), zoon van Wolfert I, heer van Veere trouwde in 
1312 met Aleid van Henegouwen, een bastaarddochter van Jan II van Avesnes en zij was 
een kleindochter van Jan van Avesnes I.

Aleid van Henegouwen.
Zij was de zuster van graaf Willem III van Holland, en in 1312 verleende de paus daartoe 
dispensatie, voor het huwelijk met van Borsselen, hoewel zij in de vierde graad verwant 
waren. Het huwelijk vond plaats om een einde te maken aan de geschillen, die bestaan 
hadden tussen heer Wolferts familie eenerzijds, graaf Willem en diens vader Jan, anderzijds. 
Heer Wolfert werd door dit huwelijk zwager van de graaf en wordt dan ook als zodanig 
door deze betiteld. Zij komt in 1327 in een grafelijke uitspraak als vrouw van Zandenburgh 
en van Buren voor en nog eens in 1351, wanneer zij als weduwe van Otto en als vrouw van 
Buren het huis te Boessinghem, dat zij van het kapittel van St. Jan te Utrecht in leen hield, 
opdroeg ten behoeve van jonkvrouw Agniesse Henryz wijf van der Weyde. Zij zou zijn 
overleden na 12 juni 1351.
Huwde 2e maal vóór 21-10-1317 met Otto, heer van Buren, die overleed in 1321-1326, 
Otto was een zoon van Allard van Buren en Elisabeth van Vreese.
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Claas I van Borsselen (1275 - 1357), zoon van Wolfert I en Sybille van Praet. 
Claas trouwt met Janna van Zevenbergen.
Hedwig van Borsselen (? - ~1329), dochter van Wolfert I en Sybille van Praet. 
Trouwt met Gerard van Voorne.
N. van Randerode (? - ~1294), dochter van Wolfert I en Sybille van Praet. 
Trouwt met Willem II van Strijen.

Wolfert III van Borsselen (1313-1351), zoon van Wolfert II.
Heer van Veere en Sandenburg. Vermeld vanaf 1325, in 1336 knape aan het grafelijk hof,  
het volgende jaar reeds ridder. Stichtte in 1346 in ‘heer Wolferts nieuwe polder Insula’ een 
kerk, waarover hij een geschil had met de abt van Middelburg. Werd 1346 door keizerin 
Margareta met Veere beleend. Hij verleent deze stad in 1346 en 1349 uitgebreide 
privilegiën. Hij trouwde met Hadewich Both van der Eem.

Jan III van Renesse (-1304) was het hoofd van de Vlaamsgezinde partij in Zeeland en 
bondgenoot van Gwijde van Dampierre. Hij was een groot strateeg en veldheer en aan-
voerder van de Vlaamse troepen tijdens de Guldensporenslag.
Hij bezat het slot Moermond nabij Renesse, gebouwd omstreeks 1230 door zijn grootvader. 
Hij verloor deze bezittingen aan Witte van Haamstede, bastaardzoon van graaf Floris V van 
Holland. Na de moord op Floris V († 1296) viel hij in onmin met Wolfert I van Borsselen, die 
de jonge opvolger Jan I van Holland († 1299) sterk beïnvloedde. In die context werd 
Jan van Renesse uit Zeeland verbannen in 1297.

Omwille van de economische afhankelijkheid van de Engelse wol, had Vlaanderen een 
economisch conflict met de Franse koning, die de Engelsen met een handelsboycot wilde 
treffen. De Hollandse graaf Floris V verruilde in het geheim zijn Engelse bondgenootschap 
voor een Franse alliantie. Hiermee kwamen de Zeeuwen, die ook economisch van de 
Engelse wol afhingen, met de Vlamingen in een natuurlijke alliantie.
Jan van Renesse was door Eduard I van Engeland met Wolfert van Borsselen als regent aan-
gesteld. Jan I was aan het hof van de Engelse koning opgegroeid en getrouwd met diens 
dochter Elizabeth.

In 1297 vond de Slag bij Vronen plaats. Hierbij had Jan III van Renesse de leiding, maar werd 
omsingeld en daarop verbannen uit Holland. Hieraan had bijgedragen dat Wolfert zich met 
zijn troepen terug had getrokken. Wolfert had nu het bestuur naar zich toegetrokken, wat 
hem echter in verschillende kringen gehaat maakte. 
Na een conflict met het stadsbestuur van Dordrecht werd hij in 1299 gelynched in Delft. 

Jan II van Avesnes nam daarna het regentschap over en verwierf het graafschap Holland na 
de dood van Jan I later dat jaar. De nazaten van Jan van Renesse werden in ere hersteld en 
‘gegoed’.  De familie van Renesse keerde echter nooit meer volledig naar Zeeland terug.
Jan van Renesse raakte verwikkeld in de strijd tussen de Dampierres en de Avesnes. Dit 
conflict laaide hoog op in de beginjaren van de honderdjarige oorlog. Jan I van Avesnes, 
afkomstig uit Henegouwen kwam aan de macht in Holland toen met Jan I van Holland het 
eerste huis van Holland uitstierf.
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Renesse was een groot veldheer, en aanvoerder van de Vlaamse troepen tijdens de 
Guldensporenslag bij Kortrijk op 11 juli 1302. Hij streed te paard en liet de achterhoede op 
het gepaste moment bijspringen in het centrum van de Vlaamse linies. Na de overwinning 
bij Kortrijk speelde hij een belangrijke rol in de slag bij Arkel. Hij leidde een offensief in 
Holland en Zeeland, en drong door tot in Utrecht. In 1304 leden zijn troepen een nederlaag 
in de Slag bij Zierikzee. Hij verdronk in 1304, na de vruchteloze verdediging van 
Schoonhoven tegen de Hollanders tijdens zijn vlucht, bij het oversteken van de Lek bij 
Beusichem.
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Zuid-Beveland met de verdronken dorpen, naar een kaart van Christiaan Sgrooten (1573). 
Schematische weergave uit de Brusselse Atlas. Hierop is te zien dat de vloed van 1530 de 
dorpen in Oost Watering (Zuid-Beveland) heeft verzwolgen. 

