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Fossielen vissen voor de wetenschap
Veertig jaar Kor en Bot (1951-1991)
door dr. D.A. Hooijer
Inleiding tot de fossielen
Toen mij, op 15 december 1990, het verzoek bereikte van de burgemeester van
Zierikzee, voorzitter van Kor en Bot, een artikel te schrijven over de wetenschappelijke
resultaten van veertig jaar Kor en Bot, had ik geen bedenktijd nodig. Veertig jaren
vissen voor de wetenschap naar fossiele beenderen en tanden op de Scheldebodem
door schipper Schot van de mosselkotter ZZ 8 uit Zierikzee. Ofschoon ik de laatste
jaren niet meer deelnam aan de jaarlijkse bottenvistochten had ik toch wel dertig van
die verzameltochten op de ZZ 8 meegemaakt. Wanneer het bijzondere karakter van
de opgeviste fossielen daar aanleiding toe gaf, had ik er een wetenschappelijke
publicatie aan gewijd in het Engels, omdat deze vondsten van méér dan nationale
betekenis zijn en men er dus ook in het buitenland over moet kunnen lezen.
Kor en Bot is de naam van een fictief genootschap van mensen die de bottenvisserij
van de familie Schot een goed hart toedragen en zover mogelijk bijdragen,
wetenschappelijk of anderszins, tot het succes van de jaarlijkse bottenvistochten
vanuit Zierikzee naar de Ooster- of Westerschelde. Initiatiefnemers tot dit vissen
niet voor het gewin maar voor de wetenschap, nu veertig jaar geleden, waren de heer
J.M. de Nooijer, hoofd der school te Renesse en de heer P. van Beveren,
gemeentearchivaris van Zierikzee. De heer B.W. Schot, schipper van de ZZ 8, zorgde
ervoor dat de fossielen boven water kwamen met zijn mosselkorren.
Mr. F.Th. Dijckmeester, burgemeester te Zierikzee, werd de eerste voorzitter,
bijgestaan door de heer P. van Beveren als secretaris. Het is sindsdien gebruikelijk
gebleven dat de vigerende burgemeester ook voorzitter van Kor en Bot is.
Op 15 augustus en 11 september 1951 voer de ZZ 8 uit voor de eerste
bottenvistochten naar het gebied ten zuiden van Schouwen ten noorden van de
Roggendam omdat men wist dat daar, op diepten van 35 tot 45 meter, fossiele
beenderen en tanden van zoogdieren voorkwamen. Dit was één van de gebieden waar
dit het geval was en de mosselvissers meden die uit vrees hun korren met de grote
stukken te beschadigen. Nu ging men er speciaal op af omdat het was gaan dagen
dat die fossielen van wetenschappelijk belang zijn en dat korren de enige manier is
om ze boven water te krijgen. Zo kreeg men in 1951 al een waardevolle collectie
olifanten, neushoorns, paarden, herten en runderen, beenderen en tanden van meest
uitgestorven soorten die voorlopig werden opgeslagen tot er een wetenschappelijke
bewerker voor zou zijn gevonden.
Prof. Dr. I.M. van der Vlerk uit Leiden, die met de familie Schot en hun activiteiten
op verzamelgebied bekend was, dacht aan mij en nodigde mij uit voor een bezoek
aan Zierikzee. Ik had er wel oren naar. Het grootste deel van mijn leven ben ik
beroepsmatig met onderzoek en beschrijving van Kwartaire en Tertiaire zoogdieren
van Azië en Afrika bezig geweest. Er was daar veel te vinden en ik was er vaak, om
mij bezig te houden.
In het eigen landje lagen de zaken heel anders. Hoewel het al meer dan een
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eeuw bekend was door incidentele vondsten met de kor dat op de bodem van de
Schelde fossielen lagen was daar weinig literatuur over. Men hoeft niet te verwachten
dat men in Nederland vondsten kan doen van fossiele zoogdiersoorten die nog niet
bekend zijn. Wat er in Nederland voorkomt is reeds bekend uit de wijde omstreken:
Duitsland, België en Frankrijk, de Noordzee en Groot-Brittannië waar al vroeg en
veel gepubliceerd was op dit gebied. De Westeuropese en Britse palaeontologische
literatuur is zeer omvangrijk en biedt de sleutel tot determinatie van in Nederland
gevonden fossielen. Maar de uit de Schelde opgeviste fossielen bieden wèl kans op
soorten die nog niet eerder uit ons land bekend zijn. Witte plekken op de
verspreidingskaartjes van fossiele soorten opvullen, dat zit er tenminste wel in.
‘Nieuw voor Nederland’ zou toch wel aardig zijn al is het niet meer dan het is.
Met die gedachte in het hoofd ging ik voor het eerst naar Zeeland. Ik kwam uit
Indië en had op school de gecompliceerde geografie van de Zeeuwse archipel nooit
zo goed gehad als de vulkanen van Java en de rivieren van Borneo. Ik koesterde het
idee dat Zierikzee op het eiland Walcheren lag. In de auto van professor Van der
Vlerk in 1952 kwam ik er achter dat het een ander eiland was: Schouwen-Duiveland.
Ik maakte kennis met de opvarenden van de ZZ 8 en zag de verzameling opgeviste
fossielen die zij reeds gemaakt hadden. Er waren mooie stukken onder, echte
museumstukken, vooral van de olifantachtigen. Ik beschreef de meest belangwekkende
stukken onder de titel ‘On dredged specimens of Anancus, Archidiskodon and Equus
from the Schelde estuary, Netherlands’ (Hooijer, 1953). Zij werden direkt
tentoongesteld in het stadhuismuseum aan de Meelstraat in Zierikzee onder beheer
van de heer P. van Beveren.
Deze stukken vormen nog steeds de kern van latere tentoonstellingen, zoals die
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Kor en Bot in de Noordhavenpoort in
1976 en thans de permanente expositie van vondsten uit de Ooster- en Westerschelde
in het Maritiem Museum in het Gravensteen.
Eén zaterdag per jaar, meest in het najaar, maar in de zomer ook wel, gaat de ZZ
8 vissen voor de wetenschap. De vaste opvarenden, een gezelschap van een dertig
personen op uitnodiging, schepen zich vroeg in de morgen aan de Nieuwe Haven in
Zierikzee in, varen naar de Wester- of Oosterschelde, waar de korren neer en op gaan
op plaatsen waar botten liggen en geen mosselbanken zijn. De uitvoerende macht is
in de zeventiger jaren van hun vader B.W. Schot overgenomen door de heren J. Schot
BWzn en W.C. Schot BWzn en enkele jaren geleden al weer door de heer J. Schot
WCzn, dus de derde generatie Schot. Sinds 1980 is het een vergrote ZZ 8 met meer
faciliteiten, maar de oudjes onder ons denken toch met weemoed aan de oude ZZ 8,
waarop zoveel gebeurd is dat nu geschiedenis is. Aanvankelijk ging alles naar Leiden,
maar er is ook een representatieve collectie Zeeuwse fossielen in Zierikzee.
Een vaste verschijning is Drs. G. Kortenbout van der Sluis, leerling van professor
Van der Vlerk, die als een van de eersten de fossiele beenderen en tanden pikt uit
wat de korren boven water hebben gebracht en er bovendien voorlopige determinatie
van ten beste geeft. Dan is het aan mij te bepalen welke vondsten voor
wetenschappelijke publicatie in aanmerking komen.
De vondsten van de dag liggen in een ijzeren mand bij de mast voor een ieder te
kijk (zie fig. 2); ook een vaste vertoning. De stemming onder het gezelschap
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genootschap Kor en Bot is opperbest. Wanneer wij in de middag terugkeren naar
Zierikzee wacht ons nog een gemeenschappelijke maaltijd in een goed Zierikzees
restaurant waarbij gesproken wordt. Ik neem de te bewerken fossiele stukken mee
naar huis, waar ze eerst ontzilt, schoongemaakt en gedroogd moeten worden; pas
dàn kan een fossiel, dat wel duizenden jaren in de zee heeft gelegen, permanent
worden opgeslagen in een museum zonder dat er gevaar bestaat dat het in kwaliteit
achteruit gaat.
Men moet de literatuur wel volledig beheersen wanneer men publiceert, vooral
als het gaat om het beschrijven van een nieuwe soort. Ik spreek uit ervaring. In 1945
beschreef ik een fossiele gazelle uit het Plioceen van Grubbenvorst in Limburg op
grond van een hoornpit als Gazella schreuderae nova species. Ik wilde hiermee de
palaeontologe mejuffrouw Dr. A. Schreuder uit Amsterdam eren die zich ook
incidenteel met Zeeuwse opgedregde fossielen had bezig gehouden en die ik al jaren
kende*. Een kwart eeuw later, in 1971, bleek dat in Hooijer (1945) een Franse
publicatie uit 1847 over het hoofd was gezien en dat Gazella schreuderae moest
wijken voor Gazella deperdita die prioriteit had, zoals de Franse palaeontoloog Dr.
E. Heintz (1971) aantoonde.

De fossielen in het algemeen
Het huidige artikel gaat over de meest belangrijke stukken die met de ZZ 8 gekord
zijn tussen 1951 en 1991, veertig jaar Kor en Bot. De versteende botten en tanden
die boven water worden gehaald zijn overblijfselen van dieren die ter plaatse hebben
geleefd; men kan dit afleiden uit het ontbreken van sporen van transport over enige
afstand op de versteningen. Ik vermeld ook de kleine fossiele zeehond Phocanella
minor van een schelpenzuiger in de Westerschelde, de Europese ezel Equus
hydruntinus van de Noordzee tussen Nederland en Groot-Brittannië, en de zeekoe
van de Westerschelde die niet van de ZZ 8 komen, maar wel uit hetzelfde gebied. Ik
maak geen melding van soorten die veel voorkomen in Pleistocene collecties en ook
bijeengebracht zijn op de ZZ 8, zoals de mammoet en de wolharige neushoorn waar
geen mens meer van opkijkt, de gebruikelijke grote roofdieren, merendeels nog
levende soorten, de runderen en de herten; mijn verhaal zou te lang worden. Slechts
de meer zeldzame en anderszins belangwekkende fossiele resten worden hier
gememoreerd. De resten van dieren die zo klein zijn dat ze door de mazen van het
sleepnet zijn geslipt vinden wij ook niet. De landdieren, en dat zijn de meesten,
wijzen er op dat de bodem van de Schelde in die tijd grotendeels land moet zijn
geweest. De resten die wij vinden zijn zeker niet alle van dezelfde ouderdom. Dat
zou ook wel heel vreemd zijn. Uit vergelijking van vorm en bouw met die van
fossielen die elders zijn gevonden in lagen waarvan de ouderdom vastligt kan men
de ouderdom van opgedregde fossielen ten naastenbij vaststellen. Zo weten wij (zie
onder) dat de kiezen van de grote zuidelijke olifant Mammuthus meridionalis uit de
Zeeuwse wateren ongeveer 3 miljoen jaar oud zijn, beneden de grenslijn tussen
Plioceen en Pleistoceen die gewoonlijk op 2 miljoen jaar wordt gesteld.
*

Een palaeontoloog is een beoefenaar van de wetenschap palaeontologie ofwel de leer van
de organismen uit vroegere geologische perioden, aan de hand van fossielen, de versteende
overblijfselen van deze organismen.
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Nog veel oudere resten worden opgevist in de Schelde. Van vroege tochten met
de ZZ 8 zijn tanden bekend van reusachtige haaien, Carcharodon megalodon, die
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over de hele wereld worden gevonden en wel 10 miljoen jaar of meer oud kunnen
zijn. Meer nog dan vreemd aandoende botten vestigden die oude versteende
haaientanden de aandacht op bij de door vissers opgehaalde zaken. Het zijn
aantrekkelijke verzamelobjecten die door de leek wel als prehistorische pijlpunten
worden aangezien. Dit speelde een rol bij het opvatten van fossielen verzamelen door
de oprichters van Kor en Bot in 1951. Van de opgeviste voorwerpen zijn de meest
recente van de tegenwoordige tijd; wij haalden eens een bot van een koe op en de
heer J. Schot BWzn zei dat dat best een overblijfsel kon zijn van een dier dat tijdens
de watersnoodramp van 1953 was omgekomen. Soms blijkt uit haksporen met een
metalen instrument dat zo'n bot afval van een hedendaagse slagerij is. Al dit is
mogelijk.

De grote zuidelijke olifant

Fig. 1. Mammuthus meridionalis, voorste deel van linker laatste bovenkies, Roggendam, Oosterschelde,
op de kroon gezien. Gemeentemuseum Zierikzee, x 4/5.

Laten wij ons overzicht van de fossiele zoogdieren die wij ophalen met de ZZ 8 gaan
beginnen met de olifantachtigen. Zij komen tegenwoordig niet meer in Nederland
voor behalve in dierentuinen en circussen. De bekendste fossiele olifant is de
mammoet die van ruwweg 120.000 tot 20.000 jaar geleden leefde in ons land en die
de twijfelachtige eer geniet als palaeontologische term te zijn doorgedrongen in het
spraakgebruik van politici en handelslieden, die er echter geen
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juiste voorstelling van hebben. Men denkt in het algemeen dat een mammoet een
bijzonder groot dier was. Het toonaangevende woordenboek der Nederlandse taal
van Van Dale dat ik altijd bij de hand heb als ik in het Nederlands moet schrijven,
leert ons dat het een prehistorische, zeer grote, behaarde olifant is en in
samenstellingen dient om een zeer groot exemplaar of een zeer grote soort van het
genoemde aan te duiden: mammoetvliegtuigen en mammoettankers. Minister Cals
zal wel in de Van Dale hebben gekeken toen hij een naam zocht voor zijn roemruchte
en door velen bejammerde onderwijswet: de mammoetwet.

Fig. 2. Mammuthus meridionalis, achterste deel van rechter laatste onderkies, Roggendam,
Oosterschelde, midden achter in de mand bij de mast op de ZZ 8, op de kroon gezien. Gemeentemuseum
Zierikzee, x 1/4.

De schuld ligt niet bij de palaeontologen die de media misschien beter hadden
moeten gebruiken maar die niet zo aan de weg timmeren. Zij weten hoe het komt:
de mammoet is helemaal niet groter dan de tegenwoordige olifanten, maar het idee
komt uit de begintijd van de zoogdierpalaeontologie, toen de geleerden de botten
van verschillende oudere en grotere olifantsoorten, zoals Mammuthus trogontherii
(tegenwoordig Mammuthus armeniacus) en Mammuthus meridionalis met een
schouderhoogte van 5 meter, toeschreven aan de mammoet Mammuthus primigenius.
In de grote collectie Zeeuwse olifantskiezen en -botten treffen wij zowel Mammuthus
primigenius als de twee grotere soorten aan maar ik zal het alleen over Mammuthus
meridionalis hebben voor zover het echte olifanten betreft.
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Een bizar brokstuk van een bovenkies van Mammuthus meridionalis, de grote
zuidelijke olifant van de Roggendam Zuid van Schouwen in de collectie van 1951
(Hooijer, 1953, pp. 193-194, pl. 1 fig. 2) is hier afgebeeld in fig. 1. Het omvat de
voorste vier afslijtingsfiguren van dwarsplaten en dat van het voortalon. De
emailranden steken uit boven het zachtere cement dat de valleien tussen de platen
opvult. Deze figuurtjes worden groter en vloeien samen tot één figuur naarmate de
afslijting voortschrijdt, vijf losse ringen in de vierde plaat van voren tot één figuur
overdwars in de voorste plaat (links in de afbeelding), die het verst is afgesleten. De
breedte van de kies is enorm: niet minder dan 11,5 cm. Dit wijst op Mammuthus
meridionalis, waarbij de breedte van de laatste bovenkies varieert van 9 tot 12,5 cm.
Hierop wijst ook het aantal dwarsplaten, lamellen, per 10 cm lengte van voor naar
achter gemeten, de laminaire frequentie, die hier 4½ bedraagt tegen 3½ tot 6 in
opeenvolgende evolutiestadia van Mammuthus meridionalis in Italië, van het onderste
Laiatico-stadium van 3,5 miljoen jaar tot het Bacton-stadium boven 1 miljoen jaar.
Op grond van deze gegevens kunnen wij de ouderdom van de Zeeuwse Mammuthus
meridionalis schatten op ongeveer 3 miljoen jaar. Dit wordt door gegevens van andere
exemplaren bevestigd. Zoals door een laatste onderkies (fig. 2) die men ziet liggen
in de ijzeren mand bij de mast, waar op iedere verzameldag de vondsten van die dag
in worden gelegd, de meridionalis kies in het midden achteraan, bovenin de
afbeelding.
Mammuthus meridionalis is in Nederland niet bijzonder algemeen, maar reeds
sedert het eerste decennium van deze eeuw bekend van Oosterhout in Noord-Brabant
en sinds het begin van de jaren twintig van de Klei van Tegelen in Limburg. De
Zeeuwse fossielen zijn bijzonder fraai, waarbij de laatste onderkies uit de
Oosterschelde bij Yerseke opgevist (Schreuder, 1944) speciale vermelding verdient.
In de Noordzee, halverwege tussen IJmuiden en Lowestoft in Groot-Brittannië, in
het gebied van de Bruine Bank, is Mammuthus meridionalis vaak opgevist. Ik
beschreef zeventien kiezen of delen van kiezen uit dit gebied afkomstig (Hooijer,
1984 bis), die geheel aansluiten bij de Nederlandse vondsten en tussen de 3 en 1
miljoen jaar oud zijn.

De ouderdom in kleuren
Bij opgekorde fossielen weet men nooit precies uit welke laag ze komen. Het is jaren
gebruikelijk geweest, in navolging van professor van der Vlerk, de fossielen uit de
Schelde ‘zwarte botten’ te noemen als ze zwart waren, en dat zou
correlatiemogelijkheden bieden (zie Hooijer, 1957). De zwarte botten zouden uit het
Onder-Pleistoceen dateren en ongeveer 2 tot 1½ miljoen jaar oud zijn; ouder dan de
bruine en grijze botten die uit hogere en dus jongere lagen komen. De zwarte botten
zouden ook harder zijn en een hoger asgehalte hebben dan de bruine of grijze. Zolang
het materiaal beperkt was liet het zich wel rangschikken in het schema van:
Onder-Pleistoceen zwart, Midden- en Boven-Pleistoceen bruin of grijs. Maar naarmate
wij de beschikking kregen over meer en nog meer fossiel materiaal bleek de
samenhang tussen kleur en ouderdom steeds losser te worden en eigenlijk niet
houdbaar. Het kleur/ouderdom systeem is niet te rijmen met het feit dat de kiezen
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van Mammuthus meridionalis opgekord bij de Roggendam minder zwart zijn dan
die opgevist bij Yerseke beschreven door Schreuder (1944), terwijl het materiaal van
beide vindplaatsen precies even primitief is. Wat mejuffrouw Schreuder beschreef
waren zwarte kiezen, terwijl die van de Roggendam
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alleen pikzwart email hebben; het cement tussen de platen is grijs en de wortels van
de kiezen zijn bruin. Dit wijst erop dat kiezen van een en hetzelfde stadium van
Mammuthus meridionalis niet altijd even zwart zijn. Er zijn zelfs plaatselijke
verschillen in de mate waarin de fossielen van Zeeland zwart getint zijn. Het maakt
de indruk alsof fossielen in een bad van zwarte verf zijn gedompeld en dat de verf
niet overal even goed aanslaat of doordringt naar binnen.
Een zeer illustratief voorbeeld toonde mij de heer J. Schot BWzn eens in 1977,
een ogenschijnlijk zwart kanonbeen van een paard van de Roggendam. Het bot is op
een gelukkige wijze dwars doorgebroken en op het breukvlak zien wij een
oppervlakkig laagje zwart, een mm dik, terwijl de rest van het compacte bot, een cm
dik, bruin van kleur is. Verder dan een mm is de zwarte kleuring niet in het bot
doorgedrongen. De zwarte kleur aan het onbeschadigde oppervlak is geen betrouwbaar
kenmerk voor ouderdom hoger dan die van bruine of grijze botten. Men dient het
fossiel eerst grondig te ontzilten, schoon te maken en dan te laten opdrogen; in dat
proces kan een zwart bot bruin of grijs worden. Zo was er grote vreugde aan boord
van de ZZ 8 op 27 augustus 1976 tijdens een tochtje en petit comité, mij aangeboden
door de gebroeders J. en W.C. Schot om enkele problemen efficiënter door te kunnen
nemen. Hierbij haalde de heer J. Schot BWzn een stukje onderkaak met een kies van
de Roggendam op. Het bleek van een hyaena te zijn en het was helemaal zwart. Het
had er alle schijn van dat wij hier nu eindelijk een bot hadden van de
Onder-Pleistocene Crocuta perrieri, die tot nog toe uit de Zeeuwse wateren alleen
bekend was van vermoedelijke bijtsporen op zwarte botten en versteende keutels,
coprolieten genaamd. Dit in tegenstelling tot de beter vertegenwoordigde bruine
grottenhyaena Crocuta spelaea, die minder dan een half miljoen jaar oud is. Ik nam
het stuk mee naar huis voor de noodzakelijke bewerkingen (schoonmaken, ontzilten
en opdrogen) en voor mijn ogen zag ik het kaakbeen bruin worden en de emailkroon
van het kiesje zwartbruin en grijs gevlamd. Het was een fraai kleurenspel, maar
daarmee was dit helemaal geen zwart bot meer. De kenmerken die aan het kiesje
ontleend kunnen worden geven geen uitsluitsel bij de soortbepaling; dit gebitselement
is bij beide soorten gelijk van bouw. Wij zullen dus betere vondsten moeten afwachten
alvorens Crocuta perrieri naast Crocuta spelaea op de lijst van Zeeuwse fossielen
mag komen te staan. Het is ook niet al zwart wat er blinkt in de ‘zwarte bottenfauna’.
Men realiseerde zich al lang dat de schedels van de walrus Odobenus huxleyi, die
tot de zwarte bottenfauna worden gerekend, bruin van kleur zijn.
Laat ons in het oog houden dat de kleuring van de fossielen die opgehaald worden
in sterke mate afhankelijk is van het omgevende medium en van de aard van het
materiaal zelf. Email kleurt anders dan been. Aan de vorm, de bouw van fossiele
resten valt niet te twijfelen en met behulp van deze kenmerken bepaalt men de soort.
De kleur is van weinig of geen belang bij de determinatie. De zwarte botten zijn ook
niet alle van gelijke ouderdom, verre van dat. Een fauna als geheel genomen kan
nooit ouder zijn dan haar jongste elementen. Deze overweging dient een rol te spelen
bij alle correlaties die men uitvoert. De hoornpit van Gazella deperdita, olim Gazella
schreuderae van Grubbenvorst, die al eerder in dit artikel ter sprake kwam, is geheel
zwart, maar wel zeker van Pliocene ouderdom. De Mio-Plioceen grens ligt bij 5
miljoen jaar. Om haar zwarte kleur zou de Nederlandse gazelle tot de zwarte
bottenfauna kunnen worden gerekend, maar dit dier, thans gebonden aan woestijnen steppegebieden, doet vreemd aan in de
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door zwarte zoogdierfossielen vertegenwoordigde fauna uit het Plio-Pleistoceen om
de Noordzee, waar van deze condities geen sprake kan zijn geweest (Schreuder,
1949). De ‘zwarte bottenfauna’ is een gedachtenconstructie die minder belangrijk is
dan men wel heeft gemeend.

De mastodont
Er is een tweede olifantachtige in de Zeeuwse wateren opgevist zowel bij Yerseke
als in de Roggendam. Deze verschilt van de echte olifant Mammuthus meridionalis
die reeds ter sprake is gekomen in dat het knobbelkiezen heeft als een varken en een
kloof midden over de kiezen van voor naar achter. De Franse palaeontoloog Dr. G.
Cuvier gaf dit uitgestorven dier in 1817 de naam Mastodon of tepeltand. Hij zag de
gelijkenis in vorm van de kiesknobbels met de tepels van een zogende vrouw. De
moderne benaming van de Zeeuwse mastodont is Anancus arvernensis. Van deze
soort zijn complete skeletten gevonden in Italië, die aantonen dat de beenderen veel
op die van echte olifanten lijken, maar dat het lichaam niet zo hoog en kort is. In de
bovenkaak kwamen lange en rechte stoottanden tot ontwikkeling. De ledemaatbotten
zijn gedrongen van bouw; ze zijn zelfs iets kleiner dan die van de huidige olifanten.
In de collectie van het museum te Zierikzee uit 1951 van de Roggendam zijn twee
onafgesleten kiezen, slechts incompleet aan de voorkant, die zeker van één en
hetzelfde individu afkomstig zijn. Een achterste kies uit de rechter bovenkaak en een
achterste kies uit de rechter onderkaak. In 1953 heb ik beide kiezen met bijkomend
materiaal uitvoerig beschreven en van verschillende kanten afgebeeld (Hooijer, 1953,
pp. 185-187, 188-190, pl. 1 figs. 1, 3, 4; pl. 2 figs. 1 en 3). Ik beeld ze hier af (fig.
3), zoals ze op elkaar sluiten als het dier de bek gesloten houdt, van de tongzijde
gezien. Anancus arvernensis is een zeldzaam element in de Zeeuwse fossiele fauna
en de vondst van twee kiezen van één individu is een dubbele zeldzaamheid.
Evenals de kiezen van Mammuthus meridionalis kunnen die van Anancus
arvernensis geheel zwart email en cementoppervlak hebben, maar ook wel kleurloze
plekken op het email dat blauwgrijs kan zijn op plaatsen waar het bedekt is geweest
met cement of op breukvlakken, en bruin op cement en dentine (tandbeen, de kern
van de knobbels). De eerste conservatietoestand zien wij op de Yerseke-kies en de
tweede op die van de Roggendam, net als bij Mammuthus meridionalis. In de
omgeving van Nederland komt Anancus arvernensis voor in dezelfde Pliocene en
Onder-Pleistocene lagen als Mammuthus meridionalis: Duitsland, Frankrijk
(Auvergne, vandaar de naam), Groot-Brittannië en ook in Zuid-Europa (Italië en
Spanje), Oostenrijk en Oost-Europa. Het is geen wonder dat de twee olifantachtigen
tezamen in de Zeeuwse wateren voorkomen.

De sabeltandtijger
De eerste keer in mijn tijd dat de ZZ 8 een fossiel ophaalde van een soort waarvan
er nog niets in Nederland was gevonden ging het om de sabeltandtijger. Homotherium
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latidens. Het was de rechterhelft van de onderkaak, waar alle kiezen en tanden
uitgevallen waren en die incompleet was achteraan. Het stuk is zwartbruin van kleur
en komt van de Roggendam. Ik kreeg het stuk van de heer P. van Beveren en gaf er
een beschrijving en drie afbeeldingen van (Hooijer, 1962). In fig. 4 zijn deze
afbeeldingen weergegeven.
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Fig. 3. Anancus arvernensis, rechter laatste boven- en onderkiezen op elkaar sluitend, Roggendam,
Oosterschelde, van de tongzijde gezien. Gemeentemuseum Zierikzee, x 3/4.

Homotherium latidens is een sabeltandtijger, bekend van het Midden-Pleistoceen
van Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië en kwam met deze vondst voor het
eerst in Nederland voor zover onze kennis ging. De ‘sabels’ van de sabeltandtijger
zijn als Turkse kromzwaarden of scimetaren: sterk zijdelings samengedrukt en
messcherp, de hoektanden waarmee het dier kan steken en scheuren. Een
ontzagwekkend en gemakkelijk te herkennen element. De onderkaak die wij hier
hebben vertoont een steile voorrand, de kassen voor twee snijtanden en een hoektand,
de brede en licht holle oppervlakte opzij voor de bovenhoektand die langs de
onderkaak vrij naar beneden is gericht; de configuratie specifiek voor deze
sabeltandtijger. Dit niet zo goed ogende kaakbrokje is niettemin een van de
belangrijkste vondsten ooit door de familie Schot met de ZZ 8 in de Ooster- of
Westerschelde opgedaan.
Een reconstructietekening vervaardigd door Margaret Lambert is gegeven in fig.
4 bis. Naar uit de in de Friesenhahn Cave in Texas gevonden complete skeletten van
Homotherium blijkt dat het dier sterk verlengde voorste ledematen had, terwijl de
achterste ledematen kort waren; het liep daarmee op de voetzolen. Uit vondsten van
jonge mammoetbeenderen bij die van Homotherium kan worden afgeleid dat de
sabeltandtijger in staat was jonge olifanten te slaan, iets waar de
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hedendaagse tijger niet toe in staat is. Dit komt omdat de kalfjes beschermd worden
door de hele olifantskudde. Men zou hieruit de conclusie kunnen trekken dat het
sociale leven bij de mammoet minder ontwikkeld was dan bij de huidige olifanten.

Fig. 4. Homotherium latidens, rechter onderkaakshelft, Roggendam, Oosterschelde, van binnen, van
boven en van buiten gezien. Gemeentemuseum Zierikzee, x 4/5.
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Fig. 4 bis. Homotherium, reconstructietekening van Margaret Lambert.

De neushoorn van Jean Viret
Uiterst zeldzaam, en waarachtig bijna onopgemerkt gebleven tussen de vele resten
van de gewone wolharige neushoorn in de Zeeuwse bottenfauna, is een oudere
neushoornsoort die nog geen twintig jaar geleden, in 1972, door de Franse
palaeontoloog Dr. C. Guérin onder de naam Dicerorhinus jeanvireti is beschreven.
Deze soort leefde in het Boven-Plioceen, van 3 tot 2 miljoen jaar geleden, in
Zuid-Europa (Frankrijk, Spanje, Italië) en Oost-Europa (Tsjechoslowakije, Hongarije
en Roemenië) en is door zijn eenvoudiger bouw en lagere kronen van de kiezen te
onderscheiden van de wolharige neushoorn, Coelodonta antiquitatis, uit het
boven-Pleistoceen, die van bijna 200 vindplaatsen in West-Europa bekend is. Ik was
niet aan boord toen de kies, tot nog toe de enige, op 27 september 1980 uit de blubber
van 35 m diepte in de al vaker genoemde Roggendam ten zuiden van Schouwen werd
gepikt door de kleinzoon van de heer J. Schot BWzn, Jaco Moerland. De kies baarde
aanvankelijk geen opzien en werd als van een wolharige neushoorn neergelegd in
het gemeentemuseum te Zierikzee. Ik zag die kies voor het eerst bij een routinebezoek
aan dat museum op 16 januari 1981. Er ging wat door mij heen: dit was de vierde
kies uit de rechter bovenkaak, prachtig geconserveerd, van een neushoornsoort met
veel lagere kieskronen dan de wolharige neushoorn en niet daarmee te vergelijken!
Hier was weer een nieuw element voor de Nederlandse fossiele fauna. Ik kreeg de
kies mee naar huis om er over te schrijven, in twee talen (Hooijer, 1981 en 1981 bis).
De kroon van de kies weergegeven in fig. 5, is 55 mm overdwars en 36 mm van
voor naar achter op het slijtvlak en valt op door het naar binnen hellen van het
buitenvlak, de twee emaileilandjes in het midden en de ontwikkeling van de
emailkraag, het cingulum, aan de binnenzijde. De kies is niet te onderscheiden van
Dicerorhinus jeanvireti uit Zuid- en Oost-Europa; eveneens niet van Dicerorhinus
etruscus uit de Klei van Tegelen (Onder-, maar niet onderste Pleistoceen); maar die
soort is jonger dan D. jeanvireti en in tegenstelling tot de laatstgenoemde soort niet
geassocieerd met de mastodont Anancus arvernensis en wel met een meer
geavanceerde vorm van Mammuthus meridionalis dan diewelke bij D. jeanvireti
voorkomt.
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Dat de kies die wij nu hebben helemaal zwart is, een kleur die niet afwasbaar is,
vermeld ik terloops; het kan best zijn dat als wij méér kiezen van de oude neushoorn
vinden deze gedeeltelijk bruin of grijs zijn, de kleurvariatie die wij ook bij de grote
olifant uit het zuiden en de mastodont van de Zeeuwse wateren vastgesteld hebben.
Dicerorhinus jeanvireti sluit mooi aan bij deze twee meer zuidelijke elementen in
de bottenfauna van Zeeland en het is niet zo'n wonder dat wij hem nu ook in
Nederland hebben gevonden.

Fig. 5. Dicerorhinus jeanvireti, vierde kies uit rechter bovenkaak, Roggendam, Oosterschelde, op de
kroon gezien. Gemeentemuseum Zierikzee, x 2.
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De kleine zeehond
De kleine zeehond Phocanella minor is ook een zeldzaam element in de Zeeuwse
bottenfauna. Hij is pas voor het eerst in 1975 uit ons land beschreven (Hooijer, 1975).
Het fossiel is een stuk heiligbeen, sacrum, van een schelpenzuiger in de
Westerschelde, mij ter hand gesteld door mijn vriend en collega Dr. P.H. de Buisonjé
te Amsterdam. Het is volledig niet te onderscheiden van Phocanella minor zoals die
reeds in 1876 door de Belgische palaeontoloog Dr. P.J. van Beneden is beschreven
uit het Bekken van Antwerpen. Gezien van beneden is het sacrum in fig. 6 te zien.
Het zou wenselijk zijn voor de kleine zeehond evenals voor de sabeltandtijger en de
neushoorn van Jean Viret dat wij op meer vondsten zouden kunnen bogen dan de
enkele stukken die wij nu in handen hebben. Ook de zeehond is volledig zwart door
en door, niet afwasbaar, en hiervoor geldt hetzelfde dat wij al opmerkten bij de
neushoorn van Jean Viret, namelijk dat hij later veelkleuriger zal kunnen blijken te
zijn

Fig. 6. Phocanella minor, heiligbeen, Westerschelde, van beneden gezien.
Teylers Museum, Haarlem, x 2 1/4.
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De Europese ezel
Met enig voorbehoud vermeld ik hier de Europese ezel, Equus hydruntinus, de
nieuwste aanwinst voor de fossiele fauna van de Noordzeebodem bij de Bruine Bank
tussen IJmuiden en Lowestoft in Groot-Brittannië (Hooijer, 1984, 1985), die nu ook
in Nederland gevonden zou zijn, maar die ik niet gezien heb. De Europese ezel is in
zijn metapodia (middenhands- en middenvoetsbeenderen) niet te onderscheiden van
de gewone ezel en in mijn eerste publicatie over de ezel uit de Noordzee noemde ik
hem dan ook Equus asinus. De Finse palaeontologe Dr. A. Forstén heeft mij erop
gewezen, dat er in Europa nooit kiezen van Equus asinus zijn gevonden, behalve die
van huisezels waar de Noordzee-ezel te groot voor zou zijn. Een soortsbepaling zoals
van deze ezel kan alleen zeker zijn als wij zowel kiezen als botten hebben en van de
ezel uit de Noordzee hebben wij nog geen kiezen. Voor Dr. Forstén is het zeker dat
de botten van de ezel uit de Noordzee tot Equus hydruntinus behoren, een soort wilde
ezel of klein wild paard uit het Boven-Pleistoceen. Het werd voor het eerst beschreven
door de Italiaanse palaeontoloog Dr. E. Regalia in 1904 uit de Grotta Romanelli in
Otranto in Zuid-Italië, vandaar de naam (Hydruntinum=Otranto). Sedertdien is Equus
hydruntinus veelvuldig gevonden in West-Europa, van het Midden- en
Boven-Pleistoceen tot in het Neolithicum (Nieuwe Stenen Tijdperk), en nu ook in
Groot-Brittannië. In mijn tweede publicatie over de ezel uit de Noordzee (Hooijer,
1985), waarbij behalve metapodia ook een teenkootje dat heel karakteristiek is voor
de soort kon worden vermeld, noem ik hem met dank aan Dr. A. Forstén nu Equus
hydruntinus, de Anglo-Dutch Ass. Op grond van de localiteit in de Noordzee waar
veel materiaal voorkomt van Mammuthus meridionalis (Hooijer, 1984 bis) is het
waarschijnlijk dat Equus hydruntinus ook in Nederland zal worden gevonden, aldus
het hiaat opvullend tussen continentaal West-Europa en Groot-Brittannië. Dit is
mogelijk reeds het geval: een metapodium zou zitten in een collectie in de
Oosterschelde opgeviste beenderen (maar niet door de ZZ 8, zoals de heren J. en
W.C. Schot BWzn mij verzekerd hebben). De vindplaats en de locatie van dit beenstuk
is mij niet bekend; er is in ieder geval tot op heden niet over gepubliceerd. Onder
voorbehoud mogen wij Equus hydruntinus wel tot de Zeeuwse bottenfauna rekenen.

De zeekoe
Als laatste vermeld ik een stuk rib van een zeekoe, opgevist in de Westerschelde,
dat ik toevallig vond bij het doorkijken van fossiel walvismateriaal uit Zeeland in
het geologisch museum te Leiden. Zeekoeribben zijn gemakkelijk te onderscheiden
van walvisribben door hun massieve bouw, die de dieren helpt bij het passieve duiken
en actieve boven komen. Ik had de ribbenkast van een Miocene zeekoe uit Eibergen,
provincie Gelderland, Metaxytherium cf. medium, goed leren kennen (Hooijer, 1977)
en er is geen twijfel aan dat het ribstuk uit de Westerschelde van een zeekoe is, meest
waarschijnlijk de 5e of 6e rib aan de rechterkant van het borstbeen. Helaas is een
stukje rib (Hooijer, 1982) niet voldoende om zelfs maar het geslacht, het genus, van
de Zeeuwse zeekoe vast te stellen: Halitherium, Metaxytherium of Felsinotherium
uit het Mioceen, 25 tot 5 miljoen jaar geleden, en Plioceen, 5 tot 2 miljoen jaar
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geleden, zijn binnen het bereik van de mogelijkheden. Ook in dit geval blijft er nog
veel te wensen over en zal de ware identiteit van de zeekoe uit Zeeland pas in de
toekomst kunnen blijken.
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Besluit
Hoewel veel bereikt is, is er nog veel nader vast te stellen over de opgeviste
diersoorten van de familie Schot op de ZZ 8. Als het verzamelen op de Scheldebodem
van fossielen even enthousiast doorgaat in de komende veertig jaar als in de afgelopen
veertig jaar, hoeveel aanwinsten zullen wij dan nog boeken? Ik heb een Nederlands
overzicht van onze kennis gegeven bij het 25-jarig bestaan van Kor en Bot (Hooijer,
1979) en de nieuwe aanwinst de neushoorn van Jean Viret gemeld bij het 30-jarig
bestaan (Hooijer, 1981), ook in onze landstaal in de Zierikzeesche Nieuwsbode
(Hooijer, 1981 bis).
Zolang onze cultuur blijft bestaan zal men doorgaan met het verrijken van onze
kennis omtrent de uitgestorven dierenwereld, dat alleen mogelijk is met de
medewerking van mensen als B.W. Schot, J. Schot BWzn en W.C. Schot BWzn en
hun nageslacht, die de niet zo eenvoudig te bereiken Zeeuwse botten op de
Scheldebodem beschikbaar hebben laten komen. Wij zullen hen daar altijd dankbaar
voor blijven.
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Een Zierikzeese kroniek (693-1473)
door drs. J.G. Smit
Inleiding
In 1908 werden door prof. De Blécourt, op basis van een manuscript en aantekeningen
van wijlen mr. Bezemer, de rechtsbronnen van de stad Zierikzee gepubliceerd1.. In
de inleiding op deze uitgave werden de geraadpleegde ‘voorbodenboeken’, registers
met voorschriften door het stadsbestuur afgekondigd hoe het in de stad diende toe
te gaan, opgesomd en kort beschreven.
Wie, gewapend met deze kennis, thans onderzoek doet naar deze bronnen, komt
voor verrassingen te staan. Niet alleen is het moeilijk om aan de hand van de summiere
beschrijvingen uit 1908 de nu aanwezige manuscripten te identificeren, in de archieven
blijken zich soms meer en soms minder voorbodenboeken te bevinden dan er vroeger
waren2.. Een tot nu toe niet gesignaleerd exemplaar in het Rijksarchief in Zeeland
trekt in het bijzonder onze aandacht, omdat het tot de oudste groep manuscripten
behoort en teksten bevat die ons van elders niet bekend zijn. Daaronder bevindt zich
een Zierikzeese kroniek, die loopt van 693 tot 1473.

