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Dialect op Goeree-Overflakkee:
eenheid in verscheidenheid
Een interview met Pau Heerschap
Gert van Engelen
Fiets van Ooltgensplaat naar Ouddorp en spits onderweg de oren. Al reizende
over Goeree-Overflakkee vallen liefst vier dialecten te beluisteren. Vier
verschillende klanken, vier verschillende wijzen van zinsbouw – en dát op
één eiland. Bovendien lopen de scheidslijnen, de zogenaamde dialectgrenzen,
niet eens logisch, eerder grillig. Oude-Tonge bijvoorbeeld kent twee dialecten,
en in Ouddorp en Goedereede valt hetzelfde Goerees te beluisteren, maar zijn
het weer niet dezelfde klanken.

Pau Heerschap aan
het werk (foto Coby
Nolet).

Hoe komt zo’n klein plukje Nederland taalkundig zo divers? Wat heeft de
verschillen veroorzaakt? Wat kénmerkt die verschillen? Is het de waarheid,
en niets dan de waarheid, dat de dialecten gestaag verdwijnen, zoals
mopperende monden plechtig verzekeren? Is het trouwens zo erg, dat je, al
trekkend van dorp naar dorp, steeds minder de voertaal hoort spreken?
Er is op Goeree-Overflakkee één man die al die uiteenlopende dialecten
nauwgezet heeft bestudeerd en er deswege gezaghebbend over kan
vertellen. Dat is Pau Heerschap, een gepensioneerd docent Nederlands,
hartstochtelijk beoefenaar van het Ouddorps, voorzitter van de Historische
Vereniging voor Goeree-Overflakkee ‘De Motte’, en nog zo veel meer – zoals
het schrijven van verhalen en artikelen, meestal over regionaal-historische
onderwerpen, en gedichten. Ook is hij redactielid van Nehalennia.
Maar bovenal is Heerschap een onbetwiste autoriteit op het gebied van
de dialecten op Goeree-Overflakkee. Om het in stijl te melden: ‘Weinig hè
zo‘n kennis van ‘t Flakkeês as hie.’ In dit interview zet hij onderhoudend
de oorsprong, groei en het karakter van de vier
eilandelijke dialecten uiteen. Ook legt hij uit waarom
híj, de expert, allerminst treurt over de teloorgang
ervan.
Opgeruimd verwelkomt Pau Heerschap in zijn
woonplaats Ouddorp de verslaggever. Hij stelt voor
om in de huiskamer te gaan zitten, waar hij rustig
en geconcentreerd kan praten. Een uiteenzetting
over dialecten heeft hij vaker gegeven, in talrijke
lezingen, maar nu wordt nauwgezet alles genoteerd.
Joyeus kletsen kan nu even niet, het gesproken woord
wordt een geciteerd woord, en dat vereist nadenken,
precieze formuleringen. Hij gaat ernstig zitten, de
gelaatstrekken worden serieuzer.
Hij vertelt eerst over zijn eigen oorsprong. Geboren
in Ouddorp, in 1945, en dat betekende meteen al zijn
eerste kennismaking met een dialect. ‘Ik spreek van
huis uit Ouddorps. Het was het eerste dialect dat ik
hoorde. Het werd mijn moerstaal.’ Bijna zestig jaar
later zou Heerschap herinneringen aan zijn vroege
kindertijd laten vastleggen op enkele cd’s, ín – en als
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een ode aan – dat vertrouwde Ouddorps. Maar dat zal hij niet vermoed
hebben; dat hij, de jongeman, nog eens schutsheer van zijn dorpstaal zou
worden. Zijn Wikipediapagina stelt hem zelfs in het Ouddorps voor.
Heerschap voltooide drie jaar onderwijs aan de Rijks HBS in Middelharnis
en doorliep daarna de Chr. Kweekschool in Ede. De militaire dienst
brak hij in Arnhem na een jaar af, omdat er in het land ‘een gebrek aan
onderwijskrachten’ was. Hij begon zijn loopbaan in Sommelsdijk, in 1967.
Twee jaar later bevond hij zich in diezelfde functie in Stellendam. Intussen
begon hij aan zijn studie Nederlands (MO A+B), aan de Nutsacademie in
Rotterdam. Nadat hij deze had afgerond, solliciteerde hij ‘links en rechts’
en belandde uiteindelijk op de ‘Prins Mauritsschool’ in Middelharnis. Daar
was Pau Heerschap 25 jaar achtereen docent Nederlands en schooldecaan.
Op 1 oktober 2006 trad hij vervroegd uit; in april 2010 ging hij definitief met
pensioen. De man die zich deed (en doet) kennen door zijn pretoogjes en
zijn enigszins mollige aanzien, een man ook die zichtbaar in het bezit is van
bonhomie, kreeg alle tijd aan zichzelf.
Duf, suf en muf
De Nederlandse taal heeft geen geheimen voor hem, maar hem heugt nóg
die taaie historische grammatica die hij zich tijdens zijn studie eigen had
te maken. Duf, suf en muf was het. Toch was het tijdens diezelfde studie
dat Heerschap de dialecten ontdekte. Ze troffen hem niet als een bliksem
tussen de ogen, maar er begon iets te sluimeren: een taalkundige, later
wetenschappelijke interesse voor de rijkdom van streek- en dorpstalen, én
voor de geschiedenis die er onlosmakelijk mee verbonden is.
Zelf zegt hij: ‘Tijdens mijn studie leerden we historische grammatica. Dat
was vreselijk saai. Totdat ik doorkreeg dat die oude talen in brokken en
fragmenten doorleefden in dialecten. Tóen wilde ik weten hoe het zat.‘ Maar
die interesse was al eerder bij hem geïnjecteerd, al wist hij nog niet welke
plaats dit zou krijgen in zijn leven. ‘Ik vond taal al leuk, taal in het algemeen;
vandaar waarschijnlijk dat ik Nederlands ben gaan studeren. Vóór mijn
studie had ik namelijk al eens een proefschrift over het Ouddorps uit 1904
opgevraagd. Ik snapte er geen hout van. Alleen de woordenlijst achterin was
leuk.’
Passie had hem aangeraakt en Heerschap begon kennis te verzamelen.
In 1978 werd hij voor het eerst serieus op zijn groeiende specialisme
aangesproken. De Vereniging van Amateurarcheologen voor GoereeOverflakkee vroeg hem om voor het tienjarig-jubileumboek een artikel te
schrijven over de dialecten op het eiland. Voor de Zeeuwsche Vereeniging
voor Dialectonderzoek, zoals die toen nog heette, was die publicatie weer
aanleiding om hem te verzoeken mee te werken aan een regioboek over de
dialecten op Goeree-Overflakkee.
Hij stemde opnieuw toe en, zoals dat dan gaat: hij raakte gaandeweg
en uit vrije wil verstrikt in een netwerk van streekgebonden
verenigingen. Heerschap werd bijvoorbeeld bestuurslid van de Zeeuwse
Dialectvereniging, voorzitter van de wetenschappelijke commissie van die
vereniging en is inmiddels ook voorzitter van de amateurarcheologische
vereniging waarmee het allemaal begon, omgedoopt tot de Historische
Vereniging voor Goeree-Overflakkee ‘De Motte’. ‘Ik vind het erg leuk om

3

4

Aflevering 181 najaar 2013

breed bezig te zijn’ zegt hij over de nevenfuncties. ‘Je hebt historie nodig
om taalkundige verschijnselen te kunnen verklaren.’
Aparte eilanden
Dan nu de hoofdzaak, de Goeree-Overflakkeese dialecten. Wat zijn hun
onderlinge, welke hun gezamenlijke kenmerken? Heerschap trekt direct
de Goereese en Flakkeese dialecten uit elkaar. ‘Het Goerees is wezenlijk
anders dan het Flakkees. Je kunt altijd horen dat dit eiland tot 1751 twee
aparte eilanden waren. Goeree en Overflakkee werden daarna door een dam
verbonden – de Statendam waaraan Stellendam is ontstaan – waardoor de
bewoners elkaar makkelijker konden bereiken. Uit oude bronnen weten we
dat er vóórdien al enig toerisme was. Op feestdagen kwamen Flakkeeënaars
naar Ouddorp, omdat er mooie natuur was,
met stranden. Omgekeerd gebeurde dat
overigens nooit.
‘Toen al zullen de mensen gehoord hebben dat
Ouddorp qua taal anders was. Wat ook klopt:
in het dialect van Ouddorp zijn taalvormen
uit het oud-Germaans bewaard gebleven. Ze
zeggen daar bijvoorbeeld niet roepen, maar
roope. Wat ook grappig is: in het Ouddorps
komt een oud-Germaanse naamvalsuitgang
voor, die op tot de dag van vandaag bestaat. Hij
stond aan mij te roepen luidt in het Ouddorps:
Hie stieng an mien te roopene, met die extra
e bij roopene. Het was geen doen om dat te
maken luidt: ’t Was gêên doewene om dat te
maekene.’

Eén van Pau’s
publicistische
activiteiten: coauteur
van het regioboek
‘Dialect op GoereeOverflakkee’.

Vier dialecten kent het eiland, heeft Heerschap
vastgesteld. De eerste groep is het Goerees.
Dat wordt hoofdzakelijk op Goeree gesproken,
in Ouddorp en in Goedereede. In beide dorpen
is het stramien, het patroon hetzelfde, maar de
klanken wijken in Goedereede af. Heerschap:
‘In Goedereede zeggen ze te roopen, in
Ouddorp te roopene, en worden de ee en de
oo meer ‘open’ uitgesproken, zoals in het
Algemeen Nederlands.’
Dan is er het West-Flakkees. Volgens Heerschap
strekt dit dialectgebied zich uit van Stellendam via Nieuwe-Tonge naar
Stad aan het Haringvliet. Hij achterhaalde dit door op personen in deze
gemeenten de proef van te roopene en te roopen los te laten. ‘Als je
dialectgrenzen wilt bepalen, zijn er bepaalde zinnen en woordvormen die je
mensen laat uitspreken.‘
En wat zeiden ze?
‘Sting te roepen, nogal een verschil met het Goerees.‘
De derde groep is het Oost-Flakkees. Opvallende karakteristiek ervan is dat
men de ‘n’ niet uitspreekt, waarmee ‘sterke Brabantse invloeden’ worden
verraden. Men zegt dus stond te roepe. Het Oost-Flakkees kan beluisterd
worden in Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge, althans in het
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protestantse deel ervan. Want rooms-katholiek Oude-Tonge heeft samen
met Achthuizen, zo merkte Heerschap, een apart dialect. Dat heeft óók een
overeenkomstig Brabants karakter, maar verschilt in die zin dat men er de
‘n’ wel uitspreekt, maar inslikt.
IJzertijd
Heerschap weet niet hoe lang de afzonderlijke dialecten van GoereeOverflakkee al bestaan. Hij heeft wel vermoedens. ‘Op dit eiland woonde
een inheemse bevolking, misschien al vanaf het haar nul, misschien
vanaf daarvóór al, de ijzertijd. Er zijn immers op de kop van het eiland
archeologische vondsten gedaan uit de ijzertijd en Romeinse tijd. Destijds
waren de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden geen eilanden. Het was een
moerasachtige delta, met hier en daar ophogingen, waarop mensen vrij
geïsoleerd woonden. Die grote zeearmen van nu, zoals het Haringvliet en
de Grevelingen, zijn pas in de vijftiende eeuw ontstaan, vlak na de SintElisabethsvloed van 1421. Met andere woorden: het was een samenhangend
taalgebied, zonder scheiding door brede zeearmen.’
Onderscheid als de dialecten kennen, vormen ze tegelijk ook een
gemeenschappelijke groep. Dit heeft misschien wel juist met de afwezigheid
van zeearmen te maken. ‘Alle dialecten van dit eiland behoren tot de
Zeeuwse dialectgroep, al hebben wij niet het probleem waarmee de
Zeeuwen worstelen. Zeeuwen hebben moeite met de ‘h’, wij niet. Als ze een
goede ‘h’ willen produceren, op een overdreven, hypercorrecte manier,
wordt het een ‘g’, en de ‘g’ wordt een ‘h’. Bij hen verandert een hoge gast in
een ooge hast. Dat probleem kennen wij op Goeree-Overflakkee niet, behalve
weer in rooms-katholiek Oude-Tonge en Achthuizen. Daar hebben ze het
niet over Achthuizen, maar over hachtuuze.

‘Pau Heerschap, onbetwiste autoriteit op het gebied van de vier
dialecten op Goeree-Overflakkee: ‘Zeeuwen hebben moeite met de ‘h’,
wij niet, behalve die van Achthuizen en RK-Oude-Tonge.’
Zeeuws
De dialecten van dit eiland schuilen onder de paraplu van het Zeeuws,
maar het Zeeuws op zich is ook niet zelfstandig. Volgens Heerschap is het
te vergelijken met het West-Vlaams. En dat is ook niet zo verwonderlijk
voor geschiedeniskenners. ‘Het zijn’, doceert Heerschap, ‘West-Vlaamse
monniken geweest die in het Deltagebied de polders bedijkt hebben. Er
is zelfs een oorkonde bekend van een West-Vlaams klooster, van 1060,
waaruit blijkt dat het bezittingen had in de landen van West-Voorne. Dan is
het logisch dat die monniken, zodra de polders bedijkt waren, kolonisten
ernaartoe hebben gestuurd, om in die nieuwe polders te gaan wonen. Op
dat moment gaan de talen van de inheemse bevolking en de kolonisten zich
mengen. Tot op de dag van vandaag treffen we die typische West-Vlaamse
invloeden aan in het dialect op voormalig Goeree. Je hoort het aan een
klapje in de stemband, een glottisslag. Pietje wordt pie’ie, hondje wordt
honge’ie.’
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Pau Heerschap signaleert dat de vier eilandelijke dialecten nog ‘vrij
krachtig’ aanwezig zijn. ‘Het is alleen in de nieuwbouwwijken dat het verval
toeslaat, door import van allerlei soort. Het komt al voor dat oudere broers
en zusters onderling nog dialect spreken, maar hun jongere broertjes en
zusjes niet meer. Die nemen het Algemeen Nederlands over van vriendjes en
vriendinnetjes – op straat, op het schoolplein. Het is vooral op de nieuwe
scholen in nieuwe wijken dat het verval het hevigst toeslaat, domweg
omdat Algemeen Nederlands daar de norm is.’
Het verwateren van de dialecten heeft evenwel nóg een oorzaak. Heerschap:
‘De achteruitgang is er ook aan te wijten dat ouders anders zijn gaan
denken over dialecten. Zij denken dat als jij dialect spreekt, dat je dan een
taalachterstand oploopt. Dus spreken zij het dialect onderling nog wel,
maar tegenover hun kinderen algemeen Nederlands. Dat is ten onrechte,
vind ik. Want voor het verkrijgen van taalinzicht en taalgevoel is het juíst
bevorderlijk om meertalig opgevoed te worden.‘
Tussen haakjes: hoe stelde Heerschap zich als docent dan op tegenover in
dialect pratende leerlingen?
Glimlachend, alsof hij betrapt is: ‘Als iemand op school in een dialect tegen
me praatte, zei ik: ‘Dat zou ik maar nalaten als je moet solliciteren.’ Tja, ik
was docent Nederlands, ik wilde leerlingen nu eenmaal Hollands leren.’
Op Schouwen-Duiveland, hervat Heerschap, verschralen de dialecten
in hoger tempo. ‘Dat komt doordat veel woningen in de dorpjes daar
in handen zijn gevallen van tweede-huisbezitters. Dat komt op GoereeOverflakkee ook wel voor, maar in mindere mate.’
Dorpskarakter
Iemand als David Hoogzand, auteur te Sommelsdijk van meerdere
streekgeschiedkundige boeken, klaagde omstandig over de teloorgang
van dorpsdialecten. In de inleiding van zijn boek Zoals het is gebeurd,
dat over de watersnoodramp van 1953 handelt, schrijft hij: ‘De
bevolking [...] sprak een eigen dialect. Men kon aan de spraak horen of
iemand bijvoorbeeld uit Ouddorp of uit Oude-Tonge afkomstig was. De
bevolkingstoename heeft als gevolg gehad dat het eigen dorpskarakter
voor een groot deel verloren ging en dat het dialect in geen enkel dorp
meer de ‘voertaal’ is. Zelfs kinderen aan tafel van geboren Flakkeeënaars
spreken bijna geen dialect meer. In cultuur-historisch opzicht betekent
dit een verarming.’
Deelt Heerschap de verontrusting van Hoogzand? ‘Hoogzand verheft in
dat citaat enkele persoonlijke ervaringen tot een algemeen oordeel. Maar
hij zit ernaast. Ze gaan wel achteruit, maar niet zo dramatisch als hij
schetst. Als ik kinderen van drie jaar, hier in Ouddorp, nog steeds die oude
naamvalsuitgang hoor hanteren, geeft mij dat best een fijn gevoel. Kijk,
naarmate je ouder wordt, denk je dat er steeds meer verdwenen is. Maar als
je nuchter om je heen kijkt, blijkt er nog veel te zijn.’
Heerschap wil dialecten allerminst musealiseren. Sussend: ‘Het afkalven
van dialecten is ook weer geen ramp. We moeten er niet al te dramatisch
over doen. Taal is altijd in ontwikkeling. En wij moeten oppassen voor het
gevoel alsof we in een reservaat zouden moeten leven. Geen enkele boer
ploegt meer met een paard. In de winkel weegt niemand producten meer af
met weegschaaltjes en gewichten. Niemand nog schrijft met een potlood in
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een notitieboekje, zoals de klerken vroeger, niemand schrijft nog aktes over,
zoals voorheen de notaris.
Ik denk niet dat de dialecten volledig zullen verdwijnen. Wat wél zal
verdwijnen, zijn de primaire kenmerken ervan: de gekke woorden waarom
je wordt uitgelachen. Maar de secundaire kenmerken, de klanken, die zullen
blijven. Die heeft iedereen gemeen; dat heb je samen.’
Desondanks worden dialecten al wel zo curieus gevonden, dat in tvdocumentaires geïnterviewde mensen steeds meer van ondertiteling
worden voorzien. Vindt Pau Heerschap dat niet patroniserend?
‘Nee. Als het serieus wordt gedaan en de verstaanbaarheid is ermee
gediend, vind ik het zelfs prima. Anders niet.’
Kunsttaal
Heerschap grijpt de vraag aan om een misverstand recht te zetten: dat
een dialect een ordinaire variant van het Algemeen Beschaafd Nederlands
is. ‘Het is juist andersom‘, schampert deze deskundige. ‘De dialecten zijn
de natuurlijke talen die gangbaar waren voor een beperkt gebied, niet het
Algemeen Nederlands.’
Hij komt op stoom. ‘Wat wij nu zitten te spreken, is een kunststaal.
Algemeen Nederlands is een taal die is ontworpen door de Universiteit
van Leiden. Met het oog op bijvoorbeeld de komst van de Statenbijbel
moest er een taal gemaakt worden, die in alle gewesten verstaan zou
kunnen worden. Op de universiteit kwamen twee groepen professoren
voor. Zij die Hollands spraken, het dialect van Holland. En professoren die
het Brabantse dialect spraken. Zij waren na de val van Antwerpen, in 1585,
naar Noord-Nederland gevlucht. Dus meneer, de basis van het algemeen
Nederlands dat u en ik spreken, is een combinatie van het Hollandse en
Brabantse dialect. Door handelscontacten van toen is was er ook invloed
van het Duits.’
Hij kijkt even triomfantelijk, als de docent die ziet dat hij zijn toehoorder
heeft verbaasd.
Lezingen
Behalve tot dialectdeskundige heeft Pau Heerschap zich ontwikkeld tot
een perfect causeur. Op Goeree-Overflakkee en ver daarbuiten staat hij
bekend als een genoeglijk spreker. Men zou kunnen denken dat zijn lezingen
‘gewoon’ in het verlengde liggen van de lessen die hij gaf, en dat zou geen
rare constatering zijn. Tóch zijn die lezingen bij toeval ontstaan.
Heerschap: ‘Ik was bezig dat regioboek te schrijven, eind jaren tachtig,
toen mijn college Frans mij aanschoot. Hij zat in het bestuur van de School
met de Bijbel in Sommelsdijk en er was een spreker uitgevallen. ‘Zou jij
iets willen doen over dialecten?’ vroeg die collega. Ik heb toen een lezing
in elkaar gedraaid, met veel smakelijke en aansprekende voorbeelden.
Die sloeg gelijk aan. De ene uitnodiging volgde daarna op de andere, en
sindsdien heb ik misschien wel meer dan honderd lezingen gegeven,
ook op de Zeeuwse eilanden en zelfs in Dordrecht, bij de Vereniging van
Binnenvaartschippers.’
Lezingen vindt hij nog altijd leuk om te doen. ‘Het levert bij de aanwezigen
blije taalherkenning op. Ik probeer mijn verhaal met humor te brengen en
de mensen vinden de voorbeelden prachtig. Ik vind het zelf ook leuk omdat
de ménsen het leuk vinden.’
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CD’s
Met zijn lezingen verspreidt Heerschap zijn expertise. Tegelijk maakt hij
de toehoorders ook bewuster van belang en karakteristiek van dialecten.
Indirect maakt hij ze zo deelgenoot van een missie: koester het dialect.
In datzelfde licht kunnen de cd’s beschouwd worden die hij tot nog toe
heeft uitgebracht, aanvankelijk samen met de pianist Piet Westhoeve. Pau
Heerschap vertelt daarop in het Ouddorps verhalen uit zijn kindertijd,
meest door hemzelf geschreven, Westhoeve begeleidt hem met zelf
gecomponeerde pianomuziek. De eerste cd, die een oplage had van 500
exemplaren, was in 2002 in zes weken tijd compleet uitverkocht.
Hij maakte de cd’s, vertelt Heerschap, ‘om mensen te kunnen laten genieten
van kleine belevenissen, van een dialect.‘ Maar hij heeft er evenzeer iets
anders mee voor, iets verheveners. ‘Door die verhalen vast te leggen,
worden de cd’s ook een cultuurmonumentje voor het Ouddorpse dialect.’
Hoe verklaart Pau Heerschap dat de cd’s, hoewel gesproken in authentiek
Ouddorps, over het hele eiland aftrek vinden, tot zelfs in Zeeland toe?
‘Het Ouddorps is redelijk te verstaan. En op deze manier merken we
dat we toch bij die ene grote Zeeuwse taalgroep horen. Eenheid in
verscheidenheid.’
Gert van Engelen is journalist.
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‘Cohier van den duysentsten penninck
over de stadt Middelburg’
Jaco Simons
In 1622 werd de vermogensheffing ingevoerd door de Staten van Zeeland, het
gewestelijke bestuur. In Middelburg, destijds een stad met ongeveer 30.000
inwoners, werden bijna 1.400 mensen in het kohier* geregistreerd. In dit
artikel worden de 23 rijkste Middelburgers daar uit gehaald. Wie waren zij,
wat deden zij, hoe groot was hun persoonlijke vermogen en welke conclusies
zijn er uit het kohier te trekken met betrekking tot de Zuid-Nederlandse
immigranten, die hier in de decennia ervoor waren neergestreken?
In onze tijd is de vermogensbelasting sinds 2001 in principe afgeschaft.
Toch moet er nog steeds belasting worden betaald over het vermogen. De
heffing is nu echter geïntegreerd binnen de inkomstenbelasting. Juridisch
gezien bestaat de vermogensheffing dus niet meer; economisch gezien wel
degelijk.
Bijna 400 jaar geleden besloten de hoogste bestuurders van Zeeland de
vermogensbelasting voor het gehele gewest in te voeren. Het Twaalfjarig
Bestand (1609-1621) - een onderbreking tijdens de Tachtigjarige Oorlog was verstreken, waardoor de strijd tegen de Spanjaarden weer oplaaide.
Omdat oorlog voeren zeer geldverslindend was, moest de provinciale
schatkist worden aangevuld.
De oorlogshandelingen in ons gewest werden voornamelijk op de Zeeuwse
wateren gestreden. Zeeland ten noorden van de Westerschelde was
weliswaar bevrijd van de Spanjaarden, waaronder Middelburg in 1574,
maar eenmaal ingenomen steden en gebieden ten zuiden ervan moesten
zwaar worden verdedigd om ze niet te verliezen aan de vijand. Dreiging
lag in het noorden van Vlaanderen voortdurend op de loer. Het behoud
van de controle over de Westerschelde was strategisch gezien erg
belangrijk. De zeearm betekende de levensader en moest koste wat het
kost behouden worden. Het verkrijgen van extra inkomsten moest door de
kapitaalkrachtigste lieden onder de bevolking worden opgebracht.
De heffing werd geheven op nagenoeg alle roerende en onroerende
goederen. De conceptinstructie werd in de notulen van de Staten van
Zeeland bekend gemaakt op 7 juni van het jaar 1622. De duizendste
penning ging van kracht op 19 augustus van dat jaar met de volgende
aanwijzing: Instructie waer naer de Commissarissen in ’t doen van de
tauxatie van de waerde van alle roerende en onroerende Goederen,
Renten, Actien, Schulden, Crediten, Schepen, Koopmanschappen, Gelt,
Vesselen, Juweelen, Meubelen, ende andere Goederen, geen uytgesondert,
van de Ingesetenen van den Lande van Zeelant, zoo in de Steden, als ten
platten Lande, derselver Landen, Gegoet of gestaet in Capitael, zoo hierna
volght, hun zullen te hebben reguleren. Net als in onze tijd was het eigen,
permanent bewoonde huis niet bij de duizendste penning inbegrepen. Daar
was een andere heffing voor.
De instructie werd ondertekend door de heren Marcus de la Palma,
burgemeester van Middelburg, mr. Jacob Schotte, oud-burgemeester
van Middelburg, Geleijn Adriaensz. Bours, burgemeester van Vlissingen,
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mr. Johan van Vosbergen, burgemeester van Veere en mr. Pieter
Croock, secretaris van Middelburg. Zij waren als gecommitteerden
(gevolmachtigden) aangewezen door de Staten van Zeeland. Al op 5
november 1622 werd het kohier aangenomen en ondertekend door de
bovenstaande heren. Blijkbaar was er haast geboden. Uit de notulen van
de Staten van Zeeland kunnen we opmaken dat de vermogensbelasting een
jaarlijks terugkerende heffing zou worden.
Naast de stad Middelburg en de zogeheten Middelburg-ambachten, vinden
we achter in het kohier nog losse lijsten met gegevens betreffende de
ambachtsheerlijkheden Poppekerke, Melis- en Mariekerke, Grijpskerke
en Poppendamme, Hoogelande, Buttinge, Brigdamme, Noordmonster en
het Seisambacht, Sint Laurens, Hayman, Arnemuiden en Nieuwerkerke.
Op Walcheren zijn er dus veel financiële gegevens te achterhalen dankzij
dit belastingregister. We krijgen hierdoor een beeld van de welvaart op
Walcheren en tevens van de rijkdom van individuen, aan het einde van de
zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
Wie zijn in het kohier geregistreerd?
Door de registratie van de promillages in het kohier krijgen we op
een eenvoudige wijze een beeld van de geschatte vermogens van
particulieren. De totaalopbrengst van de opgelegde belasting was bijna
4.380 pond Vlaams. Op 1.387 geregistreerde personen komt dat neer op
een gemiddelde van iets meer dan 3 pond per persoon. Het gemiddelde
vermogen van de belastingbetalende Middelburger was dus iets boven de
3.000 pond Vlaams. Het Vlaamse pond was destijds overigens de meest
gangbare valuta. De grote groep ‘armen der stad’ werd niet opgenomen
in het register, want zij hadden vanzelfsprekend geen vermogen. Ook
personen met minder dan ongeveer 300 pond Vlaams werden gezien als
onvermogend en waren evenmin belastingplichtig.
De geregistreerde personen waren actief in uiteenlopende beroepen. We
doen een greep: admiraal, advocaat, ambachtslieden, apotheker, bakker,
baljuw, burgemeester, bankwerker, biertapper, brouwer, blikverkoper,
chirurgijn, drogist, goudsmid, graankoper, handelaren, herbergier,
kapitein, kleermaker, klompenmaker, klerk, kok, koopman, makelaar,
notaris, predikant, procureur, rent- en rekenmeester, schilder, schipper,
schoenmaker, schoolmeester, schrijver, secretaris, slager, steenhouwer en
timmerman. Hier en daar passeren adellijke lieden met ‘oud geld’ de revue.
In het kohier wordt veelvuldig de termen ‘liberaliter’ of ‘gift uit liberaliteit’
gebezigd. Dat wil zeggen, dat de belastingplichtige zelf een schatting
maakte en als het ware een ‘vrije bijdrage’ leverde. Waarom deed de
belastingplichtige dat? Was dat een tactische zet? Waarschijnlijk wel. Het
op eigen initiatief zetten van de eerste stap betekende immers de conversie
van de bewijslast ofwel de omgekeerde bewijslast. Als tegenhanger van
‘liberaliter’ wordt de term ‘getaxeerd’ gebruikt. Dan zal de overheid in
verband met de schatting het initiatief hebben genomen.
Overigens bevindt zich in het document, los bijgevoegd, nog een blad met
de namen van een aantal rijken, dat vrijwillig een extra bijdrage leverde om
de kas van Zeeland te spekken, ‘uit liefde voor Zeeland’, zoals dat heette.
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De namen van de 23 rijkste lieden in Middelburg
worden hieronder vermeld, met een korte toelichting
wie zij waren en wat zij deden. De lijst is samengesteld
op alfabetische volgorde van voornamen. Dat was
immers in die tijd ook gebruikelijk.
De 23 personen zijn geselecteerd op basis van een
vermogen van minimaal 23.000 Vlaamse ponden. De
‘bijdrage’ van deze groep kapitaalkrachtigen leverde
ongeveer één zesde van de totaalopbrengst op; dat
was 744 pond op een totaal van 4.381 pond. Het
resterende vijfzesde deel werd derhalve opgebracht
door 1.364 personen.