‘Dies iste, dies irae, culimitatis et miseriae, dies magna et amara valde’
‘Deze dag, een dag van wraak, onheil en ellende, een dag van grote bitternis’
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Religie en volksdevotie.
Is in de middeleeuwen zeer in gebruik, religie en volksdevotie. Elke dag werd 

er gebeden en geleefd in het teken van het rooms geloof met de naamdag van 

een heilige. Een volle jaarkalender zou men zeggen. En Maria was alom de 

bekendste verering. Het was ook een soort van ‘afdwingen’ het ‘moeten 

bidden’ voor de dagelijkse voorspoed en geluk. De leefomstandigheden 

waren dan ook zwaar en armoedig. Op bedevaart gaan was dan ook heel 

gewoon. En je bracht daar dan bewijzen, in de vorm van speldjes of beeldjes 

van mee terug. Dat je daar ook geweest was. Of men kocht ze gewoon van 

iemand hier in de buurt. Dus een valse bedevaart. Maar ook in huis stonden 

deze Mariabeeldjes voor geluk en bescherming van have en goed. Of de hele 

kleine pijpaarden beeldjes werden meegedragen op de persoon zelf, als 

amulet. Ook voor brengend geluk. Toen de reformatie kwam en het eigen 

geloof ‘verborgen’ moest worden, was het gedaan met de beeldjeshandel. 

Want dan ben je ineens van rooms een protestant geworden? Pas maar op, 

want je bent een ketter geworden!

Mariaaltaar was in Reimerswaal een zijaltaar.
In de roomskatholieke kerken, zo ook in Reimerswaal speelt de Maria-

verering een belangrijke rol in het geloofsleven. Verschillende liturgische 

feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd. De kerk in 

Reimerswaal had een zijaltaar dat aan Maria was toegewijd. De patroon-

heilige van Reimerswaal is onder verschillende benamingen bekend en zal 

als hoofdaltaar zijn ingericht. Bronnen noemen Petrus en Paulus, andere 

bronnen noemen de Heilige Geest. Maar een zekere volksdevotie voor Maria 

is er altijd door de eeuwen geweest. Zelfs op een dominante plaats. Al zal 

Maria nooit de plaats van Jezus als Verlosser van de zonden vervangen, maar 

volgens de kerkelijke leer verwijst zij altijd als de Middelaar tussen de mens 

en God. Zij is wat meer ‘toegankelijker’ dan Jezus en wordt aangeroepen als 

‘voorspreekster.’ Het roomskatholieke geloof dat zeer breed was 

vertegenwoordigd in die vroege eeuwen, en zeker in het Brabantse, Zeeuwse 

en Vlaamse, kende ook vele ‘genadeoorden’ (bedevaartplaatsen) uit de 

middeleeuwse historie. Zoals parochie Onze Vrouwepolder op 

Zuid-Beveland, Thorn in Limburg en Sevilla in het zuiden van Spanje.
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Mariafeesten in de Nieuwe Tijd.
 1 januari Maria Moeder van God hoogfeest

 2 februari Maria Lichtmis feest

 25  maart Maria Boodschap hoogfeest

 31 maart Maria Middelares feest

 3e zaterdag na 

  Pinksteren Onbevlekt Hart van Maria gedachtenis

 15 augustus Maria Tenhemelopneming hoogfeest

 22 augustus Maria Koningin gedachtenis

 8 september Maria Geboorte feest

 15 september Onze Lieve Vrouw van Smarten gedachtenis

 7 oktober Heilige Maagd Maria 

   van de Rozenkrans gedachtenis

 8 december Maria Onbevlekt Ontvangen hoogfeest

En dan is er ook nog in het bijzonder de maand mei als ‘Mariamaand’ en 

oktober als ‘Rozenkransmaand’.

Er werd dus heel wat gevierd in de 15e en 16e eeuw als roomse dagen. 

Want daarbij kwam ook nog voor, dat elke dag wel een naamheilige kende 

die als een schutspatroon diende voor de gilden, beroepen en zelfs verbonden 

was met oogst en handelswaar. Deze heilige werd dan ook verplicht gevierd 

op zijn naamdag. Met de normale hoogfeesten als Pasen, Pinsteren en 

Kerstmis een enorm aantal vieringdagen.

Ik noem u even op: Advent, Kerstmis, Nieuwjaar, Driekoningen, Vastentijd, 

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paas-

zondag, Beloken Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Trinitatus dat is het 

hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid de zondag na Pinksteren.

Maar dan was het nog niet klaar, want er waren tussendoor nog speciale 

naamheiligen zoals de jaarlijst laat zien op pagina 115: 
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Kerkelijke heiligendagen en andere vieringen ten tijde van Reymerswale.

 6 jan. Driekoningen
 14 jan. St. Pontiaan
 17 jan. St. Antonius
 20 jan. St. Sebastiaan, kloveniers
 21 jan. H. Agnes, maagd en martelares
 25 jan. St. Paulus

 1 febr. St. Severus, drapeniers
 5 febr. H. Agatha, maagd en martelares
 9 febr. H. Appalonia
 14 febr. St. Valentijn
 22 febr. St. Petri Cathedra
 24 febr. St. Matthias, apostel

 7 mrt. St. Thomas, apostel
 12 mrt. St. Gregorius, paus
 17 mrt. H. Gertrudis, maagd
 19 mrt. St. Jozef
 21 mrt. St. Benedictus, pater
 25 mrt. H. Maria Boodschap

 4 apr. St. Ambrosius
  apr. Palmpasen, Goede Week, Pasen
 23 apr. St. Gregorius- St. Joris
 25 apr. St. Marcus, evangelist
 28 apr. St. Vitalis, martelaar

 1 mei St. Philips en Jacobus, apostelen
  mei Hemelvaartsdag, Pinksteren, 
   Sacramentsdag 2e dond. n Pinksteren
 3e vrijdag  na Pinksteren, Heilig Hart van Jezus
 6 mei St. Johannes, evangelist
 19 mei St. Juo, rechtsspraak
 25 mei St. Urbanus, paus

 5 juni St. Bonifatius
 11 juni St. Barnabas, apostel 
 15 juni H. Vitus en Modestus
 18 juni St. Elisabeth, maagd
 24 juni St. Johannes de Doper, geboorte
  juni St. Eligius, ‘warme Elooi’
 29 juni St. Petrus en Paulus, apostelen

 2 juli H. Maria Visitatio
 13 juli H. Margaretha, noodhelpster
 22 juli H. Maria Magdalena
 25 juli St. Jacobus de Meerdere

