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Van de redactie
Dit vierde nummer van 2017 completeert een jaargang van Nehalennia
die onder de volledige verantwoordelijkheid van de Zeeuwse Dialect
Vereniging verschenen is. Dit stemt de redactie tot grote tevredenheid,
temeer omdat het elke keer weer gelukt is om een tijdschrift uit te
brengen met een grote variëteit aan onderwerpen en fraaie illustraties.
Van de lezers mochten wij voortdurend waarderende reacties vernemen.
Wij beschouwen dit als een teken dat wij op de goede weg zijn.
Zoals u aan de inhoudsopgave kunt zien, biedt ook dit nummer weer een
diversiteit aan onderwerpen, zowel op historisch gebied als op het terrein
van het dialect en de volkskunde. En, ik heb dat in vorige nummers
al eerder opgemerkt, het is een blad waarin ook het Zuid-Hollandse
Goeree-Overflakkee een plaats vindt, dus grensoverschrijdend is.
Behalve dat de redactie bezig is geweest met het samenstellen van deze
Nehalennia, zijn ook enkele leden ervan met een werkgroep bezig
geweest om het fraaie kijk- en leesboekje ‘Ik komme van Bru …’ uit
samen te stellen. Het werd op 7 oktober tijdens een drukbezochte
bijeenkomst in de Gereformeerde kerk van Bruinisse gepresenteerd. Wij
kunnen u meedelen dat het boekje goed loopt. Misschien moet u zich
haasten om nog een exemplaar te bemachtigen. Voor de prijs hoef u het
niet te laten.
Inmiddels is de jaarlijkse dialect in Kapelle weer gepasseerd. Ook
deze mocht druk bezocht worden. Jammer was wel dat wij van enkele
bestuursleden afscheid moesten nemen, ook van onze penningmeester.
Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe financiële man of vrouw. In
deze Nehalennia kunt u er meer over lezen.
En dan weer mijn herhaalde oproep: wij zouden graag nieuwe leden
zien. Laat dus deze Nehalennia maar weer zien aan vrienden, familie,
kennissen en probeer ze enthousiast te maken, liefst ook jongeren.
Tenslotte wil ik u namens de redactie en ook het bestuur
van de Zeeuwse Dialect Vereniging fijne feestdagen en
een heel gezond en voorspoedig 2018 toewensen.
Pau Heerschap, hoofdredacteur

Ouddorp bij Pierhil

1

Anna’s album amicorum

Het vriendschapsboekje van jonkvrouw Anna van Ceters
In Nehalennia’s winternummer van 2014 schreef ik een artikel over kasteel ’t Huys te Gapinge en de grondlegger van dit
buitenverblijf, Aarnout van Ceters. Onlangs ontdekte ik in Amsterdam het album amicorum van de dochter van de kasteelheer. (afb. 1) Dit vriendschapsboekje bevindt zich in de collectie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en is in
bewaring gegeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam.
Het in opmerkelijk goede staat verkerende album amicorum van Anna van Ceters dateert uit ongeveer 1617 en is dus maar
liefst 400 jaar oud. Het boekje zal zowel in Middelburg, in Anna’s ouderlijk huis, als in Gapinge, op het indrukwekkende
kasteel dat haar vader rond 1610 liet bouwen, hebben rondgezworven. (afb. 2)

Jaco Simons

Mannen

In het kort kan een album amicorum omschreven worden als een boekje waarin bekenden, zoals vrienden en
familieleden, uit genegenheid tot de eigenaar van het
album teksten en afbeeldingen plaatsten. Enkele decennia
geleden kenden we een dergelijk boekje als ‘poëziealbum’,
maar dat fenomeen is achterhaald. Tegenwoordig wordt
de term ‘vriendenboekje’ gebruikt en dat is feitelijk de
oorspronkelijke omschrijving. De albums zijn nu vooral in
gebruik bij meisjes van de basisschoolleeftijd. Als zij een
jaar of acht zijn, neemt de interesse echter al af.

Het kasteel ‘t Huys te Gapinge (Roelant Roghman, 1646-1647).
(afb. 2)

Het album amicorum van Anna. (afb. 1)

Vanaf halverwege de zestiende eeuw was het album amicorum populair bij volwassen mannen en dan vooral bij
heren binnen de universitaire wereld. Zij konden met het
album in de hand laten zien wie ze allemaal tijdens hun
academische rondreis hadden ontmoet. Met bekende namen kon je immers indruk maken en dat opende deuren.
De bijdragen die door vrienden of kennissen werden geschreven, waren vooral citaten van eigentijdse geleerden
of juist van oude schrijvers. Vaak werd dat gedaan in het
Grieks of Latijn.

Vrouwen
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Al snel werd het album amicorum ook onder jonge adellijke vrouwen mode om een boekje bij te houden waarin
gedichten, liederen, tekeningen en spreuken van vrienden
werden verzameld. De jonge dames deden dit om gelijkgestemden te vinden, herinneringen vast te leggen en om
te flirten. Zo vormden zij hun identiteit en konden zij zich
presenteren.

Het was natuurlijk de bedoeling dat men gepaste bijdragen
leverde, maar vooral mannen hadden daar soms moeite
mee, de waarschuwingen van eigenaressen om obscene
bijdragen eruit te verwijderen ten spijt. Vriendschappen en
liefdes werden nagejaagd, gevonden en soms ook verloren.
In tegenstelling tot het mannenalbum was het vrouwenalbum meer een gastenboekje. Er was geen sprake van
een academische achtergrond en er werd dan ook gebruik
gemaakt van de eigen taal. Het Grieks of Latijn komen we
weinig tegen.
De vrouwenalbums (of vrouwenalba) zijn vrijwel uitsluitend overgeleverd uit de Noordelijke Nederlanden en
tonen ons een verrassende kant van de Gouden Eeuw,
namelijk één met een persoonlijk tintje en dat is natuurlijk
naast de gebruikelijke historische feiten en jaartallen uiterst interessant.
Dr. Sophie Reinders schreef een prachtig proefschrift ‘De
mug en de kaars’ en promoveerde hiermee op het onderwerp vrouwenalba. Reinders ziet niet alleen een link naar
het poëziealbum of vriendschapsboekje, maar ook naar
het tegenwoordig zo populaire Facebook: ‘Dat medium
biedt jongeren een plek om hun identiteit en status te
onderzoeken. Dat gebeurt nu, maar dat gebeurde vierhonderd jaar geleden ook al in de alba amicorum.’ Toch geldt
die vergelijking niet voor wat betreft het intieme karakter
van een album amicorum. Dat is op Facebook meestal ver
te zoeken.
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Anna

Het album van Anna van Ceters komt niet voor in Reinders’ werk omdat zij haar onderzoek niet op Zeeland richtte, maar op andere gebieden in de Nederlanden. Reden te
meer om Anna en haar album in deze bijdrage in het kort
onder de aandacht te brengen.
Anna van Ceters was een dochter van de zeer vermogende
koopman Aernout van Ceters, grondlegger van ‘t Huys te
Gapinge en ambachtsheer van Gapinge. Aernout was getrouwd met de uit de hogere kringen afkomstige Anna van
der Hooge.
Anna Marta van Ceters werd geboren op 6 september
1600 in Middelburg. Op 12 november 1623 huwde ze met
Johan van der Stringe (1598-1667). (afb. 3 en 4) Samen
kregen Anna en Johan twee kinderen, Johan jr. en Maria.
Anna overleed op 4 februari 1639 in Middelburg, slechts
39 jaar jong. Weduwnaar Johan hertrouwde na haar dood
met Maria Boreel, in 1641, en later met Agatha Bom, in
1652.
Het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft
afbeeldingen van twee bij elkaar horende schilderijen van

Portret van Anna. (afb. 3); portret van Johan. (afb. 4)

Anna en Johan in zijn collectie. De originele kunstwerken bevinden zich in een privécollectie. De maker van de
schilderijen is anoniem gebleven. Ook het Zeeuws Museum in Middelburg bezit portretten van Anna en Johan.
Die lijken sterk op de hierboven genoemde schilderijen.

Anna’s album

Anna’s album amicorum bevat meer dan 200 pagina’s en
daarnaast een 16-tal zowel ingeplakte als afgezette prenten,

Het wapen van de ambachtsheerlijkheid Gapinge. (afb. 7)

Het familiewapen Van Ceters.
(afb. 8)

poëzieplaatjes zouden we nu zeggen. (afb. 5) Die werden
speciaal voor deze albums gemaakt door of voor degenen
die in het boekje schreven. De prentjes zaten oorspronkelijk in het boekje geschoven, maar worden nu separaat in
een kartonnen hoesje bij het album bewaard.
Helaas treffen we weinig informatie over de namen van
de scribenten en de jaartallen van schrijven, want op een
enkele uitzondering na ontbreken deze gegevens. Mogelijk
omdat de eigenaresse toch wel wist van welke hand een
bijdrage was; het vrouwenalbum kwam immers niet buiten de eigen huiselijke kring.
Enkele pagina’s zullen we in het kort nader bekijken.
Het boekje opent met een soort titelpagina waarop de eigenaresse van het boekje haar naam bekend maakt.
De tweede bladzijde bevat een genealogisch getinte tekst
die rond 1700 werd geschreven door Anna’s zoon Johan
van der Stringe. Hieruit blijkt dat hij, nadat zijn moeder
was overleden, het album had doorgegeven aan zijn dochter Anna van der Stringe. Na de dood van deze dochter
ging het boekje over op Johans kleindochter Cornelia
Buttler. (afb. 6)
Aan het begin van Anna’s boekje zijn diverse wapenschilden opgenomen. Dat is bijzonder, want die komen in
vrouwenalba weinig voor. We treffen eerst het wapen van
het Walcherse dorp Gapinge met het jaartal 1610, het jaar
waarin vader Aernout het ambachtsheerschap van Gapinge kocht. (afb. 7) Vervolgens zien we de wapens van families Van der Hooge (moeders kant), Van Borsele (moeders
kant) en Van Ceters (vaders kant). (afb. 8)
Het album bevat vervolgens serieuze teksten in de vorm
van sonnetten (afb. 9), gedichten en spreuken. Soms tref-

Twee van de reeks gekleurde prentjes die bij Anna’s album horen, waaronder één van een gestrande walvis. (afb. 5)
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fen we geheimschrift. (afb. 10)
In een enkel geval stuiten we op een erotisch getinte tekst.
Als deze door Anna niet worden gewaardeerd, geeft ze
daar blijk van. Dat overkwam de schrijver van de tekst op
afbeelding 11. Anna reageerde: ‘Het devies van deze geck
heeft hier bij gestaen, maer ick hebbet tot mijn plesier uyt
gedaen.’ Een bijgevoede lijfspreuk van deze persoon werd
dus door een geïrriteerde Anna uit haar album verwijderd.

Huwelijk

Na Anna’s huwelijk in 1623 stopte zij met het bijhouden
van haar boekje. Dat was gebruikelijk voor ongehuwden;
althans, als het vrouwen betrof. Toch treffen we aan het
einde van het album nog een gedicht waarin de geboorte
van een zoon wordt beschreven. Mogelijk is dit nog door
Anna zelf gemaakt. (afb. 12)
De tekst op de twee laatste pagina’s gaan over de dood.
Deze zijn er waarschijnlijk na Anna’s overlijden bijge-

Een erotisch getint gedicht. (afb. 11)

Gedicht over de geboorte van een zoon. (afb. 12)

De tekst aan het begin van het album, geschreven door Anna’s
zoon Johan van der Stringe. (afb. 6)

Gedicht over de dood. (afb. 13)

Een sonnet (1621). (afb. 9)

4

Geheimschrift. (afb. 10)

schreven. Door haar zoon Johan van der Stringe? Dat ligt
het meest voor de hand omdat hij immers aan het begin
het een en ander schrijft over hoe hij aan het album is gekomen en aan wie hij het heeft doorgegeven. Bovendien
bedient hij zich van het Latijn.
De woorden over de dood betreffen een gedicht. De tekst
wordt beëindigd met de Latijnse woorden: ‘Finis coronat
opus’, het einde kroont het werk of, vrij vertaald, eind
goed, al goed. (afb. 13) Op de laatste pagina staan de
woorden ‘Memento mori’, gedenk te sterven, en de tekst:
‘De dood is de uiterste grens der dingen’. Ook deze werd in
het Latijn opgeschreven: ‘Mors ultima linea rerum est’.
Bronnen
Anna van Ceters, Album amicorum (ca. 1617), collectie Oudheidkundig
Genootschap, Amsterdam.
S. Reinders, ‘De mug en de kaars’, Nijmegen 2017.
J. Simons, ‘Een treffelijcke playsante Hof-stede, Schoone Huysinge ende
Thoren; ‘t Huys te Gapinge en zijn eigenaren’, nr. 186, winter 2014.
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Europoort van het Habsburgse Huis
Handelsactiviteiten in Veere

Veere is halverwege de 13e eeuw als vissersgehucht ontstaan op de kreekrug naast de watergang die van hier in de
richting van Middelburg liep. Door het afsluiten van de watergang met een sluis ontstond er een natuurlijke haven.
De eerste vermelding van handel dateert van 1294 toen enkele Veerse schippers in Engeland wol inkochten voor de
Zeeuwse lakenindustrie1. Door het breder en dieper worden van de geul die Walcheren van Schouwen en Noord-Beveland
scheidde, ontstond het Veersegat dat een uitstekende rede opleverde waar een groot aantal schepen gelijktijdig voor
anker kon gaan. Ook door het verloren gaan van de havens Westen-Schouwen op Schouwen en Vliet op Noord-Beveland
breidde de scheepvaart zich uit en nam de handel toe.

J.H. Midavaine
Door familiebanden en goede relaties met de Hollandse
graven en buitenlandse vorstenhuizen lukte het de Veerse
heren een aantal privileges te verwerven waardoor de handel tot grote bloei kon komen: op Valentijnsdag (14 februari) 1349 verleende hertog Willem de stad tolvrijdom bij
alle grafelijke tollen in Holland en Zeeland, op 10 oktober
1465 werd een overeenkomst met de Franse koning Lodewijk XI gesloten die vrij handelsverkeer tussen Veere en
La Rochelle, Bordeaux en andere Franse steden mogelijk
maakte, op 22 december 1471 volgde een gelijksoortige
overeenkomst met de Engelse koning Eduard IV en op 18
juni 1488 ook met de stad Antwerpen. Tot slot verleende
Christiaan II (koning van Denemarken, Zweden en Noorwegen) de Veerenaren op 15 mei 1523 tolvrijheid in alle
Deense wateren2.

In 1439 werd de Warwijcksestraat aangelegd die geheel in
het teken van de scheepsbouw kwam te staan. Door het
steeds groter worden van de schepen werd de werf in 1560
naar de noordzijde van de haven verplaatst, waar hij tot
1812 in bedrijf is geweest.
In de Middeleeuwen dreef Veere handel met de Hanze,
Engeland, Schotland en Bretagne3. Later kwamen daar
Frankrijk, Spanje en Portugal nog bij4. De voornaamste
importproducten waren graan, wol en zout5. De export bestond uit haring, zout, landbouwproducten, laken, graan,
zuidvruchten, wijn, hout, teer, pek en ijzer, waarvan het
merendeel eerst in de stad was geïmporteerd6.
Het graan uit de Hanzesteden om de Oostzee werd in
kelders en op zolders in Veere opgeslagen om later naar
Spanje en Portugal te worden uitgevoerd. Het zout dat
door de schepen uit deze landen mee terug naar Veere

5

Plattegrond van de stad Veere
circa 1600. Kopergravure
uit Lodovico Guicciardini,
Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, Antwerpen 1612,
t.o. pag. 276. (Collectie J.H.
Midavaine).

werd gebracht, werd in zoutketen aan de noordzijde van
de haven geraffineerd. Het geraffineerde zout werd door
de vissers gebruikt voor het pekelen van haring en de rest
werd naar de steden om de Oostzee geëxporteerd.
Dankzij de handel groeide Veere in de 15e eeuw uit tot een
machtige havenstad, door sommige historici wel de Europoort van het Habsburgse Huis genoemd7.
Het huwelijk van Wolfert van Borsele met de Schotse koningsdochter Mary Stuart op 21 januari 1445 zal er zeker
toe hebben bijgedragen dat een eeuw later de Schotse
wolstapel in Veere gevestigd kon worden8. In tegenstelling tot wat nu algemeen wordt aangenomen, is het eerste
stapelcontract niet in 1541, maar in 1530 afgesloten, nadat
koning James V (1513-1542) hier op 25 juni 1530 in Stirling opdracht toe had gegeven9.
Enkele jaren later negeerden verschillende kooplieden uit
Edinburgh het contract en brachten hun waren naar Ant-

6

De Stad Veere bij den Hont te zien. Kopergravure door K.F. Bensdorp, 1784, met adres van W. Holtrop te Amsterdam. (collectie J.H.
Midavaine).

werpen, een stad die gunstiger voorwaarden bood. Omdat
hoe langer hoe meer kooplieden dit voorbeeld gingen volgen en ook andere Zeeuwse en Vlaamse steden interesse
in de stapel toonden, zat er voor de Veerse heer Maximiliaan van Bourgondië niets anders op dan met de Schotten
te gaan onderhandelen over de terugkeer van de schepen
naar zijn stad. In 1541 zond hij verschillende gezantschappen met geschenken, zoals harnassen en hellebaarden,
naar Schotland en in oktober dat jaar kwam de Schotse
koning James V naar Veere om er met hem over te praten.
Intussen deed ook Middelburg een poging de stapel binnen haar veste te krijgen. Uiteindelijk lukte het Maximiliaan op 7 december een nieuw stapelcontract af te sluiten10.
Maar daarvoor had de stad wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen: de Schotten wilden een eigen kerk,
een kerkhof, een huis waarin ze bijeen konden komen, een
cisterne en tot slot eigen rechtspraak in de stad.
Na het afsluiten van het contract duurde het door een oorlog met Engeland nog een jaar voordat de schepen weer in
Veere konden afmeren.
Uit Schotland werden wol, laken, vellen, vachten, huiden
en zalm geïmporteerd en de export naar dit land bestond
uit zeep, ijzer, wijn, droogwaar, zout, wede en meekrap11.
Door de opkomst van Amsterdam in de eerste helft van de
16e eeuw verloor Veere zijn positie op de graanmarkt. Ook
werden na 1545 minder goederen uit andere landen geïmporteerd. Een korte opleving vond plaats tussen 1598 en
1603 toen het handelshuis van Balthasar de Moucheron in
Veere was gevestigd. In de eeuwen erna restte alleen nog
de handel met Schotland en hadden enkele Veerenaren
een aandeel in de WIC. Uit een lijst van 1651 blijkt dat er
dat jaar 41 koopvaardijschepen Veere als thuishaven hadden. Samen werden ze bemand met 480 manschappen en
85 jongens12.
Al in het begin van de 18e eeuw kwamen de eerste klach-
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ten over de terugloop van de handel. De Veerse reder Theodorus van Aller maakte in 1708 zijn zorgen hierover aan
het stadsbestuur bekend. Als oplossing droeg hij aan dat
niemand meer burgemeester zou mogen worden vooraleer
hij twee schepen had uitgereed13.
In de tweede helft van de 18e eeuw waren de handelsactiviteiten zover gedaald dat duidelijk werd dat de ondergang
van de stad nabij was. In 1770 schreef het stadsbestuur
dat een viertal factoren hieraan ten grondslag lag: het gemis van de heren na de dood van de laatste heer in 1558,
het verlies van de Admiraliteit die in 1559 naar Gent was
verplaatst, de concurrentie van de naburige steden en de
opkomst van Middelburg waar de zetel van de VOC was
gevestigd14.
Tot 1798 behielden de Schotten Veere als stapelplaats. Ondanks verwoede pogingen door de stad in 1802 en 1814
daartoe gedaan, werden er geen nieuwe contracten meer
afgesloten15. In de 19e eeuw had de stad geen enkele handelsbetrekking meer en raakte in verval.

