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Johan Ghyselin en De Barlaeus
Een vergeten Vlissinger in een gouden klassieker

Zijn naam is tegenwoordig zo goed als vergeten. Vlissinger Johan Ghyselin was een vooraanstaand koopman, bestuurder
en legeraanvoerder in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Gedurende twee periodes, 1632-1634 en 1637-1640, bekleedde hij als dienaar van de West Indische Compagnie (WIC) meerdere ambten in Nederlands-Brazilië. Een avontuurlijke
instelling kan Ghyselin niet worden ontzegd.

Jaco Simons
In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de vermeldingen van Johan Ghyselin in het boek Rerum per
octennium in Brasilia dat in 1647 werd geschreven door de
beroemde predikant Caspar van Baerle of Casparus Barlaeus. Die vermeldingen zijn interessant omdat we dankzij
dit boek meer te weten komen over Ghyselin tijdens
diens tweede periode in Brazilië (1637-1640). Daarnaast
is het van belang dat een Vlissinger wordt genoemd in
een publicatie die wordt gezien als een ‘gouden klassieker
op het gebied van het bibliofiele kolonialisme’. De omvangrijke Rerum per octennium in Brasilia (vrij vertaald:
‘Over de zaken gedurende acht jaar in Brazilië’) behelst de
beschrijving van Johan Maurits van Nassau-Siegen tijdens
diens bijna achtjarig gouverneurschap van de Nederlandse
kolonie in Brazilië (1637-1644).

Familiewapen Ghyselin, uit: J. B. Rietstap, Rolland’s illustrations to
the Armorial général.

Ghyselin

Johan Ghyselin werd geboren in 1584 in Vlissingen1, waar
hij zich ontpopte als koopman. Hoewel zijn voorouders uit
Holland kwamen2, stamden nog eerdere generaties Ghyselin vermoedelijk uit het kustgebied van Noord-Frankrijk.3
De familienaam van de Vlissinger wordt op vele manieren
gespeld. In dit artikel wordt de schrijfwijze ‘Ghyselin’
gehanteerd omdat Johannes Rietstap in zijn heraldische
standaardwerk Armorial général aangeeft dat deze spelling
verbonden moet worden met een familiewapen waarop
drie papegaaien staan afgebeeld. En dit wapen is zonder
twijfel van toepassing op ‘onze’ Johan Ghyselin. Johans’
zoon Evert was immers de oprichter van de buitenplaats
Papegaayenburg, een naam die verwees naar het familiewapen van de Ghyselins.4
Tijdens zijn eerste periode in Brazilië (1632-1634) bekleedde Johan Ghyselin een topfunctie binnen de WIC.
Ghyselin, in dienst van de Kamer Zeeland, vormde samen
met Matthias van Ceulen, van de Kamer Amsterdam, van
januari 1633 tot september 1634 het tweekoppige bestuur
van de kolonie. In die periode was er door de WIC namelijk geen gouverneur-generaal aangesteld. Onder beide
heren werd de Nederlandse expansiedrang flink ingezet.
Als een gevierd man keerde Ghyselin in 1634 terug naar
Zeeland. Volgens WIC-bewindhebber Johannes de Laet
hadden hijzelf en Ghyselin 23 ton aan goud binnengehaald
voor de Compagnie.5
Eind 1636 toog Johan Ghyselin voor de tweede maal naar
Brazilië. Het verhaal ging dat hij zijn kinderen miste. Die
zou hij hebben verwekt bij een slavin. Mogelijk werd die
reden enigszins geromantiseerd. Zeker is, dat de Vlissinger
in zijn tweede Braziliaanse periode zitting nam in de zogeheten Hoge en Geheime Raad, die onder leiding stond van
de nieuw aangestelde gouverneur-generaal Johan Maurits.
Na zijn avonturen in Zuid-Amerika zeilde Ghyselin in
1640, intussen 56 jaar oud, definitief terug naar Zeeland.
Ghyselin maakte op zeker voor die tijd gevorderde leeftijd
bestuurlijke carrière in Vlissingen en later in het gewest Zeeland. Zo was hij in Vlissingen raad vanaf 1642,
schepen tussen 1643 en 1647 en burgemeester in 1648
en 16496; op 1 december 1649 volgde zijn benoeming
tot gecommitteerde raad van de Staten van Zeeland.7 Hij
overleed na een boeiend leven op 7 december 1653.8 In het
archief van de diaconie van de hervormde gemeente van
Vlissingen treffen we het jaar daarop Ghyselins naam aan.
Hij legateerde het royale bedrag van 50 pond Vlaams ten
behoeve van de armen van de stad.9
Johan Ghyselin was getrouwd met Geertruid Evertsen,
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Kaartje van de oostkust van
Brazilië.

dochter van de stamvader van het beroemde Vlissingse
zeeheldengeslacht Evertsen. Door dit huwelijk kregen de
Evertsens veel aanzien en mochten zij zich rekenen tot de
voorname Vlissingers.10

Van Baerle en De Barlaeus

Predikant, schrijver en dichter Caspar van Baerle zag in
1584, toevallig in hetzelfde jaar als Johan Ghyselin, het
levenslicht in Antwerpen. Caspar van Baerle, of Casparus
Barlaeus zoals hij zich in het Latijn noemde, stond eerst
als predikant in Nieuwe Tonge en werd later hoogleraar in
Leiden. In 1631 vertrok hij naar Amsterdam om de eerste
hoogleraar wijsbegeerte en welsprekendheid te worden
aan het Athenaeum Illustre, dat in 1632 werd opgericht.
Van Baerle werd in 1648 begraven in de hoofdstedelijke
Nieuwe Kerk. Hij werd het meest bekend vanwege zijn
vele redes en boeken in het Latijn.
Het tegenwoordige Barlaeus Gymnasium in Amsterdam,
dat is voortgekomen uit de Latijnse school, is naar de
predikant genoemd. Het zou toepasselijk zijn geweest als
het monumentale gymnasium in de Van Baerlestraat had
gestaan. Dit bevindt zich echter aan de Weteringschans.
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Rerum per octennium in Brasilia et alibi nuper gestarum,
sub Praefectura Illustrissimi Comitis I. Mauritii, Nassoviae,
&c. Comitis, Nunc Vesaliae Gubernatoris & Equitatus
Foederatorum Belgii Ordd. sub Auriaco Ductoris, Historia.
Zo luidt de volledige titel van Van Baerle’s boek! Het werk,
ook wel De Barlaeus genoemd, werd volledig geschreven
in het Latijn en in 1647 gepubliceerd door de beroemde
Amsterdamse cartograaf en uitgever Joan Blaeu. Het was
schrijver en wereldreiziger Boudewijn Büch die dit boek
het predicaat ‘gouden klassieker van het bibliofiele kolonialisme’ gaf.

De Barlaeus werd opgedragen aan de hoofdpersoon in het
boek, gouverneur Johan Maurits van Nassau-Siegen. Hij
werd bekend als de stichter van het beroemde Mauritshuis
in Den Haag. Van Baerle had de beschikking over het
privé-archief van Johan Maurits en werkte, op uitnodiging, nauw met hem samen. Een directere bron was niet
mogelijk.

Portret van Caspar van Baerle ofwel Casparus Barlaeus.
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Gelukkig is Van Baerle’s boek door Samuel Pierre l’Honoré
Naber in het Nederlands bewerkt en in 1923 in Den Haag
uitgegeven onder de titel: Nederlandsch Brazilië onder
het bewind van Johan Maurits Grave van Nassau, 16371644. De Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg heeft deze
Nederlandse vertaling in haar collectie, een indrukwekkende uitgave waaraan maar liefst 67 kaarten en prenten
zijn toegevoegd.

De titelpagina van De Barlaeus, met links een portret van Johan
Maurits van Nassau-Siegen.

Ghyselin in De Barlaeus

In de volgende passages wordt Johan Ghyselin in De Barlaeus genoemd en beschreven.
Op 23 januari 1637 arriveerden eerst gouverneur Johan Maurits en Adriaen van der Dussen in het oostelijk
kustgebied van Brazilië. Dat gebied valt onder de huidige
deelstaat Pernambuco. Drie dagen later kwamen Matthias
van Ceulen en Servatius de Carpentier aan. ‘Den 2den
Maart is Johan Gijsselin gevolgd, die een zeer stormachtige
reis had gehad’ (p. 41). Ghyselin nam zitting in de Hoge en
Geheime Raad, samen met Van der Dussen, Van Ceulen
en De Carpentier. Zij worden in De Barlaeus ‘steunpilaren
in de uitoefening van het gezag’ genoemd. Het koloniebestuur stond onder leiding van gouverneur Johan Maurits.
Ghyselin wordt een aantal pagina’s verderop geroemd.
‘In deze werken [daarmee wordt bedoeld ‘de waakzame
vlijt en activiteit’ van de raadsleden] hebben Gijsselin, Van
Ceulen, Van der Dussen, De Carpentier en anderen zich
loffelijk onderscheiden, [zij worden geprezen omdat zij
hoogstpersoonlijk betrokken waren bij de uitvoering van
hun taken] die, op dienstreizen [expedities], bij de herstelling der forten, bij de zorg voor de victualiën [proviand]
en legerbehoeften, bij de aanvoering van soldaten en van
bootsgezellen [matrozen] waardig zijn gebleken om zoo
gewichtigen aangelegenheden te bestieren’ (p. 58).
Twintig pagina’s verderop wordt verhaald over de expeditie naar Sergipe. Johan Maurits blijkt dan al gedurende
drie maanden koorts te hebben. Overste Van Schoppe
vervangt hem. Van Schoppe wordt ‘(…) vergezeld van

Johan Gijsselin, lid van de Hoogen en Geheimen Raad,
als medeaanvoerder [van een legereenheid] en deelhebber in alle geheimen. Er waren nu 2300 soldaten onder de
wapenen benevens 400 Brazilianen, die de Graaf [Johan
Maurits] uit hunne dorpen had opgeroepen en 250 bootsgezellen die Gijsselin, met loffelijken ijver van het tot den krijg
benoodigde had voorzien’ (p. 78).
Het volgende fragment gaat over het Beleg van Bahía de
Todos os Santos, ofwel het beleg van de Allerheiligenbaai,
bij de stad Salvador in april 1638. ‘Zonder uitstel is hij [Johan Maurits], na zich het Lid van de Hoogen en Geheimen
Raad Gijsselin als lid van zijn krijgsraad te hebben toegevoegd, den 8sten April van Pernambuco uitgezeild en met
een gunstigen wind in zee gestoken om, na een allervoorspoedigste reis, den zesden dag voor de Allerheiligenbaai
aan te komen – eene reis die in dit jaargetijde anders vier of
zes weken pleegt te vereischen’ (p. 96).
Dan wordt het overleg beschreven tussen de raadsleden en
vervolgens gaat het over het noodgedwongen opgeven van
de strijd in de Allerheiligenbaai wegens zware stormen.
‘Want zoo hevig traden deze stormen op, dat op één nacht
12 schepen van de ankers werden geslagen, met groot gevaar
van het er niet zonder aanvaring en schipbreuk te zullen
afbrengen. Zoodat onze Bevelhebber [Johan Maurits], wel
wetende dat krijgsverrichtingen niet immer aan ‘s aanvoerders wenschen beantwoorden, (…) met Raadslid Gijsselin
en in tegenwoordigheid van verdere tot land- en zeemacht
behoorende opperofficieren, den tegenwoordigen stand van
den krijg, den staat van het kamp en alle ter zake dienende
factoren zorgvuldig (…) heeft overwogen:…’ (p. 100, 101).
Er volgt dan een hele reeks redenen waarom het beleg
werd opgegeven. Die opsomming wordt hier achterwege
gelaten.
De verdiensten van Ghyselin worden aangestipt met
de woorden: ‘Niet minder heeft zich Johannes Gijsselin
verdienstelijk gemaakt, die ook voor de tweede maal naar
Nederland zou keeren en de aankomst afwachtte van de
nieuwe Raadsleden wien hij zijn dienst en ervaring zou
overgeven. Hij had zich eenige jaren her zoo door ijver voor
zijn ambt als in krijgsaangelegenheden onderscheiden. Want
hij had het Castello Real in de Afogados [het achterland
van Recife, nu de naam van een wijk van die stad] met
hoop op goeden uitslag aangevallen – zij het dan, dat deze
niet is verwezenlijkt – en hij had den troep wijd en zijd in
de zuidelijke gewesten laten patrouilleeren op zoek naar
Portugeesche suikeren. Ja, hij was ook naar Parayba [gebied
in het binnenland] geweest en naar de ommelanden van
Kaap Sint Augustyn [Cabo de Santo Agostinho], alwaar hij
het fort Puntal heeft ingenomen hetwelk zijnen naam heeft
verkregen.’ Die laatste opmerking is niet juist, want dit fort
werd genoemd naar raadslid Adriaen van der Dussen (p.
149).
‘(…) maer als ons leger onder ’t beleyt van d’Heer Johan
Gijsselin en [plaatsvervangend] Gouverneur Sigismundus
Van Schoppe, Sijn Excellentie sieck sijnde, [Johan Maurits was door koorts geveld, zie p. 78] nae de conqueste
van Rio Grande, naer Sergipe afgesonden wert, sijn alle
d’inwoonders naer de Bahia geretireert [(terug)getrokken] en is voorts door ons volck alles aldaer gedistrueert
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[afgebroken, vernield] en het landt verwoestet, opdat onse
vijandt aldaer geen onderhoudt soude vynden, alleenlijck is
daer gebleven een perthy [een partij] vee (…)’ (p. 151, zie
ook p. 79). Het was in die tijd normaal dat alles en iedereen moest wijken omwille van oorlogsstrategie.
Uit een rapport dat Adriaen van der Dussen op 10 december 1639 op het schip Overijssel, onderweg naar de Republiek schreef en in april 1640 aanbood aan de Heren XIX,
de hoogste bestuurders van de WIC, komt de tekst: ‘Het
Collegie van Sijn Excellentie en Hooge Secrete Raeden (…)
bestaet, naer mijn vertrek, uyt Sijn Excellentie die in goeder
dispositie Godlof hebbe gelaeten. Voorts d’Heer Matthias
van Ceulen en d’Heer Johan Gijsselin die oock beyde aldaer
in goede gesontheyt hebben gelaeten, seer verlangende naer
haere verlossinge en mij oock ernstelijck versocht hebben
bij UEd. [Uwe Edelen, ofwel de Heren XIX] serieuselick te
remonstreeren, hoe haere verbonden tijt nu geexpireert sijn
en sij niet genegen sijn boven d’selve langer te continueren
om gewichtige redenen die d’selven Heeren respective hebben’ (p. 169). Ghyselin wilde dus, net als zijn collega Van
Ceulen, graag terugkeren naar de Republiek. Dat verzoek
werd korte tijd later gehonoreerd, want Ghyselin kwam in
1640 aan in Vlissingen.

Fort Ghyselin

Tijdens Ghyselins eerste periode in Brazilië (1632-1634)
werd een fort naar hem genoemd. Het verdedigingswerk
lag op een eilandje, op ongeveer 50 kilometer ten zuiden
van de stad Olinda. Na de verovering van Olinda op de
Portugezen in 1630 vestigden de Nederlanders zich onder
auspiciën van de WIC aan de oostkust van Brazilië. Olinda
ligt in de huidige deelstaat Pernambuco. De WIC wilde
vervolgens haar invloed in Brazilië flink uitbreiden en
daarom werden er vele expedities op touw gezet. Eén van
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die tochten vond plaats in 1634. Het doel was het gebied
bij Cabo de Santo Agostinho of Kaap Sint Augustijn.
Johan Ghyselin werd samen met luitenant-kolonel Sigismundus van Schoppe ingezet om het bevel te voeren over
de tweede divisie, een legereenheid ter ondersteuning van
de expeditie. Een combinatie van diverse functies, in dit
geval van WIC-dienaar en legerkapitein, was destijds niet
ongebruikelijk.
Om een aanval op het bij de kaap aanwezige Portugese fort
Nazaré goed voor te bereiden, werden meerdere forten
gebouwd. Eén daarvan werd Fort Ghyselin genoemd.
‘Ghyselin’ was een vrij groot, rechthoekig bouwwerk met
twee halve bastions aan de noordzijde. Het fort kwam op
het eiland ‘Toutouiouca’ te staan. Deze oorspronkelijke,
Indiaanse identiteit werd door de Zeeuwen in 1634 veranderd. Het uit twee delen bestaande eilandje ging voortaan
‘Walcheren’ heten. Op dit strategisch gelegen stukje land
werd verder een tweetal kwartieren voor de legerleiding
gebouwd, één voor Ghyselin en één voor Van Schoppe.
Het naar Ghyselin genoemde verdedigingswerk op Braziliaans Walcheren behield zijn status niet lang. Tijdens
een inspectiereis van Johan Maurits naar Cabo, in 1638,
constateerde de gouverneur hoogstpersoonlijk dat het fort
geen functie meer had en door de manschappen was verlaten. In De Barlaeus wordt dan ook met geen woord gerept
over Fort Ghyselin. De sterkte staat nog wel ingetekend op
één van de prenten in het boek, onder de Latijnse naam
Castrum Giselini.
Mogelijke resten van Fort Ghyselin zijn tegenwoordig
bedolven onder een dikke laag zand die daar werd opgespoten door een plaatselijk havenbedrijf. Dat concern is
de eigenaar van het voormalige Walcheren, tegenwoordig
Ilha da Cocáia of kokospalmeneiland geheten.11

Prent nr. 37, tekening gemaakt vanaf het eilandje Walcheren, in de richting van Cabo de Santo Agostinho.
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Bijlage
Over Ghyselin als legeraanvoerder en bestuurder is aardig wat te
vinden. Over zijn periode als koopman, dus vóór 1632, is er nauwelijks archiefmateriaal bewaard gebleven. Alleen in het archief van de
Rekenkamer van Zeeland (Rekenkamer ‘D’) treffen we de naam Ghyselin
een aantal malen aan. Het gaat in deze gevallen om belastingheffingen
over onroerende goederen in Vlissingen. De oudste vermeldingen in dit
archief dateren van 13 juli en 1 augustus 1620 (inv. nr. 60860, fol. 17 en
fol. 19verso); in juli verkoopt Ghyselin samen met compagnon kapitein
Vincent Bastiaenss een huis aan Jan Soetelinck voor 100 pond Vlaams
en twee weken later koopt Ghyselin een huis met bijbehorende hof van
Jan Hendricxss, rekenmeester bij de Rekenkamer van Zeeland en eerder
bestuurder in Vlissingen, voor ruim 116 pond Vlaams.

Prent nr. 36, Fort Ghyselin of Castrum Giselini op het Braziliaanse
eilandje Walcheren.

Herinneringen aan Ghyselin

De naam Johan Ghyselin wordt tegenwoordig nauwelijks nog genoemd. Toch leven de papegaaien die op zijn
familiewapen stonden afgebeeld als het ware nog voort.
Ghyselins zoon Evert was namelijk in 1655 de oprichter
van de destijds op West-Souburgs grondgebied gelegen
buitenplaats Papegaayenburg.12 Een Vlissingse woonwijk
en het bijbehorende winkelcentrum die op de plek van het
voormalige landgoed zijn gebouwd, luisteren sinds circa
1980 naar deze naam en de lokale snackbar heet toepasselijk ‘De Papegaai’.
Als buitenplaats werd Papegaayenburg aan het begin
van de negentiende eeuw ontmanteld. De bijbehorende
boerenschuur bleef behouden, maar beleefde in 1918 een
bijzondere wedergeboorte. Het houten gebouw werd vakkundig ‘verplaatst’ en staat nog altijd te pronken nabij het
Zuid-Bevelandse dorpje Nisse. Op het dak van de schuur
staan twee gerestaureerde, goudkleurige papegaaien die
de functie hebben van windvaan. Bij zonneschijn staan ‘de
papegaaien van de Ghyselins’ fier te glinsteren. Zal Johan
Ghyselin er tevreden om kunnen glimlachen?

1 augustus 1620, Ghyselin koopt een huis met hof in Vlissingen.
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Eén van de papegaaien op het dak van de boerenschuur in Nisse
(foto Jaco Simons).
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Met Alex Colville (1920-2013) kijken naar de
werkelijkheid
Mijn eerste kennismaking met het werk van de Canadese beeldend kunstenaar Alex Colville was in 1974 tijdens de tentoonstelling Kijken naar de Werkelijkheid in Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. Een indrukwekkende expositie
met werk van Europese en Amerikaanse hyperrealisten, een stroming die twee jaar eerder op Documenta 5 in Kassel onder
de aandacht was gebracht. In Rotterdam werden van Colville vier werken getoond: Milktruck (1959), Departure (1962), Pacific (1967) en Stop for cows (1967), dat zich bevindt in de collectie van Museum Boijmans van Beuningen. Ik publiceerde over
het laatste schilderij een artikel in literair tijdschrift Ballustrada en nam het later op in mijn verhalenbundel Verdwaalde
oeverloper (2014). Om meer werk te zien van Colville bezocht ik onlangs The Canadian War Museum en The National Gallery
of Canada, allebei in Ottawa.