Ondertekening
door het vijftal
gecommitteerden
(Staten van Zeeland,
inv. nr. 1770).

Personen met een vermogen van ongeveer 50.000
pond Vlaams:
– Jhr. mr. Adriaen van/de Manmaker. Representant
van de ‘Eerste Edele van Zeeland’ (1617-1629). Dat
wil zeggen dat hij zitting had in het dagelijks bestuur
van het gewest Zeeland. Met de Eerste Edele wordt
hier prins Maurits bedoeld.
– Aernout Verhoeve(n). Bewindhebber van de
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC).
– Johan Veth. Ordinaris-leenman Bewestenschelde, burgemeester van
Middelburg, auditeur in de rekenkamer van Zeeland.
– Maria Godyn of Marie Godin. Weduwe van Pieter van Panhuys, die
schepen van Antwerpen was.
Persoon met een vermogen van ongeveer 40.000 pond Vlaams:
– Jonkvrouw Margreta Tournebu. Een adellijke jongedame. Haar familie
was van oorsprong afkomstig van de oude baronie Tournebu, op een
steenworp afstand van de Franse stad Caen. Margreta werd door haar
oom en voogd luitenant-admiraal Guillaume de Soete (zie hieronder) in
zijn gezin opgenomen.
Personen met een vermogen van ongeveer 33.000 pond Vlaams:
– De wezen (ofwel de kinderen) van Adriaen van de Perre. Adriaen
was raad, schepen en thesaurier van Middelburg en auditeur in de
rekenkamer van Zeeland.
– Jonkheer Guillaume de Soete de Houthain. Luitenant-admiraal van
Zeeland en als gevolg van die functie woonachtig in de abdij van
Middelburg. Was in de periode 1627-1637 gouverneur van Sluis.
– Jacob Boreel. Zoon van mr. Johan Boreel. Raad, schepen, thesaurier
en rekenmeester. Bovendien in de jaren 1608, 1610, 1613 en 1616
burgemeester van Middelburg.
– Pieter Courten, Pieter Boudaen Courten en Walter Fourmenois
(gezamenlijk geregistreerd in het kohier, met een vermogen van
100.000 pond Vlaams). Courten en Boudaen Courten waren oom/
neef en schoonvader/schoonzoon van elkaar; Fourmenois was
Courtens stiefzoon. Fourmenois en Boudaen Courten waren heren van
Popkensburg in Sint Laurens en eigenaren van kasteel Popkensburg.
Pieter Boudaen Courten behoorde tot de eerste bewindhebbers van de
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Kamer van Zeeland van de in 1621 opgerichte West-Indische Compagnie
(WIC).
– Mr. Pieter van der Merct. Vermoedelijk, net als zijn vader, kiesheer van
Middelburg.
Personen met een vermogen van ongeveer 25.000 pond Vlaams:
– Andries Bockaert. Zijn naam komen we tegen in de stadsrekeningen van
Middelburg, maar dat feit levert geen verdere informatie op.
– Anna van Borsele. Weduwe van Johan of Jan van der Hooge. Volgens een
Middelburgse stadsrekening uit 1598 dreef Anna een houthandel. Haar
man was stadsbestuurder van Middelburg.
– Anthony Godyn of Godin. Net als Boudaen Courten één van de eerste
bewindhebbers van de Kamer van Zeeland van de WIC. Anthony’s vader
Jean Godin, Antwerpenaar, was kolonel en gouverneur van Lillo.
– Balthasar van de Voorde, muntmeester.
– Johan Radermacher (de jonge). Koopman. Zijn gelijknamige vader was
ook koopman en bovendien één van de grondleggers van de Nederlandse
taalwetenschap.
– Jonkheer Philippe de Soete de Houthain. Net als zijn broer, admiraal
Guillaume de Soete, gouverneur van Sluis.
– Pierre Pelle. Koopman in Middelburg.
– Pieter Resen. Geboren in Bergen op Zoom. Secretaris van Tholen en
gecommitteerde raad van de Staten van Zeeland, voor Tholen.
– Pieter Romboutssen. Mogelijk familie van Johannes (Hans) Rombouts, de
vermaarde koopman uit Antwerpen.
– Simon van Alteren, heer van Jaersvelt. Stadsbestuurder van Middelburg
en later gecommitteerde raad ter Admiraliteit in Amsterdam, wegens
Zeeland. Ridder in de orde van St. Michiel. Kocht in 1614 kasteel
Jaarsveld bij Utrecht.
Persoon met een vermogen van ongeveer 23.000 pond Vlaams:
– Mr. Johan Boreel. Vader van Jacob Boreel. Raadpensionaris van Zeeland,
vermaard als kenner van oosterse talen en bekend om zijn reizen naar
het Midden-Oosten.
Zuidelijke Nederlanders en hun afkomst
Na het bestuderen van hun genealogieën, blijkt het grootste deel van
de bovenstaande personen te bestaan uit lieden met Zuid-Nederlandse
voorouders. In dat kader zijn vooral de gebiedsdelen Vlaanderen en
Brabant (vooral Antwerpen) sterk vertegenwoordigd.
Uiteraard wisten de Staten van Zeeland dat voor het verkrijgen van de
hoognodige extra inkomsten geprofiteerd kon worden van de rijkdom van
deze Zuiderlingen. Het vizier van de Staten was bij het in het leven roepen
van de vermogensheffing duidelijk gericht op hen. Toch hoeven we met de
Zuid-Nederlanders geen medelijden te hebben. Door de grootte van hun
vermogen was de heffing verre van een aderlating.
De emigratie van de Zuid-Nederlanders naar Middelburg begon al kort
na 1574. Na de aftocht van het Spaanse gezag op Walcheren in dat jaar
kwam een vluchtelingenstroom uit de Zuidelijke Nederlanden op gang.
Aanvankelijk waren dat veel arme mensen die om godsdienstige, maar
ook wel - en misschien wel hoofdzakelijk - om economische redenen
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naar Middelburg kwamen. Zij waren als gevolg van onophoudelijke
oorlogshandelingen op de vlucht voor de onveilige situatie thuis. Na de Val
van Antwerpen en het calvinistische bewind aldaar in 1585 veranderde
die situatie. Een deel van de bevolking van de door de Spanjaarden
heroverde metropool - maar ook uit andere Zuid-Nederlandse gebieden
- zocht zijn heil op Walcheren. Het ging voornamelijk om protestantse
wetenschappers, kooplieden en kunstenaars. De zuiderlingen namen hun
kennis en rijkdom mee. Zij hebben de bloei van het
eiland in de zestiende en zeventiende eeuw bepaald.
De Gouden Eeuw op Walcheren was door deze
ontwikkelingen vroeg ingezet.
De gouden periode is in een stad als Middelburg
nog altijd zichtbaar, in de vorm van voorname
zeventiende- en achttiende-eeuwse gebouwen.
Op het platteland van Walcheren is die episode
weliswaar minder zichtbaar, maar ook daar waren
vóór 1800 duidelijke sporen van enorme rijkdom
aanwezig, in de vorm van luxe buitenplaatsen. De
meeste zijn in de negentiende eeuw echter gesloopt.

Introductietekst bij
het kohier van de
duizendste penning
(Staten van Zeeland,
inv. nr. 1770).

Waarde
We komen in het kohier uiteraard vele getallen tegen.
De hoogtes van de in Vlaamse ponden weergegeven
aanslagen en de daaruit af te leiden vermogens
roepen vragen op. Wat was de waarde van het
Vlaamse pond? Wat kon men doen met dat geld? Hoe
was het gesteld met de koopkracht in 1622? Dat zijn
interessante en tevens erg moeilijk te beantwoorden
vragen.
Simpelweg het pond Vlaams vergelijken met
onze euro - ongeveer 2,5 maal zoveel waard - levert in elk geval weinig
concreets op. Je zou met behulp van transportgegevens uit schepenakten
een schatting kunnen maken op basis van onroerend goed uit die tijd,
zoals een stuk grond of een huis. Ook met een dergelijke vergelijking moet
je je afvragen of dat onroerend goed in een stad of in een dorp lag, of het
zich in een al dan niet aantrekkelijk gebied bevond en wat de omvang
ervan was. Kortom, elke poging tot een vergelijking zal natte vingerwerk
betekenen.
Om toch enige richting aan te geven, is een eenvoudig, praktisch voorbeeld
misschien acceptabel. Eind 2011 deed ik uitgebreid onderzoek naar
buitenplaats Het Blauwe Hof of Vrijburg, destijds gelegen in West-Souburg
(zie De Wete, 2012 nr. 1). Dit landgoed werd enkele jaren vóór 1625 gekocht
door Maximiliaan van Nispen, zoon van een Antwerpse lakenhandelaar.
Het vermogen van Van Nispen werd in het kohier van de duizendste
penning geschat op 20.000 pond Vlaams, waarbij we moeten aantekenen
dat het vermogen van zijn broer Cornelis daarbij was inbegrepen.
Gezamenlijk bevonden de twee broers zich dus net buiten de hierboven
genoemde groep van 23 rijkste Middelburgers.
Wat konden de Van Nispens doen met hun vermogen? We kunnen stellen
dat dit niet gering was. Zij bezaten een patriciërshuis in de Noordstraat in
Middelburg en een boerderij in West-Souburg, inclusief zeer veel grond. Die
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boerenhofstede werd vervolgens uitgebreid tot een buitenplaats van grote
omvang.
We kunnen uit dit voorbeeld natuurlijk geen verregaande conclusies
trekken. Daarvoor zou een specifiek onderzoek naar dit onderwerp gedaan
moeten worden. Uit het voorbeeld kan wel worden afgeleid dat de groep
meest vermogende Middelburgers zich op materieel gebied zeer veel kon
permitteren.
Slotopmerking
In Zeeland is het kohier van de duizendste penning één van de spaarzaam
bewaard gebleven financiële bronnen met betrekking tot de immigratie
uit de Zuidelijke Nederlanden. Het document is belangrijker dan je op het
eerste gezicht zou vermoeden; het geeft ons een beeld en verklaart de
invloed van de sterk in de Middelburgse samenleving genestelde ZuidNederlanders.
* Een kohier is een register waarin de namen van belastingplichtigen werden genoteerd,
aangevuld met een getal dat de hoogte van de belastingaanslag weergaf. De duizendste
penning wil zeggen dat die aanslag één duizendste gedeelte bedroeg, ofwel 0,1 procent, van
het totale vermogen van iemand.
Jaco Simons publiceert over regionaal-historische (Walcherse) onderwerpen.
Bronnen en literatuur
www.zeeuwengezocht.nl
Zeeuws Archief, Middelburg:
– Collectie Zeeuwse Genealogieën, inv. nrs. 13, 47, 255 en 764.
– Gedrukte Notulen Staten van Zeeland, inv. nrs. 1622-1626.
– Staten van Zeeland en Gecommitteerde Raden, inv. nr. 1770 (Kohier van de duizendste
penning).
G. Asaert, 1585, de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders (Tielt 2004).
J. Briels, Zuid-Nederlanders in de Republiek 1572-1630 (Sint-Niklaas 1985).
W. de Klerk, De magistraat der stad Middelburgh (…) (Middelburg 1744 (1771)).
J. B. Rietstap, Illustrations to the Armorial général (Londen 1967).
J. van Roey, De val van Antwerpen (Antwerpen 1985).
J. Simons, ‘Het Blauwe Hof of Vrijburg’, De Wete 2012 nr. 1.
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Het zeventiende-eeuwse culturele centrum van
de gebroeders Van de Venne in Middelburg (4)
Ronald Rijkse
In aflevering 3 van deze serie (Nehalennia 180) zijn we begonnen met het
voorstellen van de medewerkers aan de Zeeusche Nachtegael. De lijst van
contribuanten wordt in deze aflevering voortgezet.
Jacob Cats (1577-1660)
‘D. Jacob Cats mede Pensionaris aldaer [samen met Simon van Beaumont,
de als vijfde in de lijst genoemde, was hij, van 1621 tot juni 1623,
pensionaris van Middelburg], ende nu der stadt Dordrecht’, zo staat de
als zesde in de rij van medewerkers geplaatste persoon omschreven. Uit
het feit dat Cats pas als zesde wordt genoemd mag men wel opmaken
dat in de opsomming de maatschappelijke status doorslaggevender
was dan de literaire, anders zou Cats, de drijvende kracht achter de
gehele onderneming en algemeen erkend als het hoofd van de Zeeuwse
dichterskring, wel bovenaan gestaan hebben. Wel is zijn werk in de bundel
met zo’n 12 gedichten ruim vertegenwoordigd, iets wat uitgever Van de
Venne niet onwelkom zal zijn geweest gezien Cats reputatie.

Links: portret (tekening) van Jacob Cats door Adriaen van de Venne, gemaakt in 1618. Door het raam
is de Munnikenhof bij Grijpskerke te zien, Cats’ buitenverblijf in de jaren 1603-1623. Vermoedelijk is
dit het vroegst bekende portret van de dichter-staatsman. Origineel in het Rijksmuseum Amsterdam
(Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank).
Rechts: gravure ‘Cupido brille-man’ door Adriaen van de Venne. (Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank).
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Een van zijn gedichten is getiteld ‘Cupido brille-man’, geïnspireerd op
de nog vrij recente uitvinding van de verrekijker en waarvan de moraal
luidt: ‘De liefd’ is anders niet, als lieffelick bedroch’, waarbij Adriaen van
de Venne een fraaie gravure plaatste waarop het liefdesgodje met een
verrekijker zoekt naar mensen die hij verliefd kan maken. Wie ‘een slach van
lange brillen’ draagt, denkt dat hij alles scherp ziet, maar pas op: de liefde
bedriegt! Over Cats en zijn werk is op andere plaatsen al zoveel geschreven
dat we dat hier verder onbesproken laten.
Adriaen Hoffer (1589-1644)
‘D. Adrianus Hofferus, Burgemeester der stede Ziericzee’ is de volgende
dichter die we tegenkomen. Ook bekleedde hij de posten van thesaurier
en rentmeester-generaal van de domeinen der grafelijkheid van Zeeland.
Bovendien was hij afgevaardigde naar de Synode van Dordrecht en met vele
geleerden in den lande bevriend. Hoffer liet zich in de Zeeusche Nachtegael
met zijn bijdragen kennen als godsdienstig dichter en zedenverbeterend
emblematicus. Al deze stukken nam hij later, meestal omgewerkt, op in zijn
Nederduytsche poëmata (1635), een lijvig boek van vierhonderd pagina’s.
Hieruit blijkt een zelfbewuste manifestatie als dichter van een welgesteld en
alom geacht regent, die zijn publiek met zijn verzameld werk wilde beleren
en vermaken.
Een voorbeeld is het volgende gedicht Concordia discors:
Dees Honden twee aan twee gaan nevens een ghebonden,
Het jock is wel ghemeen, maar elck een kiest sijn sy,
De eene wilt dit heen, de and’re heeft ghevonden
Een wegh die hem behaaght, end’ wilt soo wesen vry,
Sy trecken teghen een, end’ willen van een wesen,
Sy konnen niet van een, het jock dat houd haar vast.
Het waar wel dienstigh dat dit werde veel ghelesen
Van man, end’ vrouw niet wel in eenen band ghepast,
Al zijn sy eens in trouw, nochtans soo zijn verscheyden
De willen onder een, de eene die wilt soo,
De ander die wilt dus, end’ twisten met haar beyden,
Sy zijn eens door haar echt, end’ oneens om een stroo.
Dit gedicht zou zo maar tegenwoordig nog geschreven
kunnen worden!
En dat Adriaen van de Venne ook honden kon graveren,
bewijst zijn bijpassende gravure.