Noten
1. P.A. Henderikx, Havenplaatsen in de dertiende eeuw, in Zeeland jrg.
9 nr. 1, p. 14.
2. Zeeuws Archief (ZA), Archief Stad Veere (ASV), inv. nr. 311, fol.
45v. en 81r., (ZA) Archief heren van Veere, inv. nrs. 61, 64 en 68 en
J.P.Vlisvliet, Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland,
Middelburg 1876, nr. 523.
3. Z.W. Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw, Utrecht 1916, p. 73.
4. Unger, Bronnen tot de Geschiedenis van Middelburg III, ‘s-Gravenhage 1931, p. 818-825.
5. Arno Neele, Veere en de wereld, Amsterdam 2005, p. 53.
6. Ibid., p. 69.
7. PZC, 6 feb. 1996, pag. 14.
8. H.M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg van 1365 - 1449,
in Archief, Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1883, p. 270.
9. ASV, inv. nr. GBU 3, brief nr. 118 en www.rootsweb.ancestry.com,
Cowan-L Archives.
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De Watersnood van 1953 in Kruiningen
Op 1 februari 1953 werden vele dorpen, steden en gebieden in het zuidwesten van ons land getroffen door overstromingen: ‘de Ramp.’ De overstromingen werden veroorzaakt door een storm die een abnormaal hoge stand van het zeewater,
een stormvloed, tot gevolg had. Ook Kruiningen en de omringende polders overstroomden. De gevolgen waren ernstig.
In en rond het dorp vielen 62 slachtoffers. In de talrijke landbouwbedrijven verdronken veel dieren. Miljoenen kubieke
meters zand werden door het water over het land verspreid en grote hoeveelheden vruchtbare landbouwgrond verdwenen
in zee. Hierdoor was de schade in de landbouw enorm.

Sjaak van Loo
Doordat de stormvloed een paar flinke gaten in de zeewering had geslagen, had de zee vrij spel en omdat de polders
onder hoogwaterpeil lagen, werden de grote materiële verliezen nog elke dag door de eb- en vloedstroom vergroot.
Het heeft helaas maanden geduurd voordat de dijken
gedicht konden worden en de situatie weer enigszins kon
worden hersteld.
Het zoute water heeft nog jaren na de ramp invloed gehad
op de landbouwgronden. De invloed van het zoute water

op de gebouwen, die toen een tijdlang in het water hebben
gestaan, is tot op de dag van vandaag te zien. De invloed
van de Ramp op de infrastructuur is dusdanig geweest dat
deze grotendeels moest worden herzien en vernieuwd.
Het dorp en de polders werden nooit meer zoals voor de
Ramp. Maar: de mens heeft de zee overwonnen; door hulp
van velen is Kruiningen hersteld en vervolgens aanzienlijk
gegroeid.
De invloed van de Ramp op de mensen die de ramp overleefden en op hun nakomelingen is groot geweest. Er bestaat nog altijd een grote belangstelling voor die tijd. Het
is belangrijk dat toekomstige generaties de feiten van 1953
kennen, zodat zij zich bewust zullen zijn van het altijd
sluimerende gevaar van overstromingen in leefgebieden
die onder hoogwaterpeil liggen.

De factoren die tot de Ramp hebben geleid

Verkeersbord aan de rijksweg A58 in de ondergelopen polder van
Kruiningen.

Land dat onder het hoogwaterniveau ligt
Grote delen van Nederland en zeer zeker van Zeeland liggen onder hoogwaterniveau. Al heel lang wonen er in deze
gebieden mensen en de grond is vruchtbaar, zodat velen er
sinds mensenheugenis hebben kunnen leven van de landen tuinbouw. De nabijheid van de zee maakte ook visserij
mogelijk.
Ook de handelsgeest van de Zeeuw is een niet te onder-
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schatten factor: door de eeuwen heen zijn hier havensteden van belang aan te wijzen. De Zeeuwse steden hebben
hier lange tijd hun grootste bestaansrecht aan ontleend.
Gebrekkige zeewering
Bij oudere mensen is nog wel bekend dat er in 1916 nog
een stormvloed is geweest.
Deze veroorzaakte in de Kruiningerpolder geen problemen.
Maar deze watersnood leidde wel tot een algehele dijkverhoging in Zeeland die vooral werd verkregen door middel
van een betonconstructie bovenop de dijken, de Muraltmuurtjes. Door diverse oorzaken was het onderhoud aan
de dijken in 1953 enigszins verwaarloosd. Door het herstel
van Nederland na de Tweede Wereldoorlog lagen de prioriteiten wellicht op een ander vlak. De dijken waren vóór
de Ramp zwak en laag. Als je de dijken van toen op foto’s
ziet, kun je spreken van kattenruggetjes, niet te vergelijken
met de hoge dijken van nu. Het profiel van de dijken was
ook anders: over het algemeen waren de dijken veel steiler
aan de landzijde dan nu, waardoor overslaand water veel
schade kon veroorzaken. Van de zeedijk bij Kruiningen
was bekend dat er tussen de ingang van het kanaal door
Zuid-Beveland en de Veerhaven van Kruiningen twee
zwakke plekken zaten, zo zwak dat dit zelfs zichtbaar
was. De ene zou zijn veroorzaakt door een ontplofte V1,
een ‘vliegende bom’ die in de Tweede Wereldoorlog door
Hitler-Duitsland op Antwerpen was afgevuurd. Deze
projectielen misten soms hun doel. Van de andere zwakke
plek is de oorzaak onbekend. Volgens de overlevering
vroeg waterbouwkundig ambtenaar J.H. Swenne van het
waterschap Kruiningen iemand op 31 januari 1953 foto’s
te maken van het hoogwater, de middag voor de ramp.
Dit deed hij om aan zijn superieuren te kunnen laten zien
dat de dijken toch wel erg mager waren. In de dijken zaten
op verschillende plaatsen doorgangen boven het normale
hoogwaterpeil, de coupures. Deze waren aangelegd om
vanuit de polder bij buitendijkse haventjes en loskades te
kunnen komen. Ook bij Kruiningen was dit zo, evenals
aan het eind van de Polderweg (Den Inkel), waar een
landbouwsteiger was aangelegd (het Peesteiger), en bij de
Veerhaven, waar de Veerweg door een grote coupure naar
het Veerplein was aangelegd. De coupures konden bij dreigend hoogwater gesloten worden. Dat gebeurde bij iedere
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Situatie veerhaven van Kruiningen, zomer 1953. Voorbereidingen
tot het sluiten zijn in gang gezet. Het gat hier te plaatse was ca.
200 m breed en 20 meter diep.

coupure weer op een ander manier. Bij de Veerhaven zaten
er stalen vloeddeuren in, bij de Polderweg sloot men de
coupure met vloedplanken of balken. Door heel Zeeland
heeft het snel stijgende waterpeil in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 heel wat beheerders van dit soort
afsluitingen verrast. Ook in het Waterschap Kruiningen
verwachtte men niet zo’n snelle stijging van het water.

De ravage die overbleef in het dorp na maanden onder de invloed
van eb en vloed te hebben gestaan.

Een storm
Door een depressie op de noordelijke Noordzee ontstond
een noordwesterstorm die een langdurige invloed uitoefende op het getij in het zuidelijke deel van de Noordzee.
Het stormveld breidde zich uit vanaf de noordelijke naar
de zuidelijke Noordzee. Hierdoor werd een enorme watermassa vooruitgestuwd. Het water kon door de nauwe
doorgang tussen Frankrijk en Engeland niet naar de
Atlantische Oceaan wegstromen en werd daardoor opgestuwd tegen de Noordzeekusten. Langs de kusten van Engeland, België en Nederland ontstond een stormvloed met
de bekende gevolgen. De Westerschelde is stroomopwaarts
steeds nauwer en ondieper. Dit veroorzaakt eveneens een
opstuwingseffect. Hierdoor is ter hoogte van Kruiningen
en Hansweert een veel hoger waterpeil bereikt dan in Vlissingen. Ter hoogte van Hansweert werd een extreem hoog
waterpeil van 5,25 m. boven NAP gemeten. De gemiddelde hoogwaterstand van de periode van tien jaar voor de
ramp bedroeg 2,18 m +NAP.
Springvloed
Een paar dagen na volle of na nieuwe maan veroorzaakt
de onderlinge stand van de maan, de aarde en de zon voor
een hoogwater dat hoger is dan gemiddeld: springvloed.
Hoeveel hoger dit hoogwater uitpakt is vooral afhankelijk van de afstand tussen de aarde en de maan. Omdat
de maan in een ellips om de aarde draait varieert deze
afstand. Op 1 februari 1953 was de afstand tussen de
maan en de aarde juist maximaal. Hierdoor verschilde de
springvloed niet veel van de gemiddelde hoogwaterstand.
Als de storm was samengevallen met de springvloed van
een halve maand eerder of later dan was de afstand tussen
de maan en de aarde minimaal geweest. De hoge springvloed die dan was opgetreden had de stormvloedwaterstand aanzienlijk hoger kunnen laten uitvallen. De gevolgen waren dan nog ernstiger geweest.
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Onderschatting van het overstromingsgevaar
Aan het begin en aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de polder onder water gezet. Met
deze inundaties werd geprobeerd de opmars van militairen te vertragen of te voorkomen. Een groot deel van de
bevolking had het waterpeil van deze inundaties nog in
het geheugen. Dit moet gemiddeld enkele tientallen centimeters zijn geweest. Dat dijkdoorbraken een waterstand
van 3,5 meter in de polder zouden kunnen veroorzaken,
beseften blijkbaar weinigen.
Men besefte blijkbaar ook niet dat het laagwater, dat uitbleef op zaterdagavond 31 januari, wel eens gevolgd zou
kunnen worden door een vloedverhoging van een paar
meter. Toen het water steeg, zag men het gevaar daarvan
niet direct in. Als er alerter was gereageerd, waren er zeer
zeker minder mensen verdronken. De mensen hadden
dan wellicht een hogere, veiliger plaats kunnen opzoeken.
Voor een grootschalige evacuatie, zo die al op gang gebracht had kunnen worden in de korte tijdsperiode tussen de hoogwaters, ontbraken simpelweg de middelen.
Bovendien: waarheen hadden al die mensen geëvacueerd
moeten worden?
Gebrekkige communicatie
Buiten de getroffen gebieden duurde het vrij lang voordat
men enig besef had van de omvang en de gevolgen van de
ramp voor de bewoners van de overstroomde gebieden.
Hierdoor ging er enige tijd overheen voordat er grootschalige evacuaties op gang kwamen. Gelukkig kon door
oplettendheid van vissers uit Yerseke en van mensen uit
Hansweert reeds in de rampnacht een groot aantal mensen gered worden. Deze redders waren met gevaar voor
eigen leven met kleine bootjes actief.

De dijkdoorbraken, het ontstaan van de ramp

Doordat de storm hoge golven veroorzaakte, sloeg er zelfs
al voor het feitelijke hoogwatertijdstip op veel plaatsen water over de Muralt-muurtjes de polder in. Dat water doordrenkte het binnentalud (binnenbeloop) van de dijken,
waardoor dit talud op tal van plaatsen begon te verzakken,
de dijken verzwakt werden en bressen werden geslagen.
Veel van de dijkbreuken zijn op deze wijze van ‘binnenuit’
ontstaan. Het overslaande water vulde aanvankelijk de
sloten en de kreken in de polder. De grote dijkbreuken die
hier op volgden veroorzaakten in de polder vloedgolven.
Gebouwen konden de druk van het water niet weerstaan,
of de stroming sloeg stukken uit de muren, waardoor deze
instortten. Ook meegesleurd wrakhout heeft gebouwen
beschadigd.
Doordat bij de Veerhaven van Kruiningen de vloeddeuren
in de coupure (hoogte 3.60 m + NAP) niet op tijd gesloten zijn, is uiteindelijk het gehele veerplateau, inclusief de
dijken, door een enorme doorbraak vernield. Doordat in
de westelijke havendam een gat was geslagen, kregen de
golven namelijk vrij spel op de in het begin van de nacht
al overlopende coupure in de oostelijke Veerhavendijk.
Vervolgens is bij de Veerhaven alles in een kettingreactie
gegaan. Na het ontstaan van een doorbraak in de dijk
richting de Polderweg zijn het veerplein en de havendijken
razendsnel onderspoeld geraakt en vervolgens volledig

weggespoeld. Dat er iets gaande was, is niet onopgemerkt
gebleven. Er is door de Kruiningse brandweer nog geprobeerd de bevolking te alarmeren door het luiden van de
klokken. Er zijn nog mensen uit het dorp naar de dijken
onderweg geweest om te gaan helpen, maar die zijn snel
naar het dorp terug gevlucht omdat het water zo snel
steeg.
Bij de doorbraak ontstond een zeer sterke stroming. Hierdoor zijn de veerboot ‘De Willemsdorp’ en de complete
reservesteiger met grote kracht de polder ingeslingerd. Het
water voerde een stuk van de reservesteiger van de Veerhaven zelfs tot midden in het dorpje Oostdijk, verderop
in de polder, mee. De vloedgolf, hoog en krachtig genoeg
om de veerboot een paar kilometer drijvende te houden,
heeft alles op zijn weg meegesleurd. Vermoedelijk heeft de
veerboot ‘op drift’ nog huizen geramd. Aan de Polderweg
zijn 13 mensen verdronken en een aantal boerderijen en
huizen zijn in de golven ten ondergegaan. Ook een voor
de storm gevlucht binnenvaartschip dat in de Veerhaven
lag afgemeerd is van zijn ligplaats geslagen en met een
enorme kracht tegen het bloot gespoelde viaduct in de
Veerweg gedrukt. Daar brak het in drie stukken.
De vloedgolf heeft verderop ook een zeer grote aanslag
gepleegd op de Kadijk en de Lavendeldijk, de tussen de
Kruininger en de Waarder polder gelegen binnendijken.
De Kadijk brak op zondag 1 februari 1953 op 13, en de
Lavendeldijk brak op 2 plaatsen door. Door de doorbraken van deze binnendijken kwam het dorp Waarde en de
omringende Waarderpolder ook onder water te staan. Het
dorp Oostdijk, dat in de stroomrichting van de vloedgolf
lag, werd grotendeels verwoest. De bevolking van Oostdijk was gelukkig reeds op tijd voor het dreigende gevaar
gewaarschuwd. Ondanks dat zijn hier toch nog een aantal
mensen verdronken.

Verwoeste boerderij in de polder van Kruiningen.