Johan Everaers
Ter nadere informatie en om te verduidelijken waarom dit
artikel juist in dit tijdschrift op zijn plaats is, volgt eerst
een beknopte biografie. Ik beperk me tot de periode die
van belang is binnen het kader van de woonomgeving van
Colville en zijn aan de oorlog gerelateerde werken.
Alex Colville werd geboren in 1920 in Toronto. De familie
verhuisde in 1929 naar Amherst, Nova Scotia, Canada.
Colville volgde rond zijn achttiende een zogenaamd Fine
Arts program op de Mount Allison University in Sackville,
New Brunswick, Canada. Hij ontmoette daar zijn latere
vrouw Rhoda Wright. Tijdens zijn studie aan de universiteit nam hij deel aan zomercursussen schilderen, die er
uiteindelijk toe leidden dat hij een professionele opleiding
in de kunst ging volgen en in 1942 dienst nam in het
Canadese leger met de bedoeling om oorlogskunstenaar
te worden. Alex en Rhoda trouwden in 1942 in Wolfville,
Nova Scotia. In 1944 werd hij naar de Canadian Military
Headquarters in Londen gestuurd waar zijn werk als oorlogsschilder begon.
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Breskens: ‘complete devastation’

Na eerst in het zuiden van Italië actief te zijn geweest,
landde hij vanuit Engeland op 24 oktober 1944 in Oostende. De oorlogskunstenaar met de militaire rang van
luitenant werkte vlak achter het front in Vlaanderen en
Zeeland. Op 30 oktober vermeldt zijn dagboek: On 30
October I went for a trip to Breskens. Although it was very
cold and windy, the subject matter here was fascinating:
complete devastation under a cold, blue-gray sky. We didn’t
stay there long as one of our aircraft dropped a stick of
bombs in the area. Twee dagen later: On 2 November went
to Westkapelle dyke taken the night before and flooded by
the Germans [sic!]. I made drawings and took several photographs of prisoners of war being carried in vessels through
a flooded, flag-drapped street …
Na de slag om de Schelde trok hij met de 3rd Canadian
Infantry Division naar Nijmegen en verder. Overal maakte
hij schetsen en aantekeningen en legde ook de verschrikkingen vast die hij aantrof in concentratiekamp BergenBelsen in Duitsland.

‘Stop for cows’, Alex Colville
(1967); coll. Museum Boijmans
van Beuningen, Rotterdam.
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Eind 1945 keerde Colville terug naar Canada waar hij
van 1949 tot 1973 werkte en met echtgenote Rhoda en
kinderen woonde in het Colville House in Sackville. In
1963 stopte hij met lesgeven aan de Mount Allison University om zich geheel te kunnen wijden aan zijn werk als
kunstenaar. In 1966 vertegenwoordigde hij Canada op de
Biënnale van Venetië.
In 1973 verhuisde de familie naar Wolfville, waar ze hun
intrek namen in het huis van Rhoda’s ouders. Rhoda,
die altijd zijn schildersmodel was geweest, overleed in
december 2012 en een half jaar later ook Alex thuis in
Wolfville. Colville exposeerde over de hele wereld, van de
Tate Gallery in Londen tot het Exhibition Centre in Beijing en werk van hem bevindt zich in de collecties van het
Museum of Modern Art in New York tot het Musée d’Art
Moderne en Centre Beaubourg in Parijs.

Frappante overeenkomst

Bij mijn eerste reis naar Canada in 1999 maakte ik in
Halifax hernieuwd kennis met het werk van Colville. Dat
herkenning vaak leidt tot waardering was zeker van toepassing op de schilderijen, zeefdrukken en tekeningen van
Colville in de Art Gallery of Nova Scotia en de Zwicker’s
Gallery. Frappant is de overeenkomst tussen de polders
hier in Zeeland en het landschap in de omgeving van
Sackville en Wolfville in de Maritime Provinces dat in veel
werken van Colville een belangrijke rol vervult: polders
met vlakke akkers, zee, schorren met spartina, afgelegen
gebouwen. Als vogelliefhebber kom ik ook aan mijn trekken: bandijsvogels, ijsduikers, kraaien en raven, aalscholvers, kiekendieven en andere vogels heeft hij met of
zonder het passende landschap in de Maritime Provinces
vastgelegd. Ik zag zijn werk op latere reizen naar Canada
in de Beaverbrook Gallery in Fredericton toen ik daar op
zoek was naar sporen die dichter Arthur Cravan er misschien had achtergelaten en eerder ook al in de Rooms in
St. John’s, Newfoundland. Colville is heel lang beschouwd
als een regionaal artiest. Met de tentoonstelling in Ottawa
(zie verder in dit artikel) is duidelijk dat dat niet terecht
was. Trouwens, iedere Canadees kent het werk van Colville of heeft wel eens een werk van hem in handen gehad.
Dat geldt ook voor vreemdelingen die Canada bezochten,
aangezien hij in 1966 de fraaie Canadese munten ontwierp
met voorstellingen van dieren: gans (1 dollar), wolf (50
dollarcent) enzovoorts. Voor een luttel bedrag is men dus
al eigenaar van een Colville.

Na die reis in 2010 was ik vooral geïnteresseerd geraakt
in de tekeningen die Colville maakte in Zeeland en zocht
weer contact met Ann Kitz. Ik stuurde haar mijn Ballustrada-verhaal dat ik vertaalde in het Engels. Ze berichtte
me dat ze het verhaal had voorgelezen aan haar vader, kort
voor hij overleed in 2013. Via Ann kwam ik in contact
met Meredith MacLean, collectie-specialist van het War
Museum in Ottawa. Na enkele keren uitstel maakte ik in
februari 2015 een voorlopige afspraak om naar Ottawa
te komen om tekeningen en schetsen te zien die Colville
maakte aan het front in België en Zeeuws-Vlaanderen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of, behalve de schetsen en tekeningen van Oostburg (minstens 2), IJzendijke,
Breskens en Westkapelle, er nog meer tekeningen zijn die
hij in Zeeuws Vlaanderen en op Walcheren maakte. Kort
voor mijn bezoek aan het War Museum werd ik door een
Canadese kennis er attent op gemaakt dat in The National
Gallery of Canada in Ottawa juist een grote tentoonstelling was geopend met werk van Alex Colville. Ik kon het
niet beter treffen.

Oorlogskunstenaar

Alex Colville was war artist: een militair die in de oorlog
werkt als journalist, en beeldend werk maakt van wat hij
ziet. De kunstenaar maakt ter plekke schetsen, die hij
later aanvult en verbetert of aan de hand waarvan hij een
nieuwe tekening, aquarel of schilderij maakt. Dat soort
werk is er van Colville in de collectie van het War Museum in Ottawa. Altijd is aangenomen dat Colville alleen
aan de hand van schetsen en tekeningen heeft gewerkt. De

Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren

In 2010 was ik terug in Wolfville, zag er natuurlijk weer
werk van Colville en legde iets van mijn ervaringen vast
in het verhaal dat ik schreef voor Ballustrada. Bij mijn
bezoek in 1974 aan de tentoonstelling in Boymans kocht
ik een ansichtkaart met de afbeelding van Stop for Cows.
Toen ik ter voorbereiding van mijn artikel in Ballustrada
het museum benaderde met het verzoek om een afbeelding, bleek dat niet mogelijk en was de ansicht niet meer
verkrijgbaar. Ik gebruikte de ansicht die ik al 30 jaar in
mijn bezit had. Ann Kitz, de dochter van Colville, gaf me
toestemming een afbeelding van het schilderij te publiceren.

Entree van de Colville-expositie in The National Gallery of Canada, Ottawa (foto Tien Heestermans).
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Het verwoeste Oostburg door de ogen van Alex Colville (1944); coll. The Canadian War Museum, Ottawa.

citaten uit zijn dagboek die ik hierboven weergeef, hebben
al eerder mensen op andere gedachten gebracht. Colville
zelf zou zich er verder nooit over hebben uitgelaten. Na
zijn overlijden vond de familie ruim vierhonderd foto’s die
hij had gemaakt tijdens zijn missie in Zuidwest-Nederland
en de opmars naar Nijmegen en Berlijn. Hoewel sommige
kunstcritici het vermoeden wel eens hadden geuit, was het
toch een zeer grote verrassing. Op de tentoonstelling in
The National Gallery waren drie van die foto’s in combinatie met schetsen en uitgewerkte tekeningen te zien. De
hele collectie foto’s is door de familie geschonken aan het
museum. Die foto’s kunnen nog veel bijzonderheden aan
het licht brengen, maar zijn voorlopig nog niet gearchiveerd etc. en er was dan ook geen sprake van dat ik ze te
zien zou krijgen.

Ten slotte

Ik ben zeer benieuwd naar de foto’s en zou ook graag nog
meer van de schetsen te zien krijgen na het eerste oriënterend bezoek aan Meredith MacLean op haar werkkamer
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in het Museum of War in Ottawa in juni 2015.Voor de
Zeeuwse geschiedenis en vooral voor zover het de Tweede
Wereldoorlog betreft zijn de kunstwerken, de schetsboeken, de foto’s en de dagboeken van Colville belangrijke
bronnen en ik hoop dan ook van harte dat potentiële tentoonstellingsmakers en/of musea zullen ingaan op het idee
dat ik besprak met Meredith MacLean om in Nederland
(lees Zeeland) een tentoonstelling te organiseren van werk
van Alex Colville. Ik beloofde dat idee te verspreiden.
Geïnteresseerde tentoonstellingsmakers van musea e.d.
die mij benaderen zal ik dan ook met genoegen in contact
brengen met het War Museum in Ottawa.
Literatuur
Alex Colville. Diary of a war artist; compiled by Graham Metson and
Cheryl Lean (Halifax Nova Scotia 1981).
Colville, The National Gallery of Canada 2015 (Catalogus) (New Brunswick Canada 2015).
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Besnijdenisperikelen in Zierikzee
‘Het is een mitswa (gebod) voor de vader om de zoon te besnijden, of om een andere jood hiermee te eren en hem opdracht te geven om het kind te besnijden.’ Een brief uit 1845 laat zien dat dit niet altijd eenvoudig is. In het archief van de
gemeente Schouwen-Duiveland bevindt zich, in de ‘correspondentie van de stad Zierikzee 1845’ onder volgnummer 1121,
een opmerkelijke brief, gedateerd 26 november 1845. Waardoor deze brief opvalt, is het onderwerp. Het gaat over het niet
in staat zijn om aan een religieuze verplichting te voldoen. In dit geval het uitvoeren van de besnijdenis van de zoon van
Abraham Marcus Frenk. Zierikzee had in Frenks dagen een kleine joodse gemeenschap van zo’n vijfenvijftig personen.

Jan Kouwen
De Kitsoer Sjoelchan Aroech, een soort compendium
waarin de praktische zaken met betrekking tot het joodse
leven beschreven staan, zegt in 163:1 ‘Het is een mitswa
(gebod) voor de vader om de zoon te besnijden…’. Juist
aan dit gebod kan Frenk niet voldoen.1
De integrale tekst van de brief is als volgt:
‘Aan de Wel Edel Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Zierikzee.
Geeft eerbiedig te kennen de ondergeteekende Abraham
Frenk, van beroep koopman, wonende binnen deze Stad:
Dat des ondergeteekende huisvrouw Sara Cohen, op Vrijdag den 14den dezer maand, is bevallen van een zoon, die,
zooals UEdel Achtbare wel bekend is, volgens de voorschriften der Israëlitische geloofsleer, reeds moest besneden
geweest zijn, doch daar zich geen persoon, tot die verrigting

bevoegd, bevindt, en de ondergeteekende te onvermogen
is, om zoo iemand van Middelburg of Dordrecht, op Zijne
kosten hier te ontbieden, en hij er tegen opziet, om Zijne
Vrouw en kind in dit saizoen aan het gevaar eener reis
bloot te stellen, waartoe hem trouwens buitendien ook
de middelen ontbreken, Zoo heeft hij zich gewend tot het
Kerk- en Armbestuur der Israelitische gemeente, ten einde
tot één dezer beide eindens ondersteuning te verzoeken,
doch welke hem plat uit is geweigerd, met te zeggen, dat er
geen geld in kas was, en Zij mij niet konden helpen.’
Dat de adressant, hoezeer niet ongeneigd om te gelooven,
dat er werkelijk onvermogen bestaat, echter ook vermoedt,
dat er in dezen ook onwil plaats heeft, alzoo hij reeds heeft
moeten ondervinden, dat hij, door ééne late te huiskoming
verhinderd, zijn Sabbathspligten niet hebbende kunnen
waarnemen, Zijne kinderen om die reden de school zijn
ontzegd.
Dan, hoe dit ook zijn moge, dit is zeker, dat Zijn kind tot

Bernard Picart (1673-1733). Besnijdenis 1726. Rijksmuseum Amsterdam.
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dus verre van de plegtigheid der besnijdenis, die Zulk een
gewigtig hoofdpunt van onzen Godsdienst uitmaakt, verstoken blijft, en nog verder blijven moet, indien hier in niet
wordt voorzien.
Redenen, waarom de ondergeteekende Adressant bij deze
eerbiedig de Vrijheid neemt, Zich tot UEdel Achtbare te
Wenden, met nederig verzoek, dat het UEdel Achtbare
moge behagen, door UEA tusschenkomst bij het Israelitisch
Kerk- en Armbestuur, of op elke andere Wijze, te willen
Zorgen, dat, of een besnijder hier te ontbieden, of Zijne
Vrouw, door het Verleenen van den noodigen onderstand,
tot het doen der reize in staat te stellen.
Het Welk doende, enz:
Namens mijn man A. Frenk
[ondertekend door] Saara Cohen
Zierikzee, 26 November 1845’
Wat is nu eigenlijk een joodse besnijdenis? Mary van
Veen-Viëtor geeft de volgende definitie: ‘De joodse
besnijdenis – berith milah – is het ritueel merken van
joodse jongensbaby’s met een blijvend lichaamsteken op
het geslachtsdeel door het wegnemen van een deel of het
geheel van de voorhuid, in naam van religie, etniciteit of
traditie.’2 De besnijdenis is het eerste ritueel in het leven
van de joodse man. De instelling daarvan staat beschreven in het eerste bijbelboek: Genesis 17:10-13: ‘… als
zoon-van-acht-dagen worde het vlees besneden, van generatie op generatie.’ Het doel is de opname in het joodse
volk, door middel van het zogenoemde ‘Verbond van
Abraham’. In de loop van de tijd werden er verschillende
toelichtingen en richtlijnen opgesteld om het ritueel te
kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld over het tijdstip waarop
de besnijdenis plaats dient te vinden. Dit is voor de brief
uit 1845 van belang.

De dagen
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De dagtekening van de brief is twaalf dagen na de geboorte van de zoon. En dat is vermoedelijk geen toeval.
De hoofdregel voor de besnijdenis is dat deze op de achtste dag plaatsvindt. Voor het waarom van de achtste dag
zijn verschillende verklaringen. Eén verklaring is dat elke
baby eerst ‘de zeven dagen van de schepping’ moet hebben ervaren voor hij besneden mag worden. Een andere
verklaring is dat hij eerst de ‘goedheid van de sjabbat’
geproefd moet hebben. Een meer profane uitleg is dat het
om medische redenen verstandig is om de chirurgische
ingreep pas vanaf de achtste dag te doen.
In het tweede boek van de Misjna, de Seder Mo’ed, in het
tractaat Sjabbat geeft het negentiende hoofdstuk uitleg
over het tijdstip waarop de besnijdenis mag plaatsvinden.3 De besnijdenis zelf mag alleen overdag, niet ’s
avonds of bij avondschemering, plaatvinden. Als een
kind bij avondschemering is geboren, en er is daardoor
twijfel over de juiste dag, dan is de berith milah op de
negende dag.4 Valt die negende dag op sjabbat, zaterdag,
dan wordt het ritueel verplaatst naar de tiende dag: de
zondag. Mocht die tiende dag een ‘jom tov’ – een feestdag – zijn, wordt het de elfde dag: de maandag. Mocht
ook die dag een feestdag zijn, dan wordt de berith milah
uiteindelijk op de twaalfde dag uitgevoerd: de dinsdag.

Uit het feit dat de brief twaalf dagen na de geboorte van
de zoon is gedagtekend kan de conclusie worden getrokken dat Abraham Marcus Frenk op de hoogte moet zijn
geweest van de bovenstaande Misjnaregels.

Vragen

Maar de brief roept meerdere vragen op. Er ontbreekt in
Zierikzee blijkbaar een bevoegd persoon die de besnijdenis mag/kan uitvoeren. De eerste vraag is dan ook wie er
toen gerechtvaardigd was of waren om dit ritueel uit te
voeren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten
we terug naar een koninklijk besluit van 20 juni 1820.
Daarin werd besluit het ‘Reglement op het examen en de
toelating van kerkelijke besnijders’ in de Nederlanden
afgekondigd. Voor die tijd was het mogelijk dat de vader
zelf als ‘moheel’ – besnijder – optrad. ‘Dat is het mooiste.
En zo gebeurde het vaak,’ aldus S.Ph. de Vries, maar ‘Hij
mag het alleen maar doen, als hij er bekwaam toe is’.5
Het koninklijk besluit was een direct uitvloeisel van de
‘gelijkstaat’/het verlies aan zelfstandigheid - en de centralistische visie van Koning Willem I.6 Rotterdam was één
van de tien plaatsen waar een commissie bevoegd werd
om het moheelexamen af te nemen. In 1837 werden de
exameneisen verder aangescherpt.7 In Zierikzee werd
de functie van moheel uitgeoefend door de onderwijzer
Izaak Ridlich. Na hem heeft Zierikzee waarschijnlijk
nooit meer een ‘officiële’ moheel gehad. Middelburg (en
het in de brief vermelde Dordrecht) wel. In Middelburg
was Victor van Lissa (7 juni 1809 – 21 juli 1869) rond
1845 naast ‘heelmeester’ en ‘verloskundige’ ook moheel.8
In Dordrecht was Judah Isaac Vleeschhouwer in die tijd
moheel.
Zoals Frenk aangeeft is hij afhankelijk van een moheel
van buiten Zierikzee. Het meest logisch die uit Middelburg of Dordrecht. Maar beide steden waren vanuit Zierikzee alleen over water bereikbaar. En hoewel de functie
van moheel een erefunctie was, waren er aan het besnijdenisritueel wel de nodige kosten verbonden. Minimaal
de reis- en verblijfkosten. Frenk geeft aan dat hij niet in
staat is om deze kosten te dragen.9
Het ritueel van een besnijdenis begint bij traditionele
gezinnen in de vooravond. Een aantal personen komt
dan bij elkaar in het huis van de ouders. Men leest die
gedeelten in de Tenach – het oude testament - die over
het besnijden gaan voor. Gebeden worden uitgesproken, waarbij men bidt voor het herstel van de moeder,
de gezondheid van het kind en de toekomst van het
gezin. Men sluit deze ‘nacht van de waak’ vaak af met
het uitspreken van een gebed voor moeder en kind. De
feitelijke besnijdenis, de volgende dag, duurt maar een
paar minuten. Het kind wordt een met kaarsen verlichte
kamer binnengebracht. Meestal wordt hij daarbij van het
ene familielid naar het andere familielid doorgegeven, om
uiteindelijk aan de sandek te worden overgedragen.
De sandek is traditioneel een grootvader of overgrootvader, die het kind vasthoudt gedurende de ceremonie. Er staan in de kamer twee stoelen naast elkaar. De
linkerstoel is bestemd voor de sandek. De rechterstoel
waarop het kind gelegd wordt noemt men de ‘stoel van
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Elia’. Dit is, omdat Elia gezien wordt als de beschermer
van het kind: als ‘engel van het verbond’.
Voor de daadwerkelijke besnijdenis spreekt de moheel
een aantal zegenbedes uit. Onder andere: ‘Geprezen G’d,
die ons geheiligd heeft en ons de besnijdenis heeft bevolen.’ Daarna vindt de eigenlijke besnijdenis plaats.
De besnijdenis bestaat uit drie opeenvolgende handelingen: de Mila, waarbij de voorhuid wordt afgesneden; de
Peri’a, waarbij de membraam onder de voorhuid met de
nagels teruggeschoven wordt, en de Metsietsa, waarbij
bloed uit de plaats van de besnijdenis gezogen wordt. Na
afloop spreekt de moheel opnieuw een aantal zegenbedes
uit en noemt het kind bij zijn Hebreeuwse naam.10 Hij besluit de ceremonie met een handoplegging op het hoofdje
van het kind waarbij hij de wens uitspreekt dat het kind

Sara is geboren te Zevenbergen op 8 chesjwan 5570 (18
oktober 1809) en woonde sinds 1 mei 1827 te Brouwershaven op het adres Markt 12. Bij het huwelijk zijn twee
getuigen uit Zierikzee aanwezig: Lion en Hendrik Frenk,
broers van Abraham. Beiden zijn ook ‘koopman’ van beroep. Het echtpaar Frenk-Cohen krijgt twaalf kinderen:
zes jongens en zes meisjes. Salomon, de (niet met naam
genoemde) zoon waar het bij de besnijdeniskwestie om
draait, is het negende kind.
Het echtpaar heeft zich rond 1 juni 1830 in Zierikzee
gevestigd; het eerst op het adres Meelstraat 49. Alle kinderen zijn in Zierikzee geboren. Het echtpaar is, tot aan
het overlijden ‘na een langdurig doch geduldig lijden’13
van Abraham op 25 tewet 5632 (6 januari 1872), binnen
Zierikzee meer dan negen keer verhuist. Sara overleefde
haar man ruim vierentwintig jaar en stierf te Zierikzee op
10 adar 5646 (15 februari 1896). Beiden liggen begraven
op het joodse kerkhof te Zierikzee.