Portret (gravure) van Adriaan Hoffer door Joannes
Sarragon, gemaakt in 1644. In een omlijsting met Latijns
randschrift dat informatie over de geportretteerde bevat.
Daaronder een achtregelig lofdicht in het Latijn door
Marcus Zuerius Boxhorn. Origineel in het Rijksmuseum
Amsterdam (Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank).
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Philibert van Borsselen
(ca. 1570/1575-1627)
Hoffers voorganger als rentmeester-generaal van de
domeinen der grafelijkheid van Zeeland volgt hem
op in de lijst van medewerkers. Ook was hij een tijd
burgemeester van Tholen en in die hoedanigheid
staat hij ook in de lijst: ‘Jonckheer Philebert van
Borssele, Burgemeester der stede Tholen’. Van
hem waren al twee uitvoerige, zeer welluidende
gedichten bekend: Strande (1611) en Den Binckhorst
(1613), het oudste hofdicht in onze letterkunde.
Ze behoren tot de beste renaissancepoëzie uit
het begin van de 17de eeuw. Het eerste is een
haast tweeduizend verzen tellend natuurgedicht
over de zee en haar talloze schatten, het tweede
een uitvoerige lof op het landleven, het vrome en
rustige bestaan op het land. Daarmee behoort hij
als dichter tot een van de aantrekkelijkste figuren
uit de dichterskring rond de Zeeusche Nachtegael.
Het gedicht in deze bundel getiteld ‘Galm-dicht ofte
Minnaers klachte’ is, na de twee bovengenoemde
werken, het enige nog gepubliceerde gedicht dat we
van hem kennen.
Gravure ‘Concordia
discors’ door Adriaen
van de Venne
(Zeeuwse Bibliotheek
/ Beeldbank).

Adriaen Valerius (ca. 1570-1625)
De lijst vervolgt met ‘Adriaen Valerius, Schepen en Raet Ter-vere’. Bekend
geworden met zijn Nederlandtsche gedenck-clanck uit 1626, een op last van
zijn erfgenamen te Haarlem gedrukte geschiedenis van de vrijheidsstrijd
tegen Spanje, doorweven en opgeluisterd met 76 liederen, die op drie
na alle van zijn hand waren. De uitvoering is luxueus, met zangnoten en
tabulatuur (notatiewijze) voor luit en citer en verschillende allegorische
prenten. Hij levert voor de Zeeusche Nachtegael één lied, de beschrijving
van een morgenwandeling in de buurt van Veere, een ochtendlijke lofzang
op de natuur - in het bijzonder de lokale vogelfauna - en haar Schepper. Hij
beschrijft hoe de morgenzon de zilveren dauw ‘oplicte van het land’ en hoe
alom de vogels ontwaken en de lucht met hun veelstemmig gezang vervullen.
Een citaat ter illustratie:
Dus vorderd’ ick mijn tret, en namp voorts heen mijn ganck
Na Sandijck in mijn hof; alwaar dat lude sanck
De soete Nachtegaal claar-stemmich, en daer neven
Het Conincxjen, de Knuut, de Leeuwerck (hooch verheven)
Die tierelierde vast, en clom met een vermaack,
De Ravens daar omtrent die riepen craack, craack, craack,
Want Iarelicx sy broen te Sandijck op den thoren,
Den wreeden Kuken-dieff die liet hem daar oock hooren, (...)
De dach-lief hebbend’ Spreeuw gespickelt, soet van beck,
Oock d’huys-begeerich Swaluw die prevelden op ‘t deck,
Den Kakelbonten Druyt in ‘t hipp’len hem verfraeyde,
De gout-glinst’rende Duuf geplum-voet ronckt en draeyde,
Den somer-vogel oock met ‘t Kuufken op zijn top,
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En den Calcoenscxhen-haan met uytghesteken crop,
Het Vincxken quinckeleerd’, het Meesjen clom en pickte
De Boomen op en neer, de Quackel spic me dicte,
Het Tortelduufken soet zijn gayken niet verliet,
De Pypperkens daarby, elck song zijn eygen liet, (...)

Portret (gravure)
van Johan de Brune
door Theodor
Matham, gemaakt
in 1656. De Brune
is hier afgebeeld als
raadpensionaris van
Zeeland. Origineel
in het Rijksmuseum
Amsterdam (Zeeuwse
Bibliotheek /
Beeldbank).

Een typisch gedicht in de trant van de rederijkers. En dat is geen wonder, hij
was tenslotte lid van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren en vanaf
1617 tot aan zijn dood overdeken. Het is daarom niet voor niets dat hij dit
gedicht eindigt met een enthousiast compliment voor de dichtende mannen
en vrouwen bij wie hij nu aansluiting had gevonden.
Johan de Brune (1588-1658)
De volgende is ‘Mr. Johannis de Bruyne, Advocaet tot Middelburgh’. Via
een plichtsgetrouwe loopbaan in de ambtenarij zou hij het in 1649 tot
raadpensionaris van Zeeland brengen. Zijn bijdrage aan de bundel bestaat
onder meer uit een serie raadselepigrammen die hij als volgt inleidde, met
een diepe buiging naar Cats:
Gunstighe Leser, ick werde schielick besprongen, om yets op te soucken,
dat onse jeuchdighe Nachtegael, tot een lichte pluyme mochte verstrecken.
Ende hoewel ick, naer mijn natuerlicke sucht,
beter versien was van vaster schachten, hebb’
ick evenwel, met een tochtich besluyt, het
selve in-ghewillicht. Over-siende dan, metter
haest, mijn ghemengde papieren, zijn my ter
hant ghevallen de luyren (om niet te seggen de
leuren [= prullen]) van mijn nieu-geboren Muse:
die geen meerder hooverdy en heeft, als dat sy
den Artsch-vader van onse Zeeusche Poëten,
niet alleen tot een vader, maer een lieftallighe
vriend heeft. Vaert wel, ende verwacht op een
ander tijd wat beters.
Een mooi staaltje van retoricale
bescheidenheid! Daarna volgen 25 ‘corte,
scherp-sinnighe beschrijvinghen, die voor
gheraedsels connen ghebruyckt werden’,
vierregelige epigrammen die opvallen door
hun bondigheid en hun kernachtige stijl. Een
voorbeeld:
Een Wieghe.
Des menschen eerste huys, wanneer hy is
gheboren;
Des menschen soete cruys, breeck-slaep,
ghewenschten toren:
Wanneer ick werd’ beweeght, mijn huys-heer is
in rust;
Wanneer ick stille stae, het schreeuwen hem
ghelust.
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Van heel andere aard is het gedicht ‘Domburghs-reyse’, opgedragen aan
zijn nichtje Susanna Zuydlands: de beschrijving van een plezierreisje naar
de Domburgse paardenmarkt, eeuwenlang een geliefkoosd uitje van de
Middelburgse burgerij. Het gezelschap, waarin de vrouwen de overhand
hebben, kortte zich de tijd met pandverbeuren en met een thans in onbruik
geraakt spelletje, dat het kleden van de bruid heette. Het is een vlot en
speels liedje dat, met een verwijzing naar deze bundel, als volgt eindigt:
Maer ick achte, dat ghy yet,
Hebt gehoort, een ander-mael,
Van de Zeeusche Nachtegael.
Dat ick daer oock, met geklangh,
Zou doen hooren mijn gezangh:
Dat ick als een schorre gans,
Onder swaenen, onder mans,
Onder priesters, als een leeck,
Zou doen schett’ren mijn gequeeck.
Wel Nicht, daer is oock wat van,
Als ‘t nu yeder blijcken kan:
Nochtans ziet ghy aen dees pen’,
Dat ick gheen Poët en ben.
Verder schrijft hij nog een lofdicht op Cats: ‘Deughds-lof: toe-geeygent
aen mijn Heer mr. Iacob Cats’, waarin hij, ‘betoovert door ‘t ghesang van
Catsy luyt en riet’, getuigt van zijn grote verering voort zijn collega in de
advocatuur en de poëzie. Het andere lofdicht is op de geestelijke vader van
het Zeeuwse piëtisme, Willem Teellinck.
Jacob Luyt (1592-?)
Nog een derde Middelburgse advocaat-dichter werkte aan deze bundel
mee: ‘Mr. Jacob Luyt, mede Advocaet tot Middelburgh’. Zijn voornaamste
bijdrage bestond, naast drie korte gedichten, uit een herderslied. Het is
een minnelied in arcadische trant zoals er in deze en de volgende eeuw
heel veel zijn geschreven. Het behelst de geschiedenis van ‘een herder
jong-bejaert, alleen end’ onghepaert’ die ‘daer ‘t Y de gulle cant, van ‘t vetbegraesde lant, begabbelt met sijn vloeden’, zijn schaapjes gaat weiden en
daar, aan de oevers van de Amstel, bij het ‘af-gaen van den dagh, wanneer
de son gingh daelen’ een herderin ziet slapen en op slag verliefd wordt bij
het zien van zoveel schoonheid. En dat gaat dan als volgt:
(...)
Hoe swiert die gouden crans
Ront-om haer voor-hoofts glans!
Ey! siet die gulden boogjens,
Hoe constigh end’ hoe net
Die van Natuur gheset
Zijn boven haer’ soet’ oogjens;
End’ hoe het witte velt
Daer nevens aen ghestelt,
Met aertjens is door-trocken.
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Wien soud’ niet ‘t schoon gebouw
Van sulcken braven vrouw
De ziel uyt ‘t lichaem locken?
Den herder in sijn sin
Aldus door nieuwe min
Vercracht, is neer-geboghen
Recht voor sijn Liefjes schoot,
End’ bleef daer, hallef doot,
Opt Nimphje sterlincx ooghen:
(...)
De rest van het verhaal laat zich raden.
Van deze Jacob Luyt is ons tot nu toe verder niets bekend.
Abraham van der Myl (1563-1637)
Uit de wijze waarop hij in de lijst genoemd wordt: ‘D. Abraham vander Mijl,
ghewoont tot Vlissinghen’ blijkt dat hij bij verschijnen van deze bundel al
niet meer in Zeeland woonde. En dat klopt, want deze oud-predikant moest in
1609 om godsdienstige redenen - hij koos partij voor de opkomende beweging
der Remonstranten - Vlissingen verlaten. Blijkbaar is er toch altijd contact
gebleven en waardeerde men zijn werk zodat deze geleerde predikant - hij
correspondeerde met talrijke theologen en filologen en andere geleerden
zoals Marnix en Hugo de Groot - alsnog een uitnodiging kreeg om mee te
werken. Hij leverde een tweetal bijdragen waaronder een lofdicht op Johanna
Coomans: ‘Aende deught-kunst ende geest-rijcke Joffrou Iohanna Coomans’.
Zij en haar man behoorden in de tijd dat Abraham van der Myl nog predikant
te Vlissingen was tot zijn beste vrienden en zijn bewondering voor haar - de
enige dichteres in dit gezelschap - stijgt in dit gedicht tot extatische hoogte
wanneer hij haar ‘een der jongste dochteren van Phoebus, ende een recht
voetster-kint der Musaes’ noemt. Hij verwondert zich er over dat haar
dichtersgave zo lang in het verborgene is gebleven en dat zij zozeer ‘in haest,
met groote spoet’ is ‘ghebaert, ghequeeckt een dichterinne goet’. Eerst ‘op
zijn heydensch’, vervolgens nog eens in ‘Christen tael’ weidt hij uit over haar
dichterschap, waarbij hij haar op één lijn weet te stellen met de beroemdste
dichteressen uit de Oudheid. Onder verontschuldigingen voor zijn eigen
gebrekkige verzen bidt hij haar tenslotte de fonteinen van haar dichterschap
overvloedig te laten stromen:
(...)
Mijn goede wil en heeft niet cunnen laten,
Me-Joffrou, of ick most in deser maten
U schrijven toe dit mijn goetwillich dicht,
Hoewel ‘t maer slecht te achten is veel licht;
Of schoon mijn veers en dichtens slappe aeren
(En ‘t is niet vreemt, ten aensien van mijn jaren)
Beginnen nu te worden drooch end’ hol
Van sap, bloet, geest, daer van de jeucht is vol.
Voort bid ick u, ick porre, rade, mane,
Dat ghe’ open set de voll’ en rijcke krane
van u fonteyn, die overvloedich welt
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Een stroom van Dicht: bespreng daermer ons velt:
Laet uytte mam en tepels van u sinnen
Doen stralen uyt den geest, die daer sit binnen:
Dat deur u wordt verquickt ons Vaderlant,
Oft ymmers die, die nae u Dicht-kunst brant.
Coomans wijst in een daaropvolgend gedicht ‘Aenden Hooch-gheleerden
Heer, D. Abraham vander Myle’ deze loftuitingen af, haar enige wens is
steeds geweest om haar ‘lieven Man in alles te voldoen/In sorge van het
huys; en kinders op te voen’. En ze vervolgt: ‘Doch, soo gelijck de booch
niet altijdt is gespannen/Soo can des menschen geest niet eeuwich sijn
gebannen/Van sijn gewenste lust noch staen aen eene saeck,/Hy moet oock
altemet becoomen sijn vermaeck’. En, zegt ze: ‘En om den swaren geest
somwijlen te verlichten/Heb’ ick dan altemet bestaen een werck te dichten’.
Ze besluit dan met de regels:
(...)
Ick sal dan weerde Vrient, u soete gunst ghedachten
In dancke nemen aen; maer wilt my geensins achten
Voor dat ick niet en ben. Want, soo ick sellif merck,
Al wat ick maken kan en is maar vrouwen-werck.
Deze exuberante loftuitingen van de kant van Abraham vander Myle en
het geenszins feministische weerwoord van Johanna Coomans maken
onderdeel uit van een renaissancistisch (Zeeuws) vormenspel dat hier met
verve op papier wordt gezet.
Leonard Peutemans (1590-1622)
Was Abraham van der Myl de enige theoloog onder de medewerkers,
Leonard Peutemans was de enige medicus: ‘D. Lenart Peutemans, Doctoor
in de Medecijnen tot Middelburgh’. Hij was stadsdokter sinds 1617. Hij
was bevriend met Cats, wiens bundels Maechen-plicht en Sinn’- en minnebeelden hij van een paar lofdichten voorzag. Zijn enige bijdrage aan de
bundel is gewijd aan Anna Roemer Visschers die hij sinds 1618 kende: ‘Aen
de Beroemde ende Konst-rijcke Jonckvrouwe Anna Roemer Visschers, Op
haar onverwachte vertrek uyt Middelburch den 11. Julij 1622’. Hij bezingt de
droefheid die de Zeeuwse herders, oftewel de vrienden van de ‘nimf’ Anna,
voelden toen zij op het Veerse hoofd afscheid van hen nam. Hij verwoordt
het op de gebruikelijke klassieke wijze aldus:
(...)
Phoebus hadd’ nauw uytgekeken,
Of de Nimph quam aengestreken,
Deftich op het Veersche hooft:
Hier heeft haer die bend’ ontfangen,
Die daer wachte met verlangen,
End’ ons van dit pand berooft.
Als sy nu was afgevaren,
Vlottend’ op de saute baren,
Door dit swemmend heyr gheleyt;
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Al de Herders van den lande,
Staende treurich op het strande,
Hebben haer vertreck beschreyt.
Hebben daer met vele tranen,
All’ haer deuchden gaen vermanen,
Yder thoonde daer sijn jonst:
Mopsus prees haer fierich spreecken;
Tytirus veel ander streecken,
Oock haar dicht, en teecken-konst.
Coridon met druck bevanghen,
Ginck sijn lulle-pijpe langen,
End’ hy speelde het laetste dicht:
Dat hy in de groene hoven,
In de Beemden van west-hoven,
Met haer onlanx had’ gesticht.
Hier-en-tusschen is verdwenen,
En de Nimph’ niet meer verschenen,
Daer nu Coridon om sneeft;
Sijnen roem is nu gheweken,
Naer den Amstel en de beken,
Daer sy hare weyden heeft.
Wat een beeld: Anna wegvarend onder
begeleiding van zeenimfen en zeegoden terwijl
haar Zeeuwse herders-vrienden, voorzien van
in de arcadische poëzie veel voorkomende
herdersnamen ontleend aan de klassieke
oudheid, huilend haar talenten prijzen. En
de arme Peutemans (alias Coridon) speelt
ondertussen op zijn doedelzak het lied dat
hij voor haar zong in de tuin van kasteel
Westhoven (onder Oostkapelle).
Een beter slot van deze aflevering had ik niet
kunnen bedenken.
Ronald Rijkse (1946; neerlandicus) is oud-conservator Oud
bezit en Bijzondere Collecties van de Zeeuwse Bibliotheek,
thans conservator Handschriften van het KZGW (Zeeuws
Genootschap).

Begin van het gedicht over Anna Roemer
Visschers van Leonard Peutemans met het
kopstuk (houtsnede) van Adriaen van de Venne
waarin twee mannen, twee honden en twee
slangen (Zeeuwse Bibliotheek / Beeldbank).
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‘Een diepe minachting voor de verkeersregels’

Zeeuwse nozems in de vroege jaren zestig
Jan J.B. Kuipers
Het woord ‘nozem’ stamt uit 1955, maar Zeeuwse nozems en ‘brozems’
(bromnozems) duiken begin jaren zestig pas echt op in de Zeeuwse pers. Ze
markeren het begin van de moderne jeugdcultuur.
In het centrum van het Zuid-Hollandse Delft was in 1961 al een
bromfietsverbod uitgevaardigd, maar zó ver wilden de Zeeuwse overheden
nog niet gaan. Wel zonnen stadsbesturen in de provincie op ‘verscherpte
maatregelen’ tegen de lokale bromnozems, aldus een voorpagina-artikel in
de PZC van vrijdag 30 juni 1961.
De bromnozems waren jongens tussen zestien en twintig jaar. Hun
voornaamste bezigheid: brommen! De ‘bromfietscircuits’, de vaste
rondjes die ze in hun vrije tijd ontelbare keren knetterend aflegden,
waren ‘een plaag’ geworden, berichtte de verslaggever. De voertuigen
van de bromnozens ‘maken opmerkelijk veel geluid, het bepaalde traject
wordt zonder ophouden gereden, met een diepe minachting voor de
verkeersregels’. De verlangde overdosis decibellen werd bereikt door het
weghalen van de knalpot.
De plaag gold vooral het ‘winkelend en wandelend publiek dat niet zelden
op onprettige wijze in aanraking met deze bromfietsen komt’. Ietwat
sussend werd erbij aangetekend dat het maar een kleine groep was die,
scheurend, steigerend en zigzaggend, de overlast veroorzaakte. Een
opzichtige groep niettemin: ‘De kleding is meestal net zo kleurig als het
lawaaimakend voertuig.’
Waar kon je in 1961 de overlast beleven? In Zierikzee werd het circuit
gevormd door de route Dam – Mol – Havenplein – Appelmarkt. In Goes
scheurden de bromnozems over de Grote Markt, Lange Kerkstraat,
Klokstraat, Lange Vorst- en Lombardstraat. Het Middelburgse geknetter was
vooral te vernemen op de Pottenmarkt, Markt en Lange Delft.
Terneuzen vormde nog een gunstige uitzondering: ‘De voortdurend
rondrossende bromfietsen ontbreken nagenoeg.’
In Vlissingen werden de trommelvliezen getergd in de Walstraat, op de
Kleine Markt en de Nieuwendijk.
Zat je vette kuif wel goed?
Vlissinger Henk Feij had zo’n veertig jaar later nog zeer levendige
herinneringen aan de nozems in zijn stad. Zijn gedachten gingen
bijvoorbeeld terug naar de jongens van Prins, die toen nog directeur,
architect bna/bni en grafisch vormgever van verffirma Prins moesten
worden. ‘Ik kan mij nog herinneren dat zij in de jaren zestig het
jongerenbalkon van onze kerk opstoven,’ schreef hij, ‘al enigszins balsturig.
Zij waren wel vijf jaar ouder dan ik. Joop, Freek en Coks en zagen er
artistieker en more-well-to-do uit dan andere jongens op datzelfde balkon.
Lange jassen, kragen op, kleurige dassen, krullend haar en zowaar al in bezit
van automobielen. Zat je vette kuif wel goed, hing je broek wel juist op je
schoenen, het waren de dingen waar je het als tiener zelf druk mee had.’
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Een ander beeld van Feij, uit 1964-1965: bromnozems met ‘kippenkontjes’
verzamelen zich op de Kleine Markt in de portiek van de PZC. Hier werd
de krant in losse pagina’s opgehangen in vitrines. De sportuitslagen waren
populair, maar ook de opgeprikte glanzende zwartwitfoto’s met het getypte
onderschrift van verschillende persbureaus. ‘Een doordeweekse dag in
voor- of naseizoen, in de jaren zestig, aan het eind van de middag. Tegen
de zijkant in de portiek stonden daar geleund, of achteloos met de duimen
hangend in de riemlus van een spijkerbroek, overhemd met de kraag op en
knoopjes los, met zwartleren laarsjes geschoeid: de Vlissingse nozems van
wie je sommigen bij naam kende. Ze droegen vaak een uitgerolde vetkuif
met van achter een zogenaamd kippenkontje.’ Ze kwamen niet echt voor
de krant of de sportuitslagen, ‘ze floten waar nodig de meisjes aan van de
Huishoudschool, die vanuit het Groenewoud, via de Walstraat, al fietsend
de weg naar huis hervonden. Florets, rood met zwart en wit met antraciet,
of grijze Zündapps stonden achter elkaar te imponeren naast de stoeprand
van de drukste winkelstraat.’ Met een plaatje van een tijger op de tank en
opgesierd met strips of andere zaken. ‘In de zomervakantie zag je Florets
met Duitsers erop, die tijdelijk de stad en de meisjes innamen. Duitsers
bereden Kreidler Florets met nummerborden als op motoren, hadden
spatborden met pin-up-meisjes en vossenstaarten, die wapperden aan
glimmende spiegels; dat knetterde allemaal net iets meer... Duitsers hoefden
geen stepjes voor een duo-passagier. Vlissingse meisjes konden gewoon in
nylon kousen en pumps, met twee strakke benen vanuit een rokje, aan één
kant zitten. This is rock ‘n’ roll. James Dean, Gene Vincent, Vince Taylor,
Eddie Cochran…’
Na Provo, omstreeks 1966, kwamen de ‘artistiekelingen’ op Puch of Tomos,
aldus Henk Feij, ‘met zweefzadels en hoge of in elk geval afwijkende
sturen en voetversnellingspookjes. Zij lazen thuis de krant en bladen over
popmuziek, droegen het haar lang, knallerige sweaters, spijkerbroeken en
suède schoenen.’
Duitse bromnozems in Vlissingen, die de jaloezie van de lokale ‘brozems’
wekten. Maar niet alleen in Vlissingen had de komst van steeds groter
wordende aantallen jeugdige toeristen grote gevolgen. Zo moest de politie
in de zomer van 1963 meermalen optreden tegen jonge kampeerders in
Renesse. De restaurants en dansgelegenheden waren er overvol, hetgeen
wrevel en ruzie veroorzaakte; vechtpartijen op straat waren het gevolg.
Zwartleren jacks en petticoats
Blue Suede Shoes van Elvis klonk vanuit de jukebox van Café Nationaal over
de Goese Markt. Tom Rentmeester uit Ovezande over de gloriedagen van de
bromnozem-era: ‘Het is zaterdagavond en binnen in het paarse blacklight is
het een menigte van jongens met vetkuiven in zwartleren jacks, eventueel
vergezeld door hun vriendinnen in petticoats. De Grote Markt staat vol met
brommers en auto’s, het uitgaansleven is in volle gang. Er wordt gedanst in
De Prins van Oranje, Schouwburg Juliana en Het Schuttershof, maar vooraf
is het altijd een pilsje nemen bij Ome Gerrit Luyk…’
Jongens uit de Zuid-Bevelandse dorpen trokken in het weekend naar de
nabije steden om hun vertier te zoeken. Rentmeester: ‘De bromnozems
trokken naar ruige bars zoals Michieltje in Vlissingen. Voor de cafés
Nationaal (van Gerrit Luyk) en Flora (van zijn broer Jan Luyk) aan de Grote
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Markt in Goes stonden op zaterdagavond meer dan honderd
glimmende brommers geparkeerd. Achterop de buddyseats
reden de meisjes mee naar de dancings, hun armen stevig rond
het middel van hun jongens geslagen. Merken zoals Kreidler/
Zündapp en Bianchi waren snelheidsmonsters voor de rockende
jeugd. Helmen waren nog niet verplicht, maar ‘s winters wel
lekker warm. Met een krant onder je leren jas voor je borstkas en
een regenbroek aan, was je redelijk tegen de kou beschermd.’
In wat latere jaren openden verschillende nieuwe bars in Goes
waar de jeugd zich verzamelde, zoals Bar Chalet aan de Opril
(Cees Hogesteger) en de fameuze Ganzebar aan de Markt (Fam.
Flipse, vanaf 1967). De Top-40 hits kocht je bij Stroom, waar
Rentmeester zelf werkte en waar Jan van Schaik, drummer van
de bekende plaatselijke band The Shazams, platen verkocht.