Naast de Veerhaven ontstonden nog twee volledige dijkdoorbraken in de Westerscheldedijk. Een ten westen van
de Veerhaven aan het eind van de Sandeeweg en een ten
oosten van de Veerhaven, bij de Polderweg (Den Inkel).
De plaatsen van de drie doorbraken staan in de volksmond ook nu nog bekend als het eerste, tweede en derde
gat: Sandeeweg, Veerhaven en den Inkel. Deze volledige
doorbraken zijn niet direct ontstaan op het moment van
de eerste stormvloed. De brandweercommandant van de
Kruiningse vrijwillige brandweer, Rinus le Clerq, maakt
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in zijn verslag melding van het feit dat er op zondag 1 februari vanaf de kerktoren te zien was dat de palenrij in de
glooiing bij het gat bij de Sandeeweg nog compleet was.
Hij beschrijft ook dat er mensen via de toen nog bestaande
glooiing bij het gat bij de Polderweg vanaf de oostkant
van de Veerhaven naar Waarde zijn gelopen. Het volledig
doorbreken tot in de polderbodem is in eerste instantie
het gevolg van de stroming bij afgaand water, als het water
vanuit de polder terug de Westerschelde instroomt. Zo
werd de resterende steenglooiing ondermijnd en verwoest
en schuurden de stroomgaten uit. De grootste toevoer van
water is steeds via de Veerhaven geweest, waar het stroomgat uitschuurde tot ongeveer 24 m diepte onder NAP. Het
gat bij de Sandeeweg schuurde uit tot ongeveer 4 meter
diepte onder NAP, bij Den Inkel is het gat ongeveer 13
meter diep onder NAP geworden. De stroomgaten in de
Kadijk en de Lavendeldijk schuurden tot 10 meter diepte
onder NAP uit.

Het dorp

Er zijn van het dorp tijdens de rampnacht geen foto’s bekend, maar de chaos moet enorm zijn geweest. Men heeft
zijn toevlucht moeten zoeken op de zolders en de hoogste
verdiepingen van de huizen. Van de lager gelegen of lager
gebouwde woningen zijn de mensen zelfs tot op het dak
gevlucht. Velen zijn in hun slaap verrast en hadden geen
schijn van kans tegen het zeer snel stijgende water. Toen
het op 1 februari licht was geworden kon er pas een eerste
indruk van de schade worden verkregen.
Door de storm was het eerste hoogwaterpeil na het stormvloedpeil in de vroege ochtend van 1 februari nog abnormaal hoog. Op de middag van 1 februari zorgden de vloed
en het achtergebleven water in de Kruiningerpolder voor
een recordwaterstand van gemiddeld 3,5 meter. Flink wat
mensen waren toen al naar het hoogste gedeelte van het
dorp gegaan. Velen zaten echter nog steeds geïsoleerd in
hun huizen en soms noodgedwongen weer op de daken,
omdat het water zo hoog kwam. Mensen in de polder die
zich veilig waanden na de eerste stormvloed konden zich
niet meer in veiligheid brengen. Dit tweede stormvloedpeil heeft ook weer veel gebouwen vernield en er zijn nog
meer mensen verdronken.
Ongetwijfeld zullen er chaotische dagen gepasseerd zijn.
Een aantal mensen was al op 1 februari geëvacueerd, de
middelen ontbraken echter om veel mensen tegelijk te
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evacueren. De dagen erna is de evacuatie wel op gang
gekomen. Er kwamen bij laagwater ook al Kruiningers
terug om van hun huisraad nog te redden wat er te redden
viel, voordat ze voor de volgende vloed weer van het dorp
moesten verdwijnen. Er zijn uiteindelijk ongeveer 2200
mensen geëvacueerd.
De eerste dagen na de stormvloed is er met man en macht
gewerkt om de binnendijken, die nu zeedijken waren geworden, te versterken. De dreiging bleef bestaan dat de tot
dan toe droog gebleven polders alsnog door bezwijken van
binnendijken zouden overstromen. Het dorp Krabbendijke zou dan eveneens ondergelopen kunnen zijn. Meerdere
malen is overwogen de bevolking van dit dorp geheel te
evacueren. Door adequaat en intensief optreden van met
name militairen is aan dit gevaar het hoofd geboden.
Een enorm karwei was het opruimen van kadavers die
aan de binnendijk kwamen aangespoeld. Het leeghalen
van stallen met verdronken dieren vergde eveneens veel
mankracht.
Toen de achtergebleven inwoners beseften dat het dorp
voor langere tijd onder getijdeninvloed zou blijven, waren
zij gedwongen geleidelijk naar elders te verdwijnen. Er
werden wel noodvoorzieningen getroffen, zodat een aantal mensen op het dorp kon achterblijven. Dit was nodig
om o.a. slachtoffers te bergen. De stoffelijke overschotten
werden in kisten op de kerkbanken in de Nederlands Hervormde kerk gelegd. Dit was de meest geschikte plaats van
het dorp, omdat de kerkbanken ook bij hoogwater niet
geheel onder water kwamen te staan. Bij laagwater werd
er gelegenheid gezocht voor het transport van deze kisten
naar elders. In Goes vond veelal de identificatie van de
slachtoffers plaats en o.a. daar werden zij ook begraven. In
totaal zijn 62 mensen verdronken, een 4 tal slachtoffers is
nooit teruggevonden.
Van de brandweer, de politie en de posterijen bleven er
mensen op het dorp achter; daarnaast kregen sommige
burgers een speciale taak toegewezen. Op de muziektent
op de Markt werd een aggregaat geplaatst voor de stroomvoorziening in een aantal panden rondom de Markt, waar
de achterblijvers waren gehuisvest. Er werden diverse
bootjes ter beschikking gesteld, zodat ook tijdens hoogwater het nodige transport van mensen en middelen kon

Zicht op het dorpscentrum van Kruiningen
met de Ned.Herv kerk (thans Johanneskerk)
voorjaar 1953.
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over de Nieuwlandsebinnendijk, die een zee-werende taak
had gekregen en te zwak was om verkeer te dragen, werd
via een snel onderlangs deze dijk aangelegde noodweg (de
Inundatieweg) omgeleid.

Zicht op de Snellemarkt te Kruiningen, voorjaar 1953. Op de
achtergrond

plaatsvinden. De politie voerde in de polder patrouilles uit
per boot. Het Amerikaanse leger heeft vanuit het Duitse
Saarland manschappen en amfibievoertuigen (DUKW’s)
ingezet. De militairen brachten van daaruit ook hulpgoederen mee.

Het spoortracé in de polder heeft door de stroming in de
polder eveneens grote schade opgelopen. Omdat er over
de weg onvoldoende capaciteit was om transport van
goederen van en naar Goes te verwerken, werd besloten
de spoorlijn zover te herstellen dat er bij laagwater een
goederentrein de polder kon oversteken. In de laagwaterperiodes werden twee rijen bekisting aangebracht met
daartussen een enkel spoor. Dit werd de badkuipspoorlijn
genoemd. Het was toen mogelijk op onregelmatige basis
een trein door de polder te laten rijden. Dit hield natuurlijk ook in dat na de passage van een trein de vloeddeuren
in de spoorwegcoupures aan de Zanddijk en de Nieuwlandse binnendijk weer tijdig voor het hoogwater waterdicht moesten worden gemaakt.

Maandenlang (van februari tot juli 1953) bleef de Kruiningerpolder onder de invloed van eb en vloed en gingen er
bij iedere vloed meer en meer gebouwen verloren. De achtergebleven mensen hebben er tijdens hun verblijf maar
het beste van weten te maken. Naast het uitvoeren van
werkzaamheden was er ook tijd voor gezelligheid. Er werd
‘een kaartje gelegd’ of men praatte wat.

In de polder

De in de polder terechtgekomen veerboot Willemsdorp
is op 16 februari vlotgetrokken en de polder uitgevaren.
De diepgang van de boot werd verminderd door er aan
weerskanten pontons aan te lassen, die vervolgens werden
leeggepompt.
De watervoorziening vanuit Brabant naar het gebied ten
westen van de Zanddijk werd door een noodwaterleiding
op palen vanaf Oostdijk tot aan de Zanddijk hersteld.
Om een grote kreek ter hoogte van de Rijksweg over te
steken werd de leiding daar gedeeltelijk op houten palen
aangelegd. Deze steeds breder wordende kreek was ontstaan door het uitschuren van een watergang vanaf de
Veerhaven tot ver in de polder. De houten palen van de
leidingoversteek werden later vervangen door een stalen
noodbrug, gebouwd door militairen. De constructie met
palen bleek niet sterk genoeg om de sterke stroom in de
kreek te weerstaan.

Noodmaatregelen verkeer en vervoer

De overspoelde en zwaar beschadigde Rijksweg was zelfs
bij laagwater niet door het wegverkeer tussen Krabbendijke en Goes te gebruiken. Daarom werd er een omleidingsroute aangelegd via de Zanddijk en de binnendijken
aan de noordzijde van de polder tot aan Oostdijk.
Ten westen van de spoorcoupure in de Zanddijk werd een
weg aangelegd, omdat de oorspronkelijke weg aan de oostzijde van de coupure steeds onder water kwam te staan
en hierdoor onbruikbaar was geworden . Het weggedeelte

Bewoners op excursie terug in het dorp, zomer 1953.

Het herstel

Er werd door waterbouwkundigen een plan bedacht om
de gaten in de Zeedijk stuk voor stuk te dichten, waarbij
de Veerhaven als laatste sluitgat zou moeten dienen. Om
de benodigde grote hoeveelheden zand te kunnen aanleveren werden in de Westerschelde 2 perszuigers ingezet.
Allereerst was het noodzakelijk de stroming in de zeedijkgaten te verminderen. Daarom is men begonnen met het
herstel van de Kadijk/Lavendeldijk, zodat de hoeveelheid
water die daarvoor de polder van Waarde steeds in- en
uitstroomde nu niet meer door de gaten in de zeedijk
stroomde, wat de stroming verminderde. In de Lavendeldijk was, middenin Oostdijk, een groot gat gevallen en er
zat een kleiner gat ter hoogte van de huidige dijkkruising
Luchtenburg met de N289 (de oude Rijksweg). Deze gaten
zijn gedicht met twee rijen ingeheide palen waartussen
zandzakken werden gestort. In de Kadijk waren in totaal
13 gaten geslagen en ter hoogte van het huidige Luchtenburg zaten verschillende stroomgaten in het land, uitgeschuurd tot zelfs 10 meter diepte.
Het herstel van de Kadijk heeft behoorlijk wat tegenslagen
gekend, waardoor de werkplannen regelmatig moesten
worden bijgesteld. Voor het herstel van deze dijk vanaf de
Zeedijk tot aan Luchtenburg, besloot men een grote lus
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van 1200 meter in die dijk in te korten door het leggen
van een recht stuk nieuwe dijk. Het laatste stroomgat werd
gesloten door gebruik te maken van de betonnen Rijksweg
als ondergrond. Eerst is er vanaf de Kadijk richting de
Rijksweg een kade van kleine caissons aangelegd. Vervolgens ontstond hier een sluitgat van 350 meter dat op 23
april 1953 door ongeveer 1000 dijkwerkers met zandzakken is ‘dichtgelopen’.
Het eerste, westelijke gat in de Zeedijk (bij de Sandeeweg)
is op 9 mei 1953 op de kentering van het getij gedicht met
behulp van gekoppelde caissons. Snel werden deze caissons volgespoten met zand en werd aan de landzijde een
zandtalud opgespoten.
Het derde, oostelijke gat in de Zeedijk (Den Inkel) is gedicht met veel materiaal en mankracht. Het gat in de zeedijk was zo diep uitgeschuurd (tot 13 meter) dat sluiten in
het dijkgat zelf onmogelijk bleek te zijn. De beste methode
leek de in de polder ontstane kreekkom op het maaiveld
in te dammen door gebruik te maken van kleine caissons,
geplaatst op zinkstukken, die met opzetstukken tot boven
het hoogwaterniveau werden verhoogd. Op deze manier
probeerde men door het aanleggen van een ringdijk het
oostelijke gat binnendijks af te sluiten. De uitvoering van
dit plan liep regelmatig spaak, door tegenvallers in de
vorm van weggespoelde en verzakte stukken noodkade.
Maar uiteindelijk lukte het op 13 juni 1953 de ringdijk te
sluiten. Vervolgens kon door het wegvallen van de stroming de oorspronkelijke zeedijk weer worden hersteld.
Rondom het overgebleven weel en de ringdijk is later het
natuurgebied Den Inkel aangelegd. Het tweede gat, het gat
van de Veerhaven, werd - als laatste - als volgt gedicht.
Allereerst is het gat in de westelijke havendam gedicht.
Vervolgens moest een sluiting tot stand worden gebracht
met middelen die na het herstellen van de ringdijk om
de Veerhaven weer ongedaan konden worden gemaakt,
omdat de Veerhaven later weer als haven dienst zou moeten doen. Hiervoor werd een Phoenix Caisson van het
type Ax (62-18-18 m) ingezet die later weer zou kunnen
worden verwijderd. Voor het dijkherstel in Zeeland waren

Even voor het ‘moment suprème’ dat de AX caisson in het gat van
de veerhaven wordt ingevaren
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namelijk door de Nederlandse regering acht van deze betonnen kolossen aangeschaft en uit Engeland overgevaren.
Zij waren gebouwd om bij noodhavens voor de geallieerde
invasie in 1944 (D-day) voor de kust van Normandië te
kunnen worden ingezet. Als voorbereiding werden aan de
oost- en westzijde van de havenkom landhoofden gemaakt
met 2 kleinere caissons (type Bx) die in de stroomrichting
waren geplaatst en werd de havenbodem door een baggermolen gevlakt. Tussen deze twee landhoofden werd op
24 juli 1953 het grote Ax Caisson scharnierend ingevaren.
Dit werd operatie klapdeur genoemd. Vervolgens werd
dit caisson afgezonken en snel met zand volgespoten. Na
het bijstorten van klei en stortsteen kon in korte tijd een
waterdicht geheel worden bereikt, waarna een nieuwe
ringdijk rondom de haven kon worden aangelegd en het
droogmaken van de polder kon beginnen. Na het droogvallen van de polder kon het eigenlijke herstel beginnen.
Het gehele dorp en de polder waren bedekt met een laag
modder. In het dorp werd de schoonmaak in en om de
huizen door een deel van de bevolking samen met schoonmaakploegen uit het gehele land aangepakt. Het hield ook
in dat de bevolking slechts geleidelijk kon terugkeren.
In de polder waren sloten en wegen grotendeels verdwenen, waardoor er ook hier heel veel werk verzet moest
worden.
Miljoenen kubieke meters klei moesten worden verplaatst
om landbouwgronden te egaliseren. Om dit werk te versnellen werden er in de polder kleine spoortreintjes ingezet.
Vanuit geheel Nederland en ook uit andere landen kwam
hulp in de vorm van middelen en geld.
Het nationale Rampenfonds heeft veel gedupeerden financieel ondersteund om weer een nieuw begin te kunnen maken. Inspecteurs in dienst van de overheid werden
ingezet om schade te inventariseren. In sommige gevallen
zijn mensen zelfs volledig schadeloos gesteld. Van beschadigde gebouwen werd bekeken of herstel nog mogelijk was
en waar dit niet mogelijk was, werd tot sloop overgegaan.
Er is ook veel nieuwbouw bijgekomen.
In de landbouw werd met herstel begonnen door de sterk
verzilte grond te behandelen met gips. Intensieve controle
van het resultaat van de gipsbehandeling op de structuur
van de grond hebben geleid tot een plan, waarin werd aangegeven welk gewas op een bepaald stuk grond het meest
geschikt was om als eerste te worden verbouwd. Hierdoor
brachten de landbouwgronden al vrij snel weer iets op, wat
de sterk getroffen landbouwsector ten goede kwam. Geleidelijk aan is alles hersteld en konden alle bewoners terug
keren. Kruiningen kwam weer tot leven.
Uit het boek ‘boven water’ - de watersnoodramp van 1953 in Oost-ZuidBeveland (thans Reimerswaal) in woord en beeld.
Geschreven en samengesteld door: I.M. van Loo, C. van den Bovenkamp,
M. Sinke.
Het boek is op 10 december 2005 verschenen bij drukkerij/uitgeverij van
Velzen b.v. - Krabbendijke.
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De Calandpolder bij Arnemuiden
Het ging als een lopend vuurtje door het dorp in 1856:Thomaes heeft een stuk schorre gekocht in het Sloe. De ouderen in
Biervliet zullen ongetwijfeld terug gedacht hebben aan de bedijking van de Angelinapolder in de Braakman, zo’n dertig
jaar eerder. In dit artikel gaan we het wel en wee van de Calandpolder bij Arnemuiden na. Een polder waarover trouwens al
heel wat geschreven is.

Rinus Willemsen

Aankoop en bedijking van het Oranjeplaatje

Op 3 juli 1857 zit Jacobus Thomaes in de deftige woning van Henri Dignus Fock (1817-1874) aan de Lange
Noordstraat in Middelburg. Tegenover hem zit ook Dirk
Dronkers die samen met Fock door de notaris als de heren
verkopers wordt aangeduid. Met een krachtige handtekening onder de koopakte, wordt Thomaes eigenaar van de
Bastiaan de Langepolder (75.03.00 ha) met de daarin gelegen boerderij. En verder krijgt hij in eigendom de schorren en slikken rondom deze polder, die als in een eiland
tussen Walcheren en Zuid-Beveland in het Sloe ligt. Alles
bij elkaar wel 159 ha.