 1 aug. St. Petrus in ketens
 10 aug. St. Laurentius, martelaar
 15 aug. H. Maria Hemelvaart
 20 aug. St. Bernardus, pater
 24 aug. St. Bartholomeus, apostel
 29 aug. St. Jan Onthoofding

 1 sept. St. Egidius, pater
 17 sept. St. Lambertus, bisschop
 21 sept. St. Matheus, apostel
 29 sept. St. Michiel, patroon renteniers

 1 okt. St. Bavo
 4 okt. St. Franciscus
 9 okt. St. Dionijsius
 18 okt. St. Lucas, evangelist
 23 okt. St. Severinus, droogte en onheil
 28 okt. St. Simon en Judas, apostelen

 1 nov. Allerheiligen
 2 nov. Allerzielen 
 3 nov. St. Hubertus, kloveniers
 6 nov. St. Leonardus
 11 nov. St. Martinus
 19 nov. H. Elisabeth
 25 nov. H. Catharina, noodhelpster
 30 nov. St. Andreas, apostel
20-26 nov. Christus Koning

 1 dec. St. Eligius, ‘koude Elooi’
 4 dec. H. Barbara, maagd
 6 dec. St. Nicolaas, bisschop
 8 dec. H. Maria Ontvangen
 13 dec. H. Lucia, maagd
 21 dec. St. Thomas, apostel
 25 dec. Kerstmis
 27 dec. St. Johannes, evangelist
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En elk jaar op de naamdag van de heilige(n) een kerkwijdingsfeest van de 

parochie. En de andere data patroonsheiligen van overige gilden.

En daar weer bij opgeteld een korte levensduur van de bevolking (ook veel 

kinderdood), dus veel begrafenissen met missen. Maar ook veel trouwerijen.

Kortom een zeer drukke agenda in het roomse land. Het moet een ommekeer 

zijn geweest met de komst van de reformatie, de bezetters en bevrijders. Een 

zodanige ommezwaai zelfs dat op den duur het roomskatholieke geloof werd 

verboden en het gereformeerde de boventoon ging voeren. 

Het overgrote deel van de bevolking werd protestant. Nu gaat dat niet ineens 

natuurlijk, maar je staat tussen twee vuren. De Spaanse roomsen en de 

Staatse gereformeerden met de Oranjes. Wat denk je welk geloof men kiest? 

Voor welke partij ben je een ketter? Je kiest (wisselend) voor behoud van lijf 

en leden!

Weersomstandigheden, zoals barre winters, zieken en de snelle veroudering 

van de mensen, zorgden voor een zwak gestel. De nodige arbeidskrachten 

werden al op heel jonge leeftijd ingezet. Iedereen die kon werken werd 

dan ook voor elk karweitje benut. Dat bracht al gauw slijtage op aan lijf 

en leden. Medicatie zal heel weinig bekend zijn geweest. Hooguit wat van 

‘kwakzalverij’ en wat ouderen ‘er van weten’. Men riep en bad om hulp tot 

de heiligen. Met name heiligen die de specialisatie hadden te genezen, omdat 

die in het roomse geloof bekend waren als te zijn genezen op wonderbaar-

lijke wijze. Zoals St. Agatha voor pijn op de borst. Appolonia voor kiespijn. 

St. Cornelis voor stuipen, hoofdzeer, vallende ziekte, kramp en jicht. 

St. Lucia voor de oogziekten. Zelfs astrologie, de stand van de planeten rond 

de maan werd toegepast als zijnde het geschiktste moment te zijn voor het 

toepassen van een aderlating. Natuurlijk allemaal flauwekul die niet hielp. 

Maar het werd overal zo gedaan, misschien zelfs nog toen de bevoklking al 

protestant werd.

Eenzijdig voedsel, vaak hetzelfde eten als de dag ervoor en daarvoor, slecht 

drinkwater en ook het drinkwater in kruiken was niet goed. De kruiken had-

den namelijk een loodglazuur binnenin en buitenom de pot, dat ook giftig is. 
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En fruit was in de lange winter niet beschikbaar. Dagelijks meelpap, vis en 

wat bonen erbij, dat was de kost. De opslag van voorraden was heel moeilijk. 

Waarin die te bewaren? In aardewerk potten? Ja, beperkt. Die potten waren 

enorm kostbaar als aankoop. In linnen of katoenen zakken? Houten tonnen? 

Ook niet goed beschermd voor ongedierte. De helft van de oogst werd dan 

ook opgevreten door ongedierte, zoals ratten en muizen.

Nee, het was geen gemakkelijk bestaan in de jaren 1500. Maar wist men 

beter? Het was alom zo gesteld en velen kwamen van hun leven niet eens 

uit de polder. Alleen de leenheren in het ‘stadse’ die de tienden en de cijns 

ontvingen van het leen, waren in goede doen. 

Burgerij in de stad hadden, als ze wat oplettend waren met hygiëne, een 

wat langere levensverwachting. Maar je moest geluk hebben als je 60 werd. 

Hygiëne is nu een niet weg te denken begrip voor ons, maar in die tijd totaal 

onbekend. Wasmiddelen of zeep waren er niet. Zichzelf wassen? Nooit, of 

maar sporadisch. Stonk het dan niet? Jazeker, maar iedereen stonk naar 

hetzelfde. Kleding die vuil was van aarde, regen of slik, werd gewoon 

gedroogd, wat uitgeklopt en weer aangedaan. Geen aardewerk teil of kan met 

water werd er aan verspild.

Ook ondergoed was totaal onbekend, wel een soort onderrok over de buiten-

rok, alleen maar voor de kou. Een toilet was er ook niet, moest je nodig dan 

ging je ergens hurken, of thuis in een hokje bij de stal bij de mestvaalt van 

het vee. En handen wassen? Nou nee, niet direct. 

Als het al te smerig was, dan maar spoelen in de watertrog van het vee. 

Of in de polder na het werken op het land, in een brakke kreek.

Geen wonder dat het nergens schoon kon zijn. Zowel in het huis als ook zijn 

bewoners. En dat was voor iedereen gelijk en heel gewoon. Een dokter was 

ook onbekend op het platteland. De stad bood wel een chirurgijn. Deed ook 

gewoon aan tanden trekken, als je het kon betalen natuurlijk. En met al dat 

zoute eten, brak water en brakke melk kwamen veel blindedarmontstekingen 

voor, wat tot een zekere dood leidde.
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Goed, er waren ook mooie dagen en jaren. Afhankelijk van de omstandig-

heden natuurlijk. Het weer speelt een belangrijke rol voor visvangst (weer-

visserij), oogsten en misoogsten. Warme zomers, barre winters teisteren het 

korte leefbestaan.