Een Zuid-Bevelandse
bromnozem in de
jaren zestig: Tom
Rentmeester met
vetkuif, leren jack en
buikschuiver (collectie
T. Rentmeester; afb.
in Jan J.B. Kuipers,
‘Brommers, gitaren en
spandoeken’, 2005).

Biotoop van de nozem
Engelse Rockers kwamen twee zomers terug luidkeels in
het nieuws, berichtte de Haagse Post in 1965, nadat ze op
een zonovergoten strand hun meer naar verfijning neigende
generatiegenoten de Mods te lijf waren gegaan. Deze Engelse
gangs inspireerden ook in Nederland ‘duchtige bendevorming’,
wist het blad. In plaatsen als Amsterdam en Den Haag had
vrijwel elke wijk haar eigen bende met haar eigen, Engelse, naam.
Nederlandse nozems: het verschijnsel was nog niet benoemd of er was
al een autoriteit: niemand minder dan de – ook later spraakmakende
– socioloog W. Buikhuisen, in 1965 eenendertig jaar oud en kort tevoren
gepromoveerd op een proefschrift over nozems. Buikhuisen meende dat
in Nederland bij de nozems vooral ‘verwaarlozing van het uiterlijk’ opviel.
Misschien was ook de geringe populariteit van de motorfiets er oorzaak
van dat Nederland geen Rockers zoals Engeland kende, maar slechts
bromnozems. ‘Dat vind ik trouwens een heel positief punt bij de Rockers:
hun technische belangstelling. Hier in Nederland zitten wel wat jongens aan
hun bromfiets-carburateur te knutselen, en dat is al verboden,’ verklaarde
Buikhuisen in 1965.
Buikhuisens studie heette Achtergronden van nozemgedrag. Het onderzoek
had geduurd van 1960 tot 1965. Diverse karakteriseringen van de
Nederlandse straatnozems kwamen naar voren. Ze kwamen overwegend
uit de lagere maatschappelijke klassen en hadden – althans volgens
Buikhuisen – een minder dan gemiddelde begaafdheid. In slechts weinig
gevallen ging hun werk ‘het peil van de geoefende arbeid te boven’, deelde
de nozemdoctor mee in een artikel uit 1966. Tegenover hun werk stonden ze
vrij positief, maar leren en studeren trok hen niet. Ook voor sport, politiek,
techniek, maatschappelijke gebeurtenissen en hobby’s konden ze maar
weinig aandacht opbrengen. ‘De gedachtenwereld van deze straatnozems
gaat het directe kringetje waarin zij leven niet te buiten.’ Ze hadden geen
ambities, geen behoefte aan macht. ‘Vechten en avontuur trekt hen aan.
Zij houden ervan om op te vallen. Zij zijn impulsief, vervelen zich sterk en
kunnen niet goed tegen alleen zijn.’
De straat, de bioscoop, de cafetaria: dat was de biotoop van de nozem.
Oók in Zeeland. Enkele jaren later volgde een nieuwe omwenteling: de
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buikschuiver werd verdrongen door Puch en Tomos met hoog stuur, de
vetkuif was plots een antiquiteit en maakte plaats voor lang haar. Nieuwe
onderzoekers en zedenpredikers stortten zich op de jongere broertjes en
zusjes van de nozem.
Jan J.B. Kuipers (1953) is hoofdredacteur van Nehalennia. Hij publiceerde honderden artikelen en
ongeveer zestig boeken, zowel non-fictie als fictie voor volwassenen en kinderen:
www.janjbkuipers.nl

Brylcreem: onmisbaar
hulpmiddel om de
kuif van de nozem in
model te houden.
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Exposities in het Zeeuws Archief

Slavenhandel en slavernijverleden in beeld
Hoe verliep een slavenreis en wat is er nog te zien van het slavernijverleden
in Suriname? Op deze vragen geven twee tentoonstellingen in het Zeeuws
Archief in Middelburg antwoord. In het kader van de herdenking van 150
jaar afschaffing slavernij (1863-2013) en 200 jaar afschaffing slavenhandel
(1814-2014) zijn er twee exposities te zien: ‘Aan boord van een slavenschip’
met vooral archiefstukken over de driehoekshandel uit het door Unesco
tot werelderfgoed benoemde archief van de Middelburgse Commercie
Compagnie, en de fototentoonstelling ‘Reis langs de Surinamerivier’,
waarin een ontmoeting met heden en verleden is vastgelegd in beeld. De
foto-expositie is te zien tot en met 11 oktober 2013, de tentoonstelling over
de driehoekshandel tot en met 31 december 2014 van maandag tot en met
vrijdag en elke 1e zaterdag van de maand van 9.00 tot 17.00 uur. De toegang
is gratis.
Aan boord van een slavenschip
De tentoonstelling Aan boord van een slavenschip: Driehoekshandel
Zeeland – West-Afrika – Caraïben (1732-1807) brengt het verloop van een
slavenreis in beeld. Van de voorbereiding, de reis van Middelburg naar
West-Afrika, het inkopen van goud, ivoor en slaven, de oversteek naar
West-Indië (Caraïbisch gebied) met aandacht voor het leven aan boord
van een MCC-schip, de aankomst in West-Indië en de verkoop van slaven
aan de plantagehouders, het inkopen van retourgoederen, de thuisreis en
tot slot de verkoop van alle handelswaar in Middelburg. De archiefstukken
in de tentoonstelling komen hoofdzakelijk uit het rijke archief van de
Middelburgse Commercie Compagnie, dat sinds 2011 is opgenomen in
het Memory of the World Register van UNESCO. Het webartikel met de
catalogus is te raadplegen op:
http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/exposities/
tentoonstelling-aan-boord-van-een-slavenschip
Reis langs de Surinamerivier
In de foto-expositie Reis langs de Surinamerivier – ontmoeting met heden en
verleden heeft de Kloetingse fotograaf Jan Koeman herinneringen aan het
koloniale verleden in Suriname vastgelegd. Suriname is in de zeventiende
eeuw enige tijd een Zeeuwse kolonie geweest en bleef tot 1975 onder
Nederlands bestuur.
Jan Koeman volgde voor de tentoonstelling de Surinamerivier vanaf de
kust stroomopwaarts en laat in zijn werk onder meer zien hoe de Marrons,
indertijd de naam voor slaven die het binnenland in vluchtten, nu leven.
In de expositie worden ook enkele bouwkundige objecten uit de Zeeuwse
periode in beeld gebracht, zoals Fort Zeelandia en de uitwateringssluisjes
die door de Zeeuwen werden aangelegd.
Meer informatie over deze expo in het webbericht met
tentoonstellingscatalogus:
http://www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/exposities/expositiereis-langs-de-surinamerivier
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Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg, tel. 0118-678800.
info@zeeuwsarchief.nl
www.zeeuwsarchief.nl
www.twitter.com/zeeuwsarchief

Scheepsjournaal van
het MCC-fregatschip
‘De Geertruyda en
Christina’ varende van
Middelburg via Guinea
naar Suriname onder
bevel van kapitein
Cornelis van Rakom,
1783-1785. In de marge
worden overleden
bemanningsleden en
slaven aangeduid met
een pictogram (Zeeuws
Archief, toegang 20
Archief MCC, inv.nr.
429).

Schilderij door Engel Hoogerheyden (Middelburg 1740-1807), voorstellende 10 snauwschepen van de
Middelburgsche Commercie Compagnie, onder meer ‘De Nieuwe Hoop’ (3de van links, begin eerste
reis 1762, einde laatste reis 1785), ‘De Vigilantie’ (6de van links, begin eerste reis 1778, einde laatste
reis 1781), ‘De Jonge Willem’ (8ste van links, begin eerste reis 1769, einde laatste reis 1779) en ‘De
Eenigheid’ (10de van links, begin eerste reis 1761, einde laatste reis 1767) (Stadhuiscollectie Gemeente
Middelburg).
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Van de Zêêuwse Dialectverênigieng
Van de redactiecommissie
De koppeling van de stukjes ‘Van de redactie’ met de vragenlijsten blijkt
in de praktijk heel goed te bevallen. Er komen heel wat reacties binnen en
op deze manier kunnen veel interessante gegevens over volksgebruiken
worden verkregen. We gaan dus voorlopig zo maar verder. Al heel wat
onderwerpen uit het dagelijks leven zijn inmiddels al aan de orde geweest:
o.a. de schoonmaak, de was, de inmaak en het bereiden van voedsel.
Deze keer wil ik het hebben over ‘op visite gaan’. Dat was een vorm van
vermaak, waarin interessante ‘patronen’ te ontdekken zijn. Zo waren er
door de week dagen waarop men overdag niet op visite kon gaan of visite
kon ontvangen. Op maandag was het ‘wasdag’, op dinsdag moest men
strijken, op vrijdag werd de boel schoongemaakt en op zaterdag moest
alles weer netjes gemaakt worden voor de zondag. Zo bleven alleen de
woensdag en de donderdag nog over.
’s Avonds was vanaf dinsdag, de hele week door wel geschikt. Meestal ging
men al vroeg van huis, maar ook bijtijds weer naar huis, want de volgende
dag liep de wekker alweer vroeg af. Vroeger was men meestal wel weer
thuis op het tijdstip waarop tegenwoordig de jeugd begint te ‘stappen’.
Hier wat persoonlijke ervaringen, van zo eind jaren veertig. Ik was toen
een jaar of drie/vier. Omdat ik een ‘nakomer’ was, vond ik moeder (geb.
1903) oud. Af en toe mocht ik met haar mee op visite naar een buurmeisje
van vroeger. We gingen dan zo rond een uur of twee in de middag, lopende
binnendoor langs de landerijen, want moeder kon niet fietsen. Aangekomen
bij de bejaarde gastvrouw, werd ik op een hoge stoel geplant en durfde niet
van mijn plaats te komen. Zo zat ik daar maar stil te kijken en te luisteren.
Er was daar geen speelgoed en zelf nam je dat ook niet mee. De gastvrouw,
die weduwe was, vertelde met harde stem allerlei nieuwtjes, nadat er thee
met melk en suiker geserveerd was. Je kreeg daar een brokke (babbelaar)
bij. Intussen tikten de breinaalden tegen elkaar, zowel die van moeder
als de gastvrouw, want het nuttige moest met het aangename verenigd
worden. Van het gonzende gekeuvel dommelde ik af en toe in. Het was er
voor een kind ook wel heel saai. Vóór het avondeten mocht ik van de stoel
af, want we gingen buiten het hof bekijken, hoe alles groeide en weinig
bloeide. We bleven ook brood meeëten. Ik vond dat altijd spannend, want
wat kwam daar als beleg op terecht? Toch niet schijfjes van een gekookte
varkenshiel? Gelukkig werd het boter met een flinke schep suiker voor
mij. ‘s Avonds kwam vader, op de fiets. Hij had thuis gegeten. Nadat er nog
een drankje geschonken was, moeder en ik een glaasje weck en vader een
glaasje vieux of jonge jenever, gingen we tegen half tien weer naar huis.
Moeder en ik in de schemer langs de sloot van het enge kerkhof en vader
op de fiets over de weg. Als we dan thuiskwamen zat hij onder de lamp de
krant te lezen. Het was heel gezellig geweest!
Soms kwam er een vriendin van mijn moeder met haar man ’s avonds op
visite. Die bleven altijd heel lang. Zo lang soms, dat die vrouw af en toe
indommelde, zoals je dat ook wel eens in de kerk tijdens de preek kon zien.
Een visite in de winter stond in Ouddorp bekend als ‘een aeven’ie raoke’
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Pau Heerschap.

of een ‘aeven’ie stoppe’. Dat was nog in de tijd dat er geen doodsdreigende
boodschappen op de pakjes sigaretten of shag of op sigarendoosjes
stonden. Over zo’n avondje wist mijn vader nog een leuke anekdote te
vertellen. Het betrof hoofdzakelijk een herenvisite. Het was toen zo dat
sommigen er lopende en anderen op de fiets naartoe gegaan waren. Het
liep wat tijd betreft een beetje uit. Het werd zelfs laat. De gastheer was het
zat en zei op een gegeven moment:
‘De laopers kunne alvast wel gôô! ’ (De lopers kunnen alvast wel gaan.) Niet
iedereen begreep het en de gastheer gaf een nog duidelijker hint: hij pakte
de wekker van het bedsteeboord en begon die demonstratief op te winden.
Ook ervaringen wat betreft ‘op visite gaan’? Stuur ze ons of vul de
vragenlijst in. We hopen er als redactie weer in geslaagd te zijn er een
interessant en boeiend geheel van maken en wensen u weer veel lees- en
kijkplezier.
Pau Heerschap

VERENIGINGSNIEUWS
De afgelopen tijd is de website van onze vereniging vernieuwd. De
teksten zijn aangepast en actuele foto’s ingevoerd. Het geheel ziet er heel
aantrekkelijk uit. Kijkt u ook eens op onze site: www.zeeuwsdialect.nl
Op Schouwen-Duiveland is een actieve groep bezig een verhalenbundel
op een CD te zetten die deze herfst nog op de markt zal komen. In
samenwerking met de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
zoeken we nog naar een presentatiedatum, maar u leest hierover vast en
zeker meer in de lokale kranten.
Op Noord-Beveland wordt in samenwerking met mw. Fiona Hack
(Wissenkerke) een hoorspel in dialect ontwikkeld, dat ook deze herfst op de
markt verschijnt. Een primeur: een dialecthoorspel in het Zeeuws op CD.
De statuten van onze vereniging zijn ruim dertig jaar oud en gericht op de
totstandkoming van het Supplement. Daarom hebben we de doelstelling
aangepast en verruimd. We verzamelen niet alleen dialectwoorden maar
ook gegevens omtrent folklore, zoals dat destijds in de doelstelling van
1928/29 werd vermeld. We verzamelen straks niet alleen gegevens op het
gebied van dialect en folklore, maar publiceren die ook.
Sinds enige tijd is onze vereniging aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (Anbi). DaarDoor wordt uw donatie (niet contributie)
aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarvoor
is het per 1 januari 2014 nodig dat de statuten en het Huishoudelijk
Reglement (HR) actueel zijn. In het HR worden zaken geregeld omtrent
bestuursvergaderingen en de algemene jaarvergadering.
Zowel de statuten als het HR komen in de komende algemene
jaarvergadering ter sprake en worden voorgelegd om goedgekeurd te
worden.
Nehalennia is een kwartaalblad dat tot nu toe administratief was
ondergebracht bij de Werkgroep CultuurHistorie van het Zeeuws
Genootschap. Per 1 jan. 2014 legt penningmeester drs. Hans Nagelkerke die
functie neer en komt de administratie bij onze vereniging. Dat betekent dat
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vanaf die datum in onze jaarvergadering verantwoording wordt afgelegd
door de penningmeester van Nehalennia en de kascontrolecommissie.
Voor alle duidelijkheid: dit is de enige verandering die onze leden van deze
omschakeling merken. U blijft de contributie van € 20,– volgend jaar op
dezelfde manier betalen.
Zeeuwse Dialectdag
U treft hieronder de uitnodiging voor de jaarlijkse dialectdag. We
hopen een interessant programma aan te bieden, waarbij zowel folklore
als dialect aan de orde komen. We hebben daarvoor mr. Gerard
Smallegange bereid gevonden ons ’s morgen mee te nemen naar het
Zeeuwse platteland. De heer Smallegange is bekend van radio en tv,
maar ook van zijn schitterende boeken over boerderijen. ’s Middags
hebben we Zeeuwse Sien achter de microfoon. In haar dialect van
Walcheren zal ze ons een aangename middag bezorgen. Inschrijven
gaat net als voorgaande jaren en wie het eerst komt, het eerst maalt. De
toegangsbewijzen worden dit jaar niet opgestuurd: ze liggen gereed bij
de ingang van de zaal. Hopelijk ontmoeten we elkaar die dag in Landlust!
Tot ziens.
Uitnodiging voor de Zeeuwse Dialectdag 2013
Thema: Nog volop Zeeuwse Volkscultuur
De Zêêuwse Dialect Verênigieng nodigt u uit voor 37e jaarlijkse
Dialectdag op zaterdag 19 oktober zal worden gehouden in de sfeervolle
Zeeuwse boerderij ‘Landlust’, Landlustweg 1, 4455 TK Nieuwdorp, tel.
0113 61 25 89.
Het bestuur biedt u het volgende programma aan:
09.30 Ontvangst met koffie en een Zeeuwse bolus
10.00
Opening door de voorzitter, Adri Scheele
10.00
Algemene ledenvergadering
		
1.	 Opening van de jaarvergadering 2013
		
2.	 Notulen vorige jaarvergadering, 20 okt. 2012 (zie blz. 32)
		
3.	 Ingekomen stukken en mededelingen
			 a. Wijziging statuten, zie blz. 32.
			 b. Vaststelling Huishoudelijk Reglement, blz. 55 e.v.
		
4.	 Verslagen Kascommissie over 2012
		
5.	 Jaarrekeningen en verantwoording financieel beheer,
			
worden in de vergadering uitgedeeld.
			 Benoeming nieuw lid Kascontrolecommissie
			 Afredend is mw. Roos Manderveld-van Veen
		
6.	 Begroting 2013
		
7.	 Verkiezing nieuwe bestuursleden.
			 Reglementair aftredend en herkiesbaar is
			 mw. Thea de Bruine-de Smet en de heer Kees Heule.
			 Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter Adri Scheele.
		
8.	 Benoeming penningmeester Nehalennia per 1 jan. 2014.
			
Voor deze functie stelden zich kandidaat
			 mw. Th. De Bruine-de Smet en de heer dr. G. Will.
		
9.	 Kort verslag activiteiten
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10.	 Verslag Zeeuwse Taele
		
11.	Rondvraag
		
12.	Sluiting.
			 N.B. Wie de stukken thuisgestuurd wenst,
			 neemt minstens tien dagen voor de vergadering
			 contact met het secretariaat op.
11.30
Optreden Engel Reinhoudt
11.45
Aperitief en lunch
13.45
Optreden Zeeuwse Sien
Afsluiting door de voorzitter rond 14.30 uur met informeel samenzijn na het
zingen van het Zeeuwse Volkslied.
Aanmelden kan uitsluitend door storting van het verschuldigde bedrag
van € 30,– op banknummer NL96 INGB 0656 2500 46 t.n.v. Zeeuwsche
Vereeniging voor Dialectonderzoek, Goes onder vermelding Dialectdag
2013. Graag vóór 1 okt.
Toelichting bij punt 3a
In de oprichtingsstatuten van 1929 wordt de doelstelling als volgt
omschreven: “De vereeniging stelt zich ten doel het bevorderen van de
belangstelling in en de bestudering van de Zeeuwsche dialecten.”
De huidige statuten van maart 1979 spreken van “het bijeenbrengen van
dialectmateriaal onder andere ten behoeve van de aanvulling van het Het
Woordenboek der Zeeuwse Dialecten.”
Het bestuur stelt voor de doelstelling “Het bijeenbrengen en publiceren van
dialectmateriaal en aspecten van de Zeeuwse Volkskunde in Zeeland en op
Goeree-Overflakkee.”
Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek
Secr; Boterzandestraat 15
4521 AS Biervliet
0115 48 15 21
rwillemsen@zeelandnet.nl

Notulen jaarvergadering 2012
Jaarvergadering, gehouden in Landlust, Nieuwdorp, op 20 okt. 2012, met
125 leden.
1. Opening
De voorzitter opent om 10.00 uur de jaarvergadering. Hij heet de talrijk
opgekomen leden en sympathisanten, van harte welkom, in het bijzonder
de ereleden de heer en mw. Oele uit Kapelle.
2. Notulen
De notulen van de vorige jaarvergadering worden onveranderd
goedgekeurd met dank aan de secretaris.
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3. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris, Rinus Willemsen, meldt dat
het afgelopen jaar het aantal leden dat de
vragenlijsten invulde, bijna verdubbeld is.
Dat is goed voor het lopend onderzoek.
Hij geeft enkele voorbeelden van de
antwoorden die op de lijsten kwamen.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag over het verenigingsjaar
wordt onveranderd goedgekeurd, met dank
aan de secretaris.

De stoelenmatter
op de Zeeuwse
folkloristische markt.

5. Jaarrekening 2011
De penningmeester, Jaap Murre,
geeft een overzicht van het financieel
verenigingsjaar. Het ziet er volgens hem
vrij gunstig uit. Mw Jo Priem-Franse doet
verslag namens de kascontrolecommissie
en stelt voor de penningmeester en bestuur decharge te verlenen over
het boekjaar 2011. De vergadering gaat hiermee akkoord, ondersteund
met een hartelijk applaus. Vervolgens krijgt de burgemeester van
Middelburg het woord als inleidende speech op de benoeming van onze
penningmeester tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. (Zie hiervoor
verder het dagverslag).
6. Lid Kascontrolecommissie
Als nieuw lid van de kascontrolecommissie zwijgt de vergadering. Het
bestuur stelt voor mw. Catrien Koole.
Afscheid wordt genomen van mw Jo Priem-Franse.
7. Verkiezing nieuw bestuurslid
Aftredend en niet herkiesbaar zijn de bestuursleden Arie Damman en Jaap
Murre. In de vacature van de heer Damman kan tijdens deze vergadering
niet worden voorzien. Als opvolgster van de heer Murre, meldt zich mw. P.
van Hoeve uit Goes aan. Zij stelt zich aan de vergadering voor. Momenteel
is ze penningmeester van de heemkundige kring ‘Philippusland’ op
Sint-Philipsland
en zij stelt de
vergadering gerust
met de afsluitende
opmerking ‘en daar
is het in elk geval
goed gegaan’. De
vergadering gaat
met de benoeming
akkoord.
De voorzitter
spreekt de
vertrekkende
Meermin, het lokaal van de bolclub van
bestuursleden toe.
Waterlandkerkje.
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Zij worden tot ereleden benoemd, ontvangen een certificaat en boeken
als afscheidscadeaus. Voor de dames zijn er bloemen. Beide heren
spreken hun dank en waardering uit voor de vereniging. Reglementair
aftredend en herkiesbaar is mw. R. Nieuwenhuijse-Kleppe, die haar
herbenoeming aanvaardt.
8. Verslag activiteiten
Bestuurslid Pau Heerschap doet verslag van de verrichte activiteiten
het afgelopen jaar. Hij staat daarbij stil bij het ontwikkelen van een CD
met verhalen, per regio. Volgend jaar hopen we op de
dialectendag een CD van Schouwen-Duiveland te mogen
presenteren. Verder wijst hij op de doelstelling van onze
vereniging, die naast dialect, ook aandacht vraagt voor
de volksgebruiken. Daarmee hopen we het komend
jaar aan de gang te gaan. Als voorzetje komen daarvan
enkele onderwerpen na de vergadering ter sprake, zoals
Strao, garnalen pellen, Nieuwjaarsduik, krulbollen en
het verloren gegane ‘de wete doen’.
De voorzitter herinnert de vergadering aan het
dialectkwartetten op 34 Terneuzense basisscholen, dat
een vervolg kreeg in westelijk Zeeuws-Vlaanderen en
mogelijk het komend jaar zal gedaan worden op alle
basisscholen in het Land van Hulst.