Armbestuur

Frans mes; coll. Kestner Museum, Hannover.

zal: ‘groeien, rijpen en braaf mag worden’.
Na het ritueel volgt een Se’oedath Mitswa, een feestmaal
ter ere van het uitvoeren van het G’ddelijke gebod.11 Het
is het moment voor toespraken en het heffen van het
glas. Het is ook gebruikelijk dat er een pijoet, een gedicht,
wordt uitgesproken waarin het verbond van Abraham,
de besnijdenis van het kind en de verplichtingen van
de ouders ter sprake komen. Na de Se’oedath Mitswa is
het gebruikelijk dat de moheel nog enige dagen toezicht
houdt op de gezondheid van het kind. Meestal duurt dit
een dag of drie. Hij is deze tijd de gast van het jonge echtpaar. Rabbijn dr. J. Soetendorp schrijft dat het tegenwoordig heel anders gaat. ‘Het is nu geworden tot een sombere
ceremonie, die alleen nog maar hier en daar bij wijze van
uitzondering tot echte, grote gemeenschappelijke feestelijkheid leidt.’12 Maar in 1845 was er nog duidelijk sprake
van een andere beleving: ‘een gewigtig hoofdpunt’.
De tweede vraag die dan ook gesteld moet worden is die
naar de sociale en financiële status van het gezin en de
betreffende joodse gemeenschap in het algemeen. Wat
valt daar nog van te achterhalen? Abraham Marcus Frenk
is op 8 niesan 5557 (4 april 1796) te Rotterdam geboren.
Hij is het derde kind in het gezin van Markus Henoch
Frenk en Saartje Levij, dat in totaal vijf kinderen telt. Zijn
berith milah was op 16 niesan 5557: op de achtste dag.
Hij kan als koopman voor 1830 te Brouwershaven hebben gewoond, al is het eerder aannemelijk dat hij zich te
Zierikzee heeft gevestigd. Brouwershaven is wel de plaats
waar hij op 28 niesan 5590 (21 april 1830) in het huwelijk treedt met Sara Mozes Cohen; dochter van de slager.

De informatie over de Zierikzeese jaren van het echtpaar
Frenk-Cohen is zeer beperkt. Officiële stukken zijn (nog)
niet aangetroffen. Het ‘officiële archief ’ van het kerken armbestuur is niet in het archief van de gemeente
Schouwen-Duiveland aanwezig. Na de formele opheffing
van de synagoge op 18 juni 1922 werden deze stukken,
waarvan de oudste dateren uit de tweede helft van de
negentiende eeuw, in eerste instantie overgedragen aan
de hoofdsynagoge te Middelburg, om uiteindelijk in het
Zeeuws Archief te belanden.14
Ouder materiaal is of verloren gegaan of zou misschien
in de (nog niet volledig geïnventariseerde) archieven
van de hoofdsynagoge van Middelburg kunnen worden
ontdekt. De oudste financiële gegevens van het armbestuur, die wel in het archief van Schouwen-Duiveland te
vinden zijn, gaan terug tot het jaar 1823. Het betreft de
begroting voor dat jaar. Aan de inkomstenkant verwacht
het bestuur vanuit de ‘armbuschen’ een bedrag van ƒ
6,-. De uitgavenkant is aanmerkelijk hoger: ƒ 101,-. Een
overschrijding van 1683 procent van de inkomsten. Maar
dit moet enigszins worden genuanceerd. De landelijke
overheid had in 1818, in het kader van de ‘gelijkstaat der
joden’, besloten dat dit ook betekende dat de plaatselijke
joodse gemeenten financieel gesubsidieerd moesten
worden gelijk elk ander kerkelijk genootschap. Maar
dan moest daarvoor wel een apart armbestuur worden
opgericht.15
Vermoedelijk is het armbestuur in Zierikzee rond de tijd
van die begroting van 1823 opgericht. In het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland is een brief van de
‘Manhigim’ (bestuurders) der Nederlandsche Israelitische
Ring Synagoge’ met daarin een ‘eerbiedig verzoek van
eenige geldelijke ondersteuning tot onderstand hunnen
armen’.16 De brief is ondertekend door Zadok Levi van
Os, ‘opzigter’ en Isaac Wessels, penningmeester.
Om de tekorten van het armbestuur te beperken vragen
de bestuurders - vanaf 1833 – bijna jaarlijks toestemming van de burgerlijke gemeente om onder de bevolking van de stad Zierikzee te mogen collecteren ten bate
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Alleen vanaf 1866 valt te constateren dat de inkomsten
zo laag waren dat er geen hoofdelijke belasting betaald
diende te worden. Het zal vermoedelijk in de voorgaande
jaren niet veel anders zal zijn geweest.

Zegel van de synagoge in Zierikzee.
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van haar armen. Vanaf 1851 is er in de correspondentie
van de stad Zierikzee een financiële verantwoording
van het reilen en zeilen van het armbestuur.17 De totale
inkomsten uit dat jaar bedragen ƒ 234,19, waarin een
gemeentelijke subsidie van de stad Zierikzee is begrepen
van ƒ 91,-. De uitgaven aan de zeven bedeelden bedragen
dat jaar ƒ 217,12. Er is dus feitelijk een tekort. En ook in
de volgende jaren blijken er tekorten te zijn. Het aantal
bedeelden loopt op van zeven in 1851 tot eenentwintig in
de jaren 1857 en ‘58. Gegevens tussen de begroting van
1823 en de verantwoording van 1851 zijn (nog) niet teruggevonden. Maar het is aannemelijk ‘dat er geen geld in
kas was’ gedurende een vrij lange periode van het bestaan
van het joods armbestuur.
Of er sprake is geweest van bedeling door het armbestuur
valt, gezien het voorgaande, niet met zekerheid vast te
stellen. Wel is aantoonbaar dat de familie Frenk-Cohen
niet voorkomt op de kohieren van de hoofdelijke omslag
(belastingen) te Zierikzee. Het inkomen van de ‘koopman’ moet in de periode vanaf 1866 tot en met 1870 lager
geschat zijn dan ƒ 400,- per jaar, dat in die tijd de laagste
klasse was. Ook in de correspondentie van de gemeente
Zierikzee over de periode 1830 tot en met 1896 is (nog)
niets teruggevonden van de familie Frenk-Cohen; alleen
de brief uit 1845. Met het grote aantal monden dat moest
worden gevoed en de vermoedelijke hoogte van het inkomen is het aannemelijk dat ondersteuning noodzakelijk
zal zijn geweest.18
Opmerkelijk is dat er wel een familieadvertentie in de
Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 mei 1870 staat, waarin
melding wordt gemaakt van het veertig-jarig huwelijk
van Abraham Marcus Frenk en Sara Mozes Cohen. En
dan is er ook nog de overlijdensadvertentie van Abraham
Marcus Frenk.
Omdat gegevens ontbreken kan de sociale status van de
familie Frenk-Cohen worden getypeerd worden als: vermoedelijk niet behorende bij de bovenklasse. De financiële status kan echter maar beperkt worden beoordeeld.

Wat betreft de sociale en financiële status van het kerken armbestuur kan worden gesteld dat er vermoedelijk
al vanaf het begin van beide besturen eerder sprake zal
zijn geweest van het beheer van de tekorten dan van het
beheer van geld en goederen. Kijkend naar de sociale en
financiële toestand van het gezin kan een derde vraag
gesteld worden: Hoe waren de verhoudingen over het
algemeen tussen de regenten van het kerk- en armbestuur en de overige leden van de kille (gemeenschap) en
die tussen het kerk- en armbestuur en de familie FrenkCohen in het bijzonder?
Abraham Frenk en zijn vrouw Sara Cohen hebben in
hun hele Zierikzeese periode te maken met de bestuurders van het kerk- en armbestuur. Gezien de grootte
van de joodse gemeenschap, op haar hoogtepunt had
zij eenennegentig leden, is het te veronderstellen dat de
sociale druk vrij sterk moet zijn geweest. Men wist elkaar
meestal wel ‘te vinden’, maar niet altijd. Meningsverschillen en conflicten konden niet altijd worden voorkomen.
De kleine kille had zo haar hoogte- en dieptepunten.
Hoogtepunten waren de inwijding van de synagoge -in
1825- en de herinwijding daarvan in 1875. Maar in 1833
was er bijvoorbeeld een discussie over de verantwoording
van de collectegelden. En wellicht speelden familiaire
verhoudingen (soms) ook een rol. Zo zijn de klachten
over het functioneren van het kerk- en armbestuur al in
1840, door Lion Frenk, aan de burgerlijke gemeente Zierikzee gemeld.19 Lion (Levi) Marcus Frenk is de broer van
Abraham Marcus Frenk. In 1845, het jaar van de brief
van Abraham Frenk, bestaat zowel het kerk- als armbestuur uit de heren Nathan Salomo Polak en Mozes Levi
van Bergen. Het is hetzelfde kerk- en armbestuur als in
1840. Zij hebben dan ook al enige ervaring met de familie
Frenk. En ook met het onderwerp van de besnijdenis.
In de brief van 1840 ageert Lion Frenk tegen het, volgens
hem verkeerde, besluit om de onderwijzer Izaak Ridlich
te ontslaan. Een van zijn argumenten is dat Ridlich naast
onderwijzer ook besnijder is. Er is een tweetal vrouwen
hoogzwanger en: ‘als die vrouwen zoons mogten baren,
en den onderwijzer was weg dan zouden die menschen
op zware kosten vervallen om een besnijder van elders te
moeten ontbieden’. Precies het probleem dat vijf jaar later
(opnieuw) speelt.
Het vermoeden dat briefschrijver Abraham Frenk in
1845 opschrijft is dat het eigenlijk niet om geld gaat,
maar dat er sprake is van onwil. Het bewijs daarvoor is
het feit dat zijn kinderen onderwijs is ontzegd, nadat hij
zijn ‘Sabbathspligten niet hebbende kunnen waarnemen’.
Hier snijdt de briefschrijver twee belangrijke zaken aan:
onderwijs en ‘sabbathspligt’. Twee fundamentele voorrechten en plichten. De joodse traditie, haar cultuur en
geschiedenis kent maar één visie op ‘onderwijs’ en dat is:
‘leren van de wieg tot het graf ’.20
De bekende geleerde Maimonides omschreef deze klas-
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sieke visie in zijn boek Jad Chazaka, Hilchot Talmoed
Tora als volgt21: ‘Het is de plicht van de ouder zijn kind
te onderwijzen. Wanneer moet hij daarmee beginnen?
Zodra het kind kan praten. Met vijf jaar komt het kind
onder de hoede van een leraar.’ Er is dus sprake van een
fundamenteel recht op onderwijs. En dat voorrecht geldt
voor iedere jood ´Elke jood is verplicht te leren, of hij nu
arm is of rijk, gezond of ziek, in de kracht van zijn leven
of zeer oud en zwak.´ De joodse gemeenschap is een
lerende gemeenschap, waarin iedereen leerling is en waar
alle leden gezamenlijk de gemeenschappelijke cultuur
dragen.
Het belang van het voorgaande roept de volgende vraag
op: Kan onderwijs aan kinderen, feitelijk aan elke jood,
(een basisvoorrecht) worden ontzegd wanneer een ouder
zijn religieuze verplichtingen (sjabbatsheiliging) niet kan
nakomen of nakomt? Anders gezegd: Is de in de brief genoemde ‘sabbathspligt’ belangrijker dan het voorrecht om
te leren? De klassieke visie is dat leren belangrijker is dan
alle andere leefregels bij elkaar! Zelfs die van wat men
de sjabbatsrust noemt. Ondanks de opdracht om op de
sjabbat te rusten en op adem te komen, zoals G’d na zes
scheppingsdagen deed, en deze zevende dag te heiligen
(dat wil zeggen apart te zetten van de andere dagen) geldt
deze regel. De mens moet op sjabbat wel ophouden met
‘al zijn werk’, maar dat ‘ophouden’ is niet absoluut.22 Ook
is er nog de regel ‘pikoeach nefesj’ (het redden van leven).
Deze stelt dat de sjabbat moet wijken voor levensbelangrijke zaken en wordt binnen alle joodse stromingen
erkend, want de geboden zijn gegeven om er beter door
te kunnen leven en niet om er aan dood te gaan.
De vraag die nu gesteld kan worden is of het niet kunnen nakomen van die ‘sabbathspligt’ door Abraham
Marcus Frenk kan worden gezien als pikoeach nefesj. De
brief geeft geen uitsluitsel over de reden, welke er voor
zorgde dat hij ‘door ééne late te huiskoming verhinderd,
zijn Sabbathspligten niet hebbende kunnen waarnemen’.
Maar stelt u zich eens voor dat hij te laat was vanwege
zijn pogingen om geld te verdienen om zo zijn gezin te
onderhouden… Is er dan niet sprake van een levensreddende handeling?

Besnijdenisboekje

Nog meer vragen

Tot zover de inhoudelijke kant van de brief uit 1845. Er
zijn nog andere vragen te stellen, bijvoorbeeld: Waarom
klaagt de vader na afloop van de gestelde besnijdenistermijn bij de burgerlijke overheid te Zierikzee en niet bij de
joodse overheid te Middelburg?
Om daar een verklaring voor te kunnen geven moeten
we ons realiseren dat er met de ‘gelijkstaat van de joden’
in 1796 een proces van hervormingen startte waardoor
aan de semi-autonomie van de joodse gemeenten binnen de republiek (uiteindelijk) een einde kwam. De lijn
die Frankrijk had ingezet werd door Koning Willem I
overgenomen. Zo werden bijvoorbeeld de verkiezingen
van de opperrabbijnen in 1815 geregeld en het hervormen
van het onderwijs in 1817, evenals het kerkelijk huwelijk.
Vier jaar later, in 1821, werden de bestuurlijke hiërarchie
en de taken van de kerkbesturen wettelijk geregeld. En
de lijst van besluiten is lang. De conclusie is dan ook dat
er in 1845 nog geen sprake was van een scheiding tussen
staat en kerk. Bij de grondwetswijziging van 1848, waarbij
de parlementaire democratie werd ingevoerd, kwam die
scheiding uiteindelijk formeel tot stand.
Dat de situatie van inmenging door de burgerlijke overheid als vanzelfsprekend werd beschouwd, blijkt onder
andere uit een brief uit 1830. De manhigim van Zierikzee
roepen op 12 april de hulp in van het college van de stad
Zierikzee. Het verzoek is te bemiddelen in het arbeidsconflict dat zij hebben met hun leraar, E. Pino.23 En er
zijn nog meer voorbeelden waarin de stad Zierikzee zich
bemoeide met de joodse gemeenschap. Des te opvallender
is dan ook het gegeven dat er - tot nu toe - geen reactie
van het stadsbestuur is teruggevonden met betrekking
tot het ‘besnijdenisconflict’. Zou het mogelijk kunnen
zijn dat desondanks de stad Zierikzee het probleem heeft
‘doorgestuurd’ naar de bestuurders van de hoofdsynagoge
te Middelburg? Omdat Middelburg een moheel had is dit
zeker denkbaar. Helaas is daadwerkelijk bewijs daarvan
(nog) niet gevonden. De kans dat de bestuurders van de
joodse gemeenschap in Dordrecht – de tweede plaats waar
volgens de briefschrijver een moheel beschikbaar was – in
het conflict gekend werden is minder vanzelfsprekend. De
Dordtse gemeenschap viel niet, zoals de Zierikzeese wel,
onder de hoofdsynagoge Middelburg.

Synagoge Zierikzee in de Meelstraat, vóór 1920. Het is het tweede
huis rechts van ‘Landbouwwerktuigen’.
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Ondertekening

Een laatste opvallend detail van de brief is de ondertekening. Niet Abraham Marcus Frenk, uit wiens naam de
brief is opgesteld, tekent, maar zijn vrouw, Sara Cohen. De
eerste vraag die dit oproept is of hij dan wellicht niet kon
schrijven. Zijn oudere broer Lion ondertekent een brief
in 1840 wel. En in de correspondentie van de stad Zierikzee over de periode van 1826 tot en met 1850 komen
meerdere handtekeningen voor van leden van de familie
Frenk. Misschien is er wel een verband met het feit dat,
anders dan bij niet-joden, het in het traditionele jodendom de moeder is die bepalend is voor de vraag wie als
jood is geboren en wie niet. Wat de reden ook mocht zijn,
het is intrigerend dat van een als ‘koopman’ te boek staand
persoon bij zo’n ‘gewigtig hoofdpunt’ zijn vrouw degene is
die de correspondentie voert.
Blijft er nog één vraag over. Hoe is het de jongen om wie
het allemaal draaide, de zoon Salomon Abraham, in zijn
verdere leven vergaan? Uit verschillende bronnen blijkt
dat Salomon slager is geworden.24 In de periode van 1
oktober 1870 tot 10 juni 1871 woont hij in Middelburg.
Op 1 augustus 1882 trouwt hij te Zierikzee met Mietje
van Klaveren (Schoonhoven 20 juli 1852-Rotterdam 9
september 1932). Hij woont dan op het adres Appelmarkt
9 te Zierikzee. Het echtpaar Frenk-van Klaveren krijgt
tien kinderen: eerst zes jongens en daarna vier meisjes.
Allemaal ‘stoepeschieters’.
Salomon begint in 1884 op het adres Lange Sint Janstraat
C 233 (nr. 9) een slachterij. Het is zijn zoon Abraham Salomon Frenk (geb. Zierikzee, 9 mei 1883) die op vijfjarige
leeftijd de eerste steen voor de nieuwe synagoge van Zierikzee heeft gelegd. Salomon zelf wordt in 1900 genoemd
als een van de mahigim van Zierikzee. De andere bestuurders zijn: Arthur Fränkel en Jacob Labzowski. Vanaf 1905
tot 15 februari 1906 is hij zelfs voorzitter van het bestuur.
Het is in Rotterdam dat Salomon op 3 chesjwan 5690 (6
november 1929), op 83-jarige leeftijd is overleden.