Vee, is er ook geweest, als zal dat niet veel zijn. Landbouwgewassen en 

(weer)visserij is de nering. Bekend is de meekrapteelt en de meekrapovens. 

Brouwtarwe en aanverwante producten op het land. Allen zijn dagelijkse 

handelswaar. Het werk is een alledagsoverlevering, een constante. Daarbij 

wordt een strenge liturgie belijd. Bijna elke dag is er wel een naamheilige te 

vieren met een bezoek aan de ‘vroegmis’. Meestal bezocht door de vrouwen. 

En de vrouw ‘hoedde’ daarna de talrijke gezinskroost. 

De dag begon al vroeg, zodra het licht werd en duurde tot het donker werd. 

In huis werd bij de invallende donker een vet- of oliepitje gebrand, een wat 

spaarzaam haardvuur gestookt in de winter en dat was het enige licht in 

huis. Men ging vroeg naar bed, niet meer dan liggen op een zak stro. 

Het vuur werd voor het slapen gaan uitgemaakt op wat turfrestjes na en 

smeulend in een aardewerk vuurpan de hele nacht bewaard, tot de volgende 

morgen.

Wat een dag! Een overlevingsdag! Zo zouden wij nu denken. Voor de 

bewoners van toen een heel gewone dag! Net als alle andere dagen! 

Voor de komst van morgen en de toekomst van de volgende morgen. 

De vrouw is vaak zwanger, krijgt vele kinderen en evenzoveel miskramen. 

Werkt als hoogzwangere gewoon mee door op het land. Is eigenlijk als je in 

de leeftijd twintig bent al ‘oud’. Maar trouwt heel gewoon op 15 jarige leeftijd.

Buitenechtelijke kinderen komen ook voor, maar meer in het ‘stadse 

Hofleven’. Niemand die er van opkijkt. Komt overal voor is het antwoord. 

Regels en wetten zijn er wel maar meer afgestemd voor hogere heren. 

Ten eigen baten wel te verstaan. Alle cijns en tienden brengen op, die gaan 

naar de heer. Je wordt geleefd door dagpatronen en opleggingen van de 

kerkleiders. Door de machten van landsbezit, landsgrenzen van landheren. 

Doe maar gewoon, doe het ermee. De schrik komt met de St. Felixvloed van 

1530. De kust wordt geteisterd met hoge vloed en een zware storm. De dijken 

begeven het. Een ramp die Reimerswaal bewoners lang zal heugen. 
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Kaart uit 1631 waarop de plundering is te zien in de restanten van Reymerswael.

De Oost-Watering, het land tegenover de stroom De Schelde is geheel 

weggevaagd. Alle dorpen zijn verdronken. En komen ook nooit meer boven 

water. Reimerswaal, een handelsstad voor verderop gelegen Hollands en 

Zeeuws land kon ternauwernood overleven en werd nu een eigen eilandje. 

Vanuit Reimerswaal zullen de berichten alle richtingen zijn gegaan. 

Met daarbij de verschrikkelijke verhalen.

Wat meer verwarrend werkt is later in de tweede helft van 1500, als het 

geloof een ommekeer maakt. Dat raakt wél de persoon zelf, die rooms was 
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Beroemdheid.
Reymerswale heeft een beroemdheid voortgebracht die heden ten dage nog 

bewonderd wordt en wel mondiaal. Zo’n 40 schilderijen zijn van hem 

bekend. Maryn de Seeu, zo staat het in Emerins werk, is vertaald nu in 

Marinus de Seeu ofwel ook Marinus Claeszoon van Reymerswale en is 

geboren 1497 in Reymerswale en overleed te Goes in 1567. In 1509 was hij 

schildersleerling (student) te Antwerpen. Keerde terug naar Reymerswale in 

1530 en vertrok naar Goes in 1540.

van oorsprong en nu geconfronteerd wordt met de ideeën van Luther. 

Moet je nu protestant worden ineens? Dat is een zoeken naar eigen 

identiteit. Spaans benauwd wordt het dan ook nog eens, als men in rooms 

Spanje boos wordt over de nieuwe geloofsovertuiging van de Nederlanden. 

Ze komen die afvalligen, ketters, eens tuchtigen om vooral rooms te blijven. 

Zo wordt het oorlog. Wie ben je dan als kleine man? Wat is je innerlijke 

geloof, geworteld in je ziel? Zomaar veranderen van geloof?

Als de Nederlanden, de Staatsen de hervorming preken, staat de bevolking 

tussen twee vuren. Is nu de Spaanse bezetter of de hervormde Nederlanden, 

hun bevrijder? Want het wordt druk in het gebied. Vreemden komen en gaan 

over je ‘eigen’ land. En die vreemden komen van alle uithoeken van 

Europa, Spanje, Engeland en van Ierland. Met vreemd gesproken woord. 

Niet verstaanbaar voor een eenvoudige boer. Het leger van de Staatsen, 

dat ook bestond uit verschillende nationaliteiten, spreken ook allesbehalve 

zeeuws. En voor wie moet je kiezen? De Spanjaardse kwelling die echt 

tuchtigde met ‘bloedraden’ en plundering? Of was de redding nabij, met de 

Prins van Oranje, maar anders gelovig moest je dan worden! 

Geen probleem!? Maar wie het ook was, ze namen wel bezit van je have en 

goed, vraten alles op, namen alle voorraden mee. En er was ook veel schade 

op de landbouwgronden. Want ze waren niet gekomen met een paar man, 

maar met duizenden gelijk. Met al hun materieel.
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Maryn de Seeu

Kunstschilder. Leefde vermoedelijk van 1530-1570. Een citaat van Emerins.

Andere bronnen: Geboren: rond 1490 of andere weer 1497. Overleden: 1546 of 

1568

Schilderij: ‘Het kabinet van een advocaat’  Museum of Art New Orleans USA.
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Archeologie.
Door de eeuwen heen is er altijd wel ‘speurwerk’ verricht door deskundigen 

en schatgravers op de vermeende plek van de stad Reimerswaal.