De manuscripten
Het hier bedoelde voorbodenboek3. is in hoofdzaak door twee verschillende handen
geschreven. De eerste hand behoorde aan een geoefende schrijver: het schrift is
regelmatig en vertoont weinig opvallende kenmerken. Deze hand schreef o.a. de
voorboden van 1485 af, delen van het waterrecht, de ordonnantie op de weeskamer
en het groot privilege van Maria van Bourgondië4..
De tweede hand was die van een tamelijk ongeoefende schrijver: zijn regels dansen
soms en hij maakt grove spelfouten. Karakteristiek voor hem zijn de schrijfwijze
van de letters r (als z.) en a (als een soort u). Daarnaast schreef deze hand een
nederlands, dat duidelijk dialectische kenmerken vertoont.
Tot het slordige schrijven en de spelfouten reken ik woorden als Varnckeryc (895),
Dordret (1418), Phipils (1467) en tSycht (1468), evenals het geen onderscheid maken
tussen v en w (vaer/waar, vorden/worden, weel/veel, hantwesten/handvesten,
wint/vindt, wolcx/volks, winc/ving, wan/van (of won), wyf/vijf, wloet/vloed. Op
ongeoefend zijn, en daardoor fonetisch schrijven en vermoedelijk dicht bij de lokale
uitspraak blijven, wijzen Sakermente (1319) en lans (lands, 1415) en de leenwoorden
ghevondert (gefundeerd, 1454), dysterwerden (destrueerden, 1466-1468), yustycie
en rmeederyeren (remediëren, 1473). Ook de schrijfwijze van de vreemde namen in
1099, 1412 en 1429 is hiertoe te rekenen.
Misschien was het voor deze schrijver voldoende duidelijk één enkele klinker te
noteren, als wij een dubbele of lange klinker verwachten: res/rees, macht/maagd,
drochte/droogte, twalven/twaalven, toch/toog, oplop/oploop, vel/veel, altos/altoos.
Op het Zuidwestnederlandse taaleigen gaan de volgende schrijfwijzen en woorden
terug5.: stae(e)rf en sturwen/stierf en stierven (1404 en later), reeyn/regen (1460),
zeef (een graanmaat, 1464), barnen/branden (1466), weyster/venster (1472), alsmede
het gebruik van de -ar- klank i.p.v. -er- in hartoge, barghe (1427),
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karckken (1468), waerlt (wereld, 1471). Op grond van deze kenmerken kunnen wij
stellen dat vermoedelijk een Zierikzeeënaar de matig geoefende afschrijver van de
kroniek in dit manuscript is. Opvallend is het gebruik van connick voor koning (vanaf
1429), prynsce voor prins (1355) en buyss(c)op voor bisschop (1456, 1471).
Van deze tweede hand zijn teksten, die deels van een minder ambtelijke en minder
formele aard zijn: ‘een scoen ghebet’, een reeks gedichten op de graven van Holland6.,
een opgave van de grootte van Zeeland en de kroniek7.. De tekst van de omvang van
de Zeeuwse eilanden is door de schrijver zelf van het jaartal 1509 voorzien. Elders
in het manuscript heeft een geheel nieuwe hand een bericht uit datzelfde jaar
genoteerd8.. Op grond hiervan concludeer ik dat onze minder geoefende schrijver in
1509 of kort daarvoor geschreven zal hebben.
Daarbij doet zich het opmerkelijke feit voor dat het manuscript, voorzover het
zich bij eerste kennismaking liet ontsluiten (grote delen van het handschrift zijn
verbleekt en alleen onder een ultraviolet-lamp te lezen), geen gedateerde teksten
bevat uit de jaren na 1485 (van de geoefende hand) of 1482 (van de minder geoefende
hand)9.. De laatste in de kroniek vermelde datum is 10 september 1473. Dit betekent
dat de afschrijver uit 1509, behalve de opgave van de grootte van Zeeland, geen
eigen inbreng in het manuscript heeft gehad en dus een ouder exemplaar heeft
gekopieerd, of uit meerdere oudere handschriften en hem ter beschikking staande
teksten een eigen versie van een Zierikzees voorbodenboek heeft samengesteld.
Een tweede manuscript dat de kroniek bevat, berust in het oud-archief van de stad
Zierikzee10.. Het grootste deel van de erin afgeschreven teksten, waaronder de
voorboden van 1485 (vervolgd tot 1565), de ‘costumen’ om rechtvordering te doen
in simpele zaken, de zeerechten (o.a. de rollen van Oléron) en de ordonnantie op de
weeskamer, is door dezelfde hand geschreven. De laatstgedateerde tekst van deze
hand is van 10 juni 1589; andere handen hebben o.a. afkondigingen van het stadhuis
tussen 1591 en 1 jan. 1614 opgetekend11.. De eerstgenoemde hand heeft dus circa
1590 geschreven. Hij heeft ook een gewijzigde tekst van de kroniek afgeschreven.
Het eerstvermelde jaar van deze versie van de kroniek is 1425; het laatste is 1473
gebleven, zodat ook de nieuwe kopiïst het niet nodig heeft geacht de kroniek te
vervolgen. Verder is de zinsvolgorde vaak veranderd en zijn nieuwe bijzonderheden
toegevoegd. De belangrijkste wijziging heeft echter betrekking op het verslag van
de gebeurtenissen in 1469-1473. De tekst hiervan is losgeraakt van de rest van de
kroniek en, met aanvullingen, een zelfstandig geheel gaan vormen onder een eigen
opschrift. De aard van de aanvullingen (waarover hierna meer) doet veronderstellen
dat de oorspronkelijke schrijver ervan dichter bij 1473 geleefd zal hebben dan bij
1590.
Voor de volledigheid moet hier worden vermeld dat nog een derde afschrift van
de kroniek bekend is. Dat bevindt zich in een voorbodenboek dat circa 1720 is
samengesteld12.. Het bevat onder de titel ‘Corte verhaelingen van 'tgeen geschiet is
in en aangaende der stede Ziericzee’ slechts een uittreksel uit onze kroniek. Alleen
de Zierikzeese en Schouwse gebeurtenissen en de weersberichten uit de jaren 1449,
'54, '60, '64, '65, '68, '71-'73 zijn overgenomen.
Dit uittreksel is wel voortgezet, tot 1682, en eindigt bij wijze van ‘status’ met een
bericht over de welvaart van Zierikzee in 1720. Het zijn deze Zierikzeese berich-
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ten, die terecht zijn gekomen in achttiende eeuwse publikaties als de Tegenwoordige
Staat van Zeeland13. en het werk van De Kanter14. en via hen in de latere literatuur
over Zierikzee. De oudere Zeeuwse kroniekschrijvers Van Reygersbergh, Boxhorn
en Smallegange15. schijnen de Zierikzeese kroniek niet gekend te hebben.

Gezicht op Zierikzee, ca. 1620. (Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. 798-1, folio 140 v.)

De kroniek
De kleine Zierikzeese kroniek, die hierna wordt uitgegeven, beslaat de jaren 693-1473.
Qua vorm komt zij overeen met andere korte kronieken die in een stedelijk milieu
zijn ontstaan na het midden van de vijftiende eeuw. Deze bestaan uit jaartallen-lijsten
met een korte opgave van de belangrijkste gebeurtenissen. Ook voor de Zierikzeese
kroniek geldt dat zij alleen in afschrift is overgeleverd en dat de oorspronkelijke
bedoeling van haar samensteller (onderwijs? compilatie voor een groter werk of voor
eigen plezier?) niet meer te achterhalen is16..
De in dergelijke kronieken opgetekende bijzonderheden zijn te verdelen in drie
categorieën: a) belangrijke internationale gebeurtenissen, zoals de dynastieke
geschiedenis van het Bourgondische huis en de oorlogen van Karel de Stoute (voor
de oudere tijden worden evenementen rond de Hollandse graven en naburige vorsten,
de keizers van het Duitse Rijk en de koningen van Frankrijk en Engeland
gecompileerd); b) berichten die het alledaagse leven raken, maar van uitzonderlijke
betekenis zijn: wonderen, ongewone weersgesteldheden als extreme warmte en koude,
stormen en overstromingen, opmerkelijke zaken aan het firmament en hoge of lage
prijzen; c) gebeurtenissen van regionale en lokale aard.
Alle drie categorieën zijn terug te vinden in de tot nu toe niet gepubliceerde
Zierikzeese kroniek (alleen de wonderverhalen komen er niet in voor). Zij is daarom
niet alleen naar vorm maar ook naar inhoud geheel vergelijkbaar met andere
‘stadskronieken’ of ‘lokale aantekeningen’17. als de oudste Kamper kroniek18., de
Rotterdamse kroniek19., het Sneker kroniekje20., een oud kroniekje met Bredase
interpolaties21. en de Tielse kroniek22.. Hiervan heeft vooral de Rotterdamse kroniek
vanaf het midden van de vijftiende eeuw veel gemeen met de Zierikzeese, waarbij
opgemerkt moet worden dat in laatstgenoemde de gebeurtenissen veel summierder
zijn beschreven.
Steunt de kronikeur voor het oudste deel van zijn geschiedenis waarschijnlijk op
Franse of Zuid-Nederlandse bronnen, hetgeen blijkt uit het grote aantal gebeurte-
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nissen dat vermeld wordt uit de Honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland,
het noemen van Hugo Capet en de Tempeliers, na het midden van de vijftiende eeuw
komt de schrijver dichter bij zijn eigen tijd en nemen de weersberichten en
vermeldingen van plaatselijke gebeurtenissen toe. Het zijn de gegevens over de
aardbeving van 1449, de fundering van de toren in 1454, de koude winters van 1458
en 1460, de details van de storm van 1464, de huldiging van Karel de Stoute in 1468
en het vergulden van de toren op het gasthuis in 1472 die de waarde van de Zierikzeese
kroniek bepalen, omdat zij tot nu toe nergens anders vermeld worden.

Hertog Karel de Stoute.
Houtsnede uit: Dits die excellente cronike van Vlaenderen...
(Antwerpen, W. Vorsterman, 1531 f. 131)

Opvallenderwijs ontbreekt een bericht over de storm op 30 april 1451, wat de
twijfel aan de waarheid van dit bericht in de Bredase kroniek versterkt23.. Ook de
stadsbrand van 1458, vermeld door Reygersbergh, ontbreekt.
Een persoonlijke tint wordt aan het geheel gegeven door het moralistische
commentaar op de gebeurtenissen in Zierikzee tussen 1469 en 1473, waarbij de
kroniekschrijver de wettigheid van het stadsbestuur en daarmee van al zijn handelin-
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gen stelt boven alle andere zaken, zoals een grote toename van de stedelijke schulden.
Van de tekst van de oorspronkelijke kroniek moeten meerdere exemplaren in
omloop zijn geweest. Eén ervan is zoals wij hebben geconstateerd in 1509 gekopieerd
door een inwoner van Zierikzee, die het bestaande einde van de kroniek in 1473
handhaafde. Een ander exemplaar is in handen gekomen van iemand die de tekst
vóór 1425 heeft laten vervallen en het tijdvak tot 1473 heeft aangevuld met details
en nieuwe gegevens bij de jaren 1454, 1456, 1465 en 1468. Deze aanvullingen zijn
belangrijk en aanzienlijk: de namen van de hoofdpersonen uit 1472-1473 worden
vermeld en de partijen krijgen hun traditionele namen ‘Hoeken’ en ‘Kabeljauwen’24..
Ook de reden waarom de inhuldiging van Karel de Stoute buiten de stad moest
plaatsvinden, wordt nu vermeld. Deze bewerker achtte het oorspronkelijke
commentaar op de gebeurtenissen van 1469-1473 overbodig, maar bezat wel de
kennis om de namen van de hoofdpersonen toe te voegen alsmede die van de
partijnamen. Ook beschikte hij over een afschrift van een contemporaine brief, dat
hij toevoegde.
Helemaal vrij van moralisering was ook deze kronikeur niet. Een schrijffout, die
hij in zijn exemplaar van de oorspronkelijke kroniek onder ogen kreeg (waar ‘nieuw
recht’ inmiddels veranderd was in ‘nieuw licht’), gaf hem aanleiding tot een
bespiegeling over licht en donker. Daar deze bewerker namen heeft kunnen toevoegen
zal hij, rekening houdend met mondelinge overlevering, niet meer dan twee generaties
na 1473 geleefd hebben. Ook hij heeft geen reden gezien de kroniek up to date te
brengen. Zijn bewerking is overgeschreven en opgenomen in een voorbodenboek,
dat circa 1590 is samengesteld.

Wijze van uitgeven
De kroniek wordt uitgegeven naar het oudste manuscript (A genoemd). De
uitbreidingen uit het manuscript B zijn tussen vierkante haken toegevoegd. Daar
waar B andere woorden heeft dan A is dit in noten verantwoord. Verschillen tussen
A en B in spelling en volgorde van woorden worden niet vermeld. De jaartallen, in
de manuscripten in Romeinse cijfers geschreven, zijn door mij omgezet in arabische
en voor de duidelijkheid vet gezet. Eveneens wegens de leesbaarheid zijn het gebruik
van hoofdletters en woordscheiding en -verbinding genormaliseerd.
De slordige wijze van schrijven van woorden en het taalgebruik van A zijn volledig
gehandhaafd. Waar nodig zijn woorden en gebruikte spellingen in noten verduidelijkt.
De historische gebeurtenissen en personen worden in noten toegelicht. Dat is niet
gebeurd bij de jaren 1469-1473, omdat het verhaal hier grotendeels voor zichzelf
spreekt. Door dit alles is het notenapparaat nogal uitgebreid geworden.
Twee bijlagen zijn toegevoegd. In het oud-archief van de stad Gouda werd een
brief van het Zierikzeese stadsbestuur aangetroffen, waaruit duidelijk wordt hoe dit
de herbouw van de in 1466 verbrande kerk heeft aangepakt. Het schriftelijke gegeven
van een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde aannemers is waardevol
genoeg om in dit kader gepubliceerd te worden. De tweede bijlage bevat het verhaal
van de gebeurtenissen in Zierikzee in de jaren 1469-1473 volgens B. Zoals vermeld
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is dit verhaal in manuscript B losgeraakt van de kroniek en aanzienlijk herzien en
herschreven. In deze bijlage is ook de tekst van de brief van Jacob Oelez. opgenomen.
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Een cleyn chronycke25.
[f. 102v26.] VM C XCIX A creatione mundi usque ad nativitatem Christi27..
MCCCXL ab Adam usque ad dilivium28..
IXC XLIIII a deluvio usque ad Abraham29..
IIIM XV ab Abraham usque ad adventum Christi30..
693

Erat primus episcopus Traiectensis31..

792

Hedelijc die eerste grave van Vlanderen32..

808

Dieryck die eerste grave te Hollant33..

895

Huge Capyt woert conninck tot
Varnckeryc34..

1066

Willem die bastert wan Engelant35..

1085

begaen die orden van die Catusers36..

1099

wan Godewaert van Balgoennen
Jorhuyselem37..

1114

Die Tempelyers begonnen doe alre
eerst38..

1248

Willem van Hollant woart connync te
Rome39..

1304

was Zierixee belegen van den
Vlamyngen40..

1308

Die Tempellyers waerren verslagen41..

[1311]

Int jaer Ons Heeren als men begaen te
scryven XIIIC ende XI vernyeude eerst
Ons Heeren incarnacionem int waerlike
recht opten Corssavont42..

1319

Die feste began van den heylegen
Sakermente43..

1346

wan die conninck van Ingelant Kalis44..

1349

gingen die geeszallen45..

1350

was die stryt op Maze van der
keyserynen46..

1350

resen eerst die partyen van Kabelyaus
ende Hoecx47..
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1355

vinc die prynsce van Waels den conninc
van Vranckeryke by Potiers ende
woerden48. in Ingelant49..

1396

was die stryt op die Vryesen50..

1404

staerf hartoge Aelbrecht51..

1408

was die stryt op die Luckenaers52..

1412

was die hartoge van Orlegens verslagen53..

1414

was den groten brant tot Zierixee.

1415

was den stryt te Blangys. Daer worden
verslagen lansheeren ende rydders VI
dusent54..

1416

staerf hartoge Willem van Hollant55..

1417

wort Paerys gewonnen van hartoge Jan
van Bergongen56..

1418

waren die lieden van Dordret voer
Zierixee57..

1419

was hartoge Jan van Boergongen
verslagen58..

1423

staerf hartoge Reynout van Gelre59..

1424

doe gync Zuythollant in60..

1425

staerf hartoge Jan van Beyren61..

1426

was die stryt tot Brouwershavene62..

1427

wort Zevenbarghe ghewonen63..

1429

was men voer Oerlygens. Doe res die
macht64. ende connick Heynryck van
Ingelant was ghecront connick tot Parys65..

[f. 103] 1430

wart hartoge Philips hartoge van
Brabant66..

1433

wort dieselve heere67. tot Hollant68..
Ende doe wort gheboren die grave van
Cerloys, te weten Karle van Bergongen69..

1436

waren die Vlamyngen voer Kalys70..
Ende doe starf vrouwe Jacob71. van
Hollant72..
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1437

was die hartoge te Brugge73.. Doe was die
grote dyertyt74..

1438

was die grote steerfte75..

1446

was een hoge76. wloet op den
Palmesondach, den Xden dach in
aperellys77..

1449

was die aertbeveynge tot Zierixee op sint
Jorysdach78..

1452

was die orloge van Gent79..

1454

stat graf Karle80. vierscare in Zeelant als
outste sone van Hollant81..

1454

was den torne ghevondert tot Zierixee82..
[Eodem anno. De prince van Charloijs
troude de dochter van Bourbon83.]84..

1456

wort Davyt bastart van Borgongen
buyssop tot Wttrecht85..
[De hertoge van Bourgongien houdt zijn
ordinen in den Hage86., ende lagh voor
Deventer87.]88..
[Alsdoen viel den toren in den Briele
ende mede in sGravenhage]89..
[Die dolphijn van Vranckerijcke wordt
van zijnen vader verdreven, ende wordt
onderhouden van den hertoge van
Bourgongien Philips zoo in Brabant zoo
in Vlaenderen. Ende zijn huijsvrouwe
gelach binnen dien tijt van twee
kinderen90.]91..

1458

waren in jannewario III92. coude dagen,
te weten den XXII, XXIII ende XXIIIIen
dach, soe dat die arbeyders hoer nagelen
van hoeren handen of vroesen. Ende doe
lach die vrouwe van Carloys van een
dochter93..

1460

Van den XIsten dach feberuario vroost94.
tot den Xsten dach marcy ende men lyep95.
over Gouwe96. ende het doyde sonder
snee, sturm, hagel ende reeyn.
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was een groete drochte97. ende men cochte
om eenen Ingelsche nobel wyf zeef98.
tarwen99..
Ende op synte Matheusdach100. was die
meeste wynt die oyt man belevede, dat
binnen der stede van Zierixee meer dan
C schoersteenen omme woygen101. ende
veel huysen ende in den lande van
Scouwen wel XV molen102. ende bedorven
wel103. grote scepen ende menschen
binnen den lande daer zy op die reede
lagen an hoer ancker104..

[f. 103v] 1465

began binnen die Karsdagen een grote
coude soe dattet vroos105. dat men bier met
sleden uut Hollant brochte106. tot
Remmeerzuale107. ende in Zuyt Bevelant
brochte ende weel steden in Brabant
hadden groet ghebreeck. Ende der
sturwen weel beesten108. van honger ende
men want des someers niet veel goors109..

1465

[Tooght die grave van Charloijs met
openen banieren in Vranckerijcke tot
Stampis110. toe ende wan tegens den
coninck een strijdt111., ende lagh ontrent
Parijs wel zevenden maenden lanck totdat
hij zijn begeren van den coninck
hadden112.. Ende quam wederom in zijns
heeren vaderlant onghescendt]113..

1466

wan dieselve grave Dynant ende
dysterwerde114. die stede ende alle dat
lant115..
Ende doe barnde die Monsterkarcke tot
Zierixee116..

1467

staeerf hartoge Phipils [!] van
Bergongen117..
Ende doe wan hartoge Kaerle118. die stede
van Luyck ende dat gheheel lant
verdesterwerde119. hy ende voerde den
paeroen120. tot Bruggen121..

1468

was ghehult op sinte Maercusdach122.
Carlo voers123.. tot Zierixee als grave124. op
den Borndaemsendyck125. [overmidts
storffte126. die hijer was127.].
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Ende doe troude dieselve Carlo
tshertogen dochter van Jurick ende die
staet ende feeste was tot Brugge128.
ghehouden. Synt Godts gheboert en was
noyt dyes gelycke ghesyen129..
Ende doe toch hartoge Karle jegens die
connick van Vranckeryc. Ende zy worden
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Het beleg van Luik in 1468. Houtsnede uit: Dits die excellente cronike van Vlaenderen... (Antwerpen,
W. Vorsterman, 1531 f. 146)

verenycht ende die connyck quam met
hem voer die stede van Luyck [ende
moeste roupen ‘vive Bourgongien’130.],
die zy dysterwerden131. ende branden die
karckken ende cloesteren ende abdyen132..
1468

Op synte Orsselen avont133. wast een die
meeste vloet die oyte man134. beleefde,
met cleeynen wynde. Ende vergingen135.
meer dan hondert polderen ende nywee136.
bedickte landen in Vlanderen, in Brabant,
in Hollant, Zeelant, int tSycht137. ende
Gelderlant138..

1469

began die vorst op sinte Barberen
avont139., ende vros140. over half maerte toe.
Ende stuerven veele beesten van
ghebreken141., want die luyden gheen
worrye142. en hadden te gheven.
Item doe wort connyck Eeduwaert
verdreven uut Ingelant143. ende weert
onthouden in Hollant144..

[f. 104] 1469

wort dat gherechte vernyewt tot Zierixee
op den Witten Donderdach145., dat jegen
prevelygien ende hantwesten van der
stede was146.. Ende dat gherechte souden
zyn een jaer, maer zy gyngen ter stont
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ende vercochten veel lyfrenten ende
seyden voer die ghemeente dat zy
drapeneren ende brauwen soude met den
pennygen147.. Mar zy worden anders
beraden, alsoe dat zy dat scepenendom
cochten met die pennygen voors. drie jaer
lanc scepenen te wesen ende coste drie
dusent rynsse gulden148.. Ende die
twalven149. des ghelyke 418 lb. 16 s. 8
gr150..
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[Die stadt van Ziericxzee was schuldich
van lijfpensien 2600 ende 6 nobels a 7 s.
6 d. gr. Vlaems voor elcke nobel
gerekent, als tevoren genouch is
verhaelt151.].
1470

XVII dagen novembry152. staeerf heer
Vrancke van Borselen, grave van
Oostervant153..

1471

toch dieselve154. connick155. wederomme
in Ingelant den elfsten dach in maerte156.,
ende eer Pynchsteren daerna was hy
gheweldich157. conninck. Ende hadde
ghewonnen veel staende stryden, daer
versleghen waren connick Heynryc158.
ende syn zoen ende LII hartogen,
aertsbuysscopen ende graven159..
Item doe was een groete drochte in den
zomer ende was160. staeerfte over alle die
ganse waerlt161.. Ende die beesten sturwen
van drochten om dat daer gheen water te
crygen en was. Ende dat witte coren162.
was wan den velde voer oeste163. ende men
dranck over al Hollant ende Zeelant
nyeuwen rynsscen most op den eersten
dach van september. Ende dat bier van
Deelft was alsoe sout dat ment qualyck
dryncken mochte164.. Ende ten wrooes van
alle die winter noyt ende het vyel
weynich waters165. {problem}166..
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De komeet van 1472. Houtsnede uit: Dits die excellente cronike van Vlaenderen...
(Antwerpen, W. Vorsterman, 1531 f. 163)

1472

Ende den eersten dach van janvario was
ghesyen een commete streckende nae
tzuytoeste op den dartichsten dach
derselver maent. [B heeft vanaf ‘op den’:
Ende op den XXXen dagh derzelver
maendt een ander comete, opgaende in 't
zuijden ende streckende naer 't
noordtoosten. Ende het was die beste
sille167. ende maerte die oijt man sach oft
beleefden]168..
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Anno XIIIICLXXII wort den torne opt
ghasthuys vergult169..
1472

des vrydachs na sinte Martynsdach170. viel
den oplop tot Zierixee ende wort
verslagen Machgyel van Heenvlit171. ende
heer Clays Symonss. pryester172. ende wort
ten weyster173. uut gheworpen up der stede
huys, in weelcken zaken dat men
someeghe personen groet ten tycht174. in
gave. [f. 104v] Ende doe woude die heere
van Bourgongen die stede verdorven
hebben, twelke die heer van Ravesteyn175.
met veel edelen gheholpen heeft dat dat
met wysheden verby gheset176. voert177..
Ende daer warter IX den hals off
gheslagen. Mar die van Myddelbourch
ende meer ander en deden der stede nyet
vel behulps. Ende die heere van
Bourgongen die quam met veel wolcx
bynnen der stede van Zierixee daer die
ghemeente zeere of bedunghen178. waren.
Nochtans costet die stede 2300 lb. gr179..

1473

toch die heere van Bourgongen te
Broeselen den IIIten dach in marten ende
nam met hem uut der stede van Zierixee
XXIIII manne die hem belyeefde ende
leydese te gysele in die stat van Brucelen.
Ende zy lagen daer VII weken lanck.
Ende vridage voer Palme sondach180. wort
een uutsprake ghedaen by den
cansselyer181. dat die stede van Zierixee
soude beteren 30 dusent Rynsse gulden
ende 1200 cronen voer die doden ende
een cruyce maken voer der stede huys,
behouden die partyen hoers rechts op
denghenen daer zyt op brengen mochten
met rechte. Nochtans moesten alle die
prevelegyn ende hantwesten in zynen
handen ghelevert vorden van der stede
voers. ende alle die dooeren van den
poerten van der stede moesten uut den
hangen wesen182. ende der worter noch
drye gerecht183..
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Anno voers. was die meeste drochte die
oyt man beleefde184.. Want alle cruyden185.
bedorwen van drochte ende die wateren
stoncken ende die hitte soe groet dat vele
arbeyders sturwen van hitten186.. Ende alle
vruchten waren ghelyck voer haer tyt187..
Ende men dranc nyewen most op den
eersten dach van september overal. Ende
't en regende nye188. van meye tot
Bamysse189. toe190.. Men winc meer dan
dusent carpers int lant van Schouwen191..
Anno voers. wan die hartoge van
Bourgongen Gelderlant. Ende die van
Nymmagen moesten alle haer angyn192.
ende harnas bryngen in tsereenen193.
handen194.. Ende sy en mochten niet achter
dien dach dragen een mees dat een
noort195. hadde. Ende [hij nam] ghevangen
Carle, tsaertogen zon van Gelre, die out
was omtreent VIII jaer196., ende Catryne
zyn suster, ende voer zee te Gent197.. Ende
scattede dat lant van Gelderen zeere, ende
zy moesten synte Andryescruyce op haer
cleederen dragen198..
[f. 105] 1469

was die stede van Zierixee schuldich van
lyfpencien 2600 ende 6 nobelen, gerekent
7 s. 6 gr. voer eelken nobel. Ende men
gaf van asyse199. den bras200. 14 gr. ende
die tappers 18 gr. Ende dat scepenendom
was zeere benyt201. van den twaelven ende
hoeftdekens202. ende dat omme dat die
yustycie soe kranckelyc gheschyede alsoe
dat daer eenen grooten roopen onder die
ghemeente quam ende ryepen met groeter
meenychte omme dat gherechte wernyeut
te hebben203.. Dat welke die stede in groten
cost ende schade ghebrocht heeft, want
die manyere van doen nyet goet en ware,
ghemarct dat die prevelegen daermede te
buyten gedaen wordden, dat zeere te
beclagen is. Want synt dien tyt tot noch
toe gheen goede manyeren ghehouden en
zyn als vaer by die ghemeen ingeseten
zeer bezwaert zyn, twelke God verhoeden
weyl dat dat nyet meer en ghescye toe
comende. Ende overmyts die duwalynge
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voers. ende dat dat regement doe
verandert was, soe maecte zy binnen vier
jaren dat zy schuldich waren van
lyfpencie
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5800 nobelen. Ende op den Xsten dach
van september anno LXXIII was die asys
geset op 15 stuvers tvat ende 6 gr. van
calyote204.. Ende den ghemeenen roep was
omme dat nyeuwe recht, twelke dat zeer
quaet was hoewel dat dat nochtans van
grote noode was ghemaerct dat groete
gebreck van yusstycien om dat te
rmeederyeren205. dat voers. staet. Soe
hebben zy groete costen ghedaen. Maer
hadden de voers. personen dit wel over
ghemarct, zy soudent met beter manyeren
hebben moeghen doen. Want doe zy
desen weech ghyngen mochten zy wel
dencken dat ander luyden dat na doen
souden. Ende hadden zy eenen anderen
weech ghegaen, dat is hadden zy hartoge
Karle selve binnen der stede van Zierixee
ghebrocht, daer en hadde nyet anghelegen
wattet gecost hadde want die prevelegye
hadden daermede onderhouden gebleven.
Ende nu en is daer nymmer meer ende an
ten zy dat ment weder opt oude brengen
mochte. Want men wint altos lyen206. die
wylle hebben willen daer die stede mee
comt tot grootten costen, dat zeer te
beclagen is.
[f. 117] [1509]

Item int jaer XVCIX was een groete vloet
op Cosmos ende Dameyaens avent207., die
groete csade [!] dede in die soutkeeten
gyent in Stavennysse ende Moegger hyl.

[1511]

Item int jaer XVC elve was een die meeste
vloet daes na synte Lucyendach die was
synt die qua Palme sondach208., dat daer
due in gynge veel coerne lande, daer grote
scade ghescyede209..

[1516]

Item int jaer XVC XVI op den tweeden
Koorsdach was een die meeste vloet die
yeman belevede. Due gync in den
oestmoer op Tylle ende synte
Onccomemere polder, Steenbarghe ende
Buerch ambocht210..
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[1530211.]

Den Ven in november zoe was de meeste
vloet die oyt was, dat was anno XVC
XXXIX. Doeen ginghen vele dyversse
polders in Scowen, Walgeren, Duvelant,
Zut Bevelant, Borssele, Nort Bevelant
ende vorts heel Zeelant sonder212. Wolfaert
dicke ende Drysser, Sonemair ende
Dierixlant213.. Dat al groet jamer was ende
verdryet.

Bron: Handschrift A: R.A. Zeeland, Handschriftenverzameling nr. 1142, f. 102v-105
(oude foliëring 107v-110) en 117; Handschrift B: Streekarchivariaat
Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, G.A. Zierikzee, Oud-archief van de stad,
Voorbodenboek (oud-archief voorl. nr. 117), f. 192-194v; Handschrift C: R.A.
Zeeland, Handschriftenverzameling nr. 1139, p. 361-376.

Bijlage 1
31 maart 1467. - Zierikzee schrijft aan Gouda over het herstel van de afgebrande
St. Lievensmonsterkerk. De stad verzoekt aannemers te sturen (of attent te worden
gemaakt op andere deskundige aannemers) voor het bijwonen van een bijeenkomst,
waarop men zich zal beraden over het herstel.
[Adres:] Eerbaren voirsienigen ende wijsen burgermeesteren ende scepenen der
goeder stad van der Goude, onsen lieven ende specialen vrienden.
Eerbaire voirsienige ende wijse lieve ende zeere geminde. Wij gebieden ons zeer
tuwaert. Ende u gelieve te wetene hoe dat wij zeere belast zijn met onser kercken,
diewelke al verbrant is dat God beteren moet, gelijcke dat wel tuwer kennissen
gecommen is als wij deyncken. Soe ist dat wij u vriendelijcke bidden ende aen u
begheerende sijn dat ghij ter lieften van God van hemelrijc ende van ons
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wilt bij ons schicken ende seynden uwer stede meesters van den wercke der
metselryen. Ende waert dat ghij eenighe notabele wist buyten uwer voirs. stede, hem
des wael verstaende, dat ghij die oec bij ons zeynden wilt op in donredaege na
Quasimodo naestcomende214., omme dat wij met hemluyden ende met anderen mogen
spreken ende beraden hoe men best die metselrye derselver kercken mach houden
staende ende die voort te repareerene ten meesten oirboere ende proffijte derselver
onser kercken. Ende wij zullen hemluyden hoeren cost wel betalen. Eerbare
voersienige ende wijse lieve ende zeere geminde, ons wederomme niet sparende in
gelijcken oft meerderen saken. Dat kenne God Almachtich die u bewaeren moet.
Gescreven onder onser stat zegel van saicken opten lesten dach van maerte int jair
van LXVII.
Die stede van Zierixee
- Orig.: G.A. Gouda, Oud-stadsarchief nr. 143.

Bijlage 2
Verslag van de gebeurtenissen in Zierikzee in de jaren 1469-1473 volgens de versie
B van de kroniek, alsmede de tekst van een brief van Jacob Oelesz., baljuw van
Zierikzee, aan mr. Jan van Halewijn, raadsheer in het Hof van Holland.
[f. 160v] Van den grouwelicken oploop ende beroerte geschiedt binnen der stede
Ziericxzee anno 1472.
In 't jaer Onses Heeren duysent vier hondert tweentzeventich was die stede van
Ziericxzee schuldich van lijfpensien de zomme van 2600 ende 6 nobelen, 7 s. 6 gr.
voor elcke nobel gerekent. Ende gaff van accijsen den brasser of brouwer 14 gr. van
de vate ende die tappers 17 gr. Ende dat schependom was zeer benijdt ende gehaedt
van den twaelven ende van die hooftdekens. Ende die Houckx partije met den
twaelven ende hooftdekens voors. maeckeden roepers215. op dat gerechte, daer een
genaemt Pier Kaecke hooftman aff was ende die prior van den Jacobpijnen broeders,
Heijndrick Rootstock, ende die gemeene Minrebroeders. Ende den roup was om
nieuw licht. Te voren was 't gerechte van Ziericxzee vernieut op den Witten
Donderdagh216. (gelijck in eenen alzulcken staet alle dinck onordentelijck toegaet)
tegen die privilegien ende handtvesten derzelver stede. Ende die Houckx partije
gecregen dat regiment ende zouden blijven een jaer. Maer 't regiment hebbende
gingen zij terstondt ende vercochten veel lijfpensien ende maecten die gemeene
poorters diets dat zij 't gelt gefurniert hadden omdat zij daermede draperije ende
brouwerien zouden doen. Maer als zij 't geldt hadden, zoo cochten zij haerzelven
drie jaer lanck schepenen te wezen met der stede gelt, ende gaven daeromme 3.000
Rinsche guldens. Ende die twaelfve gaven om drie jaer twaelve te blijven van der
stede gelt 1444 guldens 16 s. 4 gr. Ende zij maeckeden't zoo binnen dese vier jaeren
dat die stede nu schuldich was 5800 nobelen. Ende zij regierden tot den jaere van
LXXIII.
In dese beroerte, onder vele andere misbrijcken ende onbehoorlicheden, worde
verslagen ende leelick omgebracht Michiel van Heemvliet ende heer Claes Simonsz.