Conclusie

De brief uit 1845 van Abraham Marcus Frenk heeft een interessante ‘familie-voorgeschiedenis’. Maar het onderwerp,
het niet besnijden van een joodse baby van het mannelijk
geslacht, is niet een unieke zaak geweest. Wel zal de weigering binnen de kleine kille van Zierikzee voor de nodige
beroering hebben gezorgd, waarvan helaas geen officiële
stukken zijn teruggevonden.
Of en zo ja wanneer de zoon van Abraham Marcus Frenk
en Sara Cohen besneden is valt in Zierikzee niet meer na
te gaan. Wel valt op dat een kleinzoon van Abraham en
Sara, in 1888, de eerste steen heeft mogen leggen voor
de nieuwe synagoge in de Meelstraat. Salomon zelf blijkt
in 1900 een van de bestuurders van de synagoge. Is het
mogelijk dat een niet-besneden jood rond die tijd deel
kon uitmaken van het bestuur? Het lijkt erop. Eind goed,
al goed? Wellicht, want men is het er binnen het jodendom unaniem over eens dat ook een onbesneden jood nog
altijd een jood is.
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Noten
1 De Kitsoer Sjoelchan Aroech (‘De kleine gedekte tafel’) is in 1864
samengesteld door rabbi Sjlomo Ganzfried. In april 2006 verscheen
hiervan de eerste volledige Nederlandse vertaling, uitgegeven door
het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap te Amsterdam, onder
eindredactie van rabbijn R. Evers.
2 Veen-Viëtor, Mary van, Het verbondsteken. Een cultuursociologische
studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom,
Delft 2000, 16.
3 De Misjna is het oudste document van het rabbijnse jodendom
(samengesteld in de 3e eeuw van de gebruikelijke jaartelling) en bevat
een omvangrijke selectie en compilatie van meestal uit de Tenach
(Oude Testament) afgeleide maar ook onafhankelijk daarvan opgestelde aanwijzingen (en visies) voor het joodse leven.
4 Een joodse dag loopt van avondschemering tot avondschemering, en
niet van middernacht tot de volgende nacht 12 uur.
5 Vries, S.Ph. de, Joodse riten en symbolen, Amsterdam 19687, 185.
6 Dr. M.E. Bolle heeft over de zelfstandigheid van de joodse natie
geschreven in zijn boek De opheffing van de autonomie der kehilloth
(joodse gemeenten) in Nederland 1796. Amsterdam 1960.
7 Nationaal Archief ’s-Gravenhage, Commissie voor de Zaken der
Hervormde en andere Eerediensten, inv.nr. 363, verbaal algemene
vergadering 5 en 6 november 1837. Bij koninklijk besluit van 25 juni
1873 kwam er uiteindelijk één landelijke examencommissie.
8 Zijn vader M. van Lissa was ook moheel (en daarnaast ook bestuurder van de hoofdsynagoge). Over zijn functioneren als moheel heeft
Jacobus Hijman Hendrix – zijn medebestuurder – zijn beklag gedaan
bij de landelijke autoriteiten. Maar volgens Bart Wallet ‘heerste er kinnesinne tussen hem en Van Lissa’. Zie Wallet, Bart, Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland 1814-1851, Amsterdam
2007, 151 en noot 17.
9 De bootdienst Zierikzee-Middelburg was in 1845, met twee reizen
per week (woensdag en zaterdag), nog een particuliere onderneming,
gesubsidieerd door de provincie Zeeland. De bootdienst ZierikzeeDordrecht werd om de andere week op dinsdag uitgevoerd.
10 In de Asjkenazische (Oost-Europese) traditie, waarin de familie
Frenk staat, was het gebruikelijk het kind te vernoemen naar een
overleden familielid. In de Sefardische (Zuid-Europese) traditie was
het gebruikelijk het kind te vernoemen naar een nog levend familielid.
11 Dit feestmaal is gebaseerd op de tekst van Genesis 21:8.
12 Soetendorp, J., Symboliek van de joodse religie’, ’s Gravenhage 1993, 7.
Rouwadvertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode, 13 januari 1872.
13 Rouwadvertentie in de Zierikzeesche Nieuwsbode, 13 januari 1872.
14 Zeeuws Archief te Middelburg: Archieven Nederlands Israëlitische
gemeenten Goes/Zierikzee, inv.nr. 54.2.
15 Zie het besluit van de directeur-generaal van het ministerie voor
Hervormde en andere Erediensten van 6 juni 1818, nr. 451.
16 Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (GASD) inv.nr. 767: Correspondentie van de stad Zierikzee 1823, nr. 1
17 De verantwoording van de ‘armengelden’ vertoont hiaten. Opgave is
er van de periode 1851-1865 en 1868-1897. De jaren 1866 en 1867
ontbreken, alsook de jaren 1898 tot aan de formele opheffing van de
gemeente in 1921.
18 Enige nuancering is hierbij wel noodzakelijk. Van de twaalf kinderen
zijn er drie overleden binnen twee jaar na de geboorte. En tussen het
eerste en het twaalfde kind zit 21 jaar, zodat kan worden verondersteld dat een deel van de kinderen al werkzaam was en inkomsten
had.
19 GASD inv.nr. 3544: Correspondentie van de stad Zierikzee 1840, nr.
647
20 Zie voor de verdere uitwerking van deze visie dr. I.B.H. Abram,
Joodse traditie als permanent leren, Kampen 1986.
21 Maimonides, Rabbi Mosje ben Maimon (Cordoba 1135-Caïro 1204)
geldt als de grootste joodse geleerde uit de Middeleeuwen. Jad Chazaka, Hilchot Talmoed Tora - De sterke hand, Regels voor het leren
van Tora – bestaat uit veertien delen en kan als ‘compendium van de
traditie’ worden omschreven.
22 Het ‘nietsdoen’ heeft binnen de christelijke cultuur haar equivalent:
de ‘zondagsrust’ in al haar kerkelijke gradaties.
23 GASD, inv.nr. 3416: Correspondentie van de stad Zierikzee 1830, nr.
395. Ondanks de gunstige beschikking vertrekt E. Pino toch eerder
uit Zierikzee.
24 Bronnen zijn hier het Gemeentearchief van Schouwen-Duiveland, de
Zierikzeesche Nieuwsbode en het Nieuw Israëlitisch Weekblad.
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Schore en Vlake in vogelvlucht
Wanneer Schore en Vlake zijn ontstaan is niet precies bekend; vermoedelijk zijn ze zoals veel andere plaatsen op Zuid-Beveland ontstaan op het eind van elfde eeuw. Evenmin is bekend wie als stichters verantwoordelijk waren voor hun ontstaan. Het meest voor de hand liggend is dat leden van het geslacht Maelstede uit Kapelle er de hand in hebben gehad.

Bas Oele
In Vlaanderen komen eveneens twee dorpen voor met de
namen Schore en Vlake. In (het Zuid-Bevelandse) Schore
lagen een tweetal thans verdwenen kasteelbergen. in Vlake
lag er één, die in 1834 is afgegraven. Deze berg is de eerste
die tijdens de afgraving archeologisch is onderzocht. In
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevind zich
de fraaie aquarel van dit onderzoek van de hand van Prof.
C.J. Reuvens, directeur van het museum. Onbekend is,
welke adellijke geslachten de bergen bewoond hebben. We
kennen slechts twee oorkonden waarin sprake is van een
geslacht dat voor die bewoning in aanmerking komt. In
1256 schenkt Dodius de Scoren samen met zijn vrouw en
dochter al hun bezittingen in Scoren en Cruningen aan
een abdij, en in 1306 pacht Jacob Willemsone Rubeels van
der Vlake een hofstede van de nonnen van het Klooster
Jerusalem in Biezelinge; overigens is de kerk van Vlake
hierbij betrokken. Bij de eerste transactie is een Heer
van Cruningen betrokken en bij de tweede een Heer van
Maelstede.
De nonnen van het Klooster Jeruzalem hadden directe
bemoeienis met de kerk van Schore. Reeds in 1251 krijgen

ze van een onbekende schenker het patronaatsrecht van de
kerk. Zij mochten dus rechtstreeks een pastoor benoemen,
in 1266 kopen de nonnen 80 gemeten land in het Kloosterhoek. Zij bezitten ook het visrecht in de Vlakesluis en
in het gehele ambacht Vlake.

Vlake anno 2015 (foto H.M.D. Dekker).

De oude kerk van Schore

Caspar Reuvens vereeuwigde de afgraving van de berg van Vlake
in 1834; olieverfschilderij door Louis Moritz.

Wanneer het kerkje van Schore gebouwd is, is onbekend.
Op het eind van veertiende of het begin van de vijftiende
eeuw zijn veel van deze bouwwerken ontstaan. Omdat het
patronaatsrecht minstens anderhalve eeuw eerder in het
bezit van de nonnen kwam zal mogelijk op deze plaats een
houten en mogelijk zelfs een stenen voorganger hebben
gestaan. Op deze afbeelding zijn nog juist enkele ramen
van de oude dorpsschool te zien. Aanvankelijk vond het
onderwijs in het koor van de kerk plaats. Omstreeks 1800
is het koor afgebroken en werd een tweeklassige school
op deze plaats gebouwd. In 1870 werd na afbraak van de
boerderij van Zuidwegt achter de kerk een drieklassige
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van het dorp afgesneden en bestond de gemeente uit drie
gedeelten Schore, Vlake en Schore achter de brug.
In 1940 is tijdens de Duitse inval het gehele centrum van
Schore verwoest, van de middeleeuwse kerktoren verdween de spits. Er werd nadien een geheel nieuw dorpsplan ontwikkeld, waarbij een straat achterom de kerk
is gepland. Dit was mogelijk doordat van de school een
lokaal was verwoest en afgebroken, evenals de kerk en de
oude toren. Er verrees een nieuw kerkgebouw, dat evenals
de omringende woningen en winkels in de Delftse schoolstijl werd ontworpen en uitgevoerd.

Ravage in Schore door de Duitse inval van 1940, met de kerktoren
zonder spits.

school gebouwd. De oude school werd, toen het gemeentehuis aan de Haaimeet werd gebouwd, hierbij betrokken.
In 1914 is de toen bouwvallige oude kerk afgebroken en
vervangen door een nieuw kerkgebouw, de oude toren
werd gehandhaafd.

Op 1 januari 1941 is de Gemeente Schore en Vlake
opgeheven. Vlake en Schore achter de brug werden bij
Kruiningen gevoegd, terwijl Schore onderdeel werd van
de gemeente Kapelle. Bij de Kanaalverbreding in 1990 is
Schore achter de brug verdwenen. Anno 2015 is Schore is
een vriendelijk dorp, waar het goed wonen is. De bevolking strijdt eensgezind voor het behoud van de dorpsschool, die met opheffing wordt bedreigd.

Verwoest

Ondanks dat de gemeente Schore wat oppervlakte betreft
één van de grootste gemeenten op Zuid-Beveland was, is
het aantal inwoners klein gebleven. Door de aanleg van
het Kanaal door Zuid-Beveland (voltooid 1866) is een deel

De Tuin der Verzoening op het kerkterrein (foto H.M.D. Dekker).
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De dorpskerk van Schore anno 2011 (foto H.M.D. Dekker).
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Over boeken
Cartografisch speurwerk oudste Scheldekaarten

‘De Scheldekaarten van 1468 en 1504’ – het attentieniveau
van liefhebbers en kenners van de Zeeuwse cartografie
stijgt al sinds jaar en dag enkele graden, wanneer deze
opmerking valt. Deze als stripverhaalachtig panorama met
vele decoratieve details uitgevoerde kaarten hebben vooral
historische en esthetische waarde, méér dan geografische.
Het belangrijkste doel was niet een correcte weergave van
de Scheldeloop en de omringende landschappen. Het doel
was juridisch: de kaarten dienden als hulpmiddel bij processen voor de Hoge Raad in Mechelen omtrent tolheffing.
Het gaat volgens de ‘klassieke’ opvatting om twee kaarten.
De wellicht bekendste (i.c. de mooiste) is de kaart uit het
Antwerpse stadsarchief, daterend van 1504/05, met de
bijzondere afmeting van 75 x 547 cm. Het is een kopie van
een eerdere ‘originele carte’ blijkens een aantekening op
de rug, en daarmee ‘naar neerstige collacie (...) bevonden
concorderende’. De andere kaart (57 x 521 cm) bevindt
zich in het rijksarchief in Brussel, zou al dateren uit 1468
– aldus een publicatie van Gottschalk en Unger uit 1950 –
en heeft klaarblijkelijk voor een andere zaak gediend dan
de Antwerpse.
Recent onderzoek door de Zeeuwse geograaf Kees Bos
heeft het beeld van de twee roemruchte Scheldekaarten
aanzienlijk fijngesteld. Hij publiceerde zijn bevindingen in
een recent nummer van Caert Thresoor. Tijdschrift voor de
Geschiedenis van de Kartografie. Bos vertrekt vanuit de tot
dusver bekende feiten. De (behoorlijk gehavende) kaart
van 1468 omvat het gebied van Rupelmonde tot de Noordzee en is in opdracht van Karel de Stoute vervaardigd
voor een proces over de Zeeuwse tol van Iersekeroord. De
kaart uit 1504/05 geeft ongeveer hetzelfde gebied weer;
vanwege de genoemde inscriptie op de achterzijde is vaak
verondersteld dat deze een kopie van de oudere is. Na een
exposé over de geografische en historische context, wateren geleidetollen, de ontstaansgeschiedenis, historiografi-

sche receptie en
fysieke kenmerken van beide
kaarten (zoals
de voor de
papierdatering
en -herkomst
belangrijke
watermerken)
bereikt de
auteur zijn verrassende conclusie: er zijn tussen 1468-1505
minstens vier Scheldekaarten vervaardigd, waarvan er
twee bewaard zijn gebleven. De originele kaart van 1468
is verloren gegaan, de Brusselse kaart is daar mogelijk
een kopie van en dateert uit de periode 1490-1500. Ook
de kaart die tussen 1496 en 1504 diende in een proces
tussen Philips de Schone en Bergen op Zoom is verloren
gegaan; de Antwerpse kaart is voor wat het rechterdeel
betreft een getrouwe kopie daarvan, terwijl het linkerdeel
(ongeveer Zeeland bevattende) mogelijk naar een andere
bron is geschilderd. Stevige bevindingen op basis van
meticuleus onderzoek! Speciaal vermeldenswaard vind ik
de belangrijke indicatieve rol van de watermerken op de
Brusselse kaart: een gotische P en een gotische Hand. Bos:
‘Deze watermerken dateren de kaart tussen 1490 en 1500.
Het papier is in gebruik geweest van Utrecht tot Gent en
Mechelen.’
Kees Bos, ‘De oudste kaarten van het Scheldegebied:
Een kwestie van datering / The oldest maps of the
Scheldt estuary: a question of dating’. Caert Thresoor.
Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Kartografie
34(2015) 2, 54-66.
Jan Kuipers

De Scheldekaart
uit 1504/05,
met linksboven
Goes en rechtsboven de later
verdronken stad
Reimerswaal
(Rommerswale).
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Van de Zêêuwse Dialectverênigieng
Van de redactiecommissie
In deze rubriek is een groot aantal onderwerpen van
volkskundige aard reeds aan de orde geweest. Wij mochten hierop al een aantal leuke reacties krijgen, maar het
kunnen er altijd nog meer zijn. Deze keer wil ik weer een
nieuw onderwerp aan de orde stellen, namelijk ‘Reizen in
vroeger tijd.’ Het wonen op de eilanden was vroeger een
behoorlijk geïsoleerd bestaan. Het gaan van en komen naar
deze plekken was soms heel problematisch, vooral in de
wintertijd, als het streng vroor. De hevig koude winter van
1962/1963 staat mij nog helder voor de geest. De veerboot
van Hellevoetsluis naar Middelharnis op Goeree-Overflakkee voer toen per dag maar één keer. Maar over ‘koudeproblematiek’ zullen we het nu niet hebben, die komt in het
decembernummer aan de orde. Nu over ‘reizen’ dus.
Vóór 1900 vond het vervoer eigenlijk alleen maar plaats
met paard en koets en per schip. Zo voeren er op GoereeOverflakkee veerboten van Stellendam en Middelharnis
regelrecht naar Rotterdam. Daar bevond zich ook het
dichtstbijzijnde ziekenhuis. De reis erheen duurde dan zo
lang, dat een patiënt soms vóór aankomst al was overleden. Veel veranderde ten goede met de komst van de tram
van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij, kortweg RTM
genoemd, op 30 april 1909, de dag dat prinses Juliana geboren werd. Het was toen dubbel feest, zo hebben ouderen
mij verzekerd. De tram reed van Ouddorp naar Middelharnis-Havenhoofd en van Middelharnis naar Ooltgensplaat. Voor de plaatsen die niet aan de tramlijn lagen, zoals
Stad a/h Haringvliet, Den Bommel en Herkingen bleven
de vervoersmogelijkheden nog behoorlijk problematisch,
hoewel er op gezette tijden wel autobussen ingezet werden. De tramlijn werd in 1956 opgeheven. De lijn was na
de watersnoodramp van 1953 zo beschadigd geraakt, dat
er met een behoorlijke snelheid over rijden eigenlijk niet
meer verantwoord was.
Vanzelfsprekend maakte veel schooljeugd, die in Middelharnis onderwijs volgde aan scholen voor middelbaar
onderwijs, gebruik van de tram. Na de Ramp reed de tram
tussen Stellendam en Melissant over de beschadigde tramlijn zo langzaam, dat sommige jongeren uit de tram sprongen, een eind mee holden en er dan weer op sprongen. Het
zal duidelijk zijn, dat dit gevaarlijke situaties opleverde.
Toen ik in 1958 naar de HBS in Middelharnis ging, was de
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Daar wachten de bussen.

zdv

Zêêuwse Dialect
Verênigieng

spoorlijn inmiddels al opgebroken, alleen van Middelharnis naar Middelharnis-Havenhoofd reed nog een tram
voor goederenvervoer. Wij gingen met de donkerrood/
gele bussen van de RTM naar school. Vanuit Ouddorp
vertrokken we meestal om half acht. Het was dan op het
station heel druk met schooljeugd en er ontstond een heel
gedrang (gekriejm, in dialect) om een plekje te bemachtigen, Er waren ook bussen met een aanhanger, met een
conductrice erin. Soms ging het er heel baldadig aan
toe. In het middenpad van de aanhanger gingen dan wat
jongens van de ambachtschool staan en die bewogen dan
als groep krachtig heen en weer, zodat de aanhanger ging
slingeren. De conductrice moest het maar toelaten, want
ze kon die grote jongens niet aan. Als de chauffeur het
merkte, stopte hij en sprak de jongens aan op hun gedrag.
Het is één keer gebeurd dat hij er op de weg tussen Melissant en Stellendam een paar uitzette. Die konden verder
gaan liften. Een buskaart kostte toen 10 gulden per maand.
De bus reed maar om de twee uur, dus was het vaak
wachten. Bij Mina van het café bij het station kochten wij
ons eerste zakje Smith potatochips. Dat was in die tijd
iets nieuws. Er zat dan een klein blauw zakje met zout in,
zodat je dat naar behoefte kon toevoegen. De teleurstelling
was groot als het zakje er niet in zat.
Wij hadden in die tijd ook nog op zaterdagmorgen les.
Je was dan pas om half twee weer in Ouddorp. Snel wat
eten en dan naar het met strand als het mooi weer was. Je
nam dan je Deutscher Wortschatz mee om te leren voor de
repetitie van maandag. Het weekend was kort…
Het is al vaker opgemerkt: Heeft u soortgelijke ervaringen?
Laat ze ons weten. Stuur ze naar het secretariaat of mail ze
naar dialect@hetnet.nl Namens de dialectredactie wens ik
u weer veel lees- en kijkgenot.
Pau Heerschap

Verenigiengsnieuws
In de zomer schijnt het verenigingswerk stil te liggen.
Maar dat is niet waar. Dan is het bestuur bezig met de
voorbereidingen van het nieuwe jaar. De dialectdag komt
eraan. Op de jaarvergadering wordt de begroting voor het
komend jaar gepresenteerd en de kascontrolecommissie
komt in september bij elkaar om de rekeningen van het
afgelopen jaar te controleren. Dat is trouwens voor de
penningmeester nog een heel gedoe om die commissie bij
elkaar te roepen, want tegenwoordig hebben de gepensioneerden het altijd druk. Maar goed: het is weer gelukt. De
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jaarlijkse dialectendag komt er dus weer aan. Deze keer
komen we samen in Kapelle. In De Vroone. Voor veel van
onze leden is dat geen onbekende locatie. In voorgaande
jaren waren we herhaaldelijk te gast in deze gelegenheid.
U zal het al gezien hebben: er ligt een speciale flyer in de
uitgave. Om nog eens extra aandacht aan dit evenement te
schenken. En... leg het formulier op tafel, zodat ook kennissen en visite erop geattendeerd worden. Ook niet-leden
zijn welkom als gast. Dus tot ziens in Kapelle.

Dialectdag 2015

Op de dialectdag komen de volgende stukken in bespreking: het verslag van de algemene ledenvergadering van 18
oktober 2014 en het jaarverslag over 2014. Ook komen in
bespreking de conceptstatuten, die nu met Nehalennia los
meegaan.

4. Verslag Kascontrolecommissie
Mw. dr. Geertje Jansen doet verslag van de gehouden
kascontrole. Zij is heel tevreden over de duidelijke en
gestructureerde boekhouding. De uitgaven zijn overzichtelijk gegroepeerd rondom een aantal projecten. Ze stelt
dan ook voor aan de vergadering het bestuur decharge te
verlenen over het gevoerde financieel beleid over het jaar
2013. De vergadering gaat daarmee akkoord. De voorzitter
bedankt mw. Jansen voor de verslaggeving.
5. Nieuw lid Kascontrolecommissie
Mw. dr. Geertje Jansen is reglementair aftreden en in haar
plaats stelt het bestuur voor de heer Leen van der Moere
te benoemen. De leden gaan met dit voorstel akkoord. De
heer Van der Moere neemt de benoeming aan.
6. Begroting 2015
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting van
2015. De vergadering stemt hiermee in.
7. Verkiezing bestuursleden
Reglementair aftredend zijn de heren Hans Jebbink en
Rinus Willemsen. Ze stellen zich beschikkaar. De vergadering herkiest de beide bestuursleden, die de benoeming
aannemen. Verkiesbaar is de heer Peter Vleugel. De vergadering benoemt hem met algemene stemmen. De heer
Vleugel neemt de benoeming aan.