Vele vondsten zijn ‘verdwenen’ en vermoedens gerezen. Toch zijn er 

serieuze onderzoeken geweest, onder meer in 1891 toen er 35 schedels 

werden gevonden op het kerkhof van Reimerswaal. Dit werd een proef-

schrift, over de Zeeuwse schedels, door de arts Johan Sasse Az, uit Zaandam 

die hiermede promoveerde tot doctor in de geneeskunde.

En in 1925 heeft een groep biologiestudenten uit Utrecht opgravingen 

gedaan op dit kerkhof. In 1971 van 26 juli tot 14 augustus is er door leden 

van de werkgroep ‘Submarine Archeologisch Onderzoek van de Nederlandse 

Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis’ een site geplaatst. 

Het onderzoek vond plaats even ten zuiden van Tholen, op de Speelmans-

platen in de Oosterschelde. 

(De huidige Oesterdam was toen nog niet aangelegd!)

Is er in 1971 de mogelijkheid onder moeilijke omstandigheden iets van 

archeologische sporen te vinden? Technisch gezien enorm moeilijk. 

De zandplaat is per dag maar drie uur watervrij voor onderzoek. En de 

gegraven sleuven waren te zanderig en te nat, deze storten vrijwel direct weer 

in. Metingen werden bemoeilijkt doordat oriëntatiepunten kilometers ver 

In 1545 maakte hij het beroemde schilderij ‘Het kabinet van een advocaat’. 

Het origineel hangt nu in New Orleans het Museum of Art.

Een ander exemplaar is in het bezit van de Älte Pinacotheek te Munchen. 

De voorstelling heeft een ware historie als onderwerp: een proces over de 

verkoop van een zoutkeet met grond ten oosten van de haven van 

Reymerswale. Het proces heeft nog voor de ‘Grote Raad van Mechelen’ 

gediend, zoals uit historische stukken blijkt. De prijs van de zoutkeet, die een 

belangrijk economisch object was in het 16e eeuwse Reymerswale, bedroeg 

123 ponden Vlaams ofwel 75.000 gulden.

(bovenstaande tekst is een citaat uit Provinciale Zeeuwse Courant 1972 over de tentoon-
stelling in 1972 te Middelburg,  ‘Een verdronken stad-Reimerswaal’)
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gewoonweg ontbraken. Vondsten werden met driehoeksmeting genoteerd 

door middel van verderop staande personen met walkie-talkies. Er werd 

niet veel meer gevonden dan wat muurwerk en stukken vaatwerk. De aard 

der vondsten was gering en men vermoed dat meer westelijker moet worden 

gezocht. Met de ‘Jacob van Deventer kaart’ zocht men meer naar de 

funderingen van stenen gebouwen zoals kerk en westpoort. Door eenvoudige 

sonderingen, het steken met een lange ijzeren pen, hoopte men op steen te 

stuiten. Men vond inderdaad een 80 meter lange muur. Die echter niet 

geheel bereikbaar was door aanwezig drijfzand. Het zou wel eens kunnen 

gaan om een deel van de stadsmuur.

Er is ook onderzoek gedaan naar de ‘Venusdam’, de aanlegsteiger van het 

veer Reimerswaal naar Schakerloo door maritieme snorkelaars.

Op 5 meter diepte werd een halfronde bakstenen pier gevonden.

Tal van andere aardewerkfragmenten werden ook gevonden. Zoals dat al 

eerder door de decennia’s heen werd opgegraven.
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Stad Reymerswael in situatie 1560 en 2012. Overprojectie.

Met de kaart van Jacob van Deventer 1560 en een satellietbeeld van 2012. 
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De stad Reymerswael van 1560 ligt gesitueerd in de bocht na de schutsluis. 

Thans is de doorgaande weg genaamd:  

‘Oesterdam’.  De duiding van zandplaten in zee geeft weer dat de stad hoog lag en 

na de ramp in 1530 in buitengebieden verloor en een eiland werd. 

Het donkere gedeelte op de kaart 1560, boven de stad geeft aan dat er nog wat 

polder was aan de rand van de Ooster. Een waterstroom liep vanuit ‘de Ooster’ 

de stad in. Naar de kades met vrachtboten en waar de zoutketens stonden.

Wat nu zandplaat is, (beneden op de kaart) was voor 1530 ook polder,  

‘de Wilde Moer’. Het was het land, Zuid-Beveland, Beoosten Yerseke.  

Dit gehele gebied verdronk in 1530 met de ‘Sint Felixvloed’. 

Latere overstromingen bedreigen de stad steeds terugkerend, nog meer. 

Het water staat vaak tot aan de stadsmuren en stroomt diverse keren de stad in.

De overprojectie toont de huidige Oesterdam die werd aangelegd met een begin 

van een werkeiland te maken in 1979. Dat eiland was in 1980 gereed. 

Het duurde zes jaar tot 1986 als de gehele dam is aangelegd. 

De toplaag met wegdek duurde nog drie jaar en de opening voor verkeer was in 

1989.

U ziet op de afbeelding vorige pagina, dat de huidige weg nu dwars door het 

stadje loopt. Auto’s waren destijds van het bestaan van Reymerswaal onbekend. 

Het heeft nu dagelijks toch nog autoverkeer boven de stad.
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De Oost-Watering (Zuid-Beveland) vóór 1530 

Vóór 1530 is de naam voor Zuid-Beveland dubbel. Werd ook benaamd met 

‘Oost-Watering’.  Een polder, met vele kreken en riviertjes overgebleven van de 

bredere wateren die Zeeland vormden met diverse eilanden uit vroegere eeuwen.  

‘De Wilde Moer’, was een polder in de ‘Oost-Watering’ waarin veel veen, turf-darinc 

werd gestoken voor de zoutwinning.  

Men noemt Zuid-Beveland, ‘Oost-Watering’ ook wel, ‘Beoosten Yerseke.’  omdat 
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De bedijking gaat geheel op kosten van Antwerpen. 

De herdijkingen waren echter maar van korte duur, want een stormvloed op 

2 november van 1532 maakte weer een einde aan het herstel.  

De ‘Zuid-Watering’ werd weer geheel overstroomd.

De dijkgaten bij Lodijcke en Kreke slepen zand de polders in. 

En maken de stroomopwaartse ‘Ooster’ ondieper en ondieper. Herdijken van de 

gehele overstroomde polder ‘Oost-Watering’ zou dan ook nodig zijn. Helaas bleef 

het bij plannen. 