Het huis van Fock, rechts naast de woning met de vlag.
Situatie ca 1900

Destijds hadden Dronkers en Fock een deel van het
Oranjeplaatje ingedijkt, de Bastiaan de Langepolder. Die
bedijking kwam dus als een eiland van 75 ha in het Sloe te
liggen. Waarom de heren Dronkers en Fock dat schorrengebied kort te voren van de Domeinen hadden gekocht?
We weten het niet, maar mogelijk dachten ze daarmee een
voordelige koop te doen. En Thomaes natuurlijk nu ook.
Koopsom ƒ 76.250,00.
Fock was een zeer vermogend man en lid van de Centrale
Commissie polder Walcheren. In 1840 trouwde hij met Johanna Caland, de dochter van Abraham Caland. Abraham
was werkzaam als opzichter bij Waterstaat. In zijn jonge
jaren woonde hij op Hoofdplaat. Hij kende dus wel de familie Thomaes. Henry Fock stond in 1856 op het punt te
verhuizen naar het Slot Ter Hooge, net buiten de stad.
Onmiddellijk gaat Thomaes aan de slag om het oostelijk deel van het schorrencomplex, tegen de Bastiaan de
Langepolder, te bedijken. Al in oktober van dat jaar is
het werk klaar. De Calandpolder is geboren. Volgens het

bestek was de dijk niet aangelegd. Er was een afwijking in
de richting van het dijklichaam en bovendijks ontbrak de
duiker die voor de afwatering moest zorgen. En tenslotte
was het dijklichaam over meer dan 700 m niet van goede
graszoden voorzien. Het gras was door de droogte verdord
en het zand van het dijklichaam was zichtbaar. Bovendien
was er zoveel grond in de directe omgeving van de dijk
gebruikt, dat er al in oktober van dat jaar sprake was van
ontgronding. Om dat tegen te gaan moest er daar een
strekdam komen. Kortom: er waren nogal wat mankementen aan de jonge polder, die vlug hersteld moesten worden.
Bastiaan de Langepolder leverde als vanouds goede oogsten op. In de nieuwe polder kwam een steenbakkerij, die
overgebracht was uit Biervliet. Hoogstwaarschijnlijk was

die daar in gebruik geweest voor de bouw van de rooms
katholieke kerk. Daar was Thomaes bij betrokken. In de
jonge polder moesten immers ook bedrijfsgebouwen opgetrokken worden. De gronden waren tot 1877 vrijgesteld
van belasting. De tienden had Thomaes kort na de bedijking afgekocht. Het zag er allemaal rooskleurig uit.
Bij de scheidingsdijk kwam een eenvoudig landbouwhaventje om de produkten af te voeren naar Middelburg.
Met een roeibootje werd de dagelijkse verbinding naar
Arnemuiden de eerste jaren onderhouden.
Zoon Constantinus Bernardus toonde zich een vaardige
bedrijfsleider. Uit de correspondentie met de provincie
blijkt dat men in 1867 grote uitgaven (ƒ 4079,43) deed
voor de zeedijk. De storm van 2 en 3 december veroorzaakte aan de nieuwe polder een schade van ƒ 1719,72.
Het jaar daarop begrootte men de uitgaven op ƒ 7659,00.
Hiervan was de grootste post 3500 m 3 grond om de gaten
te vullen.
In april 1867 betrekt Jacobus Bernardus Thomaes en zijn
vrouw Maria Elisabeth van Remortel hun nieuwe woning
in de kom van Biervliet. Een prachtig herenhuis met twee
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etages. In de kamer bevindt zich een marmeren schoorsteen. Ook de vensterbanken zijn van marmer. In het kantoor houdt Jacobus zich uren bezig met de bedrijfsvoering
van het Oranjeplaatje. Hun zoon Constantius Bernardus
trouwt in die tijd en gaat op de ouderlijke boerderij in de
Helenapolder onder Biervliet wonen.
Thomaes koopt in dat jaar enige percelen landbouwgrond
in de pas bedijkte Elisabethpolder. De zaken in Biervliet
gaan voorspoedig.

mislukte het jaar daarop de koolzaad- en graanoogst. In
1858 veroorzaakte een storm weer een grote dijkschade:
ƒ 25.000,00. Dit belette de eigenaar echter niet in de
nieuwe polder enige bedrijfsgebouwen op te trekken, die
verzekerd werden voor ƒ 35.000,00.
In april 1874 neemt Augustinus Johannes contact op met
Jillis Kooreman (1830-1908) uit Hoofdplaat, technisch
ambtenaar bij de polder, die naar het Oranjeplaatje trekt
om daar de kavels met vruchten te meten, zodat de nalatenschap van Jacobus definitief afgewikkeld kan worden.

Ondergang van de Calandpolder

De woning van Jacobus Thomaes in Biervliet

Eind 1889 overstroomde de Calandpolder, maar doordat
die vrij hoog lag, was herstel mogelijk. In 1897 meldden
de eigenaren aan de dijkgraaf dat ze van verdere onkosten
afzagen en vier jaar later overstroomde de polder definitief. Alleen een herder met zijn schaapskudde was nog
dagelijks te vinden op de schorren. Tot de zware storm
van 12 maart 1906 het laatste deel van de gebouwen vernielde. Het jaar daarop werd alles verkocht voor afbraak.
Tientallen jaren bleven de restanten in het schorre liggen.
In 1954 besloot Jacob van ‘t Westeinde (1896-1977)
opnieuw de schorren in te dijken. Met succes. In 1956
haalde hij de eerste oogst binnen.
Na de bedijking van het Veerse Gat, verbond men het
Oranjeplaatje met het Walcherse vasteland.
Het is nu de thuishaven van vliegveld Midden-Zeeland.

In het Sloe is dat anders: de ontgrondingen bij de Calandpolder beginnen nu grotere vormen aan te nemen.
Op donderdag 15 september 1870 vind de aanbesteding
plaats van 9 000 m2 wintermat aan de Oranjeplaat met
uitdiepen van de haven, het verstevigen van de Passerdam
en het verzwaren van de zeedijk over ca. 50 m. Met zo’n
advertentie voor de aanbesteding in de Middelburgsche
Courant trek je natuurlijk aandacht.
Op 21 april 1872 sterft Jacobus Thomaes. Bij de afwikkeling van de nalatenschap gaat de voorkeur naar de verkoop
van zowel de Bastiaan de Lange- als de Calandpolder. De
heer Andriessen uit Rotterdam heeft belangstelling. Gronden en gebouwen worden aangeboden voor ƒ 205.000,00
en de inventaris voor ƒ 35.000,00. Het is dan september
1873.
Een maand later toont de heer mr. P.G.A.M van Weel uit
Dirksland belangstelling voor het Oranjeplaatje. De prijs is
dan gezakt naar ƒ 190.000,00.
De uiteindelijke verkoop vindt plaats op 29 januari 1874
in Middelburg. De nieuwe eigenaar is Francois Dorzée,
grondeigenaar uit het Belgische Bossu in de provincie
Henegouwen. Namens de familie is het Augustinus Johannes die de onderhandelingen voort. De verkoopprijs is
ƒ 180.000,00.
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Terugkijkend op deze bezittingen in het Sloe, was de
aankoop destijds geen voordelige zaak geweest. Reeds
in de herfst van 1857 veroorzaakte een zware storm
voor ƒ 30.000,00 schade aan de zeewering. Bovendien

De boerderij na de overstroming in 1906

De schuur na de overstroming in 1906
Meer weten?
Ferdinand P. Polderdijk: De Oranjeplaat en de Bastiaan de Lange- en
Calandpolder, eigen beheer.
Veerse Meergids, jaargang 4, no 21, februari 1972.
PZC 13 oktober 2010.
Met dank aan F. C. M. Hoofdplaat
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Zeeuwse feestdronk
Jan Bethlehem
Gaarne voldoet de redactie aan het verzoek tot plaatsing
van den navolgenden onlangs te Middelburg, op eenen
groten maaltijd, met genoegen gehoorden Toast:
kielen, wielen, rand om ’t land
De aloude toast van onze vadren,
Heel kort, naïf en vol verstand,
Die op hun feesten werd gedronken
Was: Kielen, Wielen, Rand om ’t Land!

De oudste getuigenis van de zegswijze Kielen, wielen, rand
om ’t land is van J.P. Sprenger van Eyk, Vaderlandsche
spreekwoorden en spreekwoordelijke zegswijzen, bijzonder
van de scheepvaart en het scheepsleven ontleend (1835),
’Voorrede’, p. VIII-IX. Hij verhaalt hoe deze spreuk ternauwernood aan de vergetelheid werd ontrukt: een hoog
bejaarde brengt met deze woorden tijdens een feestmaal
in 1834 een toost uit. Tot bevreemding van de grijsaard
begrijpt niemand in het zaaltje er iets van, waarna de oude
uitlegt dat de zegswijze in zijn jeugd spreekwoordelijk
werd gebruikt om de bestaansmiddelen van Zeeland te
beschrijven. Het is overigens niet de toost van de oude
Zeeuw zelf die de inspiratiebron van het gedicht vormde,
maar het verhaal over de toost van Sprenger van Eyk.

Thans is die spreuk omtrent vergeten,
’t Gebruik bijna geheel ontwend;
En menig’ Zeeuw van onze dwagen
Is haar beteek’nis onbekend.
Verlangt men echter die te weten?
Welaan ik zeg het, luister dan:
De Kielen moest de scheepvaart wezen,
Daar dronk men dan de welvaart van.
De Wielen, dit is ligt geraden:
Dit was de bloei des landbouws wis,
Die, voor de Zeeuwen in ’t bijzonder,
Zoo wensch- en zoo begeerlijk is.
En Rand om ’t Land, die wensch was noodig,
Want zoo men dezen rand vergat,
Dan was ’t, ‒ niet mooglijk ‒ maar wel zeker,
Dat men alras geen land meer had.
Dus wou de spreuk eenvoudig zeggen:
Dat zeevaart bloei’, dat landbouw tier’,
En dat de waterstaat bestendig
Den stroomen loop bedwinge en stier’.
Nu weet gij allen de beteek’nis
Der spreuk, zoo nut voor elken stand,
En steeds, waar Zeeuwen maaltijd houden,
Klink’ ’t Kielen, Wielen, Rand om ’t Land!
Goes, 28 Julij 1844. x. y. z.
Aldus het ingezonden bericht in de Middelburgsche
Courant van 3 augustus 1844, p. 2. Wie zich achter x.y.z.
verschuilt is niet bekend. Met een aantal wijzigingen verschijnt het gedicht 42 jaar later in de rubriek ’Ingezonden
Stukken’ van de Zierikzeesche Nieuwsbode van donderdag
24 juni 1886, p. 1 van J. van der Baan te Wolfaartsdijk.
Joost van der Baan (1808-1896), was onderwijzer, historicus en decenialang correspondent van de Zierikzeesche
Nieuwsbode. Zoals u in het gedicht kunt lezen heeft kielen
betrekking op de scheepvaart, wielen op de landbouw en
de rand om ’t land op de dijken. Het tekent het bestaan
van Zeeland.

Na Sprenger van Eyk gebeurt dan het volgende. In maart
1840 houdt Willem de Clercq een improvisatie, d.w.z. een
voordracht op rijm à l’improviste, over ’Kielen en wielen
en de rand van het land’ (zijnde handel, fabrieken en eendracht (W.A. de Clercq, Willem de Clercq, p. 417)). In de
Christelijke volks-almanak voor het jaar 1849, p. 80 wordt
in een noot de zegswijze gememoreerd als ’eene voorvaderlijke feestdronk, vooral bij polder-vergaderingen’. Op
1 juli 1852 wordt aan het einde van de bijeenkomst betreffende het te graven Kanaal door Zuid-Beveland en voor
genomen indijkplannen, verschillende toosten uitgebracht
met daarbij ’den dronk onzer vaderen: Kielen wielen rand
om ’t land’, aldus de Goessche Courant, van Maandag 12
julij 1852, p. 1-2. In 1856 neemt Van Lennep, Zeemanswoordeboek de zegswijze over van Sprenger van Eyk,
vervolgens verwijst Harrebomée, Spreekwoordenboek I,
(1858) p. 399b naar Sprenger van Eyk en naar Van Lennep.
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Verder zien we de feestdronk nog in de voor jeugdigen
bedoelde Verklaring van spreekwoorden aan de Nederlandsche volksspelen, het scheepsleven en de geschiedenis ontleend (1865) van onderwijzer G. van Sandwijk, opnieuw
bewerkt door J.H. van Dale. En dan duikt het weer op in
de literatuur. Nicolaas Beets, ’De kielen en de wielen en
de rand van ’t land, Vaderlandsche feestdronk’ (gedateerd
1881) (in: Gemengde gedichten, achtste bundel 1880-1884,
p. 44-45 (Dichtwerken 4, Leiden z.j.)) en in Pieter Louwerse, Vlissinger Michiel, een jongensboek uit 1880, p. 79 waar
het ’een oud vaderlandsche dronk’ heet. En van dezelfde
auteur in Janmaat in de IJszee of De overwintering der Hollanders op Nova Zembla (1885), p. 135:
Aan Nova-Zembla’s eenzaam strand,
Waar zelfs een ijsbeer klappertandt,
Daar drinken wij, op ouden trant,
Het: kielen, wielen, rand om ’t land!
Heil, heil, het dierbaar vaderland!

vanaf de 10de (1913) en tot en met de 24ste druk (1956).
K. ter Laan, Nederlandse spreekwoorden (1950), neemt het
op met verwijzing naar Sprenger van Eyk, en dan zijn er
nog twee vermeldingen in het WNT kiel IV (1926) en wiel
I (1991).

En nogmaals Pieter Louwerse in Krijgsman en koopman, of
Hoe het eiland Formosa voor de O.-I. Compagnie verloren
ging (1894), p. 37. De twee vermeldingen uit 1880 en 1881
doen vermoeden dat er kort daarvoor een aanleiding is geweest om de zegswijze op te rakelen. In 1899 krijgt het een
plaatsje in de Woordenschat van T.H. de Beer en E. Laurillard, en in 1904 in Noord en Zuid: tijdschrift ten dienste
van onderwijzers, bij de studie der Nederlandsche taal-en
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letterkunde, deel 27, p. 304 (het tijdschrift stond o.a. onder
redactie van T.H. de Beer). R.K. Kuipers, neemt het onder
kiel op in zijn Geïllustreerd woordenboek der Nederlandsche
taal (1901). En het is ook te vinden bij Koenen, Verklarend
handwoordenboek der Nederlands(ch)e taal, op zijn minst

In de Zierikzeesche Nieuwsbode van donderdag 24 juni
1886 verschijnt dan de bewerking van J. van der Baan van
het oorspronkelijke gedicht van 1844 met handhaving
van de regels: ’Die feestdronk moog’ haast zijn vergeten,
/ ’t Gebruik althans is gansch ontwend’. Deze versie van
het gedicht over de feestdronk is waarschijnlijk de aanzet
geweest voor nieuwe vermeldingen. Men vindt de zegswijze terug in de Handelingen der Staten-Generaal, 18941895, Verslag van de 48ste vergadering van 15 maart 1895
van de Tweede Kamer, p. 990b. Het lid J.J. van Kerkwijk
(afgevaardigde voor het district Zierikzee) leverde toen
commentaar op een motie over handelsbescherming voor
landbouwproducten, waarbij Kielen, wielen, rand rond het
land ter sprake kwam, met de toevoeging ’In overoude
dagen zeide men in Zeeland’.
Men treft haar ook aan in W. Polman Kruseman, Zeeland
van 1813 tot 1913 (1914), p. 58. Hier heet het ’eene oude
Zeeuwsche, thans nagenoeg vergeten spreuk’. De bewoordingen van Polman Kruseman werden in 1961 nog eens
aangehaald door M.P. de Bruin en M.H. Wilderom, Tussen
afsluitdammen en deltadijken. I Noord-Beveland. (1961),
p. 25. Kees van der Meer, schenkt in aflevering 72 van
zijn ‘Zeeuwsche stemmen’ in De Zeeuw van donderdag 23
maart 1916 aandacht aan de totstandkoming van de ver
bindingsweg tussen Bergen op Zoom en Zuid-Beveland,
maar niet zonder Kielen, wielen, rand om ’t land. Waarbij
hij nog weet te melden dat de zegswijze ’zoowat vergeten
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[is], al werkt het streven, dat er in opgesloten ligt, nog eeuwen na’.
Het Algemeen Handelsblad van 2 november 1941, ochtendeditie, p. 2 geeft de
oplossing van een puzzle: ’Kielen, wielen,
rand van het land’. En staatssecretaris
Vonhoff (Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk) rakelt tijdens
viering van het gouden jubileum van de
Vereniging De Hollandse Molen nog maar
eens de zegswijze op. Al is de verklaring
wat aangepast aan de jubilaris: het zijn de
molens die ditmaal met wielen worden
aangewezen. ’Onze voorvaderen konden
de dingen soms in een kernachtig rijmpje
samenvatten’, aldus NRC-Handelsblad van
5 maart 1973, p. 2. In Eilanden-nieuws.
Christelijk streekblad op gereformeerde
grondslag voor de zuid-hollandse en
zeeuwse eilanden van 18 juni 1999, p. 7 een
taalpraatje over kiel, waarbij nog even naar
Kielen, wielen, rand om het land wordt
verwezen. Dat niet alleen een beknopte omschrijving van
Zeeland heet, maar ook een ’tafeldronk op het welzijn van
de zeevaart, de akkerbouw en het dijkwezen’. Kielen, wielen, rand om ’t land verschijnt ook nog in de historische
familieroman De rode freule van Rosegaert uit 2016 van
Gerda van Wageningen.
Terug naar het begin, naar het verhaal van Sprenger van
Eyk over de toost van de grijsaard tijdens het feestmaal in
Middelburg in 1834. Voordat de hoogbejaarde zijn toost
uitbracht zal de alcohol al aardig hebben gevloeid. Er zijn
er die dan dan wat baldadig worden, en ik denk dat dat
het geval was met de grijsaard. Kennelijk vond hij het tijd