Notariskantoor Axent, Terneuzen.

Notulen van de jaarvergadering in De Vroone, Kapelle,
18 oktober 2014.
Present: de bestuursleden mw. Thea de Bruine-de Smet,
mw. Prieneke van Hoeve, mw. Ria Nieuwenhuijse-Kleppe
en de heren Pau Heerschap, Kees Heule, Hans Jebbink,
Peter Vleugel, George Will, Rinus Willemsen en 105 leden
en introducees.
1. Opening
Om half tien opent de voorzitter, Hans Jebbink, de jaarvergadering. Hij heet de aanwezigen van harte welkom
en hij vertolkt de gevoelens van de aanwezigen door de
vertellen dat iedereen het fijn vindt elkaar weer te ontmoeten in De Vroone.
2. Notulen
De notulen van de vorige jaarvergadering, 19 oktober
2013, worden onveranderd goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter verzoekt de aanwezigen, voor zover mogelijk, te gaan staan en leest de namen op van de overleden
dialectminnaars. Daarna worden ze in stilte herdacht.

Verslag over 2013
Secretaris Rinus Willemsen doet verslag van de verenigingsactiviteiten in 2013. Hij noemt daarin de verhalenCD over Schouwen Duivenland, Van Bru tot Burghsluus
en het begin van het project Wissenkerke aan de zee onttrokken. Dit laatste is een hoorspel in dialect met fragmenten in het ABN. Momenteel worden de aan de vereniging
beschikbaar gesteld de teksten van Willem van Bru,
uitgetikt door mw. Johanna de Waal-de Koning.
Ook is er aandacht voor Nehalennia, dat sinds 1 jan. 2014
op groter formaat en in kleur verschijnt. Tenslotte staat
hij stil bij de vragenlijsten, die of individueel of in groepen besproken en ingevuld worden en die een thematisch
karakter hebben.
8. Zeeuwse Taele
De voorzitter van de Zeeuwse Taele, Jaap Murre, doet
verslag van de activiteiten binnen die groep. Hij staat
uitvoerig stil bij de statuten, Zieng Zeeuws en het komend
symposium.
9. Rondvraag
George Will presenteert zich als penningmeester van
Nehalennia. Hij kondigt aan volgend jaar zijn rekening
en begroting in de jaarvergadering aan de orde te zullen
stellen. Engel Reinhoudt meldt dat er een actie loopt om
een standbeeld van mw. Ghijsen op te richten en dit mogelijk in Domburg te doen plaatsen. Dit alles omdat dit jaar
het Zeeuws Woordenboek 50 jaar bestaat. Bas Oele wijst
op het merkwaardig gebruik van het Engelse woord flyer.
Hebben we daar geen Zeeuws woord voor? Pau Heerschap
meldt dat er in november aanstaande een symposium

19

wordt gehouden rondom het Zeeuws Woordenboek.
Hij nodigt de aanwezigen uit daarbij aanwezig te zijn.
Mw. Sarien Boot kondigt een kerkdienst in dialect aan,
die gehouden wordt in de rk kerk te Tholen op zondag 9
november.
Mw. Jopie Meerman deelt een compliment uit aan de
vereniging vanwege de financiële positie. De heer H.
Boogert uit Bergen op Zoom meldt dat geïnteresseerde
leden zich kunnen melden oude Nehalennia’s bij hem te
komen ophalen. Dat geldt ook voor de uitgaven van Stad
en Land (Schouwen-Duiveland). Mw. Anita Bos feliciteert
Pau Heerschap en Rinus Willemsen met het feit dat ze
één dezer dagen gedenken mogen dat ze tien jaar geleden
in deze zaal werden benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Daarna komt ze met een persoonlijke
ontboezeming naar Rinus. De zaal beantwoordt dit met
applaus.
10. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de
vergadering, nadat hij de aanwezigen heeft bedankt voor
de vlotte manier van vergaderen. Hij wenst iedereen een
genoeglijke dag toe.
Aldus goedgekeurd in de jaarvergadering van 17 oktober
2015 in Kapelle,
De secretaris,
Rinus Willemsen

De voorzitter,
Hans Jebbink

Jaarverslag 2014
1. Algemeen
De Zeeuwsche Vereniging voor Dialectonderzoek, opgericht 13 april 1929, stelt zich ten doel het bevorderen van
de belangstelling voor, en de bestudering en het gebruik
van de streektaal en volkscultuur in Zeeland en op het
eiland Goeree-Overflakkee. Haar werknaam is ‘Zêêuwse
Dialect Verênigieng’, afgekort tot ZDV.
De vereniging streeft dit doel na door:
a. een verbinding tot stand te brengen tussen personen
en instellingen, die belangstelling hebben voor dialect en/
of volkscultuur, die mee willen werken aan de activiteiten
van de vereniging, die behulpzaam willen zijn bij het verzamelen van materiaal en het verstrekken van inlichtingen
betreffende streektaalverschijnselen en volkscultuur of die
de vereniging financieel willen steunen.
b. het bijeenbrengen van streektaalmateriaal, onder andere
ten behoeve van aanvullingen op het ‘Woordenboek der
Zeeuwse Dialecten’ en het uitgeven van publicaties in of
over het Zeeuws of de volkscultuur.
c. het organiseren van relevante activiteiten in alle regio’s.
d. het in de lucht houden en maandelijks verversen van de
website www.zeeuwsdialect.nl
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uit de leden, bij meerderheid van uitgebrachte stemmen
tijdens de algemene ledenvergadering.
Bestuurskandidaten kunnen worden gesteld door het
bestuur of door ten minste tien leden. De namen van de
kandidaten moeten voor de aanvang van de vergadering
worden opgegeven in een door de voorstellers ondertekend schrijven.
De heren Hans Jebbink en Rinus Willemsen werden met
algemene stemmen herkozen en tot nieuw bestuurslid
werd drs. Peter Vleugel gekozen.
3
Ultimo 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
: vacature
Vicevoorzitter : J. J. L. Jebbink
W.
Secretaris
: R. Willemsen
Z.V.W
Penningmeester : mw. drs. W. S. van Hoeve Phi.
Leden
: mw. Th. de Bruine-de Smet LvA
: dr. G. Will
LvA
: mw. M. A. Nieuwenhuijse Phi.
: drs. P. Vleugel
Sch.-D.
: P. Heerschap
G.-Ofl.
: C. Heule
Sch-D
4. Medewerkers/sters
Medewerkers/sters zijn personen die zich dienstig maken
de doelstellingen van de vereniging te realiseren. In de eerste plaats zijn dat de verenigingsleden die de vragenlijsten
(laten) invullen en opsturen. Daarnaast willen we noemen:
De leden van de Wetenschappelijke Commissie, die de
thematische vragenlijsten verzorgen en daarvan verslag
doen in het blad Nehalennia. Bovendien is deze Commissie het aanspreekpunt voor publicaties. Verder bereidt
deze Commissie de dialectdag inhoudelijk voor wat betreft
het deel dat in de grote zaal gepresenteerd wordt.
De ‘Werkgroep Dialectdag’ die jaarlijks de dialectdag
organisatorisch verzorgt.
De heer Rinus Willemsen, die het Project Zeeuws-Vlaanderen coördineert.
De heer M. Passieux, die de ledenadministratie voor de
Zêêuwse Dialect Verênigieng en voor de Werkgroep Historie en Archeologie doet.
Tenslotte willen we noemen de leden van de kascontrolecommissie en de redactie van Nehalennia. Het bestuur
wil namens de vereniging al deze medewerkers hartelijk
bedanken voor hun grote inzet gedurende het afgelopen
jaar.

Het secretariaat is gevestigd: Boterzandestraat 15, 4521 AS
Biervliet.

5. Leden
Iedereen kan lid van de vereniging worden. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de ledenadministratie en de daarop volgende betaling van de jaarlijkse
contributie. Het lidmaatschap eindigt bij overlijden, door
opzeggen voor 1 december of door royement op voorstel
van het bestuur als het lid tegen het belang van de vereniging handelt of handelde.

2. Het bestuur
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste
vijftien leden, gekozen voor een tijd van vijf jaar door en

6. Activiteiten
We geven hier een kort overzicht van de meest relevante
activiteiten.
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6.1 Kwartaalblad Nehalennia
Van Nehalennia, het mededelingenblad van onze Verênigieng en de Werkgroep CultuurHistorie, verschenen vier
afleveringen. Nu in kleur en op A-4 formaat. In dit blad
werd uitvoerig verslag gedaan van de activiteiten die er
binnen de vereniging plaats vonden. Hoewel de naam van
het blad niet wijzigde, kreeg onze partner drie jaar geleden
een andere naam: Werkgroep CultuurHistorie.
Verder is Nehalennia een podium geworden voor de presentatie van verhalen, gedichten en columns in de diverse
Zeeuwse dialecten. Ook geeft het bestuur verslag van vergaderingen en worden activiteiten in de streek uitvoerig
aangekondigd en besproken.
Het penningmeesterschap van Nehalennia, dat altijd bij
het bestuur van de Werkgroep was ondergebracht, kwam
per 1 jan. 2014 naar onze vereniging. Penningmeester werd dr. George Will, die met voortvarendheid het
bestand opschoonde. Tweede penningmeester werd mw.
Thea de Bruine-de Smet.
6.2 Onze website
Het hele jaar was het stil op onze website. Onze actieve
website-beheerder, Pascal Broekhoven, nam half september 2011 de site onder handen en actualiseerde deze
regelmatig: www.zeeuwsdialect.nl
6.3 De vragenlijsten
Deze worden vier keer per jaar samen met Nehalennia
verspreid en verslagen van de beantwoording hiervan verschijnen ook in Nehalennia. De vragenlijsten verschijnen
sinds de lente tevens op onze website. Op deze wijze kan
een ander en groter publiek bereikt worden. In 2014 werd
voornamelijk het thematische onderzoek voortgezet. In
2012 is een begin gemaakt met het systematisch opvragen
van diverse onderwerpen die de Zeeuwse volkscultuur
raken. Deze onderwerpen werden in de jaarvergadering
van 20 okt. 2012 gepresenteerd.
Sinds dit jaar werken we niet meer met losse vragenlijsten in Nehalennia, maar met integraal opgenomen
lijsten.
6.4 De Zêêuwse Taele
De Zeeuwse Taele is een stichting, opgericht op initiatief van onze vereniging, met als doel het uitvoeren van
speciale projecten op het gebied van dialect. Onder andere
organiseert de stichting om de twee jaar een wedstrijd
onder de naam ‘Zieng Zêêuws’. Onze oud-penningmeester
Jaap Murre nam medio 2012 het voorzitterschap van de
Zêêuwse Taele over. In november 2014 was er in Middelburg een symposium rondom het 50-jarig bestaan van
het Zeeuws Woordenboek. Dit initiatief ondersteunde de
vereniging met een donatie van € 1.000,00.
6.5 Presentaties
Onze boekenstand was aanwezig op de Zeeuws presentatie van Zeeuwen in den Vreemde, juli Abdijplein,
Mosseldag Bruinisse, Dialectdag Kapelle en het symposium (zie 5.4.) Onze bestuursleden mw. Ria Nieuwenhuijse-Kleppe en Kees Heule zijn voor deze stands altijd
beschikbaar.

6.6 Het Project -Zeeuws-Vlaanderen
Reeds in 1983 begon onze vereniging in samenwerking
met de redactie van het Woordenboek van de Vlaamse
Dialekten (WVD), die zetelt binnen de Rijksuniversiteit
Gent, aan een streektaalonderzoek in Zeeuws-Vlaanderen,
met als doel ook dit gebied op te nemen in de publicaties
van het WVD. Het afgelopen jaar ontvingen we hiervoor
weer zorgvuldig ingevulde vragenlijsten van onze leden in
deze regio. In maart en december kwam de groep samen
in Biervliet om met de Gentse onderzoekers van gedachten te wisselen.
6.7 Thematisch onderzoek
Net zoals bij het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten vindt er momenteel door de vereniging thematisch
onderzoek plaats naar de verdwijnende woordenschat en
folklore. De Wetenschappelijke Commissie verspreidt via
Nehalennia thematische vragenlijsten waarbij een half jaar
later in Nehalennia de ontvangen antwoorden besproken
worden. Zowel de algemene woordenschat als de vaktalen
kwamen aan de orde. In 2009 begonnen we in Nehalennia
met een nieuwe rubriek Kiekplaete; het was ook dit jaar
een groot succes. In 2012 werden de rubrieken: Wie het
weet mag het zeggen en Zeeuwse Volkscultuur geïntroduceerd.
6.8 Publicaties
In 2014 hebben we naast ons kwartaalblad geen verhalenbundel laten verschijnen. Wel werden voorstudies gedaan
om te komen tot een hoorspel-CD Wissenkerke, uit de
zee herrezen van Fiona Hack. Deze werd in maart 2014 in
Wissenkerke gepresenteerd. Ook werden er voorbereidingen gedaan voor Raodiopraot van Jan Lauret.
7. Nieuws uit de regio’s
Ook dit jaar geven wij geen uitvoerig verslag van alle
activiteiten die op het gebied van de streektaal het afgelopen jaar in de regio’s hebben plaatsgevonden. Dit zou
ondoenlijk zijn vanwege de vele activiteiten zoals er in
het jaar 2014 op het gebied van toneel, zang, voordracht,
publicaties en vertelkunst geweest zijn. We noemen enkele
hoogtepunten:
– Tijdens de Mosseldagen in Bruinisse was er een kraam
met informatie over onze vereniging.
– In de PZC verscheen wekelijks een rubriek in één van
de Zeeuwse dialecten. Bij Omroep Zeeland werden wekelijks in de maanden september tot en met december
momenten gepresenteerd rondom het Zeeuwse Dialect,
waaraan onze leden bijdragen leverden. Het initiatief tot
deze dialectmomenten is destijds door onze vereniging
genomen.
– Te Middelburg in het gebouw Le Baron Chassé van de
sociëteit De Vergenoeging werd er op een zondagmiddag in november doorlopend poëzie in de Zeeuwse
streektaal voorgedragen. Het geheel werd muzikaal
omlijst met streektaalzang en muziek.
De jaarlijkse dialectdag, nu op 18 oktober 2014 In De
Vroone, was weer een groot succes dank zij de medewerking van mr Gerard Smallegange en Mooi Zeeland.
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Het afgelopen jaar zal dan ook bij ons blijven voortleven
als een jaar waarin zowel in de provincie Zeeland als op
Goeree-Overflakkee, het gebruik van de streektaal alom
werd bevorderd. We komen onder stoom.
De secretaris,
Rinus Willemsen

De voorzitter,
Hans Jebbink

M’n stikje
Bad
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D’r stieng in ’t leste nommer van Nehalennia een uutnoôdehienge van Pau om ok ’s te schrieven over de wekelijkse
wasbeurte. Noe, wat ’n schreef was vo mien zô echt, want
dat ao ik percies zô mee’emaekt. Netuurlijk è’k ok op
zaeterdag in de teêle ezete, mâ ik mot eerlijk zaahe dâ’k
dae niks mî van wete. In dat kom omdâ’k toe nog onder
de leeftied zat waerop je j’n eihe van je lief bewust oort. In
kiek, toe dâ’k zô varre gekomme was dat ik op mien lief
gieng lette was de tied van de teêle verbie. Ik most varder
m’n eihe mâ wasse in de keuken. Dae stieng je dan naekend bie d’n anrecht bie de bak mit waarm waeter, want
die wekelijkse zaeterdagse wasbeurte most wè grondig
gebeure.
Wat mien broer in ikke minder leutig vonde was, dat je
meêstentieds nie alleênig stieng, want moe gieng gewoon
dû mit aoler’ande keukenklusjes. Die waere d’r ommers
genocht! Jao, in bie puberjoengers, dat wete m’n aomè,
bin bepaelde deêlen van je lief dan nog â “opstandig”, om
’t zô mâ ’s te zaahen. In ’t behin stieng ik mit ’n roôie kop
de “schande”achter d’n anddoek te verbaarhen zô goed in
zô kwaed as dat mohelijk was, mâ nae ’n stuitje wier ik d’r
eihenlijk ’n bitje groôs op. Moe mocht best wè zie dat ik
’n groôte joengen wier. Ik mot ‘r glieke bie zaahe, dat moe
noôit ei laete maarke dat ze wat ezien ao.
M’n è tuus ok vreêd gelache om ’n ver’ael van bure. Achter
ons woonde twî zusters in eêne was zô rond as ’n tonne.
Iedrendeên zei dan ok aoltied “dikke Mina”. Op ’n zaeterdag was Mina in de teêle gae zitte in kon d’r nie mî
uutkomme. Wat of d’r zuster ok perbeerde, ’t lukkede nie
om Mina uut de teêle te kriehen. Uuteindelienge aelde ze
de buurman d’r bie in die ei Mina bevrijd. Dat was glieke
’n moôi ver’ael vô d’eêle buurte.
Noe bî m’n netuurlijk aolemaele blie dat ons ’n does è,
mâ dienk t’r om, die kan ok gevaerlijk weze. Ik ‘oôre wè ’s
ver’aelen van maansen die in de badkaemer bin uut’eslore.
Dat kan nog aarher gevolhen è as vastzitte in de teêle!
È julder ok â mee’emaekt da je in ’n design’otèl zat? Dan
bin je somtieds glieke in d’n aop gelezeêrd. Je krieg dan
’n does, waer of je eêst de gebruuksanwiezieng mot leze.
Wulder è ’t wè mee’emaekt, dat ok nae twî keer lezen de
does eêmae stiefkoppig droag bleef stae. In ’t leste ‘otèl
waer of ons waere è m’n dust mâ gewoon wî ouwerjaers
bie de wastaefel ons eihe eêmae gewasse, net as vroeher bie
de lampetkanne. In toe dat ons bie de baolie deeje melde,
dat aoles goed was, enkelt die rot does nie, zei de juffrouw:
jao, z’è ’n paer jaer elee ekoze vô “design”. Â je noe wî komt
mô je mâ om ’n ouwerjaerse kaemer vraehe.
Henk Blom (dialect Schouwen)

Van de adviseur streektalen
Gedichten- en vertelwedstrijd

Tot 31 augustus kon iedereen Zeeuwse gedichten inleveren
of zich inschrijven voor de vertelwedstrijd. De voorrondes voor de vertelwedstrijd vonden plaats op 4, 11 en 18
september, de finaleavond vindt plaats op 9 oktober in het
Kerkje van Ellesdiek. Meer informatie en plaatsen reserveren kan via intzeeuws@scez.nl Toegangsprijs is € 2,50. Op
die avond worden ook de winnaars van de gedichtenwedstrijd bekendgemaakt.

Zeeuwse Ankers

Sinds juni verschijnen geregeld dialectkaarten en verhalen over Zeeuwse dialectwoorden op de website Zeeuwse
Ankers. U kunt deze verhalen vinden onder het thema
dagelijks leven, of door het trefwoord dialect of streektaal
in te tikken. U kunt er onder andere uitleg lezen over de
dialectwoorden van de week: dulve, murpel, fôôie, verhabbezakken enz., over de kustwestgermaanse woorden in het
Zeeuws, over groeten en afscheid nemen in het Zeeuws.
Ook bij het artikel over de bolus staat een dialectkaart.
Binnenkort komt er nog een en ander bij. We wensen jullie veel leesplezier op www.zeeuwseankers.nl
Het is ook de bedoeling dat de Zeeuwse woordenbank via
de Zeeuwse Ankers toegankelijk wordt gemaakt.

