
Hotel Stavenisse 
Sinds 1680  

 

Geschiedenis 

Voorstraat 26 te Stavenisse 

  

Het karakteristieke pand; Voorstraat 26, dateert uit dezelfde tijd als het naastliggende 
monumentale pand nummer 28 uit 1676. Opvallend is dat het een pand met een 
langsgevel is. Kennelijk had men een breed en niet diep pand nodig, maar de reden 
hiervoor is nog altijd onbekend. 

  

De geschiedenis van het perceel in de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw is 
duister. Met de wetenschap dat het perceel eeuwenlang een herberg is geweest kan 
men veronderstellen dat Abraham Jacobse Uijl er in het midden van die eeuw heeft 
gewoond. Hij werd tavenier genoemd. Hij was een van de twee taveniers/herbergiers 
die Stavenisse toen rijk was. De tweede herberg zal in 1660 zijn gevestigd in het 
nieuwe Plaatsenhuis. Dat liet de ambachtsheer aan de Voorstraat bouwen als zetel 
van het plaatselijk bestuur. 

  

Bovengenoemde Abraham Jacobse Uijl, gedoopt Stavenisse 24 mei 1620, was 
secretaris en schepen van Stavenisse, rentmeester van de heer van Stavenisse, 
dijkgraaf en penningmeester van de Oud Kempenshofstedepolder. Hij is overleden 
in 1682. Hij huwde  Helena Lucassen Swancke. Later  huwde hij te  Stavenisse op 
6 augustus 1668 de weduwe van Pieter Crijnse Tant, genaamd Janneken Pieters 
Hoeck. Janneken is tussen 1711 en 1714 overleden en zou herbergierster zijn 
geweest. 

  

Abraham moet een vermogend man zijn geweest. Bij zijn tweede huwelijk in 1668 
bracht hij 8000 carolus gulden in, zijn bruid 600 carolus gulden. Hij had veel 
eigendommen. In 1659 kocht hij een huis aan de westzijde van de Voorstraat dat hij 
in 1663 voor 1.900 carolus guldens verkocht. Het jaar daarvoor kocht hij 1/16 
aandeel in de nieuwe meestoof. In 1679 kocht hij een pachtboerderij met grond in 
Stavenisse. In 1680 was hij eigenaar van 4 huizen in het dorp. Vermoedelijk is 
Abraham ook de bedijker geweest van een poldertje aan de zuidzijde van de 
Stavenissepolder, de polder al te klein. Abrahams weduwe Janneken verkocht het in 
1682 aan haar schoonzoon Geert Janse Pover. (Bron: H. Uil en L. Uijl – De Zeeuwse 
familie Uil/Uijl). 
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De uit het eerste huwelijk tussen Abraham en Helena werd een dochter geboren, 
Maetje Uijl. Zij is gedoopt te Stavenisse op 18 oktober 1648 en huwde te 
Stavenisse op7 november 1668 Abraham Vleugels, geboren Rotterdam circa 1648, 
schepen van Stavenisse. Van beroep was hij vermoedelijk herbergier. Van de 
tweede echtgenoot van Maetje, Cornelis Pinte (gedoopt 21 september 1633, 
schepen, begraven Stavenisse 14 maart 1724), weten we zeker dat hij herbergier 
van beroep was en wel in de Swaan. 

  

Maetje overleefde haar beide echtgenoten en overleed in Stavenisse 19 mei 1726. 
Op 19 juli liet zij haar testament opmaken. Zij legateerde aan haar dochter Lena 
Vleugels, gehuwd met Pieter van Vessem, haar huis in de Voorstraat. Haar zoon 
Dirk Vleugels kocht in 1712 de brouwerij in Stavenisse die hij in 1717 verkocht aan 
Benjamin Hoepelink. 

  

Bovengenoemde Pieter van Vessem was tapper van beroep. Hij maakte zijn 
testament 30 april 1757. Zijn gehuwde dochter Maria kreeg met onmiddellijke ingang 
zijn huis in de Voorstraat waar hij woonde, indien zij de hypotheek zou overnemen en 
hij er mocht blijven wonen. Hij was toen nog gezond. Ruim een jaar later stierf hij. Hij 
werd in juni 1758 begraven. 

  

De herberg aan de Voorstraat is door Maria van Vessem (begraven Stavenisse 26 
februari 1777), voortgezet. Zij was met Cornelis van den Berg gehuwd. In 
1797/1798 was hij 71 jaar oud en weduwnaar. Hij overleed 25 juni 1802. 

  

Van 1802 – 1810 is het perceel eigendom van Marinus van den Berg overleden op 
19 december 1810). Nadien is het perceel eigendom van de 5 mei 1785 in Sint-
Maartensdijk geboren Jan Laban. Ja huwde te Stavenisse op 6 maart 1811 met 
Cornelia van Beveren, weduwe van Marinus van den Berg. Volgens een lijst van 
1813 was hij herbergier van beroep. Na zijn dood op 27 september 1818 (te 
Stavenisse) zal zijn weduwe Cornelia de herberg hebben voortgezet of verpacht. 

  

In 1819 zal Lambrecht/Lambertus van Oeveren de herberg hebben voortgezet. Hij 
was gehuwd met Jacoba Boer en stierf 30 november 1858, oud 71 jaar, zonder 
beroep. Voordien, vermoedelijk in 1851, zal hij de herberg hebben overgedaan. In 
1846 was hij echter nog herbergier. Mogelijk pachtte hij de herberg. 