om met een ter plekke verzonnen leus en met gespeelde
verbazing de boel op zachtaardige wijze te belazeren. Daar
zijn aanwijzingen voor.
Iedereen praat namelijk over vroeger, te beginnen met de
hoogbejaarde zelf. Hij moet aan zijn onwetende disgenoten uitleggen wat zijn toost betekent, en zegt dan dat
kielen, wielen, enz. in zijn jeugd spreekwoordelijk werd
gebruikt om Zeelands middelen van bestaan en veiligheid
aan te geven. Weliswaar mag men deze oude Zeeuw niet
verantwoordelijk houden voor al die latere vermeldingen,
want dat is Sprenger van Eyk, maar uiteindelijk is wel alles
op de hoogbejaarde Zeeuw met zijn toost van 1834 terug
te voeren.
Latere vermeldingen geven veelal aan dat de zegswijze
’thans nagenoeg vergeten’ of ’zowat vergeten’ is, of uit
’overoude dagen’ stamt, dat het gaat om een ’dronk onzer
vaderen’, of om ’een oud vaderlandschen dronk’. Telkens
weer memoreert men dat de zegswijze uit aloude tijden
stamt. Men veronderstelt telkens weer dat de
lezer of toehoorder onbekend is met de zegswijze. Van levend taalgebruik is dan ook geen
sprake, niet in de geringste mate.
De zegswijze Kielen, wielen, rand om ’t land is
een een tijdens een maaltijd in 1834 verzonnen
zegswijze van een toen al hoogbejaarde Zeeuw.
Zijn toost komt niet alleen voor in plaatselijke
Zeeuwse bladen, maar ook in landelijke bladen, in spreekwoordenboeken, in het nautisch
woordenboek van Van Lennep, in de woordenboeken van Koenen en Kuipers, in het WNT,
in werken over dijkage, in de Handelingen der
Staten-Generaal, in jongensboeken, in een
familieroman. Helemaal niet gek voor een verzinsel. Ere zij de hoogbejaarde.
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Het Thools verdwijnt van het schoolplein
In 2015 vraagt Rietje Krijger uit Poortvliet - actief bij de organisatie van het jaarlijkse Groot Dictee der Thoolse Taal - of ik
de tekst wil schrijven voor het dictee, omdat het dat jaar in mijn geboortedorp zal worden gehouden. Hoewel ik vind dat
ons dialect een spreektaal is en geen schrijftaal, doe ik het graag, want elke poging om het dialect in de belangstelling te
brengen, moet je aangrijpen. En zo laat ik de jeugd van mijn vader - die precies honderd jaar eerder in Scherpenisse werd
geboren - herleven in het dictee.

Kees Slager
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In mijn poging zo goed mogelijk Zeeuws te schrijven pak
ik het ‘Woordenboek der Zeeuwse dialecten’ erbij. Ik heb
een zwak voor dat boek. Dat komt door de foto van de
samenstelster op de eerste pagina. Je ziet een wat oudere
dame met een knotje in het haar achter een kofferschrijfmachine met daarnaast een schoenendoos vol kaartjes. Ze
is duidelijk bezig om de gegevens van haar medewerkers
in het Zeeuwse taalgebied uit te tikken. Het onderzoek dat
deze Rika Ghijsen doet naar de Zeeuwse dialecten duurt
van 1929 tot 1964 en al die tijd zit ze in haar eentje in
haar grote Domburgse huis met die schrijfmachine en die
schoenendozen met duizenden kaartjes van medewerkers
uit alle delen van Zeeland en Goeree-Overflakkee. Onder
hen enkele tientallen van Tholen en Sint Philipsland. In
1965 wordt haar volhouden beloond en verschijnt het
woordenboek met meer dan 1200 pagina’s. Haar levenswerk.
Het bijzondere van het boek is dat je er in kunt zien dat er
geen sprake is van één Zeeuws dialect, maar van vele. Van
elk woord wordt nauwgezet vermeld waar het gesproken
wordt. Zo leer je dat het woord ‘dulf ’ op het westelijk deel
van Tholen wordt gebruikt, terwijl de inwoners in het oosten (Poortvliet, Tholen en Oud-Vossemeer) het over een
‘slôôt’ hebben.
Een paar jaar geleden is het boek op cd-rom uitgebracht.
Die heeft het voordeel dat je nu kunt hóren hoe die woorden klinken, want er zijn nu eenmaal klanken in het
dialect die je amper in letters kunt vangen. Ik heb er aan
meegewerkt door een aantal woorden in te spreken met
mijn Thoolse accent. Maar om eerlijk te zijn, ik gebruik
die cd-rom nooit. Geef mij de dikke pil van Rika maar.
Daar kan ik uren in bladeren en ik word zelden teleurgesteld als ik een woord zoek. Bovendien is er sinds 2003 een
supplement van vierhonderd bladzijden. En dan hebben
we ook nog ‘Dialect op Tholen en Sint Philipsland’ van de
dames Van den Broecke - de Man en Krijger - Goedegebuure uit 1987.
Met die boeken bij de hand probeer ik mijn dictee in het
dialect van Scherpenisse op papier te zetten. Tevreden
lever ik het resultaat in, maar dan blijkt dat de door de
organisatie samengestelde Thoolse ‘schriefwiezer’ zich
weinig van Rika Ghijsen aantrekt, zodat nogal wat woorden moeten worden aangepast. En ik realiseer me dat als
ikzelf onvoorbereid aan het dictee had meegedaan, tientallen fouten zou hebben gemaakt in de twintig zinnen van
het dictee. Ik ben dan ook niet verbaasd dat de (21)deelnemers dat ook doen. Het is grappig dat mijn oud-klasgenote van de Thoolse ulo, Sarien Sakko (nu Bout-Sakko)

de tweede prijs in de wacht sleept. Een jaar later mag zij
- gekleed in Thoolse dracht - zelf het dictee schrijven, dan
voor Tholen-stad.
Sinds enkele jaren wordt er daarnaast een apart dictee
voor scholieren georganiseerd. De deelnemertjes kunnen
een trofee winnen, die is genoemd naar - de helaas plotseling overleden - Rietje Krijger. Nu kun je een jeugddictee
alleen maar organiseren als de Thoolse jeugd nog dialect
spreekt. Is dat ook zo? Ten dele.
Ik ben bang dat er zich sinds enkele decennia een ‘scheiding der geesten’ aftekent onder de Thoolse jeugd. Een fors
deel weigert nog dialect te spreken. Ik hoor het op verjaardagsfeestjes in m’n eigen familie: de kleinkinderen van m’n
oudste zus - geboren en getogen in respectievelijk Scherpenisse en Sint Philipsland - spreken geen woord Zeeuws.
Terwijl hun ouders dat wél doen. Diezelfde houding neemt
hun oma (mijn zus dus) aan: ze blijft consequent Zeeuws
tegen haar kleinkinderen praten. Die verstaan haar heel
goed, want ooit leerden ze immers hun eerste woordjes
in het Zeeuws. Maar tegenwoordig beantwoorden ze het
Zeeuws van oma en ouders consequent in Algemeen Beschaafd Nederlands. En ze zijn niet de enigen, ook hun
vriendjes en vriendinnetjes hebben dezelfde ommezwaai
gemaakt.

Groot dictee Tholen met Sarien Bout-Sakko

Wat is er gebeurd? Vanaf het moment dat ze naar school
gingen - in de jaren ‘90 - schakelden ze over op de taal
van de schooljuffrouw. Nu spraken wij vroeger in de klas
ook Nederlands, maar op het schoolplein was de voertaal
Zeeuws en zo groeiden wij automatisch tweetalig op. Dat
blijkt radicaal veranderd te zijn. Waarschijnlijk onder invloed van het toenemend aantal ‘import’-kinderen is het
Zeeuws verdreven van het schoolplein. En onder invloed
van televisie en sociale media is het vervolgens helemaal
afgezworen.
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Het bijzondere van Tholen is dat dit verhaal niet opgaat
voor alle scholieren. Wie de deelnemerslijst van het
jeugddictee bekijkt, ziet het al: er doen vrijwel uitsluitend
christelijke, meest reformatorische scholen aan mee. Daar
wordt op het schoolplein nog wel Zeeuws gesproken. Hoe
dat kan? Omdat er heel weinig import van buiten het eiland is op deze scholen en de invloed van de televisie er
nog minimaal is.

wreef...
Er zijn ook voorbeelden van het tegenovergestelde: ‘Hollanders’ die op Tholen komen wonen en die dialectsprekers zijn geworden. Het hele dorp staat er paf van dat de
kinderen van dominee Budding, die in de jaren ‘70 in
Scherpenisse neerstrijkt, binnen de kortste keren net zo
plat Zeeuws praten als iedereen. Mijn eigen zwager, een
Drent die in hetzelfde dorp onderwijzer wordt, spreekt
accentloos Zeeuws. Het kán dus wel: Zeeuws leren en je er
niet voor schamen het te spreken.
Maar met die vaststelling kun je de loop der geschiedenis
niet tegenhouden: wij zijn helaas getuigen van de teloorgang van onze moedertaal.

Bijschrift?

Tegelijkertijd weten we dat dit een momentopname is.
De Thoolse geschiedenis leert ons dat de gereformeerden
wel vaker op de rem hebben gestaan bij nieuwe ontwikkelingen. Denk maar aan de komst van de waterleiding en
aan het meedoen met sport. Na verloop van tijd zwakt het
verzet af. En zo zal het ook gaan met het dialect.
Goedbeschouwd zijn we dan ook getuigen van de ondergang van iets dierbaars, iets dat eeuwenlang een vanzelfsprekendheid op het eiland was: onze spreektaal. Ietwat
overdreven kun je ons, dialectsprekers vergelijken met
de passagiers van de Titanic - we weten dat het schip zal
vergaan, maar we weigeren ons er bij neer te leggen. Dus
organiseren we het Groot Dictee der Thoolse Taal alsof het
dialect nog altijd groeit en bloeit. Dat lijkt op wat ooit het
orkest op de zinkende oceaanreus deed: blijven spelen en
zo tegen beter weten in suggereren dat het onafwendbare
nog is te stoppen.
Het is begrijpelijk dat er nog mensen zijn die de oprukkende ‘Hollanditis’ proberen te keren. De klank van het
dialect is immers vertrouwd en hoort bij het warme nest
van onze kinderjaren toen het hele dorp dialect sprak. Dat
was de tijd dat niemand nog neerkeek op de dialectspreker. In tegendeel, er werden schampere grappen gemaakt
over zoons of dochters die verhuisd waren naar Holland
en bij een familiebezoekje plotseling alleen nog maar ‘op
z’n grôôs’ bleken te kunnen praten. Ik had een neef die al
na vier weken militaire dienst bij zijn eerste verlof thuis
zijn Zeeuws leek vergeten. Daar zijn in de familie nogal
wat spottende opmerkingen over gemaakt. Zo deed op
ons dorp ook het verhaal de ronde over de zoon van een
boertje die z’n moers taal niet meer sprak en die bij een
bezoek aan z’n ouders een hark tegen de schuur zag staan
en vroeg: ‘Wat is dat voor een ding?’. Nog vóór zijn vader
kon antwoorden, trapte zoonlief op de tanden van de hark,
waardoor de steel keihard tegen z’n hoofd sloeg. ‘Verrekte
rieve!’ riep hij spontaan, terwijl hij over z’n voorhoofd

Naschrift
Op 16 november verscheen ‘Tholen’ waarin de Thoolse
geschiedenis in al haar aspecten aan de orde komt. Er staat
ook een persoonlijk getint verhaal in over de ondergang
van het dialect. Het is 1 van de 140 hoofdstukken uit
bovengenoemd boek, dat op de markt is gebracht door
oud-Tholenaar Matty Verkamman, directeur van Kick Uitgevers te Rotterdam.
illustratie:
* flard uit ‘Woordenboek der Zeeuwse dialecten (ONTBREEKT)
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Zeeuws Overzee
Jacques Van Keymeulen

De Zeeuwse expansie

De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën werd in de
17de eeuw een belangrijke maritieme en koloniale macht.
De Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) voer op het
Verre Oosten en stichtte een koloniaal rijk in het huidige
Indonesië (+ nog andere gebieden); de West-Indische Companie (WIC) verkende de eilanden van het Caraïbische
gebied en de kusten van Zuid-Amerika.
De provincie Zeeland liet zich bij die kolonale expansie
niet onbetuigd. Vanaf het einde van de 16de eeuw en de
hele 17de eeuw door ontplooiden de havens van Middelburg, Vlissingen, Zierikzee en Veere een zeer aanzienlijke
activiteit. Middelburg was tot het einde van de 16de eeuw
de grootste haven van de Noordelijke Nederlanden; tot het
einde van de 17de eeuw was ze de tweede havenstad (na
Amsterdam) van de Republiek. Het is pas in 18de eeuw
dat een teruggang zich zou manifesteren. De Kamer van
Zeeland meende zelfs een tijd het alleenrecht te hebben
op de exploratie van de zgn. ‘Wilde Kust’ (noordkust van
Zuid-Amerika).
De Zeeuwse reders hadden ook andere nationaliteiten in
dienst dan enkel Nederlanders, maar toch kan men ervan
uitgaan dat heel wat Zeeuwstaligen zich hebben aangemonsterd op de schepen die door de kooplui werden uitgerust. De Zeeuwse aanwezigheid in de koloniën in Oost
en West is goed bekend; minder bekend is echter dat de
Zeeuwen overzee ook hun taal hebben nagelaten. In wat
volgt, zal ik het hebben over het Zeeuws in Zuid-Afrika
en in het Caraïbische gebied. Voor het Zeeuws-Vlaams in
Brazilië verwijs ik naar het recente artikel van Bremenkamp e.a. (2017).
Voor ik echter aan mijn uitleg over het Zeeuws overzee
begin, moet ik wel eerst iets vertellen over pidgin- en creooltalen, taalvormen typisch voor een koloniale context.
Een pidgin is een taal die men leert als volwassene met een
bepaald doel, bv. handel drijven. Er bestaan / bestonden
ook pidgins waarmee men mensen (slaven) aan het werk
zette: plantagepidgins, mijnpidgins … Een pidgin heeft
doorgaans een beperkte woordenschat en een beperkte
structuur (bijv. enkel hoofdzinnen). Die toestand verandert wanneer een pidgin een taal wordt. Elke mens heeft
een taal nodig: onder grote sociale druk kan een pidgin
dan op zeer korte tijd ontwikkelen tot een creooltaal. Een
creooltaal is een volledige taal, waarvan de woordenschat
doorgaans aan een koloniale taal ontleend is. Een creooltaal is wetenschappelijk erg interessant omdat een dergelijke taal laat zien hoe mensen taal a.h.w. uitvinden. Creooltalen worden wel dikwijls negatief gewaardeerd doordat
ze soms als gebrekkig worden beschouwd, en bovendien
meestal gesproken worden door lagere (gekleurde!) volksklassen in verre, vreemde, landen.

Zeeuws in Zuid-Afrika
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Het Nederlands heeft het helaas niet tot wereldtaal gebracht - niettegenstaande de koloniale expansie van de

Nederlanders, behalve dan in Zuid-Afrika en Namibië,
waar een dochtertaal van het Nederlands voortleeft in
het Afrikaans1. Afrikaanstaligen verkiezen overigens de
term zustertaal met het 17de-eeuwse Nederlands als gemeenschappelijke moeder. Het Afrikaans kenmerkt zich
door vereenvoudigingen van het Nederlands, die alleen
verklaard kunnen worden door creolisering: het Nederlands moet gesproken zijn geweest door mensen die zich
cultureel niet identificeerden met het Nederlands (nl.
de inheemse Khoi en de aangevoerde slaven) en die alles wat ingewikkeld was gewoonweg overboord hebben
gegooid. In weerwil van wat men doorgaans denkt wordt
er in Zuid-Afrika zowel in absolute als in relatieve cijfers
veel meer Afrikaans gesproken door de bruinmense (= de
kleuringen) dan door de witmense. De blanken hebben de
taal van de kleurlingen overgenomen: dat komt ervan als
men kinderen door knechten en slaven laat oppassen! De
blanken hebben wel een belangrijke bijdrage geleverd: ze
hebben het Afrikaans gestandaardieerd en laten opklimmen tot een volledige cultuurtaal.
Ik gebruikte tot hiertoe de term Nederlands wanneer
ik het had over de basis van het Afrikaans. Afrikaans is
echter vooral ontstaan op basis van Nederlandse dialecten, vooral het Zuid-Hollands en het Zeeuws, maar is
diepgaand ‘vernederlandst’ toen de taal gestandaardiseerd
werd. In het Afrikaans kunnen wel tot vandaag sporen van
het Zuid-Hollands en Zeeuws aangewezen worden - we
moeten daarbij wel in het oog houden dat bepaalde kenmerken die beide dialecten in de 17de eeuw gemeen hadden, misschien vooral in het Zeeuws bewaard zijn gebleven. Hierna sommen we maar een paar overeenkomsten
op tussen Zeeuws en Afrikaans. We hebben ons daarbij
gebaseerd op het boekje over het Zeeuws van Lo Van Driel
(2004) en hebben vooral gekeken naar de toestand op
Goeree-Overflakkee (zie het regioboek Van den Broecke de Man e.a. 1988 en Landheer 1955).
• Verwarring liggen (intr.) en leggen (tr.) in ze. > afr. lê
voor beide betekenissen;
• Tweeklankachtige uitspraak van lange klinkers in ze.
en afr.;
• Nasale uitspraak van lange klinkers vóór n in ze. en afr.
(als in gans en mens);
• Ons i.p.v. wij: ze. ons bin zuunig > afr. ons is ekonomies;
• Voornaamwoorden: Goerees joele/juule en heulie (‘jullie’ en ‘ze’) > afr. julle en hulle;
• Hulpwerkwoord van tijd: altijd ‘hebben’ in ze. (hè,
hebbe, hewwe) en afr. (hê);
• Voorkeur voor wezen (en niet zijn) in ze. en afr. wees.
• Vers water ‘zoet water’ in ze. en afr. (vars water).
enz. enz.