Vraag en Antwoord

Vanaf 1 september staat er weer een dialectlijst online op
www.hetverhaalvanhetzeeuws.nl Het zal de laatste lijst zijn
die op deze manier verspreid wordt. We bespreken nog
of we er op een andere manier kunnen mee doorgaan na
eind oktober. Vragenlijst 7 is in te vullen tot eind oktober.
Veronique De Tier

Folklore
Nieuw-Namen

“Eigenlijk wilde ik mijn levensverhaal voor mijn kinderen
en kleinkinderen opschrijven,” zegt Rosita van Roeyen als
we gezellig met haar man aan een tafeltje zitten te praten.
“Kijk, vroeger zaten de mensen bij elkaar en vertelden
elkaar verhalen. Dat is tegenwoordig allemaal anders. En
als je dan je verhaal toch kwijt wil, ja, dan moet je dat opschrijven, want er is geen tijd meer om ernaar te luisteren.”
Al schrijvende ontrolde zich een levensverhaal van Rosita,
dat voor haar omgeving aanleiding was, dat er een boek
ontstond. Een boek, dat op 11 september in haar vroegere
woonplaats Nieuw-Namen werd gepresenteerd en waar
heel veel verhalen van vrienden en bekenden loskwamen.
Rosita’s vader werd tijdens de oorlog te werk gesteld in
Duitsland en daar ontmoette hij zijn toekomstige vrouw.
Na de bevrijding kwamen ze naar Nieuw-Namen, waar
even later Rosita werd geboren. De hele naoorlogse tijd
wordt door Rosita beschreven. Haar kleuterjaren, de periode op de lagere school en de omgang met de familie. De
spanningen die het gaf een dochter van een Duitse moeder
te zijn. Duitse familie te hebben, die zo nu en dan brieven
schreef en ver weg achter het IJzeren Gordijn woonde.
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Wat voor ons interessant is, is het katholieke geloofsleven in het dorpje aan de Belgische grens. We ontmoeten
hier de familie Van Roeyen in Nieuw-Namen, waar alles
nog verloopt zoals vóór de oorlog. Communie, een sterk
buren- en familieverband. Hoe de vakanties werden
doorgebracht, de winter met de lange avonden. Het wordt
allemaal keurig door Rosita gedetailleerd beschreven.
Het boek bestaat uit drie delen. Het middelste deel over
haar lagere schooltijd spreekt ons het meest aan, omdat
daarin de folklore van het grensgebied het treffendst naar
voren komt. Maar ook het eerste deel, de Duitse periode
van haar vader, is interessant. Het is door andere ogen
bekeken. Want de tewerkgestelden in Duitsland kregen
weinig of geen respect bij hun terugkeer in Nederland.
Deel 3 van het boek gaat over Rosita’s veelbewogen leven
na de lagere school, die voor Rosita eindonderwijs was.
Voorlopig althans. Rosita bleek een laatbloeister te zijn, die
een gewaardeerd peuterspeelzaaljuf werd. Ook ging ze dialectverhalen vertellen en... een interessant boek schrijven.

‘n Travalje

Je ziet ze niet veel meer: de travaljes. Het is een eenvoudige stellage van vier opstaande palen die onderling zijn
verbonden aan de zijkanten. Soms zijn ze inpandig in de
smederij gebouwd, maar meestal staan ze buiten. Om toch
wat beschermd te zijn tegen het slechte weer, waren sommige travaljes eenvoudig overkapt. Als kind heb ik nog
meegemaakt, dat de paarden in de smederij werden beslagen. Nu had ik toch al veel ontzag voor paarden. Groot en
sterk trokken ze de ploeg of een volle wagen met bieten uit
het natte slikkerige land. Stapvoets door de zware klei. Die
suikerbieten waren met de hand gekapt en op een hoop
gegooid en het bietenloof op een andere hoop. Het paard
stond dampend te wachten op het commando om naar de
volgende hoop te stappen. Ja, zo ging dat nog op het eind
van de jaren vijftig.

Rosita van Roeyen: Saksisch bloed door Vlaamse aderen,
uitg. Van den Berg, Almere, € 24,95.
Of: rosita.saksisch.bloed@gmail.com

De travalje van Dreischor.

Rosita bezoekt nog regelmatig Nieuw-Namen. Hier een opname
bij de Meester van der Heijden Groeve: een monument met fossielen van zo’n 3 miljoen jaar oud en resten van menselijke bewoning uit de Steen- en Bronstijd. De verkleuring van de zandlagen
is veroorzaakt door verroeste ijzerdeeltjes in de bodem (foto
Peter de Bakker).

’t Was een rare geur, eigenlijk stank, die er van het
gloeiende ijzer op de hoornlaag van de hoef kwam. Je
rook het al van verre. Het hoefijzer kwam gloeiend uit
het smidsvuur en rap stapte de smid met het ijzer in een
tang, naar het paard in de travalje. Hij drukte het hoefijzer op de hoeve en dan begon het sissen en roken. Soms
schrok het paard en probeerde zich te bewegen, maar dat
lukt eigenlijk niet. Het dier was stevig vastgebonden en
de knecht ging voor haar staan en sprak d’r geruststellend toe. Dat hielp wel. Ook de smid was niet bang van
het paard. Allicht niet, die kon ook goed met paarden
omgaan. Maar je had van die jonge paarden, daar moest je
toch mee oppassen. Ik heb nooit gehoord dat er ongelukken in de travalje op het dorp bij ons zijn gebeurd. Daar
zorgden Jan Klaeijsen en Piet du Puy in Biervliet wel voor.
Die kenden de paarden, de boeren en de knechten als hun
broekzak. Nadat het ijzer een paar keer was gepast, ging
het in de waterbak naast het smidsvuur en met een tien
of twaalf spijkers werd het vastgezet, de spijkerpunten
afknepen en met een rasp werd alles netjes afgewerkt.
Voorzichtig werd het losgemaakt en het paard stapte aan
de leilijn met de knecht, de polder in. De smid pakte nog
snel even de grote schop om de travailje schoon te maken
en daarna de bezem, want het paard maakte ook dikwijls
van de gelegenheid gebruik om even iets dampends op de
vloer te leggen. Tegenwoordig zijn er mobiele smeden en
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travailjes. Ik zag er laatst een, die een sierpèèrdje besloeg
op z’n knie. De smid had nog wel een ouderwetse leren
voorschoot aan. Dat wel.

Waar eens de tijd stilstond (vervolg)
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In de vorige uitgave van Nehalennia maakten we kennis met Gerard van de Velde uit Oostburg. Hij nam ons
mee naar een boerderijtje in de buurt van Cadzand. In de
Tienhonderd Polder, waar een plekje staat, dat teruggaat
tot de jaren 1700. We waren in de vorige bijdrage gekomen
bij de koestal.
Boven de koestal was de kafzolder en de bergplaats voor
het kant’ôôi. Langs de bochtstraote was de misput; ook wel
de bocht genoemd. Tussen de weg van de koestal en de
misput was de bochtstraote. Aan de andere kant van die
misput stond het vèrkeskot. Dit was een zelf getimmerd
kot van planken op het strange gebuit en goed onder de
teer gehouden. De zeugen wierpen hierin hun nest met
viggens. De viggenskôôpman kwam om de zes weken langs
om oude beestjes op te halen. Hij pakte ze met één hand
bij de staart en sloeg zijn andere arm achter de voorpoten
onder de buik van het beestje. Als het nest op de tiemkarre
was geladen, werd aan de verzorgster Sanne altijd het
stèèrtgeld uitbetaald. Ookhet slechtvarken werd in dat kot
gevet tot de slachter hem eruit kwam halen.
Was het Sinte-Maarten (11 november), dan bakte Sanne
altijd op het haardvuur in de bakkeet Sinte Mèrtenwaofels.
Mijn oom die hun paar stukjes land had geploegd, werd
daarvoor altijd uitgenodigd.
Ko Adriaanse beleefde soms veel plezier aan een grote
trektocht over het strand en duin. De mensen in de achterste duinen noemden dit ook wel verloren lôôpen. Maar
altijd kwam Ko dan toch weer thuis met wat brandhout,
een zooi mossels of een duunkenientje of een ‘aos.
Toen in februari 1931 op het plekje in de Tienhonderd,
Abraham Adriaanse kwam te overlijden, stond zijn vrouw
Abigal de Keuninck er alleen voor. WQel waren er nog
twee ongetrouwde kinderen bij haar thuis om elkaar bij
te staan, nl, Jacob en Suzanna.. Of Ko en Sanne, zoals de
mensen in de buurt hen kenden. Sanne melkte steeds
twee of drie melkkoeien, verzorgde ook de kalvers en
ontfermde zich ook over de zeugen met de viggens. De
verkoop hiervan deed hun moeder. Die zette ook altijd als
er een broeier was in het ‘oenderkot de kloeke te broeien.
Ko draaide wel altijd de boterkarn en Sanne verzorgde de
boter in het koelvat, dat op een tafeltje in de kelder stond.
Erboven hien aan een spijker altijd de boterspaan. Pie
Kei (Hennekei) uit Retranchement kwam lek week langs
om de eieren en de boter te kopen. Moeder deed ook hier
weer de verkoop.
Ko stond altijd om 4 uur in de morgen op. Zijn slaapplaats was in de bedstee in de bakkêête. Dan werkte hij
zijn zuster Sanne. Zij bracht altijd de nacht door in de
bedstee in de huiskamer. Zij maakte eerst vuur in de haard
in de bakkeet, zodat ze straks warm water had om koffie
te zetten. En Ko? Die ging eerst al zijn uitgezette stroppen af om te kijken of er geen wild in zat. Hij liep daarna
het duinenpaadje af over de duinen tot aan de nolle om te
zien of er niks op het strange was aangespoeld. Soms dreef
er een stik ‘out nog in de zee. Dan zag Ko reeds van ver

wat de stroming deed en waar het stuk hout wel eens kon
aanspoelen. Was het een groot stuk, dan werd het op de
zeedijk getrokken om te laten drogen, zodat het wat lichter
werd. Met een oud stuk pèèreliene, waar in Ko dan een
lusse maakte, sleepte hij dit later naar huis.
Kwam Ko thuis van zijn vroege morgenwandeling, dan
verzorgde hij eerst de koeien met en drinken. Pas dan
kwamen de drie bewoners samen om het morgenmaal te
nuttigen. Brood met ovenspek en mosterd een bak (kom)
warme koffie. Maar uit de bak zelf werd niet gedronken.
Men schonk die koffie vervolgens uit in de bij die bak passende schotel met wat hogere rand en slobberde daaruit de
warme koffie op. Was de koffie op, dan werd de drinkbak
omgedraaid en in de lege scheutel (schotel) geplaatst wen
was het morgenmaal klaar. Nu eerst begon voor Ko zijn
gewone werkdag. In de winter was dat koeien verzorgen,
de stal missen en dorsen met de vlui. Ook de meidoornhaag wat opsnoeien en negelantier (haagroosjes) uit de
heg halen. Sanne kapte die negelantiers die soms wel drie
meter lang waren in stukken van 10 tot 12 cm. lengte, met
het kapmes. Ze sleepte die stukjes in haar baolschorte mee
naar de haard in de bakkeet om die daar te verbranden.
Ko kapte verder nog de wilgentroenken en van het gewaoi
maakte hij musters. Sanne raapte de spaander en deed die
in haar schorte.
Om 8 uur ’s avonds ( nu 20.00 uur) dan was het altijd karnemelksepap eten aan de keettafel. Sanne kookte altijd die
pap in de ijzeren pot op het haardvuur. Na de karnemelkse
pap, was het bedtijd. Eerst deed Sanne de buitendeur op
de grendel en dan werd de bedstee opgezocht. Ko had nog
eerst de zorg voor de koeien op stal ( het opvoeren, in de
zomermaanden niet), waarna hij ook de buutendeure van
de bakkeet op de grendel deed, voor hij zijn slaapplaats in
de bedstee, opzocht.
Gerard van de Velde, Oostburg

Verkeer en vervoer in vroeger tijden

Lopen is voor de mens de oudste vorm van verplaatsing. Wat later bleek dat paarden en aanverwanten na
enige overtuiging geschikt waren om op te zitten en zó je
zonder veel inspanning te verplaatsen. Nadat het wiel was
uitgevonden en dat onder een platvorm te monteren, het
geheel door dieren, zoals paarden, ossen maar ook wel
door onderhorigen te laten voorttrekken, was er wéér een
stap verder in het vervoer gekomen. Toen de briefpost in
zwang kwam, moest dat zo snel mogelijk bij de betrokkene worden afgeleverd, soms per ijlbode op een paard,
maar speciale koetsen, de postkoetsen die op vaste tijden
reden waren een betrouwbare vorm van vervoer. Te meer
daar die postkoetsen ook nog ruimte boden om meerdere
personen te vervoeren.
Voor die koetsen had je fatsoenlijke wegen nodig, de
Romeinse heerbanen waren danig in verval geraakt,dus
begon met nieuwe wegen aan te leggen tussen steden en
dorpen. Maar wegen kostten geld, dus besloot de overheid,
vanouds al bedreven in het uitschudden van de bevolking,
‘tollen’ te installeren. In het bijbehorende huisje woonde
de ‘tolgaarder’, Er waren veel soorten tol, voor paarden en
karren het meest, voetgangers mochten soms vrij passeren. Op Schouwen-Duiveland herinneren nog steeds
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namen van boerderijen, buurten en huizen aan de Tol.
Naast het wegvervoer had je ook vervoer per trekschuit,
een tamelijk geriefelijke vorm van vervoer, al ging het
langzaam. Langs de kanalen of brede watergangen liep
een pad, het Jaagpad waar een voerman een paard langs
voerde, dat met een lange lijn de trekschuit voorttrok.
Op vele eilanden en ook op Schouwen-Duiveland was het
met de wegen niet zo goed gesteld, veelal onverhard, of
bij hoge binnenwaterstand onder water liggend. Over de
vele binnendijken was wel vervoer met karren en wagens
mogelijk. Het meeste vervoer ging door vaarten, brede
watergangen die van Haamstede via Moriaanshoofd naar
Zierikzee liepen. Ook van omgeving Ellemeet liep een
vaart naar Moriaanshoofd. De boten waren zgn ‘kloetschuiten’, zo genoemd naar de duwboom of kloete die
werd gebruikt om de schuit voort te duwen. In Zierikzee
herinneren namen als Karnemelksvaart en Schuithaven
nog aan deze tijd. In Haamstede heeft een klein, oplopend
straatje de naam Schuitkant, waarvan de schuiten vertrokken en ook weer aankwamen.
Vlakbij is de Scheepswerfstraat, waar schuiten werden
gebouwd. Later, toen het polderpeil door bemaling werd
verlaagd, werden en meer wegen aangelegd, veelal over
kreekruggen, die bestonden uit met zand dichtgeslibde
kreken en hoger lagen dan de omgeving.
Inmiddels was er ook meer scheepvaartverkeer tussen
de eilanden ontstaan. De ‘Middelburgse boot’ voer vanaf
Middelburg, via Zierikzee en Zijpe naar Rotterdam. Ook
ontstonden er geregelde veerdiensten tussen de eilanden.
Vervoer over land kreeg een grote impuls toen in 1905 de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, de RTM, begon
met de aanleg van een tramlijn van Zijpe, via Zierikzee
naar Brouwershaven, waar de tramlijn eindigde. Er werd
daar een remise en een waterinnamepunt gebouwd. In
1915 werd de tramlijn verlengd tot Burgh. Ook daar was
een watertoren gebouwd, met daar bovenop een molen
om het water op te pompen. De tramlijn dwars door het
dorp Haamstede was een flink opstakel. Er moest in het
dorp zelfs nog een bakkerij gedeeltelijk worden afgebroken om de rails in een bocht aan te leggen.

De tram was een belangrijk vervoermiddel, niet alleen
voor passagiers, maar ook voor de post, goederen en vee.
Op de stations had je speciale vee opstappen, waardoor
koeien zó in de speciale veewagens konden stappen.

Een kaartje, biljet of vervoersbewijs geheten, werd door de
conducteur na het vernemen van je bestemming uit een
soort blikken boek met allerlei soorten kaartjes gescheurd.
Als je was ingestapt, langs de sissende en blazende locomotief, keek de conducteur of iedereen in- of uitgestapt
was, blies dan op een meestal gedeukte koperen hoorn,
de machinist gaf een stoot op de stoomfluit en de reis
kon beginnen. De rails lagen wel eens ongelijk, waardoor
de tram flink heen en weer schudde. De conducteur kon
met een speciale sleutel van de éne naar de andere wagon
overstappen. Bij elke halte riep hij luid de naam van de
bestemming.
De op Schouwen-Duiveland in gebruik zijne locomotieven waren vierkante dozen, zgn. ‘Bakkertjes’, naar de
fabrikant Backer & Rueb uit Breda. Ik was er als kind bang
van, de grote ovale ruiten, die grote ogen leken,het zwarte
gevaarte dat onder gepuf en geblaas over de rails schoof,
nogal angstwekkend voor een kind.
Een stoffen en kledinghandelaar uit Nieuwerkerk stommelde met twee grote koffers de tram in, luid verkondigend wie hij was. Het was een handige verkoper, hij
‘pakte’ de vrouwen in de tram in, en als de tram in Burgh
aankwam, had hij meestal z´n hele voorraad verkocht.
Als je naar Rotterdam moest, nam je een hele vroege tram
tot Zijpe, daar stapte je op de boot ‘Minister Lely’, hier altijd de Minister genoemd, en na vele omzwervingen kwam
je in Numansdorp aan. Daar stond de tram gereed die je
via allerlei dorpjes en niet te vergeten de Barendrechtse
brug, een soort groot Meccano-bouwwerk, naar Rotterdam vervoerde. Als je geluk had, was de brug niet open,
want had je al snel een half uur vertraging.
Uiteindelijke kwam je dan toch in de Rosestraat in Rotterdam aan, meestal tussen 10 en 11 uur. De terugreis verliep
in omgekeerde volgorde. Een dagje Rotterdam duurde
hooguit 4 uur, daarvoor was je een hele dag onderweg. De
RTM had meerdere boten en ook nog vrachtwagens voor
goederenvervoer. Iedereen die er werkte was ‘an den tram’,
al werkte je aan de rails, men was herkenbaar aan een
dienstpet en bijbehorend uniform, allemaal verschillend
naar functie.
Het vervoer was inmiddels behalve de tram steeds meer
gemechaniseerd, zoals de fiets, de motorfiets (stoomfiets)
en later ook de auto. Naast collectief dus steeds meer individueel vervoer. Al bleek de auto voorlopig voorbehouden
aan de dokter, de burgemeester, de notaris en enkele grote
boeren.
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In 1931 kwam er op Schouwen-Duiveland een geheel
nieuwe vorm van vervoer, nl. het vliegtuig. Ten westen van
Haamstede werd een vliegveld aangelegd. De KLM begon
met de exploitatie van een passagiers- en vrachtluchtlijn
tussen Amsterdam, Rotterdam , Haamstede, Souburg
(Vlissingen) en het Belgische Knokke,waar casino´s waren, waar op de Nederlanders legaal konden gokken. Het
was een zeer goed renderende luchtlijn, er werd gevlogen
met de Douglas DC2, later de DC 3 en de Fokker F 7 met
de bekende rieten stoeltjes.
Ook vloog er de ‘Koolhoven taxi’, een klein 4-persoonsvliegtuigje dat passagiers van Rotterdam Waalhaven naar
Haamstede vloog. Vanaf het vliegveld reed er een autobus
naar Zierikzee. Welgestelden en zakenlieden die een vakantiehuis in de Westhoek van Schouwen bezaten, vlogen
in het weekend naar Haamstede. Voorts werd het vliegveld
druk gebruikt door bezitters van privé-vliegtuigen. Regelmatig waren en vliegfeesten.
Na de oorlog is de tram nog tot de ramp van 1953 teruggeweest op Schouwen-Duiveland. De stoomlocomotieven
waren allemaal door de Duitse bezetter naar Duitsland afgevoerd. De RTM kocht materiaal van de Zeeuws Vlaamse
Tram. Dat waren diesel-elektrische locomotieven. Ze
waren niet zo sterk als de oude stoomlocs, zodat de tram
bij hellingen, zoals dijken, nogal eens met behulp van passagiers naar boven moest worden geduwd. Van een busondernemer die al voor de oorlog een concessie had om
van Zierikzee naar Renesse e.o. te rijden,was in 1951 de
concessie afgelopen. De RTM wierp zich op als scholierenvervoerder, maar dat viel verkeerd bij de bevolking in de
Westhoek. Er brak een staking uit, ondernemers vervoerden niets meer per RTM. Particulieren stelde hun auto’s
beschikbaar voor scholierenvervoer, maar mochten niet
meer op vaste tijden vertrekken, dan maar even na elkaar
vertrekken. Een groot bedrijf uit Zierikzee ergerde zich
al jaren aan de hoge vrachttarieven van de RTM, vooral
die van de veerpont Zijpe-Anna Jacobapolder. Ze lieten
stickers drukken met teksten als ‘Wat hier aan veergeld is
verplicht, kost ook van Dokkum tot Maastricht’ en ‘Met
zo’n tram uit de oude doos is het reizen hopeloos’. Uiteindelijk kreeg de ondernemer een nieuwe concessie, later is
er samenwerking met de RTM gekomen; nog steeds rijden
er bussen van deze firma diensten voor de RTM.
Door de oorlog en de ramp van 1953 is er heel veel veranderd; het is niet meer voor te stellen hoe het vroeger
was. Door dammen en dijken, autowegen enz. is alles veel
gemakkelijker bereikbaar.
Teun Rosmolen, Zierikzee