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Jaargang 16

priester, ende worden te veijnsteren van de weescamer op der stadthuijs van boven
uuijt geworpen. In welcke zaecke Heijndrijck Jansz., Jan Jan Hobicxz. ende Jan van
Noortgouwen met meer anderen van haeren partije ticht hadden.
Chaerll hertoge van Bourgongen quam met wreede moede met veel volckx van
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wapenen, die veel overlast in de stede van Ziericxzee deden, om dezelve stadt te
destrueren te viere ende te brande, twelck die edele heeren van Ravesteijn met vele
edelen uuijt bedinge217. van den Cabbeljaus partije die zijn vrienden waeren ende die
zaecke zeer leedt was, als dattet met wijsheden ende met hulpe van den heeren voors.
onsen genadigen heere zoo informeerden dat hij een vrede geset heeft. Maer het
costede die stadt nochtans drijentwintich hondert £ grooten Vlaems. Ende die heere
van Ravesteijn beginck cleijnen danck van de Houckx die noch 't regiment van der
stadt hadden. Men deder XII den hals affhouden op die Gasthuijsbrugge. Ende die
van Middelburgh met haeren bailliou Claes Jansz.218. genaemt verblijden hen zeere
om deser stede qualick varen. Jacob Oelesz. was doen ter tijt bailliou van Ziericxzee219.
gelijck men lichtelijck mercken ende bevinden zal bij de copie van een missive bij
den voors. bailliou gezonden aen mr. Jan Haelwijn ende die van den Raede in Hollandt
etc., denwelcke corts hiernaer bijgevought zal worden.
Die heere van Bourgoingien tooch den derden dach martii na Brussele ende nam
uuijt deser stede van Ziericxzee XXIIII mannen die notabelste van der stede ende
hij voer dese voor hem te gijsele in de stadt van Brussele. Ende zij lagen daer zeven
weken lanck. Ende svrijdaechs voor Palmesondage wert er een uuijtspraecke gedaen
bij den cancelier dat die stede zoude beteren ende zoude opbringen 30.000 Rinsche
guldens mijn genadighe heere ende zouden hem leveren in zijnen handen alle haere
hantvesten ende privilegien van der stede, ende zoude alle die dueren van der poorten
nederleggen. Ende zoude noch gelden voor die dooden 1200 goude croonen ende
een cruijce maecken voor der stede huijs, behouden partije haers rechts daer zij 't
opbringen mogen met rechte. Ende doen worden die Cabbeljaus220. in 't rechte geset.
Ende zij moesten reeden221. ende effenen dat die Houckx verwarret hadden. Ende den
accijs wordt geset op 15 stuvers 't vat ende 3 stuvers van calliooten. Ende was al
quaet bier. Ende die daer te voren geroepen hadden om nieu licht mochten beter bij
doncker te bedde ghegaen hebben, want dese warnissen esser ons aff gecommen, dat
ick mij beduchte dat die stede in veel jaeren niet verwinnen en zal, want zij noch niet
aff en laeten dat schade ende schande es dat men 't laet geschien.
[f. 162] Opschrift: Copie van een missive van Jacob Oelesz., bailliou der stede
van Ziericxzee, die hy screeff aen mr. Jan Haelwyn ende die van den Raede in Hollant
ter tydt van de voorscreven commotie ende beroerte anno 1472.
Edele, wyse, mogende heeren. Uwe mogentheden believen te weten dat ick moet
de landteelingen doen ende mijn lant van mij gebruijcken moet zijn, zoe moet ick
dicwijl daer in 't lant wezen ende daer zoe blijven omme mijn goedt te regieren. Ende
aldus zoe heb ick geweest vyff of zes daghen bij mijn goedt uuijt der stede. Ende
zoo ist gebuert dat ick nu in vrijdaghe lestleden222. door Duvelandt gereijst ben ontrent
II of III uren na die middach omme over Goude vere223. te trecken binnen der stede
van Ziericxzee zonder ijet dan goedt te weten, daer mij in Duvelandt op 't vere geseijt
worden dat ick niet over trecken zoude in de stede, want die stede of die gemeente
waeren in grooten rumoeren. Niet te min tooch noch over aen 't ander landt omme
binnen der stede te gaene, hopende ende meijnende dat beste ende goedt te doene.
Ende als ick over 't landt quam omme binnen te gaen, zoe worde ick gewaerschout
dat ick binnen der stede niet commen zoude, maer wederomme trecken alzoo lieff
als ick mijn lijff hadde. Wandt Michiel van Heenvliet ende heer Claes Simonsz.
waeren doot ende van der stat-
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huijs geworpen, daer Godt die zielen af ontfermen wil. Ende Heijndrijck Jansz. den
schout in grooter vreesen stoet nedergeslagen ende smarte ontfanghen ende des
gelijcke eenighe van den gerechte ende raede der stede voornoemt. Ende aldaer zoo
keere ick wederomme met grooter vreese van mijnen lijfve ende en dorde224. in de
stede niet commen als ick noch en doe, want mij die waerschouwinge met
waerachticheden geschiet [f. 162v] ende gedaen werdt.
Ende uuijt blijvende ende wezende, zoe en verneme ick niet anders dan die stede
in grooter dwaelinge blijft staende van den rumoermaeckers. Want als mij geseijt
wort ende ick verstaen mach, zoo willen zij hebben van der gerechte ende raede dat
men henluijden verantwoorden zoude ende dat dese settinge225. te niete te wezen
zoude ende niet weder opcommen, op welcke (als men mij zeijt) niet inne gedaen
en mach worden tot bedwangen van den quaetdoenders ende tot sterckenisse der
rechtvaericheijt ende redenen. Ende alzoo ick een onvermogende persoon ben tot
deser offitie226., hoewel mij die burgemeesters met den geheelen raede der stede
daertoe verordineerden, des ick grootelijck up die tijt weijgerende was ende mijn
cleijnicheijt ende onmogentheijt henluijden te kennen gaff. Bovendien zoo hebben
zij mijn genadige heere gepresenteert in der offitie, des ick noode aennam, als allen
den gerechte ende rade kennelijck es ende was. Ende bij desen u te kennen gevende
dat ick niet machtich noch mogende ben de zaecken ende der offitie te regieren in
den staete ende gelegentheijt daer die stede nu inne es. Ende want ick mij mede
beduchtende ben dat zij mij zouden willen opleggen dat ick hen loftichte of
bezegeltheijt227. doen zoude, die niet redelijck en waere als zij den anderen gedaen
hebben in de vreese ende noch doen alzoo men zeijt, soo en derf ick noch niet in de
stede commen.
Ende overmits dat ick cleijn van wijsheden, arm ende niet mogende ben dese
saecken te regieren als voors. staet, daeromme onderdanichlijck ende ootmoedelijck
uwer vromer wijsheden biddende hierinne desen te voirsiene als uwe wijsheden
goedtduncken zal, mijn zelver onderdanichlijck presenterende ende gebiedende bij
uwen rade ende goedtduncken daerinne te doen ende te beschicken als een armen
dienaer ende goedtwillich ondersate in dat mogelijck es te doen tot onderdanicheijt
van mijnen genadigen heere, ende u mogenden heeren van den Raede ende edele
mogende heeren of ick eenighe vermach, daer weet mij als uwe goedtwillige dienaer
toe bereijt. Dat kenne Godt Almachtich, die uwe edele mogentheijt bewaeren wille
lancklevich ende gesont.
Geschreven maendaghs voor sinte Caterijnendach228. anno 1472 of M.IIIIC.LXXII
in 't nieuwelant van Duvelant. Onder stondt geschreven Jacob Oelesz. bailliou tot
Ziericxzee, uwe onderdanigen dienre. [f. 163] 'T opschrift229. was: Eedelen mogenden
ende voerzienigen heeren mr. Jan Haelwijn, raedt mijnen geduchtichs heeren, ende
aen de heeren van den Rade in Hollandt, mijnen lieven ende welgeminden heeren.
Bron: Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, G.A. Zierikzee,
Oud-archief van de stad, Voorbodenboek (Oud-archief voorl. nr. 117), f. 160v-161v
en 162-163.
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Eindnoten:
1. W. Bezemer en A. de Blécourt, Rechtsbronnen van Zierikzee. 's-Gravenhage, 1908 (Werken
Oud-Vaderlandsch Recht 2e reeks nr. 9).
2. Ik doe een poging een nieuwe opgave van de handschriften te maken. Ik vermeld eerst het
nummer bij Bezemer-De Blécourt, daarna de huidige signatuur. Oud-archief van de stad
Zierikzee, voorlopige nummers: A = 122, B = 118 (afschrift uit 1559 en niet 1509), C = 120-121,
D = 117, nieuw sinds 1908 zijn de nummers 123, 125 en 126; Rijksarchief in Zeeland,
Handschriftenverzameling: De G. I = 1144, De G. II = 1140, M I =?, M II = 1143, M III = 1141,
M IV = 1138, M V =?, M VI = 1146, M VII = 1137, M VIII = 1139, M IX =?, M X = 1147, M
XI = 1145, nieuw sinds 1908 is nummer 1142 (met dank aan de heer Hollestelle); Algemeen
Rijksarchief Handschriften Derde Afdeling: R.A. I =?, R.A. II = 1355, R.A. III = 1357, R.A.
IV, V =?; Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, Handschriften: K.B. I = 78 G 86-87, K.B. II
= 75 H 32, K.B. III = 70 B 36, K.B. IV = 70 B 35, K.B. V = 70 B 34.
3. R.A. Zeeland, Handschriftenverzameling nr. 1142. Het manuscript is in 1952 overgenomen
van de Zeeuwse Provinciale Bibliotheek, zie Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 2e
serie XXV (1952) p. 57 nr. II-9.
4. De hand is te vinden op f. 1-3v, 4-25v, 87-96, 109v-116v.
5. Ik baseer mij hier op A. van Loey, Middelnederlandse spraakkunst (2 dln. Groningen,
1968-1969); K.H. Heeroma, Hollandse dialektstudies (Groningen, 1935); A. de Vin, Het dialect
van Schouwen-Duiveland (Assen, 1952) en inlichtingen van dr. J.B. Berns, hoofd afdeling
Dialectologie van het Dr. P.J. Meertens-Instituut.
6. Te identificeren als de Rijmkroniek van Holland van de Heraut Gelre (M. Carasso-Kok,
Repertorium van verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen ('s-Gravenhage, 1981)
nr. 359. Zie over de Heraut Gelre: W. van Anrooij, Spiegel van ridderschap. Heraut Gelre en
ziin ereredes (Amsterdam, 1990). De Zierikzeese reeks is na 1404 voortgezet met gedichten
op Willem VI en Jacoba van Beieren. Na een ‘Amen’ volgt nog een uitgebreid gedicht op Filips
de Goede, geschreven tijdens het leven van Karel de Stoute.
7. Achtereenvolgens op f. 46v, 100-101v, 102 en 102v-105.
8. F. 117, over de stormvloed in dat jaar. Hierna ook uitgegeven.
9. 1485: de vermelde voorboden uit dat jaar; 1482: de niet gedateerde inhuldigingseden van
Maximiliaan van Oostenrijk als voogd over zijn kinderen, f. 31-31v.
10. Voorl. nr. 117. Het bevat geen oudere eigendomskenmerken.
11. Zie voor de overgang f. 237v-239. Op f. 195-202 zijn de baljuwscommissies tot 30 dec. 1580
met de hand van de kroniek geschreven; op f. 203 is de volgende commissie van 15 juni 1593
van een andere hand.
12. R.A. Zeeland, Handschriftenverzameling nr. 1139.
13. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; behelzende eene beschryving van Zeeland
(2 dln. Amsterdam, 1751-1753). Op dl. I p. 287-292 en 318 wordt het manuscript van de ‘Korte
Verhaalingen’ als bron aangehaald. Het verhaal van de gebeurtenissen in 1472-1473 en de brief
van Jacob Oelesz. is ook te vinden in het geschreven vervolg van F. van Mieris op zijn
Charterboek, dat dateert uit het midden van de 18e eeuw (Algemeen Rijksarchief, Handschriften
Derde Afdeling nr. 2d).
14. J. de Kanter, Chronijk van Zierikzee. 2e dr. Zierikzee, 1795 (1e dr. 1794). O.a. p. 31, 35-41,
162-167.
15. Jan Jansz. van Reigersbergh van Cortgene, Dye cronijcke van Zeelandt (Antwerpen, 1551); Jan
van Reygersbergh, De oude chronijcke ende historien van Zeelandt, van nieus met eenige
bijvoechsels, mitsgaders met de figueren der graeven van Zeelandt vermeerdert (Middelburg,
1634); M.Z. van Boxhorn, Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d'Heer Johan
Reygersbergen nu verbetert ende vermeerdert door - - - (2 dln. Middelburg, 1644); M.
Smallegange, Nieuwe cronyk van Zeeland ... D1. I. (Middelburg, 1696).
16. B. Ebels-Hoving, ‘Nederlandse geschiedschrijving 1350-1550. Een poging tot karakterisering’,
in: B. Ebels-Hoving e.a., Genoechlicke ende lustige historiën. Laatmiddeleeuwse
geschiedschrijving in Nederland (Hilversum, 1987) p. 215-242, 222.
17. Ebels-Hoving, o.c. p. 225.
18. Uitgave: Kamper kronijken. I: De annalibus quaedam nota. Deventer, Vereeniging ter beoefening
van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 1862.
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19. Uitgave: H. ten Boom en J. van Herwaarden, ‘Rotterdamse kroniek. Aantekeningen van
Rotterdamse stadssecretarissen, 1315-1499 (1570)’, in: Nederlandse Historische Bronnen II
('sGravenhage, 1980) p. 1-102.
20. Uitgave: H. Bruch, Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek (Leeuwarden,
1952) p. 43-51.
21. Uitgegeven onder de titel ‘Vetus chronicon Belgicum ex schedis Petri Scriverii’ door A.
Matthaeus in zijn Veteris aevi analecta t. I pars 1 (2e dr. Hagae-Comitum, 1738) p. 4860.
22. J. Kuys e.a., eds. De Tielse kroniek. Amsterdam, 1983.
23. M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (3 dln.
Assen/Amsterdam, 1971-1977) II p. 192.
24. De eerste schrijver van de kroniek heeft deze namen wel bij 1350 gebruikt (dit gaat terug op
oudere bronnen zoals Beke), maar niet op 1472-'73 toegepast.
25. Dit opschrift komt alleen voor in versie B.
26. De eerste regels tot en met 792 zijn met minder tussenruimte geschreven en later toegevoegd.
Zij lijken niet van dezelfde hand te zijn als het vervolg.
27. ‘5199 Jaar vanaf de schepping van de wereld tot de geboorte van Christus’. De optelling van
de hierna volgende getallen levert 5299 op.
28. ‘1340 Jaar vanaf Adam tot de zondvloed’.
29. ‘944 Jaar van de zondvloed tot Abraham’.
30. ‘3015 Jaar van Abraham tot de komst van Christus’.
31. ‘Was de eerste bisschop van Utrecht’. Bedoeld wordt Willebrord, die volgens Beke in 693 door
koning Pepijn naar ‘Friesland’ werd gezonden om de ongelovigen te bekeren en in 695 tot
bisschop werd gewijd.
32. Oude kronieken vermelden een apocriefe Liderik (overl. 836), grootvader van de met zekerheid
bekende eerste Vlaamse graaf Boudewijn I.
33. De eerste graaf ‘in Friesland’ die Dirk genoemd wordt, wordt vermeld van 916 tot ten minste
het jaar 928.
34. Hugo Capet was hertog van Francië van 987 tot 996. Met zijn regering wordt geacht de macht
van het geslacht der Karolingers beëindigd te zijn en het latere Frankrijk een aanvang te hebben
genomen.
35. Willem de Veroveraar, bastaardzoon van hertog Robert van Normandië, veroverde Engeland
op 14 okt. 1066 in de slag bij Hastings.
36. De orde der Kartuizers werd in 1084 door Bruno van Keulen gesticht.
37. Bedoeld wordt dat Godfried van Bouillon Jeruzalem veroverde.
38. Het initiatief tot oprichting van de orde der Tempeliers werd in 1119 genomen.
39. Graaf Willem II van Holland werd op 1 nov. 1248 tot koning van het Heilige Roomse Rijk
gekozen.
40. Zie voor deze gebeurtenis en de meest recente literatuur hierover: Kroniek van het land van de
zeemeermin (Schouwen-Duiveland) XV (1990) p. 17-36.
41. In 1307 verklaarde de Franse koning Filips IV de goederen van de Tempeliers verbeurd; het
jaar daarop kwam er een pauselijk bevel om hen in staat van beschuldiging te stellen. De Bredase
kroniek vermeldt hun gevangenname abusievelijk op 1408.
42. Hiermee wordt bedoeld dat sinds 1311 op de avond vóór Kerstmis het wereldlijk bestuur der
stad werd vernieuwd. Deze optekening maakt geen deel uit van de kroniek. In handschrift A is
zij afzonderlijk geplaatst, op f. 56; in handschrift B sluit zij de kroniek af, dus volgt op het jaar
1473.
43. Door de Bredase kroniek op 1320 geplaatst. Het Concilie van Vienne bevestigde in 1311 een
eerder pauselijk besluit tot de instelling van de viering van Sacramentsdag (tweede donderdag
na Pinksteren).
44. Het beroemde beleg van Calais door de Engelse koning Edward III duurde van september 1346
tot de overgave op 4 aug. 1347.
45. Bedoeld worden de geselaars of flagellanten, die door hun openbare zelfkastijdingen volgens
de kronieken in dit jaar veel onrust brachten.
46. Bedoeld wordt de zeeslag bij Zwartewaal op 5 juli 1351 tussen de aanhangers van Margaretha
van Henegouwen, gravin van Holland en Zeeland, weduwe van keizer Lodewijk IV de Beier,
en haar zoon Willem V, waardoor laatstgenoemde de suprematie in de graafschappen kreeg.
47. Over de eerste twisten tussen deze groeperingen: H.M. Brokken, Het ontstaan van de Hoekse
en Kabeljauwse twisten (Zutphen, 1982).
48. Voerde hem.
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49. In de slag bij Maupertuis (ten zuiden van Poitiers) op 19 sept. 1356 werd de Franse koning Jan
II gevangen genomen door Edward prins van Wales (de ‘Black Prince’).
50. Bedoeld wordt de eerste veldtocht tegen de Friezen van Albrecht van Beieren, graaf van Holland
en Zeeland.
51. Hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland en Zeeland, overleed op 16 december.
52. In de slag van Othée werden de opstandige Luikenaars verslagen door hertog Jan van Bourgondië
en graaf Willem VI van Holland, die hun zwager en broer Jan van Beieren, elect (gekozen
bisschop) van Luik, tegen zijn onderdanen te hulp waren gekomen.
53. Op 23 nov. 1407 werd Lodewijk van Orléans vermoord. In het jaartal zal XII een transcriptiefout
zijn voor VII.
54. Blangy-sur-Ternoise ligt in Noord-Frankrijk, dep. Pas-de-Calais. In de tekst wordt gedoeld op
de slag bij Azincourt op 25 okt. 1415, waar de Engelse boogschutters een ware slachting
aanrichtten onder de Franse ruiterij.
55. Willem VI, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, overleed op 31 mei 1417 in het
Henegouwse Bouchain.
56. Nadat hij in 1417 het beleg van Parijs begonnen was, kreeg Jan zonder Vrees op 29 mei 1418
door list de stad in.
57. Dordrecht en Zierikzee lagen vaak overhoop wegens het door Dordrecht afgedwongen
stapelrecht. In 1418 maakte deze stad gebruik van de binnenlandse troebelen rond de opvolging
van Willem VI (diens dochter Jacoba van Beieren contra haar oom Jan van Beieren) om het
stapelrecht aan de andere steden weer op te leggen.
58. Jan zonder Vrees werd door zijn tegenstanders op de brug van Montereau gedood.
59. Reinoud IV, hertog van Gelre, overleed op 25 juni, waarna het hertogdom aan het geslacht Van
Egmond kwam.
60. Hier wordt bedoeld de St. Elisabethsvloed van 18 nov. 1424, waardoor opnieuw, na de St.
Elisabethsvloed van 1421, de Grote of Zuidhollandse Waard overstroomde. De Biesbosch heeft
hieraan zijn ontstaan te danken (Gottschalk, Stormvloeden II p. 107 e.v.).
61. Hertog Jan van Beieren, die als ‘zoon’ en pandnemer over Holland en Zeeland regeerde sinds
1419/20, overleed op 6 jan. 1425.
62. De slag bij Brouwershaven tussen de vloot/legers van Filips de Goede en de Hollandse
Kabeljauwen enerzijds en een Engels-Hoekse (Zeeuwse) vloot en invasieleger anderzijds vond
plaats op 13 januari.
63. Op 11 of 14 april 1427, na een beleg van drie maanden, gaf Zevenbergen, een der laatste Hoekse
bolwerken, zich over aan Filips de Goede.
64. Macht = maagd = Jeanne d'Arc.
65. In B op 1428 geplaatst. Door het optreden van Jeanne d'Arc (‘de maagd’) werden de Engelsen
uit Orléans verdreven. De dauphin werd op 17 juli 1429 in Reims gekroond als Karel VII. De
Engelse koning Hendrik VI werd in 1431 in Parijs door zijn partij eveneens tot koning van
Frankrijk gekroond.
66. Filips de Goede volgde zijn overleden neef Filips van St. Pol als hertog op.
67. B: grave.
68. Bij akte van 12 april deed Jacoba van Beieren (gedwongen) afstand van haar rechten ten gunste
van Filips.
69. Karel, zoon van Filips de Goede, werd op 11 november geboren. Kort na zijn geboorte kreeg
hij de titel ‘graaf van Charolais’ (een graafschap ten zuiden van Bourgondië), onder welke naam
hij tot de dood van zijn vader bekend stond.
70. B: Cales. De Vlamingen steunden hertog Filips de Goede in zijn poging Calais, dat in het bezit
was van de Engelse koning, bij het graafschap Vlaanderen te voegen. Door onderlinge tweedracht
en wantrouwen tussen de belegeraars mislukte dit.
71. B: Jacobmijne.
72. Jacoba van Beieren overleed op 8/9 okt. 1436.
73. B: was de oorloge van Brugge. De machtstrijd tussen Filips de Goede en de stad Brugge duurde
twee jaar.
74. De dure tijd werd veroorzaakt door de overstromingen van 1436. Het Sneker kroniekje plaatst
dit op 1439.
75. Pestepidemie.
76. B: grooten.
77. Over deze stormvloed: Gottschalk, Stormvloeden II p. 175-184.
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78. 23 april. Gottschalk, Stormvloeden II p. 186 bericht over een stormvloed in 1449, maar niet
over aardbevingen.
79. Het rebelse Gent kwam in 1452 in opstand tegen hertog Filips en werd in juli 1453 verslagen.
80. B: 1454 die grave van Charloijs.
81. Karel van Charolais verbleef van ten minste 25 maart tot 31 juli 1454 in Zeeland, waar hij in
Middelburg, Zierikzee en Goes vierschaar hield (R.A. Zeeland, Rekenkamer I Bourg. Oostenrijks
tijdvak nr. 33 f. 84; nr. 34 f. 72; nr. 863 f. 55). Dit was een der eerste zelfstandige optredens
van de latere Karel de Stoute.
82. B: worde gefundeert den toren van de Monsterkercke binnen Ziericxzee. Met dit werk begon
men op 4 of 6 mei, zie J.G. Smit, ‘Nieuwe gegevens over de bouw van de St. Lievensmonsterkerk
en - toren te Zierikzee in de 15e eeuw’, in: Kroniek van het land van de zeemeermin
(Schouwen-Duiveland) XII (1987) p. 5-12, 6. Karel van Charolais zal in juni-juli, toen hij de
stad wegens de vierschaar bezocht, ongetwijfeld de werkzaamheden hebben bezichtigd.
83. Karel van Charolais huwde op 30 okt. 1454 zijn tweede vrouw Isabella van Bourbon.
84. Deze regel ontbreekt in A.
85. David, bastaardzoon van hertog Filips, werd met steun van zijn vader door de paus tot bisschop
benoemd; Domproost Gijsbrecht van Brederode was echter door de kapittels gekozen.
86. Bedoeld is het negende kapittel van het Gulden Vlies.
87. Omdat deze stad bisschop David niet wilde erkennen.
88. Deze regel ontbreekt in A.
89. Deze regel ontbreekt in A. Het bericht is niet in een andere kroniek teruggevonden.
90. De Franse dauphin (kroonprins), de latere koning Lodewijk XI, verbleef van 1456 tot aan de
dood van zijn vader in 1461 in de zuidelijke Nederlanden.
91. Deze regels ontbreken in A.
92. B voegt hierna toe: uijtnemende.
93. Maria van Bourgondië, bijgenaamd ‘de Rijke’ wegens haar erfenis, werd als enig kind van
Karel de Stoute geboren op 13 febr. 1457.
94. B: begondt te vriesen.
95. In B overbodig: men liep te voete.
96. De stroom tussen Schouwen en Duiveland.
97. Was een groete drochte ontbreekt in B.
98. Seve is een oude Zeeuwse maat voor graan en meel.
99. In B staat hier: vijf seven terwe. De Rotterdamse kroniek p. 24 en de Vetus chronicon Belgicum
(Breda) p. 56 besteden aandacht aan de lage prijzen van 1463.
100. In B onjuist: Mathijsdach (24 februari).
101. B: vielen.
102. B: ontrent XV coorenmolen.
103. B: vele.
104. 21 september. Zie ook Gottschalk, Stormvloeden II p. 211. Contemporaine bronnen, zoals het
memorieboek der stad Gent en het Sneker kroniekje, vermelden onafhankelijk van elkaar schade
aan schepen en molens in Zeeland en bij Antwerpen (Sneker kroniekje p. 51: ‘alsoe datter veel
groter scepen braken in Zeelant op die reeden daer sij lagen en reden, ende daer wayden XVII
wintmolen omme in Scouwen daer Zirixce in staet’. Hierbij moet worden aangetekend dat deze
kroniek, ontstaan in het klooster Thabor bij Sneek, is afgeschreven door Scheen Wissenzoon
van Kerckwerff, een Schouwenaar, die voor de Friese broeders de geografische ligging
verduidelijkt heeft). De Rotterdamse kroniek p. 24 somt veel schade aan schepen bij Arnemuiden,
Steenbergen en Dordrecht op en noemt ook het omwaaien van schoorstenen en kerken; de Vetus
chronicon Belgicum p. 57 het omwaaien van huizen, molens, schepen en bomen zonder
plaatsaanduiding.
105. In B alleen: eenen grooten vorst ende coude.
106. B: voerde.
107. B: Roomerswaele. Bedoeld is Reimerswaal, de stad gelegen tussen Ierseke en Bergen op Zoom
die in de tweede helft van de zestiende eeuw in de strijd tegen het water is opgegeven.
108. B: ende daer storffer vele menschen ende beesten.
109. Gras.
110. Etampes, tussen Parijs en Orléans.
111. De slag bij Monthléry (tussen Parijs en Etampes) op 16 juli 1465 tussen koning Lodewijk XI
en Karel van Charolais.
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112. Karel kreeg de hand van de dochter van de koning, het graafschap Ponthieu en tijdelijk het
kasteel van Vincennes.
113. Deze regels ontbreken in A.
114. B: destrueerde.
115. B: ende tlandt overal. De Luikenaren hadden in 1465 hun bisschop Lodewijk van Bourbon,
verwant van Karel, verdreven. Karel verzoende zich wel met Luik, maar niet met Dinant. Deze
stad werd na een beleg zwaar verwoest; vele burgers werden gedood.
116. Zie hierna bijlage 1.
117. Filips de Goede overleed op 15 juni 1467 in Brugge.
118. B: Kaerle van Charloijs, Philips zone.
119. Destrueerde, verwoeste.
120. B: perdoen. Wat hier bedoeld wordt is niet duidelijk. In de andere kronieken wordt dit niet
vermeld.
121. In B hierna: in Vlaenderen. Luik werd na een nieuwe opstand door Karel heroverd; op 17 nov.
1467 trok hij de stad binnen. Het platteland werd zwaar verwoest.
122. 25 april. Dit klopt met het itinerarium (opgave van de reizen en verblijfplaatsen) van hertog

123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.

130.
131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.
140.
141.
142.
143.
144.

145.

Karel, volgens welke hij op de 25e op het water lag voor Zierikzee en naar Goes voer (H. vander
Linden, Itinéraires de Charles duc de Bourgogne Marguérite d'York et Marie de Bourgogne,
1467-1477 (Bruxelles, 1936) p. 7).
B: Caerle, Philips zone.
In B hierna: van Zeelant.
Deze gebeurtenis wordt ook verhaald op f. 46v. De bewoording luidt daar: ‘- - - wort Kaerle
hartoge van Bourgongen etc. gehult tot Zieryxee an den dyck by Bordendamme als grave van
Zeelant 6ende heere der stede van Zierixee’. Borrendamme lag ten westen van het huidige
havenhoofd.
Pestepidemie. Dat er in dit jaar een epidemie was, wordt ook vermeld in de Rotterdamse kroniek
(p. 37).
Deze toevoeging in B.
Karel de Stoute trouwde Margaretha van York op 3 juli 1468 in Damme. Het grootste deel van
de festiviteiten, die op de tijdgenoten een enorme indruk maakten, vond in Brugge plaats.
Het laatste gedeelte luidt in B: ... Jurck binnen der stadt van Brugghen. Die staet, costelijckheijt
ende feeste die daer ghesciede was zoo onmatelijck dat sedert Christi geboorte desgelijcx noijt
gesien noch gehoort en is gheweest. Bericht over de grote pracht en praal ook in de Divisiekroniek
en de Rotterdamse kroniek (p. 39).
Deze zinsnede alleen in B.
Destrueerden.
Een nieuwe opstand van Luik werd bedwongen door Karel de Stoute en koning Lodewijk XI
gezamenlijk. Het slaken van de kreet ‘Bourgoengen, Bourgoengen’ door de troepen van de
koning wordt ook vermeld Rotterdamse kroniek p. 41. Vgl. p. 37, waar de vele geestelijke
instellingen in Luik worden vermeld, maar niet hun verwoesting.
20 oktober.
B: die iemandt.
In B hierna: met de wateren.
In B: vijf.
Het (Neder)Sticht, het bisdom Utrecht.
Over deze stormvloed Gottschalk, Stormvloeden II p. 220-223. De oudste gedrukte gegevens
erover zijn uit Die excellente cronike van Vlaenderen (Antwerpen, 1531) cap. 55 f. 146v en
Reygersberch, Cronycke cap. 47, maar ook de Rotterdamse kroniek (p. 43) vermeldt hem al.
Deze heeft een versje met St. Ursula erin; andere kronieken verwerken de naamdag van de
11.000 Maagden, die dezelfde dag betreft.
3 december.
I.p.v. vros heeft B: duerde continuelick.
B heeft hierna alleen nog: van voeringen.
Blijkbaar voeringe, voedsel.
B: zijn landt.
In de Engelse ‘Rozen’-oorlogen tussen de vorstenhuizen van York en Lancaster werd koning
Edward IV verdreven door Richard Neville, graaf van Warwick, ten gunste van Hendrik VI.
In Holland werd Edward onthaald door zijn zwager Karel de Stoute.
30 maart.
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146. Het gerecht werd altijd in de maand mei vernieuwd.
147. D.w.z. dat zij de stedelijke lakennijverheid en brouwerij zouden stimuleren.
148. De akte waarbij hertog Karel de regering van Zierikzee toestaat drie jaar lang in functie te
blijven dateert van 15 jan. 1469 (Paasstijl, dus 1470) en berust nog in het archief aldaar (charters
nr. 184). Aldaar worden ook nog de drie kwitanties voor de ontvangst van drie maal 1000 pond
bewaard.
149. Het college van twaalf personen dat de stadsgoederen beheerde.
150. Zie voor de versie van B hiervan hierna bijlage 2.
151. Deze tekst staat hier los in B. Er wordt terugverwezen naar de in bijlage 2 opgenomen tekst.
Bij A is deze regel het begin van zijn moralistisch betoog over de inbreuk op de stadsprivileges
en de schulden gemaakt in 1469-1473, dat bij hem na 1473 is geplaatst en hier ook na dat jaar
volgt.
152. In B alleen het jaartal.
153. Frank van Borsele, graaf van Oostervant (in Frans-Henegouwen), weduwnaar van Jacoba van
Beieren, overleed op 19 november 1470.
154. Deze passage volgt in het handschrift direct op de alinea over Edward IV in 1469.
155. In B: Coninck Eduaert voors. toogh.
156. Volgens de Rotterdamse kroniek op 10 maart.
157. Machtig, of soeverein.
158. De naam ontbreekt in B.
159. In de slag bij Tewkesbury, waar Edward IV de overwinning behaalde op zijn tegenstanders,
sneuvelden vele hoge edelen, onder wie Edward, de zoon van Hendrik VI. Hendrik VI zelf
werd in de Tower vermoord. Een opgave van de gesneuvelde edelen: Rotterdamse kroniek p.
48-50.
160. B: groote.
161. B: overal in 't gemeen.
162. Witkoren is een mengsel van half tarwe en half rogge. Met dank aan dr. A. Moerdijk,
hoofdredacteur WNT.
163. B: d'ougstmaendt.
164. B: was zoutich als pekel. Dat de inwoners van Zierikzee hun bier uit Delft betrokken, blijkt ook
uit een opmerking uit 1478. In een overzicht van de stedelijke lasten en schulden uit dat jaar
wordt een lening vermeld van 600 pond, verstrekt door de Delftse brouwers aan de stad (R.A.
Zeeland, Handschriftenverzameling nr. 1142, f. 41).
165. B: niet.
166. B: ende weijnich waters viel der uuijt de locht. De Rotterdamse kroniek (p. 52) meldt dat er al
vóór 25 juli nieuw-geoogste tarwe en rogge uit Zeeland naar Rotterdam werd gevoerd en dat
de nieuwe most al op 29 augustus aangevoerd werd. Ook de grote droogte wordt daar vermeld.
167. Februari.
168. Volgens de Divisiekroniek Div. 30 cap. 40 f. 332 vertoonde zich een grote (af)‘gryselicke’
komeet tussen St. Agniet en St. Blasius (21 januari en 3 februari). Daarna waren er veel oorlogen,
pestilenties en dure tijden. De kronieken brengen de vele oorlogen van hertog Karel en zijn
plotselinge dood op het slagveld ook in verband met de verschijning van deze komeet.
169. B: werdt gemaeckt ende vergult.
170. 13 november.
171. Michiel van Heenvliet van Kattendijke, heer van Stavenisse, schildknaap van Karel de Stoute.
172. Provisor van Walcheren. Beide heren waren op 7 sept. 1472 belast met het innen van de
belastingen in Zeeland.
173. Venster.
174. Betichting, beschuldiging. In de versie B in bijlage 2 worden enkele namen genoemd.
175. Adolf van Kleef, heer van Ravenstein, gehuwd met een bastaarddochter van Filips de Goede.
176. Niet doorgezet.
177. Wordt.
178. Overlast aangedaan. De lezing van dit woord is onzeker.
179. Zie voor de versie in B van deze gebeurtenissen bijlage 2.
180. 9 april 1473.
181. Guillaume Hugonet, kanselier van Karel de Stoute.
182. De deuren van de stadspoorten moesten uit de hengsels gehaald worden. De stad was daardoor
niet alleen onbeschermd, maar symbolisch ook geen stad meer.
183. Zie voor de versie in B van deze gebeurtenissen hierna bijlage 2.
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184. B: die oijt te voren ghesien was.
185. In B volgt hierna nog: ‘ende cleijnnooden’, waarmee misschien kleine planten en struiken
bedoeld zijn.
186. B: ‘was onverdrachelijck dat men vele arbeijders zagh van hitte sterven’.
187. B: ‘Alle vruchten der aerden diet ontquamen waeren rijp voor haeren gewoenlijcken tijdt’.
188. B: ‘noijt’.
189. St. Bavo, 1 oktober.
190. Dat het niet regende tussen mei en 1 oktober, komt bij Reygersberch in 1442 voor.
191. B: ‘Ende doen worden int lant van Schouwen gevangen meer dan thien duijsent carperen’. De
Rotterdamse kroniek meldt kort (p. 53): ‘Ende het was up dat jaer den scoensten zomer die oit
man leefde’.
192. Krijgswerktuigen (vgl. Frans engin, Engels engine).
193. B: ‘sheeren’, van de heer.
194. Deze zin loopt niet. Hertog Arnold van Gelre had kort voor zijn dood (23 febr. 1473) Gelre
verpandt aan Karel de Stoute. Karel werd daarna ingehuldigd, in Nijmegen na een beleg.
195. Ort of oert = scherpe punt. Het inleveren van de wapens en het dragen van onscherpe messen
vermeldt de Rotterdamse kroniek bij de verovering van Luik in 1467 (p. 37).
196. Deze tussenzin ontbreekt in B.
197. Bedoeld worden Karel en Philippa, kinderen van Adolf van Gelre, die bij het beleg van Nijmegen
in handen van Karel de Stoute vielen. Adolf was de zoon (en nominale opvolger) van hertog
Arnold van Gelre en verbleef sedert 1470 in Bourgondische gevangenschap.
198. De verering van Sint Andries, welke heilige voorgesteld werd met het schuine kruis, werd door
de Bourgondische hertogen sterk gestimuleerd. O.a. was hij schutspatroon van de door Filips
de Goede ingestelde orde van het Gulden Vlies.
199. Accijns, belasting.
200. Biervat.
201. Gehaat.
202. Het stadsbestuur van Zierikzee bestond in de vijftiende eeuw uit twee burgemeesters, 13
schepenen, het college der twaalven voor het beheer van de stadsgoederen en 12 hoofddekens
of raden. De beide laatste gremia vormden sinds 1515 de vroedschap met 24 leden.
203. Zie hiervoor ook eerder in de kroniek op 1469.
204. Caliote, ongeld of (extra)heffing op bier.
205. Remediëren, herstellen.
206. Men vindt altijd lieden.
207. 26 september. Zie over deze vloed Gottschalk, Stormvloeden II p. 340 waar de kroniek van
Reygersberch de bron vormt voor de overstromingen van Stavenisse en Moggershil (polder
onder St. Annaland).
208. Zie voor de stormvloed van ‘kwade’ Palmzondag op het jaar 1446.
209. Zie voor de vloed van daags na St. Lucia (14 december) Gottschalk, Stormvloeden II p. 365.
210. Over de stormvloed van Tweede Kerstdag 1516 Gottschalk, Stormvloeden II p. 392-398, waar
deze details van de schade bij Tille (polder op Overflakkee), St. Ontkommerpolder (bij
Steenbergen), Steenbergen en Burghambacht (tussen Burgh en Westenschouwen) ontbreken.
211. De kronikeur vermeldt ten onrechte het jaartal 1539.
212. Dit woord heeft zowel de betekenis ‘behalve’ als ‘in het bijzonder’. Op grond van de gegevens
bij Gottschalk, Stormvloeden II p. 432 e.v. zal de eerste betekenis hier gelden.
213. Hier worden achtereenvolgens Wolphaartsdijk, Dreischor, Zonnemaire en Dirksland bedoeld.
214. 9 april.
215. Schreeuwers, raddraaiers.
216. In 1469 dus, zie de kroniek.
217. Ootmoedig verzoek.
218. Klaas Jansz. van Wissenkerke, baljuw van Middelburg, 1463-1474.
219. Jacob Oelesz. was in werkelijkheid medepachter van het baljuws- en schoutambt, samen met
de hiervoor genoemde Jan Jacobsz. van Noordgouwe, de erfgenamen van Pieter Heynezoon,
Wouter Jansz., Clais Claiszoen die backere en Cornelis Jan Boyenz. Zij hadden deze ambten
voor zes jaar gepacht, ingaande 1 okt. 1470. De kwitanties van de eerste drie pachtjaren in G.A.
Zierikzee, Charters. R.A. Zeeland, Rekenkamer I, Bourgondisch-Oostenrijks tijdvak nr. 877,
f. 16v noemt alleen Jan van Noordgouwe als pachter.
220. Het stedelijk gerecht.
221. In orde brengen.
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222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

20 nov. 1472.
Het veer over de Gouwe tussen Schouwen en Duiveland.
Durfde.
Belastingheffing.
Ambt, functie.
Betalingsbelofte en overeenkomst in bezegelde akte.
23 november.
Bedoeld wordt het adres, dat bij hooggeplaatste personen boven de brief werd gezet.
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Het Zierikzeese drieluik met ‘Het laatste oordeel’
De geschiedenis van een schilderij uit de late middeleeuwen
door Ton Brandenbarg
Bijna honderd jaar geleden maakte de Zeelandkenner Frederik Nagtglas in zijn
Levensberichten (1893) bij zijn bespreking van de laat-middeleeuwse schilder Marten
van Zierikzee melding van een imposant Zierikzees drieluik. Op de zijluiken waren
de portretten van Filips de Schone en Johanna van Castilië in de volle lengte
afgebeeld. Op de achterzijde van de deuren stonden Sint-Maarten en Sint-Lieven.
Het omvangrijke middendeel verbeeldde ‘Het laatste oordeel’. ‘Alles zo edel van
opvatting en fraai van teekening, dat het op mij een diepen indruk maakte, toen ik
het in 1845 voor het eerst zag’1..
Toen Nagtglas zijn notitie over de schilder Marten publiceerde, was het drieluik
al uit Zierikzee verdwenen. De katholieke parochie die het aan het begin van de
negentiende eeuw in bruikleen of als geschenk van de stad Zierikzee kreegverkocht
het in 1852 met enkele andere kunstwerken om herstelwerkzaamheden aan het
kerkgebouw te kunnen bekostigen.
Op dit ogenblik is het drieluik in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België te Brussel. De zijluiken met de vorstenportretten zijn daar tentoongesteld; het
middenpaneel bevindt zich in depôt (Inv. no. 2405-2406-4168). De verkoop van het
schilderij zorgde aan het einde van de negentiende eeuw al voor heftige reacties. Jhr.
mr. Victor Eugène Louis de Stuers (1843-1916), nestor van momumentenzorg en
behoeder van het Nederlandse kunstbezit, haalde in 1880 fel uit naar de
Zierikzeeënaars die zo weinig eerbied hadden voor dit unieke middeleeuwse
kunstwerk, dat zij het ‘voor nog geen zeventig gulden verkwanselden’ om een lekkend
dak te kunnen herstellen. Na een uitvoerige, maar tendentieuze reconstructie van de
gebeurtenissen sloot hij af met de woorden: ‘Ziedaar de bedroevende geschiedenis
van een kunstwerk dat en om zijn artistieke en om zijn historische waarde, Nederland
nooit had moeten verlaten!’2..
In dit artikel onderneem ik een speurtocht naar de geschiedenis van dit roemruchte
Zierikzeese drieluik, dat voor zoveel opschudding zorgde en nog steeds de aandacht
trekt van (kunst)historici in binnen- en buitenland. Ik besteed niet alleen aandacht
aan de iconografische aspecten van het schilderij, maar stel mij ook de vraag welke
veranderingen zich hebben voorgedaan in functie en waardering van het kunstwerk
in de loop der eeuwen. Uitvoerig zal ik stilstaan bij de vraag waarom (kerk)bestuurders
in de negentiende eeuw zonder enige aarzeling tot de verkoop van dit unieke drieluik
en andere belangrijke kunstwerken over gingen.
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Het drieluik in beeld*
a. Zijpanelen (eiken) met afbeeldingen van Filips de Schone (125×48) en
Johanna van Castilië (124×47)3..
Op het linker luik zien we Filips ten voeten uit, gekroond en in wapenrusting. Zijn
wapenrok is versierd met de Oostenrijkse, Bourgondische en Spaanse wapens. Verder
draagt hij een koninklijke mantel van brokkaat met hermelijn afgezet. Om de hals
heeft hij de ordeketen van het Gulden Vlies. In de rechterhand houdt hij het opgeheven
zwaard, zinnebeeld van de rechterlijke macht, met de wapenspreuk ‘Qui vouldra’
(letterlijk: hij die zal willen) in het lemmet gegraveerd. De linkerhand wijst naar de
voorstelling op het middenpaneel met ‘Het laatste oordeel’.
Opmerkelijk is de welige plantengroei op de voorgrond van het schilderij en de
ruïnes van de oude burcht van Brussel die in de dertiende eeuw ten onder ging4.. Op
de achtergrond zien we de muren van de stad Brussel met de oude Vierschaar
Burgendael. Verder weg links, naast het hoofd van Filips, rijzen de twee torens van
de Sint-Goedelekerk op.

In 1887 werd een litho van het drieluik gemaakt door de Antwerpse kunstenaar C. 't Felt in opdracht
van A.A. Reynen. Zie hierna pag. 59. (Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint
Philipsland.)

Rechts is Johanna van Castilië (de Waanzinnige) afgebeeld in vorstelijk gewaad.
De statiemantel is rijk versierd en van wapens voorzien. De vorstin draagt een dubbele
kap en een fijn gedraaide kroon op het hoofd. Om haar hals heeft zij een medaillon.
Haar rechterhand rust op haar gewelfde buik, die mogelijk een subtiele verwijzing
inhoudt naar haar zwangerschap. Johanna schonk het leven aan twee zonen en vier
dochters. Gezien de datering van het schilderij zal het hier niet gaan om het eerste
kind, Eleonara, die geboren werd in het jaar 1498. Aannemelijker is dat zij in
verwachting is van haar eerste zoon, Karel V, die in 1500 geboren werd.

*

Zie kleurenbijlage.
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Op de achtergrond zien we de tuinen van het paleis te Brussel, ‘La Folie’ of ‘De
Feuillije’ (later het Labyrint) genoemd met daarin het zomerhuis en het uit Spanje
ingevoerde houten paviljoen. Het park met fonteinen, het paviljoen en zelfs een
dierentuin behoorden aan het begin van de zestiende eeuw tot de grootste attracties
van Brussel. Ook op dit portret zien we veel planten en de restanten van de oude
burcht afgebeeld. De zijluiken kunnen een ceremoniële functie hebben, maar vormen
gezamenlijk ook een typisch voorbeeld van een huwelijks- of familieportret, dat aan
het eind van de vijftiende eeuw opkomt in adellijke milieus en vooral in de zestiende
en zeventiende eeuw een geliefd genre zal worden in kringen van de rijke burgerij5..

b. Buitenzijden met Sint-Lieven en Sint-Maarten.
De buitenzijden van de luiken zijn met schilderijen in een grijstint (grisaille) versierd.
Links zien we in een nis de Heilige Livinus of Sint-Lieven, onder andere patroon
van de stad Zierikzee en van de Sint-Lievensmonsterkerk. Op de console zijn het
wapenschild van Filips de Schone met daarbij de wapens van Castilië, Leon, Aragon,
Sicilië, Noord-Oostenrijk, Noord-Bourgondië, Oost-Bourgondië, Brabant en in het
hartschild Vlaanderen en Tirol afgebeeld.
Sint-Lieven is geschilderd in bisschopskledij met in de linkerhand de vollerstang
als attribuut, een werktuig uit de lakenbereiding dat naar zijn martelaarschap verwijst
en in de rechterhand het kruis. Het levensverhaal van Livinus de - Passio Livini
archiepiscopi et martyris - werd in de eerste helft van de elfde eeuw opgetekend
door monniken van Sint-Baafs of Sint-Bavo-abdij te Gent. Sint-Lieven zou een
edelman uit Schotland geweest zijn, die priester werd en later tot bisschop werd
verkozen. Hij verkondigde het evangelie in Brabant en moest veel vervolging van
de heidenen doorstaan die hem met een vollerstang de tong uitrukten en tenslotte
onthoofdden. Zijn sterfdag wordt herdacht op 12 november. Het leven van Sint-Lieven
vertoont opmerkelijk veel overeenkomsten met een andere heilige, namelijk de
Angelsaksische Sint-Lebuinus of Liafwinus (775 gest.) die vooral in Deventer en
omstreken bekendheid genoot. Beiden hebben hun feestdag op 12 november6..
Waarschijnlijk heeft Sint-Lieven nooit bestaan, maar is deze heilige bedacht door
de monniken van de St.-Baafsabdij te Gent in een poging de Sint-Pietersabdij in
dezelfde stad de loef af te steken. De vele relieken van heiligen die de Pietersabdij
bezat, stonden garant voor een voortdurende stroom van pelgrims die zorgden voor
inkomsten en aanzien. De Sint-Baafsabdij kwam op 28 juni 1007 in het bezit van
het aan de heilige Livinus toegeschreven gebeente dat plechtig werd overgebracht
van Houtem in het land van Aalst naar de abdij te Gent. Na deze translatio werd de
cultus door de monniken van de abdij in de elfde eeuw krachtig gepropageerd in de
gebieden waar de abdij bezittingen had7.. Met name in Schouwen had de devotie tot
Sint-Lieven veel succes. De kerk te Zierikzee werd in 1151 al aan deze heilige gewijd
en kreeg op 25 juni 1463 van de Baafsabdij een kostbaar reliek - een deel van de arm
van Sint-Lieven - ten geschenke8.. Op deze dag en op de patroonsdag 12 november
werd het relikwie in een plechtige processie rondgedragen.
Op het rechterpaneel is de Heilige Martinus of Sint-Maarten afgebeeld die grote
verering genoot in de westerse wereld9.. Hij was onder anderen patroon van het
bisdom Utrecht, waaronder ook Zierikzee viel. Het voetstuk waarop de heilige
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staat, draagt een nog niet ingevuld wapen, een zgn. arma candidata.

Links de Heilige Livinus of Sint-Lieven; rechts de Heilige Martinus of Sint-Maarten (in grisaille).
(Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.)