  

Bij de invoering van het kadaster in 1832 stond het perceel kadastraal bekend als 
Stavenisse, sectie A 92 huis, (schuur) en erf, groot 6.20 are, op naam van de 
ambachtsheerlijkheid. Erfpachter waren: Cornelia van der Jagt, weduwe van De 
Clercq. Volgens het bevolkingsregister woonde de op 27 februari 1777 in Zierikzee 



geboren weduwe in huis nr. 100, later nr. 125. Zij is overleden Stavenisse 22 februari 
1844. 

  

Een mogelijk andere herbergierster was Maria Cornelia Broodman (minderjarig, 
wonende te Zierikee, 1/3 in volle en 2/3 in bloten eigendom). Vruchtgebruiker was 
Jacobus Nicolaas Broodman, apotheker te Stavenisse. Laatstgenoemde was een 
zoon van Cornelis Broodman en Maria van der Jagt en vestigde zich met zijn vrouw 
en 3 kinderen in 1870 in Stavenisse. Hij trok in bij zijn zuster Anna Maria aan de 
Stoofdijk . 

  

De volgende eigenaar was Cornelis Leendert Potappel, landbouwer te Stavenisse 
(1929 – 1948). Hij was gehuwd met Lena Jacoba Langejan, koffiehuishoudster. Bij 
de verkoop van het pand in 1949 werd de schuur aan de Achterstraat niet verkocht. 
Het perceel is toen gesplitst in A 1615 en A 1616. De schuur (A 1616 later A 1630) 
werd in 1956 verkocht. 

  

Jan Cornelis Goedegebuure, overleden 1 februari 1953, was hotelhouder te 
Stavenisse en nadien zijn weduwe Paulina Pieternella Wesdorp. Jan Cornelis 
Goedegebuure kwam om het leven als gevolg van de stormvloed van 1 februari 
1953. Zijn weduwe huwde M.C. Wielaard. Beiden zetten het bedrijf, herdoopt in 
‘Hotel Zeeland’, voort. 

Hierna werd Martinus Jan Moerland hotelhouder in Stavenisse. Hij kocht in 1959 de 
erfpacht af van de ambachtsheerlijkheid. 

  

Nadien zijn eigenaar/bewoner; 

Hermanus Gerhardus Peters, hij zette Hotel Zeeland voort vanaf 27 februari 1967 
en vertrok 15 september 1969 naar Uden. 

Antoon E.P. Grootveld. Hij zette het hotel voort onder de naam ‘De Gouden 
Hengel’. Hij vestigde zich 26 januari 1970 en vertrok 16 februari 1971 naar Wessem. 

Cornelis J. Priem. Hij vestigde zich 15 maart 1974 in het pand en vertrok 5 april 
1988 naar Maassluis. Hij gebruikte het perceel als supermarkt. 

  

De families Van der Clercq-van der Jagt en Broodman hebben waarschijnlijk nooit in 
het pand gewoond. Ze zullen het hebben verpacht. De hiervoor genoemde 
herbergier Lambertus van Oeveren, geboren Stavenisse 18 december 1787, zal het 
pand hebben gepacht. Hij vertrok 8 april 1851 met zijn vrouw naar Yerseke. De 
nieuwe pachter zal logementhouder Pieter Quist zijn geweest. Hij en zijn vrouw 
Pieternella Cornelia van de Sande, beiden in Nieuw-Vossemeer geboren, vestigden 
zich 9 april 1851 in Stavenisse (huis nr. 13, later nr. 30). Het echtpaar vertrok 21 mei 



1879 naar Goes. Nadien werd het pand gepacht door Abraham van Dalen, geboren 
breischor 6 maart 1851. Volgens het bevolkingsregister was hij landbouwer van 
beroep en gehuwd met de in Kloetinge geboren Pieternella de Bruijn. In het 
bevolkingsregister van 1896 – 1910 is hij vermeld als logementhouder, wonende 
Voorstraat 30. In deze periode verhuisde het gezin naar het perceel Voorstraat 212. 
Het logement zal eind 1903 door Van Kooten zijn overgenomen. Tot die tijd heeft 
het pand aan de Voorstraat 26 zover bekend altijd de naam ‘Hotel Stavenisse’ 
gedragen. 

  

Na de eeuwwisseling wordt het pand genaamd ‘Hotel van Kooten’. Het hoofd van 
de nota’s vermeldde verder café, restaurant, stalhouderij en later autoverhuring. 
Anthonie Daniel van Kooten, geboren Nieuwerkerk 1 september 1874, 
hotelhouder, was gehuwd met Rachel Oosdijk, geboren Stavenisse 20 augustus 
1868. Zij vestigden zich op 26 december 1903 in Stavenisse. Het adres van het hotel 
was Voorstraat 54 (wijknummer). Rachel overleed 13 maart 1929. Enkele maanden 
later, op 3 oktober, vertrok Anthonie naar Soest. Het hotel is hierna door de familie 
Broodman verkocht aan Cornelis Leendert Potappel, landbouwer te Stavenisse die 
met Lena Jacoba Langejan, was gehuwd. Waarschijnlijk is het pand vanaf de bouw 
tot 1971 onafgebroken in gebruik geweest als herberg, logement en hotel. Gezien de 
eerst bekende naam van het pand ‘Hotel Stavenisse’  is geweest, is deze naam weer 

in ere hersteld.  