De houtsnijder aan
het werk op de
toeristenmarkt in
Terneuzen.

9. Rondvraag
Tijdens dit onderdeel vraagt de heer H. Blom uit
Renesse zich af of het aantal ereleden ook gevolgen
heeft voor het financieel reilen en zeilen van onze
vereniging. De kwinkslag wordt door de vergadering op gepaste manier
glimlachend aangehoord. Vervolgens vraagt en krijgt mw. Jopie MeermanOttevanger uit Tholen het woord. Zij komt met een scala opmerkingen,
wensen en bespiegelingen, die we in een apart hoofdstukje in Nehalennia
dec. 2013 afdrukken.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een genoeglijke
dialectdag toe.
Aldus goedgekeurd in de jaarvergadering van 19 okt. 2013.
De secretaris,
Rinus Willemsen

De voorzitter,
Adri Scheele

VAN DE ADVISEUR STREEKTALEN
Nederlandse streektalendag: Digi-streek-taal
Op 28 september 2013 komen Nederlandse en Vlaamse
streektaalliefhebbers weer eens samen. Deze streektalendag is eigenlijk
het vervolg op de tweejaarlijkse ontmoetingsdagen die vroeger onder de
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naam Nederlandse Dialectendag werden georganiseerd. Het thema dit jaar
is digitalisering.
In heel wat Nederlandse en Vlaamse streektaalorganisaties en –instituten
is men volop bezig met digitalisering, een trend die al enkele jaren niet
meer is weg te denken. Dat geldt uiteraard ook voor Zeeland. Kijk maar
naar www.Zeeuwsewoordenbank.nl of naar de beeldbank of naar allerlei
websites over van alles en nog wat. Op 28 september doet de Stichting
Nederlandse Dialecten dan ook een poging om enkele van deze projecten
een gezicht te geven. Het ochtendprogramma brengt een overzicht van wat
er zoal gebeurt in de lage landen op dit gebied. Eén project krijgt wat meer
aandacht. Het gaat om een Limburgs erfgoedproject waarin is geprobeerd
allerlei variëteiten van de taal naar boven te halen en dit via filmpjes op het
internet te tonen.
In het workshopgedeelte komen allerlei andere projecten aan bod. Er is
ook een streektaalwandeling en een rondleiding in de oude gevangenis van
Hasselt (B.) Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de
scez en naar www.zeeuwseklapbank.nl.
Deelname aan de dag kost 20 euro, koffie en lunch inclusief.
Streektaal in de zorg
Een van de projecten die in het najaar van start gaat is streektaal in de
zorg. Bent u geïnteresseerd om mee te werken als vrijwilliger om dit project
in het najaar mee te helpen opstarten in je eigen regio, laat dat dan even
weten. Eind september/begin oktober wordt een bijeenkomst belegd om
enkele onderdelen van het programma uit te testen in het veld. Interesse?
Mail naar v.de.tier@scez.nl
Uutgesproken Zeeuws
Een twintigtal verhalen werd ingestuurd voor de verhalenwedstrijd die
door de Zeeuwse Taele en de SCEZ werd georganiseerd. Zes van hen
kwamen uiteindelijk op 14 juni 2013 op het podium in Sint-Maartensdijk. De
winnaar werd Jopie Minnaard met een verhaal over haar dementerende
moeder. Maar ook alle andere vertellers zorgden samen met haar voor
een gevarieerde avond met heel leuke maar ook droevige verhalen. De
SCEZ en de Zeeuwse Taele zijn zeker van plan met dit initiatief door te
gaan. Een fotoreportage van deze avond vindt u binnenkort op www.
zeeuwseklapbank.nl
Nijntje in het Zeeuws
Bij uitgeverij Bornmeer in Gorredijk verscheen eind augustus Nijntje an seê
in ’t Zeêuws. Het boekje is een van de klassiekers in de wereldberoemde
reeks van Dick Bruna. Gezien de verbondenheid van Zeeland met de zee
is het bijna vanzelfsprekend dat dit verhaal voor de Zeeuwse Nijn werd
uitgekozen. Nijntje gaat met “vaoder Pluus naè de dunen en het strand en
om de zeê te zien”. “Nijn maèkt een eêl groat fort” en “goeng ze mie d’r eêmer
schelpen zoeke”, want Nijntje, opa en oma Pluis spreken Zeeuws dialect.
Engel Reinhoudt heeft de tekst in het Zeeuws vertaald. Meer informatie bij
uitgeverij Bornmeer (info@bornmeer.nl); ISBN 978-90-5615-297-0.
Belfort Sluis
Eind september opent in het Belfort in Sluis een permanente
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tentoonstelling over Sluis, J.H van Dale en in het verlengde daarvan
de geschiedenis van de woordenboeken en de dialecten. In de
dialectenafdeling wordt de Zeeuwse Klapbank, vroeger een reizende
tentoonstelling, definitief verankerd. Verder is er een grote tafel waarop
allerlei zaken over dialecten te vinden zijn, zoals dialectkaarten, foto’s,
krantenknipsels et cetera. Via twee dialectspelletjes kunt u uw kennis
testen van zowel de Zeeuwse als de andere Nederlandse dialecten. In de
woordenboekafdeling krijgt men een overzicht van de geschiedenis van de
woordenboeken. En die brengen ons uiteraard bij J.H. Van Dale, die vooral
bekend werd door zijn woordenboek, maar ook heel wat andere dingen
deed. Het Sluis van zijn tijd en de man zelf krijgen dan ook ruim aandacht.
De Stichting Johan Hendrik van Dale verzorgde ook vier filmpjes over de
behandelde thema’s. Zo is er een film over Sluis, over J.H. van Dale, over
woordenboeken en over de Zeeuwse dialecten. Meer informatie binnenkort
op www.zeeuwseklapbank.nl

UIT DE REGIO’S
Overlijden Bei Cok
Op 16 juli overleed Bei Cok, de nestor van het Zeeuwse lied. We kennen
Bei vooral van zijn liedjes, gedichten en verhalen. Jarenlang was hij actief
op Zuid-Beveland en vermaakte hij honderden
bewoners in verzorgingscentra. Tot op hoge
leeftijd. Bei had een uitgebreid repertoire, waarbij
hij zichzelf begeleidde. Zijn liedjes verschenen
eerst op cassettebandjes, later op CD’s. De
onderwerpen zijn divers. Vooral werd hij bekend
met zijn: Me binnen de Zêêuwen. Vorig jaar
verscheen in Nehalennia (afl. 176) een uitgebreid
interview over zijn activiteiten. Bei was een
gezellige prater en een prima ambassadeur voor
de Zeeuwse dialecten. Bij zijn uitvaart was een
bestuursdelegatie van onze vereniging aanwezig.
Ons medeleven gaat naar zijn familie uit.
Bei Cok.

IN GESPREK MET HENK BLOM UIT RENESSE
We kennen Henk Blom van zijn stukjes in Nehalennia en van zijn optredens
op verschillende dialectdagen van onze vereniging. Maar we weten ook, dat
hij oorspronkelijk niet uit Zeeland komt. Dat intrigeert. Een aantal vragen.
Henk, waar liggen jouw roots?
Ik ben in 1935 in Nijmegen geboren en daar heb ik mijn jeugd
doorgebracht. En om maar direct op die belangstelling voor dialect te
komen: ja, daar ben ik zelf ook niet helemaal uit. Ik kan er maar naar
raden. Mijn vader kwam uit Midden-Beemster in Noord-Holland en mijn
moeder kwam uit Eibergen in de Achterhoek. Twee totaal verschillende
dialecten. Zelf leerde ik op straat plat-Nijmeegs. Nu werd er thuis geen
dialect gesproken, maar de Achterhoekers in de buurt zochten elkaar
wel op en de familie uit Eibergen of Midden-Beemster kwam regelmatig
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over de vloer. Vooral tijdens de Vierdaagse, dat wandelfeest weet je wel,
wisten ze ‘tante Aaltje’ goed te vinden. Dan waaiden de dialectklanken
om mijn oren. En kleine potjes hebben grote oren. Ik vond het prachtig
dat zangerige Noord-Hollandse spraakje te horen. Mijn vader, die bij het
uitpakken van een sinterklaaspakje zei: Geef me de skaer ’s an? Met zo’n
vraagteken er achter. Mijn moeder die het bij gele pruimen altijd over
eierproem’n had.
Dus van drie dialecten kon ik proeven en het smaakte naar meer. Op
de kweekschool De Klokkenberg, waar leerlingen op zaten die overal
vandaan kwamen, schreef ik in de schoolkrant columns in het Nijmeegs,
waarin soms op humoristische wijze verschillende leraren werden
besproken. Die vonden het zelf zo prachtig, dat ze me zo’n column vaak
lieten voorlezen.
En toen kwam je naar Zeeland?
Ja, in januari 1955, direct na de Kerstvakantie, kon ik aan de slag in
Renesse. Renesse was toen nog een dorp met veel dialectsprekers. Dat is
jammer genoeg te gauw veranderd. Wat dat betreft zijn de Renessenaars
niet trots genoeg op hun eigen Schouwse taal. Ze deden allemaal te veel
hun best om door de toeristen te worden verstaan. En na de ramp zijn
er heel veel ondernemers van elders gekomen. Veel uit Brabant en ZuidHolland. Dus een Schouws dorp kon je Renesse al gauw niet meer noemen.
Ik herinner me, dat ik in de zestiger jaren in de klas vroeg wat een vazze
was, maar geen enkel kind wist het! Terwijl ze elkaar ermee om de oren
gooiden.

Burghse Dag 2011.

Begrijp ik dat je toen ook met Zeeuws bezig was?
O ja. Ik ben getrouwd met wat ik altijd noem een echte ‘Renessance’. Niet
dat we Schouws met elkaar praatten, want zij was ook in het
onderwijs werkzaam en op school spreek je de standaardtaal. Ik
weet nog, dat ik daar een discussie over had met Adriaan de Vin
uit Zierikzee. Hij heeft het regioboek over Schouwen-Duiveland
voor onze vereniging geschreven. Een boek dat maar niet klaar
kwam en uiteindelijk dankzij Annefree van de Zande kon worden
afgemaakt. Maar dat terzijde. De Vin vond dat er op school les
moest worden gegeven in het dialect. Ik vond dat zo onpraktisch
gedacht! In welk dialect dan? Dat van Renesse? Of van Zierikzee?
Of van Bru? Om maar drie heel verschillende te noemen. En hoe
moest dat als je zoals op Renesse een Nijmegenaar als hoofd
en drie Dordtenaren als leerkracht had? En wat gaat het kosten
als je voor zo weinig kinderen en voor iedere plaats aparte
boeken moet maken? Niet reëel natuurlijk, maar wel sympathiek
gedacht.
Zelf pikte ik heel wat Zeeuws op in mijn gesprekken met oudere
Zandloapers oftewel Renessenaars. Als ik naar hen toe ging
had ik altijd een opschrijfboekje bij me. En een van de eerste
resultaten daarvan was een liedje dat ik voor het kerkkoor
schreef. Het koor zong in die tijd ook wel buitenkerkelijke liedjes.
Ik vind het nog altijd een van mijn meest geslaagde composities:
Mî t’n tram. Het gaat over Jannekee, die van Burgh of mî t’n tram
nae Zurrikzeê gieng.
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Zei je composities?
Ja, bij de tekst een vierstemmige melodie. Of meerstemmig als het een
compositie voor een muziekgroep betreft. Meestal voor harmonie, fanfare
of brassband, maar ook wel voor het Vlissingse accordeonorkest Encore,
een onderdeel van Concertina. Maar we hebben het over dialect. Mijn
activiteiten daarvoor kregen een positieve impuls, toen ik de teksten
ging schrijven voor de Nieuwjaerstoespraeken van Jannekee en Wannes.
Daarin werden de politieke gebeurtenissen van Schouwen-Duiveland van
het afgelopen jaar mildkritisch besproken en kregen de raadsleden en het
College van B. en W. menige prik, tot grote hilariteit van de toehoorders
op de nieuwjaarsrecepties van de gemeente. Die eerste toespraken
werden dan uitgesproken door mijn vrouw Leni en mijn collega en vriend
Arie Damman. Ik had toen nog geen Schouws pak, maar dat heb ik gauw
laten maken, want ik kon het niet verdragen dat ik niet mee kon doen.
Tegenwoordig doen Leni en ik het op verzoek van Arie met z’n tweeën en
is het niet meer eenmalig, maar veel vaker, omdat we door de dorpsraden
gevraagd worden op hun nieuwjaarsontmoetingen. Voor de gemeente zijn
de recepties te diere.
En Kant’ooi?
De oprichting van het Schouws Cabaret Kant’ooi door Arie en
ondergetekende is de tweede geweldige impuls geweest. Ik heb er zo’n
zestig versjes en meerdere sketches en conferences voor geschreven. De
conferences doe ik zelf. Er is niets leuker dan een zaal met mensen aan
het lachen te krijgen. Of juist doodstil bij een ernstig liedje. We hebben
inmiddels na de oprichting in 1997 112 voorstellingen gegeven.
Is er nog meer?
Jazeker. Vanaf 2000 schrijf ik als één der opvolgers van Ad Leijdekkers
de Schouwse columns Endrik in Ons Eiland Schouwen-Duiveland. Dat is
dus al weer dertien jaar. En dat ze goed worden gelezen, zelfs door de
butelanders, merk ik heel vaak aan de reacties. Die zeggen meestal: we
moeten ’t wel eens
twee keer lezen en
hardop maar dan
begrijpen we het.
Maar juist door die
columns word ik
steeds op het feit
gedrukt dat ik na
58 jaar Renesse het
Schouws niet in mijn
jeugd heb gesproken.
De columns gaan niet
naar de krant voordat
Leni ze gelezen heeft.
En zo heel af en toe
haalt ze er toch wat
foutjes uit. Of ze zegt:
Neênt, dat zaahe
wulder nie zô.
Kant’ooi in Plan Tureluur (2011).

Aflevering 181 najaar 2013

Hoe kom je steeds aan de onderwerpen?
Die liggen op straat, zeg ik wel eens. En ik
lees heel goed de krant. De politiek levert
stof genoeg. Voor de Schouwse burgers
is het goed als er zo weinig mogelijk
blunders gemaakt worden, maar zelf
hoop ik natuurlijk altijd op uitglijers. Een
aantal columns is inmiddels in een boekje
verschenen. O ja, dat vergeet ik bijna, Leni
en ik hebben samen het boek Strao in aore
ver’aelen geschreven. Maar dat is al heel
lang uitverkocht.
We hopen allebei nog heel lang met de
Zeêuwse dialecten bezig te zijn, want voor
ons is dialect rijker dan de standaardtaal.
Leni en Henk in de
Ik zeg ook altijd met opzet ‘standaardtaal’,
Kleinkindpolka.
want Algemeen Beschaafd Nederlands zet
alle dialecten in de onbeschaafde hoek. En dat hoeft helemaal niet.
Onze reizende reporter ter plaatse

M’N STIKJE
Wao zukke winden waoien…
Rinus beldegen mij overlest op, of eigeluk beter gezeed, ij meelden:
“Keuje gij nie ‘s ’n stiksken schrijven voo de Negaolenniao die a
kostnaodien uit moe kommen?”
Dao keuje vaneigen alle kanten mee op, dus ik beldegen’m op om te
vraogen waorta d’over most gaon. Da most’k zelf mao weten.
“Over de Vos Reinaort messchien,” zeetij, “want die lôôp ier en taor in Ulst
toch nog wel rond?”

Reinaert aan het hof.

Ik vroog of ’t nie beter was om de
polletiek d’r mao buiten te laoten.
“Ola,” zeetij, “ank ou zôô ôôr eije
gij nogal gêên al t’ôôge pet op van
polletiekers.”
Daor kost’k’m gêên ongelijk
in geven. ’t Zijn ammeteurs,
messchien Ko van Schaik nie
meegerekend, die an da d’uit
liefebberai doen of om d’r zelf
beter van t’ôôren, maor die an d’r
dikkels gêên juinen verstand van
èn.
“Maor daor zitten toch ôôk wel
goeje tussen?” woutij weten.
Da zeg Els, mijn vrouw, ôôk
dikkels. Dan zeg ze bevoobeeld:
die van Usdijk da zijn ammel êêle
braove mensen, en dan zegge
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De Gentse Poort
in Hulst.

kik: noemt’r mij dan ’s twêê en dan ôôr’k mêêstal niks niemêêr. Da zeej’k
dus ôôk tege Rinus, maor ik most’m wel wa gelijk geven: dao zijn d’r wel
‘n paor bij daor keuj wel ’s wa d’outen mee gôôien. Maor list d’n andere
kant: dao zijn d’r ôôk bij die keun ulderen eigen of nog nie onderouwen en
die zouwen dan ’n êêle gemêênte de baos keunen! Nêê, naomen noemen
doen’k vaneigen nie, mao deenk nou maor nie datta d’allêênug in Ulst
zôô is ôôr, in die andere gemêêntes eij ôôk van zukke portretten zitten
vaneigen. Polletiek dus mao nie. Nou zat’k toevallug voor wa d’anders in wa
d’ouwe papieren te blaoren wao’k vazeleven ’s wa spreuken opgeschreven
aoi. Spreuken die an messchien allêênug maor bij ons gebeesd ôôren,
teminsten da deenke kik. Messchien ook nie ôôr. Waor zegge z’ôôk nog:
da kuutjen zal nog wel ’n koddeken èn? Ik sukkel mee mijne gist? Nou zakt
mijn schof in? De bêênen moet’n’t gat verkôôpen? IJ ètt’r n’n neuk van aon?
Watt’r mee bedoeld ôôr da weete zelf ôôk wel zeker eeh? Nêê? Deenkt’r dan
nog maor ’s êêl goed over naor.
Iets anders: nou daor stao d’ôôk ‘n begijn
voo te lezen. Da d’ôôr overal gebeesd,
maor de deez’ da zouw’k nie weten. Werken
is zaolug zeete begijn en ze deej ’t nie.
Of: werken is zaolug en ze droog êênen
bôônestaok; ze roerdegen eure pap mee
ne priem. Oôk leutug, al za’t voo die begijn
wa minder zijn: ge lôôpt of t’r ’n begijn
te gêêselen val. Ou êêl veel aosten net
oft’r iets te doen is datte moeite wjèrd
is. Weete gulder eigeluk nog wa begijnen
zijn? Ik èn da zelf ôôk op moete zoeken
ôôr. Ik zal’t op mijn manier uitleggen: ’n
soort klôôster voor vrouwen die an ulder
toelejen op de verzurging van zieke en erme
mensen. Echte nonnen waoren’t nie, want a’t’r op aon kwam, moste ze nog
trouwen. Eigeluk was’t dus ’n soort teguis voo vrouwen die an nog gêêne
vent aoie keune vinnen. Zôôiets lik as ‘n asiel voor onden en katten zôô
lank an die gêên baosken èn. Wiste gulder datt’r ôôk mannen waoren die
zôô leefdegen? Da waoren begarden of bogarden. Ze zeggen datte naom
Bogaort of Bogaord die a d’ier êêl veel voorkom, daor van afkomstug is,
al zoud’t aon veel van de Bogaors die anne kik ken anders nie zeggen? In
de passant zijmen wel êêlemaol afgedwaold vaneigen, want da zijn gêên
spreuken niemêêr. De deez wel: Nou schiete toch wel meete laoi. De laoi da
schijnte kolf van ’n geweer te zijn. Daor ôôr tan mee bedoeld dagge gij of
wie dan ôôk vrêêd zit te stoefen.
‘Ge zit daor net of g’n test gebroken èt’. Da moe’k nie uitleggen zeker eeh?
‘’n Ouwe schuur wil goed brannen’. A d’n koppel da d’al wa d’ouwer is,
nog aont vraien slaot, dan gaot’r da ammets nogal ‘s evug aon toe. Maor
genoegt, allêên êênen daor wil’k ulder ‘s naor laote raoien. ’t Schijnt dattie
van Desnis afkomstug is: Waor an zukke winden waoien, zijn mensen thuis.
Weet’t of deenkte dagg’t weet, geefta dan maor ’s deur aon Rinus, dan kom
’t wijjer wel op zijn plek.
Meete komplementen uit ’t Land van Ulst va Jorus van Rôômersdijk
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KIEKPLAETE
De oude Kiekplaete leverde weinig problemen op. Bij loting kwam
George Sponselee uit de bus. Hij had ook geen moeite het voorwerp te
omschrijven: een griffeldoos. Gefeliciteerd en de boekenbon is inmiddels
verstuurd.
Hier is de nieuwe kiekplaete. Zoals altijd kunnen de antwoorden naar het
secretariaat (al of niet samen met de ingevulde vragenlijst) opgestuurd
worden.
Het voorwerp is van wit aardewerk en is bekervormig, ca 5,4 cm hoog en
het heeft een bovenwijdte van 8 cm; beneden is de middellijn 4 cm. Op
de foto staat het voorwerp op z’n kop. Aan de zijkante zitten 3 keer vier
gaatjes. Een merkteken is nergens te vinden. U kunt
uw oplossing sturen naar het secretariaat.
Onder de goede inzendingen wordt een boekenbon
van € 20,– verloot.

De oude Kiekplaete.