Het Negerzeeuws

Het Afrikaans kan men niet echt een creooltaal noemen,
daarvoor lijkt de taal nog te veel op het Nederlands; het
is gecreoliseerd Nederlands. De enige echte creooltaal die
het Nederlands als basis heeft, is het Negerhollands2, dat
op de vroegere Deense Antillen werd gesproken. De creooltalen van Suriname en Curaçao, Sranan Tongo en Pa-
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piamento, zijn respectievelijk op het Engels en het Spaans
gebaseerd.
De Deense Antillen (Sint-Thomas, Sint-Kruis en SintJohn) liggen tussen Puerto Rico en de Bovenwindse Nederlandse Antillen. Ze werden in 1917 door Denemarken
aan de Verenigde Staten verkocht en heten nu de Amerikaanse Maagdeneilanden (Virgin Islands of the United
States2). Toen in 1666 de Engelsen het Nederlandse eiland
Sint-Eustatius aanvielen, zijn talrijke Zeeuwse en WestVlaamse planters weggevlucht naar de Deense eilanden
en hun slaven hebben toen het creools Nederlands als
‘plantagetaal’ meegebracht. Ook de blanken konden de
taal spreken. De laatste moedertaalspreekster van het Negerhollands, Alice Stevens, stierf in 1987.
Het Negerhollands wijkt sterk af van Standaardnederlands. Het werd in het kader van de zendelingsactiviteiten
van zowel Deense als Duitse zendelingen (Herrnhutters)
ook schrijftaal en is kerktaal geworden. Er was zowel een
Deense als een Duitse schrijftaaltraditie. Ik meld hieronder een aantal kenmerken van de taal, die duidelijk maken
dat er Zeeuws / West-Vlaams aan de basis ervan moet
liggen, al was het maar omdat de ie-klank voor de <ij> er
bewaard is (ndl. dijk klinkt als diek) en dat het woord voor
veulen kachel is. In Deens West-Indië stond er een kachel
oppo die diek. Ik baseer mij voor de voorbeelden hieronder
op Hesseling 19054.
Negerhollandse woorden zijn: kachel ‘veulen’, hoffie ‘tuintje’, schuif ‘lade’, dissendag ‘dinsdag’, wachten ‘hoeden’, kot
‘hok’, hundu ‘kip’, zocht ‘zacht’. De meervoudige persoonlijke voornaamwoorden zijn: ons/wellie bin ‘wij zijn’; jender/
jellie bin ‘jullie zijn’; sender/sellie bin ‘zij zijn’. Er is blijkbaar
verwarring ontstaan over welke woorden nu wel of niet
met een h- uitgesproken moeten worden: hafdak ‘afdak’,
hankra ‘anker’, hogo ‘oog’, hoor ‘oor’, houwe ‘oude’. Naast het
Nederlands is er ook invloed van andere talen, bijv. van
het Portugees (o.a. met ka uit acabar voor perspectivisch
aspect). Een stukje tekst laat echter misschien meer zien,
dan een geleerde uitleg. Hierna volgt een stukje uit het
Nieuwe Testament: de Acht Zaligheden in het Negerhollands.

Besluit

Zeeuws is een wereldtaal.
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Noten
1. Voor een uitgebreide uitleg over de geschiedenis van het Afrikaans:
zie Carstens, W. en E. Raidt (2018). Die storie van Afrikaans: uit
Europa en van Afrika (ter perse).
2. Het woord Negerhollands heeft nu een politiek niet-correcte klank
wegens het woord neger, dat onder invloed van het Engelse nigger
een negatieve lading heeft gekregen. Het is wel de officiële naam van
de taal gebleven.
3. Het verhaal gaat dat president Trump bij zijn bezoek aan Puerto
Rico na de doortocht van orkaan Maria aan de president van de
Amerikaanse Maagdeneilanden steun toezegde - daarbij uit het oog
verliezend dat hijzelf daar president is.
4. Zie ook Den Besten 1986 voor meer inlichtingen. Na de ‘Wende
‘in Duitsland zijn nog meer Negerhollandse teksten beschikbaar
gekomen die in het archief van Herrnhut (voormalige DDR) werden
bewaard.

Zeeuwse familienaam De Nooijer in de kijker
De familienaam De Nooijer werd in de volkstelling van 1947 900 keer genoteerd en daarvan woonde ruim tweederde in
Zeeland. In 2007 is het aantal de Nooijers opgelopen tot 1184, waarvan er ongeveer 750 in Zeeland verblijven. Waar komt
de naam De Nooijer vandaan?

Veronique De Tier

Wat betekent de naam?

Volgens de Zeeuwse dialectoloog/naamkundige Meertens
en de Vlaamse Debrabandere, die ook een boek schreef
over de familienamen in Zeeland, moeten we de herkomst
van de naam De Nooijer zoeken in de beroepssfeer. Volgens beide heren verwijst de naam naar de kleermaker: het
zou dus een dialectische uitspraak zijn van de naaier. De

familienaam De Naaijer of De Naeyer is immers een vaak
voorkomende naam in het Nederlandstalige gebied. Toch
is er ook enige twijfel. De naam De Nooijer of een variant
ervan komt nauwelijks voor in Vlaanderen, waar naaier
op dezelfde manier wordt uitgesproken als in ZeeuwsVlaanderen.
Een andere mogelijkheid is een Franse naam zoals Denoyer of Denoyers. Die namen verwijzen naar een toponiem
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Noyer(s), dat verwant is aan noyer ‘notenboom’. De Nooijer zou dan in oorsprong geen
kleermaker geweest zijn, maar iemand die in
de buurt van een notenboom woont.

!))" .#

Nederlandse Familienamenbank

      
Nooijer,

In dergelijke gevallen kan genealogisch onderzoek zeker bijdragen om de herkomst van
namen te achterhalen. Zonder de historische
kennis kunnen we enkel de verschillende mogelijkheden noemen.

Enkele naamsvermeldingen in
Zeeland

Familienamen zijn pas officieel vastgelegd in
1811, maar lang daarvoor werden in bepaalde
regio’s de familienamen al erfelijk. De naam
De Nooijer komt in Zeeland voor het eerst
voor bij de kinderen en kleinkinderen van Marinis Marinisse & Ariaantje Jobs van Belsen,
die in 1702 in Arnemuiden huwden. Marinis is
een nakomeling van Claes Crinsen (Quirijns)
en Jacqueminne Blaes die in Arnemuiden in
1603 zijn getrouwd. Eerste dateringen zijn
natuurlijk niet altijd absoluut en kunnen bijgesteld worden afhankelijk van nieuw gevonden
documenten. Ze geven wel een inzicht in het
voorkomen van bepaalde namen of naamsvarianten in die periodes.
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Bronnen
Dennis de Nooijer is een
Nederlandse oud-profvoetballer,
Familienamendatabank Meertens instituut: http://www.meertens.knaw.
die gedurende zijn carrière vooral speelde als centrale
nl/nfb/
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aanvaller. Hij is de vader van profvoetballer Jeremy de
Familienamendatabank België: www.familienaam.be
Belzen, L. van, ‘Het geslacht De Nooijer’, in: Arneklanken 5 (2000), nr 1,
Nooijer. De Nooijer werd geboren in Oost-Souburg en is
p4
de oudste van een tweeling. Zijn tweelingbroer Gérard de
Belzen, L. van, ‘Andere De Nooijers’, Arneklanken. 9 (2004), nr 4, p 4-7.
Nooijer is eveneens profvoetballer.
Debrabandere, F. (2003), Woordenboek van de familienamen in België en
Noord-Frankrijk.
Gérard de Nooijer is de jongste van de voetballende tweeDebrabandere, F. (2009), Woordenboek van de familienamen in Zeeland.
ling. Hij begon zijn amateurcarrière net zoals zijn broer bij
Geraadpleegd op http://www.naamkunde.net/
R.C.S. in Oost-Souburg, waar hij in het seizoen 1985/1986
Meertens P.J, (1947), Zeeuwse familienamen
Van Driel, L. (2007), Van Aarnoudse tot Zachariasse. Zeeuwse familienasamen met zijn broer door trainer Tielman werd overgemen
heveld naar de eerste selectie. De beide broers debuteer-
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Verenigingsnieuws
Van de bestuurstafel

Deze keer weinig nieuws van het bestuur. Na de succesvolle presentatie van het dialectboek over Bruinisse, kan de
vereniging melden, dat de verkoop prima verloopt. Trouwens ook het boek dat vorig jaar verscheen over Johannes
Goedaert, verkoopt goed.
Op de dialectdag namen we onder andere afscheid van
onze penningmeester. Een opvolger heeft zich helaas nog
niet aangediend. Vandaar deze oproep.
Het bestuur is op zoek naar een enthousiaste penningmeester voor onze dialectvereniging. Heb je iets met
financiën? En misschien met dialect? Dan ben jij de persoon die we zoeken. Het kost je één tot twee uur per week
en deze functie geeft je veel voldoening. Of misschien ken
je iemand in je omgeving die je geschikt vindt. Neem dan
contact op met één van de bestuursleden die op de omslag
van Nehalennia staat. Een vereniging zonder penningmeester. Dan kan nie ‘ôôr.

Dialectdag 2017
Vrêêd genoten tijdens de Zeeuwse Dialectdag

Wat een geweldige dag heb ik gehad tijdens de jaarvergadering van de Zeeuwse Dialectvereniging op 21 oktober
jl. in Kapelle. Het was voor mij de eerste keer dat ik de
dialectendag bezocht. Via ‘feestboek’ checkte ik in bij ‘de
Vroone’ en ‘vrienden’ die dit lazen, vroegen wat er zo leuk
aan was. Nu, ten eerste ben ik ongelofelijk trots op het
feit dat ik dialect spreek en ten tweede, tussen alle andere
dialectsprekers, voelde ik me zeer thuis. Slechts een aantal
andere leden had ik wel eens eerder gezien, maar doordat
je allemaal dialect spreekt en dus de moeite hebt genomen
elkaar om die reden op deze dag op te zoeken, schiep een
bijzondere band.
Tijdens het ochtendprogramma met de jaarvergadering,
vond ik sommige leden wel wat kritisch. Hun goed recht
hoor, zeker als het om de financiën en/of statutaire zaken gaat. Ik weet wel, de bestuursleden hebben allemaal
vrijwillig voor de bestuursfunctie gekozen en deze is natuurlijk niet vrijblijvend. Een goed beleid moet worden
gevoerd en verenigingsdoelstellingen moeten worden nagestreefd, maar beste mede-leden, laten we deze bestuursvrijwilligers toch vooral koesteren en zelf proberen in het
eigen netwerk, nieuwe leden te werven; ik ga daar in ieder
geval mee aan de slag!

Het middagprogramma met de diverse voordrachten
zorgde bij mij, eigenlijk de gehele middag wel, voor één
grote glimlach op mijn gezicht. Zelfs het verhaal over ‘de
bus van Picavet’ kon ik helemaal volgen.
Ik ben manager van de VVV Goeree-Overflakkee, het
zuidelijkste eiland van de provincie Zuid-Holland. Het
promoten van die fantastische vakantiebestemming die
Zeeland is, is mij daarentegen niet vreemd. Sterker nog,
we proberen waar mogelijk aan te haken bij de promotie
die VVV Zeeland maakt en menig bezoeker/toerist weet
ook niet dat als hij/zij het eiland Goeree-Overflakkee bezoekt, dit geen Zeeland is. Het Ouddorpse of het Flakkeese
dialect behoort tot de Zeeuwse dialecten en ik schreef al
eerder dat ik me echt thuis voelde tussen de Zeeuws-sprekenden, maar bij het zingen van het Zeeuwse volkslied,
bevond ik me toch even ‘aan de overkant’; ik kende tot
mijn schaamte zelfs ‘de wieze’ niet. Dat is volgend jaar anders hoor; ik ga oefenen! Bedankt iedereen voor de mooie
en gezellige dag!

Uit de regio’s
Schouwen-Duiveland

Bruinisse Op 7 oktober j.l. werd in de Gereformeerde
Kerk van Bruinisse het boekje ‘Ik komme van Bru …
onder grote belangstelling gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Mieneke van Klinken- van
Gilst, dochter van de vroegere columnist Wullem van Bru,
van wie een tiental stukjes met een vertaling in het Nederlands ernaast is opgenomen. Verder bevat het boekje
10 vraaggesprekken met bekende Bruënaars en een groot
aantal oude foto’s met daarbij een foto van de huidige

Zeeuwse Sien treedt op.

Van het muzikale intermezzo door Anja Kopmels heb ik
vrêêd genoten. Zo leuk om mooie liedjes te horen in ‘je
eigen taal’! De presentatie van de professor vond ik zeer
interessant. Toch even noemen nog hoor: het ‘Negerzeeuws’. Natuurlijk niet politiek correct, maar ik vond het
wel bijzonder om over te horen! De lunch was niet alleen
lekker en goed verzorgd maar ook gezellig!
Een geanimeerd publiek, uiterst links Mieneke van Klinken.
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Een bolus bie de koffie gaat er wel in!
De Vroone in Kapelle
De gasten worden welkom geheten

Het publiek luistert aandachtig. Links
professor Jacques Vankeymeulen, die een
lezing over het ‘Zeeuws in den vreemde’
verzorgde.

Het bestuur zit er klaar voor. De presentatie
van Peter Vleugel over Goedaert staat al
klaar op het scherm.

Gezellige kennismaking, links Mirna
Bogert

Vrêêd genoten
tijdens de Zeeuwse
Dialectdag…
Optreden van het Bruse mosselvrouwtje

Bij de boekenstand is het
tijdens de pauze weer druk.

Pau Heerschap leest als Ouddorpse visser
een verhaal voor.

Anja Kopmels zorgt voor een
geslaagd puzikaal intermezzo.

Rosita de Bakker - van Roeyen vertelt een
sappig verhaal.

Ook Lenie en Henk Blom treffen een
geamuseerd publiek
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Dan is er voor elke medewerker nog een
bloemetje.
Nog even nagenieten!
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s ituatie. De avond werd opgeluisterd door Zeeuwse Sien,
met wie verderop een interview te lezen is.
Het is een heel leuk boekje geworden van 84 pagina’s, met
een harde kaft en geheel in kleur uitgevoerd. Echt een
boekje om zelf te hebben of om cadeau te geven. Voor de
prijs hoeft u het niet te laten: slechts € 12.50.
P.H.

Zeeuws-Vlaanderen
Project-Zeeuws-Vlaanderen

Op woensdag 4 okt. kwam de werkgroep in Biervliet
weer samen. Eerst van er een presentatie van de Gentse
onderzoekers Verononique en Liesbeth, die boeiende projectkaartjes toonden van onder andere het kikkervisje en
de salamander. We zagen niet alleen de spreiding van dat
woord in Zeeuw-Vlaanderen, maar ook in Oost- en WestVlaanderen.
Na het invullen van de vragenlijst (met heel veel discussie)
kwam een nieuw onderdeel van deze middag. Het tonen
van oude voorwerpen.
In de vorige aflevering lazen we over de trogschrabber.
Deze keer had Sjaak Hermans een voorwerp meegenomen
dat een koelvat bleek te zijn. Daarin legde vroeger de huisslager het verse vlees om af te koelen.
Volgens Roger Blaakman is het een botervat. Hij ontdekte
een identieke kuip in het Agrarisch Centrum voor Agrarische geschiedenis.

blz 87 een afbeelding van deze kuip. In het boek over de
dialecten in West-Zeeuws-Vlaanderen lezen we op blz 107
dat de kuiper Louis Vincke vroeger o.a. was- en spektobben maakte en … koelvaten. In het Supplement komen we
het lemma koelvaten niet tegen.
Op die laatste bijeenkomst waren ze er niet: de heer en
mw De Hullu-de Feijter. Of onder ons gezegd: Bram en
Janneke. Maar op 14 november waren ze wel van de partij,
want op die dag vierden ze hun 75-jarig huwelijksjubileum
in De Eenhoorn is Oostburg.
Namens de dialectvereniging onze gelukswensen nogmaals.