Antwerpen en de regering zagen geen heil in financiële steun van het project.

Op 13 januari 1552 wordt de  ‘Zuid-Watering’ die 1530 en 1532 enigzins overleef-

de, getroffen door de ‘Sint-Pontiaansvloed’ en verdronk nu voorgoed. 

Reymerswael dat al een stadseiland was wordt ook geteisterd. 

En deze stad zal nog veel meer te verduren krijgen door steeds terugkerende 

watervloeden in : 1555, 1557, 1558, 1561, 1563, 1570.

Dit tot het einde van haar bestaan, Reymerswael is in 1634 niet meer.

deze polder ten oosten van Yrseke lag. Dit polderland verdronk in 1530 met de 

‘Sint Felixvloed. ‘ Vele dorpen in de ‘Oost-Watering’ verdronken hierdoor.

Het zuidelijke deel van de ‘Oost-Watering’ (Zuid-Watering) werd ook getroffen. 

Er is dreiging van verzanding in dit gebied en ook om een samensmelting van 

‘De Honte’ en ‘De Ooster’ stroom. Om Bergen op Zoom en Reymerswael, te 

behouden voor scheepvaart en handel werd in de zomer van 1532 besloten om 

dit gebied te herdijken.
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De Oosterschelde. Gezien vanuit een satellietbeeld 2005. Onderliggend ook de loop van de oude Schelde.
De verdronken dorpen van Zuid-Beveland (Oost-Watering) zijn op vrij nauwkeurige plaats in de kaart ingebracht. 
Spellingen van dorpsnamen verschillen door de eeuwen heen.

Incelenoirt  Hinkelenoord
Steenbleij  Steenvliet
Creek die Kreke
Brouc ‘t Broeck Broeke 
Yrsukeroirt
Nieukerke Nyenkerke
Euserswart Everswardt Everswaard
Scodee Schode
Nieulande Niewlande Nieuwland
Tolsende 

Nieukerke

Reymerwael

Schakerloo

Lodijcke (slot)

D E   S C H E L D E  (D E  O O S T E R)  OF  (D E   S C E L T) 

Scodee

Polre of Polder Halteren

St. Quirijn

Berghen op Zoom

Yrsukeroirt
(tolhuis)

Burghvliet

Hyldernise

Emaus

Inclenoirt

Everswardt

Steenbleij

Creek

Brouc

Duuene Duvenee
Lodijck Loodyc
Reijmerswale Reymerswael
Crabbendijck  Krabbendijke
Oweringe  Ouderdinge
Marem Mare
Rijlandt Rijllande Rilland 
Couweruc Couwerce
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Nu nog is goed te zien de verzanding die de overstromingen destijds meebrachten.

Het ‘gat van Lodijcke’ bracht links en rechts zandruggen op. Ook in de ‘Zuid-Watering’ is 

nog steeds in veel zand en slib opgebracht door de steeds maar komende getijden-

vloeden na 1530 - 1570.

Het vormde in 1530 een bedreiging, vooral bij Creek, Steenbleij, Everswardt en 

Inclenoirt in de overstroming. ‘De Schelde’ (de Ooster) dreigde op die plaats helemaal 

te verzanden of althans te ondiep te worden voor scheepvaart met koophandel met 

Bergen op Zoom en Reymerswael.

Dat Antwerpen toch al niet op goede voet was met Bergen op Zoom was al in 1505 een 

feit. In dat jaar was er een juridisch proces tussen Antwerpen en Bergen op Zoom. 

Dat werd gevoerd over de ‘waterrechten van watertol’ op ‘de Ooster’. Bergen op Zoom 

verkreeg met het proces de tolrechten op ‘de Ooster’.  Niet zo’n beste overwinning blijkt 

later. Het Brabants heerschapstol was vóór 1505 gevestigd in Antwerpen. Karel V zegt 

toe, aan Antwerpen tot het vrijkopen van tol op ‘De Honte’ (Westerschelde) voor 30.000 

gulden. In 1505 gaat het heerschapstol van ‘De Ooster’ dus naar Bergen op Zoom. 

Antwerpen ziet zijn positie in handelsverkeer nu beter in, immers ‘De Honte’ is voor de 

schippers tolvrij! ‘De Ooster’ , en Bergen op Zoom en Reymerswaele verliezen dan ook 

meer handelsroute (vaart).

Als dan ook na de vloed van 1530 de verzanding toeslaat in ‘De Ooster’, en de Brabantse 

plannen tot herdijking op tafel komen, ligt Antwerpen dwars. Immer  ‘hun’ Honte gaat 

voor. Een onderzoekcommissie met o.a. Antoon van Glymes, de nieuwe heer van 

Bergen op Zoom rapporteert aan de magistraat van Antwerpen dat ook zeker

‘De Honte’ zou worden getroffen door ondiepte en verzanding. Maar Antwerpen gaat in 

1532, na veel tegenstand toch accoord en betaald de gehele herdijking van het 

zuidelijk gebied. In 1532 ging wat herstelt was weer verloren door een nieuwe vloed.

Door de eeuwen heen is het zand en water in beweging. Het ‘gat van Lodijcke’ is als 

men de satellietfoto bekijkt een grote instroom van water geweest. De zuidoosthoek 

is een verzamelplaats van slib en zand geworden. Dat was al direct na de overstroming 

van 1530 en 1570 te merken. Nog steeds is de ‘Oosterschelde’ een bekken met veel 

zandplaten.
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Daaroverheen in donkergrijs de Schelde, de Eendracht en het Lange Water, zoals die voor 

de verdrinking van Zuid-Beveland, noord en westwaarts stroomde.  Dus vóór 1530.

Over de topografische kaart zonder de Oesterdam is, is extra het huidige satellietbeeld van 

het gebied geplaatst met de aangelegde Oesterdam zichtbaar.  De zandplaten en het gat 

van Lodijcke zijn zo ook goed herkenbaar.

De ondergrond is een topografische oude kaart zonder de 
Oesterdam, met Oosterschelde. 

Restant van de Mosselkreek
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De oude fundamenten van de verdronken stad Reymerswael, liggen nu deels onder het 

wegtalud, deels in het water en in de zandplaat. 

Er is echter niets meer te bespeuren. Door de eeuwen heen is verzanding toegenomen.