Ook bij de uitbeelding van Sint-Maarten wordt de toeschouwer herinnerd aan het
levensverhaal van de heilige. Omstreeks 316 werd Martinus als zoon van een heidense
magistraat geboren. Tijdens zijn verblijf als soldaat in Gallië kwam hij in aanraking
met het christendom. Toen hij op een koude winterdag voor de stadspoort van Amiens
kwam, zag hij een halfnaakte bedelaar die hem om een aalmoes vroeg. Omdat
Martinus geen geld had, sneed hij met zijn zwaard een stuk van zijn rode
soldatenmantel en gaf dat aan de arme. In een visioen zag hij later Christus voor zich
staan, die zei: Martinus (...) heeft mij met deze mantel bekleed’. Na zijn bekering
verliet Martinus het leger. Hij leidde aanvankelijk een leven als kluizenaar en werd
tenslotte tot bisschop van Tours gekozen. De Heilige Maarten wordt hier voorgesteld
als krijgsman op een paard gezeten, terwijl hij een stuk van zijn mantel aan de bedelaar
geeft. Zijn feestdag is op 11 november, dus een dag voor het feest van Sint-Lieven.

c. middenpaneel met ‘Het laatste oordeel’ (eiken 126×105).
In de late middeleeuwen was de uitbeelding van ‘Het laatste oordeel’ een populair
thema10.. Beroemde vijftiende eeuwse voorbeelden treffen we aan bij schilders als
Jan van Eyck (1420/25), Rogier van der Weyden (1445/50), Hans Memlinc (1467/73)
en Jeroen Bosch (1500). Het Zierikzeese schilderij past qua vorm en inhoud in deze
traditie. Het middenpaneel is te verdelen in twee duidelijk onderscheiden zônes. In
de opengewerkte, met goudbrokaat versierde hemel, zien we Christus als heerser en
rechter afgebeeld, gezeten op de regenboog met achter
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zich het kruis en de wereldbol als een voetbank voor zijn voeten. De stigma's van
zijn lijden zijn zichtbaar in zijn doorboorde handen, het openvallende gewaad laat
de zijwonde zien. Bazuinblazende engelen kondigen het laatste oordeel aan, terwijl
twee andere engelen in devotie aan zijn voeten zijn neergeknield. Vanuit Christus
gezien bevindt zich het zwaard van het oordeel links en de lelietak als symbool van
zuiverheid en onschuld, rechts van hem. Met een handgebaar veroordeelt en zegent
hij. De apostelen gekleed in tunica en mantel zijn als getuigen rond de rechterstoel
geschaard en wijzen naar het middelpunt Christus. Het valt moeilijk de heiligen nader
te identificeren, omdat zij niet zijn afgebeeld met hun attributen. Uiterst rechts van
Christus is zijn moeder Maria, zoals gebruikelijk in blauwe mantel afgebeeld en aan
de overzijde uiterst links is Johannes de Doper herkenbaar aan zijn ruwe pij onder
een rode mantel. Zij kunnen optreden als pleitbezorgers voor de mensheid. Daarmee
is de hemelse vierschaar compleet.
Op de aarde, de tweede zône, zien we onder de lelietak en zegenende Christus een
grote schare uitverkorenen. De geheel of gedeeltelijk ontklede mannen en vrouwen
hebben zojuist hun graven verlaten en kijken verwonderd omhoog. In het centrum
van de voorstelling heft een man zijn handen ten hemel. Sommigen ontdoen zich
nog van hun lijkwaden. Aan de andere zijde, meer op de achtergrond en gescheiden
van de verlosten, storten de verdoemden in de diepte van het eeuwig vuur.

Het drieluik in relatie met de stad Zierikzee.
Hoewel de bronnen uiterst zwijgzaam zijn, hebben onderzoekers vaak met grote
stelligheid uitspraken gedaan over de mogelijke schilder, opdrachtgever en lokatie
van het drieluik. We zagen al dat Nagtglas een zekere Marten van Zierikzee als de
maker van dit kunstwerk voorstelde. De naam van deze schilder ontleende hij aan
het reisverslag van de zestiende eeuwse Italiaanse schrijver Guicciardini die deze
Zierikzeese kunstenaar in zijn Beschryvinghe van alle de Nederlanden vermeldde.
Volgens Nagtglas kwam zo'n belangrijke autochtone kunstenaar zondermeer in
aanmerking als schilder van dit roemrijke drieluik. Behalve de naam ontbreekt echter
van hem elk spoor.
Anderen gingen voorzichtiger te werk. Zij zochten de schilder in hofkringen
vanwege de uitbeelding van het vorstenpaar. Lange tijd werd aangenomen dat Jacob
van Laethem de maker van dit vorstelijke kunstwerk is geweest die in 1493
ingeschreven stond in het Lucasgilde te Antwerpen. Hij was ten tijde van Filips de
Schone werkzaam aan het hof en vergezelde hem op zijn reizen naar Spanje in 1501
en 1506. In de rekeningen vinden we echter uitsluitend decoratieopdrachten ter
gelegenheid van plechtige gebeurtenissen terug en geen enkele bestelling van
paneelschilderijen, al heeft hij wel genealogieën van het Bourgondisch-Habsburgse
Huis vervaardigd11..
Een tweede schilder die genoemd wordt in verband met het drieluik is Pieter van
Conincxloo, die ook korte tijd de functie van hofschilder vervulde. Hij heeft behalve
de gebruikelijke werken van decoratieve aard, veel portretten van de vorst en zijn
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familieleden geproduceerd en wordt ook wel vereenzelvigd met de Meester van de
Magadalena-legende. Hij is dus een serieuze kandidaat12..
Identificatie van het schilderij is moeilijk omdat het tamelijk traditioneel is. De
stijl herinnert aan die van Rogier van der Weyden en aan Dieric Bouts. Op dit moment
wordt het drieluik, vooral op gezag van Max Friedländer's Early
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Netherlandish Painting toegeschreven aan de anonieme Meester van de Jozeflegende,
ook wel aangeduid als de Meester van Affligem die omstreeks 1500 werkzaam was
in Brussel13..
Onder deze naam staat het schilderij nu ook vermeld in de catalogus van het
museum. Toch blijft het drieluik omringd door raadsels. Zo is er twijfel of het
middenpaneel en de zijpanelen wel door dezelfde schilder gemaakt zijn. In de scènes
op het het middenpaneel herkennen we meerdere handen, wat erop wijst dat het
paneel als atelierwerk werd geproduceerd. Ook de precieze datering is nog niet
vastgesteld. Bij gebrek aan gegevens worden data genoemd die tussen 1498 en 1504
liggen, mogelijk nog iets later. Daarbij spelen criteria als kleding, heraldiek of de
ingeschatte leeftijd van de afgebeelde figuren een rol. Er is echter behoefte aan
gedetailleerder onderzoek. Vanwege de historische uitbeelding van Filips en Johanna
is de grootste aandacht tot nu toe uitgegaan naar de zijpanelen van het drieluik, maar
een gedegen kunsthistorische analyse van het drieluik als geheel ontbreekt nog
steeds14..
Een onderzoek naar de opdrachtgever van het schilderij is al even moeizaam als naar
de schilder. Het mecenaat van de kunst vinden we in die dagen in hofkringen, bij
kerkelijke overheden, broederschappen en gilden en in toenemende mate in het milieu
van de rijke stedelijke burgerij. Alle onderzoekers zijn het erover eens, dat de
opdrachtgever van het drieluik met een dubbelportret van het vorstenpaar gezocht
moet worden aan het hof. Misschien werd het in opdracht van Filips de Schone zelf
gemaakt als geschenk voor de stad Zierikzee om de relatie tussen vorst en stad te
onderstrepen. Ook het omgekeerde is denkbaar. Het kunstwerk zou geproduceerd
kunnen zijn als geschenk voor de hertog om zijn genegenheid te winnen of de goede
verhoudingen te bestendigen.
Filips de Schone werd in 1478 als de zoon van Maria van Bourgondië en de
Habsburger Maximiliaan van Oostenrijk in Gent geboren. Toen zijn moeder in 1482
stierf, was hij nog te jong om als hertog van het Bourgondische rijk en Heer der
Nederlanden op te treden. Maximiliaan vervulde daarom het regentschap ondanks
de heftige politieke tegenstand in Vlaanderen. In 1494 werd Filips op zestienjarige
leeftijd als hertog van Brabant te Leuven ingehuldigd. Daarna werden Blijde
Inkomsten gehouden in Henegouwen, Holland en Zeeland, waarbij de vorst officieel
werd erkend. Pas in 1498 kwam Filips naar het opstandige Vlaanderen15.. Intussen
was hij op 20 oktober 1496 te Lier gehuwd met Johanna, de dochter van Ferdinand
van Aragon en Isabella van Castilië. In november van dat jaar kwam Filips naar
Middelburg om afscheid te nemen van zijn zuster Margaretha die naar Spanje vertrok
om te huwen met de broer van Johanna, Johan (Don Juan), de kroonprins van Aragon
en Castilië. Bij die gelegenheid kon Filips ook te Middelburg plechtig ingehuldigd
worden16.. Tijdens zijn bezoeken schonk de vorst verschillende keren
gebrandschilderde ramen met zijn wapens en de afbeelding van zijn persoon en zijn
familieleden.
Dergelijke schenkingen werden in Zeeland gedaan aan onder andere de kerk van
Reimerswaal en Hulst en de abdijkerk van Middelburg. In het jaar 1498 bracht Filips
een bezoek aan Zierikzee, maar in de archieven is geen enkel bewijs te vinden dat
de vorst bij deze gelegenheid een kunstwerk aan de stad geschonken zou hebben17..
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derij met het portret van zijn vrouw en hemzelf aan de stad te schenken. Kort achtereen
stierf in 1497 eerst de broer van Johanna, de met Margaretha gehuwde Don Juan, en
een jaar later haar zuster. Johanna en Filips konden als gevolg daarvan na de dood
van koningin Isabella van Castilïe in 1504 aanspraak maken op de troon. Toen Filips
de Schone met zijn echtgenote in 1506 de tocht naar Spanje ondernam om zijn
koningschap te aanvaarden, werden zij begeleid door 43 schepen, waarvan de meeste
uit Zierikzee afkomstig waren18..

Gezicht op Zierikzee omstreeks 1506.
Schilderij op paneel (300 cm × 90 cm) van een onbekende meester. Thans in het Maritiem Museum
te Zierikzee. Waarschijnlijk is het vertrek van de vloot van de Zierikzeese reder De Huybert hier
afgebeeld, die Filips de Schone en Johanna van Arragon naar Spanje zou brengen.

Met de schippers uit deze stad was al eerder een goede relatie tot stand gekomen.
Het vorstenpaar verbleef aan boord van de Zierikzeese karveel ‘De Juliaan’ van
Jacob Cornelisz. de Huybert. De wapenspreuk van de familie ‘Waeckt Huybert’ zou
zijn oorsprong vinden in de angstige uitroep van Filips toen het koninklijk gezelschap
in een hevige storm gedwongen werd een Engelse haven op te zoeken. In het Maritiem
Museum te Zierikzee is nog een anoniem schilderij uit 1506 of kort daarvoor te
bewonderen dat, naar alle waarschijnlijkheid, het vertrek van ‘De Juliaan’ van de
rede van Zierikzee uitbeeldt19.. Een karveel, voorzien van een wimpel en heraldische
wapens heeft een centrale plaats op het schilderij gekregen. De familie stond ook
later in groot aanzien bij de vorsten van het Bourgondisch-Habsburgse Huis, zoals
bijvoorbeeld blijkt uit de speciale privileges die Maximiliaan de gebroeders De
Huybert in 1513 verleende. De zoon van Jacob Cornelisz., Lieven Jacobsz. de Huybert
ontving keizer Karel V in zijn huis ‘De Mossel’ toen deze in 1540 de stad Zierikzee
bezocht.
Maar het moet gezegd worden dat er behalve de afbeelding van het vorstenpaar
in hun koninklijke waardigheid en de door sommige (kunst)historici genoemde latere
datum van ontstaan van het schilderij (na 1504) geen concrete aanknopingspunten
zijn die het leggen van een direct verband met de tocht naar Spanje rechtvaardigen.
Het accent ligt in dit schilderij op de rechtspraak in relatie met de vorst en de stad
Zierikzee. Het ligt dan ook meer voor de hand de opdrachtgever te zoeken in kringen
van notabelen uit Zierikzee die enerzijds betrokken zijn bij de lokale rechtspraak en
anderzijds nauwe contacten onderhouden met Filips de Schone. Een onderzoek naar
personen die daarvoor in aanmerking komen, leidt al snel in de richting van de familie
Van Cats, een aanzienlijk Schouws geslacht van magistraten. Een lid van deze familie,
Jacob van Cats, was aan het eind van de vijftiende eeuw kamerheer van Filips de
Schone, opperdijkgraaf van Schouwen en baljuw van Zierikzee20.. Die laatste twee
functies had hij in 1488 verworven als
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beloning voor zijn inzet tijdens de strijd van Maximiliaan tegen de Hoeken in de
plaatsen Leiden, Rotterdam en Gouda. In 1486 werd hij door Maximiliaan tijdens
diens bezoek aan Dordrecht tot ridder geslagen. In 1498 staat hij als baljuw in het
Poorterboek van Zierikzee vermeld. Rekeningen tonen aan dat hij waarschijnlijk tot
1501 heeft geleefd21..

Situatieschets van de Brusselse locatie. Ontleend aan de brochure van A.A. Reynen Un triptyque
historique, Antwerpen 1887.
Filips en Johanna zijn afgebeeld voor het hertogelijk paleis. Op de achtergrond zien we links de
muren van de stad Brussel met de oude vierschaar Burgendael en rechts een deel van het labyrint
van de paleistuinen. Het laatste oordeel voltrekt zich op het gebied van het klooster Sint-Jacob op
Coudenberg. (Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland.)

Zoals gezegd is de datering van het drieluik onzeker, maar als het omstreeks 1500
is geproduceerd, zijn er veel aanwijzingen dat Jacob van Cats de opdrachtgever was.
Bij het aantreden van de nieuwe vorst en na diens huwelijk met Johanna van Castilië
kon Van Cats door middel van dit schilderij als kamerheer van Filips en als baljuw
van Zierikzee uiting geven aan zijn loyaliteit tot het vorstenpaar. Die intentie zou
een verklaring kunnen zijn voor de opmerkelijke aandacht in dit drieluik voor de
rechtspraak. Filips is in zijn volle lengte en met opgeheven zwaard afgebeeld als
heerser en rechter. Op de achtergrond zien we de oude vierschaar van de stad Brussel
‘Burgendael’ uitgebeeld, de plaats die herinnert aan een ver verleden toen Brussel
zijn eigen rechtbank kreeg en er nog in de openlucht werd rechtgesproken. De hertog
wijst naar de voorstelling op het middenpaneel, waar Christus als hemelse vorst de
vierschaar spant over alle mensen. Filips staat dus tussen het symbool van het oude
feodale recht en ‘Het laatste oordeel’. De scène op het middenluik is vanuit het
perspectief van Filips de Schone gesitueerd in de nabijheid van de vorstelijke
residentie te Coudenberg op het terrein
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waar destijds tournooien werden gehouden en niet ver van het Augustijner-klooster
Sint-Jacob22.. Middenluik en zijpaneel worden bovendien met elkaar verbonden door
de overeenkomst in de afbeelding van het zwaard: het zwaard op het middenpaneel
is identiek aan dat van de aardse vorst Filips op het zijluik. Zo wordt de toeschouwer
erop attent gemaakt, dat Filips op aarde de hemelse rechter Christus vertegenwoordigt.
Op zijn beurt fungeert de baljuw in zijn ambtsgebied weer als plaatsvervanger van
de vorst.
De twee heiligen op de binnenkant van de zijluiken zijn zowel in verband te brengen
met Jacob van Cats als met de stad Zierikzee. Sint-Lieven is behalve schutspatroon
van Zierikzee, ook van oudsher verbonden met de familie Van Cats. In 1398 had een
zekere Lieven van Cats al een kanunnikdij gesticht in de Sint-Lievensmonsterkerk23..
Sint-Maarten, de heilige op het rechterpaneel, was niet alleen schutspatroon van het
bisdom Utrecht waaronder Zierikzee ressorteerde, maar ook de officiële patroonheilige
van de familie Van Cats. Bovendien bracht de afbeelding van Sint-Maarten een
bijzonder wapenfeit van de familie in herinnering in verband met het bisdom Utrecht.
Toen bisschop David van Bourgondië in het jaar 1483 uit Utrecht werd verdreven,
maakte Jacob van Cats, met twee broers, deel uit van de troepen van Maximiliaan
die de stad na elf weken weer tot overgave dwong24.. De bisschop werd daarna in zijn
waardigheid hersteld, maar moest Maximiliaan naast zich dulden in wereldlijke
zaken. Het is duidelijk dat deze toegewijde en strijdbare Jacob in de loop der jaren
steeds meer in de gunst van Maximiliaan wist te komen.
Als we de verhouding van Zierikzee met de Bourgondische vorsten in een wat
breder perspectief bezien, valt de voortdurende oplaaiende strijd tussen Hoeken en
Kabeljauwen op. Zierikzee gaf keer op keer blijk van Hoekse sympathieën die de
stad soms op de rand van de ondergang brachten. Het beruchtste voorbeeld daarvan
is het oproer van 1472. Een verslag van de gebeurtenissen vinden we in een kleine
Zierikzeese kroniek, die verhaalt dat in 1472 ‘des vrydachs na sinte Martynsdach’
(Sint-Maarten viel in dat jaar op woensdag 11 november), Michiel van Heenvliet,
baljuw van Zierikzee en de provisor Nicolaas Simonsz uit Walcheren, (de hoogste
geestelijke rechter) door een opstandige menigte uit het raam van de weeskamer van
het stadhuis waren gegooid, toen zij op bevel van Karel de Stoute extra belastingen
kwamen opleggen. De opstandelingen stonden onder leiding van de prior van het
dominicanenklooster, Pier Kaecke, en de gardiaan van het franciscanerklooster,
Hendrik Rootstock25..
Het was echter niet zomaar een uit de hand gelopen volksoproer, zoals zo vaak
wordt voorgesteld. Volgens de kroniek werd het oproer door de leden van het
stadsbestuur zelf georganiseerd. Juist in die tijd was namelijk de Hoekse partij in de
stad Zierikzee aan de macht gekomen, die er niets voor voelde de politieke belangen
van het Bourgondische huis te financieren. Toen Karel de Stoute op de hoogte werd
gesteld van de onlusten, ontstak hij in hevige woede en wilde de stad zonder pardon
met de grond gelijk maken. De handel werd onmiddellijk verboden en alle bewoners
werden vogelvrij verklaard. De bisschop van Utrecht strafte de stad vanwege de dood
van de kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder door een ‘interdict’ op te leggen, zodat
een jaar lang geen enkele officiële kerkelijke handeling verricht mocht worden. Die
maatregel had niet alleen consequenties-voor de parochianen, maar ook voor de
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Adolf van Kleef, heer van Ravesteyn en Dreischor, die een huis in Zierikzee bezat,
werd met het onderzoek belast. Hij behoorde tot de partij van de Kabeljauwen. Toen
Karel de stad in 1473 binnentrok, hadden honderden Zierikzeeënaars de stad inmiddels
verlaten. De poortdeuren werden uit de hengsels gelicht, de privileges verbeurd
verklaard en de stad kreeg hoge boetes opgelegd. Twaalf opstandelingen werden ter
afschrikking op de Gasthuisbrug onthoofd en bij zijn vertrek nam de hertog 24
vooraanstaande Zierikzeeënaars als gijzelaars mee naar Brussel in afwachting van
een definitief oordeel van de kanselarij. Na zeven weken mochten zij weer naar huis
met nog meer eisen tot genoegdoening. De Kabeljauwen namen daarop de regering
van de stad over. Na de dood van Karel de Stoute in 1477 kreeg Zierikzee zijn
privileges terug van Maria van Bourgondië en bij de Blijde Inkomste van Maximiliaan
in 1483 werd de ruzie voorgoed bijgelegd.

Stadhuis van Zierikzee (1745).
(Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.)

Vijftien jaar na de confrontatie met Karel de Stoute raakte Zierikzee opnieuw in
conflict, nu met de Rooms-koning Maximiliaan die als regent optrad voor zijn
kleinzoon Filips de Schone26.. Filips van Kleef, zoon van de eerder genoemde Adolf
van Kleef, kwam in 1488 in opstand tegen Maximiliaan toen die zijn woord niet
hield tegenover de Gentenaren en hen alsnog wilde straffen voor zijn vernederende
gevangenschap en afgedwongen concessies. De Hoeken onder leiding van Jonker
Frans van Brederode wisten de stad Sluis in handen te krijgen, zodat zij de vaarroute
naar Brugge beheersten. Bovendien deden zij uitvallen naar belangrijke steden in
het noorden, tot wanhoop van Maximiliaan die intussen naar Duitsland was afgereisd.
Zierikzee steunde de opstandelingen met voorraden en geld. Toen in 1490 de vloot
van de Hoeken werd verslagen in het Brouwershavense Gat, gaf Zierikzee wel
onderdak aan de gevluchte Hoeken, maar weigerde de overwinnaars te ontvangen.
Waarschijnlijk speelde daarbij een rol dat Filips van Kleef in de stad woonde. Met
deze houding haalde Zierikzee zich de woede op de hals van Maximiliaan, die zijn
strijdheer, Albrecht van Saksen, stuurde om orde op zaken te stellen. In 1492 nam
de gevreesde veldheer de stad bij verrassing in en verbouwde de Noordhavenpoort
tot een blokhuis om de stad te controleren. Zierikzee werd zwaar gestraft en moest
een hoge boete betalen.
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De aanstelling van Jacob van Cats die zijn trouw aan het Bourgondische Huis
meermalen bewezen had, paste goed binnen dit politieke schaakspel. Zonder nu te
beweren dat het drieluik een directe verwijzing is naar de heftige machtsstrijd tussen
Hoeken en Kabeljauwen, die zich in Zierikzee in het laatste kwart van de vijftiende
eeuw, dus binnen het tijdsbestek van één generatie, heeft voorgedaan, kan het daarbij
wel een functie gehad hebben. Een kunstwerk draagt de sporen van de tijd en heeft
ook een sociale betekenis. Het drieluik is niet alleen esthetisch functioneel zodat het
de publieke aandacht trekt, maar draagt ook een boodschap uit die ons grotendeels
ontgaat, maar die de ingewijde toeschouwer in die dagen wat te zeggen had. Op het
moment dat het drieluik ontstaan is, zal de stad zich nog pijnlijk bewust geweest zijn
van de strafmaatregelen van eerst Karel de Stoute en later Albrecht van Saksen.
Sommige van de nog in leven zijnde oudere magistraten zullen bij het zien van de
scène met Filips de Schone als rechter met op de achtergrond de Brusselse stadsmuren
en koninklijke tuinen ongetwijfeld herinnerd zijn aan hun ongewilde verblijf in deze
stad als gijzelaar van de hertog. Vele Zierikzeeënaars zullen hun verhalen aangehoord
hebben. Alles was dan wel vergeven, maar zeker niet vergeten. Het vernederende
blokhuis in de Noordhavenpoort werd pas in 1508 afgebroken.
De conclusie is dan ook, dat het drieluik met ‘Het laatste oordeel’ geflankeerd
door het vorstenpaar afgebeeld in al hun waardigheid zowel religieus als politiek
uiterst functioneel was in een tijd dat de verhoudingen tussen vorst en stad op scherp
stonden.

In de kerk of in de vierschaar?
Ook over de plaats waar het drieluik zich heeft bevonden bestaat onzekerheid. Er
zijn twee lokaties die daarvoor in aanmerking komen, namelijk de Sint
Lievensmonsterkerk en het stadhuis. Victor de Stuers ging er vanuit dat een dergelijk
imposant schilderij oorspronkelijk als altaarstuk bestemd geweest moest zijn voor
de kerk27.. Het drieluik zou volgens hem door Filips de Schone tijdens zijn bezoek
aan Zeeland in 1497/98 aan de kerk geschonken zijn, vergelijkbaar met zijn donaties
aan andere steden. Vandaar de portretten van de vorst en zijn vrouw en de
gedetailleerde aandacht voor de heraldiek.
De relatie met de Sint-Lievensmonsterkerk werd in het drieluik volgens De Stuers
op twee manieren tot uitdrukking gebracht. Enerzijds verbond de afbeelding van
Sint-Lieven het drieluik met de stad Zierikzee, anderzijds verwees de Heilige Martinus
of Sint-Maarten naar het bisdom Utrecht waartoe Zierikzee, zoals bekend, behoorde.
Toch wijzen de bronnen in een andere richting. Zo weten we uit een gedetailleerde
beschrijving van het stadhuis in de Tegenwoordige Staat van Zeeland uit 1751 met
zekerheid, dat het drieluik zich in het midden van de achttiende eeuw in dit gebouw
bevond28.. Volgens De Stuers is het daar echter pas na de Reformatie terecht gekomen.
De magistraten van de stad hadden zich inderdaad al verschillende keren over het
kunstbezit van de Sint-Lievensmonsterkerk ontfermd in woelige tijden. Toen zich
in 1566 het gerucht verspreidde dat na Middelburg ook Zierikzee gevaar liep
slachtoffer te worden van de beeldenstorm, bracht het stadsbestuur de waardevolle
voorwerpen uit de Sint-Lievensmonsterkerk in veiligheid. We lezen in de
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lijkheden der gilden’ uit de kerk gehaald ‘en onder inventaris ter bekwamer plaats’
bewaard zullen worden. Op 6 mei 1567 is genoteerd dat ‘de beelden, tafereelen en
cassen allengskens weder opgericht zullen worden binnen de St.-Lievens
Monsterkerk’. Uit een notitie van 29 augustus 1572 met de vermelding, dat alle
kostbaarheden uit de kerk naar het stadhuis gebracht zouden worden, maakte De
Stuers tenslotte op dat het schilderij in handen was gekomen van het stadsbestuur29..
Hoe aannemelijk de argumenten ook klinken, het is duidelijk dat de bronnen minder
stellig zijn over de opdrachtgever en de verblijfplaats van het schilderij dan
gesuggereerd wordt. Nergens wordt expliciet vermeld dat het drieluik in de
Sint-Lievensmonsterkerk thuishoorde. Daarbij komt dat er sterke aanwijzingen zijn
dat het drieluik oorspronkelijk bestemd was voor de vierschaar van het stadhuis.
Over het gebouw in de Meelstraat waar stadsbestuur en rechtscollege omstreeks
1500 bijeenkwamen, zijn we helaas slecht ingelicht30.. Pas na 1550 toen het stadhuis
grotendeels haar huidige vorm kreeg, zijn meer gegevens te vinden. In die tijd werd
de natuurstenen gevel met twee toppen geplaatst en werd de toren met het carillon
aangebracht. Het oudste gedeelte van het huidige stadhuis bevond zich onder de
toren. De vierschaar werd voor de verbouw gehouden in wat nu de secretariskamer
is.
Nicolaas van der Schatte, de auteur van de Tegenwoordige Staat van Zeeland gaf
een gedetailleerde beschrijving van het stadhuis van Zierikzee voordat het interieur
in 1776/79 nogmaals ingrijpend werd veranderd. De vierschaar was in die periode
op de eerste verdieping, waar nu de trouwzaal is. Oostelijk van de vierschaar was
‘de raadkamer’, waar de vroedschap vergaderde. Deze is nog steeds in gebruik als
raadzaal. In deze kamer was destijds voor de schoorsteen een ‘toeslaande Schildery,
(...) en tusschen deeze het laatste Oordeel verbeeld’31.. Het drieluik was hier
waarschijnlijk na de verbouwing in 1550 terecht gekomen en verdween weer uit het
zicht toen vierschaar en raadzaal in 1778 vertimmerd en ‘naar den laatsten smaak’
versierd werden.
Uit de beschrijving in de Tegenwoordige Staat van Zeeland kunnen we verder
opmaken dat in 1751 niet het drieluik in de vierschaar van Zierikzee was opgesteld,
maar dat in die ruimte twee andere schilderijen hingen. Boven de schepenbank was
een voorstelling te zien van Sisamnes, een omkoopbare rechter uit het Perzische rijk.
Op last van Cambyses werd deze rechter gedood en gevild. Als macabare
waarschuwing moest Otanes, de zoon van Sisamnes, plaatsnemen op de rechterstoel
die bespannen was met de afgestroopte huid van zijn vader, zodat hij niet in de
verleiding zou komen in dezelfde fout te vervallen. Aan de andere zijde van de zaal
was een allegorische afbeelding te zien van twee Romeinse helden in een tweegevecht
te paard. Waarschijnlijk betreft het hier een voorstelling van het verhaal over het
snelle en strenge recht van keizer Trajanus. De geschiedenis verhaalt namelijk dat
een soldaat van Trajanus op een veldtocht per abuis het zoontje van een weduwe
doodde. De moeder smeekte de keizer om zijn plicht niet te verzaken en de
moordenaar onmiddellijk te straffen. Trajanus luisterde naar haar en deed daarna
zittend op zijn paard uitspraak en doodde de krijgsman32..
Dergelijke taferelen die de rechters moesten herinneren aan hun taak en
verantwoordelijkheid, behoorden in de vijftiende eeuw al tot de traditionele
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we aan in het werk van onder anderen Gerard David die de geschiedenis van de
meinedige rechter Sisamnes in 1498 op twee panelen schilderde voor de rechtszaal
te Brugge. Rogier van der Weyden was hem in 1436 al voorgegaan met een reeks
schilderijen voor de schepenzaal van de stad Brussel, waarin ook de geschiedenis
van Sisamnes was weergegeven33.. Zou het drieluik dan oorspronkelijk toch niet voor
de vierschaar bestemd zijn? Nader onderzoek toont echter aan, dat in deze tijd profane
afbeeldingen vaak gecombineerd werden met bijbelse voorstellingen. Zo vinden we
in de schepenbank van het stadhuis van Maastricht omstreeks 1500 zowel de
geschiedenis van Sisamnes als ‘Het laatste oordeel’. Ook in andere plaatsen,
waaronder Middelburg, gaan deze twee onderwerpen samen34..

Gerard David schilderde op twee panelen De berechting door Cambyses en Het villen van Sisamnes,
1498, paneel 182 × 159 cm.
Groeningemuseum, Brugge.
Op het hier afgebeelde tweede schilderij wordt de meinedige rechter gevild onder toeziend oog van
Cambyses.
Rechtsboven zetelt de zoon op de met de huid van de vader omhangen rechterstoel.

In een tijd dat wereldlijke en geestelijke zaken nog niet streng gescheiden waren,
kon het drieluik een functionele plaats vervullen in een meer profane omgeving. Er
zijn aanwijzingen dat altaarstukken met ‘Het laatste oordeel’ aanvankelijk niet in de
vierschaar zelf waren opgesteld, maar in een aangrenzende kapel. Schepenen en
stadsbaljuw konden hier de mis bijwonen voordat zij hun justitiële taak ten uitvoer
brachten35.. Misschien was de kapel in Zierikzee gesitueerd in het oude
veertiende-eeuwse stadhuis aan de oostkant. Later ging men ertoe over dergelijke
schilderijen in de zaal van de vierschaar te plaatsen, zodat een breder publiek gesticht
en gewaarschuwd kon worden: in de vierschaar werd de mens door aardse rechters
geoordeeld, maar de toeschouwer werd eraan herinnerd, dat de Opperrechter bij zijn
wederkomst het eindoordeel zou vellen. Niet alleen in het buitenland zijn voorbeelden
van deze ontwikkeling te vinden. Ook in de raadhuizen van bijvoorbeeld Goes,
Middelburg, Tholen en Vlissingen waren voorstellingen met ‘Het laatste oordeel’ te
zien, al kan daar tegen in gebracht worden dat het in deze raadhuizen meestal ging
om een rechthoekige afbeelding in plaats van een drieluik36..
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Er is nog een aanwijzing dat het Zierikzeese drieluik thuishoorde in of bij de
vierschaar op het stadhuis en niet in het kerkgebouw. Gewoonlijk nemen de stichters
van een altaarstuk op het door hun geschonken schilderij een bescheiden plaats in,
maar op het Zierikzeese paneel worden Filips en Johanna niet in een devote, geknielde
houding afgebeeld. De landsheer wordt getoond in zijn volle lengte als de heersende
vorst en handhaver van het recht, naast de Oppervorst Christus die op het middenluik
te zien is37.. Een dergelijke profane uitbeelding zou in de kerk minder passend zijn,
hoewel de confrontatie met het middenluik uiteraard in een seculiere omgeving ook
geldt.
De beperkte gegevens verhinderen op dit moment een definitieve keuze voor de
lokatie te maken, maar het ziet ernaar uit dat het drieluik het meest op zijn plaats
was in de vierschaar van het stadhuis.

Drieluik te koop
Na de herinrichting van het stadhuis in 1778 verdween het drieluik naar de mallenof modellenkamer, het vertrek ten westen van de huidige secretariskamer. Pas in het
voorjaar van 1809 werd het weer te voorschijn gehaald ter gelegenheid van het
vijfdaagse bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan de stad Zierikzee. Hoogtepunt
waren het diner en bal op zondagavond in de vierschaar en raadkamer van het stadhuis.
Om de koning een indruk te geven van het rijke verleden van de stad was een kleine
expositie ingericht. Behalve de kajak waren daar onder andere modellen van de
stadhuistoren en de bruggen te zien38.. Die zondag woonde de koning ook de mis bij
in de Rooms-katholieke kerk in de Hoge Molenstraat. Het is niet duidelijk of de
parochie bij deze gelegenheid het drieluik in bruikleen kreeg voor de aankleding van
de kerk of dat de koning het schilderij die zondagavond ook te zien kreeg en het
stadsbestuur adviseerde het met enkele andere kunstvoorwerpen aan de parochie in
bruikleen te geven of blijvend te schenken. De bronnen zijn vaag. In de Staat en
Inventaris van alle Goederen der Roomsch catholijke Gemeente van Zierikzee van
22 juni 1838 werd het het hele schilderijenbezit onder de rubriek ‘Kerkelijke
Meubelen’ afgedaan met de aanduiding: ‘eenige schilderijen van geen waarde’. Ook
in de pastorie waren nog zeven schilderijen die op dezelfde wijze werden
gewaardeerd39.. Zeker is dat het drieluik tot 1845 in de kerk hing, maar de pastoor
scheen niet bijster gelukkig met het kunstwerk. Hij hield de luiken, ook op zon- en
feestdagen, gesloten vanwege de naakte figuren die op het middenpaneel te zien
waren. Alleen de eerste twee dagen in november, op Allerheiligen en Allerzielen,
werden de luiken geopend40..
De ondergang van het drieluik wordt ingeluid met een simpele aantekening in het
Notulenboek van het kerkbestuur van de Rooms-katholieke parochie op dinsdag 11
maart 1845, dat zich ‘een vreemdeling’ heeft gemeld die de oude schilderijen wenst
op te kopen. De pastoor wil van het bestuur vernemen welke prijs hij ervoor moet
vragen. Besloten wordt dat ze nog diezelfde week op vrijdagmiddag door de
timmerman afgenomen en verplaatst zullen worden41.. Van enige discussie over de
vraag of de schilderijen wel of niet verkocht dienen te worden, is geen sprake.
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Kennelijk hebben deze kunstwerken voor pastoor en kerkbestuur hun sacrale betekenis
verloren. De voortvarendheid waarmee gehandeld wordt, wijst erop dat men de
schilderijen het liefst zo snel mogelijk kwijt wil raken. Als het kerkbestuur op 2 mei
weer bij elkaar komt, blijkt de aspirant-koper niet te zijn
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verschenen. De schilderijen zijn inmiddels opgeborgen in de sacristie buiten het zicht
van de parochianen. Men besluit ze daar te laten tot de verkoopwaarde is bepaald.
Na deze mislukte poging horen we bijna twee jaar niets meer over de verkoop van
de schilderijen. Pas op 5 december 1847 wordt een brief van de Aartspriester
voorgelezen, waarin antwoord gegeven wordt op de brief van de pastoor die gevraagd
heeft of de ‘in onbruik zijnde oude schilderijen’ verkocht mogen worden, omdat er
van tijd tot tijd vraag naar is. De Aartspriester geeft het advies een deskundige te
raadplegen die de schilderijen kan taxeren. Hij beveelt de Haagse antiquair Bernh
(of de Behr?) aan, die wel bereid is naar Zierikzee te komen. Nadat een commissie
zich in januari 1848 over de zaak heeft gebogen, wordt de heer Bernh inderdaad
verzocht de collectie te komen taxeren. In de vergadering van 3 april kan al verslag
uitgebracht worden van zijn bevindingen.
Bernh moet zijn ogen uit gekeken hebben in Zierikzee. Hij treft een schat van
(vaak) middeleeuwse kunstwerken aan. Of deze uit de Sint-Lievensmonsterkerk
kwamen of oorspronkelijk in de kloosters in Zierikzee en omgeving thuishoorden,
zoals De Stuers suggereert, is niet na te gaan. Hij stelt een lijst op en voorziet de
schilderijen van een prijskaartje. Bovenaan de lijst staat het drieluik met ‘Het laatste
oordeel’, dat door hem aan de Haarlemse schilder Dirc Bouts wordt toegeschreven
en naar schatting f 2000, - waard is. Daarna volgt de rest van de catalogus:
- Een paneel met deuren waarop de Heilige Maagd met twee engelen was
afgebeeld; in het Notulenboek genoteerd als behorend tot de school van
Hemmelinc (waarschijnlijk een verbastering van de naam van de schilder
Memlinc). Getaxeerde waarde: f 2000,-.
- Een schilderij op paneel met de Openbaring of Aanbidding der Wijzen,
toegeschreven aan Bernard van Orley, getaxeerd op eveneens f 2000,-.
- Een schilderij op doek met een afbeelding van de Heilige Familie, toegeschreven
aan een onbekende meester, dat f 200, - zou moeten opbrengen.
- Een paneel van een onbekende meester met de voorstelling van De Begraving
(van Christus). Waarde f 200-,.
- Twee schilderijen met landschappen op doek in een vergulde lijst. Prijs resp. f
100, - en f 150,-.
- Een paneel met Het Avondmaal dat alleen al ‘om der oudheid’ tenminste f 500,
- waard zou zijn.
- Verder worden twee landschappen genoemd, waaronder een van de schilder C.
van Dam, van resp. f 100,- en f 150,-; een schilderij van de Heilige Hieronymus
en van de Heilige Ignatius, op doek geschilderd met een waarde van ieder f
100,-.
Alle andere (!) schilderstukken in de kerk en in de sacristie zijn volgens de Haagse
taxateur van geen waarde, maar hij geeft het advies ze voor f 25, - per stuk van de
hand te doen.
De gezamenlijke waarde van de hier met name genoemde twaalf schilderijen
bedraagt dus al meer dan f 7500,-!
Bernh vertrekt weer naar Den Haag met een onkostenvergoeding van f 30, - en,
naar later blijkt, een ‘marmeren altaarstukje’. Anderhalf jaar na het bezoek van Bernh
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Stolk opgevolgd door pastoor J.B. van den Bergh die veel aandacht
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schenkt aan het achterstallig onderhoud van de pastorie en het kerkgebouw. Vooral
het dak van de kerk is in zeer slechte staat en nodig aan vernieuwing toe. Om de
gaten te dichten zal de parochie flink in de beurs moeten tasten en op creatieve wijze
naar financiële middelen moeten zoeken.
Misschien wordt daarom op 19 juli 1850 voorgesteld de schilderijen opnieuw te
laten taxeren ‘om de wezenlijke waarde’ te kunnen vaststellen. Ze zullen dit keer
naar Amsterdam opgestuurd worden. De pastoor neemt op zich de zaak te regelen
via schipper Gerritsen, maar een maand later blijkt dat hij in gebreke is gebleven.
Hij heeft inmiddels begrepen (van wie?) dat de schilderijen van weinig waarde zijn.
Hij vindt het zonde van het geld ze naar Amsterdam te laten vervoeren. Het lijkt erop
dat de pastorale twijfel wordt ingegeven door de vrees dat de schilderijen nooit
verkocht zullen worden bij een te hoge vraagprijs. Vreemd genoeg wordt besloten
weer naar de waarde van de schilderijen te informeren bij de Haagse taxateur Bernh,
hoewel de lijst van voorwerpen mèt de taxatiewaarde enkele pagina's eerder in het
Notulenboek vermeld staan. Bij deze gelegenheid wil men de kunsthandelaar
bovendien vragen wat er gebeurd is met het marmeren altaarstukje dat hij destijds
heeft meegenomen.
Bijna een jaar later, op 1 april 1851, komt er reactie uit Den Haag. Van het
altaarstukje vernemen we niets, maar de pastoor meldt dat zich via Bernh die ochtend
de heren Hooff en Van Enthoven uit Den Haag hebben aangediend als mogelijke
kopers van de schilderijen. Zij zijn vooral geïnteresseerd in de topstukken, zoals hun
wensenlijst aantoont: het drieluik met ‘Het laatste oordeel’ (waarde f 2000,-); het
schilderij met de ‘Heilige Familie’ (waarde f 2000,-); Het Avondmaal (f 500,-); de
twee doeken met de H. Hieronymus en de H. Ignatius (waarde f 200,-) en nog enkele
andere niet met name genoemde oude schilderijen (waarde f 100,-).

Interieur R.K. Sint-Willibrord kerk te Zierikzee 15 augustus 1928.
De ruimte achter het altaar werd benut als sacristie tot de verbouwing in 1937.
(Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.)