Bie Ons

Van links naar rechts: Roger Blaakman (Hoofdplaat), Sjaak Herman (Nieuwvliet), Gerard van de Velde (Cadzand) en George Vervaet (Biervliet)

Roger deed navraag bij Marlies de Vos, van kaasboerderij
De Vos onder Biervliet. Zij noemde het een botervloot.
Mw. De Vos is geen Zeeuwse. Ook ging Roger te rade op
kaasboerderij Schellach, op Gapinge (W) en daar kreeg hij
te horen dat ze het daar een weibak noemden. Mogen we
stellen dat deze bak zowel bij de kaas- en boterbereiding
werd gebruikt en door de slager?
Korte tijd daarna was er een bijeenkomst in het Sluisse
Belfort en daar zeiden enige dialectliefhebbers uit het
Land van Cadzand, dat het een koelvast. Zo wist Rinus
Leenhouts (Sluis) te vertellen, de huisslager daar vroeger
de warme worsten en krippen in legde om af te koelen.
Vandaar die naam. In het Zeeuws Woordenboek staat op

Ik had die witte fiets al dikwijls zien staan bij de ingang
van Hoek. Vooral de tekst: Bie Ons, trok mijn aandacht.
De fiets leidde ons naar petit restaurant, een frituur. Buiten troffen een bezorgersvoertuig aan, waarop ook die
tekst stond. Toen we een foto maakten van het voertuig
en de reclamefiets, stapte de uitbater belangstellend naar

Bie Ons op Den ‘Oek
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buiten. Hij deed de achterklep open en daar zagen we een
uitgebreide bar. Van dit inventieve geheel maakten we
graag twee foto’s.tikje

Klep omhoog

Volkskunde
Hoe kwamen wij vroeger de lange
winteravonden door?
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Rond dezelfde tafel als waaraan ik dit nu zit te schrijven
zaten wij zo’n 65 jaar geleden in de wintertijd met het
hele gezin iets te doen: vader las de krant, De Rotterdammer of het tijdschrift De Spiegel, moeder en mijn twee
oudere zusters zaten te handwerken en ik zat te lezen in
mijn boek, met mijn vingers in mijn oren . Zo verliep zo’n
avond als gebruikelijk, tot het bedtijd was.
Er was nog geen televisie, we hadden wel een radio, op
een tafeltje langs de wand. We luisterden naar de Bonte
Dinsdagavondtrein of de familie Doorsnee. De dames
handwerkten dan gewoon door, want dat was een nuttige
bezigheid. Het vak dat de meisjes op woensdagmiddag
op school kregen heette dan ook ‘Nuttige handwerken’ .
De jongens moesten dan vijf grote cijfersommen, die de
meester op het bord geschreven had tot een oplossing zien
te brengen. Ze moesten allemaal op 0 uitkomen. Als dat
gelukt was mocht je gaan tekenen of lezen. Daar kwam ik
bijna nooit aan toe, want bij mij kwamen ze nooit uit. Dat
kwam omdat ik die kleine cijfertjes vanuit de verte niet
goed kon lezen, totdat de schoolarts tot de ontdekking
kwam dat ik een bril nodig had. Dan ging ik lezen.
Lezen was mijn lust en mijn leven. Wat voor avonturen
kon je zodoende niet allemaal beleven. Dus las ik bijna
altijd tijdens de lange winteravonden. We hadden niet veel
boeken thuis. Mijn jongste zuster had tijdens de oorlogsjaren van haar zakgeld wel wat boeken aangeschaft. Snoep
was toen niet meer te koop, dus kocht zij in de kantoorboekhandel van Kees de Mooij in Ouddorp boeken. Een
daarvan was het boek ‘Kinderen’, geschreven door een
mijnheer Berkhout. Het was het eerste boek dat ik ooit
zelfstandig las. Het begin ervan kan ik nog uit mijn hoofd
citeren. Later heb ik het in een antiquariaat aangeschaft.
Het begin ervan kunt u hierbij in een afbeelding lezen. Het
was een heel gezellig boek over een gezin uit de twintiger

jaren van de vorige eeuw: vader, moeder, Teun, Zus en
Brammetje. Ze wonen op het platteland, maar verhuizen
naar de stad. Ze maken van alles mee. Aan het einde van
het verhaal wordt er nog een zusje geboren, een groot
wonder natuurlijk. Ik vond het eigenlijk een groot wonder
dat ik dat allemaal zo maar zelf kon lezen. Ik ben de oude
kleine meester nog altijd dankbaar dat hij het me ooit geleerd heeft. Die leeshonger is altijd gebleven en het heeft er
zelfs toe geleid dat ik ooit Nederlands ben gaan studeren.
Waar haalde je nu al die boeken vandaan? Lenen natuurlijk, uit de schoolbibliotheek, de bibliotheek van de
Jongelingsvereniging en van kennissen en familie. Nu
had ik hoofdzakelijk nichten en daardoor heb ik zelfs de
hele reeks Rozemarijntjes van W. G. van der Hulst en zelfs
Goudelsje gelezen. Verder kreeg je ook boeken met Sinterklaas en met je verjaardag. Zo kreeg in het boek ‘Snuf, de
hond’ en nam het ook mee naar school zodat de meester
het voor kon lezen. De hele klas smulde! Later las ik het
zelf voor, toen ik meester was, elke dag een kwartier, aan
het einde van de dag. Zo kwamen alle delen van ‘Snuf ’ aan
de orde.
Alleen lezen dus tijdens de winteravonden? Nee, er werd
ook geknutseld. Zo had ik met Sinterklaas Meccano gekregen, maar dat vond mijn vader eigenlijk leuker dan ikzelf.
En natuurlijk moesten ook de gespaarde sigarenbandjes
ingeplakt worden of moest er met een aan de tafel geschroefd plankje gefiguurzaagd worden en de resultaten
daarvan weer geverfd met plakkaatverf.

Maar lezen is toch altijd mijn passie gebleven, tot op de
dag van vandaag.
Soortgelijke ervaringen. Laat ze ons weten: dialect@hetnet.nl Dan komen wij er op terug.
Pau Heerschap

Toer door Biervliet

Weten jullie het nog? Die 14e mei toen Feyenoord landskampioen werd en tienduizenden enthousiaste aanhangers
de binnenstad feestend bevolkten. Tientallen feestvierders
spongen in de vijver op het Hofplein. Een soort religieus
ritueel. Het hoort bij sport, zeker bij voetbal. Eigenlijk op
elk niveau.
Twee weken eerder reed door Biervliet een tractor met
daarachter een boerenwagen, vol geladen met hossende
voetballertjes. De wagen wordt eigenlijk gebruikt voor
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het vervoer van schapen van de ene wei naar de andere.
‘n Schaopenkarre. Aan de voorkant zie je nog een paar geleidehekken om de dieren gemakkelijk te laden en lossen.
Maar die zaterdag werd die voor het vervoer van het kampioenselftal ingezet. Daarom was er aan de achterkant een
spandoek vastgemaakt met de tekst: Toeterend en zingend
reden de jongens en meisjes door het dorp. In hun geel
voetbaltenue. Zwaaiend met een schaal; de overwinningstrofee. Kan het nog mooier?

Dat is een traditie, zo’n toer door het dorp, die nog niet
zo oud is. Misschien tien of twintig jaar. In elk geval de
moeite waard om in Nehalennia te vermelden.
Jan de Smit uit Nuenen, oorspronkelijk van Oostburg,
was erg enthousiast geworden van de lezing die prof. dr.
Jacques Van Keymeulen op de dialectendag hield. Thuisgekomen zocht hij naar een herinnering van zijn ZuidAfrikaanse reis. We publiceren het stukje hier onder.

Reacties op het tweede leven van kleding

Het leuke stukje van Pau Heerschap over het tweede leven
van kleding was heel herkenbaar voor mij!
Wat waren onze moeders toch creatief in die tijd. Ook
mijn moeder zat heel vaak achter haar Singer handnaaimachine. Van twee te klein geworden rokjes nog één maken door een strook aan de onderkant te zetten enz. Voordat de kou inviel kwamen voor vader de flanellen hemden
tevoorschijn. Hemden met mouwen en ‘een dubbele bost’,
een lap extra op het voorste gedeelte. Mijn vader had een
boomgaard en het snoeien van de bomen in de winter was
‘een koud bestek’. Zo zorgde mijn moeder dat ook ik geen
kou had in de winter. Ze maakte op een keer een lange
broek voor mij uit een grijze wollen deken. Ik begrijp nog
altijd niet hoe ze die dikke deken onder de naaimachine
kreeg!
De dikke wollen broek stond niet erg sexy rond mijn billen. Er zat een’zolder’ in.
Ik liep er voor het eerst mee over straat toen Kees Schaep
(bijnaam) riep: ‘Ei jie in je broek ‘eschete!’
‘A k‘r an trugdienke bin ‘k nog beschaemd.’
Jopie Minnaard
Een reactie van Henk Blom:
Pao z’n broek
Mien schoônmoeder dee graeg voôrdraehe bie de femielje
in bie de bejaerdensoos. Eên van de gedichtjes (in het Nederlands) gieng over ‘vaders broek’, die dû d’aolve femielje
of ’edrohe most ‘ore. Ik è dat in ’t Schouws vertaeld in d’r
’n versje van emaekt vô de cabarethroep Kant’ooi. M’n è
dat mî vee succes dikkels laete oôre.Vô de lief ’ebbers è’k de
noten d’r bie’ezet, dan kâ je ’t zienge zô dikkels â je wil.

Wat is ‘n Oupa?

Oupas is mans-oumas.
‘n Oupa is iemant nes jyself, net ‘n
biekie slimmer want hy kan jou help
met goed waarmee jy nie kan
regkom nie.
Oupas gaan stap met klein sienkies
en gesels net oor visvang en trekkers.
‘n Oupas werk nie en daarom het hy
tyt vir jou behalwe wanneer hij wil
slaap, want oupas slaap gaag.
‘n Oupas kan ook nie mooi sien nie,
daarom wil hy altyt weet wat jy
doen. Oupas kan ook nie mooi hoor
nie, daarom moet jy alles twee keer
sê. Oupas het baaie geld, want
hulle koop elke dag die koerant.
‘n Oupas is iemand wat attyt bly is om
jou te sien want hoekom het hy dan
altyt swiets in sy sak?
Elkeen moet tog probeer om ‘n
oupa te kry. Hulle is ook beter as
telenwiesies.
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Pao z’n broek

Is pao z’n broek verslete gaet ’n dû nae Diengeman,
in moeder maekt ’r laeter dan ’n broek vô Nelis van.
In moeder maekt ’r laeter dan (bis) ’n broek vô Nelis van
Dan ’oort de broek dû moe gekeerd in kriegt ’n nieuwe
knoapen
in Stoffel kan groôs as ’n aop d’r wè ’n jaer in loape. In
Stoffel kan groôs as ’n aop (bis) d’r wè ’n jaer in loape.
Is die d’r dan wî uuthehroeid mit bei z’n maehre stekken,
dan mot Merientje op zien beurte d’r z’n gat mee dekke.
Dan mot Merientje op zien beurt, dan mot Merientje op
zien beurte d’r z’n gat mee dekke.
Is die d’r dan wî uuthehroeid, mot Toon ’n varder draehe,
tot dat’n van z’n billen sliert dû ’t raeflen aole daehen.
Tot dat’n van z’n billen sliert, (bis) dû ’t raeflen aole daehen
Mâ moeder maekt van ’t goeie stik ’n ’eêle mooie pette,
die mag ik tot ’t laoste oordeêl zaalfs in uus opzette.
Die mag ik tot ’t laoste oor- (bis) deêl zaalfs in uus opzette!

M’n stikje
Kerstfêêst
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Joele vinde dat meschien vreemd, mar as ik ’n sinasappel
pelle mot ik altied an ’t kerstfêêst dienke, in dan wel ’t kerstfêêst van de zondagschoole. As íe zes jaer was, mos je nae de
ochtendkèrkdiejnst naer de zondagschoole. Die wier ‘ehouwe
in catechesaosielokaol dat in Ouddurp tussen de kèrke in
d’n toren ‘ebouwd was. Je hao toe gêên aparte klassen, alle
kinders van zesse tot twèlve zatte bie mekaore, ’t hêêle zaeltje vol. ’t Was dêêr altied an ’t begin ’n grôôte herrie. Gêên
wonder, want dêêrvoor hao je haest twêê uren stille motte
zitte.
De helpster in de helpers gienge in dat lawaoi de psalmversjes overhôôre. Die stienge in ’n boekje, zeit mar ’t
weekrôôster. Onger de preek hao dat versje dan nog ‘erippeteerd. As ’n stikje niejt wist dee mar wat geluujen maeke,
want in de herrie viel dat toch niejt op. As de ‘mêêster’of ‘
juffrouw’ ’t goewd vong, kreeg ie ’n kaertje mit ’n biebeltekst
d’rop ‘edrukt. As ie vuuf tekstjes hao, ko j’ die inlevere in
kreeg je ’n grôôte kaerte met biebelteksten. As ie d’r dêêr
tiejne van hao ko j’ die inruile voor ’n leesboek. Zôô kreeg je
per jaer ’n boek, mêêstal van uutgeriej Callenbach in Nijkêrke. Zôô kwam ie met de boeken die je mit je verjaerdag in
mit Sinterklaos kreeg an ’n eige bibliotheekje thuus.
’t Hoagtepunt van ’t jaer was altied de kêrstfêêstvierieng,
mêêstal op de middeg van Twêêde Kerstdag, niejt in dat zaeltje, mar in plaeseleke theater: de Ouwe Schoole. Dan kon
d’r oak publiek bie: vaoders, moewders, femilie in belangstellenden.
Al ruum ’n maend van tevoren was d’r ‘eoefend: kerstversjes
in teksten voor de declamatie. De versjes wiere in’estudeerd
met ’t urgel. Thijs Voortman,’n zeune van de groewnteboer.
spelende dêêrop. Hie riejp dan altied: ‘Niet schreeuwen,
maar voor in de mond zingen.’ Hie dee ’t voor hoe dat most:
’t leek dan asof ’n an ’t koekhappene was.
In dan was d’r de uutvoerieng mit ’t kerstverhael in ’n spannend vrie verhael. In wiele mar zienge!

’t Môôiste vong ik altied ’t kado: ’n leesboek, oak van de
firma Callenbach of Meinsma en ’n pepiere zak mit lekkers
d’rin: ’n kokosmakrôône, wat kerstkransjes in niejt te vergetene de sinasappel. Want die kreeg ie geweun haest nôôit.
Pau Heerschap

In gesprek met Zeeuwse Sien
Tijdens de presentatie van het boek over Bruinisse, trad de
bekende Zeeuwse Sien op. Dat was de aanleiding van dit
gesprek.
Sien, je treedt al jaren op in het dialect. Wat is eigenlijk het
geheim van je succes?
Inderdaad, ik treed al jaren op in het dialect van Walcheren. Speciaal in het dialect van Aagtekerke en daarin kan
ik al mijn gedachten verwoorden. Dat is heel belangrijk.
Ook mijn gevoelens en emoties kan ik prima in mijn
dialect vertolken. Het maakt weinig uit in welk deel van
Zeeland ik een optreden heb. Overal wordt ik prima begrepen.
Hoe kom je aan je onderwerpen?
Dat is geen probleem. Mijn onderwerpen liggen voor het
grijpen of bij wijze van spreken: mijn inspiratie ligt gewoon op straat. Ik kijk naar de mensen en ik zet ook mijn
oren open. Dat komt allemaal in mijn hoofd. En in dat
hoofd, daarin gebeurt heel veel. Echt waar, ik heb daar een
speciaal plaatsje voor. Alles wordt opgeslagen en komt op
het juiste moment naar buiten.
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Hoe ben je begonnen?
Vroeger speelde ik in een toneelgezelschap de rol van huishoudster bij twee ongetrouwde broers. Dat is misschien al
12 jaar geleden. En eigenlijk is het steeds doorgegaan. Dan
eens komt er dit bij, dan weer dat. Maar de broers blijven
in mijn optreden altijd centraal aanwezig. Ze hebben alle
twee een eigen karakter en dat weet ik prima uit te beelden. Het publiek vindt dat geweldig, want het is grappig en
ook zo herkenbaar.
Een soort typetjes?
Ja, inderdaad. En ik ben zelf ook zo’n typetje. Ik zet mijn
pruik en bril op, kleed me in de mode van de vooroorlogse
jaren. Dat geeft natuurlijk al een heel bijzondere sfeer.
Je bent ook goed van de tongriem gesneden?
Ja, gelukkig wel. Moest ik het hebben van schrijven of tikken op de computer, dan was het een magere boel. Maar
praten, ja dat is mijn sterke kant. Je geeft me maar een microfoon en ik praat heel de avond aan elkaar. En jullie hebben het wel gehoord en gezien: ook zingen doe ik graag.
Gelukkig heb ik een prima geluidsman en het komt altijd
pico bello voor mekaar. Ik leef gewoon in deze rol van de
huishoudster.
Maakt de opvoering in dialect het niet oubollig?
Helemaal niet. De onderwerpen zijn eigenlijk van deze
tijd. Het gaat over het platteland, de problemen van nu. De
komst van het toerisme, maar ook een politieke grap slinger is zo de zaal in. Maar inderdaad, het belangrijkste is
natuurlijk de emotie. En zoals ik al zei: In mijn dialect kan
ik me prima uitdrukken. En dat waardeert het publiek.
Nog iets voor de toekomst?
Ja, ik hoop velen van jullie het komende theaterseizoen
te ontmoeten en een onvergetelijke avond te bezorgen. Ik
reis de hele provincie door. Dus dat moet wel lukken.