Den goeien ouwen tied
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De mêêste verhaeltjes gae mêêstal over den goeien ouwen
tied. Dat komt, dienk ik, omdat men dan over bekende
diengen kunne schrieve. Over den nieuwen tied schrieve is
véé moeilijker om geloafwaerdig over te kommen.
Ik gae’t toch perbere. Of jullie ’t gloave dat motte julder zaalf
mà uutmaeke. Vooruit di gae men dan!
Jan stap in zen schuute die an de anlegsteiger bie de Westbrugge van de Stad Zierikzêe leit. Êêl Schouwen stae onder

waeter. Dat è ze indertied ehdae om de zêêspiegelriezieng
tegen te gaen. Men leve noe in ’t jaer 2310, in Schouwen
stae à ruum twêêonderd jaer blank. Eerlijk is eerlijk, ’t ei
goed eholpe, want ’t zêê- waeter kom nie ôger dan drieonderd jaer ehlee. Ze è der nog over ehdocht om de dieken
du te steken, mà omdat et zò goed ielp, è ze di van ofehzie.
De polder Schouwen is dus noe êên grôôt meer.
Drieonderd jaer ehléé binne ze di mee begonne. Ze è toen
êêl de zuudkant van Schouwen, van Sêêskaarke tot de
Stad onder waeter ehzet. Plan Tureluur noemden ze dat.
De maansen waere toen zo stom dat ze nie in de gaten ò
wat ter gebeurde. Ut was een ,, PLAN’’, in dat most nog
uutehwaarkt ôôre. Dat ze van die naem ,,TURELUUR” nie
wakker ôôre bin dat snap ik nie. Een tureluur, een ..daekje’’
op zen Schouws, mò niks van waeter è. Ze nistele aoltied
in een weie mi vee hos. Je kon indertied de nisjes bienae
nie vinde. De maansen konne der op wachte dat ze aoles
onder waeter zoue zette. Want ,,Plan Tureluur” is noe
vaarder uutehwaarkt. Dat was nôdig vò de veugels zeie
ze. Zò kun je vandaeg an de dag òk nog aoles verkoape as
je op dat gebied wat wil. Veugels bin der bienae nie mi,
in der is noe toch waeter genog. Of ouwe die veugels nie
van waeter? Dat wete wulder nie want di mot je natuurbeschaarmer vò weze.
Jan mò ni de taarp die bie et vroegere Mejaen leit. Zen
broer Wullem woont di op, want die mot de veugels taale.
Die taarpen, die overà lage, è ze ehmaekt van ’t puun van
de uzen in schuren die ofehbroke bin. Die mochte nie
bluuve stae omdat dat vloekte mit de natuur.
Mà noe zu men ’t over Jan è. Jan zen vroegere familie
kwam òk van Schouwen. Ze waere boer, toen der nog
gin waeter stieng. In die tussentied is ter vêê veranderd.
Jan is moslim, zòas bienae aole maansen, in waarkt vò de
gemêênschap. De Imam is de baes in maekt de dienst uut.
’t Leven is best goed.
As je mà trouw ni de moskee gaet om te bidden, dan kom
je der wè. Dat Jan moslim is, is ehkomme omdat Jan zen
vôôrouwers nie anders konne. As je gin moslim wier , dan
ò je gin waark, in dus gin eten. Noe ei te wè eten. Ie eet wè
nie véé, mà dat ei ten òk nie nôdig. Ie krieg aalken dag een
pilletje, in om zen daarmen an ’t waark te ouwen eet ten `s
aevens klappers in algen.
Die kweke ze in bassins op de Ôôsterschelde. Der bin
wè twintig verschillende manieren om ze klaer te maeken. Aarg lèkker! Net toen Jan de schuute los wou gooie,
kwam Merien anehloape, in vroeg of ten meemocht. ,,Da’s
goed,’’zei Jan. ,, As je de kloetbôôm dan òk mar es in jen
anden neemt.’’ Dat wou Merien wè. Ze motte de schuute
douwe, want motertjes bin der nie mi. Op êêl de waereld
mag je gin droppel olie mi gebruke. Ze motte aoles doe
mit wind, zonne- in alebogestoom. As ter nog motertjes
waere dan konne ze der toch nie mee vaere, want di zoue
de veugels van schrikke.
,,Mot je eten gae brienge?’’, vroeg Merien. ,,Jà een dôôsje
pillen in een krat maalk, want Wullem zen vrouwe der bosten è ’t òf laete wete. Mà ik gea òk aalke weke om de taallieste. Di stae bienae niks op, want der bienae gin veugels mi.
Toen ze aoles liete leve, è ze mekaore ofehmaekt. Soms eit
in een ele weke mà zeven meeuwen kunne tale. Hangzen
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zie ten nooit, want die paer die nog nie du de vossen opehvrete bin, zitte op de plaete in de Ôôsterschelde. ’t Is een
stom zitten op zò’n taarp, mà Wullen ei ter vrede mee. Of
zen vrouwe ’t ni der zin eit, dat weet ik nie. As ik der bin
dan lôôp ze aoltied in der boerka, in ze zei natuurlijk niks.’’
Stille vaere ze zò du ’t gedêêlte wat vroeger de Kôôlwegt
was. Je ôôr allêên wat geplongs van de kloete. Noe is Merien aoltied een kleskouse ehweest, want ie kan zen snaevel
nooit ouwe. ,,Weet je dat à van Arjaon van Brouw?’’ vroeg
ten. ,,Arjoan ei ter wi ene bie ehnome. Je mò mà durve. Ik
zou dat ok wè wille, want aoltied mit denzelden dat ôôr òk
êêntônig. Mà ik durve ’t nie. As je rond jenene kiekt dan
loape der best een paer mooie tussen. Mà die loape mit
een doekje, in die bin vee te wuft. Je mot ter ene mit een
boerka neme zei de Imam. Die binne trouw in gehôôrzaem. Mà dat vind ik aarg gevaerlijk. Kom bie, dat ze der
boerka nooit uutdoe, dat mag pas as je ehtrouwd bin.
Onderlesten ruumde ik de zolder op in toen vond ik een
oud boek van men overgrôôtvaoder. Biebel êêtte dat. Eigelijk mag ik di nie in leze, dus je mot dat nie an den Imam
vertaale ôôr. Mà ik las di een verhael in, wi ik aarg van
ehschrokke bin. ’t Gieng over een zekere Jaocob. Die was
knècht bie zen ome.
Die ome ò twêê dochters, een mooien in een lilleken.
Jaocob wier natuurlijk verliefd op dien mooien. Ie vroeg
zen ome of ten di mee mocht trouwe. Dat mocht, mà ie
most ter êêst zeven jaer vò waarke. Da ei ten ehdae in toen
bin ze ehtrouwd. Op de brulofte liepe aole vrouwen in een
boerka. Jaocob ò die meisjes wel es zonder ehzie, want
ie was ter kind an uus. Dus ie wist waer of ten an begon.
Een prachtige brulofte was tet, in ie was stik grôôs mit zen
mooie wuufje. ’s Aevens nam Jaocob der mee ni zen eige
tente. In wat dienk je, toen ten ’s ochtens wakker wier?
Toen lag dien lilleken naest zen. Toen ei ten nog zeven jaer
motte waarke vò dien mooien. Toch wè slim van die ome.
Ie toen wi zeven jaer een gratis knecht.’’
Van dat verhael bin ik zò ehschrokke dat ik ter gin ene mit
een boerka, durf te nemen. In de Imam vertrouwe ik òk nie
mi. Want dien lilleken kroop toch mà mooi mit ter boerka
bie Jaocob in baade. In die binne dan zo betrouwbaer.
Jan ò stille ehluusterd in zei ten toen: ,,Merien ’t is een
mooi verhael, mà ik gloave der niks van. Dat verhael over
die Jaocob kan wè waer weze, mà daerom neem jie gin
twêêde vrouwe. Zei màr eerlijk, jie bin net zò as elke vent
benauwd van je eige vrouwe. Dat is aoltied zò ehweest
in dat zà zò wè bluve. In je zà wat beleve as ze allêên mò
slaepe, in jie mit een ander lei te kroelen.
Màr men ouwe der over op, want men bin der bienae.
Wullem zà nog wè een biertje è, in men motte òk wi trug.
Tussen aekjes van dat biertje mot je òk niks tegen de imam
zaage ôôr, want ’t is nie alkehol vrie.
Harry Boot, Zierikzee

werd verkocht aanburen of kennissen. Mijn overgrootvader Jacob Sturm (1848-1915), was eierboer. Hij reed
wekelijks bij de boeren langs en kocht daar de eieren. Die
werden in manden gedaan en meegenomen naar huis.
Daar werden ze in platte kisten gelegd op een strobed. In
zulke kisten werd ook glas vervoerd. Er kwamen twee of
drie lagen eieren tussen het stro te liggen en dan werd de
kist dichtgetimmerd. Vervolgens werd die vervoerd van
Biervliet naar Hoofdplaat, waar de beurtschipper op Rotterdam voor verder vervoer zorgde.
Aan dat alles moest ik denken, toen ik van Roger Blaakman (Oostburg) een foto kreeg van een kippenpoortje.
Om uit het kippenhok in de kippenren te komen, moesten
de kippen door een opening. We zien op de foto een kippenpoortje, dat vermoedelijk door een Vlaamse metselaar
is gemaakt, te oordelen naar het steensverband.
Er waren ook houten kippenhokken. Daarin zat een
opening met een schuif, die opgehaald en neergelaten
kon worden. De schuif werd ’s avond dichtgedaan als de
kippen op stok moesten. Of er bij het stenen poortje een
schuif heeft gezeten, is niet te zien. Vermoedelijk wel.

Het gemetselde kippenpoortje.

In Yerseke

Al voor de zesde maal was een vertegenwoordiging van
het bestuur van de Zêêuwse Dialect Verênigieng op 1 au-

Uit de regio’s
Een kippenpoortje

Tot voor een aantal jaren was het gebruikelijk dat mensen
in plattelandsgebieden kippen hielden. Zo maar een stuk
of zes. De eieren waren voor eigen gebruik. Wat overbleef,

Kees Heule, Ria Nieuwenhuijze en Pau Heerschap proberen onze
waren aan de man te brengen.
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gustus jl. met een kleine stand aanwezig op de jaarlijkse
Dag van de Vrienden van de Zeeuwse Mossel in Yerseke.
Het is altijd een heel gezellige dag bij de haven met allerlei
activiteiten. Deze keer was er de band ‘Le rue d’Anvers’ uit
Bergen op Zoom, die gezellige dixielandmuziek ten gehore
bracht. Verder waren er op gezette tijden rondvaarten met
een mosselkotter op de Oosterschelde en reed er regelmatig bus naar het centrum, waar het mosselmuseum bezocht kan worden. Natuurlijk worden er die dag heerlijke
mossels gegeten. De mossels waren dit seizoen niet groot,
maar smaakten voortreffelijk. Ook de contacten met de
mensen die onze stand bezochten smaakten naar meer…
Van onze voorraad boeken en cd’s werden er deze dag een
aantal verkocht.
We moeten deze traditie maar in ere houden.

In gesprek met Teunie Wessels
Wie is Teunie Wessels?
Ik ben geen Zeeuwse, ben in 1944 In Middelharnis
geboren als nakomertje. Ik heb twee zussen: een die 16
jaar ouder is en een die 13 ouder was (is intussen overleden). Toen ik vier jaar oud was zijn we verhuisd naar een
woning waar een kamertje beneden was, want mijn oudste
zus had TBC en ik mocht niet meer thuis
wonen, wat ik heel erg vond. Iedere dag kwam ik thuis
vragen of de dokter al geweest was en of hij het goed vond
dat ik weer thuis mocht komen. Ik was bij een zus van
mijn moeder ondergebracht en daar maakte ik kennis met
het scheren met een mes. Mijn vader ging in die tijd naar
de scheerwinkel en mijn oom schoor zich met het mes,
wat ik heel eng vond. Ook zette hij krullen bij zijn enige
dochter en die tang werd warm gemaakt boven het gas.
Allemaal nieuwe indrukken.

Hoe ging het verder?
We zijn verhuisd naar een plek waar we heerlijk gewoond
hebben en we hadden leuke buren. Die waren roomskatholiek. Als er een van de kinderen communie deed
gingen wij allemaal mee naar de rooms-katholieke kerk en
daarna gingen wij naar de hervormde kerk.
Je hebt natuurlijk ook op school gezeten.
Ik heb op de openbare school gezeten onder aan het
Zandpad in Middelharnis, Ik heb een leuke jeugd gehad
en mocht graag een toneelstukje opvoeren en niet te
geloven: in dialect! Mijn moeder kleedde mij dan aan
met de keuvel van mijn opoe op mijn hoofd en een oud
jack aan.
Vriendinnen?
Met acht vriendinnen zijn we altijd opgetrokken, twee
aan twee. Als er iets te doen was, dan waren we met zijn
achten. En heel leuk: toen waren we de meisjes van toen
en nu ontmoeten we elkaar ieder jaar weer en noemen we
ons de ‘meisjes van nu’.
Op een gegeven moment ben je in Zierikzee komen wonen?
In 1983 ben ik in Zierikzee komen wonen. De aanpassing
viel wel mee, alleen ik sprak de taal van het land van ‘de
hoage boamen’ en ik heb het over joe in plaats van jie. Mijn
taal lijkt meer op het Bruus, de klanken lijken op elkaar. Ik
moest wennen aan het vrouwe en de namen in dialect van
de plaatsen op Schouwen en
Duiveland. Als men naar de stad ging dacht ik, dat ze naar
Rotterdam gingen, maar dat was Zierikzee.
Je bent je dus op een gegeven moment met de dialecten gaan
bezighouden??
Ik ben in aanraking gekomen met de dialectenvereniging.
Er was een gezellige avond van de kerkenraad en ik dacht:
ik verzorg een optreden in dialect en in klederdracht (zat
er al vroeg in). Jannie Dieleman zei na afloop tegen me je
moet lid worden van de Zeeuwse dialectenvereniging. Dat
vind je vast leuk. Zo gezegd zo gedaan en Jannie heeft mij
mee genomen als introducée. Thuis vertelde ik tegen mijn
man hoe het allemaal geweest was in De Vroone. Door
mijn verhalen werd hij nieuwsgierig en is voortaan ook
mee gegaan naar de dialectendag.
Dialect heeft mijn interesse, maar het is twee voor twaalf.
We moeten proberen te houden wat we hebben. En zo’n
dialectendag is ook een ontmoetingsplaats waar bekenden
elkaar weer zien. Wat een sfeer en een lunch!
Je houdt je ook bezig met klederdrachten?
Ja, ik ben ook actief in de klederdrachtvereniging. Ik mag
daar presenteren; iets wat ik heel leuk vind. Ook mensen
aankleden in kledendracht heeft mijn bekoring.
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Teunie Wessels

De toekomst van de dialecten?
Ik hoop dat de dialectvereniging nog lang aan de weg
mag timmeren. Ook ons dialectgroepje van Werkgroep
Noord-Zeeland is leuk. De sfeer en het elkaar ontmoeten,
de gastvrijheid bij de familie Rosmolen. Het is geweldig,
heel fijn, Rie.
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Teunie presenteert.

Dat lijken mij mooie woorden om het vraaggesprek mee te
beëindigen.
Rie Rosmolen-Murre

Verhalen en gedichten
’n Daegje naer Rotterdam

’t Verhael da ‘k noe gôô vertelle spelende z’n eige of zôô’n
honderd jaer elee. ‘k Hè ’t vaoder dichte hôôre vertelle. ’t
Gôôt over Jan in Griej’ie, die nog nôôit in d’n trem ezete
hao in vanzelf aok nog nôôit in Rotterdam eweest waere.
Mar noe zou t’r toch ’s van komme. Jan was vlee weeke
zeventig ewoore in noe woe ’n aok ’s van z’n ruste gôô
geniejte. Noe woe ’n aok ’s ’n kêêr nae Rotterdam. Griej’ie maekende ’n dag van tevoren aalles al gerêêd: Jan z’n
schoewen moeste epoest woore in ’t biejze koffertie wier
op’ezocht, want dat most aok mee, want ze zouwe allicht
nog wat kaope.
“Zou ‘k d’r voor ieder nog ’n paer snee’ies brôôd indoewe
Jan?” vroog Griej’ie.
“Bi je zot mènse” zei Jan, “we gôô toch iejvers ete, niejt te
krimmezêêrig op zôô’n dag.”
’s Aeves van te vore waere ze bie de buren g’ndag weze
zègge, want ’s oches zou dêêr wel niks van komme, want ze
moste vrêêd vroeg op. D’n êêrsten trem gieng ommers al
om tiejne voor vuuve, dan was ie om twintig over achte in
Rotterdam.
Griej’ie hao die nacht gêên aoge dichte edae in Jan mar
snurke, dat was zôô’n ieskouwen! Om kwart voor viere
liejp de wekker al of, dus was ’t mar ’n kort nachie eweest.
Om half vuuve stienge ze al op ’t stasionne’ie. Bie Leen
Schoe’ie lag aalles nog in diejpe rust.

“Je mag mijn kaartje wel kope, het is geldig tot Middelharnis en het is niet gebruikt” zei ’n tegen Jan. “Voor vijftig
cent mag je het hebben.”
Jan trappende d’rin.
“Jammer da j’voor m’n vrouwe d’r aok gêên êên heit”, zeit
Jan.
Naedat dat de lokemetief waeter in’enome hao, waere d’r
intussen nog wat mènsen an’ekomme: Klaosie de slachter,
Jan de liester in Piejt d’n uul, die gienge nae de vêêkaopersdag in Rotterdam.
“Kiek”, zei Jan, “hier hei ’n waegen mit kossens, dêêr gôô
mar in. Die aore waegens hè aallemaele houte banken; je
zou wel gek weze as ie d’r gêên gebruuk van maekende.”
Ze reeje nog mar net, toe de deure opegieng, de conducteur, Wullem van Jan d’n dominee.
“Zôô Jan, ‘n daechie uut?”
“Ja Wullem, we gôô nae Rotterdam, mar an mien zu je
niejt veel verdiejne, want ik hè al ’n kaertie toet Menheersen.”
“Zôô”, zei Wullem, “dat wil ik dan êêrst wel ’s van je zieje
in ik zou graeg wete hoe je dêêr an’ekomme bint.”
“Wel, dat hè ‘k net ekocht bie die kasjesveint die uut d’n
trem kwam, in nog voor ’n kaopie aok, voor twêê kwarties.”
“’t Is zonge van je centen”, zei Wullem, want bie mien mo
je, omda j’ in de êêrste klas zit voor ’n retoertie nae Rotterdam driej gulden betaele, mar as ie noe verhuust nae de
houte banken, dan schil ie dat twêê kwarties in dan bi je
de schae wêêr te bove.”
“Dat zulle m’n dan mar doewe Griej’ie, we gôô verhuuze.
Laete m’n wel even vaststelle dat as ‘k die kassiesveint
nog ’n kêêr op ’t durp tegenkomme, da ‘k ’n in mekaore
ramme.”
In Goerêê kwamme d’r wêêr ’n paer mènsen in, in êêr dat
ze in Menheersen waere, zat d’n trem al aerdig vol. Op ’t
hôôd lag de bôôt al onger stoom. ’t Was prachtig wêêr in
Jan in Griej’ie bleve mar an ’t dek van de bôôt toedat ze de
haevene uutwaere. Net buuten de haevene lagge d’r twêê
boeien, an iedere kant van de bôôt êên. D’r stieng ’n stèrke
straom in volgens Jan zou ’t voor de boeien niejt meevalle
om tegen de straom op te kommene.
’t Viel toch wel ’n bee’ie tegen op ’t dek in toe ze langs ’n
ope deure liejpe, roke ze koffie.
“Ku je hier aok koffie kriege” vroog Griej’ie an ’n veint die
in ’t gangpad an ’t dweilene was.
“Natuurlik mevrouw, dan mot je hier de trap af en benee

[3. Station Ouddorp.jpg (geen bijschrift)]
Ze waere d’r nog mar net, toet d’n trem al ankwam. D’r
kwam mar êên veint uut. ’t Was ’n vriejndeleke man.
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kun je net zo veel krijge as je mar wil, maar je krijgt het
niet voor niks.”
Saeme gienge ze d’n trap of in dêêr zatte wel vêêrtig mènsen an de koffie. Je kon d’r aok nog soep kriege, mar dat
vonge ze nog te vroeg.
Nae ’n goewd half uure vong Jan da ze mar wêêr ’s bove
moste gôô kieke. Ze waere nog mar net bove, of dêêr lagge
de boeien wêêr.
“Dat hao ‘k niejt edocht Griej’ie, dat ze dat zouwe haele
tegen die stèrke straom in, mar ze hè ’t ehaeld. Toe voere
ze de haevene van Hellevoewt binne, in dêêr stieng d’n
trem al gerêêd.
Ze zatte nog mar goewd in wel in d’n trem in dêêr hao je
de conducteur wêêral.
“Kaartjes mensen!”
“Wêêral kaerties”, zei Jan, “mar die hè ‘k niej mêêr, die hè
‘k bie Goerêê al uut d’n trem laete waoie, want ik hao toch
al betaeld toet Rotterdam.”
“Dat spijt me dan”, zei de conducteur, “dan krijg ik vier
gulden van u voor twee retoertjes Hellevoet-Rotterdam.”
“Dat woordt ’n dieren dag, Griej’ie”, zei Jan.
Uuteindelek kwamme ze in Rotterdam in de Rozestraete
an.
“Noe wil ik toch êêrst wel ’s wat ete, Griej’ie”, zei Jan.
Dêêr liejp ’n veint in ’n wit jassie mit ’n grôôten bult. Ze
gienge an ’n taefeltie zitte in gelieke komt d’n bult op
heulie of.
“Wat willen meneer en mevrouw eten of drinken?”
“Voor alletwêê ’n bord soep, mar graeg ’n bee’ie van ongerof, niejt te dinne in kitteg wat balle’ies d’r in as ’t kan”, zei
Jan.
De ober lachende mar wat in leken wel of ’n van ’t Ouddurps niejt veel verstong. “Viel niejt tegen, mar de soep
van Griej’ie, dêêr kon ’t toch niejt tegenop.
“Dat is dan een gulden twintig”, zei de ober.
“Geef die man mar ’n stuuver extra”, zei Griej’ie, “hie
bluuft zôôlange in die tasse roere om je van êênvuufintwintig die stuuver vromme te gevene.”
Zôô mènsen, in noe de stad in. Ze steppende op ’n tramme’ie, gienge over de Maasbruggen in nae ’n paer haltes
steppende ze wêêr uut. Wat ’n wienkels, ze wiste niejt wa
ze zagge!
“Dat is wat aors as dat wienkeltie van Piej’ie Pekuut”, zei
Jan.
Jan woe graeg ’n nieuwe puupe, mit zôô’n witte kop, zôô’n
deurraoker. As ie d’r ’n kêêr of tiejne uut eraokt hao, dat
kwam d’r ’n paerkop of ’n schip op tevoorschien. Hie kostende ’n riesdaelder.
“Vooruit, voor deze kêêr dan”, zei Griej’ie.
Intussen stienge ze wêêral voor ’n aore wienkel. ‘Galanterie’ stieng d’r op. In ’n etelage stieng ’n prachtige vaeze.
“Hei dêêr zin in Griej’ie? Dan mag ie van mien gerust die
vaeze kaope, ôôr.”
Griej’ie dee d’r best om Hollans te praetene in de wienkel.
“Wat kost die môôie vaes, juffrouw?”
“Dat is echt porselein mevrouw, die kost vijftien gulden.”
“An m’n nôôit niejt”, zei Jan, “zoek mar wat aors uut.”
“We hebben ook mooie andere vazen mevrouw, die kosten
twee gulden vijftig. Die daar bijvoorbeeld met die mooie
rozen erop, die zijn ook schattig.”