De heren Hooff en Van Enthoven willen echter niet meer dan tweehonderd gulden
voor het totaal geven! Het kerkbestuur is zo verbijsterd, dat het bedrag in de notulen
dik is onderstreept. Men besluit niet tot verkoop over te gaan, omdat het bod niet in
verhouding staat met de taxatiewaarde. De gevraagde schilderijen zouden tenminste
f 4800, - moeten opbrengen42.. Een week later stelt de pastoor het bestuur ervan in
kennis, dat de heren bij hun bod blijven en de koop dus niet
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doorgaat. Ook de heer Bernh die intussen om advies gevraagd is, vindt een bod van
f 200, - ver onder de maat, maar adviseert tot onze verrassing om het schilderijenbezit
dan maar voor een bedrag van f 1000, - van de hand te doen.
Inmiddels wordt er druk aan de kerk verbouwd en is het kerkbestuur volop bezig
het benodigde geld te verzamelen.
Op 3 november 1852 bericht de pastoor dat twee heren uit Maastricht de oude
schilderijen voor f 200, - willen kopen. Na enig beraad wordt het verkoopbedrag
vastgesteld tussen de f 300, - en f 250, -. De heren Henning, Paulussen en Welters
krijgen volmacht te onderhandelen, maar er kan alleen tot verkoop worden overgegaan
als de prijs boven de f 200, - ligt.
Op 15 december wordt gemeld dat de oude schilderijen in andere handen zijn
overgegaan voor de somma van f 215, - maar vijftien gulden boven het uiterste
minimum! We weten niet om hoeveel schilderijen het precies gaat, aangenomen kan
worden dat het er zo'n zes à zeven geweest zijn. Als we dezelfde berekeningstechniek
toepassen als De Stuers, dan is het drieluik dus voor maximaal vijfendertig gulden
verkocht. Dat is de helft van het bedrag dat hij zijn lezers in de Nederlandsche
Kunstbode al onthutst had voorgerekend.
Delicaat is zijn suggestie in hetzelfde artikel dat hier kwade opzet in het spel
geweest zou zijn. Pastoor Van den Bergh die volgens de schrijver uit een familie van
kunstverzamelaars stamde, zou door zijn relaties beïnvloed zijn en het kerkbestuur
onder druk hebben gezet43.. We weten niet over welke informatie De Stuers destijds
beschikte om een dergelijke zware beschuldiging te uiten. Het constante bod van f
200, - in verhouding met de taxatiewaarde en zijn terughoudendheid bij het laten
uitvoeren van een hertaxatie geven in ieder geval te denken.
In de vergadering van 20 december legt Van de Bergh aan het kerkbestuur
verantwoording af van inkomsten en uitgaven in verband met de reparatie van het
dak van de kerk en de sacristie. De totale som bedraagt f 3100,-, dat is dus nog niet
de helft van de geschatte waarde van het schilderijenbezit. Tegelijkertijd deelt hij
mee, dat de verkochte schilderijen spoedig afgehaald zullen worden en dat betaling
zal plaatsvinden door ‘een wissel op Antwerpen’. Het kerkbestuur, bang voor
teleurstelling, verzoekt de pastoor na te gaan of deze wel solide is. Even ziet het er
naar uit dat koop weer niet door zal gaan, want een maand later (10 januari 1853)
zijn de schilderijen nog steeds niet afgehaald. Het kregel geworden kerkbestuur dreigt
de verkoop ongedaan te maken, maar op 22 februari is de zaak eindelijk afgerond
en stelt de pastoor de ontvanger ter vergadering f 215, - ter hand.
Daarmee is de zaak afgehandeld en het drieluik voorgoed uit de stad verdwenen.

Schilderijen voor gaslampen.
Veertien jaar later krijgt de verkoop van de schilderijen een vervolg. Op 17 januari
1866 deelt pastoor J.H. Ruscheblatt namens de leden van het kerkbestuur aan de
bisschop mee, dat er acht oude schilderijen verkocht zijn voor de prijs van f 325, -44..
De pastoor begint met excuus te vragen dat hij niet vooraf toestemming heeft gevraagd
voor de transactie, zoals dat reglementair is vereist. Hij wijst erop, dat de schilderijen
al jaren ‘in verloren hoeken boven de sacristie (hingen) en voor niets dienstig (waren)’.
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Bovendien hadden deskundigen uit de stad en elders, naar de pastoor vernomen had,
meermalen eenparig verklaard dat de schilderijen niet veel zouden opbrengen. Toen
zich onverwacht een unieke gelegenheid voordeed de schilderijen voordelig kwijt
te raken, moest er snel gehan-
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deld worden. Het afgelegen Zierikzee werd namelijk bezocht door ‘eene menigte
kooplieden die gekomen waren om tegenwoordig te zijn bij den verkoop van een
wrak en eene beschadigde lading’45.. Met twee kooplieden werd nadien over de
aankoop van acht schilderijen een akkoord bereikt. Het geld kon gebruikt worden
voor het aanleggen van gasverlichting in de kerk.
Blijkens een aantekening op de brief uit Zierikzee (gemaakt op basis van de
inmiddels verloren gegane Inventarislijst van 26 november 1867) ging het om de
volgende werken: 1. De Heilige Familie; 2. De aanbidding der drie koningen; 3. De
begrafenis Onzes Heren; 4. De kruisiging; 5. De begrafenis; 6. De heilige maagd
bij het dode lichaam; 7. De zegening der kinderen; 8. De geseling.
Voor de drie overgebleven schilderijen vroeg het kerkbestuur in deze brief
toestemming om ook deze - als de gelegenheid zich voordeed - te verkopen. Het ging
waarschijnlijk om de schilderijen met de afbeelding van de Heilige Willibrordus, de
Heilige Bonifacius en een voorstelling van de Aankondiging aan Maria van de
geboorte van Jezus. Er was, volgens de pastoor, al f 100, - voor geboden. De bisschop
reageert snel en geprikkeld46.. Voor deze keer wil hij akkoord gaan met de gang van
zaken, maar hij wijst er nog eens nadrukkelijk op dat het kunstbezit niet lichtvaardig
verkocht mag worden. Er moet een taxatierapport opgesteld worden door een
deskundige en er mag niet afgegaan worden op ‘zomaar praatjes in de stad’.
Bovendien dient in ieder geval nagegaan te worden of het werk is aangekocht of in
bruikleen gegeven.
Voor de f 325, - worden drie aandelen gekocht ten laste van de kerk in Schiedam,
zodat nog enige rente verkregen kan worden. Dat er aandelen voor deze kerk werden
gekocht zal zijn oorzaak vinden in de omstandigheid dat pastoor Ruscheblatt in juli
1865 vanuit Schiedam naar Zierikzee was gekomen47.. Een jaar later kan de rekening
van f 569,93 worden voldaan voor gaslampen en ornamenten, die als volgt
verantwoord wordt:
Verkoop van acht schilderijen

f 405,-

uit de kerkekas bijgevoegd

f 164,93.

Het verschil in de opbrengst van de schilderijen is wat merkwaardig. Zouden de
andere drie schilderijen alsnog (voor f 80,-?) verkocht zijn? In de brief aan de bisschop
werd immers al toestemming gevraagd voor de verkoop van de overgebleven
schilderijen. Op dit ogenblik is er in de Rooms-katholieke parochie Sint-Willibrordus
te Zierikzee geen enkel schilderij uit de hiervoor genoemde collectie meer te vinden48..

Het drieluik naar waarde geschat.
Intussen is het drieluik in Antwerpen terecht gekomen, waar het volgens ooggetuigen
alom bewondering wekte. We worden uitvoerig over het verdere verloop van de
gebeurtenissen ingelicht door de Antwerpenaar A.A. Reynen die aan het eind van
de negentiende eeuw in het bezit was gekomen van het middenpaneel. Hij kwam in
1874 persoonlijk naar Zierikzee om onderzoek te doen en publiceerde in 1887 een
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brochure over de iconografische en historische aspecten van het drieluik49.. Hij sprak
daar onder anderen met de gemeentesecretaris en latere burgemeester van Zierikzee
mr. J.P.N. Ermerins en met leden van de Rooms-katholieke parochie, waaronder
pastoor G.H. Spiekerman en de zeventigjarige kerkmeester A. Kenens. De laatste
kon zich de verkoop van het schilderij nog zeer goed herinneren50..
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Volgens Reynen werd het drieluik destijds aangekocht door een consortium bestaande
uit de kunsthandelaar Bartholemeus en de advocaat Kennis, afkomstig uit Antwerpen
en generaal Bertels, kunstverzamelaar uit Brussel. Nadat men de luiken vervalst had
met het monogram van Dürer en later van Aldegrever, werd het drieluik aangeboden
aan musea in Parijs en Brussel, maar deze kochten het (daarom?) niet aan. Tenslotte
gaf men het schilderij over in handen van de Brusselse kunsthandelaar Verschaffelt
die het drieluik sloopte, omdat het te groot zou zijn voor particuliere verzamelaars.
Via de kunsthandelaar William Middleton werden de zijluiken in 1872 op een
Londense veiling voor 9100 Belgische Franken alsnog verkocht aan het Museum
voor Schone Kunsten in Brussel. Het middenpaneel werd aangekocht bij F. Muller
te Amsterdam in 1920, nadat het eerst in eigendom was geweest van M. Taeymans
en daarna van A.A. Reynen, beiden uit Antwerpen. Het museum betaalde er f 4000,
- voor51..
Op 26 september 1888 deelde de heer Reynen het gemeentebestuur van Zierikzee
in een brief mee dat hij een kistje had opgezonden met daarin een gravure van het
historische triptychon van Zierikzee ‘ten gunste van uw gemeentehuis waarvoor het
gemaakt werd’. Een tweede exemplaar in kleiner formaat was bestemd voor het
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. In de Historisch Topografische Atlas van
het Streekarchivariaat te Zierikzee en in de Zelandia Illustrata treffen we inderdaad
exemplaren van een steendruk van de triptiek aan, die in 1887 in opdracht van A.A.
Reynen gemaakt werd door de kunstenaar C. 't Felt te Antwerpen52.. De steendruk is
nagenoeg identiek aan het het origineel, afgezien van een enkel detail: de twee zônes
op het middenluik zijn nu gescheiden door een wolkensliert en de hemel is omkranst
met wolken. Bovendien laaien de vlammen van de hel op de litho in vergelijking
met het schilderij veel hoger op.
In 1879 waren de zijpanelen met de voorstelling van Filips de Schone en Johanna
de Waanzinnige al op ware grootte nageschilderd door de Brusselse schilder P.W.
Sebes in opdracht van Victor de Stuers. Ze waren bestemd voor het Nederlands
Museum, later Rijksmuseum, te Amsterdam en pasten helemaal in het nieuwe denken
aan het eind van de negentiende eeuw waarin de waarde van het Nederlandse culturele
erfgoed steeds meer benadrukt werd. Toen De Stuers in 1870 in het South
Kensingtonmuseum (nu Victoria and Albertmuseum) te Londen oog in oog kwam
te staan met het pas aangekochte oxaal (= versierde galerij voor de kantorij) uit de
St.-Janskathedraal uit 's-Hertogenbosch, werd hij zich bewust van de ernst van de
situatie. Het Nederlandse kunstbezit dreigde ongemerkt weg te vloeien naar het
buitenland, omdat kerk- en gemeentebesturen hun kunstbezit te gelde maakten. De
Zierikzeese katholieke parochie stond, hoe laakbaar ook, niet alleen in het verkopen
van hun kunstschatten voor pragmatische doeleinden, al zal men lang moeten zoeken
naar een tweede voorbeeld, waar het kunstbezit voor zo'n extreem lage prijs van de
hand ging. Wakker geworden publiceerde De Stuers in 1873 zijn geruchtmakende
Gidsartikel ‘Holland op zijn smalst’, waarin hij de verwaarlozing van het culturele
erfgoed door de Nederlandse regering aan de kaak stelde. Zijn actie had succes en
leidde tot de oprichting van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten
van Geschiedenis en Kunst in 1874 en een Nederlands Museum53.. Het artikel in de
Nederlandsche Kunstbode over het Zierikzeese triptychon verscheen naar aanleiding
van de presentatie van de twee gekopieerde zijluiken in het Nederlands Museum te
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Amsterdam en luidde nogmaals de noodklok over het Nederlandse cultuurbezit, met
Zierikzee als waarschuwend voorbeeld.
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Nog steeds kunnen we met De Stuers meevoelen. De indrukwekkende lijst van
schilderijen die in de negentiende eeuw verkocht werd, maakt ons niet alleen bewust
van het rijke cultuurbezit van het eertijds welvarende Zierikzee, waarvan we hier
nog maar een deel te zien krijgen, maar bezorgt ons tegelijkertijd een gevoel van
ergernis en teleurstelling over het feit dat deze unieke kunstvoorwerpen nauwelijks
een eeuw geleden voor een appel en een ei voor de stad verloren gingen. Van de
meeste schilderijen weten we niet eens hoe ze eruit zagen, laat staan waar ze zich
thans bevinden.
De geschiedenis van het Zierikzeese drieluik maakt duidelijk hoe smaak en functie
in de loop der eeuwen kunnen veranderen. Wij zijn misschien te gauw geneigd vanuit
onze eigen tijd de rekening op te maken en de vierschaar te spannen. Kunst en de
waardering van kunst blijven per slot van rekening in beweging. Het laatste oordeel
is nog niet geveld54..

In Het leven van onze voorouders, deel III van N. de Roever en G.J. Dozy, Amsterdam z.j. (negentiende
eeuw) p. 8, werd een derde kopie van de zijluiken opgenomen (schaal 1:10).

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Jaargang 16

61
Bij het verzamelen van gegevens heb ik veel steun gekregen. In het bijzonder wil ik
danken de heer A. Brull, secretaris van het R.K.-kerkbestuur te Zierikzee en de heer
drs. W. Brand, archivaris van het bisdom Breda; streekarchivaris, de heer H. Uil en
andere medewerkers van het Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint
Philipsland, mevr. M.M. van Meerten, museummedewerkster te Zierikzee en de
provinciaal museumconsulent drs. W.H.P Scholten. Verder dank ik mevr. E. de
Wilde, hoofdconservator en mevr. F. Roberts-Jones, afdelingshoofd Oude Kunst,
van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel voor hun
medewerking bij de beeldresearch van het drieluik. Het Fonds van Kazernering in
Zierikzee verstrekte subsidie voor de kleurenbijlage.
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Afbeelding bij het artikel van Ton Brandenbarg, ‘Het Zierikzeese drieluik’ met ‘Het laatste Oordeel,’
in: Kroniek van het land van de zeemeermin 16 (1991).
Het drieluik stamt uit ca. 1500 en wordt toegeschreven aan de Meester van de Jozeflegende of de
Meester van de abdij van Afflighem.
Links Filips de Schone; rechts Johanna de Waanzinnige.
Voorzijde links: Sint-Lieven; rechts: Sint-Maarten.
Het drieluik bevindt zich in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te Brussel.

Eindnoten:
1. F. Nagtglas. Levensberichten van Zeeuwen, deel 2, Middelburg 1893, pp. 1020, 1021. Zie ook
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(mededeling van Mevr. Minke van Meerten, museummedewerkster van de gemeente Zierikzee).
Het schilderij hangt thans in het Maritiem Museum.
Th. Haakma Wagenaar dateert het gezicht op Zierikzee 1506 of kort daarvoor (n.b. hij dateert
niet het schilderij maar de historische situatie). Zie zijn publikatie: ‘Het voltooiingsontwerp
voor de Sint-Lievens Monstertoren te Zierikzee’, in: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond, jrg. 70 (1971) (Historische Monumenten van Schouwen-Duivenland),
p. 31 en afb. 1. Ook A.H.H. Bonekamp, ‘Bronnen voor de bouwgeschiedenis van de voormalige
Sint-Lievens Monsterkerk te Zierikzee’, in: idem, p. 42, noemt deze datum. C. Postma geeft
als datum 1530 (zonder motivering) in zijn bijdrage ‘Het gemeentemuseum te Zierikzee’, in:
Spiegel der Historie, mei 1967. Westendorp Boerma en van Swigchem, o.c., pp. 40, 41,
suggereren dat de familie De Huybert opdracht gaf tot het schilderen van dit tafereel.
20. Reynen, o.c., is de eerste die Jacob van Cats in verband brengt met het drieluik. Zie verder:
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), deel VI, Leiden 1924, pp. 286-291.
In het Poorterboek van Zierikzee, o.c., staat Jacob van Cats vermeld als baljuw in 1498. Een
zekere Claes Lievensz. van Cats wordt genoemd als burgemeester van Zierikzee.
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21. Zie NNBW, o.c. p. 287.
22. Reynen, o.c., pp. 16-18. Zie ook A. Henne en A. Wauters, o.c., deel I, p. 28. Over de lusthof
op Coudenberg zie H. Pleij, De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late middeleeuwen,
Amsterdam 1988, pp. 252-253; over de relatie Filips de Schone met de stad Brussel zie, idem,
pp. 315-319.
23. Zie NNBW, o.c., p. 286.
24. ibidim, p. 287.
25. Over deze kwestie is veel geschreven. De meest recente publikatie is van drs. J.G. Smit, ‘Een
Zierikzeese kroniek (693-1473)’, in: Kroniek van het land van de zeemeermin 16 (1991). Zie
het artikel in deze kroniek. Zie ook: Westendorp Boerma en C.A. van Swigchem, o.c., pp.
33-38; C. Postma, Zierikzee en zijn stadhuis, Zierikzee 1969, pp. 22-25.
26. R. van Uytven, ‘Crisis als cesuur 1482-1494’, in AGN, o.c. pp. 420-435, i.h.b. pp. 426-431; zie
ook Westendorp Boerma en van Swigchem, o.c. pp. 38-39.
27. De Stuers, o.c. no. 50, pp. 398-399.
28. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. Behelzende eene beschryving van Zeeland
(=Tegenwoordige Staat van Zeeland), Amsterdam 1751, pp. 327-332.
29. De resoluties zelf zijn verloren gegaan. Zie verder: De Stuers, o.c. no. 51, pp. 401-402.
30. H. Uil en G.C. Groenleer, De gemeente van huis uit. Een historische tocht langs de
gemeentehuizen van Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee 1989, pp. 109-120.
Zie vooral de verhelderende plattegrond op p. 114. Zie ook: Postma 1969, o.c., vooral pp. 29-37.
31. Tegenwoordige Staat van Zeeland, o.c. Op p. 329 wordt ten onrechte vermeld, dat de portretten
op de zijluiken Maximiliaan van Oostenrijk en Maria van Bourgondie voorstellen.
32. Uit bijv. de beroemde Factorum et dictorum memorabilium libri IX (Negen Boeken over
gedenkwaardige daden en gezegden) van Valerius Maximus (AD 20) waren de klassieke thema's
ruim verspreid. Het boek werd gebruikt bij het onderricht in de retorica. Een Griekse anecdote
werd gevolgd door een Romeinse pendant. Aan die structuur herinnert de indeling in de
vierschaar te Zierikzee: een Grieks/Perzisch voorbeeld (Sisamnes) tegenover een Romeins
voorbeeld (N.B. Trajanus was nog niet opgenomen in de reeks). Voor historie van Cambyses
en de zoon van Sisammnes en de geschiedenis van Trajanus, zie: Eric M. Moormann en Wilfried
Uitterhoeve, Alexandros tot Zenobia, Nijmegen 1989, resp. pp. 131-134; 234-237.
33. Voor het schilderij van Gerard David zie o.a. M.J. Friedländer, Von Van Eyck bis Bruegel,
Keulen 1965, pp. 53-57, afb. 126. Pater dr. C.S.M. Rademaker (Zierikzee) attendeerde mij op
de studie van H. de Waal, Vaderlandsche Geschied-Uitbeelding 1500-1800. Een iconologische
studie (2 dln.), 's-Gravenhage 1952, pp. 261-267, met daarin aandacht voor de
gerechtigheidstaferelen van o.a. Rogier vander Weyden. Zie voor afbeeldingen van de genoemde
werken: Moormann en Uitterhoeve, o.c., pp. 132-133 en p. 235.
34. Zie H. van de Waal, o.c., deel II, p. 123-124, noot 1 van p. 261. Van de Waal noemt in noot 6
nog voorbeelden van ‘Gerechtigheidsafbeeldingen’ met Sisamnes en Trajanus (aangevuld met
vaderlandse thema's en ‘Het laatste oordeel’) in o.a. Den Haag, Hoorn en Middelburg.
35. Harbison, o.c, pp. 52-53.
36. Zie Tegenwoordige Staat van Zeeland, Amsterdam 1753. Over het Goese stadhuis lezen we op
p. 30: ‘Aan de voorzyde van den Schoorsteen, in de Vierschaar, vindt men eene oude Schilderye,
het Laatste Oordeel verbeeldende’. Over het Vlissingse stadhuis in Tegenwoordige Staat van
Zeeland op pp. 118-119: ‘De schoorsteen pronkt met eene Schilderye, verbeeldende het laatste
Oordeel’.
Zie ook: Meta A. Prins-Schimmel, Het stadhuis te Goes, Middelburg 1988, p. 59-60.
Zierikzee wijkt dus niet af met zijn ‘Laatste Oordeel’ als schoorsteenstuk!
37. Reynen, o.c., p. 14; Maeterlinck, o.c., p. 213.
38. Postma 1969, o.c. pp. 65-66; Uil en Groenleer, o.c. p. 113.
39. R.A. Noord-Holland, Archief Aartspriesters Hollandse Zending nr. 834. Er zijn geen verdere
stukken in het archief van de Aartspriesters te Haarlem aanwezig die betrekking hebben op het
drieluik. (Vriendelijke mededeling van de heer drs. H.G.A. Metselaars d.d. 21 augustus 1991,
R.A. Noord-Holland). In het archief van de Rooms-katholieke parochie Sint-Willibrordus,
Zierikzee zijn geen brieven, rekeningen of inventarislijsten bewaard gebleven. Na de reformatie
ging de Sint-Lievensmonsterkerk over in handen van de protestanten. In 1768 werd een
schuilkerk ingericht in een pand aan de Hoge Molenstraat te Zierikzee. In 1870 werd de huidige
voorgevel aangebracht. In 1937 werd de kerk grondig verbouwd. De blinde muur aan de oostkant
(waar dus veel schilderijen konden hangen) werd van ramen voorzien en de preekstoel
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verwijderd. De kerk werd vergroot door de ruimte achter het altaar (de sacristie) bij het gebouw
te trekken.
Reynen, o.c., pp. 4-5. Het betrof hier nog pastoor J.Th. Hassing (1809-1823), die opgevolgd
werd door pastoor H.H. Knaap (1823-1826). Daarna kwam pastoor C. Stolk (1836-1848) naar
Zierikzee.
Zie noot 1. Nagtglas arriveerde in juli 1845 in Zierikzee (zie F. Nagtglas, ‘Mijn Leven’ (Met
aantekeningen toegelicht door P.J. Meertens c.s. en ingeleid door M.P. de Bruin), in: Archief
1977. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, pp. 14-211.
Hij was dus te laat om de schilderijen in de kerk te zien. Waarschijnlijk zag hij ze in de sacristie,
die als bergruimte werd benut.
In het Notulenboek wordt ook nog een ‘groote schilderij’ ter waarde van f 200, - vermeld met
de toevoeging: ‘niet begeerd’. Totaal gaat het dus om een bedrag van f 5000,-. In het Notulenboek
is echter een optelfout gemaakt en komt men inclusief het vermelde schilderij op f 5200,-.
De Stuers, o.c., no. 51, p. 402.
Archief Bisdom Breda, voorlopig Inv. no. 677.
De Zierikzeesche Nieuwsbode van 30 december 1865 maakt melding van een schipbreuk op 25
december. De Engelse bark de Scotto loopt aan de grond op de Banjaard. Het schip was op weg
naar Rotterdam en stond onder gezag van de Amerikaanse kapitein Perry. Een poging het schip
op 26 december vlot te trekken mislukte. In zowel de Zierikzeesche Nieuwsbode als in de
Zierikzeesche Courant wordt via advertenties de verkoop aangekondigd: ‘Met regtertlijke
magtiging zal ten overstaan van een bevoegde Beambte publiek worden verkocht: Tabak, Schors
en Duigen, min of meer door zeewater beschadigd, afkomstig van het onlangs op den Banjerd
verongelukte schip “Scioto”, mitgaders het wrak van bedoeld schip zelf’, op 10 januari te
Brouwershaven en op 11 januari te Zierikzee. (Als herkomst van het schip wordt hier opgegeven:
Noord-Amerika).
Archief Bisdom Breda, voorl. inv. nr. 677. (Brief van 27 januari, 1866 (nr. 335).
Vriendelijke mededeling van streekarchivaris H. Uil te Zierikzee.
In de kerk zijn nog vijf kleine panelen bewaard met afbeeldingen van heiligen, die waarschijnlijk
uit het vroegere altaar afkomstig zijn. Verder zijn nog enkele relieken en een tabernakel (voorzien
van een zilveren afbeelding van de geboorte van Christus) uit het oorspronkelijke bezit van de
parochie aanwezig. Vriendelijke mededeling van pastoor A. Verdaasdonk te Zierikzee.
Reynen, o.c. voegde ook een gravure en situatieschets van het oude Burgendael te Brussel toe.
Zie over zijn ontmoeting met het kerkbestuur pp. 3-5.
In de door mij geraadpleegde officiële inventarislijst uit 1838 (zie noot 39) maakte A. Kenens
deel uit van de commissie van toezicht. Vierendertig jaar later blijkt hij nog zeer goed op de
hoogte van de gang van zaken rond het drieluik.
Informatie Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te Brussel.
SAZ, Historisch Topografische Atlas, nr. 30; Rijksarchief Zeeland, Zelandia Illustrata, deel II,
nr. 1956. Zie ook Jaarverslag Gemeente Zierikzee over 1888, p. 20. (N.B. De naam Reynen is
hier abusievelijk vermeld als Beijnen). De correspondentie tussen de heer Reynen en de gemeente
Zierikzee is bewaard gebleven in het SAZ, Archief gemeente Zierikzee (corr. 1888). Zie ook:
M. Fokker, Zelandia Illustrata, 2e vervolg, Middelburg 1897, pp. 18-19. Hoewel Reynen in
zijn brief melding maakt van twee formaten van de geschonken afbeelding van het drieluik,
zijn de exemplaren in Middelburg en Zierikzee identiek. Was er behalve een litho, wellicht nog
een (grotere) tekening of studie gemaakt door de kunstenaar, die nu verloren is gegaan?
Zie het uitvoerige artikel van Jan Hart, ‘Kunst, een regeringszaak? De ontwikkeling van het
regeringsbeleid ten aanzien van de eigentijdse beeldende kunst in Nederland 1848-1918’, in:
Kunst en beleid in Nederland 3, Amsterdam 1988, pp. 67-147, vooral pp. 104 e.v. De Stuers
betrokkenheid bij de emancipatie van de Rooms-Katholieken en de aandacht voor vooral
middeleeuwse kunst laat ik hier buiten beschouwing.
Zie de bijdragen van C.A.J.M. Kortmann en S.J. Hartkamp, ‘Behoud en vervreemding van
gemeentelijk kunstbezit’, in: Kunstbeleid in beweging (VNG), Den Haag 1988, pp. 66-82. De
discussie over de verkoop van kunstwerken door de overheid en het verkavelen van museale
collecties is weer actueel. Ik verwijs hier naar bijvoorbeeld de kwestie van de Mondriaanverkoop
door de gemeente Hilversum in 1987 en de recente voorstellen van de directeur van het Haags
Gemeentemuseum, Rudi Fuchs, om belangrijke kunstwerken te verkopen om nieuw beleid te
kunnen financieren. Ook Zierikzee kent zijn kunstaffaire met de verkoop van een Vanitasstilleven
van Adriaan Coorte (1688). Het bestuur van het Burgerweeshuis besloot in 1989 tot verkoop
van dit belangrijke kunstwerk over te gaan om uit de financiele zorgen te kunnen komen. Na
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sterke druk, vooral van de zijde van de provincie Zeeland, kwam het schilderij tenslotte in bezit
van het Zeeuws Museum te Middelburg. Over de kopieën van de zijpanelen van P.W. Sebes
zie: P.J.J. van Thiel e.a., Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Amsterdam,
Amsterdam/Haarlem 1976, no. A. 960 en A. 961 (p634).
54. Het Gemeentemuseum te Zierikzee hoopt een tentoonstelling over het drieluik te organiseren
in het voorjaar van 1992.
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De strijd te land in 1575 en 1576 op Schouwen-Duiveland
door dr. C. van der Graaf
Inleiding
In de vorige jaargang van de Kroniek van het land van de zeemeermin (1990) stonden
wij stil bij de strijd te water op Schouwen-Duiveland in 1575 en 1576. In die bijdrage
gingen wij in op afbeeldingen van die strijd, hun historische context en
betrouwbaarheid.
In dit artikel willen wij de afbeeldingen over de strijd te land in 1575/1576 centraal
stellen. De strijd te land concentreerde zich op twee plaatsen: Bommenee en Zierikzee.
De eerste plaats werd na een kortstondig, maar hevig beleg door de Spaanse troepen
veroverd. Zierikzee wist daarentegen de troepen van de Spaanse koning negen
maanden lang buiten de poorten te houden.

Bommenee
De verrassing van Den Briel, het ontzet van Leiden, de uitmoording van Naarden,
ja alle historische gebeurtenissen van enig belang tijdens het voorspel of het verloop
van de Tachtigjarige oorlog, werden door Frans Hogenberg en later, na zijn overlijden
in 1590, door zijn zoon Abraham, weergegeven en vastgelegd in kopergravures, die
een uitstekend - en soms vertekend - beeld geven van de politieke en militaire strijd.
De prenten werden en worden nog steeds in geschiedenisboeken of atlas
gereproduceerd. Frans Hogenberg was in 1538 in Mechelen geboren, werkte tot 1570
in Antwerpen, maar emigreerde, toen de grond voor hem als protestant te heet onder
de voeten werd, naar Keulen, waar hij zijn lucratief bedrijf als graveur voortzette.
Hij overleed in 1590 en werd op het protestantse kerkhof in Keulen begraven.
Frans Hogenberg werkte samen met de cartograaf Ortelius in het Theatrum Orbis
Terrarum ('s Werelds Schouwtoneel) en met G. Braun in Civitates Orbis Terrarum
('s Werelds Steden). Beide medewerkers waren Roomskatholiek, evenals Michael
Aitsinger, de auteur van De Leone Belgico (De Nederlandse Leeuw, kaart van de
zeventien gewesten in de vorm van een leeuw). Aitsinger schrijft de geschiedenis
bij de prenten van de protestantse Hogenberg. Als protestant moest Hogenberg zich
in zijn overwegend katholieke omgeving in Keulen matigen in al te venijnig
commentaar en men moet erkennen dat hij zich meer anti-Spaans dan als
anti-katholiek profileert. Zowel uit de gravure als uit de Duitse onderschriften in
rijmverzen blijkt overduidelijk waar de sympathie ligt. Hogenbergs gravures zijn
meest links onderaan genummerd; van de vijf edities die Aitsinger verzorgde (in
1583, 1585, 1588, 1596 en 1605) zijn alleen ‘in de laatste drie uitgaven die platen
met een Romeinsch cijfer genommerd, in de eerste twee niet’1..
In Aitsingers uitgaven zijn de Duitse onderschriften afgedekt; vermoedelijk omdat
hij die niet passend vond bij zijn commentaar in het Latijn aan de ommezijde. Het
Streekarchivariaat te Zierikzee bezit een gravure van Bommenee zonder Romeins
cijfer, dus uit 1583 of 1585, met zijn Latijnse tekst op de achterzijde. De datering
van de afgebeelde strijdtonelen is bij Hogenberg zeer onnauwkeurig: de inneming
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van Bommenee stelt hij op 28 september, toen de Spanjaarden zelfs niet eens op
Schouwse bodem stonden. De datum moet zijn òf 25 oktober2. of 30 oktober3.. Ook
de datering van zijn prent van Zierikzee is onjuist; de ondergang van de Armada stelt
hij twee maanden te vroeg!
Hogenbergs visie op het beleg van Bommenee (kort samengevat)
Hier ist zu sehen in was gestalt
Die Spaniard mitt seher groszer gwalt
Ein sterckde Bommenee gnant
Erobern mit der sturmender hant
Mitt schwerer Muhe und groszer nodt
Da irer auch viel plieben todt.
Hier kan men zien hoe de Spanjaarden
met zeer groot geweld een sterkte,
Bommenee genaamd, stormenderhand
veroveren, met grote moeite en nood,
daar velen van hen sneuvelden.

De zware Spaanse verliezen krijgen extra accent; over die der opstandelingen echter
geen woord! De tragische beelden van de zwemmers, die aan de uitmoording proberen
te ontkomen naar de Geuzenschepen, zijn wel duidelijk genoeg. De Spaanse bron
bevestigt ook de inundatie door het sluisje waardoor ‘het landt bij die van de stadt
onder water geset’ is. Men begon de bestorming op ‘den drie en twintigsten October,
bij laag water... Men leed zware verliezen zonder eenig gewin en daarom werd er
bevel tot den aftocht gegeven. Honderd vijftig soldaten waren gesneuveld, bijna drie
honderd waren gewond en sommigen verdronken door het opkomend getij, waartegen
zij zich niet tijdig hadden gewaarborgd’4.. De vloed overviel hen dus, vanuit de
geïnundeerde polder.
Hogenberg verfraait en romantiseert doordat hij de kerktoren twee spitsen geeft
(zeker onjuist) en doordat hij de vesting voorziet van veertien vuurmonden (fantasie).
Immers, toen de gouverneur Arend van Dorp na de overgave van Middelburg in 1574
de beschikking had gekregen over enige gebroken en beschadigde stukken, zond hij
die met een grote hoeveelheid in Zeeland verzamelde oude klokken en ander
‘kerckmetael’ naar de busgieter Heyndriek van Trier in Delft, die van dit materiaal
twee kartouwen en twee halve slangen vervaardigde. Toen deze vier stukken eind
april 1575 gereed waren, werden zij na beproefd te zijn per schip naar Bommenee
vervoerd. Van Dorp betaalde de kosten voorlopig uit eigen zak, 1252 £! Noch Charles
de Boisot (brief uit Middelburg van 8 augustus), noch de Prins (brief uit Dordrecht
van 15 augustus) konden hem aan meer kanonnen helpen: dus er waren slechts vier
kanonnen5..
Of Bommenee bastions met teruggetrokken flanken kende, zoals Hogenberg
aangeeft, is de vraag. De kaart van Jan Huiberes, landmeter over de landen van
Voorne, schijnt ook deze bijzondere bastions te vertonen. Daarentegen tonen de
latere kaarten van Zacharias Roman (omstreeks 1650) en van J. Blaeu (1662) slechts
de eenvoudige puntige bastions6..
In de prent van het beleg van Bommenee, vervaardigd vanuit de royalistische (wij
prefereren dit woord boven Spaansgezind) hoek, klinkt de visie in de titel door:
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Inneming van Bommenee, 1575 oktober. Gravure uit de royalistische hoek, (Coll. Stichting Atlas van
Stolk, Rotterdam, Suppl. F.M. 712).

Inneming van Bommenee, 1575 oktober. Gravure door F. Hogenberg.
(Coll. Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee).
Vergelijken wij de afbeeldingen van Bommenee, dan ligt het vermoeden voor de hand dat de eenvoudige
weergave met één kerktoren de originele is en die met twee torens van Frans Hogenberg de afgeleide.
Men bedenke dat het begrip ‘plagiaat’ in die tijd niet bestond. Van auteursrecht was geen sprake.
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Hoe de stercte van Bommene by Zirichzee in Zeeland bestormt en ingenomen is
gheweest van sconinckx volck.
Comme le fort de Bommene au pres de Zirichzee en Zelande a este pris par assaut
pas les gens du roy.
Deze tweetalige uitleg en de nadruk op sconinckx volck / les gens du roy wijzen
op een royalistische graveur, maar vooral de enige verklaring in de prent Hier zijn
verdronck twehondert guesen is een aanwijzing voor Spaanse oorlogspropaganda.
Hier worden de vijandelijke verliezen door verdrinking sterk overdreven, precies
zoals Hogenberg alleen de vele Spaanse doden in zijn onderschrift vermeldde. Guesen
is nog een scheldwoord en geen eretitel: dit woord kan dus alleen uit een
Spaansgezinde pen vloeien. Bovendien gebruikte Hogenberg het woord Guesen nooit
in zijn prent, wel eronder, zoals bij zijn afbeelding van de zeeslag voor Vlissingen
in april 1573 en andere.
Dat er naast Hogenbergs prent, met een uitgesproken sympathie voor de
opstandelingen, nog een royalistische versie bestond was voor mij een bijzondere
ontdekking, waarvoor ik de staf van de Atlas van Stolk te Rotterdam zeer dankbaar
ben.
De plattegrond van Bommenee is op beide prenten nagenoeg gelijk. De kerktoren
daarentegen heeft op de Spaanse prent een in Zeeland gebruikelijke vorm, geheel
verschillend van die van Hogenberg.

Fragment van een kaart van Bommenee, vervaardigd door Jan Huiberes, landmeter over de landen
van Voorne, 1596, (Coll. Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, VTH 2769).

F. Hellwig bevestigt in zijn studie het vermoeden van F. Muller (Beredeneerde
Beschrijving), dat de vestingbouwkundig ingenieur Pierre le Poivre (1546-1618) in
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dienst der Spaans-katholieke commandeuren een verzameling van historieprenten
heeft samengesteld. Beroepshalve was hij ook in Keulen en kan daar contact hebben
gehad met Hogenberg. Zijn werk was de royalistische tegenhanger van het
prinsgezinde werk van Hogenberg. ‘Die inhaltliche Verwandtschaft des Le
Poivre-Bandes ist überraschend, die spätere Anfertigung als Kopie ist für nicht wenige
Blätter belegt’, (de inhoudelijke verwantschap met de Le Poivre-collectie is
verrassend, de latere bewerking als kopie is voor niet weinige afbeeldingen bewezen)7..
Deze Le Poivre was geboren in Bergen (Mons) en werkte ook in Antwerpen.
Op een andere mogelijkheid werd ik geattendeerd door lezing van een artikel van S.
Groenveld, die een Engels kroniekje ter sprake brengt met enige historische prenten
vanaf de inneming van Den Briel tot en met de strijd bij Reimerswaal (of Bergen op
Zoom) in april 1574. De Engelse kapitein Walter Morgan landde met Engelse troepen
in 1572 bij Vlissingen en nam actief deel aan de strijd aan de zijde van de Prins van
Oranje, zowel bij Vlissingen als bij de verovering van fort Zeeburg (Rammekens).
Als ooggetuige gaf hij deze en andere gevechten weer in zijn prenten die Groenveld
ouder acht dan die van Hogenberg8..
De vergelijking van Morgan's prenten met een onbekende reeks van veertien
prenten laat hem een gemeenschappelijke bron vermoeden waarop beide series
teruggaan. Dat de beide gravures van Bommenee èn Zierikzee eveneens op een
gemeenschappelijke bron teruggaan is niet uitgesloten. Dergelijke kaarten van
belegeringen en zeegevechten werden als pamfletten, vlugschriften, frequent
gepubliceerd en vonden met hun oprukkende rotten van piekeniers, met hun bossen
opgestoken wapenen of bollende zeilen boven vurende scheepskanons, gretig aftrek
bij beide partijen.

Zierikzee
Hogenberg's visie op het beleg van Zierikzee:
Ziericzee ein Statt in Zeeland alt
Belegert der Kunig mitt groszer gwalt.
Mitt ketten und mitt posten grosz.
Macht seie der provianden blosz.
Biss endtlich auf S. Niklas nacht
Der Prins sich des gar wol bedacht.
Durch einen sturm windt dringt er hin
Mitt grossen Schiffen kumpt er in.
Die Statt er Speist mitt groszen gudt
Da durch Seie nach pleibt woll gemudt.
Zierikzee, een aloude stad in Zeeland,
belegert de koning met groot geweld,
met kettingen en grote staken
berooft hij de stad van proviand,
tot eindelijk in de nacht van Sint Nikolaas
de Prins een goed plan bedacht:
door een stormwind dringt hij door
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en met grote schepen komt hij binnen.
Hij voorziet de stad van levensmiddelen en al het nodige
waardoor deze de moed behoudt.
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Beleg van Zierikzee en het brengen van levensmiddelen enz. door schepen van de Prins, 1576. Gravure
door F. Hogenberg, (Coll. Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee).

Het Duitse onderschrift in rijm is gematigd objectief en legt meer de nadruk op
de approviandering van de belegerde stad dan op krijgsverrichtingen. ‘Trotz der
Parteinahme ist doch das Bemühen um eine in ganzen neutrale Haltung des
Herausgebers zu erkennen’ (Ondanks de partijdigheid is toch het streven naar een
totaal neutrale houding van de uitgever duidelijk)9.. Niettemin is de auteur van het
onderschrift pro Zierikzee, waar hij schrijft dat de stad ‘der provianden blosz’ (beroofd
van proviand) wordt gespijzigd ‘mit groszen gudt’ en dat het moreel in de veste
ongebroken blijft. De datering S. Niklas nacht is wederom foutief, zoals bij
Bommenee. De afsluiting van de Gouwe dateert van februari 1576 en niet eerder: of
het jaartal of de datum is onjuist.
Op de dijk bij Borrendamme patrouilleren zes Spaanse ruiters, aangeduid door
Hispanigsche Reuter, en drie Spaanse legerkampen Hispanischer Leger en vijf
Hispanische Schiffe omsluiten de stad. Daartegenover slechts één aanduiding
Prinzigsche Schiff die vanuit Veere een poging tot ontzet ondernemen.
De topografie is in tegenstelling tot de chronologie vrij exact: Stathuys,
Schuythaven, die Grote en de Nieu brugge, die Nieu vesten en zelfs de Schare moelen.
Bij de Zuidzelke de Rochus mole. Twee schepen varen in de oude haven stadwaarts.
Het Spaans geschut in de polder Alteklein kon ‘regt den mond van de haven inne
alle de huysen en keeten omverre’ schieten. De Prinsenvlag waait fier aan de
havenmond. Men lette voorts op alle met name genoemde stadspoorten en de talrijke
muurtorens.
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Beleg van Zierikzee en het brengen van levensmiddelen enz. door schepen van de Prins, 1576.
Gravure uit de royalistische hoek, (Coll. Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland,
Zierikzee).
De gravure van het Zierikzeese beleg door Hogenberg lijkt een navolging van die van J. Pourtant.
De vraag blijft onbeantwoord of Hogenberg ook bij zijn andere gravures het werk van voorgangers
heeft nagevolgd en zo ja, welke? Een nog nauwelijks ontgonnen terrein van onderzoek!