De nieuwe Kiekplaete.
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VERHALEN EN GEDICHTEN
Ruth
In Isrel was den oest nog maor es mislukt
èn dao ging natuurlijk iederêên onder gebukt.
daor is zelfs een koppel nao Moab uutgeweken,
à wieren die dao dan wè wà schêêf bekeken.
Wan Moab èn Isrel waoren gêên beste buren
èn dà zou zeker nog vee jaoren bluven duren.
Z’aoden udder boeltje daor in Judao verkocht,
mao dat è toen maor êêl weinig opgebrocht.
De centjes raokten op èn ‘t nôôdlot sloeg toe.
’t Wier echt een êêlen zwaoren tiid voo Moe.
Wan der man stierf èn oek udder twêê zeunen
èn de vrouwe zei ik bluven ier nii mee weunen.
Ze gieng t’rug èn der schôôndochter gieng mee.
Saomen, nao d’andere kant van de Dôôie zee.
Ze is dan nao de buurte van Betlehem gegaon,
wan daor ao lang geleejen der wiege gestaon.
Op een veld bèn ze gaon zoeken naor aoren
die an deu de maoiers achtergelaoten waoren.
Wan in Isrel bestong der al êêuwen een wet,
voo d’èrmen most j’iets achterlaoten mee opzet.
Dà land was van familie van der man, van Boaz
èn die ao daodelijk in de gaoten wien à dà was.
Die vroeg an zijn maoiers om mêêr te mossen
dan mosten die vrouwen nii zôô ard prossen.
Die èt den eigenèr van dà stikje land gezocht
èn dà toen voo die vrouwen wee terug gekocht.
Boaz wier verliefd op Ruth die jonge vrouwe
èn achter een stuitje vroeg die om te trouwen.
Die zei Ruth dat is echt mijn allerdiepste wèns,
oek à bèn je een vrèmdeling van over de grèns.
Ruth most daor echt nii lang over prakkezeren
wan z’ ao dien jongen boer lêêren waorderen.
Nii te lang daorop bèn ze dan oek getrouwd
en èn een fêêste van een êêle weke gebouwd.
Ze kregen een zeune èn noemden em Obed
èn die èt dan weer Isaï op de wèreld gezet.
Wien dà was weet je misschien oek nog wel,
de vaoder van de laotere koning van Isrel.
Ruth, de jonge vrouwe waor à ’t ier over ging,
was d’ overgrôôtmoeder van Daovid de koning.
wil je dao ’t echte verhaol nog es over naolezen,
moe j’in den biibel in ’t ouwe testament wezen.
Èn dao schiet me noe net nog iets te binnen,
in Jezus zijn stambôôm gao j’oek Ruth vinnen.
Laot dao misschien je gedachten es over gaon,
Jezus ad een allochtone in Zijn stambôôm staon.
Evergem, baomesse 2011, Leen de Jonge
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Extra aonvullieng van ons eet’n in dun oorlog
Toen an ik zo’n kleine jong’n was, zaot’n me in un werkelozen tied en adun
me ut nie breed. In dun oorlogstied was dà nog errugger. Noe ao je dao as
kinders nie zo’erge in, je beseft’n pas laoter oe moeiluk ut voo jun ouwers
hewist moe zien om de touwtjes aon mekaore te knoop’n. De duitsers aden
vee eet’n nwodig voo udder soldaat’n en vorderd’n daorom alles wà los en
vast was. Me gieng’n nao and’re dieng’n zoek’n om wà extraos an eet’n bie
mekaore te krieg’n.
Dun Braokman was nog nie ingediekt, dao was vee schorre en dao
kon je eel wà af aol’n. Dao hiengen me nie alleen zwemm’n mao ook à
vroeg int voorjaor om lamsore wà dà op de schorr’n groeide. Lamsore
smaokte zo’n bitje as spiennaajze. Later int jaor konn’n me om zouterik,
as ze nie te groot was smaokt’n ut hoet, maor at ouwer wier dan was ut
stokkurrug. Veddur gieng’n me aontjus raop’n. Dao ao je un zifte voo bie
je om die aontjus in schoon te maok’n wan die zaot’n eelemao ond’r ’t
zand en soms modd’r . Natuurluk adun me un baole bie ons om z’in te
doen. Aontjus kon je kook’n of bakk’n en biena iedereen von ze lekk’r .
Ook kreukels hiengen we aolen. Bij laog waot’r kon je die van onder an
de steenhlooiink vinn’n. Moeder kookt’n die dan mee zout en peep’r. Je
moest eest mee un spelle dà vliesje dao vanvoo doen en dan prikt’n je
dum duruut en kon dum opeet’n.
‘s Somers giengen me ook op hjeep’n viss’n. Dao reeën me eest voo nao de
westsluus in Terneuz‘n. De mann’n die daa werkt’n verkogten sardientjes
om mee te viss’n , je kreeg tur un eel bitje voo un dubbeltje.
Me hieng’n un ienkele keer om zjeekers. Die diengers die zaoten diepe,
die mos je mee een spaotje dur uut aolen. Zjeekers mos je bakk’n en ze
waoren nog à vettug. In ut najaor hieng’n me ook wè om mossuls die an
de steenhlooiink zaot’n. Gebakk’n of gekookt smaokt’n ze altiet lekk’r. Wà
laoter in dun oorlog kwam dao un einde an. De duitsers giengen bunkers
bouwen in de polder en ook oefenen in ’t schorre. Vanfa toen mogten me er
nie meer komm’n.
In dun tied dat ut graon riepe was most’n me haon raop’n. Terve, aver en
heste alles was tuus welkom. Dà graon afsnieën was nog ammao antwerk
dus je liep agtur de man die dà dee. En was je noe mao alleen, dan kon
je nog wè aorig wà raopen, mao dà was nie zo, en dan waor’n dur van
die groote mens’n die waor’n zo agappug dà je as kind nog mind’r ao.
Tuus wier de terve in un antmeul’n gemaol’n. Zo’n meul’n wier an de
taofel vast geshroeft. Omdà tà zwaor werk was en die taofel wiebelde
mosten m’n broer en ik op de taofel zitt’n as tegenwigt. De terve wier
onhubbuuld brood van gebakk’n en dà von ik elemao nie lekk’r. Vedder
hiengen me errepuls raop’n. Die waoren groot’ndeels om op ’t eet’n, mao
vaoder maokten dur ook wè errepulmeel van. Voor aver aden me un
mussientje gemaokt zodà me ut konn’n plett’n, dan aoden me avermout.
Heste was goed om bier van te maok’n. Om Blauwmaonzaod en
kwoolzaod bie mekaore te krieg’n hieng’n me agter ut dosmesien bie de
pupe wao à ut kaf uutgeblaoz’n wier gewoon un baoltje vullen, dao zat
nog eel wà zaod in. Dao wier dan tuus wee dun olie uut geperst mee un
zelfgemaokt massientje. Mun vaoder draoide ook olie voo and’re mens’n.
Dao vroeg tie heen helt voo, wan dao kon je biena niks voo kwoop’n,
dao was ost niks mjee in de wienkels. Voo iedere vuuf liter wou die één
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liter voo z’n eig’n. Noe is tubbak wè hjeen eet’n, mao dà wier tog vee in
ofjes gezaoit. Ook dà snee m’n vaoder, ook nie voo gelt, mao voo un deel
tubbak.
Vedder kon je bie un boer wè is wà terve en and’re diengen kwoop’n,
mao ut most ammao bustolienks gaon. En die boer’n waor’n soms wè
achterdogtug om iets mee te heev’n wan dur waoren ook die at ut verkogt’n
in dun zwart’n andel.
Nog un aorigheitje was, m’n vaoder die verkogt buzz’n has, mao die kreeg’n
me mao weinig mjee. Ie zaogd’n dun bodem uut un flesse en maokt’n ut zo
dà tie mee un shroeve tog hoet konn’n sluut’n.
Zo ree die nao de boer om terve. Ie vuld’n de eele buzze en geen mens ao
dur erge in dà tie terve vervoerde. Mao wà ao je me te doen. Deu dà tie nog
à is gins un tweer ree, zeiën de mens’n: “zie je wè, die rotboer die krieg wè
has.”
Zo gieng dà in dun oorlogstied. Nao dun oorlog duurde ut nog ienkele
jaoren eer dà alles op regel was, maor dan wier ut beter omdà de mens’n
werk aoden en dus mjeer gelt verdiend’n.
Jan Platteeuw, dialect Hoek
‘t Achtste gebod
Ik zien julder dienke… Wat is dat oak weer ? Nou, ’t is Gij zult niet stelen. En
dae wou ik t over ‘ebbe.
Gij zult niet stelen. Natuurlijk mag dat nie. Dat leerden je tuus al, laeter op
de zondagsschole, op de meisjesvereniging, mit kattebak… in de kerreke.
En, je mot in ’t pliesiekotje … en wat ‘à je dan te eten kriegt. Zwieg t’r van
stille…
Gij zult niet stelen.
Maar toch is het mij weleens overkomen. Ik kon er niks aan doen. Goede
smoes, denken jullie. Dat zeggen die hoge heren ook, als ze met een (on)
verdiende gouden handdruk bij een bedrijf vertrekken waardoor het in de
rode cijfers raakt. Dan denk ik, om in Bijbelse sferen te blijven, laat je linker
hand niet weten wat je rechter hand doet. Gelukkig komt het niet alleen op
hun bankrekening, maar ook op hun geweten (mits het niet echt verdiend
is).
Dat stelen dus wat ik dee.
’t Zit zo. ’t Laetste baentje wat ik ‘ad, voa ad ik van m’n centen kon gaen
leve, zonder gouwen ’n anddruk oe. was an de receptie bie Ten Anker in
Tholen. Dat dee ik stikgraeg. Ik kan eiheluk wè zegge dat het meer m’n
hobby was, as mijn werk.
Naest deze hobby, ‘eb ik nog ’n paer andere. D’r ei wel’us iets over in de
Nehallenia en op dit blog gestaen. Ik verzaemelen van alles. Oejespellen,
spellekussens, gedichtebundels, keulse potten ( deu mien Duitse lesbische
vrouwen genoemd). ’t Is eigeluk zo: ‘ad ik mêer as twee diengen van iets
‘ebbe, is’t voa mien ’n verzaemeling.
Da’s mà ’n zotje ‘oe.
Van die spellekussens , dae ‘eb ik er echt al vee van.
En het mooiste is, ik kan geen steek naaien. Dat is misschien wel de reden
waarom ik dit materiaal verzamel. Je hoeft immers ook geen Miss World te
zijn om filmsterrenplaatjes te verzamelen?
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Jachthaven

Mà goed. Even verder over de
spellekussens.. Een ‘eleboel mensen weten
dat. Dus dan kreeg ik weer ‘s ’n exemplaar
van d’ enen, dan wêe van ’n anderen. En as
’t er een kaemertje of flat leeggeruumd wier
in ’t bejaerd’uus, dan zeiden ik tegen de
fermilje: “À je’n spellekussen tegenkomt,
nie weggoaje ‘oe!” Op ‘n dag zou d’r een
flat leeggeruumd oare, de beweunster
kon nie mêe voa d’r eige zurrege en gieng
ergens anders nae toe. En dae ‘adden
de mensen weinig ruumte om van alles
te bewaeren. Dus kwam iemand van de
familie kwam mit de noaidoaze. Kiek ier
mar ’s in. Dae zitten oak nog vingeroedjes in, misschien ad iemand die oak
spaert. En volgens mien zag ik ’n spellekussen voa joe!!
’t Klopten. D’r kwam zo’n oud eigengemaekt kussentje uut. Die mevrouw ‘ad
dat nog op de laegere schoole gemaekt, bie nuttige handwerken bleek bie
naevraeg. Voa mien bin dat de leukste. Dae zit tenminste een verhaeltje an
vast, want dat dienk was zeker 75 jaer oud. Ja, ik weet ‘t, over dat stelen,
dat kom nog an bod. ’t Achtste gebod dus.
Dat spellekussen ad ik dus êerluk gekrege. In die noajdoaze zaeten oak nog
’n pae sleuteltjes. Fietssleuteltjes zo te zien. Dus toen de neef, die mien de
doaze gegeven ‘ad langs kwam zei ik dat.
O ja, da’s waer oak zei de neef: Tante ei ier oak nog ’n fiets staen.
Nu zal ik vertellen dat onze jongste zoon voor zijn studie in Den Haag
ging wonen, samen met zijn vriendin en de jongelui zochten nog een
tweedehands karretje.
Dus ik vroeg, kan ik die fiets overnemen, .want zo en zo. Tuurluk meid,
gae ma kieke, je mag ’t em zo ebbe. Toen ik klaer was bie de balie, gieng
ik nae de fietsenstalling, Een sleutel voa de toegangsdeure mee en zo’n
fietssleuteltje uut die noaidoaze. Kieke wae ad die sleutel op pasten. ’n Pae
keer geprobeerd. Ja gelukt.
M’n man zou diezelfden ‘ aevud de jongelui d’r spulletjes weg gaen brienge
mit een busje. Dus die fiets kon gelieks mee.
Maar op de een of andere wijze had ik er geen goed gevoel bij. De familie
dacht misschien wel, die Jopie, ik wist niet dat ze zo hebberig was.
Misschien hadden ze zelf nog wel een gegadigde ervoor.
Dus de fiets gieng nog mà even bie ons in de schure. De anderen dag ‘ad
ik middagdienst. En dae zit ’n pliesie agent, en een beweunster bie m’n
collega. Wat doet ’t er op vroeg ik?
Nou mevrouw Bijl d’r fiets is gestolen, dus de plesie maek even proces
verbael op, zei m’n collega. Want ’t is toch te gek ee. De berging op slot
en dan kommen ze d’r toch nog mee weg. Ik voelde m’n ‘arte kloppe in m’n
kele.’t Za toch nie ee ? Ik dienk ad ik je fiets gestolen ebbe Nel, zei ik tegen
die mevrouw..
Oe zo dan ? Nou zus. En zo. Ik ebben ‘n fietssleutel gekrege en die pasten
op ’n fiets en die mocht ik ‘ebbe van de fermilje.
Voa joe? Ze was ’n bitje verontwaerdigd Oe kan dat noe, ik ‘eb hier mien
sleutel van mien fiets, dus dat kan nie dat jie die mee kon neme.
Ik heb even goed moeten praten om niet te worden meegenomen door de
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sterke arm. En ook de
bewoonster was niet
helemaal content, dat
zag ik aan haar gezicht.
Ik kon bewijzen dat
ik niet met opzet het
achtste gebod had
overtreden. Want de
andere fiets van die
bewoonster die ging
verhuizen stond er nog.
En kijk, daar paste dat
sleuteltje ook op.
Ik ebben ‘n fietssleutel gekrege.
Zo zie je ’n mens is ’n
dief voa dat ‘ie weet! Toen ik ’s middag an de balie zat, kwam een van de
mannen uut de keuken langs de receptie en die zei: Jopie gae jie vanaved
mee nae de film? Da draoj zo’n moaien in ’t Luxor.
O ja vroeg ik, welke film dan?
Fietsendieven, zei ’t ie.
Dae kon ik ’t mee doen. Jà, verzaemelen kan gevaerluk weze zie je wè,
je begin mit ’n spellekussen, en voa je ’t weet zit je in ’t pliesiekotje
boterammen mit zêepe en spellen te eten, omdat je ’n fiets gestolen ‘eid !!
Zwieg ’t er van stille.
Jopie Meerman-Ottevanger, dialect Tholen
Nao Frankriijk
Mijn reize zà nogà dikkels nao Frankriik gaon.
Nii omdà ‘n ‘k die Fransen zo goed verstaon,
mao ’t is gewôôn een butengewoon môôi land,
mee meren, bèrgen, euvels, bossen èn strand.
Om es lekker t’ eten moe je nao Frankriik gaon
èn oek een goed glas wiin laot je dao nii staon.
Het klimaot is ter over ’t algemêên êêl goed,
wan ’t zonnetje schiint ter dikkels in overvloed.
Ik bèn al overà gewist, Normandië èn Bretagne,
oek in den Elzas, Lotharingen èn Bourgogne.
Ik zag z’ in Bretagne vis uut den oceaon aolen
èn bezocht in Rouan èn Limoges kathedraolen..
Ik zag oe z’ in de Champagne de druven têlen
èn bezocht in de Loirestreek de môôie kastêlen.
Vèrder naor ’t zuuën d’ Ardeche, Perigord èn Lot.
Mao nii te vergeten natuurlijk de bèrgen tot slot.
De kollosaole Alpen èn oek de ruge Pyreneeën,
èn ‘k eigenlijk wè liever dan oceaonen èn zêêën.
In meië zie je duzenden hectaore geel kôôlzaod.
Wà laoter is ’t de lanvendel die in bloei staot.
Zoemao wà zitten op de kiezels of in ’t zand,
tussen al dà volk op een overbevolkt strand,
daovo moe je toch zeker nii nao Frankriik gaon.
Dà kun evengoed doen in Nieuwvliet of Den Aon.
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Wan nao Frankriik gaon ‘k vooral vo ruumte èn rust
èn die vin je mêêstal nii an d’ êên of andere kust.
Het enige wà me soms wel es flink kan storen,
is om van die luuddruchtige Ollanders t’ ôôren.
Van die echte Ollanders bèn ‘k noga gauw beu,
dus an ‘k ze zien bèn ‘k er êêl gauw vandeu.
Daorom gaon ‘k gèrn nao de bèrgen op een col,
wan dao lôôp het zeker nog nii zo gauw vol.
À je geluk èt kun der een wilde marmotte zien,
of mee nog mêêr geluk een gems misschien.
Een brunen beer kwam ik er nog nôôit tegen,
mao dao zit ik noe oek nii direct om verlegen.
Dao bèn oek noga wà veugels te bekiiken.
Soms dezelfde van ier of die der toch op liiken.
Vo zilverreigers most je nao de Camarque gaon,
mao die zie je tegenworig bii ons oek overà staon
Èrgens kan Duitsland me ’n oek nog wè bekoren,
mao weet je, ik bèn nog vó den oorlog geboren.
Dus laot miin maor een bitje nao Frankriik gaon,
oek à kan ’k die Fransen mao moeilijk verstaon.
Evergem, zomer 2012, Leen de Jonge
Joop van Zijp
Half juli overleed in zijn woonplaats Voorhout de bekende dialectschrijver
Joop van Zijp. Joop is 90 jaar geworden en was vooral bekend als vaste
dialectschrijver in de PZC. Joop had een formidabel geheugen en begon
aan het schrijven van dialectstukjes na zijn pensionering. Zijn jeugd
bracht hij door op Schouwen, meer bepaald op Kerkwerve en de tijd
van voor de Ramp wist hij treffend uit te beelden. Gelukkig kon hij goed
werken met de computer. Hij genoot van het schrijven. Ik herinner me eens
een bijeenkomst die door de PZC was verzorgd en we reden met de oude
stoomtram van Goes naar Hoedekenskerke en terug. Hij vertelde honderd
uit. En tussendoor zat hij te genieten van de Zuid-Bevelandse natuur. Joop
kon prima observeren en vastleggen.
Onze vereniging gaf een verhalenbundel van hem uit, die snel was
uitverkocht. Vooral in Noord-Zeeland was er veel belangstelling voor.
Hieronder staat een verhaal over de petroleumman, dat van zijn hand is
en mogelijk in een tweede bundel zal worden opgenomen. Wij wensen zijn
familie veel sterkte met het verlies van hun dierbare.
De petrolieman
In ’t kleine straètje kloônk de bèlle van de petrolieman. Van aolle kaânten
kwaème de kinders van ’t durp anloape. De petrolieman was gekleêd in
’n uniform van ribcord. Op z’n oad droeg t’n ’n pètte as van ’n officier. De
oônderkaânte van z’n broek zat in kei-aarde beênkappen, je weet wè, mee
van die raore bolle kieten. Ik wete nog oe z’n bakfiets d’r uut zag. Op de
bak lag ’n groat road vat. Mee witte lètters stieng d’r op geschilderd “De
Automaat.” An de voorkaânte zat de kraène. D’r ieng ’n klein èmmertje
an om ’t druupsel op te vange. Ik erinner m’n eige de komst van de
petrolieman as ’n gebeurtenis van de eêste orde. Dat was beslist nie

47

48

Aflevering 181 najaar 2013

De petrolieman.

vanwege de broadnoadige petrolie vô de lampe mee kraèltjes, die boven
de taèfel vô ’t raèm ieng. In ok nie vô ’t kookstèl in ’t achter-uus.
’t Was de kinders alleêne mâ begonne om ’t tiedschrift “De Automaat” dat
deû de firma mee dezèlfde naèm wier uit-egeve. ’t Was eigenlijk mâ ’n kleine
kraânte van ’n paèr pagina’s mee berichten waèvan ik nie mî wete waè die
over gienge. Neê, ’t gieng oôns alleêne mâ om de spannende aèventuren
van ’t kleine zwarte jongetje in de wekelijkse strip in “De Automaat” De
laoste regel van ’t ver-aèltje laèze m’n altied aardop mee. “Oe ‘t vèrder
Puupje Drop vergaèt. Lees je in
de volgende Automaèt.”
Vandaège d’n dag kan dat nie
mî. M’n mô noe zéér verzichtig
weze, zègge ze. Dâ m’n aândere
landgenoaten niet krenke,
begriep je wè? ’n Vrolijke indiaan
as Kluk Kluk bie Pipo de Clown
mag ok nie mî. ‘k Vraège m’n
eige wè ’s aof of m’n nie ’n bitje
té verzichtig bin. Verlange aol
die verschillende soorten van
mènsen dat noe wèl aollemaèle
van mekaore?
Kiek, uutschèlle of spotte mag
natuurlijk noait, ok nie mee
iemaând z’n roaie of zwarte of
witte aèr, z’n sproeten of z’n
wipneuze. Om nog mâ te zwiege
over z’n manke beên. Dâ mog
vroeger ok nie. Mâ d’r gewoon over praète, mot kunne. An de eêne kaânte
dienke m’n dâ m’n rieker oare bin mee ’n bitje kleur en variaosie in dat
blaânke laând van oôns in an de aândere kaânte magge m’n ‘t nie bie de
naème noeme. Dâ’s toch raor?.
De man van de Automaèt, in z’n ribfluweêlen uniform ao daè nog gin
gewetensbezwaèren van in wilder ok nie. M’n keke mee verlangen uut naè
de aèventuren van Puupje Drop en beseften nie dâ m’n d’r eigenlijk kwaèd
mee deeje.
Toe ik eindelijk de kinderklompe was ontgroeid wier ik lid van de N.J.N,
de Nederlaândse Jeugdboônd vô Natuurstudie. In de vrieë weekenden
gienge m’n mee ’n groep jonge mènsen de natuur in. Ooit waândelden we
op Aèmstie achter ’t vliegvèld, op zoek naè voorwerpen as stikjes geraèmte
van knientjes in uleballen. Vô ’n goed begrip, uleballen bin aèrballen mee
botjes in aèr van muzen in zô, die deû ulen uut-espogen oare. Aânders
raèke ze die smeerlapperie nie kwiet, begriep je wè? Plotselieng stopte d’r
’n vint mee z’n fiets bie oôns. “Julder magge ier nie loape,” schreêuwde d’n
kwaèd.
Dâ was nèt in d’n tied dâ m’n oôns nie aolles mî liete zègge.
“Waèrom nie?” vroeg m’n vriend Wim de Vos, d’n brutaolsten van oôns
aollemaèle.
“Ier is verbode terrein,” doônderde de man.
“O ja, in wie bin jie dan wè?” kloônk de nieuwsgierige vraèg.
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“Ik bin de jachtopzichter,” noe begon ’n toch pas goed kwaèd t’oaren.
“Dat kan iedereên wè zègge, dâ t’n de jachtopzichter is,” zei mien
kammeraod.
” Dat kâ je zie an mien uniform, joe lillekke Stoepeschieter (Zurrikzeênaèr)”
gilde de man. Ie was gekleêd in ’n ribfluweêlen jasje mee zakken op de
bost in ’n dito pofbroek. An z’n beênen droeg t’n dezèlfde beênkappen
mee kieten as die vint van de Automaèt. Op z’n oad ao d’n ’n pètte van ’n
ondudelijk model…
Voele julder de macht van ’t uniform, die de kèrel meênde te bezitten?
Ik praète noe van meer dan vuufenzèstig jaèr elee. In vandaèg d’n dag
oare de mènsen nog aoltied deû uniformen mee vee goud- in zilverbeslag
geïmponeerd. Kiek mâ op de televisie as t’r èrgens ’n groate gebeurtenisse
plaès vindt. Iedere keer dezèlfde gezichten, mee gaauwe kraègen in bosten
mee kruzen van verdienste in betoande moed.’t Is noait over egaè.
Mâ wilder van de N. J. N. waère nie zô gestèld op uniformen. Daèvô ao je ok
bie de padvinders kunne gaè. Gin woard kwaèd over die mènsen, mâ daè
kon je mee tekens van verdienste op je uniform rondloape zô vee as je mâ
wou.
“Uniform? Uniform?” vroeg oôns brutaoltje verbaèsd. “Zô’n uniform eit de
petrolieman ok an.”
De jachtopzichter keek ’s om z’n eige ene na ’n stik of tiene vieaândige
gezichten. Laè ‘k liever maèke dâ ‘k wègkomme ier, docht ’n zeker bie z’n
eige. Ier vaol toch gin eer te be-aèlen. Ie zètte z’n fiets mee de neuze in de
richting van Aèmstie.
“Pas op as ‘k julder nog ‘s ’n keer antrèffe ier in ’t duun,” riep t’n dreigend
mee ’n opgeheve vienger. ”Dan slienger ik julder achter mekaore op de
bon.” Toen ree d’n mee ’n kwaèje kop weg.
‘Tot ziens petrolieman,” riep oônze woordvoerder achter z’n an. “In oe ’t
vèrder Puupje Drop vergaèt, lees je in de volgende Automaèt.”