“Pak die dan mar in”, zei Jan, “in niejt langer zaoneke.”
In zôô dwaelende ze langs aal die wienkels toet ze d’r ’n
bee’ie genoeg van krege.
“In noe gôô m’n ’s lekker wat ete”, zei Jan, “want ik rammele van d’n honger.”
Voor ’n restoeran’ie zat buute an ’n taefeltie ’n man te
schransene. Jan keek ’s langs z’n neuze nae z’n bord in dat
zag t’r niejt slecht uut.
“Wat kost die grap, as ie ’s goewd wil ete hier”, vroog Jan
an die man.
“Voor twee gulden eet je ’t hier ’t hoempa, mijnheer.”
Ze bestellende gebakke aerpels mit slae in ’n lekker stikkie vleis d’rbie, in nog ’n lekker borre’ie puddik. Dêêrnae
nammer ze ielk nog ’n pittig bakkie koffie.
“In noe as de wind nae de Rozestraete, want azze m’n d’n
lesten trem verlaope, motte m’n hier nog bluuve slaepe aok
in dat kan d’n blaeuwen niejt trekke”, zei Jan.”
Toe ze in d’n trem zatte, zei Jan:
“Griejt, wêêr is je biejze koffer noe mit je môôie vaeze?”
Mieter nog an toe, die stôôt nog in dat restoerant”, vergete
…. Wat stom!”
Toe blaezende de conducteur op z’n flui’ie.
Klaas Kastelein, dialect van Ouddorp

Varia
Kiek ’s in de spinde

Het was in de Zaamslagse koffiepauze van een biljartwedstrijd in de Oost Zeeuws-Vlaamse seniorencompetitie. Na
het inschenken van de koffie ging de koekjesschaal rond
en de schaal had niet voor iedereen voldoende. ‘Kiek es in
de Spinde’, werd er aangeraden. Daarop kreeg ik de vraag
waar dat dialectwoord vandaan komt, ik moest passen en
beloofde het na te zoeken.
In het Etymologisch woordenboek dat de herkomst van
Zeeuwse woorden verklaart staat voor Spinde: provisiekast. De herkomst is het Latijn; dispendere = uitdelen in
het Nederlands; iets te spenderen hebben, het Engels kent
to spend en het Frans despendre. Van het uitdelen van proviand groeide het uit tot een plaats waar proviand wordt
bewaard: de Spinde, een kast tussen de twee bedsteden
in de woonkamer, herinner ik me; toen de waterleiding
kwam werd het de voorraadkast bij het aanrecht.
Er zijn ook zegswijzen met het woord erin: ‘Nog brood
in de spinde èn’, iets achter de hand hebben en ‘De spinde
angt ooge’, ‘t is er schraal van de kost. En ‘De muuzen vallen er dood in de spinde’, armoe troef.
In 1934 heeft iemand het woord al op de lijst gezet van
uitstervende woorden; dat was toch te vroeg want er zijn
nu nog velen die later geboren zijn, die dat woord en dus
ook spindes hebben gekend. In 1929 is de Zeeuwse Dialectvereniging opgericht en een reden was dat die mensen
toen al vreesden dat het dialect nog in de vorige eeuw zou
zijn verdwenen en vervangen door wat ik standaardtaal
noem. Er is lange tijd heel minnetjes gedaan over dialect
spreken en vooral moeders en oma’s werden ‘aangespoord’
kinderen geen dialect te leren spreken omdat het in en
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KIEKPLAETE
De Kiekplaete van Nehalennia 187 was niet zo eenvoudig. ’n Borduurpen, die lusjes maakt op een gespannen
doek, schreef mw. Jo Priem-Franse. Daarmee scoorde
ze de prijs: een boekenbon van 20 euro die haar inmiddels is toegestuurd. Het voorwerp is ingebracht door
mw. Prien Traas-Wiskerke uit Nieuwdorp. Het werd
(vroeger) gebruikt voor borduurwerk, maar iets dergelijks wordt ook gebruikt voor
het maken van Smyrna-tapijten. Dat deden zowel mannen
als vrouwen.
Adri Kloosterman uit Biezelinge dacht aan een soort
boor, waarmee gaatjes in het
leer werden gemaakt. Ook
Teunie Wessels dacht aan een
boor.

De oude Kiekplaete.

Dan komt hier de nieuwe
Kiekplaete. Die is trouwens
ook niet gemakkelijk. Maar in
iedere stad en op ieder dorp
zou die te vinden moeten
zijn.

De nieuwe Kiekplaete.

voor hun ‘toekomst’ een nadeel zou kunnen zijn. Dat
geloven sommigen nu nog en ook in onderwijsland was/is
er een stroming die dat beweert. Er is veel onderzoek naar
gedaan en daaruit bleek dat een tweetalige opvoeding (dialect en standaardtaal) de ontwikkeling van het taalgevoel
juist stimuleert, wat voordelig is bij het leren van andere
talen. Mijn eerste dialectervaring was bij het schoolvoetbal
in Hulst, waar ik de tegenstanders uit Koewacht, Steen en
Clinge amper kon verstaan. Maar de lichaamstaal was wel
duidelijk.
Aardig dat Latijn vaak terug is te vinden in de herkomst
van woorden en jongeren die Latijn hebben geleerd ervaren later altijd dat ze daarmee makkelijk in andere talen
wegwijs worden. Wat zo’n spinde allemaal niet te vertellen
heeft.
Een Belgische fietsenmaker in de Groot Huijsenspolder
vlakbij De Val en De Griete heeft Spinde als naam van zijn
bedrijf gekozen. Hij vond het een opvallende benaming en
passend bij zijn voorraad materialen en onderdelen in zijn
werkplaats.
Er zijn veel dialectwoorden die bij nadere beschouwing
een logische oorsprong hebben. Zo was ik eens op zoek
naar ‘treefje’, het dialectwoord voor een onderzetter en dat
bleek te herleiden zijn tot het Latijn voor driepoot, triangle. Dat reikte een Latijnkenner me aan, want het boek met

de herkomst van Zeeuwse woorden had het treefje niet
meegenomen. In veel huishoudens is het treefje nog steeds
present, zij het niet altijd met drie pootjes. Een voorwerp
wat er vaak in de buurt was te vinden is de ‘herdon’, al
moet ik die 1-poot eigenlijk als gerdon schrijven. En die is
weer wel keurig in dat woordenboek te vinden.
Om ‘De Spinde’ te zien en veel Axels te horen kunt u eens
afzakken naar streekmuseum ‘Het Warenhuis’ in Axel.
Adri Scheele

Een ‘spinde’ in de Grote Huissenpolder!
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Schôône kaorten

Van Roger Blaakman uit Oostburg kregen we een hele
verzameling gelegenheidskaarten uit de periode 19201940. Het zijn kaarten die verstuurd waren naar familie ter
gelegenheid van de jaarwisseling, verjaardagen, bruiloften
en gouden bruiloften. Met eigenhandige wensteksten door
kleinkinderen aan opa en oma geschreven. Heel fraai zijn
de illustraties. Het zijn fraaie staaltjes van schrijfkunst die
een beeld geven van het familieleven tussen de beide oorlogen. We komen er te gelegener tijd op terug. Hartelijk
dank, heer Blaakman.

Antwoorden vragenlijst 187
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1. De wind zoekt, me kriege regen ZB (Kwd, Dwg, OvzHrh,
Lwd, Ndp), T (Po) SchD (Hsd, Sjl) ZVW (Bvt), LvA (Hok)
GOfl (Mdh).
De wind zoekt, me kriege ander weer W (Bgk).De scheuteldoek stienkt, me kriege regen ZB (Hkz);De wind draoit, me
kriege regen (T (Po) GOfl (Odp); De wind draoit, me kriege
regen SchD (Bns, Ovm, Elm, Otl, Rns, Zr); De zompe
stiekt, me kriege regen SchD (Otl); ’n waoiende wind ZVW
(Wtk) en ‘n ‘ôôge wind LvA (Ax).
2. ’t Is ‘n ‘ôôge wind, ’t gae vrieze ZB (Kwd, Dwg, Ovz, Hrh,
Lwd, Ndp, Bsl, Hkz) PHI (Phi) (T (Po, Ovm), SchD (Zr
, Rns), ZVW (Bvt, Wtk) LvA (Hok, Ax) LvH (Klz) GOfl
(Mdh, Odp). ’t Is ’n ôôstewind, ’t gae vrieze (SchD (Lm,
Otl, Rns) en De wind zit om’ôôg, ’t za gae vriezen LvH
(Hek).
3. D’r zit ’n bonke in ’t westen, me kriege regen ZB (Kwd,
Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp,(SchD (Zr) GOFl (Mdh, Odp).
D’r zit een bank(e) in ’t westen, me kriege regen W (Ok), …
’n kladde … SchD (Otl); … ’n boenke … ZWV (Nvt) .
4. d’n ‘ond eet hos, me kriege regen ZB (Kwd, Dwg, Ovz,
Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, Hkz, Bzl), PHI (Phi), SchD (Bns, Elm,
Otl, Rns, Zr, Hsd) ZVW (Bvt) LvH (Klz, Hek). De katte eet
hos, me kriege regen ZB (Hkz) ZVW (Nvt, Wtk) LvA (Hok,
Ax) .… gras … T (Po, Ovm) en D’n ond mo spie, me kriege
regen SchD (Bns).
5. de dulve stienkt, me kriege regen ZB (Kwd, Dwg, Ovz,
Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, Hkz, Bzl) PHI (Phi) T (Po, Anl) SchD
(Bns, Elm, Otl, Rns, Zr, Hsd, Otl, Rns (ZVW (Nvt ) LvA
(Hok, Ax). De slôôt, ’t mosgat, de schouwe, …T (Po). De
schouwe … T (Ovm).
De zienkpit SchD (Bns) GOfl (Odp). ’t Afvoerputje ZVW
(Bvt, Wtk ) en de waeterput … GOfl (Mdh).
6. Noorder smoor , briengt drôôgte voor ZB (Kwd, Dwg,
Ovz, Hhr, Lwd, Ndp, Bsl, Hkz). Noorder stof aer komt môôi
weer op of SchD (Bns, Hsd). Noordewind briengt drôôgte
SchD (Elm, Otl, Rns). Noordse smoor … W (Ok).
7. ’t Zonnetje schient op ’t eegje, merge ee een vleegje ZB
(Kwd, Hhr, Lwd, Ndp) ZVW (Bvt) en ’t zonnetje schient in
’t nat, merge wêê wat. (SchD (Otl).
8. ’t Maentje in z’n nist, merrege regen of mist ZB (Kwd,
Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, Hkz, Bzl) T (Po, Anl)
SchD (Bns, Otl) ZVW (Wtk) LvA (Hok, Ax). Variant:
’t zonnetje … T (Po, Ovm), … brieng regen of vost SchD
(Elm, Otl, Rns), .. merrege regen SchD (Zr), . zakt in een
nist … SchD (Hsd), de maone … ZVW (Nvt) en

de maon in ne nist, kom regen of mist LvH (Hek).
9. Mêêuwen op ’t land, is regen op d’and W (Bgk) ZB (Kwd,
Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp, Bzl), PHI (Phi), T (Po) SchD
(Hsd, Otl, Rns, )ZVW (Bvt, IJz, Wtk) LvA (Hok, Ax) LvH
(Hek) GOfl (Odp). A de zwelmpjes lêêge vliege, kriege me
regen ZB (Hkz),
… sturm achter d’and T (Po), SchD (Elm, Otl, Rns) en ..is
storm an d’and (SchD (Otl).
[fotobehang3.jpg]
10. Mêêuwen in de lucht, regen op de vlucht ZB (Kwd,
Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp, Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp).
11. Een drôôge maerte en een natten april, dat is wat de
boer wil. ZB (Kwd, Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, Bzl) T
(Po, Ovm, Elm, Otl, Rns, Zr Hsd, Rns) ZVW (Bvt, Wtk)
LvA (Hok, Ax) LvH (Hek).
12. Ze ziet zô geel as saffraon W (Bgk), ZB (Hkz) T (Po)
SchD (Bns, Sjl, Elm, Otl, Rns, Zr, Rns) ZVW (Bvt ) LvA
(Hok, Ax) GOfl (Mdh, Odp).Ze zie zô geel as ’n peere ZB
(Bgk, Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp, Bsl). Ze ziet schietgeel
SchD (Hsd). …as ’n kweepeere SchD (Otl) en ..as ‘n gele
pere GOfl (Mdh).
13. Kenaoriesuuker witte basterdsuiker ZVW (Bvt) LvA
(Hok, Ax).
Lichte suuker witte basterdsuiker T (Ovm), zochte suuker T
(Ovm), GOfl (Mdh, Odp).
14. D’n ‘êêten ‘oenger geeuwhonger Alg.
15. Bobbelig hobbelig W (Ok, Bgk) ZB (Kwd, Dwg, Ovz,
Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, Hkz) PHI (Phi) , T (Po, Anl, Ovm)
SchD (Bns, Sjl, Zr, Hsd, Otl) ZVW (Bvt, IJz, Nvt, Hp, Wtk)
LvA (Hok Ax) LvH (Hek), GOfl (Odp).
16. Kuuletje kuiltje W (Ok) ZB (Kwd Hrh, Lwd. Hkz), PHI
(Phi), T (Po, Anl, Ovm) SchD (Bns, Sjl, Zr, Hsd, Otl, Rns)
ZVW (Bvt, IJz, Wtk) LvA (Hok, Ax) LvH (Hek)
Kuutje W (Ok) ZB (Dwg, Ovz) SchD (Bns, Elm, Otl, Rns,
Hsd,). Pitje ZB (Dwg, Ovz, Ndp). Kuule’íe GOfl (Odp).
17. Kuultje kuiltje W (Ok, Bgk,) ZB (Kwd Hrh, Lwd. Ndp,
Bsl Hkz, Bzl ), PHI (Phi), T (Ovm) SchD (Zr, Rns) ZVW
(Bvt, IJz, Nvt, Hp,Wtk) LvA (Hok, Ax) GOfl (Mdh).
Putjen LvH (Hek), kuilken LvH (Hek), kuuletje GOfl
(Mdh).
18. Anzitte(n), licht aanbranden bijv. van pap. Zb (Kwd,
Dwg, Ovz, Bsl, Hkz) PHI (Phi), T (Po, Ovm), SchD (Bns,
Sjl, Elm, Otl, Rns, Zr, Rns), ZVW (Nvt, Hp, Wtk) Golf
(Mdh).
19. ’n Rêêuwse smaek, een rinse, zuurachtige smaak, ZB
(Bsl) ZVW (Bvt, Nvt, Wtk (zwarte bessen). ’t vriengt, Ax,
wrang Ax, rins, (Rabarber, ZB Dwg, Ovz).
20. sprok broos en krokant ZVW (Nvt, Wtk), LvA (Ax).
21 je zou je toenge achteran slikke(n) W(Ok) ZB (Kwd,
Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, PHI (Phi) T(Po, Anl, Ovm) SchD
(Bns, Elm, Otl, Rns, Zr, Rns) ZVW (Bvt, IJz, Nvt, Hp,
Wtk) LvA (Hok, Ax,) GOfl (Mdh, Odp). En ... of ’n engeltje
over je toenge fietst ZVW (IJz) en je zou j’n emmetje d’r in
slinde ZB (Hkz).…achterop slikke SchD(Otl).
22. ’n Koffieleute een vrouw die graag koffie drinkt W (Ok,
Bgk) ZB Kwd, Dwg, Ovz, Hrh, Lwd, Ndp, Bsl, Hkz, Bzl)
PHI (Phi), T (Po, Anl, Ovm) SchD (Bns, Sjl, Elm, Otl, Rns,
Zr, Hsd) ZVW (Bvt, IJz, Nvt, Hp, Wtk) LvA (Hok, Ax)
GOfl (Mdh, Odp).Ook wel van mannen gezegd, W (Ok)
ZB (Bzl)
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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.zeeuwsdialect.nl
Dialect van de plaats ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gesproken door:
Naam ................................................................................................................................................................................................ Geboorteplaats ............................................................................................................................................................
Geboortejaar ....................................................................................................................................................................... (Vroeger) Beroep .....................................................................................................................................................
Adres invuller/ster .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Bekend?

Wordt anders gezegd?

1. nortig nors

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

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

2. alli alli, me gae weg, we gaan weg.

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

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

3. neffen, naast

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

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

4. troenkbaom kopboom, wilg of populier

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

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

5. wostbolle gehaktbal

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

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

6. troempetoeter heel erg dronken

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

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

7. nortig nors

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

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

8. goddorie basterdvloek.

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

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

9. grôôs groots, trots

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

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

10. ‘harretje kiertje

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

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

11. impersant te gelijker tijd

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

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

12. schoanbroer zwager

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

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

13. valle luik

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

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

14. broenetel brandnetel

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

........................................................................................................................................................................................................................
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15. beier kruisbes

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

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

16. vlieger vliegtuig

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

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

17. joekte jeuk

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

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

18. paerebieje wesp

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

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

19. belange nae nii helemaal niet

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

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

20. stekelbeiers kruisbessen

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

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

21. daoken straks

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

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

22. ’n blomme de kop uutniepe,
een plant snoeien

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

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

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

Voor meer dialectwoorden uit uw streek, kijk naar het stukje dat Pau Heerschap schreef in deze Nehalennia. U kunt uw
woorden hieronder opschrijven, die verband houden met badderen.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Verantwoording van de illustraties:
Auteurs of Zêêuwse Dialect Verênigieng, tenzij anders vermeld in het bijschrift.
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Kopij van zowel leden als niet-leden wordt door de redactie graag tegemoet gezien.
Stuur ons uw bijdrage digitaal toe. Redactie-adres: J.J.B. Kuipers, SCEZ, Postbus 49,
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