In royalistische visie klinkt het aldus:
Zierickzee die outste Rijckstadt van Zeelant gheleghen int landt van Schouwen dat
2. Eylandt van die 10 Eylanden ghesticht over 900 Jaren van Ziringus den soone
van Zelandus / die daer eerst die conste vant wit sout te sieden ende van daer is die
conste in ander landen ghecomen. 1576.
Zierickzee la plus ancienne Metropolitane de Zeelande situe au pais de Schouwen
qui est la seconde isle des 10 isles Dela Conte de Zeelande fonde par Ziringus filz
de Zalandus 1 an de Christ. 900 qui la Inventa premierement les Salines artificielles
les quelles il usent iusques a present. I. Pourtant10..
Dit onderschrift in Nederlands en Frans heeft ogenschijnlijk niets te maken met de
prent, tenzij het de bedoeling is van de auteur aan het voorname karakter als oudste
‘Rijckstadt van Zeelant’ reliëf te geven tegenover de ordinaire Guesenschepen der
rebellen. Alleen het zoutzieden van het onderschrift kan betrekking hebben op de
afgebeelde sout keeten.
De eerste regel onder Hogenberg's prent Ziericzee ein Statt in Zeeland alt vertoont
frappante gelijkenis met het royalistische onderschrift Zierickzee die outste Rijckstadt
in Zeeland. Is het laatste anterieur?
De pallisadering in de Gouwe ontbreekt, maar de Spaanse cavalerie op de
Borrendamse dijk is in overmacht aanwezig; er zijn ook meer Spaanse schepen,
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waaronder twee galeien die vuren. Deze schepen heten Des SConincx schepen. Vier
maal leest men des SConinckx op vier manieren gespeld. Slechts éénmaal worden
de Geusen vermeld. Het lijkt wel of een royalistische inwoner van Zierikzee de kaart
heeft gemaakt, daar hij bijzondere uitleg geeft: Dit lant is hondert ghemeten groot,
en Dit is den wech die men naet thooft gaet. In de Gouwe treft men de namen
Suchplaete (?), den berch Selluk en het Galghereck. Wat bij Hogenberg die Leprose
heet is hier tLasarushuys genaamd. De leeuw in het wapen links boven staat verkeerd.
De gebouwen van de stad staan vrij nauwkeurig aangegeven. De Zuid- en
Noordhavenpoort en de Nobelpoort zijn correct afgebeeld. De overige poorten
daarentegen komen minder goed tot hun recht. De Bagijnepoort wordt hier Zuytpoort
genoemd.
De stad wordt gedomineerd door de Sint Lievensmonsterkerk en toren. Rechts
daarvan staat het stadhuis. Schuin daarboven staat het Driekoningenklooster. Aan
de zuidzijde zijn afgebeeld het Predikherenklooster en links daarvan het
Bagijneklooster11..

Willem Baudart (Guilielmus Baudartius)
Deze oorlogszuchtige predikant ijverde tijdens het Twaalfjarig Bestand voor een
hervatting van de oorlog tegen Spanje, derhalve een medestander van Prins Maurits
en tegenstander van Johan van Oldenbarnevelt. Zijn Polemographia of Nassausche
oorlogen dateert van 1615 en hij liet daarbij de 221 historieprenten van vader en
zoon Hogenberg opnemen en vulde deze nog aan met een zestigtal nieuwe. Dat het
hem daarbij meer om oorlogspropaganda ging dan om de juiste weergave, toont het
spiegelbeeld dat hij geeft van Zierikzee. Het duidelijkst is zijn fel nationalisme in
zijn Latijnse poëzie in het onderschrift:
's Vijands legermacht op moord belust omringt de Zierikzeese muren,
doch de dappre Burgers weerstaan zijn felle pogen
en uit liefde tot de Vrijheid grijpen zij de wapens
de dood verkiezend boven de tirannencel.

Het motief liever dood dan slaaf klinkt niet minder door in het onderschrift van
Bommenee:
Bommenede's oorlogsroem! geen Spaans soldaat zal juichen.
Terzij laat ik d' andere slagen, d'andere strijd terzij:
Dit beleg alléén leert ons, dat, mits de vijand tevens sneeft,
De dood ons liever is dan het dragen van 't tirannenjuk.

De titel van zijn in 1621 in Amsterdam uitgekomen geschrift geeft zijn overtuiging
in proza:
Waarachtighe Beschrijvinghe ende levendighe afbeeldinghe van de meer dan
onmenschelijke ende barbariche Tyrannye bedreven bij de Spangiaerden in de
Nederlanden.
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Dat de Hogenbergs pacifist waren bewijst het gedicht van zoon Abraham op het tot
stand komen van het Bestand op 14 april 1609:
Ihr Christen all lobt Gott zusammen
und preiset seinen Heil'gen Namen:
weil der Stillstand ist geraten hoch
und der Krieg hat geronnen ein Loch.
Des sich erfreuet arm und reich.
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in Holland und in Brabant gleich.
Oh Gott, gib Dein Segen dazu,
dasz die Christenheit bleib' in Ruh.
Gij Christenen looft allen tezamen God
en prijst zijn heilige naam,
daar het Bestand tot stand gekomen is
en de krijg een einde genomen heeft.
Dies verheugt u arm en rijk
in Holland en in Brabant gelijkelijk.
O God, schenk Uw zegen daarvoor,
dat de Christenheid in vrede blijve.

Welk een tegenstelling met het oorlogsdrijven van ds. W. Baudart!

Beleg van Zierikzee en het brengen van levensmiddelen enz. door schepen van de Prins, 1576. Gravure
van Hogenberg uit Guilielmus Baudartius, Polemographia of Nassausche oorlogen, 1615, (Coll.
Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee).

De afsluiting van de Gouwe in 1576
Indien een snelle overwinning niet mogelijk is, grijpt de militaire opperbevelhebber
naar het middel van de blokkade. Zo ook Mondragon, toen een bestorming van
Zierikzee door de inundatie onmogelijk was geworden. Elke poging tot ont-
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zet moest hij zien te voorkomen. De havens aan de Schouwse noordkust waren al in
Spaanse handen, Brouwershaven en Bommenee, maar een poging tot ontzet door de
Geuzen over de Gouwe was nog altijd mogelijk vooral door de zachte winter zonder
ijsgang. Mondragon sloot daarop de Gouwe af door staketsels in het noorden bij de
plaats van het wantij, waar zijn leger begin oktober was doorgewaad (nu Sasdijk),
en in het zuiden bij de monding in de Oosterschelde. Hij kon dan ook met trots op
18 maart 1576 aan de Raad van State in Brussel rapporteren: Heden is gereed gekomen
het staketselwerk op de oever van het kanaal van het hoofd (bedoeld wordt: de
monding van de Gouwe) met de gespannen kettingen en kabels, zodat van hier uit
geen boten zullen kunnen uitvaren noch binnenkomen en ook geen hulp zal worden
geboden zonder de pleiten (=platboomde vaartuigen) te bestrijden en de
bewakingstroepen op de oever.12.
De Nederlandse schrijver E. van Meteren is nog uitvoeriger en dateert de afsluiting
op 22 maart: ‘Den Commandador Major merckende dat de stadt niet wel met geweldt,
maer met langhen belegh te becomen was, door honger, heeft se gesocht van alle
toevoeringhe af te snijden ofte af te palen, ende heeft groote balcken in den grondt
van 't water dat tusschen 't landt van Schouwen ende Duyvelandt loopt, gheslagen
ende hetzelfde van den eenen balck tot den anderen met ketenen ghegort ende
afghesloten. Ende daer het te diepe was, werden schepen aan ankers gheleyt daer
veel volcx ende gheschut op lagh, soodat men met plancken ofte bruggen van 't een
schip tot het ander conde komen omme also alle passagie te beletten, hetwelk voleynt
wert den 22 Meert. Sij maeckten oock groote provisie van schepen, pleyten ende
galleyen, daer mede sij de Haven alsoo ooghden te besluyten, datter niemandt uyt
ofte in mochte’13..
De Zierikzeese burgemeester Corn. Claes vermeldt plaatselijke bijzonderheden: dat
Mondragon ‘een palisade dede maken van den sandelinge tot jegens een schans, die
hij hadde doen maken bij de galge op de gorsinge van 't Zuyder-Nieuwlandt aldaar;
ende aan de noortzijde van het Bettewaardsche schor tot aan de dijk van Noordgouwe,
daar men te voete over mogte loopen’ en voorts ‘dat Mondragon dikmaals geduurende
deselve uijt zijn logijs naar Ouwerkerck reijsde en kwam zoo langs de palissaden in
den avond over in 't zuyder-Nieuwlandt op 't nieuwe hooft’. Zijn ‘logijs’ had
Mondragon in Nieuwerkerk. Deze beschrijving van Claes bevestigt de twee
afsluitingen van de Gouwe op Hogenberg's kaart, zowel ten noorden als ten zuiden
van de havenmond14..

Mislukking van de Spaanse strategie
Bij de geschiedschrijving van de Tachtigjarige Oorlog wordt de strijd om
Schouwen-Duiveland van minder belang geacht of onderbelicht.
Ten onrechte: het mislukken van de Spaanse strategie om een wig te drijven tussen
de twee opstandige centra Walcheren en Holland ten einde zo deze gewesten apart
te verslaan was een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen van de opstand.
Het hardnekkige verzet van het belegerde Bommenee en het zo veroorzaakte

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Jaargang 16

oponthoud maakte een snelle bestorming van Zierikzee onmogelijk. De Leverdijk
was intussen immers doorgestoken en Schouwen geïnundeerd. Bovendien verhinderde
een zachte winter zonder ijs een Spaanse overval en
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dwong Mondragon tot een langdurige blokkade. ‘Een krijgsman wint genoeg al wint
hij niet dan tijd’. En de tijd werkte vóór de opstandelingen - ondanks een uiteindelijke
verovering van Zierikzee - en tegen Mondragon, die geen soldij meer kon betalen
aan zijn soldaten. Zij sloegen aan het muiten en dropen af in een ‘Spaanse furie’.
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Ouwerkerk, schets van een eeuw middenstand (1890-1940-1990)*
door L.E.M. Veltman-Hack
Inleiding
Ouwerkerk, het oudste dorp van het eiland Duiveland, later de kleinste Duivelandse
gemeente, nu de op één na kleinste dorpskern van de gemeente Duiveland. Tot 1900
gelegen aan de postroute, die bij de haven Viane, deel van de gemeente, het eiland
bereikte en via Ouwerkerk en Kapelle naar Zierikzee leidde. Nu één van de drie
dorpskernen van Schouwen-Duiveland, die van openbaar vervoer verstoken zijn,
afgezien van de Buurtbus. Een dorp met één openbare lagere school, nu basisschool
en één kerk: de Hervormde Gemeente, die in afwijking van de andere Duivelandse
dorpen destijds predikanten aanstelde van vrijzinnige signatuur. De weinige
niet-Hervormden waren aangesloten bij een kerkgenootschap in Nieuwerkerk of
Zierikzee, de zeer zeldzame Rooms-Katholieken waren aangewezen op Zierikzee.
Een arts bezat het dorp niet; medische verzorging moest van Zierikzee en Oosterland,
later van Nieuwerkerk komen. Eén van de gegoede boeren bekleedde het
burgemeestersambt. Landbouw was het voornaamste middel van bestaan.
Middenstand: kleine ondernemers in handel, nijverheid en ambacht, luidt de
definitie ‘in engere zin’. In ruimere betekenis: zij, die noch tot de kapitalistische
ondernemers, noch tot de proletarische arbeiders behoren. We zullen ons
voornamelijk houden aan de eerste definitie en ons bepalen tot de ambachten en
winkeltjes. Maar hoewel het lijkt of de grenzen tussen de bevolkingsgroepen vroeger
scherp te trekken waren, blijken ze bij nader inzien ook toen vaag te zijn geweest.
Een gedetailleerd beeld van een eeuw eist veel meer onderzoek en ruimte. Dit zal
niet meer zijn dan een eenvoudige schets, waarbij de volgende jaartallen als kapstok
dienen:
1890 -

De periode voor de eeuwwisseling,
waarin de landbouw een grote crisis
doormaakte.

1940 -

De crisis, die in 1929 begon, had
jarenlang geduurd, tot de oorlog de grote
verandering bracht.

1990 -

Het jaar, dat we nog maar kort geleden
afsloten.

Overzicht
Een lijst van de middenstandsbedrijven in die drie jaren toont het volgende:
1890. In het jaarverslag over de toestand in de gemeente Ouwerkerk lezen we: De
voornaamste ambachten zijn:
2 timmermanswinkels
1 windkorenmolen
1 schilderswinkel
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1 wagenmakerij
1 vlasscherij
2 smederijen
1 kuiperij
Niet duidelijk is waarom hier geen melding gemaakt wordt van:
2 metselaars
1 huisslachter
2 broodbakkers
1 schoenmaker
2 kleermakers
In andere archieven worden zij wel degelijk vermeld.
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Ca. 1920. Ouwerkerk, gezien van de zuidzijde. Middenin het beeld aan de Zuidachterom twee schuren;
de linker is de voormalige kuiperij, de rechter de timmermanswinkel van A. Brouwer. Foto: Dierenarts
J.S. Hoogstra. Coll.: M.K. Romeijn

1940. In dit jaar vinden we:
1 metselaar
2 smederijen
1 schoenmaker
1 wagenmakerij
1 huisslachter
1 kuiperij
2 timmermanswinkels
2 bakkers
1 windkorenmolen
1 schilderswinkel
1990. In het afgelopen jaar was van de ambachten nog aanwezig:
1 brood- en banketbakkerij
Als aanwinst in de periode 1940-1990 moet vermeld worden:
1 garagebedrijf
Op grond van deze gegevens zou men kunnen concluderen dat in de eerste 50 jaar
geen diepgaande veranderingen optraden, maar dat in de volgende 50 jaar de
ambachten bijna volledig verdwenen.

Nadere beschouwing
Voor een genuanceerder beeld zullen we deze gegevens van dichter bij moeten
bekijken.

1890
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Een aantal feiten halen we nog uit het jaarverslag. Ouwerkerk, een kleine
landbouwgemeente met: 833 inwoners, 66 kiezers, 6 petroleumlantaarns voor
straatverlichting, 118 schoolgaande kinderen; 30 krijgen gratis onderwijs.
Het hoofd der school verdient f 900, -, met f 125, - woningvergoeding. Dat was
toen redelijk. Toch was f 25, - voor het aanleggen van een nieuw bevolkings- en
huisregister misschien nog zeer welkom. Tot 1913 was hij voorzanger. Het klokluiden
had hij al overgedaan aan de kleermaker, die er f 25, - aan verdiende, plus f 20, voor het onderhoud van de klok.
De hulponderwijzers kregen respectievelijk f 600, - en f 500, - en de
bewaarschoolonderwijzeres, die met een helpster 40 kinderen beneden 6 jaar
‘bewaarde’
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en onderwees, ontving f 350, - en f 200, - voor handwerkonderwijs. De periode
1877-1895 wordt gekenmerkt door een grote depressie in de landbouw. ‘Ook
ambachtslieden en neringdoenden werden zwaar getroffen als gevolg van de mindere
bestelling der boeren. Een uitzondering daarop vormden de bakkers en de slagers.’
[A.G.N.]. Toch zien wij in de Nota betreffende het Burgelijk Armbestuur in die tijd
regelmatig de zinsnede: ‘Armoede heerscht hier niet sterk, daar de wijze van het
uitoefenen van de Landbouw het bewerken van vlas, daartoe door eenige personen
aangekocht en eene kweekerij van oesters veel werk verschaffen’.

Ca. 1900. De vlasschuur aan de Haneweg van C. Kuyper (midden), landbouwer, koster, grafdelver,
met een groep mensen, die daar in de winter werk vonden. Bovenaan in de deuropening aan weerszijden
bossen vlas. Coll.: K. Millecam-Jonker.

Ondanks deze optimistische toon leest men over 1890: ‘De toestand was minder
gunstig dan vorig jaar wegens de vroeg ingevallen en langdurigen vorst, die een deel
van de winterprovisie bedierf’, terwijl het verslag van 1892 spreekt van ‘een zeer
gunstige aardappeloogst, voor de behoeftige klasse van veel belang’. Maar hoe dan
ook, geen vetpot!
In die omgeving leefde de middenstand. ‘Boven’ zich ‘de grôôte boeren’, die een
vrij gesloten kaste vormden en ‘onder’ zich de landarbeiders, voor wie de
afhankelijkheid het grootst was. De ambachtslieden vormden in sommige opzichten
ook weer een aparte groep. Allereerst moesten ze dikwijls nauw samenwerken. En
was voor ‘de grôôte boeren’ het aantal bunders land van groot belang bij het kiezen
van een huwelijkspartner, dan doet een blik in het huwelijksregister zien, dat
bijvoorbeeld metselaar Den Bliek getrouwd was met Janna Metselaar, die een
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metselaarsdochter was; de smid huwde een timmermansdochter, zijn moeder heette
Wagenmaker; de dochters van de kleermaker trouwden met een bakker en een smid.
Zo het zeker geen dwingende reden was om ‘in een ambacht’ te huwen, dan toch
ook geen uitzondering.
Ambacht en handel waren nauw verbonden. Behalve dat een timmerman wel
spijkers zou leveren en een schilder een verfkwast, hadden hier beide bakkers en de
kleermaker een uitgebreide winkelnering in levensmiddelen en al dan niet aanverwante
artikelen. De winkel van de kleermaker had ‘een amparten toag vor ellegoed,
breiketoen in sjette’, verstandig gescheiden van ‘de stroope in de groene zêêpe’; ‘de
klompezolder in 't drankkotje ok ampart’. Zoutevis en bokking was weer een
specialiteit van anderen.
Maar er waren ook een paar winkels, niet verbonden met een ambacht. Willem
van Oost en Cornelis van de Velde, beide arbeider, later ook landbouwer genoemd,
hadden een winkel, die voornamelijk door de vrouwen gedreven werd. Een vrouw,
die wilde of moest verdienen, kon natuurlijk naar het land. Maar wilde ze dit niet of
was ze er niet geschikt voor, dan waren er nog andere mogelijkheden: ‘naoister of
een wienkeltje.’ Er waren geen moeilijke vestigingsvoorschriften, de installatie eiste
geen grote kapitalen. Er moest wel ruimte zijn, maar als je handig en vindingrijk
was, kon een ‘toag, de nôôdige bôôrden vò de vôôrraeden in 'n brêêje planke mi 'n
gerdientje d'r achter vò 't raem’ wel gecreëerd worden. En dan een grossier die
vertrouwen genoeg had om op krediet te leveren. Een gemakkelijke verdienste was
het zeker niet. Niet ten onrechte had ‘Neele Gist’ de mooie spreuk ophangen, die
ieder kind uit het hoofd kende:
Wie nering wil doen
Moet rijk en arm dulden,
Moet opstaan voor een cent
Zowel als voor een gulden.

Neele (Neeltje Stouten-Kuyper) stond er niet alleen voor; haar man Willem was
arbeider en de zoon Johannes ‘vrachtriejer’, één van de twee vrachtrijders waar het
jaarverslag trots melding van maakt. Er was dan ook al in 1819 een reglement voor
‘de Vragtenaar van Ouwerkerk naar Zierikzee en elders’, waarin alle rechten en
plichten waren vastgelegd. Moest echter een ‘Vragtenaar’ in 1819 beschikken over
een ‘vragtwagen bespannen met twee goede paarden’ en bovendien over ‘een rijtuig
op riemen tot het vervoeren van passagiers’, in het jaarverslag over 1888 wordt
gemeld: ‘dagelijks rijden twee ezelkarren naar Zierikzee en terug’. Voor de
neringdoenden van veel belang: 's morgens gaf je de boodschap mee en na de middag
was de voorraad aangevuld.
Ook ‘de bediening van het overzetveer van Viane op Stavenisse is zeer goed’. Een
Proces-Verbaal van de keuring van het veer Viane-Stavenisse meldt dat ‘...een
Hoogaarts van 13 ton en twee roeiboten, elk 2 ton, (...) in volkomen orde zijn
bevonden’. Van de op Viane wonende ‘schippers’ wordt in het Bevolkingsregister
en elders de taak meestal niet gepreciseerd. ‘Visser’ worden ze niet genoemd, hoewel
de jaarverslagen van paling- en haringvisserij spreken; waarschijnlijk waren ze
multifunctioneel, wat toen heel gebruikelijk was. Soms zien we iemand ‘beurtschipper’
genoemd worden. Gerard en Marinus van den Berg komen we meermalen als
‘veerschipper’ tegen, evenals hun vader tevoren, terwijl hun moeder ‘kasteleinès’
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was geweest. In 1890 deed Kaatje Padmos haar ‘vergunning’ over aan Adriaan
Overdulve. Zij beperkte zich met zoon Jacob op Ouwerkerk tot de
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nering, en de herberg op Viane kende na haar nog de nodige opvolgers.
Op Ouwerkerk waren twee herbergen, waarvan die aan de Ring, nu de Auberge
La Butte, met in die tijd Karel van Oost, het meest gebruikt werd voor officiële
gebeurtenissen, zoals vergaderingen, verkopingen en uitvoeringen; er was ook
gelegenheid tot ‘uitspanning’. Ook de paarden konden daar eten en drinken. Voor
Karel van Oost was de herberg niet de enige verdienste; hij bediende de weegbrug
op Viane, was oproeper bij verkopingen en kon zo nodig behangen.

Combinaties van ambachten
Niet alleen Karel van Oost ontving zijn inkomsten uit verschillende bronnen. Pieter
Hack bleef toen hij ± 1880 de winkel aan zijn zoon overliet nog wel werken als
kleermaker, maar hij vervulde ook het ambt van brievengaarder. En toen in 1885
telegraaf aangelegd werd, kreeg hij de functie telefoonkantoorhouder erbij. In zijn
laatste levensjaar verzond hij 342 berichten en ontving er 464. Voor het verzorgen
van een telegram mocht hij f 0,05 rekenen en daarbuiten f 0,20. Meneer Giljam
adverteerde in de Zierikzeesche Nieuwsbode: ‘Telephoonadres: Giljam, Ouwerkerk’.
Hij wilde zo zijn oesters verhandelen. De kantoorhouder was voorts ‘Knaap’ voor
het begrafenisfonds; hij inde de contributie.
De landbouwer Jacobus (Kootje) Willemse oefende het beroep ‘huisslachter’ uit.
Dit was natuurlijk seizoenarbeid, maar denkelijk goed te combineren met het werk
op het land. De kuiper Willem Remeeus verkocht het regenwater van de kerk voor
f 7,50 per jaar; zijn vrouw zal het gedaan hebben, na zijn dood had zij er nog jaren
een bijverdienste aan.
En terwijl ‘De Automaat’ omstreeks de eeuwwisseling een drukke klandizie had
in een dorp waar men het nog lang zonder elektriciteit en zeker zonder gas zou moeten
stellen, zijn daarnaast een groot aantal namen te noemen van hen, die met
petroleumventen wat probeerden bij te verdienen. Johannes Stouten was er één van
en hij nam op zijn ronde de stroopbollen in krantepapier mee; wèl op een apart
plankje!
De omstandigheden van de middenstander uit die tijd zijn niet met een paar
woorden te schilderen. Het eenvoudigst lag het misschien nog bij de ambachtslieden.
We zullen nog even verder op hen doorgaan.

Keuze van het ambacht
Waar werd deze door bepaald? Heel eenvoudig: door het beroep van de vader. Na
de lagere school ging je bij je vader werken, tenzij je misschien twee linker handen
had. Het lager onderwijs op Ouwerkerk was goed en werd goed bezocht. De
hoofdinspecteur van het onderwijs, die in 1838 op het eiland 11 gemeentelijke
dorpsscholen bezocht, oordeelde: ‘Van deze scholen heeft er slechts eene een regt
bekwamen onderwijzer’. Het is H. Schoo te Ouwerkerk. Zijn zoon, over wie de
overlevering een zelfde lovend oordeel had, volgde hem op. Dat betekende 70 jaar
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uitstekend onderwijs en daarmee was het niet op. Dat is een bof voor een klein dorp!
Een H.B.S. lag buiten het bereik van de middenstandskinderen. Soms was een
opleiding tot onderwijzer mogelijk aan de Rijkskweekschool in Middelburg. Maar
in de opleidingstijd verdiende je niets voor het gezin. Om die reden was ‘voor de
massa van de arbeidersbevolking individuele sociale opklimming nauwelijks reëel.’
[A.G.N.]. In zeker opzicht was een middenstandskind dus bevoorrecht. De opleiding
bij de vader betekende in ieder geval ook een over-
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dracht van vakkennis. Na een paar jaar (bijvoorbeeld omdat de volgende van school
kwam) kon je elders als knecht gaan werken. Dat gaf meer en andere ervaring, soms
de mogelijkheid om op den duur ergens als opvolger terecht te komen. Advertenties
in de Zierikzeesche Nieuwsbode laten zien dat ook in Ouwerkerk nog al eens een
metselaars-, molenaars- of smidsknecht, een schilders- of timmermansknecht wordt
gevraagd, voor kortere of langere duur. Vaak met enkele jaren ervaring, soms
gepreciseerd, zoals: ‘...die een schar kan beleggen en een paard kan beslaan’
(schar=ploegschaar).

Ca. 1930. Een van de vele petroleumbezorgers, die van oudsher tot 1930 ook de brandstof voor de
verlichting, daarna nog tientallen jaren die voor het koken leverde. Jan van de Velde werkte kennelijk
voor de Mij. Pétrolifère; hij was bovendien arbeider, landbouwer en winkelier.
Coll.: G.N. Vijverberg-Kuyper.

Het ‘Formulier ten aanzien van werkplaatsen, waar met inbegrip van het hoofd
van het bedrijf, ten minste 2 personen boven de 18 jaar werkzaam zijn’, geeft aan:
1. Giljamse, E.W.

smederij

3

2. Schievesteijn, P.J.

smederij

2

3. Hoogerland, Pieter

timmermanswerkplaats

2

4. Metselaar, Jan

metselaar

3

5. Metselaar, Paulus

metselaar

2

Een schoolopleiding was in die tijd net gestart, maar kon nog nauwelijks resultaten
hebben. Op de oprichtingsvergadering voor de Ambachtsschool in Zierikzee werd
geconstateerd: ‘Menig jongeling kiest nu een administratieve betrekking, die zich
later in de ambachtsstand gelukkiger zou voelen’, en iemand lucht zijn onge-
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noegen: ‘Alles moet vlug en goedkoop gemaakt worden!’. Dat komt ons niet onbekend
voor.
De Ambachtsschool kwam er. In 1883 werd de school geopend met een afdeling
Houtbewerking: twee leerlingen, onderwijzer W. Timmermans. Al gauw werd de
2-jarige opleiding met een jaar verlengd, en het volgen van de Burgeravondschool
werd als eis gesteld, al werd dit later wat versoepeld. In 1890 kwam er een afdeling
Smeden, onderwijzer J. Koevoets en ook een opleiding Huisschilderen. Een ruimere
theoretische basis werd duidelijk gewaardeerd. Op den duur kwamen er ook leerlingen
van de buitengemeenten. De komst van de fiets zal dat wel in de hand gewerkt hebben.
Maar ook in de jaren voor de eeuwwisseling was de praktische kennis van de
ambachtsman daarom niet minder. Er werd kwaliteit geleverd. Zonder de anderen
te onderschatten was er in het algemeen groot respect voor het vakmanschap van de
wagenmaker. In de Kroniek van het land van de zeemeermin, 1981, gaf M.K. Buth
een boeiende beschrijving over dit familieberoep. In de lijst van leden van de
‘Vereniging van Wagenmakers van Schouwen-Duiveland’ treffen we vijf maal de
naam De Roo.
Twee generaties De Roo hebben in Ouwerkerk hun beroep uitgeoefend. De oudste
inwoner vertelt nog enthousiast: ‘Vaoder liet een waegen maeke in 1907 vò twêê
'onderd in vuuftig gulden in mit de ramp mekeerde d'r nog niks an. Ze waere
onverslietbaar’. Of vakmanschap en ervaring ook beloond werden is de vraag.

Verdiensten
Over inkomens uit die tijd zijn weinig gegevens te verkrijgen. Bovendien maken
meervoudige inkomstenbronnen het dikwijls moeilijk na te gaan wat er met een
ambacht verdiend werd. Om althans enige indruk te krijgen, raadplegen we het Kohier
van de Inkomstenbelasting, daarbij realiserend dat de aanslag werd opgelegd op
vermoeden van inkomsten. De belastingschuldigen waren ingedeeld in klassen. De
1ste klasse bestond uit één persoon, de burgemeester B.G. van der Have, die voor f
107,50 aangeslagen werd. De 22ste, de laagste klasse, werd geacht f 0,25 te betalen.
Daarbij was de veldwachter ingedeeld. De hoogste negen klassen, 16 personen,
bestonden uit landbouwers en een enkele ‘particulier’. In de 9de ook nog het hoofd
van de school voor f 20,25. Met elkaar brachten zij f 780, - op. De overige 104
aangeslagenen waren met elkaar goed voor f 520,-.
Van de ambachtslieden scoort smid Giljamse het hoogst in de 10de klasse. Beide
bakkers, de molenaar en de slachter-landbouwer in de 12de. Eén timmerman en de
kleermaker-winkelier in de 14de mèt de 1ste hulponderwijzer. De jongste meester
komt één klasse hoger dan de dominee. De andere ambachten volgen, de wagenmaker
in dezelfde klasse als de hoogstaangeslagen arbeider. De financiële waardering van
vakkennis lijkt niet zo hoog; de combinatie met de nering lijkt niet ongunstig.

Concurrentie
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Tussen ambachtslieden en winkeliers speelde die natuurlijk een rol. Wat de overheid
betreft, het Gemeentebestuur en ook het bestuur van de Kerk poogden in het algemeen,
voor zover dat te beoordelen is, hun opdrachten redelijk te verdelen (maar omzet is
nog geen verdienste). Hier en daar klinkt een persoonlijke
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voorkeur door, en krijgt men een inzicht in de gehanteerde argumenten. Zo was in
1892 brand in de toren geweest. De gemeenteraad vergaderde over de te nemen
maatregelen. Aan bouwmeester Van der Linden uit Zierikzee was gevraagd
aanwijzingen te geven aan timmerman A. en loodgieter K. (uit Zierikzee),
respectievelijk voor f 74, - en f 75, -. Raadslid Verstraate vraagt of timmerman B.
niet was uitgenodigd om in te schrijven. Voorzitter ontkent: zijns inziens kwam A.
‘de preferentie toe, ten eerste doordat hij zich als gewoonlijk weer bij deze brand
best had gekweten’, terwijl van B. weinig of niets te bemerken was en A. ook om
andere redenen ‘als onderhoudende zijn moeder en invaliden broeder de voorkeur
verdiende’. Toch gingen grotere opdrachten nog al eens naar aannemers uit andere
gemeenten, die lager konden inschrijven.
Bij particuliere klandizie golden ingewikkelde regels: familiebanden ('t hemd is
nader dan de rok) en andere relaties, zoals buren en vrienden. Een belangrijk punt
was ook: staat er weer klandizie tegenover? Velen wisselden trouw wekelijks van
bakker. Dat de bakker voor de melk verschillende leveranciers had is duidelijk. Een
voorbeeld uit ± 1930 wat zeker ook in 1890 gebeurd kon zijn, toont de kracht van
deze gewoontes aan. Een bakkerszoon kreeg opdracht melk te halen. Hij wilde het
zich gemakkelijk maken en ging in plaats van helemaal naar de Oostweg naar een
adres dichterbij. Maar daar werd hij niet geholpen: ‘Julder bin van de weke nie bie
ons!’. Reclamestunts waren toen gelukkig nog niet aan de orde.

Maatschappelijk aanzien
Nog moeilijker in cijfers uit te drukken. In hoeverre hadden ‘middenstanders’
bestuurlijke invloed? We zagen al: 66 stemgerechtigden. Op de lijst van de kiezers
voor de Gemeente Ouwerkerk staan bijna alle ambachtslieden en winkeliers; de
schilder en één van de smeden ontbreken. Maar deze lijst werd samengesteld naar
de aanslag in de personele belasting, die afhankelijk was van de huurwaarde van het
pand dat men bewoonde. Was deze lager dan f 24,-, dan had je ‘geen stem in 't
kapittel’. Hier stond de dominee met f 150, - bovenaan. Misschien kunnen we het
een maatstaf voor de levensstijl noemen. Behalve Karel van Oost, die met zijn herberg
een riant pand bewoonde met een huurwaarde van f 75,-, komen de meeste
middenstanders bij f 60, - tot f 50,-. Ook het schoolhoofd staat op f 60,-. De overigen
zien we bij f 37,- en f 26,-.
Maar ook al kon men zijn stem uitbrengen, dan hield dat nog niet in dat men een
plaats in de gemeenteraad kon verkrijgen. Deze werd gevormd door de grote boeren.
Waarschijnlijk was destijds iedereen het er over eens dat zij met het grootste bezit
ook recht hadden op de meeste macht. Het moet gezegd dat de kapitaalkrachtigste
raadsleden en de burgemeester zo nu en dan een financiële handreiking deden ten
behoeve van het reilen en zeilen der gemeente.
Ook in de meer persoonlijke sfeer zien we tekenen van welgezindheid. Uit een
koopakte blijkt dat de heer B. Giljam een hypotheek verschafte aan Karel van Oost
bij de aankoop van de dorpsherberg in 1876. En in de Zierikzeesche Nieuwsbode
van 20 September 1887 prijkt de volgende advertentie:
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*** De ondergeteekende HERMAN VAN DEN HAMER, Vrachtrijder te
OUWERKERK, betuigt bij dezen zijnen hartelijken dank eerstens aan den
Heer J.J. HENDRIKSE, Rijks-Veearts te GROOT AMMERS, voor zijne
belanglooze diensten bewezen bij het doen eener operatie aan zijnen Ezel,
welke operatie met het beste succes heeft plaats gevonden en ten anderen
aan Mej. de Wed. JAC. GILJAM, de Heeren B.G. VAN DER HAVE, B.
GILJAM, J. ZAAIJER en JOH. ROMIJN voor het kosteloos verstrekken
van een Paard, waardoor hij bleef in staat gesteld zijn bedrijf uit te oefenen
en voor zich en zijn huisgezin in hunne behoeften te voorzien.
H. VAN DEN HAMER.
OUWERKERK, 20 September 1887.
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De schrik slaat je om 't hart als je denkt aan de advertentiekosten, maar de minder
bedeelden moesten wel dankbaar weten te zijn en dat kon ook in het openbaar.
In het Kerkbestuur zien we nagenoeg dezelfde verhoudingen. Wel zijn hier bij de
verkiezing van de Notabelen 109 stemgerechtigde leden. Maar als we het aantal
uitgebrachte stemmen bekijken, dan zien we achtereenvolgens 6, 13 en 7 stemmen.
De timmerman Hoogerland stemde wel eens mee, maar zijn stemgedrag week ook
niet af van de rest. Meestal kozen de hoogstaangeslagenen eenparig elkaar. Bij de
ouderlingen en diakenen zien we in de volgende jaren langzamerhand wat
middenstanders en ‘kleinere’ boeren doordringen, maar hoeveel invloed daar van uit
ging valt niet te bekijken.
GECOSTUMEERDE OPVOERING
VAN

MAX HAVELAAR,
naar Multatuli's Meesterstuk,
DOOR DE VEREENIGING

‘STREVEN N A A R BETER’
TE

OUWERKERK,
op Woensdag 9 Maart 1892,
in het Lokaal van K. VAN OOST.
Aanvang 7 uur.
Entrée 49½ cents.
Openbare Opvoering
DOOR DE

Rederijkerskamer ‘NUTTIGE UITSPANNING’
TE OUWERKERK,
op Woensdag 24 Februari 1892,
in het lokaal bij K. VAN OOST.
AANVANG 6½ UUR.
ENTREE 49½ CENT.
UITVOERING
DER

Zangvereeniging te Ouwerkerk,
op 2e Paaschdag, 's nam. om 3 uur.
J. V.D. SANDE.
Het verenigingsleven, voor zover aanwezig, geeft nog een extra gezichtspunt. Het
jaarverslag van de gemeente maakt regelmatig melding van een Uitvoering van de
rederijkerskamer. Omstreeks 1890 is dat de rederijkerskamer ‘Nuttige Uitspanning’,
maar in 1892 gaf ‘Streven naar Beter’ mede een voorstelling. Nu kennen we een foto
van ‘Streven naar Beter’, waarschijnlijk gemaakt omstreeks de tijd van het
‘Burgemêêstersfêêst’, het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Van der Have
op 6 Maart 1897, want in de Feestkrant voor die gelegenheid gemaakt, zien we in
de redactie en bij de optredenden, die daarin vermeld worden, aan de voordrachten
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en blijspelen met en zonder zang, dezelfde personen als op de foto. Het waren
grotendeels jongelui uit de boerenstand met daarnaast een aantal middenstanders:
Rogier Hage, een bakkerszoon, Merien van Kootje (Willemse), vande slachter dus,
Kees Hoogerland, de postkantoorhouder. De familie Hage heeft veel acteurs
voortgebracht, Merien van Kootje was een erkend dramatisch talent, een ‘Louis
Bouwmeester’, en speelde verwoed en vaardig viool; Hoogerland was een van de
redacteuren van de feestkrant, dus duidelijk creatief. Nu is bekend dat er tussen beide
rederijkerskamers standsverschil bestond; kennelijk kon talent standsverschil enigszins
overbruggen. Waarschijnlijk niet verder dan de ‘middenstand’.

Het bepalen van het beeld van het dorp
Dat de ambachtslieden bij het bepalen van het dorpsbeeld een grote rol speelden staat
vast. Er gebeurde altijd wat. Voor kinderen zeer boeiend. Het vuur bij de smid met
de blaasbalg, het beslaan van het paard in het stravalje, het leggen van de ijzeren
banden om de wagenwielen en dan het zagen van de boomstammen
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bij de wagenmaker op ‘den achteromme’ en het afbranden van het varken ‘op 't
slach'veld’. Maar niet te vergeten de bakkerij waar je 's morgens het meel bracht en
's middags het brood haalde en al die winkeltjes met d'r eigen belletje, d'r ‘toag in
de weegschaelen in de papiere zakjes d'r boven’.

Deel van het Extra Feestnummer van het Ouwerkerksch Dagblad van 6 Maart 1897, uitgegeven t.g.v.
het 25-jarig ambtsjubileum van Burgemeester B.G. van der Have. Eigen collectie.

Salon des Variétés.
FEESTZAAL TE OUWERKERK.

Groot Succès.
Zaterdag 6 Maart 1897, 's avonds half acht uur precies:
103e OPVOERING.
PROGRAMMA.
DAAR IS MIJNHEER!
Specialiteit voor Dames en Heeren.
Trippelman, rentenier

Mons. R. HAGE.

Jan, zijn knecht

Mons. M. WILLEMSE.

Kaatje, {problem}} zijne dienstboden

Mad.lle M.M. V.D. BOUT.

Keetje, } zijne dienstboden

Mad.lle M.P. V. OEVEREN.

Piet Hobbelman, brigadier, minnaar van Mons. A.J. ROMEIJN.
Kaatje
Klaas Maneschijn, brigadier, minnaar van Mons. A.J. V.D. STOLPE.
Keetje
Inspecteur van politie

H.A. V.D. STOLPE.

Agent van politie

C. HOOGERLAND.

VOORDRACHTEN:
Ioris Goedbloed of Tevredenheid,
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op te voeren door den Heer J.W. ROMEIJN.
Eerste opvoering van het vermakelijk Blijspel:
Het aanzoek van Jan de Kruier,
door Mej. P.L. VAN OEVEREN en den Heer A.J. ROMEIJN.
DE BAANVEGER,
Komische Voordracht met Zang in één Bedrijf,
door den Karakter-Komiek den Heer M. WILLEMSE.
HET MEIDENPRAATJE,
Blijspel met Zang in één Bedrijf,
op te voeren door de lieftallige Dames M.C.J. VAN DEN BOUT en S.M.
VAN WEEL.
Schutter Wuis,
Solo-Scène,
op te voeren door den Couplet-Zanger van het Grand-Théatre te
Amsterdam, den Heer A.J. ROMEIJN.
BIJ DE BESTEEDSTER,
op te voeren door de onvergelijkelijke Dames J.A. GILJAM en M.C.J.
VAN DEN BOUT.
Half tien uur:
Groote Optocht met Fakkellicht,
opgeluisterd door de Muziek van het Korps der Dienstdoende Schutterij
van OUWERKERK.
Kapelmeester de Heer A.J. METSELAAR.
Half elf uur:
GROOT VUURWERK,
vervaardigd aan de Fabriek van de Firma RUYSCH te Utrecht.
Het gaf het dorp een open aanzien. Het lokte ook de bejaarde mannen naar buiten.
De wagenmaker zette bankjes buiten; je hoorde nieuwtjes en je beleefde wat. Oude
vrouwtjes gingen op een stoel in het zonnetje zitten met een breisel.
Dat willen we nu tegenwoordig ‘leefbaarheid’ noemen.

1940
Een halve eeuw later, met de leerplichtwet, een verbeterde gezondheidstoestand,
verminderde kindersterfte, geboortenbeperking. De fiets was ingeburgerd, de afstanden
dus ‘kleiner’, geografisch, maar ook sociaal gezien. Een wereldoorlog achter de rug,
maar we bléven neutraal.
Algemeen kiesrecht, vrouwenkiesrecht, huishoudscholen en de leerplicht nog wat
langer. En dan eind twintiger jaren waterleiding, elektriciteit, zelfs Water Closets.
De sport kwam in opmars en werd algemeen, ook in Ouwerkerk, waar de radio voor
ruimere contacten zorgde: Holland-België met Han Hollander, maar ook het
weerbericht en een rede van de Koningin. En vooral de crisis. ‘In 1929-'30 breekt
de ernstigste crisis aan, die Nederland ooit in vredestijd heeft beleefd.
De landbouwprijzen daalden op de wereldmarkt nog sterker dan de industrieprijzen.
Nederland, sterk op export gericht, wordt zodoende meer getroffen dan b.v.
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België en Engeland.’ [A.G.N.]. Toch ging de mechanisatie voort: er kwam minder
werkgelegenheid, maar de auto was in opmars. En de oorlogsdreiging nam toe.

Ca. 1927. De wagenmakerij en het woonhuis van wagenmaker Kees de Roo. Hij staat zelf in de
deuropening en heeft wat bankjes buiten neergezet, waarop bejaarde mannen het dagelijks nieuws
uitwisselen. Coll.: fam. J. van de Kasteele.