Bij de aanleg van de ‘Oesterdam’, het wegtrace is er niet gegraven, alleen maar naar boven 

toe gewerkt om een hoge dam te maken. Rijkswaterstaat heeft geen records van 

opgravingen of zelfs gevonden voorwerpen. En dat was in 1979-1989.

De rivier De Schelde (de Ooster), in de donkere kleur, was beduidend smaller destijds als 

vaarroute. ‘De Ooster’ (Schelde) had riviervertakkingen genaamd ‘de Eendragt’ 

(de Eendracht) bij stad Tholen en ‘de Halsterse Weel’ (‘t Lange Water) tussen Tholen en 

Halsteren. De ‘Ooster’ is ook een belangrijke vaarroute voor Reymerswael in zijn welvaren-

de jaren van handel met Antwerpen, Bergen op Zoom zuidelijke richting en omgekeerd.

Naar het noorden toe is Holland  goed bereikbaar via Tholen en ‘de Eendracht’. Zo werd 

bereikt de belangrijke stad Dordrecht. Naar het westen was de vaarroute via Yerseke naar 

westen van Zeeland, open zee naar Engeland en afslag noord, Hollandse gewesten.

Heel belangrijk dus deze rivier. En daarbij was de ‘Oost Watering’, de polder Zuid-Beveland,

waarin de vele dorpen lagen ook van belang. Immers deze polder was doortrokken met 

vele kreken die bevaarbaar waren. Zo werd handel verscheept. Allemaal economische 

belangen die ten goede van de stad Reymerswael kwam.

Maar het bleef niet zo. Bergen op Zoom dat een concurrent in handel bleek te zijn in de 

bloeiperiode met Reymerswael en met Antwerpen blijkt de vaart te willen beheersen.

Voor doorvaart lagen er in de rivieren wachtschepen of geleideschepen. Eén lag voor de 

monding van ‘de Eendracht’ of het ‘Krommegat’ en een volgend schip lag bij Bergen op 

Zoom bij de haven en zo verder naar het zuiden meer schepen tot Antwerpen toe.

Men sprak dan van baken- of bokengeld, dit te betalen aan het Brabantse Heerschapstol 

dat gevestigd was in Antwerpen. Veel steden pachten de tol zelf of willen tolvrij zijn voor 

hun kooplieden, door die af te kopen bij keizer Karel V. 

Antwerpen heel slim komt overeen met keizer Karel V om de tol op ‘de Honte’ vrij te kopen 

voor 30.000 gulden. Als Bergen op Zoom in 1505 de Brabantse Heerschapstol verwerft en 

denkt zo ‘rijk’ te worden is dat een fatale vergissing. Antwerpen en zijn schippers kiezen 

nu massaal voor het handelsverkeer over  ‘de Honte’ richting Holland. ‘De Ooster’ verliest 

beduidend meer vaart.

En in de komende 25 jaren zal dat zo blijven, totdat de ramp in 1530 alles veranderd.
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Impressie tekening naar de plattegrond van Jacob van Deventer in het jaar 1569.

Dat is één jaar voor de ‘Allerheiligenvloed’ van 1570. Reymerswaal heeft hiervoor al tal van 

stormvloeden overleefd. Niet zo veel huizen staan er nog. Waren er voor 1569 er ooit meer 

huizen? Dat moet haast wel, huizen zijn verloren die tot de stadsmuren stonden. Ook die 

muren zijn zoals u hier kan zien niet meer in stand. Alleen een oude kern van stad is nog 

over. Het verval is al aantoonbaar. 

De stad heeft immers in een periode van 12 jaar, 1552 tot 1564 zes watervloeden gehad 

met schade en tevens een stadsbrand in 1520.  Veel huizen gingen er verloren. 

Hoeveel meters in lengte is er sprake van een ommuurde, bedijkte stad in 1569? 

De kaart van Jacob van Deventer (zie pagina 94) toont een getekende zware lijn. Is dit de 

stadsmuur? Wat rest er nog van de stad? Ze lag al decennia rondom in het water. 

Reymerswaele heeft in zijn rijkdom vroeger beslist veel meer huizen gehad. 

En misschien is er voor deze plattegrond gemaakt werd in 1569, wel een grotere stad 

geweest, dus voor de ommuring werd toegepast.
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Huidig wegtrace
Oesterdam

Schutssluis Oesterdam
de Bergse Diepsluis

Huidig wegtrace
Oesterdam

Satellietbeeld van huidige situatie in de grijze ondergrond. De impressietekening van de 

stad Reymerwaal bovenlaag, in één beeld samengevoegd.

De ‘Oesterdam’ met in de achtergrond de schutsluis gaat in wegtrace met een bocht door de 

stad.  De ‘Oesterdam’ heeft aan de westkant nu getijdewater van ‘de Oosterschelde.’

Er is wat voor te zeggen dat destijds Rijkswaterstaat met de aanleg van een werkeiland 

begon op deze plaats.  Immers Reymerswaal laag hoog op een stevige zandplaat (vliedberg) 

die er al honderden jaren lag en voldoende basis bood hierop een werkeiland te bouwen.
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Het veer Venus dam

vanaf het eiland Tholen naar de stad Reymerswael.

Er werd later ook een fort gebouwd ter verdedigingslinie. Het ‘Fort Venus.’

De huidige dijk in 2012 is niet dezelfde als destijds.

Men moet het veer en fort en toenmalige dijk nu meer zoeken een twintigtal meter 

verder in zee.

De rivier ‘de Schelde’ 

De rivier ‘De Schelde’, ‘Scelt’ en ook ‘De Ooster’ genoemd, was destijds ook niet echt 

breed.  Als men de maat vergelijkt met de stadsmaat die ongeveer 600 x 600 

meter was, kan men deze rivier schatten op circa 500 à 600 meter breed.

Was er een vaste veerboot, één of meerdere? En was er tolheffing?

En bakengeld? Daar wordt in archieven niets van gevonden.

Wapen van de stad en de familiewapens

De oorsprong ligt bij de ridderwapens die er vele waren als heren van Reymerswaele.

Er was eerst sprake van een ridderwapen met één zwaard, rechtop dat al snel werd

vervangen door twee zwaarden gekruist naar beneden gericht. Dit in de regeerperiode 

van Albrecht van Beieren in 1380. 

Toegevoegd werd het wapen van Albrecht van Beieren. Hieraan werd ook verbonden 

te zijn het wapen van Claes Kervink van Reymerswael.  En de stad zelf.