Mien verzaemelieng
De verzaemelieng elpees van Jan Both

Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in popmuziek.
Zelf ben ik niet muzikaal, maar het luisteren naar muziek
is wel een van mijn hobby’s. Wat er hedendaags op de
radio te horen is, kan mij niet bekoren. Hoe anders was
dat eind jaren 60 en in de jaren 70. De muziek uit die tijd
was over het algemeen veel beter. Helaas heb ik die tijd
niet bewust meegemaakt. Geboren in 1968 was ik nog een
broekje in de jaren 70. Wel keek ik al op jonge leeftijd met
mijn moeder naar Toppop en eind jaren 70 zat ik met mijn
cassetterecorder in de aanslag luisterend naar de radio te
wachten op dat ene nummer.
Binnen de popmuziek zijn diverse stijlen en stromingen.
Mijn smaak ging al vroeg uit naar de rockmuziek en dan
met name symfonische of progressieve rock. Ook de ouderwetse hardrock kan mij nog steeds bekoren. De eerste
elpee die ik kocht was 24 Carat van Deep Purple. Van mijn
zakgeld kocht ik zo nu en dan een plaat. In 1983 kwamen

de eerste compact-discs op de markt. Dit luidde het einde
in van de langspeelplaat op vinyl. Zo rond 1990 was de
verkoop van elpees in Nederland drastisch gekelderd; de
plaat was ten dode opgeschreven. Iedereen kocht voortaan
cd’s. Vanaf midden jaren 80 ging ik serieus elpees verzamelen. Door de opkomst van de cd deden mensen massaal
hun elpees van de hand. Als beginnend verzamelaar van
oude elpees was dit een gouden tijd. Met enige regelmaat
ging ik naar Rotterdam en bezocht daar de zaken in tweedehands elpees en kwam dan elke keer met dik gevulde
tassen thuis. Daarna was het enkele dagen luisteren naar
de nieuwe aanwinsten op de draaitafel. Dit ging jarenlang
zo door en het aantal elpees steeg van enkele honderden
tot een kleine drieduizend.
Wat begon met enkele van mijn favoriete groepen en
artiesten, groeide uit tot een steeds breder spectrum van
artiesten. Het begint bij de bekendste groepen, maar je
ontdekt steeds meer bands uit het verleden, die toch ook
wel de moeite waard van het verzamelen zijn.
Dan is er nog zoiets als solowerk van groepsleden of zogenaamde afsplitsingen. Er zijn groepen waar dat wel zeer
van toepassing is. Het is dan de sport om ook al het aan
die groep gelieerde werk te pakken te krijgen. Je bent dan
bijna bezig als een genealoog. Als zo’n groep zelf circa 20
albums heeft uitgebracht, dan kan het verwante materiaal
vele malen meer zijn. Overigens valt het solowerk vaak
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nogal tegen, zeker in vergelijking met het werk de oorspronkelijke band. Maar ja, je wilt het toch hebben.
Naast de muziek zijn de albumhoezen vaak ware kunstwerkjes. De elpeehoes was immers de wijze hoe een artiest
zich wilde profileren. Je kon aan een hoes vaak al zien met
welke muziekstroming je te maken had, zonder een noot
van de muziek te hebben gehoord. Met de komst van de cd
in van die plastic doosjes was het ‘artwork’ niet zo belangrijk meer, dan dat wel was voor de grote elpeehoes. Daar
kwam eigenlijk de videoclip op televisie voor inde plaats.
Over elpeehoezen is veel te zeggen en te verzamelen. Je
hebt een enkele hoes, maar van dezelfde elpee bestaat ook
een (openslaande) klaphoes. Die moet je natuurlijk hebben. Dan zijn er ook de spraakmakende hoezen. Veelal
was de censuur in de Verenigde Staten nogal streng. Sommige hoezen konden toen echt niet – nu gezien valt dat
allemaal wel erg mee. We praten dan over circa 40 jaar
geleden. Naast de originele hoes wil je dan ook de gecensureerde hoes hebben.
Lang niet alle elpees waren gemakkelijk te krijgen, soms
alleen via speciale import. Wanneer je zo’n elpee kon

bemachtigen voor een zeer schappelijke prijs, was je de
koning te rijk. Wat dat betreft wijkt het verzamelen van
elpees niet veel af van welke andere verzameling dan ook.
Lange tijd werd je een beetje vreemd aangekeken als je een
verzameling elpees bezat. ‘Elpees, wat moet daar nu mee?
Heb je dan nog een draaitafel?’ Welnu, hoe anders kan
het gaan. Door de digitale beschikbaarheid van muziek
via internet is de verkoop van cd’s gekelderd. Een andere
muziekdrager is al enige tijd in een opmars: de elpee. Momenteel worden er in Nederland meer elpees verkocht dan
cd’s. Niet alleen nieuw uitgebrachte muziek wordt uitgebracht op elpee, ook oudere albums worden opnieuw geperst. De jongere generatie heeft de elpee weer herontdekt.
En ik ben met mijn verzameling elpees weer helemaal hip.

Verhalen en gedichten
Geluud en geur

In de zinderhitte van ’n dag in juni,
den langsten, fietsten m’n nae Oôstwaterieng
Dankbaer vô iederen bôôm die a
ons z’n schaeduw gaf a m ’n passeerden
Den Veersendam lag trillend in de varte
toen a m’n ’n Ename Triple en ’n Liefmans Kriek
bestelden en die mee genoegen tot ons naeme
Daenae onze weg vervolgden nae
Seroskerke en Schellach
En inêêns kreeg in ’n déja-vu of liever
‘n déja –entendu: ’t kleefplakkend geluud van
gesmolten asfalt an de banden van de fiets
Geluud en geur van vroeher
Jaap Murre

Antwoorden van vragenlijst 196
We kregen gelukkig weer veel zorgvuldig ingevulde vragenlijsten binnen. Het is altijd weer een plezier die enveloppen te openen en de antwoorden te lezen. We hopen
dat u er ook van geniet.
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1. thuuswachten oppassen W (Ok); ZB (Dwg, Lwd, Ndp,
Kwd, Hrh, Hkz, Bzl, Ier); T (Tln, Po, Ovm); Phi (Phi);
SchD (Otl, Bns, Dsr, Hsd, Rns); ZVW (Bvt, Hp, Cz,
Gde, Nvt, IJz, Wtk, Obg); LvA (Ax, Hok) LvH (Sto);
ZVO-zd (Js, Kw, Nwn); GOfl (Odp, Mdh,Smd).
Als het om de beesten gaat: Jie bin vandaehe ‘t bokje: jij
moet vandaag de dieren verzorgen, schrijft Hans Uyl,
vroeger Tholen. Dokter Marc Dierick uit Koewacht
meldt, dat degene die tijdens de kermis de thuiswacht
had, niet werd aangewezen, maar die de kaneelstok uit
de rijstepap opgeschept kreeg!
Iem. die op de boel moet passen, noemde men d’n oppasser, zegt Gerard van de Velde (Cadzand).
2. ‘n kattewasje doen zich vlug niet of nauwelijks wassen W(Ok); ZB (Dwg, Lwd, Ndp, Kwd, Hrh, Hkz, Bzl,
Ier); T (Po,Ovm,Anl); Phi (Phi); SchD (Otl, Bns, Dsr,

Nehalennia ~ winter 2017 ~ nr. 198

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Rns); ZVW (Bvt, Hp, Gde, Nt, IJz, Wtk, Obg); LvA
(Ax,Hok); LvH (Sto); ZVO-zd (Js, Kw, Nwn); GOfl
(Odp, Mdh, Smd). ‘n Wriefje hee of kriehe; ‘k È m’n eihe
nie gewasse, mar allêênig ‘n wriefje hehee, Tholen.’n
Klein wasje doe(n) Cz. ‘n Kattewasken Js.
van de waereld gaen flauwvallen ZB (Hkz, Bzl) T (Po,
Ovm); Phi (Phi); SchD (Otl, Bns, Dsr, Ha, Rns); ZVW
(Bvt, Hp, Gde, Nvt, IJz, Obg); LvH (Sto); ZVO-zd(Kw);
GOfl (Odp,Mdh, Smd).
Van z’n eihen gae(n) ZB (Dwg, Lwd. Die gieng van z’n
verzij ZB (Ndp,Kwd, Hkz). Van j’n eigen gae(n) ZB
(Hkz, Ier) ZVW (Obg). Die was even van de waereld
Tln (Tln). Van wiek gae(n) SchD (Otl). Die viel van z’n
zelven ZVW (Wtk). Hie streek de zeilen Smd. Hie gieng
van z’n zaalven Smd
waeterdeurnat druipend nat T (Po, Ovm); Phi (Phi);
SchD (Bns, Ha) ZVW (Bvt). Zeiknat Dwg, Lwd, Kwd;
zeikesnat Hrh, Hkz; zeikenat Bzl, Ier; zeiknat Hp, Nvt;
zêêkenat Ax, Hok; zêêkendnat Sto, Js; zeikendignat Gde;
toet op je puuten Hrh; strontnat Hkz, Bvt, Hp, Gde,
Nvt, Wtk, Hok;
druupdeunat Tln, Otl, Bns, Odp; drupnat Cz en deurwaeternat Smd.
‘n zemelteste een zeurpiet ZB (Kwd, Hkz); T (Po, Ovm);
Phi (Phi); SchD (Bns, Dsr); ZV)-zd (Kw); GOfl (Odp);
zêverteste Ok, Hrh; zemel Ok, Lwd; zeever Dwg, Lwd,
Ier;ouwe zeure Ndp, Kwd, Bzl; zeikwuuf Hrh; zeikvent
Hrh; zaoniker Tln; zemelaor Po; remelteste Anl; ‘n ouwe
zeur Phi
‘n zeure Otl; zemele(n) zeuren Rns; zêver Hp, Gde, Nvt,
IJz, Wtk, Ax; zêverteste Hok; ‘n zaog Sto, Nwn en ‘n
greiver Js.
‘t is uut z’n fesol uit z’n goede vorm T (Po); Phi (Phi);
SchD (Bns); ZVW (Bvt, Gde, IJz, Wtk) LvAx (Hok);
GOfl (Odp, Mdh, Smd); uut z’n fessoen Alg.
‘t is ‘n bedèrvelieng een verwend kind T (Tln, Po,
Ovm); Phi (Phi); ZVW (Bvt, Gde, Nvt); LvAx Hok);
ZV)-zd (Kw, Nwn); ‘n verwend dienk Ndp; ‘n verwend
strontje Kwd; ‘ n bedurvelieng Hrh, Hkz, Po, Phi, Bns,
Drs; ‘n bedurvelienk Dwg, Bns, Hok; ‘n verwend nist
Hrh; die is miskwêêkt Cz, Wtk; die is bedorven Wtk;
verdervelieng IJz; ‘n poppestrontje Ax; ‘n aokelig nist Ax;
‘t is ‘n bederf Sto; de kakkenest Js; en’n bedurve kind
Odp, Smd.
èrgens gin bêên in zien de zin ervan niet herkennen ZB
(Dwg, Kwd, Hrh, Hkz, Bzl); T (Tln. Po, Ovm, Anl); Phi
(Phi); SchD (Otl, Bns, Rns); ZVW (Bvt, Hp, Gde, Nvt,
Wtk, Obg); LvA (Hok)
da zien ‘k gêên gat in Npd, Ovm); Phi (Phi); LvA (Sto),
ZVO-zd (Js, Kw, Nwn); GOfl (Odp, Smd)
in de betekenis: geen probleem erin zien, door Gde,
Hok.

9. de draoierij de draaimolen Phi (Phi) ZVW (Bvt, Hp,
Cz, Gde, Nvt, Wtk, Obg); de kuresel Alg.
De meulen Sto, Js; de draoimeulen Ndp; de peirdemeulen Kw en de kermesmeulen Nwn.
10. de prakkezeerkiste het bed T (Tln); de praktiseerkiste
Kwd; Plumendieke Po; Bette Plume Otl;
de koetse Hok; de kute Hok en ‘t bedde Sto.
11. ‘t is ‘n raoispil een kansspel SchD (Ha); ZVW (Bvt,
Gde, Nvt, Wtk); LvA (Ax, Hok).
12. zotte trokken uut’aele(n) gekke, domme dingen doen
T (Tln); ZVW (Bvt, Hp, Nvt, IJz) LvA (Ax, Hok) LvH
(Sto); ZV)-zd (Js, Kw, Nwn); nochtere trunten Ndp;
aorig doeë Hrh; gekke diengen uut’aele Po, Phi, Rns;
stomme trokken doe(n) Cz; stomme trokken uut’aele(n)
Gde en trokken uut’aele(n) Wtk.
13. tuumpele(n) vallen, tuimelen T (Tln); ZVW (Bvt,
Obg). Tuumele(n) Alg.
14. uutgeven op uitzicht hebben op T (Tln) LvA (Hok);
ZVO-Zd (Nwn).Uutzicht ‘èn op. Alg. Kiekt uut op Hrh;
zich hè op Ier en kieke(n) op Po.
15. soppe(n) uut êên kommetje als twee handen op één
buik zijn.
Twê zielen, êên gedachte W (Ok) T (Ovm). Moet het
niet zijn: Vier handen op één buik? vraagt de heer Piet
Lodder uit Sommelsdijk zich af.
16. ‘n harretje een kiertje. Alg.
17. rouwe draege(n) in de rouw gaan ZB (Dwg, Ndp, Kwd,
Hrh, Hkz, Bzl, Ier); T (Tln, Po, Ovm, Anl); Phi (Phi);
SchD (Bns); ZVW (Bvt, Gde, Nvt, IJz); LvA (Hok);
LvH (Sto); ZVO-zd (Js, Kw, Nwn, in de rouwe lope(n)
Rns; in de rouwe gae(n) IJz, Wtk en in de rouwe zijn
Hok, Odp, Mdh, Smd.
18. glad vanachter helemaal achteraan Alg. uitgezonderd
Anl.
19. ‘t was machtig lekker heel lekker, W, ZB, T, Phi, SchD;
stiklekker Lwd, Kwd; vrêêd lekker Otl, Cz, Gde, Nvt,
Wtk, Ax, Hok, Sto, Js, Odp.
20. grovve vuulte groot onkruid Alg, uitgezonder Sto,
Js.;grôôte vuulte Ok, Cz, Gde, Nvt, Wtk, in de betekenis
van grof afval, Hrh,
21. de suikerpee-oest de bietenoogst ZB (Dwg, Kwd, Hrh,
Hkz, Bzl, Ier); T (Tln, Po); Phi (Phi) SchD (Bns) ZVW
(Bvt, IJz) LvA (Hok) GOfl (Odp, Mdh); pee-oest Lwd,
Kwd, Ier; peetied Hrh, Otl, Bvt; sukerbêêtentied Cz; bêêtentied Gde, Nvt, Wtk, Hok, Js; bêêtenoest Sto; peetied
Smd en campagne Smd.
22. ‘n murpelbozze een knikkerzak ZB (Dwg, Lwd, Ndp,
Kwd, Hrh, Hkz, Bzl); ZVO (Kw
murpelzak Hrh, Ier, Tln, Ovm, Gde; knikkerzak Po,
Anl, Phi, Gde, Ax, Sto; knikkerbozze Bns, Rns, Sto;
merbelbozze Js en merrebollenzak Nwn
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Dialect van de plaats ...................................................................................................................................
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Gesproken door: naam ...........................................................................................................................

Zêêuwse Dialect Verênigieng
Secr. Z.V.D. Rinus Willemsen
Boterzandestraat 15
4521 AS Biervliet
Tel. 0115-481521
e-mail: rwillemsen@zeelandnet.nl

Geboorteplaats ......................................................................................................................................................
Geboortejaar .............................................................................................................................................................
(Vroeger) Beroep ...............................................................................................................................................
Adres invuller/ster ..........................................................................................................................................

Beste mensen, de vragenlijsten staan op onze site:
http://www.zeeuwsedialect.nl

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

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

Bekend?
Ja/Nee.

Wordt anders gezegd, en wel:

1. ‘t gae me nie af - het werk vlot niet

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

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

2. die ei grôôten ‘oenger - erg veel honger

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

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

3. die gêên eten wegkriegen
heeft geen trek in eten

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

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

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

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

5. da’s m’n tik dat is net iets voor mij

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

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

6. ‘t is bienae ‘ekelft bijna klaar

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

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

7. ’t lôôpt as ‘n sier het loopt gesmeerd

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

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

8. vuulte tikken onkruid oppervlakkig wieden

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

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

9. ‘n puupôôge rood gezwollen ooglid

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

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

10. ‘gêên ‘ôôgen ‘oed van iemand op èn
iem. niet hoog inschatten

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

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

11. dat ‘angt tennen m’n viengers
het hangt me de keel uit

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

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

12. ‘k Bin ‘n bitje kwaeluk een beetje misselijk

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

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

13. ketievig stram, stijf van lijf en leden

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

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

14. ‘k bin gêên pupe tebak waerd ik voel me ziek

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

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

15. die eit ‘t op z’n aesem is kortademig

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

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

16. ou je raetel zwijg, hou je mond

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

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

17. het beschiet niks het heeft geen zin, een nut

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

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

18. doe gin kouwe op! Vat geen kou!

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

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

19. dae bin ik mee op’escheuteld
ergens mee opgescheept zijn

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

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

20. sukerbraemen grote, harde donkere bramen

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

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

21. oendervleis kippenvel

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

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

22. grôôte(n) stommen ‘ond dommerik

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

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

23. die eet ‘n vèrken z’n rik uut die eet heel veel

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

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

4. die kom nog à van ‘t kot
die kom nogal uit den hoek

32

Nehalennia ~ winter 2017 ~ nr. 198

Verantwoording van de illustraties:
Auteurs of Zêêuwse Dialect Verênigieng, tenzij anders vermeld in het bijschrift.
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