De middenstand
Hoe was het hen intussen vergaan? Twee timmerlieden, als tevoren; beide nog steeds
enthousiast om als de kans er was een ‘draoitrap’ te maken. Maar wilde de klant in
zijn nieuwe woning ‘twêê besties in een spinne’ in de kamer, dan werd daar geen
vergunning voor verleend.
Timmerman Meerman werd elektricien. Een cursus van de PZEM en hij klom met
‘schaatsen’ de palen in om de mankementen aan de bovenleiding te verhelpen. Hij
verkocht elektrische artikelen en schafte een elektrische zaagmachine aan. De smid
was ook fietsenhandelaar en wagenmaker Kees de Roo en smid Giljamse maakten
in 1937 voor het eerst samen een ‘bandewaegen’, die een tweede prijs op de
landbouwtentoonstelling van de Z.L.M. kreeg.
Smid de Vrieze had zich sinds kort enthousiast gevestigd en meende op Ouwerkerk
een goede toekomst tegemoet te gaan. Per vrachtauto werd de turf voor het stoken
van de oven bij de bakker bezorgd, maar dat was de langste tijd geweest, de elektrische
oven was in opkomst. De metselaar kwam in actie bij de aanleg van de waterleiding.
De schilder had het misschien wat gemakkelijker, want er waren bij de nieuwbouw
wat grotere ruiten in de ramen in plaats van al die kleintjes. Ja, de kleermaker was
al eerder met zijn werk gestopt, verdreven door de confectie. Hij had een ander
emplooi gevonden in de gemeente-administratie, al had hij de winkel nog en mochten
er dagelijks kinderen mee met klokluiden. De kuiper kuipte nog wel;
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1937. Smid A. Giljamse had in samenwerking met de wagenmaker C. de Roo voor het eerst een
‘bandewaegen’ gemaakt in opdracht van M.C. Kuyper. Ze kregen een tweede prijs op de
Landbouwtentoonstelling van de Z.L.M. in Goes. Coll.: G.N. Vijverberg-Kuyper.

Ca. 1930. Jan Hendrikse, het best bekend als Jan ‘van Luutje’, van z'n beroep schoenmaker, bezorgde
met een handkar brood voor ‘De Dageraad’, een vertrouwde figuur in Ouwerkerk.
Coll.: C.D. Hendrikse.
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na de oorlog maakte hij zelfs nog voor iemand een nieuwe kuip voor de wasmachine.
De boterfabriek ‘De Duif’ liep op z'n laatste benen. Maar de molenaar maalde nog
steeds met de wind, en je schoenen hoefde je na reparatie niet zelf op te halen, de
schoenmaker bracht ze persoonlijk thuis. Hij was trouwens veel op pad, want sinds
zijn zuster en zwager een winkel van ‘De Dageraad’ exploiteerden, bracht hij met
een handkar het brood rond.
Ook de andere zes winkels draaiden nog, maar in 1937 was de Vestigingswet
Kleinbedrijf gekomen. Minder kans dus op nieuwe concurrentie; je moest papieren
hebben.

Ca. 1943. De boot van Boomsluiter van Stavenisse komt aan bij de Zuidbout om passagiers te brengen
en te halen. Een aanlegsteiger is niet aanwezig. Foto: N. van der Linde.

Twee vrachtrijders waren er nog steeds, maar de ezeltijd was voorbij, het waren
paarden. En als je naar Stavenisse wilde, was de verbinding nog heel goed.
‘Boamsluuter’ voer nu van Stavenisse naar de Zuidbout. Bij harde wind verkoos hij
wel eens naar Viane te gaan. Dan zocht hij via een groot aantal schakelingen
verbindingen met ‘den diekbaes’, die zorgde dat de passagiers verwittigd werden.
De vlasindustrie nam geen grote vormen meer aan. De zoons van Rogier Hage, die
het huisslachten van hun vader voortzetten, hadden ook dit overgenomen, maar het
was meer een bezigheid erbij. De beide herbergen waren actief bemand.
Neringdoenden van elders legden er niet meer zo vaak aan. Ze kwamen vaker met
een auto en daar ben je sneller mee weg dan met een kruiwagen.

Onderwijs en beroepskeuze
Het onderwijs op de ambachtsschool werd algemeen geaccepteerd en gewaardeerd,
eventueel met de nodige aanvullende cursussen. Men zag er het nut van in
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om zijn praktische ervaring een steeds breder theoretische basis te geven.
De meeste ambachtslieden kwamen zelf uit ambachtelijke families. Die lijn blijkt
echter niet meer zo voortgezet te worden. De oorzaak zullen we wel in verschillende
richtingen moeten zoeken.
Het onderwijs na de lagere school was wat gemakkelijker toegankelijk voor
middenstanders. De leerplicht was verlengd en al hadden ze het dan niet breed, de
levensstandaard lag toch in het algemeen wat hoger en men had er wat voor over.
Zo zag je dagelijks een groep scholieren naar de stad fietsen. De in het begin vaak
nog als luxe beschouwde fiets had de mobiliteit groter gemaakt.
De crisis maakte de klanten trager in het betalen. De wagenmaker de Roo was al
afgestapt van het betalen op Sint Eloy, waar M.K. Buth ook een mooie beschrijving
van geeft. Bij Jan de Roo, de vader van de wagenmaker, ging dat nog volgens traditie,
met koffie en een borrel. Hij verrijkte Ouwerkerk nog met een onsterfelijke kreet
door eens, toen de betaaldag hem zo aangegrepen had, een bord op de deur te hangen
met de aankondiging: ‘Vandaag niks te doen bij Jan de Roo.’

Ca. 1930. Eén van de neringdoenden van elders: Bolijn van Nieuwerkerk, die met ‘de pak’ op de
kruiwagen naar Ouwerkerk kwam wandelen. Foto: M. Slager.

Het lange krediet geven werd vaak te veel. Kees de Roo stuurde een nota een
maand na levering. Hij liet die door zijn kinderen bezorgen, die dan wel duidelijk
tevoren gekapitteld werden: ‘In dienkt 'r om, beleefd weze, ee!’ En daar gingen
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ze: ‘Dag baes, dag vrouwe, mit de complementen van Pao....’. Een herinneringsnota
werd eventueel met nog meer zorg aangeboden: ‘Pao was benauwd, dat de rekenienge
soms kwiet 'erocht was’.
Ook bij andere ambachtslieden kon het lange uitstellen van betalen in een slecht
jaar voor de boer wel eens moeilijkheden opleveren; soms zo dat ze zelf weer in het
krijt moesten staan bij de winkeltjes. Een aanwijzing dat het zaak was op de kleintjes
te letten vinden we ook in de notulen van de raad op 30 augustus 1938. Een adres
wordt behandeld van ‘J. Hage, bakker, en vijf andere winkeliers om met oog op de
aanstaande feestdag (viering 40-jarig jubileum Koningin Wilhelmina; L.V.H.)
maatregelen te nemen tegen het venten en tegen het innemen van een standplaats’.
Ze werden teleurgesteld: een ventverbod bleek op korte termijn niet te treffen.
Naast een teruggang van het handwerk, waren deze omstandigheden er de oorzaak
van dat de ambachtslieden hun zoons in een andere richting gingen adviseren. De
Roo had het zijn overbuurman de smid al eens voorspeld: ‘D'ambachten, ze gae d'r
ao'mael an; de kupers bin à bienae verdwene, dan volge de waegenmaekers, in mit
julder zà 't ok nie zò lang dure!’. Dus ging zijn zoon voorlopig naar de kweekschool,
die van de timmerman ging naar de H.B.S.; de bakker had er zes, waarvan er twee
het onderwijs en twee een technische richting zochten; de twee andere werden bakker,
en gingen met aspiraties en een grondige opleiding in de banketbakkerij de wereld
in, want wanneer at je toen op Ouwerkerk taart? Daar zat geen brood in. Van die
generatie, die in de decennia voor de oorlog opgroeiden, was de zoon van de schilder
de enige, die na een basisopleiding dichtbij, gevolgd door de uitgebreidere cursus
voor het ‘vakdiploma’, en steeds begeleid door de avondnijverheidsschool voor de
theoretische achtergronden, na nog een paar winters in Utrecht, dit hele pakket in
Ouwerkerk ten nutte bracht. Maar dat was vooral in de volgende halve eeuw.
De mogelijkheden tot scholing waren dus in die periode zeer sterk uitgebreid.
En begrijpelijk is anderzijds dat een uitgebreide opleiding, waarin dan ook, om
toepassing zoekt, waar dan een kleine gemeenschap moeilijker kansen voor biedt.

De dorpsgemeenschap
We krijgen al meteen een indruk van de veranderingen als we de samenstelling van
het gemeentebestuur bekijken, waarin Ouwerkerk duidelijk afweek van de andere
Duivelandse dorpen.
In die tijd was de zetelverdeling vrij stabiel: 4 SDAP zetels, 2 liberale raadsleden
en meestal één van een christelijke partij. De SDAP de meerderheid, een liberale
burgemeester, en van beide grootste partijen een wethouder.
In de kerk vinden we sinds 1890 overeenkomstige veranderingen. Afgaande op
de Hoofdelijke Omslag blijken de inkomens minder ver uiteen te lopen. De hoogste
aanslag is f 22,50 voor een aantal, waarschijnlijk ‘wat minder grote boeren’ dan in
1890, maar er zijn ook enkele middenstanders en onderwijskrachten bij. De overige
boeren volgen, gemengd met wat middenstanders. Naarmate de H.O. lager wordt,
tot de laagste f 1,50, zien we meer arbeiders voorkomen, minder boeren en de
middenstand er tussenin, maar steeds gemengd; geen scherpe scheidingen meer.
De Notabelen zijn niet meer uitsluitend grote boeren, ook kleinere, middenstan-
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ders en het hoofd van de school. Een duidelijke denivellering van bezit en macht,
vooral frappant als je dat vergelijkt met de toestand 50 jaar tevoren.
In 1906 werd op initiatief van de gemeentearts, dr. Spruit, met steun van dominee
Kars, ‘De Vereniging tot Ondersteuning van Behoeftige Kraamvrouwen’ opgericht.
In het bestuur enkele vooraanstaanden zoals: B. Giljam, J.C. Verstraate. In de eerste
jaren blijft dit zo, maar langzamerhand zien we wat kleinere boeren in het bestuur
komen. In de jaren dertig, toen de vereniging zich steeds meer voor de zieken ging
inzetten, werd ze tenslotte een afdeling van het ‘Groene Kruis’. In die tijd waren in
het bestuur alle bevolkingsgroepen vertegenwoordigd.
Interessant is ook de Harmonie ‘Nieuw Leven’, in 1918 opgericht. Onder leiding
van meester Swenne musiceerden daar muzikale en soms wat minder muzikale
arbeiders en middenstanders gezellig en met succes met elkaar. Hier ontbreken de
boeren. Wel zien we hen met strik getooid op een foto van het Erecomité voor een
concours: de financiële garantie. Ze waren ‘Nieuw Leven’ wel gezind, maar voor
‘meeblaeze’ waren beletselen. Het kàn natuurlijk gebrek aan muzikaliteit geweest
zijn.

De sport
De eerste vereniging op dit gebied was de korfbalclub ‘H.D.S.’ (Houdt Dapper Stand).
De stuwende krachten kwamen in het begin vooral van een groep leerlingen van
scholen uit Zierikzee, kweekschool of H.B.S., maar zeker niet uitsluitend, en ook
niet overwegend.

Nadere conclusie
Op het eerste oog is na een halve eeuw de toestand van de middenstand nagenoeg
gelijk gebleven, maar bij nader inzien zijn er sterke sociale veranderingen, die het
maatschappelijk aanzien gewijzigd hebben. ‘Opstaan voor een cent’ bevredigde ook
niet meer zo. Je moet veel stukken drop verkopen om 1 cent te verdienen. En de
ambachtslieden realiseerden zich wellicht dat ze voor al hun vakmanschap maar
weinig financiële waardering kregen. En dan die beleefdheid nog! Niet een toekomst
die je voor je kinderen graag zoekt, als er al toekomst in zit.

1990
Een Wereldoorlog met vernielingen en een watersnood met verwoestingen. Tweemaal
evacueren, tweemaal terugkomen en opnieuw beginnen. Bevrijding uit het isolement
met z'n voor- en nadelen. Nieuwe bewoners (import), een andere gemeenschap.
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De middenstand
Na de oorlog was de kuiper eigenlijk al historie geworden. Huisslachtingen werden
verboden. Enkele winkeltjes verdwenen. De ramp was voor veel bedrijven het einde.
De jongste smid haakte bij de tweede evacuatie af. De molenaar was verdronken,
de molen ingestort. De wagenmaker was al gestopt en de smidse er tegenover werd
afgebroken. Twee winkels verdwenen.
De metselaar begon enthousiast met de opbouw, maar overleed na een paar jaar.
Hij werd wel opgevolgd, maar ook dit bedrijf verdween.
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Na '65 was er ook geen timmerman meer, de ene overleden, de andere afgekeurd.
Geen van beiden werd opgevolgd.

1953. De molen, die nog maanden na de ramp bleef staan, heeft de sluiting van het dijkgat niet meer
meegemaakt; in september stortte hij in elkaar.
Coll.: Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.

Wat overbleef waren:
2 bakkers, met winkel
1 huisschilder
2 herbergiers.
Er waren wel een paar aanwinsten:
1 ‘supermarkt’ werd gestart
1 garagebedrijf
1 horeca-bedrijf
1 kwekerij

Eén van de bakkers heeft continu gedraaid tot op heden met succes. In de
zomermaanden moet je soms al buiten in de rij staan. Daar zit dus nog toekomst in.
De andere bakker overleed en zijn taak werd niet overgenomen. De schilder werkte
nog lang door, ging tenslotte nog een aantal jaren naar een ander bedrijf voor hij
stopte.
Vakmanschap is bij de bakker duidelijk aanwezig. Een uitgebreide basisopleiding,
met een aantal jaren verdere scholing en nog jaren ervaring elders, zorgde dat de
vroegere dorpsbakkerij een gerenommeerde brood- en banketbakkerij is. En nu is
daar wèl emplooi voor. Toeristen en ook de eigen inwoners eten taart!
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In het garagebedrijf met z'n dealerschap, moet uit hoofde daarvan al vakkennis
aanwezig zijn. Twee horeca-bedrijven zullen hoop ik nog een lang leven hebben,
maar de derde èn de supermarkt zijn voorlopig gesloten. 't Is een droef verhaal. Wel
zijn er na de ontsluiting van het eiland wat veranderingen gekomen. Men begon met
de aanleg van een park met vakantie- of zomerwoningen en daarnaast ontstonden
drie campings. Inmiddels was het aantal vaste bewoners teruggelopen, onder andere
in verband met de mechanisatie in de landbouw. Om deze ontwikkeling tegen te gaan
besloot het gemeentebestuur van Duiveland een impuls tot uitbreiding te creëren,
door aan de dorpskern een gedeelte toe te voegen, waar wat duurdere woningen
gebouwd konden worden en daarmee in te spelen op de trek naar het platteland die
begonnen was. Dit had inderdaad succes, maar voor de middenstand, uitgezonderd
bakker en horeca, had dit weinig effect. De grotere supermarkten in Zierikzee en
Nieuwerkerk trokken steeds meer klanten naar zich toe. De aanblik van het dorp is
vergeleken met 1940 door al deze gebeurtenissen volslagen veranderd.
Maar hoe is het met de leefbaarheid? De school krijgt steeds meer leerlingen;
hopelijk zal die de aanslagen van overheidswege overleven. Er wordt gevoetbald,
geschaatst en muziek gemaakt en ook de bejaardensoos handhaaft zich.
En zolang ‘Nieuw Leven’ nog zo enthousiast alle evenementen blijft begeleiden,
zal het met die leefbaarheid wel loslopen. En de middenstanders? Als we ons aan de
definitie in ruimere zin houden zijn we waarschijnlijk behalve de agrariërs een dorp
vol middenstanders! Maar de cent is verdwenen.
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Armbestuur, rekening 1890; Reglement voor de Vragtenaar van Ouwerkerk naar
Zierikzee en Elders, 1819; Reglement door de Veerlieden van Vianen op Stavenisse
bij het overbrengen van personen en goederen in acht te nemen, 1838, 1865;
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Persoonlijke waarnemingen en mondelinge mededelingen van bewoners van
Ouwerkerk.

Eindnoten:
* In ‘Tien Jaer Aollegaertje’, september 1987, schreven wij over de middenstand van Ouwerkerk:
herinneringen van Ouwerkerkers, zoveel mogelijk gecontroleerd en met feiten onderbouwd.
Het werd een beeld voornamelijk aan personen gebonden. Het voorafgaande is bedoeld als een
schets van de middenstand als geheel, van zijn plaats in de dorpsgemeenschap en van de
veranderingen die in een eeuw tijd plaatsvonden. Daartoe is uit allerlei materiaal een
persoonlijke keuze gemaakt.
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Vijftig jaar geschiedenis van de Vereniging Stad en Lande van
Schouwen-Duiveland
door drs. P.F. Vleugel
Inleiding
Over de Vereniging Stad en Lande zijn al eerder kleine stukken gepubliceerd,
bijvoorbeeld het referaat dat Dr. J.J. Westendorp Boerma hield ter gelegenheid van
het vijfentwintig-jarig bestaan in 1964; dit referaat werd opgenomen in het eerste
Medededelingenblad van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland,
wat in 1964 verscheen. Hij schetste het doel en de geschiedenis van de Vereniging
tot dan toe, wat bereikt werd en waarin men tekort schoot. In de eerste Kroniek van
het land van de zeemeermin in 1976 gaf Drs. J.L. Braber een korte samenvatting van
de geschiedenis en de activiteiten. Bij de persconferentie aan het begin van het jaar
1989, waarin het vijftig jarig jubileum gevierd werd, gaven de voorzitter J.D. de Kam
en de tweede secretaris J. van der Maas een uittreksel uit de jaarverslagen aan de
pers, maar hieruit kwam nauwelijks iets in de kranten. In januari 1989 verscheen het
Mededelingenblad van de Vereniging (nr. 63), met hierin een uitgebreid artikel van
H. Uil, over de omstandigheden in Zierikzee, die geleid hadden tot de oprichting van
de Vereniging Stad en Lande, en deze oprichting zelf. Op 20 mei 1989,
Stad-en-Lande-dag, had ik een historisch overzicht verwacht, maar alleen de
oprichting in 1939 en de doelstelling kwamen aan de orde. Ik heb dit als een gemis
ervaren. Met dit artikel hoop ik dan ook in deze leemte te voorzien, met een publicatie
over de hele geschiedenis van 50 jaar Vereniging Stad en Lande van
Schouwen-Duiveland. Hiermee wordt getracht in grote lijnen een beeld te geven van
de verschillende activiteiten.
Achtereenvolgens komen aan de orde: de historische en maatschappelijke context
waarin Stad en Lande opgericht werd in 1939. Vervolgens wordt nagegaan, hoe het
de Vereniging in de oorlog verging en welke activiteiten ontplooid werden in die
periode. De structuur van de Vereniging komt daarna aan de orde, en de invloed van
de leden op de bestuurssamenstelling, met name tijdens de bestuurscrisis van 1970/71.
Ook het bestuur zelf wordt behandeld en de voorzitters. Tenslotte wordt in
chronologische volgorde een overzicht gegeven van de activiteiten die Stad en Lande
in de loop van 50 jaar ontplooide.

Anno 1939
In deze paragraaf wordt ingegaan op de maatschappij en de historische context waarin
de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland werd opgericht. Na de Eerste
Wereldoorlog was Nederland een verdeelde en verzuilde samenleving. Allerwegen
werd een gevoel van onbehagen merkbaar, waarop verschillende reacties kwamen,
in de vorm van grote massale bewegingen, maar ook in de vorm van kleine particuliere
verenigingen. Deze verenigingen streefden naar behoud van overgeleverde culturele
waarden; ze waren niet gebonden aan de levensbe schouwelijke, politieke zuilen.
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De Nederlandse samenleving was na de Eerste Wereldoorlog sterk gesegmenteerd,
waarbij de levensbeschouwelijke verschillen sterk geaccentueerd werden.
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De vier belangrijkste zuilen, de Rooms-Katholieke, de Protestants-Christelijke, de
Socialistische en de Liberale zuil hadden elk hun eigen identiteit en aanhang, met
een eigen politieke partij, radio-omroep en verenigingen voor alle leeftijden en
groepen. Onderling contact tussen die verschillende zuilen was er nauwelijks. Alle
zuilen werden massale bewegingen met grote manifestaties en bijeenkomsten en
symbolen in de jaren '30. Oorzaken van deze massabewegingen moeten we zoeken
in onbehaaglijke gevoelens die waren ontstaan, door de snelle maatschappelijke
veranderingen, de industrialisatie, toenemende internationale spanningen. Ook was
er de dreiging minder inkomen te krijgen of zelfs werkloos te worden. Daarom zocht
men geborgenheid en saamhorigheid binnen de veilige beslotenheid van de eigen
maatschappelijke groep. Gevoed door crisis en werkloosheid, kon ook het
Nationaal-Socialisme uitgroeien tot een massabeweging, een soort zuil. Naast deze
verzuiling, was de standenmaatschappij beter in tact gebleven in Nederland dan in
de ons omringende landen. Men hoorde alleen om te gaan met mensen van dezelfde
stand en de eigen zuil.
Op deze algemene crisisgevoelens kwamen ook andere reacties dan onder te willen
gaan in de massa. Zo ontstond er in de jaren '30 een grote vraag naar streekromans:
men verlangde terug naar een eenvoudig, ongecompliceerd leven op het platteland,
binnen een vertrouwde, veilige omgeving. In dezelfde sfeer lag ook de ontluikende
belangstelling voor volkskunde en streek-dialecten. Men zette zich af tegen de massale
gelijkvormigheid en wilde het eigene, kleinschalige van de streek bewaren. Zo werd
in 1928 de Zeeuwsche Vereniging voor Dialecten onderzoek ‘Nehalennia’ opgericht.
Daarnaast wilden enkele mensen overgeleverde culturele waarden behouden en een
soort kruistocht tegen de verloedering van de maatschappij beginnen. Het culturele
leven werd in die tijd gedragen door een kleine maatschappelijke bovenlaag, die
H.B.S. of Gymnasium hadden gevolgd en vaak ook een universitaire opleiding hadden
genoten. Naast bovenstaande groep behoorden directeuren, zelfstandige ondernemers
en rijke boeren tot de maatschappelijke elite.
Sinds 1921 was er een aparte opleiding voor geschiedenis gekomen, los van de
Nederlandse-letterenstudie. Aan het begin van de jaren '30 trad een nieuwe generatie
historici voor het voetlicht, met een nieuwe visie en aanpak. Deze jonge generatie
ging aktief stelling nemen tegen de problemen van hun tijd. Er verschenen vele
belangrijke historische werken en er werd veel onderzoek naar het verleden gedaan.1.)
Vaak werden de jonge historici betrokken bij de oprichting van verenigingendie
het verloren gaan van monumenten uit het verleden wilden tegengaan. Naast het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg en de Provinciale Schoonheids-commissies
werd al in 1911 de landelijk werkende Bond Heemschut opgericht. Zij had een eigen
adviesbureau om historisch verantwoorde bouwtekeningen te helpen ontwerpen,
daarnaast waakten zij over monumenten. Spoedig verschenen de eerste boekjes in
de ‘Heemschutreeks’.
In 1918 werd de Vereniging Hendrick de Keyser opgericht, die zich sterk maakte
voor restauratie en behoud van 17e eeuwse panden in Amsterdam en later het
werkterrein uitbreidde tot heel Nederland. Ook in Zeeland kwamen enkele particuliere
verenigingen die zich om het behoud van de culturele erfenis van de eigen streek
gingen bekommeren. In 1928 werden op enkele plaatsen oudheidkundige verenigingen
opgericht: ‘De Vier Ambachten’ in Hulst (deze vereniging bestaat nog steeds en is
zeer aktief), en de Oudheidkundige Vereniging ‘De
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Bevelanden’; op Schouwen-Duiveland was sprake van een Oudheidkundige Kring
‘Schouwen-Duiveland’2.).
Uit de bron wordt niet duidelijk, of er een echte vereniging werd opgericht. De
beide laatst genoemde verdwenen geruisloos, zonder veel sporen na te laten; er kan
dus eigenlijk niet zozeer gesproken worden van een ‘voorloper’ van de Vereniging
Stad en Lande. In de overige delen van Zeeland was geen sprake van dergelijke
organisaties. Op het terrein van landschapsbeheer en natuurbescherming werden er
in jaren '30 ook enkele grotere organisaties gesticht: de Stichting ‘Het Zuidhollands
Landschap’ en enige jaren later volgde in 1936 de Stichting ‘Het Zeeuws Landschap’,
zij trachtten waardevolle, bedreigde natuurgebieden aan te kopen en te beheren.
Op 25 januari 1939 werd de ‘Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland’
opgericht. Het doel was: het bevorderen en het behoud van stedelijke en
landschappelijke schoonheid op Schouwen-Duiveland. Men had dus zowel aandacht
voor de natuurlijke, landschappelijke waarden als voor de bouwkundige, historische
monumenten, zowel in de steden Zierikzee en Brouwershaven, als in de dorpen. In
die tijd een unieke combinatie die zich richtte op de gehele regio. De bovengenoemde
verenigingen stonden los van de eerder genoemde zuilen, hun grondslag was
niet-levensbeschouwelijk en niet-politiek. Ze werden gedragen door kleine groepjes
mensen, maar ze waren voorlopig eenzame roependen in de woestijn.
Wat in het algemeen gold, ging ook op voor de bestuurders van Stad en Lande:
ook hier behoorden de stichters en eerste leden tot de maatschappelijke bovenlaag
van Schouwen-Duiveland. De eerste leden hadden belangstelling voor hun eigen
culturele, historisch gegroeide omgeving en wilden zich inspannen om het waardevolle
ervan te bewaren. Zij konden tijd hiervoor vrijmaken en behoefden zich niet alleen
druk te maken over de eerste levensbehoeften, maar konden daarnaast ook andere
zaken behartigen. Het eerste bestuur werd op 27 januari 1939, twee dagen na de
oprichting, door een speciale algemene ledenvergadering gekozen en bestond uit:
Dr. J.J. Westendorp Boerma, voorzitter, directeur van de Rijks H.B.S. te Zierikzee,
historicus; Mr. W. Nieuwenhuijsen, secretaris, advocaat te Zierikzee; notaris Mr.
W.L. Blindenbach; de kunstenaar W.J. Dingemans; Ds. W.E. Heijboer uit Ouwerkerk;
P. van Beveren, boomkweker, later archiefmedewerker; N.H. Lysen, beheerder van
de domaniale bossen in de duinen van Westerschouwen; J. Vijverberg, hoofd van
de lagere school te Noordgouwe, vogelfotograaf en leraar biologie aan de kweekschool
te Zierikzee; A. Groeneveld de Kater, conservator van het gemeentemuseum, S.P.
Moelijker sr. timmerman/aannemer te Oosterland en Drs. J. Stevense, dierenarts. De
bestuursleden woonden verspreid over het hele eiland; dit werd gezien als een goede
waarborg tegen het verdwijnen van monumenten of aantasting van het landschap,
opdat niets belangrijks aan de aandacht van de Vereniging zou ontsnappen.
Bij alle genoemde verenigingen was een concrete bedreiging de aanleiding tot de
oprichting. Dit was ook het geval bij de Vereniging Stad en Lande. In 1938 had de
pastoor van de Rooms-Katholieke parochie in Zierikzee enkele fraaie achttiende
eeuwse lijstgevels aan het Havenplein laten afbreken en er een nieuwerwetse, uit de
toon vallende gevel voor zijn pastorie voor terug laten bouwen. Men gaf het bouwwerk
zelfs de spotnaam: de ‘fabriek van de pastoor’. Nu, in 1939, had pastoor Brink weer
bouwplannen en werd het Mosselpoortje bedreigd.
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Het Kraanplein in Zierikzee, voor de ‘verbouwing’ van pastoor Brink, met het Mosselpoortje in het
midden en rechts de achttiende eeuwse gevels die gesloopt werden ten behoeve van de pastorie. (Foto
collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.

Het Mosselpoortje was een voor Zierikzee uniek bouwwerk met een Dordtse gevel
met gotische motieven en boogjes rond de vensters en horizontale waterlijsten.
Deze gevel zou verwijderd worden, omdat het Rooms-Katholieke ‘Liefdehuis’
van de zusters Franciscanessen uitgebreid moest worden. Er waren al heftige
polemieken in de Zierikzeesche Nieuwsbode verschenen naar aanleiding van die
eerdere verbouwing en door deze nieuwe bouwplannen raakten de gemoederen aan
allerlei kanten verhit. Diverse plannen werden door architect Smits ingediend en
afgekeurd door de gemeente Zierikzee, ook Monumentenzorg was allerminst gelukkig
met de ingediende plannen.
Eindelijk werden er andere plannen goedgekeurd, maar er was wel flinke vertraging
in de bouwplannen gekomen. Het Mosselpoortje zou behouden blijven. Dit was de
voorwaarde van de gemeente om de vergunning af te geven, dan mocht het oude
liefdehuis ‘de Mossel’ gesloopt worden. Morrend gaf de architect toe. De gevel van
het Mosselpoortje moest wel gestut worden. Een en ander gebeurde zo rommelig,
dat het oude geveltje wel in moest storten op 16 mei 1939, enkele maanden ná de
oprichting van de Vereniging Stad en Lande, die zich zeer had ingezet voor het
behoud ervan. (Was dat stutten opzettelijk slecht gedaan, omdat de architect zijn zin
niet kreeg? Dit werd wel gesuggereerd, maar nooit bewezen). De officiële lezing
werd, dat het geveltje ingestort was door een voorbijdenderende vrachtwagen. Bij
de afgifte van de sloopvergunning had de gemeente verzuimd herbouw te eisen
ingeval van instorten. Er kwam dus iets heel anders, veel saaier voor terug.3.)
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In het eerste jaar van het bestaan van Stad en Lande gaf men diverse bouwkundige
adviezen en men zocht contact met andere, soortgelijke verenigingen. In het eerste
jaarverslag werd de bouwvallige gevel van het huis ‘de Haene’ in de Meelstraat te
Zierikzee genoemd, het pand moest hoognodig opnieuw gevoegd en uitgebreid
gerestaureerd worden. De toenmalige eigenaar vond dit echter te duur en had er niet
genoeg geld voor. Nu, ruim 50 jaar later, moet dit echter nog steeds gebeuren. De
jonge Vereniging begon voortvarend, tijdens de vijf bestuursvergaderingen dat jaar
werkte men aan statuten en een huishoudelijk reglement; men overlegde met
architecten en gaf advies over verbouwingen aan gevels. Men werkte aan een lijst
van monumenten in Zierikzee.
In januari met de oprichting, traden er meteen 45 leden toe, aan het eind van dat
eerste jaar was het aantal leden zelfs toegenomen tot 83. Op een totale bevolking
van 23400 personen op heel Schouwen-Duiveland was dat echter nog slechts 0,38%,
dus nog geen half procent van de bevolking. Het was dus geen massabeweging
waarvan de manifestaties duizenden op de been brachten. In de notulen en het
jaarverslag van 1939 lezen we over bedreigingen van gevels en is er aandacht voor
de vele dijken met fraaie bomen. We lezen echter niets over andere, zeer ernstige
bedreigingen van buiten het eiland. Juist de (oorlogs)dreiging van buitenaf zou van
enorme invloed blijken op monumenten, landschap en Vereniging.

De Vereniging in de Tweede Wereldoorlog
Hier wordt besproken, wat er gebeurde met de Vereniging in de Tweede
Wereldoorlog. Hoe stelde men zich op? Kon men nog wat doen? Of was er totaal
geen sprake van activiteiten of juist van propaganda voor de bezetters? Er wordt
getracht op deze vragen een antwoord te geven.
De oorlog en de daarop gevolgde Duitse bezetting hadden overal invloed op, dus
ook op Stad en Lande. Een gunstig gevolg was, dat veel bouw- en verbouwplannen
niet doorgingen door nieuwe regelgeving en gebrek aan bouwmaterialen. Daardoor
kon er bouwkundig weinig verknoeid worden! Het landschap werd wel aangetast
door het kappen van veel bomen, wegens gebrek aan brandstof, maar ook om
Rommelasperges mee te maken, teneinde luchtlandingen door Geällieerden te
voorkomen. Bestuurslid N.H. Lysen bood in een advertentie aan, de gekapte bomen
te vervangen door jonge aanplant. Hier werd helaas weinig gebruik van gemaakt.
De herverkavelings plannen van de gemeente Renesse, waar Stad en Lande bezwaren
tegen had, gingen niet door vanwege de oorlogsomstandigheden. Fotograferen mocht
niet meer, de duinen werden verboden terrein. Ondanks de moeilijke omstandigheden
besloot men toch te proberen verder te gaan.
In 1940 werd de Vereniging lid van de Bond Heemschut. Men ging verder met
het inventariseren van de monumenten van Zierikzee, zodat in 1942 een
monumentenlijst aan de gemeente kon worden overhandigd. De gemeentebestuurders
van Zierikzee behandelden deze lijst en hij werd vastgesteld als de officiële
monumentenlijst van Zierikzee. Er kon ook een kleine restauratie uitgevoerd worden
aan een gildepoortje in de Sint Domusstraat. Een prijsvraag in de Zierikzeesche
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Het waren kleine succesjes in een moeilijke tijd.
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Eind 1941 wisselden voorzitter Westendorp Boerma en secretaris Nieuwenhuijsen
van functie, omdat de laatste het zeer druk had als jurist en daarom geen secretaris
wilde blijven. Nieuwenhuijsen bleef tot het einde van de oorlog voorzitter. Enkele
maanden na deze functiewisseling, op 4 mei 1942, werd Mr. Nieuwenhuijsen
gevangen genomen door de Duitse Sicherheitspolizei en naar het Klein seminarie
Beekvliet bij Sint Michielsgestel in Noord-Brabant gebracht. Daar werd hij samen
met 460 andere Nederlanders gegijzeld. De nazi's namen deze maatregel om de
bevolking te intimideren en rustig te houden. De gegijzelden behoorden tot
vooraanstaande maatschappelijke personen uit diverse plaatsen in Nederland. Lokale
groepsleiders van de N.S.B. hadden zich verdienstelijk gemaakt door hiertoe
bereidwillig een lijst op te stellen van aanzienlijken, die als anti-Duits bekend stonden.
Soms betrof het een persoonlijke wraakneming van N.S.B.ers.4.) Pas met de algemene
ledenvergadering van 16 juni 1943 was voorzitter Nieuwenhuijsen weer aanwezig.
De aard van de Vereniging was kennelijk zodanig, dat de bezetters het niet nodig
vonden dat Stad en Lande aangesloten werd bij de Kultuurkamer. Sinds 1942 moesten
alle verenigingen zich bij deze organisatie aanmelden. Het bestuur meldde de
Vereniging wel aan, maar hoorde er niets meer van. In Duitsland was de bestudering
van de eigen woonomgeving, de ‘heemkunde’ dus, volledig ondergeschikt gemaakt
aan de nazi-ideologie. De Vereniging Stad en Lande heeft zich echter niet met
pro-Duitse propaganda beziggehouden.
Stad en Lande moest met lede ogen aanzien, dat de klokken uit de Gasthuiskerk,
het stadhuis en de Zuidhavenpoort werden geroofd, maar men wilde geen vlammend
protest laten horen. Zelfs een beschrijving van de klokken in de Zierikzeesche
Nieuwsbode besloot men toch maar achterwege te laten. Gelukkig kwamen de klokken
na de oorlog weer terug.
Aan het begin van de oorlog was grote schade aan landschap en monumenten
uitgebleven. Dit veranderde wel toen de oorlog voortduurde. In de duinen werden
bunkers gebouwd en de inundatie van 1944 vernielde veel bomen en struiken. Op 3
februari 1945, toen voor iedereen duidelijk was, dat de Duitsers de oorlog zouden
verliezen, werden de kerktorens van Oosterland, Ouwerkerk en Nieuwerkerk zéér
gründlich opgeblazen door de nazi's. Ook dit deed de leden van Stad en Lande veel
verdriet, maar protesteren zou niet helpen, noch de bezetters ervan weerhouden.
Er werd gedurende de oorlog weinig vergaderd door leden en bestuur. Dit werd
ook ernstig bemoeilijkt door de verplichte verduistering, spertijd en groeiende
verkeersproblemen, toen zelfs de meeste fietsen in handen vielen van de Duitsers.
In de hele oorlog kwam het bestuur slechts elf maal bij elkaar, waarvan vijf keer met
alle leden. Lezingen door personen van buiten Zeeland konden niet worden gehouden,
omdat Zeeland helemaal ‘Spergebiet’ was. Dat betekende, dat mensen van buiten de
provincie er niet in mochten zonder speciale vergunning. Door deze maatregel kon
al in december 1940 een geplande lezing door een architect uit Holland niet doorgaan.
De laatste algemene ledenvergadering van de oorlog werd gehouden op 4 februari
1944. Deze lezing werd bezocht door 25 leden, dat was een grotere opkomst dan bij
eerdere lezingen. Waarschijnlijk kwam dat door het boekje in de Heemschutserie,
‘Dorpen in Zeeland’ dat Ir. P.J. 't Hooft uit Goes in 1943 had gepubliceerd. Hij hield
deze avond een inleiding over hetzelfde onderwerp. De Vereniging speelde hiermee
in op de actualiteit.
Kort na deze lezing kwam het bevel, dat bijna iedereen geëvacueerd moest wor-
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den, omdat Schouwen-Duiveland geïnundeerd werd door de Duitsers. Daarmee kwam
er een voorlopig einde aan de activiteiten van de Vereniging Stad en Lande van
Schouwen-Duiveland.
Pas op 23 september 1945 kwam het bestuur weer bij elkaar om te overleggen hoe
het verder moest. De balans van de oorlog voor de Vereniging kon opgemaakt worden:
veel activiteiten had men niet kunnen ontplooien. Het bestuur had zich terughoudend
en voorzichtig opgesteld, om zo gewoon mogelijk verder te leven; zoals zeer veel
Nederlanders hadden geprobeerd.

De structuur van de Vereniging
In het volgende stuk wordt nader ingegaan op de structuur van Stad en Lande. In het
begin was Stad en Lande een vereniging met beperkte rechtbevoegdheid, maar zij
groeide uit tot een volledige rechtspersoon. Ook de doelstelling werd uitgebreid,
samen met de activiteiten. Het ledenaantal steeg van 45 in 1939 tot 900 vijftig jaar
later. Wat de invloed van de leden op het bestuur was, komt ook aan de orde in dit
hoofdstuk. Hoever die invloed reikte, zal blijken uit de bestuurscrisis in 1970/71.
Daarnaast wordt ingegaan op jaren met langdurige continuïteit, maar ook op jaren
met veel wisselingen. De taakverdeling binnen het bestuur komt ook aan de orde,
evenals de verschillende voorzitters.
In Nederland zijn vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging en
vergadering belangrijke democratische waarden in de samenleving. Deze rechten
zijn vastgelegd en gewaarborgd door de Grondwet (artikel 7, 8, 9). Toen in januari
1939 enkele mensen, Westendorp Boerma, Nieuwenhuijsen, Van Beveren en Van 't
Veer bij elkaar kwamen in het huis van Mr. W. Nieuwenhuijsen aan het Havenpark
te Zierikzee, om een vereniging te stichten, was hier geen enkel juridisch bezwaar
tegen.
Zij kwamen bijeen in het huis met de toepasselijke naam op de gevelsteen: NON
NOBIS SED POSTERIS (niet voor ons, maar voor het nageslacht). Met deze gedachte
en met zorg om het verloren gaan van veel fraais in Zierikzee en op
Schouwen-Duiveland kwamen ze bijelkaar.5.)
Aanvankelijk had de Vereniging slechts beperkte rechtsbevoegdheid. Dat
betekende, dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk konden worden gesteld voor
schulden en verplichtingen van de Vereniging. De penningmeester werd hier nog
eens op gewezen, toen in 1940 een postrekeningnummer werd toegekend.
Twee dagen na de oprichtingsvergadering koos de algemene ledenvergadering uit
haar midden een bestuur van elf personen, deels een voortzetting van het voorlopig
comité van oprichting. Het bestuur was vrij in beleid en initiatieven, maar achteraf
wel rekening en verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. Deze
structuur zou niet meer worden gewijzigd. De contributie werd vastgesteld op f 1, per lid per jaar. Het doel van Stad en Lande werd: Bevordering en behoud van
stedelijke en landschappelijke schoonheid in de meest uitgebreide zin op het eiland
Schouwen-Duiveland. De Vereniging kreeg Koninklijke Goedkeuring en werd
daarmee officieel rechtspersoonlijkheid op 19 december 1951.
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Daarmee waren de bestuursleden niet langer meer hoofdelijk aansprakelijk voor
rechtshandelingen van de Vereniging. Deze kon zelfstandig onroerend goed kopen,
subsidie verwerven (wat ook vrij kort nadien gebeurde) en erfenissen aanvaarden.
De Vereniging was aangegaan voor 29 jaar vanaf de oprichting, dus de
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registratie moest vernieuwd worden in 1968. Toen waren er statuten en een
huishoudelijk reglement. Dat jaar was de contributie f 4, - per lid per jaar; dit werd
successievelijk verhoogd tot f 22, - in 1991. De volgende wijziging was nodig in
1978, vanwege de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek; de doelstelling werd
uitgebreid met: het bevorderen van de kennis van Schouwen-Duiveland en de
bestudering van de levensomstandigheden, gewoonten en gebruiken van de mensen
die dit gebied bewonen en bewoond hebben.
Na de oprichting vormen de leden een zeer belangrijk gegeven. Er traden gelijk
met de oprichting 45 mensen toe als lid. Aan het eind van dat eerste jaar waren er
83 leden. Dit aantal zakte iets door overlijden en royement wegens wanbetaling
gedurende de oorlog tot 75 leden eind 1943. Na de Tweede Wereldoorlog besloot
men de Vereniging nieuw leven in te blazen, overeenkomstig de wens van de leden.
Er verschenen enkele wervende artikelen in de Zierikzeesche Nieuwsbode en er werd
met nieuwe activiteiten begonnen. Door de oorlog was er ontzettend veel beschadigd.
Vele mensen wilden actief helpen met herstel en wederopbouw. Men zag hiertoe
reële mogelijkheden bij Stad en Lande. Daarom traden vele nieuwe leden tot de
Vereniging toe, zodat het ledenaantal fors steeg tot 280 in 1946. Dat jaar werd
begonnen met een serie publicaties over het culturele erfgoed op
Schouwen-Duiveland, de ‘Zandloperreeks’.