Wapen en namen van Reymerswaele

Willem te Water stelt in zijn boek: ‘sommige schrijvers beweren dat Reymerswael is 

ontstaan uit het geslacht Kervinck.’ Maar te Water noemt de naam Kervinck

of Kerving, of Karving als te zijn een voornaam. Hij vindt in een brief van 1310, ‘van 

Boudyn van Yersike’ de naam ‘Kervink van Reimerswale, een neef van Boudyn.’

‘Maar de letters zijn moeilijk te onderscheiden. Het kan ook zijn Karminge of Karvinge.’

In latere geschriften door de eeuwen 

heen wordt toegepast heren van Lodijcke

met of zonder toevoegingen als van Reymerswaele of

gewoon de naam Kervinck, of zelf als tussenvoegsel:

Claes Kervink (Kerving) van Reimerswaele.

Bedoeld wordt altijd, de leenheren (voornaam) van Reymerswaele.
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Oude Veerweg

Reymerswael

Restant van de Mosselkreek
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Detail van de veerplaats.

Topografische kaart is het onderbeeld, de oude loop van de rivier ‘de Ooster’, daar 

bovenop en in mix een satellietbeeld en de stad in zijn plattegrondmaat 

600 x 600 meter.

Het omcirkelde deel op de kaart is de aanlegplaats van de ‘Venusdam’, het veer dat de 

stad had met eiland Tholen. (was het misschien een tolveer?) 

De topografische kaart van het eiland Tholen toont een weg die Veerweg heet.

Deze weg op deze kaart loopt precies naar de aanlegplaats ‘Venusdam’ en waar later 

het ‘Fort Venus’ werd gebouwd in de Spaanse oorlog.

Thans is de Veerweg anders in loop. Dit komt door de aanleg van ‘de Oesterdam’ 
(gemixd weergegeven in het beeld) en exploitatie-veranderingen van kavels en 
infrastructuur.

Oude Veerweg

Venusdam

Trace Oesterdam
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Reconstructiekaart van de stad Reymerswaal.

Onderliggende foto is een luchtopname van Rijkswaterstaat Zeeland 2008. 

Zandplaten zijn bij laag water goed zichtbaar. In het midden van de foto is nog een watergeul 

te zien, dat is een restant van de vroegere loop van ‘de Mosselkreek’ gelegen in de polder 

‘Oost watering’ in de 15e eeuw.

Over de ondergrondfoto is in het perspectief de impressie gelegd van de smalle loop rivier 

‘De Ooster’, met ‘de Mosselkreek’ en een vertakking hiervan. Meer links kunt u ongeveer duiden, 

het gelegen slot ‘Lodijcke’, waar in 1530 met de ‘St. Felixvloed’ de dijk doorbrak. 

Met fatale gevolgen voor de de verdere geschiedenis van Zeeland.

MosselkreekLodijcke

Mosselkreek

D     E           O     O     S     T     E     R

In 1635 werd in een ‘Resolutie van Gecommitteerde Raden van de Staten van 

Zeeland’ bepaald, dat charters, privileges en andere munimenten van de 

gewezen stad Reimerswaal, overgebracht moesten worden naar Middelburg 

om in de rekenkamer bewaard te worden. 

Met het archief van de rekenkamer is het stadsarchief van Reimerswaal in het 

Rijksarchief in Zeeland terechtgekomen. 

Echter, bij de brand in 1940 door een bombardement ontstaan, is het 

stadsarchief van Reimerswaal daarbij geheel verloren gegaan!
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Belegering van Spaanse troepen naar Goes

Oude kaart met erop te zien de belegering van Spaanse legers richting Goes.

De Spaanse legers trokken vanaf het vaste land Brabant over de slikken en 

gorzen van Zuid-Beveland richting het westen. Dat was nog een heel moeilijk 

traject. Het begaanbare gebied lag vol met kreken en slik. Bovendien was er 

getijden werking van zee.

Reijmerswael (Rommerwale) bovenin gelegen in de kaart lijkt buiten schot te 

blijven maar dat is niet zo geweest. Reijmerswael heeft ook Spaanse  troepen 

in de stad gehad en is zelfs in strijd gegaan. Tenslotte hebben de spanjaarden 

de stad ‘Rommerswael’ verwoest en platgebrand.

De kaart geeft een beeld van de situatie 1572 - 1622. 

Slot/gat van Lodijcke

D     E           O     O     S     T     E     R
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Vele schrijvers hebben al sinds honderden jaren Reimerswaal stad beschreven 
in een historisch verslag. 
Dit boek is een compilatie van teksten van Jacobus Emerins (1788), 
M. Smallegange, A. Geluk en F. Caland (1894).

Auteurs/bronnen die reeds voor gingen en ook in onderzoek betrokken zijn:
Reigersberg Chronyk (1551)

Boxhorn Chronyk (1644)

M. Smallegange, ‘Cronyk van Zeeland’ (1696)

B. Hartog, (1841)

W.J. ten Hoet, (1881)

J. Anspach, (1888)

J. Stamperius (1896)

T. Fruin, (1788) (1897)

H. de Smit, (1929)

J.P. van Visvliet, (1934)

A. Loosjes, (1934)

A. de Man, (1936)

C. Hollestelle, (1940)

M.P. de Bruin, (1968) (1970) (1973)

C. Dekker, (1971)

Bronnen:

‘Archiefstukken Rekenkamer Zeeland’ van A.J. de Ruever, welke door J. Emerins als kopie werden 

gelezen, gebruikt voor zijn beschrijvingen.

Archief Zeeuws Genootschap.

Zeeuws Archief, tentoonstelling een verdronken stad Reimerswaal 1971-1972. 

J. Schuyf, C. van Heel.

Willem Te Water, Jacob van Grijpskerke, ‘het hoog adelijk en adelijk Zeelant’.

Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis in Zeeland.

Zuidwesterheem, jaargang 23 -2011, nr. 67, pag. 21-29, Rudi Dercks.

Het publieke domein world wide web.

Archieven.nl

Arie van Steensel, Universiteit Leiden.
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Google Earth 2009.

Rijkswaterstaat Zeeland, Middelburg.

TU Delft Beeldbank.

Koninklijke Bibliotheek Nationale Bibliotheek Nederland. ‘Het wapenboek van Beyeren, 

Claes Heynenzoon 1405.
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