VARIA
Deze zomer, tijdens die felle hittegolf, ontstond er in Axel een nieuw
woord. Een dialectwoord nog wel:
BUUKSLIEREN
Op een speelveld was een lange
opblaasbare glijbaan gecreëerd.
Die baan werd nat gehouden en met
zeep ingesmeerd. Een aanloop, een
glijpartij en dan …..zoef een run
naar de bel. Wie het snelst was in
zijn/haar leeftijdscategoprie, die had
gewonnen.
Het spel was een onderdeel van Axel
800 jaar.

Buukslieren, ’n nieuw dialectwoord.
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Wie het weet mag het zeggen
In de vorige Nehalennia werd ons een foto
aangeboden over een vreemd voorwerp, waarvan
we niet wisten wat het was en waarvoor het
dient/diende.
We kregen hierop één antwoord binnen van mw.
Triou uit Waterlandkerkje. Ze schreef: “Volgens
mij is dat een apparaat om bieten uit te doen.
En dan met name koebieten, die zijn ronder
bovenaan, passen in dat apparaat.
Ben benieuwd.”

ANTWOORDEN VRAGENLIJST 179
Op deze vragenlijst kregen we veel reacties:
53 zorgvuldig ingevulde lijsten. Daar zijn we
natuurlijk heel dankbaar voor. De antwoorden
kwam een gevarieerde wijze binnen. Direct op
de computer, via onze website, maar ook nog
ouderwets. Met de post kwamen de vertrouwde
lijsten, geknipt uit de Nehalennia, in een
enveloppe binnen. Zo kan het dus ook nog.
1. d’n ieten ‘onger ‘èn: veel trek hebben ZB (Bzl)
SchD (Bns) ‘êêten ‘oenger W (Ok; Bgk) ZB(Kwd,
Dwg; Ovz; Ndp; Bsl; Ier) T (Po) ZVW (Wtk); SchD (Zr; Rlm; Otl; Rns; Zn)
SchD (Wtk; Gde; Nvt); ‘grôôten ‘oeger T (Po; Anl); d’n dril SchD (Otl);
veel ‘onger ‘ên LvH (Klz); ze zien vliegen ZVO-Zd (Ovs). Betekenis is
geeuwhonger SchD (Otl).
2 brievenzak envelop W (Ok) ZVW (Wtk) GOfl (Smd oud) Odp). 3. rekker
snelbinder ZVW (Wtk; Gde; Nvt) LvA (Nz) Lvh (Klz) ZVO-Zd(Ovs; Kw). 4.
rekker elastiekje ZVW (Wtk) LvA (Nz) ZVO-Zd (Ovs; Kw); rekkerken LvH
(Klz). Spinne W (Ok) 5. stang(e) buis van het fietsframe W (Ok; Bgk) ZB
(Kwd; Dwg; Ovz; Nwd; Hrh; Bsl; Bzl; Ktg; Ier; Lwd) T (Tln; Po; Anl) Phi (Phi)
SchD (Zr; Elm; Otl; Rns; Rns; Zn; Bns; Sjl) ZVW (Wtk; Gde; Nvt) LvA (Nz)
ZVO-Zd (Ovs; Kw) GOfl (Smd; Mdh; Odp) de stang LvH (Klz). Alleen bij een
herenfiets Po; Rns.
6 Smuustere(n) prakken, bouwe(n) W(Ok) ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Bzl; Ier;
Lwd) T (Po) SchD (Otl); smoestere(n) ZVW (Obg); fiene(n) ZVW (Gde; Nvt)
en deddere(n) LvH (Klz).
7 Zakzêêke(n) flemen ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Bsl; Bzl; Ier; Lwd; Ier) ZVW
(Obg; Wtk) Iem. in z’n zak zêêke ZVW (Wtk). Flikflôôie(n) W (Ok) 8. ’n
zakzêêker een flemer ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Bsl; Bzl; Ier; Lwd; Hrh: Obg;
Gde; Nvt) LvH (Klz). Flokflôôier W (Ok) 9 eten bouwe(n) eten prakken: zie
6.
10 Zin me weg? Gaan we vertrekken? W (Bgk) ZVW (Obg; Wtk; Nvt; Gde)
LvA (Nz).
Bin me wig? ZB (Kwd; Bsl; Ldp; Hrh) Phi (Phi) SchD (Zr; Elm; Otl; Rns; Zn).
Gae me wig? ZB (Dwg; Ovz; Ndp; Bzl; Ier; Ldp; Hrh) T (Po; Anl) SchD Rns).
Gaen me vort? W (Ok).
Zumme ’s gae? ZB (Ktg). Zumme ’s opstappe? ZB (Ktg). Lae m’n ons padje
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korte(n) SchD (Otl). ‘k gae m’n schoenen tuusbrienge(n)? SchD (Otl). Gaon
me weg? ZVW (Wtk). Zijme weg? LvH (Klz) ZVO-Zd (Ovs; Kw). 11 Glad nie
helemaal niet W (Ok; Bgk) ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Hrh; Bsl; Bzl; Ktg; Ier;
Ldp) T (Po; Anl) Phi (Phi) SchD (Zr; Elm; Otl; Rns; Zn; Bns) ZVW (Wtk;
Gde; Nvt) LvH (Klz) GOfl (Mdh; Odp) glad niet ZVO-Zd (Ovs) GOfl (Smd).
Achêêl nie T (Tln) SchD (Rns). Belnêê ZVW (Wtk) en ‘eu eelmaol nie Lvh
(Klz).
12 dunderbuuje onweersbui T (Po) Phi (Phi) SchD (Zn) ZVW (Obg; Wtk)
LvA (Nz) ZVO-Zd (Ovs; Kw) GOfl (GOfl (Mdh; Odp). Dunderbuu W (Ok; Bgk)
ZB (Dwg; Ovz; Bsl; Rns.
Dundervlaoge ZVW (Gde; Nvt). Donderbuuje T (Tln) SchD (Zr; Elm, Otl;
Rns; Bns). Dongderbuuje SchD (Otl). Onweersvlaehe ZB (Kwd; Ndp; Bzl;
Ldp; Hrh). Onweersbui ZB (Ier). Donderbui LvH (Klz). Doenderbuje GOfl
(Smd). ’t Dundert in de varte ZB (Ndp).
13. Opstops onverwachts ZB (Dwg; Ovz; Bsl; Ktg) T (Po) Phi (Phi).
Aapstaaps T (Tln) zeldzaam. Ôôpstops SchD (Elm; Otl; Rns). Opstoaps
meteen SchD (Rns; Zn; Otl; Bns).
14. ’n Koolgruuspadje een padje van sintels ZB (Dwg; Ovz) T (Po); ’n padje
van koolassie ZB (Ndp, Hrh; Bzl , Ier; Ldp); ’n koolassiepadje Phi (Phi)
SchD (Zn; Otl; Bns) GOfl (Mdh; Odp). Zinderpad ZVW (Gde; Nvt) LvA (Nz).
Koolaspadje SchD (Elm; Otl; Rns). ’n koolsintelpadje ZB (Bsl), sintelpadje W
(Ok) ’n assiepadjen LvH (Klz) en schrabieldenpadsen ZVO-Zd (Ovs).
Koolpadje, naam van een officieel voetpad in Goes. 15 ’n schelletje ‘amme
een plakje ham W (Ok) T (Tln) ZVW (Wtk, Gde; Nvt) LvA (Nz); ’n schelleken
‘am LvH (Klz); ’n schefl ‘espe ZVO-Zd (Ovs; Kw); ’n schuufje hamme GOfl
(Smd); ’n schiefje ‘amme ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Ier) ’n stiksje ‘amme
ZB (Kwd; Ier; Ldp; Hrh; Ldp) ’n stikje ‘amme SchD (Elm; Otl; Rns) ’n flèèr
‘amme ZB (Bsl) en ’n flinstertje ‘amme ZB (Bzl; Ktg). 16. ’n kruppe spek
een plakje spek ZB (Kwd; Ndp; Hrh; Bsl; Bzl; Ktg; Ier; Ldp); krupje ZB
(Dwg; Ovz) T (Tln; Po) Phi (Phi) SchD (Zr; Elm; Otl; Rns; Bns) LvA (Nz);
kribbe spek SchD (Zn); ’n krippen spek GOfl (Odp); stikje spek ZVW (Wtk);
schelletje spek ZVW (Gde; Nvt); plaksken spek LvH (Klz) en ’n kripken spek
ZVO-Zd (Ovs).17 blomèrde potgrond W (Ok; Bgk) ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp;
Hrh; Bsl; Bzl; Ier) T (Po) Phi (Phi) SchD (Zn; Bns) ZVW (Obg; Wtk) LvA Nz)
GOfl (SMd; Mdh; Odp); bôômèrde ZB (Ndp; Ier; Lwd; Hrh) SchD (Elm; Otl;
Rns) ZVW (Gde; Nvt) en bôômjèrde LvH (Klz). 18 ’n stôômer wasketel W
(Ok) ZB (Ndp; Hrh; Bsl; Bzl; Ktg; Ier; Ldp) T (Po; Anl) Phi (Phi) SchD Elm;
Otl; Rns, Zn) ZVW (Obg; Wtk; Gde; Nvt) LvA (Nz) ZVO-Zd (Ovs); wasketel
W (Ok) ZB Kwd; Dwg; Ovz) LvH (Klz); ’n stôômer was van zink, ZB (Ndp); ’n
stôômketel SchD (Zr; Bns) GOfl (Mdh) en ’n wasbus GOfl (Smd; Mdh).
19 ’n knieper een wasknijper W (Ok; Bgk) ZB (Kwd; Dwg; Ovz; Ndp; Hrh;
Bsl; Bzl; Ktg; Ier; Ldp) T (Po; Anl) Phi (Phi; Zr; Rns; Zn; Otl; Bns) ZVW
(Wtk) LvA (Nz) GOfl (Smd; Mdh Odp); wasknieper Alg. wasknijper LvH (Klz)
en wasspelle ZVW (Gde; Nvt) ZVO-Zd-(Ovs). 20. wasse(n) de waste doen:
niet verwerkt vanwege onduidelijke vraagstelling. 21 ’n drôôge wind een
wind ie de was goed en snel droogt. W (Ok; Bgk) ZB (Dwg; Ovz; Ndp; Bsl;
Bzl) T (Po) SchD (Zr; Elm; Otl; Rns; Zn) ZVW (Wtk) ZVO-Zd (Ovs) GOfl
(Mdh; Odp) ’n drôôgende wind ZVW (Wtk) LvA (Nz) ‘n ‘ôôge wind ZB (Ndp;
Bsl; Ldp; Hrh) en
‘n ‘ôôstewind Phi(Phi).
22 De waste langs de kachel ‘ange(n) ZB (Dwg; Ovz; Hrh) T (Ln; Po) Phi
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(Phi) SchD (Zr, Rns; Zn; Otl; Bns) ZVW (Wtk) De waste bie de kachel
‘ange(n) W (Ok) ZVW (Gde; Nvt) LvA (Nz) LvH (Klz) ZVO-Zd Ovs)GOfl
(Smd; Mdh; Odp); .. vo de kachel ‘ange(n) W (Ok)
.. bie de kachel drôôge(n) ZB (Kwd; Bzl) ZVW (Wtk); .. rond de kachel
‘ange(n) ZB (Ndp; Bsl; Ktg; Ier) SchD Elm; Otl; Rns) .. neffen de kachel
‘ange(n) ZB Ldp; Hrh) .. liengst de kachel ‘ange(n) T(Tln) en .. boven de
kachel ZVW (Wtk).
Woorden die bij de winterkost en/of de was doen horen
Blokjes spek, teirlingsjes ZB (Kwd; Ndp) wastange T (Po); stiessel (stijfsel)
striekplanke, striekboute, drôôgrekje Phi (Phi) klopaele om kleden op uit te
kloppen SchD (Zr), drôôglatten SchD Zn)
De heer Dekker uit Waterlandkerkje schrijft: Pau Heerschap êt de wast
doen hoed verwoord, z’n zuster wist er nog vee van! De heer Helmendach
weet nog te melden dat vroeger het waswater uit een wel kwam (Boerengat
bij Terneuzen. De wasmachine werd aangedreven door een elektromotortje
met riemwerk naar boven. De heer Ed Steijns uit Kloosterzande komt
met een grote verzameling woorden die betrekking hebben op dieren uit
de omgeving. Bedankt Ed. En de wasstamper GOfl (Smd) meldt de heer
Lodder, zat aan een lange steel van 1 tot 1,50 m lange steel met een aan het
uiteinde een langwerpige bol, ook van hout. Tenslotte bedanken we ook
mw Jansen Francke voor de uitgebreide woordenlijst.
R.W.

Sjeesjesrijden op de Folkloristische markt in IJzendijke, 20 juli 2013.
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Zêêuwse Dialect Verênigieng

Vragenlijst 181 september 2013

Secr. Z.V.D.
Rinus Willemsen,
Boterzandestraat 15,
4521 AS Biervliet
Tel 0115 481521
rwillemsen@zeelandnet.nl
Beste mensen,
Vanaf 2012 staan de vragenlijsten gedrukt in Nehalennia. Vaste inzenders van deze lijsten
ontvangen die thuisgestuurd. Anderen knippen deze lijst uit. Dat is ook mogelijk. Ook kunt u
de lijsten van onze site halen en digitaal opsturen. Onze site is: www.zeeuws dialect.nl
Dialect van de plaats ..................................................................................................................................................................................................................................
Gesproken door:
Naam ................................................................................................................................................ Geboorteplaats ..............................................................................
Geboortejaar ........................................................................................................................ (Vroeger) Beroep ........................................................................
Adres invuller/ster .........................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. ...................................................................................................................................................... E-mail ............................................................................................................
		

Bekend?.

Wordt anders gezegd?

1. ook an de kuier?
Bent u ook aan het wandelen?

.............................		………….…………
......................................................................... …………………………

2. me gae de polder rond We maken een
wandeling door de polder

.............................		…………...…………..
..................................................................... …………………………..

3. me gae ’n blokje om
een blokje omlopen

.............................		………......……….....
.....................................................................……………………………

4. ’t is lekker om te lôôpe(n)
het is aangenaam om te wandelen

.............................		…………...…………..
....................................................................……………………………

5. me lôôpe nog ’n stikje mee
we wandelen nog een eindje mee

.............................

…………......................................................................……………………………

6. lôôp nie zo zêêre wandel niet zo snel

.............................

…………......................................................................……………………………

7. ’t Is lekker in ’t zonnetje ….in de zon

.............................

…………......................................................................……………………………

8. in ’t schaotje in de schaduw

.............................	.

......................................................................................……………………………
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9. mee de wind achter
met de wind in de rug

.............................	.

......................................................................................……………………………

10. achter wind ‘èn
de wind in de rug hebben

.............................	.

......................................................................................……………………………

11 ’n snokkerige wind
een wind met vlagen

.............................	.

......................................................................................... …………………………

12 ’n platte band een lekke band

.............................		……………..…………….
................................................................... ………………………….

13. gêên achterlicht ‘èn
het achterlicht brandt niet

.............................

…………….................................................................... ………………………….

14 wa gaon je drienken?
Wat willen jullie drinken?

.............................

……………..................................................................……………………………

15 ’n kletsje koffie een klein beetje koffie

……………..........	.

......................................................................................... …………………………

16 me gae ’s op uus an we gaan naar huis

……………..........	.

........................................................................................ ………………………….

17 Bluuf nog ’n bitje, je “ôôr ier nie
ouwer as thuus

……………..........	.

......................................................................................... …………………………

18 Kees, dieis nie meegekomme(n),
die eit de thuuswacht

.............................

…………….................................................................... ………………………….

19. koffie opschienke(n) koffie zetten

.............................	.

................................................................................................................................

20. theewaeter/-waoter anzetten
theewater laten koken

.............................		……………...……………..
.................................................................. ………………………….

21 Me gae deu We vertrekken

........................	.

.......................................................................... …………………….

22 Je komm’n ’t maer ’s terug’aele ee.
Of Judder komm’n ’t maor ’s terug’aolenee.
(Gezegd als uitnodiging bij het afscheid) .............................	.

................................................................................................. ……………………

Neem ook nog even nota van de Kiekplaete. Het antwoord kan op een los blaadje bijgevoegd
worden of hieronder geschreven worden.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor meer dialectwoorden uit uw streek, kijk naar het stukje dat Pau Heerschap schreef
in deze Nehalennia onder Van de Redactiecommissie. U kunt uw woorden hieronder
opschrijven, die verband houden met korte of langere bezoeken.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek

Concept Huishoudelijk Reglement
Biervliet, sept. 2013
Inhoudsopgave:
Algemeen artikel 1,2
Bestuur en commissies artikel 3 – 17
Orde artikel 7 -10
Webmaster 17
Financiën artikel 18 - 24
Slotbepalingen artikel 26
Artikel 1. Naam en zetel
1.1. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek en is statutair gevestigd
te Middelburg.
1.2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
1.3. De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister, dat gehouden
wordt bij de Kamer van Koophandel Middelburg , onder nummer 40.309.476.
1.4. De werknaam van de vereniging is: Zeêuwse Dialectverênigieng.
Artikel 2. Verkrijging van lidmaatschap
2.1. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt gedaan door zich te wenden
tot de ledenadministratie van de vereniging.
Artikel 3. De voorzitter
3.1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op de vereniging. Hij/
zij (hierna te noemen hij) heeft toegang tot alle commissievergaderingen of
overige bijeenkomsten.
3.2. De voorzitter draagt zorg voor het naleven van de statuten, het
huishoudelijk reglement en alle verdere regelingen en bepalingen.
3.3. De voorzitter is officieel woordvoerder van de vereniging.
3.4. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag
vast, behoudens het recht van de Algemene Ledenvergadering om daarin
wijziging aan te brengen.
3.5. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te beëindigen,
indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht. Hij is
verplicht deze weer te hervatten indien een derde van de bij de Algemene
Ledenvergadering aanwezige leden aangeeft dat de vergadering hervat dient
te worden.
3.6. In geval van afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door één van de
overige leden van het dagelijks bestuur.
Artikel 4. De secretaris
4.1. De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, voor zover
deze niet aan anderen is opgedragen. Hij/zij (hierna te noemen hij) draagt
zorg voor het notuleren van de vergaderingen. Alle uitgaande stukken, voor
zover niet digitaal, worden namens de vereniging door hem ondertekend.
Hij is verplicht van de stukken (digitaal) afschrift te houden.
4.2. De secretaris draagt zorg voor het secretariaatsarchief.
4.3. De secretaris zorgt dat de Commissies hun jaarverslag op de gewone
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Algemene Ledenvergadering uitbrengen.
4.4. De secretaris draagt zorg voor een ledenlijst of register, waaruit de
aard van het lidmaatschap dient te blijken. De secretaris kan deze activiteit
delegeren aan de ledenadministratie.
4.5. De administratieve afhandeling van de financiële of de
ledenadministratie kan worden overgedragen aan, door het bestuur te
benoemen, administrateur(s).
Artikel 5. De penningmeester
5.1. De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij (hierna te noemen
hij) draagt zorg voor de inning van de bijdragen en houdt boek van alle
ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en lasten van de vereniging
kunnen worden gekend.
5.2. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem alleen gedaan
na overleggen van behoorlijke kwitanties of declaraties, ondertekend
door de secretaris of diens vervanger. Gelden, welke niet nodig zijn
voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem beheerd
overeenkomstig door het bestuur te stellen regels.
5.3. Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering brengt hij verslag uit van
zijn beheer, tevens dient hij een begroting in voor het nieuwe boekjaar. Hij
is verplicht aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle
boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken,
welke de kascommissie van hem verlangt. Gelijke verplichtingen bestaan
voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan
roepen.
5.4. De penningmeester draagt er zorg voor dat alle financiële stukken
bewaard blijven overeenkomstig de wet.
5.5. De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een nieuw lid van de
Kascontrole Commissie. De zittingstijd van dat benoemde is drie jaar.
5.6. Voor de inning van de contributies benoemt het bestuur een
administrateur die voor het beheer en de financiële uitgaven van
Nehalennia zorg draagt en in de Algemene Vergadering daarvan verslag doet
overeenkomst de penningmeester volgens artikel 5.1 t/m 5.4 en artikel 18.
Artikel 6. Dagelijks Bestuur
6.1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en
penningmeester.
6.2. Het Dagelijks Bestuur behandelt die zaken, welke geen uitstel gedogen,
alsmede die, welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter
bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
Artikel 7. Bijeenroepen en agenda van het bestuur
7. 1. Het bestuur komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeen
in de in de statuten bepaalde gevallen.
7. 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.
Een vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden
binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe is ingekomen.
7. 3. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van een
schriftelijke of digitale oproeping aan de leden.
De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door
de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
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Ieder bestuurslid lid kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt de bijeenroeping en
het rondsturen van de agenda ten minste 7 dagen vóór de te houden
vergadering van de bestuursvergadering. De datum van een vergadering
wordt op de voorafgaande vergadering reeds vastgesteld. Bij spoedeisende
gevallen wordt hier van afgeweken.
7. 4. De secretaris draagt er zorg voor dat de agenda van de
bestuursvergadering wordt toegezonden aan de bestuursleden van de
dialectenvereniging
7. 1. Een bestuursvergadering kan slechts plaatsvinden indien ten
minste de helft van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.
7. 2. Wanneer het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt een
nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze met
dien verstande dat er slechts vierentwintig uren tussen de rondzending der
convocaties en het uur der vergadering behoeven te verlopen.
7. 3. Deze laatste vergadering wordt gehouden ongeacht het aantal leden
dat is opgekomen.
7.4. Indien de voorzitter afwezig is, zit een ander lid van het bestuur de
bijeenkomst voor. Dit lid wordt door de voorzitter aangewezen. Bij gebreke
van een aanwijzing zit het oudst benoemde bestuurslid voor.
7.5. De voorzitter van de bijeenkomst kan de vergadering schorsen.
7.6. De voorzitter van de bijeenkomst bepaalt de duur van de schorsing en
het moment van hervatten van de bijeenkomst.
7.7. Bestuursleden worden geacht aanwezig te zijn bij de geplande
vergadering en mogen, afgezien van bijzondere omstandigheden, maximaal
twee maal per jaar afwezig zijn.
7.8.1 Bij ordesverstoring kan de voorzitter de betreffende persoon het
woord ontnemen of hem verzoeken de vergadering te verlaten.
7.8.2. Bij weigering te voldoen aan dit verzoek, schort de voorzitter de
vergadering.
Artikel 8. Stemming
8.1. Alle bestuursleden hebben stemrecht.
8. 2. De bestuursvergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij het reglement anders bepaalt. Over zaken wordt mondeling en over
personen wordt schriftelijk gestemd. Blanco stemmen worden geacht niet
te zijn uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
8. 3. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen
gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die
bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen.
Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op
zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
8. 4. Bij staking van de stemmen over een door de bestuursvergadering te
nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op
de eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw aan de orde gesteld.
Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
Artikel 9. Agenda en verslag
9. 1. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van een agenda
voor elke bijeenkomst en voor het verslag van elke bijeenkomst. De agenda
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wordt tijdens de bijeenkomst vastgesteld. De voorzitter plaatst in ieder
geval op de agenda:
9.1.1. de door een lid van het bestuur tijdig opgegeven onderwerpen;
9.1.2 het verslag van de vorige bijeenkomst.
9. 2. De secretaris is verantwoordelijk voor de verzending van de
kennisgeving, bedoeld in artikel $, eerste lid, de agenda en eventuele
overige stukken aan de leden van het bestuur. Dit gebeurt in beginsel
voor het weekeinde voorafgaand aan de bijeenkomst en in ieder geval vijf
werkdagen daaraan voorafgaand.
9. 3. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag zo
spoedig mogelijk na een bijeenkomst. Een kort verslag van de bijeenkomst
wordt zo mogelijk binnen een week na de vergadering aan de leden
verzonden. Het bestuur kan besluiten dat beraadslagingen of besluiten over
een of meerdere onderwerpen niet in het openbaar te maken gedeelte van
het verslag worden opgenomen.
9. 4. Het verslag, bedoeld in het derde lid, wordt in de eerstvolgende
bijeenkomst vastgesteld en relevante gegevens daarvan in de eerstvolgende
aflevering van Nehalennia meegedeeld door de secretaris.
Artikel 10. Onverwijlde besluitvorming
Indien besluitvorming onverwijld gewenst is en besluitvorming niet langs
reguliere weg kan plaats vinden, is de voorzitter – of bij zijn afwezigheid (in
volgorde): het oudst benoemde lid van het bestuur dan wel het andere lid
van het bestuur - gemachtigd te beslissen. Hij doet dit zoveel mogelijk in
overeenstemming met de aanwezige of bereikbare leden van het bestuur.
Artikel 11. Taakverdeling
1. De voorzitter is voorzitter van het bestuur. Hij vertegenwoordigt de
vereniging en is eerste aanspreekpunt. Hij is de bestuurder in de zin
van de Wet op de ondernemingsraden. Hij is eindverantwoordelijk voor
de Planning & Verantwoording. Jaarplan en jaarverslag behoeven zijn
goedkeuring. Hij is verantwoordelijk voor disciplinaire maatregelen voor
de interne en externe communicatie en de klachtafhandeling. De voorzitter
houdt de functioneringsgesprekken met de overige bestuursleden.
Artikel 12 Vertegenwoordigen
12.1. De voorzitter en de secretaris zijn gezamenlijk bevoegd de Zeeuwsche
Vereeniging voor Dialectonderzoek in rechte te vertegenwoordigen. Zij
mogen wettelijke verplichtingen aangaan, zoals het ondertekenen van de
uitgaande stukken en het afsluiten van contracten.
12.2. De voorzitter en secretaris zijn tevens bevoegd de Zeeuwsche
Vereeniging voor Dialectonderzoek buiten rechte te vertegenwoordigen of
doen vertegenwoordigen.
Artikel 13. Machtiging
1. In het in art. 7 lid 4 bedoelde document is tevens opgenomen in
hoeverre individuele bestuursleden binnen het bereik van hun portefeuille
gemachtigd zijn namens het bestuur te beslissen.
2. Door het bestuur wordt een mandateringstabel vastgesteld, waarin
is opgenomen, welke bevoegdheden door het bestuur aan andere
functionarissen in het gerecht zijn gemandateerd.
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Artikel 14. Vervanging van bestuursleden
14. 1. Het bestuur draagt zorg voor een regeling voor de vervanging van
bestuursleden die wegens vakantie, externe verplichtingen en kortdurend
verzuim afwezig zijn door een van de andere bestuursleden. De regeling is
zodanig dat de uitvoering van de taken van het te vervangen bestuurslid is
gewaarborgd. De vervangingsregeling wordt aan de andere bestuursleden
bekend gemaakt.
De vervanging eindigt:
14.1. als het desbetreffende lid zijn plaats in het bestuur weer inneemt;
14.1.2.als de vervanger hierom schriftelijk het bestuur verzoekt;
14.1.3. als het bestuurslidmaatschap van het desbetreffende lid eindigt.
.
Artikel 15. Uitgaande stukken
Namens de vereniging uitgaande stukken, worden door voorzitter, dan wel
het meest betrokken lid van het bestuur ondertekend.
Artikel 16 Contact met de leden
16.1. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek doet aan zijn leden
jaarlijks mondeling en schriftelijk verslag tijdens de ledenvergadering in
oktober.
16.2. Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek doet dit verder via het
verenigingsblad Nehalennia en de website Zeeuwsdialect.nl
Artikel 17 Webmaster
17.1. De secretaris en bij diens afwezigheid een aangewezen vervanger,
stuurt de webmaster aan.
17.2. De webmaster verzorgt en actualiseert minstens maandelijks de
website.
17.3. De webmaster geeft de passwords en toegangscodes door aan de
secretaris en penningmeester.
17.4 De financiële vergoeding wordt door het bestuur vastgesteld.
17.5. De penningmeester betaalt de webmaster per 1 april en 1 okt.
17.6. De webnmaster doet in december schriftelijk verslag aan het betuur
van de gedane werkzaamheden en stelt een begroting op voor het komend
jaar.
17.7. De webmaster legt verantwoording af van het gevoerde beleid tijdens
de algemene ledenvergadering.
17.8. De webmaster heeft een jaarcontract dat afloopt op 31 dec.
17.9. De schriftelijk opzegtermijn van het jaarcontract is drie maanden.
17.10. Bij beëindiging van het jaarcontract draagt de webmaster alle in
17.3 genoemde toegangen en databestanden aan de penningmeester en
secretaris één maand voor beëindiging van het contract, over
Artikel 18. Commissies
18.1. Het bestuur zal, ter ondersteuning van haar taken, commissies
instellen. Hierbij worden onderscheiden commissies per
verenigingsonderdeel en overige commissies.
18.2. De vereniging kent als commissies per onderdeel:
18.2.2. De Wetenschappelijke Commissie
18.3.1. Kascommissie
18.3.2. Bijzondere Activiteiten Commissie
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18.4. Elke commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een
secretaris.
18.5. De commissies staan, ieder op het hen toegewezen gebied, het bestuur
bij in de vervulling van haar taak. De vergaderingen van de commissies
kunnen worden bijgewoond door een afgevaardigde van en uit het bestuur.
18.6. De leden van commissies worden door het Algemeen Bestuur
benoemd voor een zittingsperiode van 3 jaar. Het commissielid dient lid
te zijn van de vereniging, of ouder/verzorger. Het bestuur doet hiervan
melding op de website van de vereniging.
18.7. De commissies maken van hun vergaderingen verslag en dragen er
zorg voor dat deze 14 dagen na de vergadering voor het bestuur ter inzage
beschikbaar zijn.
18.8. De commissies dienen aan het eind van het seizoen en ruim voor het
plaatsvinden van de Algemene Ledenvergadering hun plannen in voor het
komend verenigingsjaar, zodat de penningmeester gelegenheid heeft om de
plannen in de begroting van de vereniging op te nemen.
18.9. De begroting, eenmaal vastgesteld door het bestuur van de vereniging
en later als zodanig geaccepteerd door de Algemene Ledenvergadering, is
bindend voor de commissies. Indien enige commissie tussentijds wijziging
wil van het toegewezen budget, dan dient de betreffende commissie
vroegtijdig schriftelijk en met redenen omkleed het verzoek daartoe te
richten aan het bestuur. Het bestuur doet over het wijzigingsverzoek
uitspraak, welke bindend is voor de commissie. De uitspraak zal gedaan
worden binnen een algemeen aanvaardbare termijn.
18.10. De Stichting De Zeeuwse Taele (ZT) is een dochter van de Zeeuwsche
Vereeniging voor Dialectonderzoek (ZVD). Het bestuur van de ZT bestaat
uit meer dan de helft bestuursleden die voorgedragen zijn door het bestuur
van de ZVD.
Artikel 19. De kascontrolecommissie
19.1. De commissie controleert de boekhouding van de vereniging.
19.2. De commissie controleert de contributieafrekeningen.
19.3. De commissie controleert het door het bestuur uit te brengen
financieel jaarverslag.
19.4. De commissie brengt een schriftelijk verslag uit van de hierboven
genoemde taken tijdens de Algemene Ledenvergadering.
Artikel 20. Boekjaar
20.1. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Artikel 21. Aanvang lidmaatschap
21.1. Door middel van het invullen en ondertekening, indien minderjarig
mede door hun wettelijke vertegenwoordiger, van het inschrijvingsformulier
en het versturen naar de ledenadministratie van de Zeeuwsche Vereeniging
voor Dialectonderzoek.
21.2. Het nieuwe lid, indien minderjarig de wettelijke vertegenwoordiger,
verplicht zich hiermee tot het betalen van hiervoor van toepassing
zijnde bedragen aan de vereniging conform de gekozen betaalwijze
en verklaart zich tevens akkoord met de betalingsregels en overige
voorwaarden uit de statuten en het huishoudelijk reglement van de
vereniging.
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21.3. Een nieuwe inschrijving kan desgevraagd schriftelijk door middel van
ontvangstbevestiging worden bevestigd.
21.4. Het bestuur kan binnen 14 dagen afwijzend over de aanvraag tot het
lidmaatschap beslissen, indien het meent dat het kandidaat-lid niet tot de
vereniging kan worden toegelaten, om welke reden dan ook. De afwijzing
zal, onder opgaaf van redenen, schriftelijk aan het kandidaat-lid kenbaar
worden gemaakt. Binnen 14 dagen na dagtekening van de afwijzende
beslissing van het bestuur, dient het kandidaat-lid schriftelijk zo hij dat
wil, aan het bestuur kenbaar te maken, dat hij in beroep wil gaan bij de
algemene ledenvergadering. Hij kan zich daartoe laten vertegenwoordigen
door een persoon die gerechtigd is de algemene ledenvergadering bij te
wonen. Wordt het kandidaat-lid niet toegelaten tot de vereniging, dan
kan restitutie van contributie plaatsvinden, behoudens de in artikel 22
genoemde financiële verplichtingen.
Artikel 22. Contributie en donaties
22.1. De in artikel 11 van de Statuten genoemde contributie wordt voor de
leden vastgesteld.
22.2. Een lid dat zich inschrijft inde loop van het jaar, start met het betalen
van de contributie per 1 januari van het lopend kalenderjaar en ontvangt
alle Nehalennia’s van dat kalenderjaar..
22.3. Ereleden en leden van verdienste kunnen van het betalen van
verenigingscontributie worden vrijgesteld, met inachtneming van de
amateurbepalingen.
22.4. Nieuwe leden, die op het inschrijfformulier hebben aangegeven
per incasso te willen betalen, ontvangen bericht van de data waarop
geïncasseerd zal worden.
22.5. Weigering van de incasso. Wordt de incasso geweigerd, dan zal er
getracht worden de incasso de eerstvolgende maand nogmaals te innen.
Indien inning van de herhaalde incasso niet mogelijk blijkt, dan dient het lid er
zorg voor te dragen dat het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen na
de betreffende incassodatum op de rekening van vereniging is bijgeschreven.
In geval van een herhaalde weigering vervalt het recht op gespreide betaling
en dient het lid het resterende bedrag binnen dertig dagen na dagtekening
van de, hierop betrekking hebbende, herinnering te voldoen. De door de
vereniging te betalen kosten verbonden aan geweigerde automatische
incasso’s zullen doorberekend worden aan het verantwoordelijke lid met een
minimum van € 0,50 per geweigerde automatische incasso.
Artikel 23. Herinnering en uitsluiting
23.1. In geval van betalingsachterstand, ontvangt het lid een herinnering.
Indien er kosten verbonden zijn aan het versturen van deze herinnering
zullen deze doorberekend worden aan het verantwoordelijke lid.
23.2. Mocht, dertig dagen na dagtekening van de herinnering nog geen
betaling zijn ontvangen, dan wordt het lid uitgeschreven Het lid ontvangt
hiervan schriftelijk bericht van het bestuur.
23.3. In geval van uitsluiting zal het verschuldigde bedrag met € 5,–
administratiekosten worden verhoogd. De uitsluiting zal eerst worden
opgeheven nadat aan alle verplichtingen is voldaan.
23.4. Bij geschillen ten aanzien van de tijdige betaling dient de administratie
van de vereniging als uitgangspunt en is daarbij altijd leidend.
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Artikel 24. Beëindiging lidmaatschap
24.1. Het opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij de
ledenadministratie plaats te vinden minimaal 1 maand voor het einde van
het verenigingsjaar.
24.2. Een lid dat opzegt is verplicht de contributie te betalen tot en met het
einde van het verenigingsjaar.
24.3. Indien er sprake is van automatische incasso dan zal het innen van de
incasso’s eindigen.
24.4. Opzeggingen welke na 1 december door de ledenadministratie of het
secretariaat worden ontvangen hebben tot gevolg dat de, voor het daarop
volgende kalenderjaar, aan de KNZB verschuldigde bedragen alsnog dienen
te worden voldaan door het opzeggende lid.
24.5. Het bestuur houdt zich tevens het recht voor het lidmaatschap
per direct te beëindigen indien een lid dertig dagen na aanvang van een
uitsluiting niet tot betaling is overgegaan of op enigerlei andere wijze de
vereniging ernstige materiële of immateriële schade heeft toegebracht. De
ernst van de schade staat ter beoordeling van het bestuur.
24.6. Bevestiging beëindiging. Een uitschrijving zal schriftelijk worden
bevestigd. Deze bevestiging kan vergezeld gaan van informatie betreffende
het nog openstaande bedrag en de wijze en het moment van betaling van de
nog verschuldigde bedragen.
Artikel 25. Restitutie
25.1. Mogelijke restitutie van de contributie is ter beoordeling van het
bestuur.
Artikel 26. Slotbepaling
26.1. In alle gevallen, waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet,
beslist het bestuur. In bijzondere gevallen beslist het bestuur zo nodig na
toetsing door de Algemene Ledenvergadering.
26.2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement te kennen, alsmede alle verder wettig vastgestelde
en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.
26.3. Overal waarin dit document de mannelijke vorm wordt gehanteerd,
dient tevens de vrouwelijke vorm te worden gelezen.
26.4. De bestuursvergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk
reglement te wijzigen.
26.5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de
bestuursvergadering.
Aldus goedgekeurd in de Algemene ledenvergadering van 19 okt. 2013.
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Op de valreep:

Presentatie van CD met verhalen in de
dialecten van Schouwen-Duiveland
Op woensdagavond 2 oktober a.s. vindt in het Tonnenmagazijn in
Brouwershaven de presentatie plaats van een nieuwe cd met humoristische
streekverhalen, onder de titel Van Brû tot Burghsluus, Humoristische ver’aelen
van Schouwen-Duveland’.
Verhalen leven voort
Sinds er mensen op aarde leven zijn er verhalen verteld. Ieder deed
dat in zijn eigen taal. Na de ontdekking van het schrift ging men ze ook
opschrijven. Zo leefden vertellingen naast mondelinge overlevering ook
voort op schrift en wie dat wilde kon ze lezen. Vanaf ongeveer het midden
van de negentiende eeuw werden er ook verhalen in
dialect gepubliceerd.
Veel mensen vinden het lezen van een verhaal in
dialect behoorlijk lastig. Door diverse spellingswijzen
met allerlei vreemde accenttekens ontstaan vaak
merkwaardige woordbeelden. Vooral voor nietdialectsprekers zijn de klanken dan heel moeilijk
te reconstrueren, hoe de schrijver met allerlei
aanwijzingen ook zijn best heeft gedaan.

‘Stille getuige in het
landschap’ (foto Pau
Heerschap).

Oude tijden herleven
Als men een dialectverhaal beluistert, speelt
dit probleem niet. Alle specifieke klanken, de juiste intonatie en het
spreektempo van een bepaald dialect komen door de verteller op een
natuurlijke wijze tot leven. En zo herleven de oude tijden waarin verhalen
klonken.
Met die gedachte in het achterhoofd heeft het bestuur van de Zêêuwse
Dialect Verênigieng het plan opgevat om van de diverse regio’s in het
Zeeuwse dialectgebied een luister-cd uit te brengen met diverse verhalen.
Schouwen-Duiveland mag de spits afbijten; andere regio’s zullen volgen.
Een bijkomend voordeel is dat op deze manier de gesproken dialecten
tevens hoorbaar voor het nageslacht zijn vastgelegd.
Vertellers en schrijvers
Van diverse vertellers en schrijvers zijn op de nieuwe cd verhalen te
beluisteren. Maartje Stuut vertelt het verhaal van de zeemeermin van
Westenschouwen. Als stille getuige staat daar altijd nog de Plompe Toren
in het landschap. Maartje werd geboren in Oosterland en woont nu in
Zierikzee. Zij volgde een opleiding Nederlands, diverse schrijftrainingen
en poëziecursussen. Naast het Standaard Nederlands schrijft ze ook in
de Zeeuwse streektaal. Joop van Loo vertelt in het dialect van Zierikzee
een verhaal van Ad Leijdekkers. Deze rasverteller uit Zierikzee bracht
zijn verhalen als voordrachtskunstenaar in dialect. Ook heel bekend zijn
zijn zelfgeschreven liedjes, waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar.
Onder het pseudoniem Arjaon schreef hij verhalen en gedichten voor de
Zierikzeesche Nieuwsbode. Ad overleed in 1995.
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Op de cd is ook een geluidsopname van Omroep Zeeland te horen
van Willem van Gilst. Als Wullem schreef deze regelmatig stukjes in de
Zierikzeesche Nieuwsbode. Ook was hij te beluisteren op Omroep Zeeland.
Een echte ‘Bruenaer’ in hart en nieren met een groot gevoel voor humor. Hij
overleed in 2012.
Ook van Henk en Leni Blom zijn enkele verhalen te beluisteren. Henk
en Leni zijn bekend van hun optreden met het cabaretgezelschap
Kant’oôi, waarvoor Henk de teksten schrijft in dialect. Ook schrijft hij een
tweewekelijkse column in de krant. Samen hebben ze een boekje uitgegeven
met verhalen in het dialect. Jaarlijks verzorgen ze als ‘Endrik en Jannekee’
een conference op nieuwjaarsrecepties, waarbij ze de plaatselijke politiek
op de hak nemen.
Vervolgens een verhaal van Teun Rosmolen uit Zierikzee. Teun heeft
een veelzijdige interesse. Zo schrijft hij o.a. verhalen in dialect en maakt
foto’s voor de ZDV. Harry Boot vertelt twee verhalen in het dialect van
Kerkwerver: één van hemzelf en één van Joop van Zijp. Joop groeide op in
Kerkwerve. Met zijn familie bleef hij het dialect spreken, ondanks dat hij
er niet meer woonde. Na een schrijfcursus is hij verhalen in het dialect en
columns voor de PZC gaan schrijven. De Zeêuwse Dialect Verênigieng heeft
een aantal van deze verhalen uitgegeven in de bundel Joop van Zijp vertelt.
In Kerkwerve is een bronzen beeld ter nagedachtenis van zijn moeder
geplaatst. Zij was een zeer gewaardeerd wijkverpleegster. Joop overleed dit
jaar.
Wim de Vrieze vertolkt op de cd twee verhalen. Wim is zeer actief in de
Schouwse Westhoek. Hij is medeauteur van een aantal boeken, zoals
Noordwelle, polderdorp achter de duinen, Strandingen en schipbreuk voor de
Schouwse kust en Ouwe verhaelen uut de Schouwse West’oek. Voor al deze
publicaties pleegde hij veel onderzoek en kent daardoor de streek ‘op zijn
duim’.
Tenslotte Marietje Dijkstra. Zij is geboren en getogen op Bruinisse.
Marietje is lid van de klederdrachtvereniging en houdt voordrachten in
verzorgingshuizen en voor verenigingen. Zij vertolkt veelal verhalen die
overgeleverd zijn en waarvan de schrijvers niet bekend zijn.
Kortom: een keur aan diverse boeiende en humoristische verhalen die het
beluisteren meer dan waard zijn.
Presentatie
De feestelijke presentatie van de cd Van Brû tot Burghsluus zal met
vertelsels, zang en muziek plaatsvinden op woensdagavond 2 oktober a.s.
in Brouwershaven. Het eerste exemplaar zal aangeboden worden aan een
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland.
Plaats en tijd
Het Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38, Brouwershaven, tel. 0111-691816.
De aanvang is 19.30 uur. Zaal open 19.00 uur.
De toegang is gratis. Tijdens deze avond is de cd te koop voor € 10,–.
Vervolgens bij een aantal verkooppunten, o.a. plaatselijke boekhandels in de
regio.
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Verantwoording van de illustraties:
Auteurs of Zêêuwse Dialect Verênigieng, tenzij anders vermeld in het bijschrift.

Nehalennia is in de eerste plaats een blad voor leden van de
Werkgroep CultuurHistorie en de Zêêuwse Dialect Verênigieng.
Het tijdschrift richt zich echter ook op andere geïnteresseerden in de
Zeeuwse archeologie, geschiedenis, dialectologie en volkskunde.
Kopij van zowel leden als niet-leden wordt door de redactie graag
tegemoet gezien.
Stuur ons uw bijdragen digitaal toe. Redactie-adres: J.J.B. Kuipers,
SCEZ, Postbus 49, 4330 AA Middelburg, tel. 0118-670879, e-mail jjb.
kuipers@scez.nl
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