Enkele oprichters die vanaf het begin deel uitmaakten van het bestuur, van links naar rechts: voorzitter
Dr. J.J. Westendorp Boerma, secretaris P. van Beveren en Drs. J. Stevense.
(Collectie J.C. van Beveren).

In de volgende jaren waren er geringe schommelingen door overlijden en een
beperkt aantal nieuwe aanmeldingen, maar het ledenaantal bleef vrij stabiel, iets
beneden de 300 leden. Dit veranderde pas ná 1970, toen kwam het ledental boven
de 300, op 301 per 31 december 1970.
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In de jaren '70 werden er diverse nieuwe activiteiten ontplooid door een vernieuwd
bestuur en er werd voortaan een jaarboek uitgebracht, wat veel leden aantrok. De
algehele tendens tot democratisering van de maatschappij ging niet aan Stad en Lande
voorbij. Ook binnen de Vereniging werd merkbaar dat de standenmaatschappij tot
het verleden ging behoren. Het lidmaatschap van de Vereniging bleef niet langer een
exclusieve aangelegenheid, die alleen voor de maatschappelijke bovenlaag
toegankelijk was. Iedereen die het behoud van culturele monumenten belangrijk
vond, kon voortaan lid worden.
Er werd in de jaren '70 door Stad en Lande aktie gevoerd en protest aangetekend
tegen vernietiging van landschappelijk waardevolle elementen en men probeerde het
aantasten van het platteland door grote bungalowparken tegen te gaan. Deze acties
waren in overeenstemming met de statuten en vielen binnen de doelstellingen. Vaak
werden de bezwaren samen met de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland en
Het Zeeuws Landschap naar voren gebracht. Door deze verschillende factoren was
er in de jaren zeventig een spectaculaire aanwas van nieuwe leden, tot 811 eind 1981.

Ledenaantal Vereniging Stad en Lande periode 1939 tot en met 1989.

Daarna stabiliseerde het ledenaantal zich; in de volgende jaren daalde het zelfs
iets, door overlijden van oudere leden. De vele publiciteit rondom het vijftig-jarig
jubileum, samen met extra publicaties en activiteiten zorgden weer voor groei vanaf
eind 1988. Op 31 december 1989 bereikte de Vereniging Stad en Lande een
ledenaantal van 900 personen. Daarnaast waren diverse instellingen en bedrijven
begunstiger. Een analyse van verdere oorzaken en beschrijving van die activiteiten
staan in het volgende deel.
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Het contact tussen leden en bestuur vindt voornamelijk op de ledenvergaderingen
plaats, aanvankelijk werd er één per jaar gehouden, later twee, in het voorjaar en in
november. Het bestuur legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid
en de financiën. Tijdens deze bijeenkomsten ontspon zich tot enkele jaren geleden
altijd een discussie over actuele bedreigingen in landschap of monumenten en werden
nieuwe suggesties gedaan voor activiteiten, die het bestuur dan verder ging uitwerken.
Na de ledenvergadering is er altijd een lezing, vaak over een actueel onderwerp,
zoals een recente opgraving op Schouwen-Duiveland of door de auteur van een recent
verschenen boek, wat binnen de doelstelling valt of over een stad waar de excursie
naar toe gaat. Professor van Swigchem is al enkele malen geweest over diverse
aspecten van monumentenzorg, F. Jilleba kwam over ‘Oude Zeeuwse woonhuizen’
spreken, F. Beekman over ‘Landschapsontwikkeling op Schouwen-Duiveland’, Dr.
G. van der Ham over ‘Zeeland en met name Schouwen-Duiveland in de Tweede
Wereldoorlog’. Een volledige opsomming van alle lezingen die in de loop van meer
dan 50 jaar gegeven zijn voor de Vereniging zou te ver gaan, dit was slechts een
willekeurige greep.
In de voorjaarsvergadering zijn altijd de bestuursverkiezingen. Het bestuur doet
een voordracht voor de kandidaten. De leden kunnen ook zelf kandidaten voordragen,
volgens het huishoudelijk reglement. In 1971 werd van deze mogelijkheid van artikel
5 uit het huishoudelijk reglement van 1968 gebruik gemaakt.
Aan deze procedure ging het volgende vooraf:

Bestuurscrisis 1970/71
In 1970 werd het bestuur getroffen door het verlies van diverse bestuursleden: Op
16 juni overleed P. van Beveren, één van de oprichters die altijd bestuurslid was
gebleven en tot enkele jaren voor zijn overlijden secretaris. Hij was het eerste erelid.
Op 18 augustus stierf J. Romeijn, oud-burgemeester van Ouwerkerk en sinds de
oorlog tot enkele jaren voor 1970 een aktief bestuurslid.
Op 13 december 1970 nam bestuurslid en burgemeester van Zierikzee, D.D.J.W.
Kastelein afscheid van Schouwen-Duiveland, wegens een benoeming elders.
De grootste schok voor de Vereniging was het overlijden van oprichter en voorzitter
Westendorp Boerma op 16 september 1970. Namens de Vereniging werd hem de
laatste eer gebracht en sprak bestuurslid A.A. van Eeten (tevens burgemeester van
Duiveland).
Op 16 oktober kwam het verslagen bestuur bij elkaar in restaurant Mondragon.
De voorzitter was onverwachts overleden, zijn opvolging was niet geregeld, er was
ook eigenlijk geen plaatsvervanger voor hem. De grote vraag was, wie zou er
voldoende historisch inzicht, kijk op monumenten en aanzien genieten om de markante
en zeer erudiete historicus op te volgen?
De heren Drs. J.L. Braber, Mr. A. Gast en W.H. Keikes voelden er niet voor. Of
Van Eeten misschien? Deze zou zich nog beraden, maar deed het niet. Vervolgens
werden allerlei namen van personen van buiten het bestuur genoemd, zoals Drs. P.
Vis, de geograaf en rector van de Rijksscholengemeenschap ‘Professor Zeeman’,
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gedeputeerde A.L. van Geesbergen; mevrouw Westendorp Boerma noemde telefonisch
F. Scherjon, de directeur van de L.T.S.
Opeens werd de naam Coumou genoemd... Hij voldeed aan de vereisten: hij was

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Jaargang 16

105
een geboren en getogen Zierikzeeënaar, die veel van geschiedenis wist. Hij kon
leiding geven en organiseren, dat had hij getoond als één van de directeuren van de
Zeelandia. Eigenlijk leek hij dus een hele geschikte kandidaat voor voorzitter van
Stad en Lande. Maar... hij was ook voorzitter van de woningbouwvereniging ‘Beter
Wonen’, die zich nu niet bepaald beweegt op het gebied van het oude stedelijk
schoon.6.) Over dit bezwaar werd echter heengestapt en afgesproken werd, dat twee
bestuursleden hem zouden benaderen. Op voorstel van archivaris Keikes werd
overeengekomen ook een capabele vrouw op te nemen in het bestuur (voor het eerst).
De naam van mevrouw J.C. Reitsma-d'Ancona werd genoemd. Men zag toch wel
tegen die vergadering op, gelukkig hoefde het pas over een half jaar.... Braber uit
Dreischor zou tot de verkiezingen volgend voorjaar waarnemend voorzitter zijn.
Op de algemene ledenvergadering van 29 oktober werd de overleden voorzitter
herdacht door de Vereniging. In de bestuursvergadering van 26 januari werd bekend
gemaakt, dat de beide kandidaten accoord gingen met hun kandidatuur voor het
bestuur. Artikel 5 uit het huishoudelijk reglement werd ook afgedrukt op de
uitnodiging:’ In herinnering wordt gebracht, dat elk vijftal leden bevoegd is
tegencandidaten te stellen en wel schriftelijk, vóór of uiterlijk op 21 maart a.s. Mocht
tot het stellen van een of meer tegencandidaten worden overgegaan tijdens de
vergadering van 26 maart a.s., dan moet zodanige candidaat (en) worden gesteund
door op zijn minst tien ter vergadering aanwezige leden (art. 5 van het Huishoudelijk
Reglement der Vereniging’.7.) {problem}8.
Na het huishoudelijke gedeelte stond een lezing op het programma. Dr. P. Stuart
van het Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden zou deze verzorgen, over de recente
vondsten van Nehalennia-altaren in de Oosterschelde. Tegenkandidaten werden er
voor de vergadering niet gesteld, dus het bestuur kon gerust wezen, blijkbaar waren
de leden het toch wel eens met de kandidaten.
De realiteit bleek echter heel anders: Vele leden bleken het juist volstrekt niet eens
met de beoogde voorzitter van Stad en Lande, de heer J. Coumou! De vergadering
werd zeer tumultueus in de ogen van het anders zo rustige gezelschap: de
Godskamertjes aan de Hofferstraat werden in herinnering gebracht; Stad en Lande
had zich sterk gemaakt voor het behoud van deze kleine, oude gildehuisjes uit 1437,
maar ‘Beter Wonen’, onder leiding van Coumou had ze laten afbreken voor ‘Plan
Buijse’; de kille sanering, dus afbraak van andere panden werd genoemd, de dreigende
vernietiging van het historische stratenpatroon in het Havenkwartier; men stelde dat
‘Beter Wonen’ voor haar woningtoewijzing afhankelijk was van de afbraak van de
binnenstad van Zierikzee. Er werden door die vereniging slechts saaie, eenvormige
nieuwbouwwoningen gezet, zonder versiering of iets eigens. Coumou werd dan wel
de ‘bouwheer’ van Schouwen-Duiveland genoemd, de meerderheid van de leden
van Stad en Lande vond hem niet passen binnen het bestuur van de Vereniging. Het
bestuur trok echter de kandidatuur niet in en liet stemmen. De meeste stembiljetten
waren blanco!
Over deze uitslag en over het negeren van de meerderheid van de vergadering
beraadde het bestuur zich enkele dagen later; de gang van zaken werd betreurd en
werd aanleiding voor het hele bestuur om af te treden. Een nieuwe algemene
ledenvergadering werd uitgeschreven voor 13 mei. Ook vanuit de leden werd hier
door woordvoerder A.S.M. Braat op aangedrongen.
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Het bestuur gaf aan, wie zich herkiesbaar stelden en vermeldde ook artikel 5 en 6
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(de bestuursfuncties worden door het bestuur onderling verdeeld) op de uitnodiging.
De leden dienden echter eveneens een kandidatenlijst in, deels met dezelfde namen,
en met 14 handtekeningen.

Kandidatenlijst van het bestuur
J.L. Braber
A. Gast
W.P. de Vrieze
Mevrouw J.C. Reitsma-d'Ancona
J.M.J. Lokker
A.A. van Eeten
W.H. Keikes
S.P. Moelijker jr.
F.K. Vos
J.L. van Sloten
J. Coumou

Kandidatenlijst van de leden
J.L. Braber
A. Gast
W.P. de Vrieze
Mevrouw J.C. Reitsma-d'Ancona
J.M.J. Lokker
J. Berman
H.G.C. Heringa
J.W. Loubert
W.P. Martens
M.K. Romeijn
N.H. Lysen

Mr. J.J. Beijerman en Mr. W.P. Martens waren het eerst afgetreden en hadden zich
niet herkiesbaar gesteld.
Op de ledenvergadering van 13 mei 1970 waren er 60 leden aanwezig in de foyer
van restaurant ‘Mondragon’. Braber heette iedereen welkom en gaf een kort, zakelijk
resumé van het voorafgaande. De heren Van den Ende en Van der Voo waren bereid
het stembureau te vormen.
De meeste stemmen kregen: Braber, Gast, Lokker, mevrouw Reitsma-d'Ancona,
De Vrieze, Berman, Lysen, Martens, Van Sloten, Vos en Keikes. Er keerden dus
drie bestuursleden niet terug in het nieuwe bestuur, zij werden bedankt voor hun
inzet. Keikes en Vos besloten achteraf hun benoeming niet aan te nemen. Degene
om wie alle commotie was ontstaan behaalde de minste stemmen. Vier kandidaten
waren dus gekozen na voordracht door de leden. Op 21 mei werden de functies
verdeeld, men besloot tevens voor alle dagelijksbestuursleden een vervanger aan te
wijzen. Na deze problemen probeerde het bestuur weer met iedereen in harmonie
verder te leven.
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Het bestuur van Stad en Land bestaat uit 11 leden. Vele bestuursleden bekleedden
lang hun functie, vooral in de jaren '50 en '60; dit betekende grote continuïteit in het
beleid. Er waren slechts 24 verschillende personen bestuurslid in de eerste 25 jaar.
Sommigen zaten meer dan 20 jaar in het bestuur:
J.J. Westendorp Boerma (31 jaar), P. van Beveren (31 jaar), W.P. de Vrieze (26
jaar), J. Romeijn (25 jaar), S.P. Moelijker jr. (25 jaar), J.L. Braber (24 jaar), J.
Stevense (24 jaar), N.H. Lysen (24 jaar), J. Vijverberg (22 jaar), A.A. van Eeten (21
jaar) en J.L. van Sloten (20 jaar). Van de bestuursleden had 23% een universitaire
opleiding; daarnaast waren archivarissen van Zierikzee gedurende diverse jaren
bestuurslid.
Naast leden en bestuurleden kent de Vereniging ook ereleden, die zich bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor Stad en Lande: P. van Beveren, N.H. Lysen, J.L.
Braber en J.L. van Sloten. De ereleden worden benoemd door de ledenvergadering
op voorstel van het bestuur. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden, maar
hoeven geen contributie te betalen. Voor het beleid van de Vereniging is de persoon
van de voorzitter van groot belang. Voorzitters van Stad en Lande waren
achtereenvolgens:
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- Dr. J.J. Westendorp Boerma van 1939-1970 (met een onderbreking in de
oorlogsjaren.) Hij was geboren in het Friese Blija en studeerde geschiedenis en
staatsinrichting in Amsterdam. In 1927 promoveerde hij tot doctor. Sinds dat jaar
was hij verbonden als leraar, later als rector aan het lyceum te Zierikzee. Hij
publiceerde veel over Nederlandse economische en koloniale geschiedenis. Op
Schouwen-Duiveland begon hij met studies en publicaties over Zierikzee en het hele
eiland. Hij vervulde diverse maatschappelijke functies en was een van de oprichters
van het Zierikzeese gemeentemuseum.
- Mr. W. Nieuwenhuijsen was voorzitter van eind 1941-1946. Hij was advocaat
in Zierikzee, later plaatsvervangend kantonrechter en na de Tweede Wereldoorlog
raadsheer van het Bijzonder Gerechtshof in 's-Gravenhage, wat oorlogsmisdadigers
ging oordelen. Met de Stad-en-Landedag op 20 mei 1989 was hij, evenals de andere
nog in leven zijnde oprichters, aanwezig in de Nieuwe Kerk te Zierikzee.
- Na het overlijden van Westendorp Boerma in 1970 werd Drs. J.L. Braber
voorzitter. Hij is geboren op 17 mei 1914 in Stad aan het Haringvliet op Overflakkee.
In 1942 studeerde hij af als arts in Utrecht. Daarna vestigde hij zich als huisarts in
Dreischor, dit bleef hij tot 1965. Vervolgens was hij verzekeringsgeneeskundige bij
het G.A.K. en controlerend geneesheer bij het Algemeen Ziekenfonds op
Schouwen-Duiveland tot 1979. Hij had vele maatschappelijke functies op gebied
van gezondheidszorg, genealogie en dialectonderzoek. Namens Stad en Lande zat
hij in de Stichting die slot Moermond in Renesse restaureerde en later exploiteerde.
Vanuit de Vereniging heeft hij het Landbouwmuseum in Dreischor opgericht. Daar
is hij nog steeds voorzitter van. Van 1970/71 was Braber voorzitter van de Vereniging
Stad en Lande tot 1984. Hij heeft zeer veel tot stand gebracht en hield nauwlettend
de vinger aan de pols bij calamiteuze ontwikkelingen. Na zijn aftreden werd Braber
benoemd tot erelid.

De nieuwe voorzitter J.D. de Kam overhandigt de oud-voorzitter Braber de oorkonde die behoort bij
het erelidmaatschap van de Vereniging Stad en Lande.
(Foto J.D.C. Berrevoets, coll. Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.)
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- Drs. J.L. Braber werd opgevolgd door Mr. Drs. W.P. Martens als interimvoorzitter.
Hij was voorzitter van april 1984 tot 1 januari 1985, omdat de opvolger van Braber
het nog te druk had als voorzitter van het Zeeuwse Kruis tot die tijd. Martens was
oud-docent geschiedenis van het Professor Zeemanlyceum en 19 jaar bestuurslid.
Hij verzorgde in de jaren '70 de lessen kunstgeschiedenis van de cursus
‘Streekgeschiedenis’ die jaarlijks gegeven werd door Stad en Lande (4 avonden in
ieder winterseizoen).
- Op 1 januari 1985 werd J.D. de Kam voorzitter. Hij werd geboren op 22 juli
1914 in Wissenkerke op Noord-Beveland. Na de Christelijke M.U.L.O. in Goes ging
hij werken op de gemeentesecretarieën van achtereenvolgens Hoedekenskerke,
Ellewoutsdijk en Krabbendijke; via cursussen en zelfstudie werd hij
gemeentesecretaris in Maasdam/Strijen en in 1963 bracht hij het tot burgemeester
van Waarde op Zuid-Beveland. Van 1969 tot 1979 was hij burgemeester van
Duiveland. In zijn ambtsperiode werd in 1975 de opgeblazen zeskantige toren van
Nieuwerkerk weer opgebouwd. Onder zijn leiding kwam een bestuurlijke reorganisatie
van Stad en Lande tot stand, met meer en vastomlijnde commissies, die zich met
specifieke deeltaken gingen bezighouden. Het dagelijks bestuur vergaderde iedere
4 à 6 weken over kleine, lopende dingen en bereidde de grotere zaken voor het
algemeen bestuur voor. De Kam was voorzitter tot april 1991.

De activiteiten van Stad en Lande
Na de Tweede Wereldoorlog wilde men zo snel mogelijk de onaangename ervaringen
uit de bezettingstijd vergeten en het land weer opbouwen. Deze houding gold voor
Nederland, maar ook op Schouwen-Duiveland en in Stad en Lande. Het waren jaren,
dat men sober leefde, weinig eisen stelde en gezamenlijk hard werkte aan de
wederopbouw van het leeggeroofde en verwoeste land.
De materiële problemen waren groot, maar werden jaarlijks minder. De regering
had opgeroepen om in harmonie en door samenwerking van alle groeperingen in de
samenleving de wederopbouw te realiseren. De ‘scheiding’ tussen de verschillende
zuilen was kleiner dan voor de oorlog, men zag het belang van samenwerking in.
De periode van herstel en wederopbouw duurde in Zuid-West-Nederland langer
dan in de rest van het land, doordat deze regio kort na de oorlog getroffen werd door
de Ramp van 1 februari 1953. Het harmonie-model hield hier ook langer stand, door
isolement en sociale controle binnen de kleine, overzichtelijke gemeenschappen (tot
ver in de jaren '60).
Hierna worden de activiteiten van de Vereniging behandeld. Het verschil in beleid
en activiteiten valt grotendeels samen met de verschillende voorzitters. Alleen de
periode van het voorzitterschap van Westendorp Boerma na de oorlog valt in twee
delen uiteen: in de jaren '50 vooral kleine restauraties, waarbij men zich gelaten
neerlegde bij de grote (landschappelijke) veranderingen.
Dan de jaren '60 waarin grotere restauraties werden verricht en onroerend goed
werd aangeschaft om te restaureren. De volgende periode brak aan in 1970, met
voorzitter Braber; het waren actieve jaren met veel veranderingen, met acties tegen
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streekplan en bestemmingsplannen, bezwaarschriften, een ledenenquête, jaarboeken
en enkele commissies.
In de jaren '80 kwamen er nog meer commissies, de Vereniging laat merkstenen
maken en in 1989 werd grootscheeps het vijftig jarig jubileum gevierd.

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Jaargang 16

109
In 1946 trad het hele bestuur af, maar werd grotendeels weer herkozen in praktisch
dezelfde samenstelling. Mr. W. Nieuwenhuijsen vertrok van Schouwen-Duiveland
naar 's-Gravenhage.
Ook op Schouwen-Duiveland en binnen de Vereniging wilde men in goede
harmonie en door eendrachtige samenwerking alles weer opbouwen. Er was veelvuldig
overleg met de gemeentebesturen; dit werd bevorderd doordat er enkele burgemeesters
in het bestuur zaten. Gemeentebesturen vroegen aan Stad en Lande bouwkundige
adviezen. Ook in het comité ter voorbereiding van het 1100-jarig bestaan van
Zierikzee in 1949 zaten drie bestuursleden van Stad en Lande. Met Het Zeeuws
Landschap en het V.V.V. werd nauw samengewerkt.
In 1946 begon men met excursies op het eiland. De Vereniging werd 's morgens
ontvangen door het gemeentebestuur; de eerste excursie ging naar Brouwershaven.
Er werd een rondwandeling gemaakt onder leiding van een plaatselijk (bestuurs)lid
die de geschiedenis van de plaats vertelde, dan bezocht men de kerk of het
gemeentehuis. Tussen de middag was er altijd een lunch.
Deze jaarlijkse excursies werden een samenbindende traditie in Stad en Lande.
Aanvankelijk bezocht men, in de jaren '50, alleen plaatsen op het eiland. Later werd
dit uitgebreid tot heel Zeeland. Vervolgens ging men oude steden met veel interessante
monumenten overal in Nederland en het andere jaar in Vlaanderen bezoeken: Haarlem,
's Hertogenbosch, Buren, Vianen of Damme, Gent, Antwerpen, Leuven, enzovoorts.
Heel wat Nederlandse en Vlaamse steden bleken zeer de moeite waard in de loop
der jaren.
Elders werd altijd gebruik gemaakt van lokale gidsen van de V.V.V. of de Vlaamse
Toeristenbond. De (warme) lunch in België gaf soms aanleiding tot grote hilariteit.
De laatste jaren waren er meestal twee bussen met zo'n honderd leden. Soms moesten
bestuursleden achter de bussen aanrijden met hun eigen auto, omdat de bussen vol
waren.
Niet alleen de monumentale bouwkunst kreeg aandacht binnen de Vereniging,
ook om natuur en landschap bekommerde men zich na de oorlog. Er werden
wandelingen in de domeinen gemaakt onder leiding van bestuurslid Lysen. Vijverberg
en Viergever toonden dia's over het gevarieerde vogelleven op Schouwen-Duiveland
en de Vereniging maakte zich sterk om de inlagen bij Zierikzee tot beschermd
natuurgebied te laten verklaren. Toch werd in 1949 een aparte
natuurbeschermingsorganisatie, de ‘Vogelwacht Schouwen-Duiveland’ opgericht,
deels met een vergelijkbare doelstelling en werkwijze. Dit geschiedde bovendien
door bestuursleden van Stad en Lande! Gelukkig bleven er tot in de jaren '80 goede
contacten met de Vogelwacht.
Na de Ramp dacht de bevolking aan vernieuwing, economisch produceren en
schaalvergroting. Belangstelling voor Stad en Lande ideeën was er weinig. Men
wilde herstel en wederopbouw. Daardoor kon Stad en Lande géén vuist maken tegen
de rigoreuze aantasting van het historisch gegroeide landschap. Zuchtend en met pijn
in het hart constateerden (bestuurs) leden dat met grote bulldozers en draglines het
hele landschap geëgaliseerd werd, dijken werden afgegraven, meer dan 30 vliedbergen
verdwenen, zodat er slechts twee overbleven, de vroeger gemoerneerde poelgronden
werden onherkenbaar bedolven onder nieuwe lagen aarde, oude, kronkelige weggetjes
op kreekruggen werden rechtgetrokken en verlegd. De Vereniging bestééd de plannen
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niet eens! Zelfs niet, toen men hoorde over plannen om een graansilo te bouwen,
naast de laatste resten van de
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kreek, waaraan ‘Zierik’ in een ver en grijs verleden de stad grondvestte. Toen het
lelijke witte ding van 47 meter hoog er stond in 1954, betreurde men wel de aantasting
van het fraaie silhouet van Zierikzee.
Het bestuur maakte zich druk om ontsierende reclameborden en vuilnisbelten die
in het landschap verschenen. De Vereniging beperkte zich in de jaren '50 tot kleine
restauraties aan stoephekken, geveltjes en deuren. Voor de gildepoortjes in Zierikzee
liet Stad en Lande zelfs speciaal kleine rode steentjes bakken. De eigen
Restauratiecommissie bekeek de objecten en bracht advies uit aan het bestuur. De
Vereniging kreeg voor kleine restauraties ook subsidie van het rijk, tot halverwege
de jaren '80! (toen moest het rijk bezuinigen en werd deze jaarlijkse bijdrage
afgebouwd). Voor grote restauraties waren aanvankelijk, kort na de Ramp, geen
arbeidskrachten beschikbaar, die werden ingezet bij de herverkaveling en
woningbouwverenigingen. Op Schouwen-Duiveland stond men in de jaren '60 nog
stevig in de tradities geankerd, discipline en sociale controle waren nog waardevolle
eigenschappen. Het ledenaantal en de activiteiten van Stad en Lande vertoonden
grote continuïteit en stabiliteit. Dit in tegenstelling tot andere regio's. De jaren '60
verliepen elders zeer rumoerig, het waren turbulente jaren met overal acties door
anarchistische jeugd, met bezettingen van universiteiten. Overal was er sprake van
onbehagen, over de snelle technische vooruitgang en als verlate reactie op de oorlog.
In deze tijd van welvaart ging men andere zaken belangrijk vinden. De jeugd
bekommerde zich om sex, drugs en rock'n roll. Popsterren waren veel interessanter
dan oude stenen.
Als reactie op de grote maatschappelijke onrust in de politiek en onder de jeugd,
werden op veel plaatsen rondom ons eiland verenigingen opgericht, die zich sterk
gingen maken voor het behoud van monumenten en oudheden. Een kleine greep
eruit:
1961 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen; 1962 Vereniging
Oud-Terneuzen; 1964 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap; 1968 Heemkundige Kring Stad en Land van Bergen op
Zoom; 1969 Archeologische Vereniging ‘De Motte’; enzovoorts. In een onrustige
periode, waarin mensen hun vertrouwde houvast verliezen, gaan ze zoeken in het
verleden, Toen, (in die goeie ouwe tijd...) waren er nog wel houvast, zekerheden en
evenwicht!
Ook de Nederlandse overheid realiseerde zich, dat het culturele erfgoed bedreigd
werd, en dat het de hoogste tijd werd om die erfenis te beschermen door wettelijke
maatregelen. In 1961 werd de monumentenwet van kracht. In deze periode van
groeiende welvaart werd ook aan particuliere organisaties ruimschoots subsidie
verstrekt om te restaureren.
Daarnaast kwamen er weer meer arbeidskrachten voor restauraties beschikbaar in
de jaren '60. Stad en Lande ging het goede voorbeeld geven met grotere restauraties.
De oude travaille (hoefstal om de paarden te beslaan) uit Dreischor werd in 1965
met grond en al verworven en gerestaureerd. Ook de travaille van smid Verhulst uit
Zonnemaire was overbodig geworden door de landbouwmechanisatie. De Vereniging
kocht deze travaille op in 1968, restaureerde hem volledig en liet hem plaatsen in de
ring in het bouwkundig fraaiere Noordgouwe. In de jaren '80 bleek een nieuwe
restauratie voor het behoud noodzakelijk en werden beide travailles verkocht aan de
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Een ander groot projekt was het verkrotte Sint Anthonieshofje aan de Manhuisstraat
te Zierikzee, het werd al in 1957 van afbraak gered, jarenlang prijkte het ‘in
restauratie’ op de balans van Stad en Lande. Maar het werd volledig en fraai
gerestaureerd op kosten van de Vereniging; zelfs de gietijzeren pomp herstelde men.
In 1967 was het klaar. Een huisje in het Lange Groendal werd eveneens aangekocht,
gelegen in het Zierikzeese Havenkwartier waar de kleine huisjes veel geleden hadden
door het zoute water met de Ramp. Vooral Westendorp Boerma en Van Beveren
lieten in de jaren '60 veelvuldig protesten horen tegen de aantasting van monumenten.
In 1964 werd op een feestelijke bijeenkomst in Mondragon herdacht, dat de
Vereniging 25 jaar bestond. De toespraak, die Westendorp Boerma uitsprak, gaf een
overzicht van alle activiteiten, de resultaten en de geschiedenis van de hele Vereniging.
Zijn toespraak werd gestencild en aan ieder lid toegezonden. Voortaan ging men alle
berichten aan de leden bundelen: de Vereniging kreeg een Mededelingenblad, eerst
gestencild, later in offsetdruk; ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum werd het
mededelingenblad in een fraai nieuw jasje gehuld, een blauwe omslag.
In de jaren '70 werd de koers van Stad en Lande bepaald door het vernieuwde
bestuur, wat na de bestuurscrisis was aangetreden. Het eerste probleem waar men
mee geconfronteerd werd, waren de plannen van de gemeente Zierikzee om het
ernstig verkrotte en vervallen Havenkwartier maar rigoreus te saneren, dus eigenlijk
volledig te slopen.
Tevens zouden er enkele brede doorbraken gecreëerd worden voor het verkeer en
nauwe, bochtige straatjes zouden verbreed worden. Diverse vervallen en armoedige
huisjes in het Havenkwartier zouden worden afgebroken. Eerder, in 1962 waren er
ook al plannen in die richting geweest, maar die waren dankzij het diplomatiek
optreden van bestuurslid en burgemeester Dijckmeester soepel afgewikkeld met de
Vereniging, zodat ze verder niet meer ter sprake kwamen.
Nú ondernamen bewoners samen met Stad en Lande aktie om de plannen te
wijzigen. Ondanks alle protesten en zinvolle alternatieven op papier, zelfs in de vorm
van complete bouwtekeningen, tegen de afbraak van het historische stratenplan,
werden de plannen toch aangenomen door de gemeenteraad van Zierikzee. Tegen
deze beslissing ging Stad en Lande in beroep bij Gedeputeerde Staten, die het
bestemmingsplan nog moest goedkeuren. Deze procedure werd gewonnen, de
doorbraak ging niet door en het historische stratenplan werd niet vernietigd voor het
verkeer. Het had wel enkele jaren van actie en reactie gekost, maar de Vereniging
toonde dat er niet met haar te spotten viel. De plannen moesten veranderd worden.
Het resultaat was, dat de oude nauwe straatjes even breed en middeleeuws bleven.
Ze werden wel volledig vernieuwd, met geveltjes in aangepaste stijl. De huisjes zelf
werden vergroot en aangepast aan de eisen van deze tijd.
Het was de eerste succesvol verlopen procedure tegen aannemen of, later,
veranderen van bestemmingsplannen die Stad en Lande voerde. Er zouden er in de
jaren '70 en 80' nog heel wat volgen, die met meer of minder succes werden gevoerd.
Vaak werden dergelijke plannen samen met de Natuur- en Vogelwacht
Schouwen-Duiveland en Het Zeeuws Landschap bestreden. Enkele voorbeelden: het
Streekplan met een weg die dwars door de domeinen geprojecteerd was ging door
de protesten niet door; de geplande vuilnisbelt naast de Schelphoek, is er ondanks
een bezwaarprocedure toch gekomen; huizen in het Boeijesbos, een voormalige
elzenmeet, door de bezwaren kwamen er minder huizen en er bleef
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meer groen over dan gepland. Ook de plannen voor een golfbaan in Renesse werden
met succes bestreden; bestemmingsplan Bout in Scharendijke; Hogeweg Haamstede....
enzovoorts.
Ook Stad en Lande leverde een bijdrage aan het Monumentenjaar 1975: alle oude,
historische huisnamen werden op kosten van de Vereniging weer op de huizen in
Zierikzee aangebracht door de pas opgerichte Commissie Huisnamen. Het bestuur
had daartoe een Huisnamencommissie ingesteld, waar ondermeer bestuursleden L.J.
Zondag, H. Uil en J.L. van Sloten inzaten. Schilder en lid A.G. van der Zande zette
ze met prachtige sierletters op de lijsten boven de voordeuren. Bestuurslid J.M.J.
Lokker had in 1971 een hele lijst huisnamen opgesteld en gepubliceerd in het
Mededelingenblad.
De burgemeester van Zierikzee, Th.M. de Meester, schilderde de laatste op het
huis Roome van Ten Kate. Deze had zijn pand aan de Meelstraat kortgeleden
gerestaureerd en hiervoor een oorkonde van Stad en Lande gehad. In 1989, toen Stad
en Lande 50 jaar bestond, bleken diverse huisnamen weer verdwenen te zijn. Het
bestuur besloot ze opnieuw te laten aanbrengen, ter gelegenheid van het jubileum.
Datzelfde jaar 1975 werd besloten voortaan een historisch jaarboek uit te gaan
brengen. Daartoe werd een commissie opgericht, die zorg droeg voor de uitgave en
tevens de redactie vormde. Bestuurslid mevrouw J.C. Reitsma-d'Ancona werd de
eerste voorzitster van deze commissie. Zo verscheen in 1976 de eerste Kroniek van
het land van de zeemeermin, een uitgave van Stad en Lande.

Voorzitter W.P. De Vrieze bedankt oud-voorzitster mevrouw J.C. Reitsma-d'Ancona voor haar werk
in de Commissie Jaarboek en overhandigt haar de fraaie kaart die bij het tiende jaarboek in 1985
hoort. (Foto J.D.C. Berrevoets, coll. Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland,
Zierikzee.)
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Deze eerste kroniek werd ingeleid door voorzitter Braber, die een historisch overzicht
van de Vereniging gaf. Dr. A. de Vin, publiceert regelmatig een artikel in dialect in
de kroniek. Hij is al heel lang een zeer meelevend lid van de Vereniging. Hij
promoveerde tot doctor, op een dissertatie over Schouws en Duivelands dialect, dit
proefschrift werd gepubliceerd met een subsidie van Stad en Lande. Voor het Jaarboek
was gelijk veel belangstelling. Men besloot echter het lidmaatschap van de Vereniging
niet automatisch te koppelen aan het kopen van een Kroniek. In 1978 werd ook een
Commissie Kleine Monumenten gesticht, in navolging van Heemkundige Kring ‘De
Bevelanden’, de voorzitter werd: Ir. J.L. van Sloten; deze groep ging zich bezighouden
met het registreren van kleine ornamenten als stoephekken, bovenlichten enzovoorts.
Na enkele jaren kwam er helaas de klad in de activiteiten en ging de Commissie
langzaam uit als een nachtkaars. Pas in 1987 werd hij weer nieuw leven ingeblazen
door P.F. Vleugel en ir. J.L. van Sloten.
Een andere groep ging de oude Veldnamen, die tot de herverkaveling in gebruik
waren, verzamelen en vastleggen. Drs. M.K. Buth en W.P. de Vrieze waren samen
met Mr. A. Gast en P.J. van Langeraad de motors achter dit initiatief. Dit mondde
uit in de publicatie van vier veldnamenboeken, met vele kaarten waarop de oude
veldnamen vermeld zijn.
In 1984 waren diverse bestuursleden reglementair aftredend, ze besloten zich niet
herkiesbaar te stellen. Zodoende moesten er verschillende nieuwe mensen in gekozen
worden. Het hele dagelijks bestuur werd vernieuwd. Vanaf 1985 ging J.D. de Kam
als voorzitter Stad en Lande leiden. Ook in het samenstellen van het
Medededelingenblad, wat altijd door voorzitter Braber was gedaan, kwam daardoor
een wijziging. Van Sloten ging voortaan met de nieuw gekozen mevrouw Ing. S.H.
Eggink-du Burck het mededelingenblad verzorgen.
In 1984 werd besloten, dat de herinnering aan de enorme hoge waterstanden tijdens
de Ramp in dorpen en steden niet vergeten moest worden. Daarom besloot het bestuur
vloedstenen te laten maken en die aan alle dorpen op Schouwen-Duiveland te
schenken die in het water hadden gestaan. Op de gedenkstenen kwamen de golven
van de stormvloed voor en het jaartal 1953. Zij moesten op de plaats van de hoogste
waterstand ingemetseld worden in iedere getroffen plaats. Ook op Sint Philipsland
was er belangstelling voor zo'n steen. De eerste vloedsteen werd aangebracht op 7
november 1985 in het zwaarst getroffen dorp Nieuwerkerk, hij werd onthuld door
burgemeester Van Bommel van Duiveland in het bijzijn van oud-burgemeester en
nu voorzitter van Stad en Lande De Kam. In totaal werden er dat jaar 20 vloedstenen
op het (schier)eiland aangebracht, waarvan vier in Zierikzee.
In 1985 werd de Commissie Streekkunde in het leven geroepen door het bestuur
en geleid door Drs. J.A. Brandenbarg. Deze commissie ging zich bezig houden met
het ontwikkelen van pakketten voor het onderwijs over streekkunde, in samenwerking
met de Vereniging Basisonderwijs/Voortgezet Onderwijs op Schouwen-Duiveland.
Het volgende jaar hield F. Beekman een lezing over het projekt ‘Streekkunde’ op de
B.O.V.O.-dag. Vele scholen deden mee aan het leerzame projekt. Eveneens in 1985
werd door F. Beekman en P.R.M. van der Sneppen de Commissie Archeologie
opgericht en geïnstalleerd door het bestuur. Voor de bestudering van de streektaal
werd ook een aparte Commissie Streektaal opgericht met als drijvende krachten Dr.
A. de Vin en Drs. J.A. Brandenbarg. De volgende Commissie werd opgericht in
1988: de Planologische Commissie, zij

Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland). Jaargang 16

114
ging zich onder leiding van P.A. Boot en J. van der Maas bezighouden met
planologische ontwikkelingen zoals bezwaarschriften tegen bestemmingsplannen en
dergelijke. Een van de eerste zaken die hun aandacht trok, was de bouwvallige staat
waarin het zestiende eeuwse vakwerkhuis in het Vrijpoortje zich bevond. De eigenaar
wilde het eventueel wel laten restaureren, maar dat zou een vermogen kosten. De
Commissie ging alle subsidiemogelijkheden onderzoeken en wist van diverse
instanties garanties te krijgen, maar dergelijke procedures kosten veel tijd. In 1986
kreeg de Vereniging een eigen vignet, ontworpen door mevrouw Egginkdu Burck.

Vignet van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland.

In 1989 zou het 50 jaar geleden zijn dat Stad en Lande werd opgericht. Al in een
vroeg stadium, op 27 oktober 1987, werden vertegenwoordigers van alle commissies
uitgenodigd om samen met het bestuur van gedachten te wisselen over een gepaste
jubileumviering. Hiertoe werd een speciale Jubileumcommissie opgericht, met
vertegenwoordigers van alle Commissies, Drs. P.F. Vleugel van de weer nieuw leven
ingeblazen Commissie Kleine Monumenten werd hier voorzitter van, A. Leijdekkers
van de Commissie Streektaal werd secretaris. Alle Commissies zouden zich
presenteren. Er werden door alle Commissies plannen gemaakt en de
Jubileumcommissie stelde een begroting op van f 15.000, - die werd goedgekeurd
door de ledenvergadering, dus toen kon men aan de slag.
In januari 1989 werd er een persconferentie gehouden, waarbij de verzamelde pers
een samenvatting kreeg van jaarverslagen en het jaarprogramma. Er verscheen een
speciaal mededelingenblad met een nieuwe, blauwe omslag en verhalen over de
periode van oprichting. In de pers werd er ook de nodige aandacht aan besteed.
In april presenteerde de Streektaalcommissie zich, samen met de Zeeuwse
Vereniging voor Dialectenonderzoek: diverse mensen, koren en sprekers van het
eiland gaven een enorme dialectenshow in de Concertzaal te Zierikzee, er waren zo'n
350 bezoekers, jong en oud op afgekomen. Op 20 mei was er een grootste
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Stad-en-Lande-dag die geopend werd met een korte toespraak door de voorzitter. Er
werden oorkonden uitgereikt voor goedgeslaagde restauraties. Diverse
oud-bestuursleden en oprichters waren erbij aanwezig. De Commissaris van de
Koningin Dr. C. Boertien kreeg het casettebandje ‘Het lied van ons eiland’ aangeboden
en een doos met palingbroodjes.
's Middags traden enkele koren in streektaal op en werd de tentoonstelling ‘Kleine
schatten van Schouwen-Duiveland’ geopend door Drs. P.F. Vleugel en Drs. R.M.
van Heeringen, provinciaal archeoloog en vertegenwoordiger van de Commissie
Archeologie. Deze tentoonstelling gaf een overzicht van diverse kleine monumenten
op het eiland, van elke plaats wat. Tevens werd er een beeld gegeven van de resultaten
van meer dan 50 jaar opgravingen op Schouwen-Duiveland, wat een periode van
ruim 5000 jaar bestreek, voorzien van een toelichting door de provinciaal archeoloog.
Tevens waren de affiches te zien die schoolkinderen gemaakt hadden over het
thema: Stad en Lande. Aan het eind van dat jaar werd de speciale jubileumkroniek
gepresenteerd, waarin de auteurs diverse ontwikkelingen van de afgelopen 50 jaar
op Schouwen-Duiveland behandelden. Na de presentatie van het jaarboek en een
korte toelichting door alle auteurs, werd er een forumdiscussie met de zaal gehouden
over mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Hoe zal de toekomst er op
Schouwen-Duiveland uit gaan zien? Na het jubileum kon de Vereniging terugzien
op een serie geslaagde activiteiten. In vijftig jaar had Stad en Lande zijn bestaansrecht
bewezen en getoond waar ze voor strijden.

Lijst van archivalia
Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland, Zierikzee.
Archief van de vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
- Correspondentie
- Jaarverslagen
- Notulen bestuurs- en ledenvergaderingen
- Mededelingenbladen 1-69

Zierikzeesche Nieuwsbode: diverse nummers uit 1939, 1940, 1944, 1961, 1962,
1970, 1971, 1989.
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Streektaalschrijvers aan het einde van de negentiende eeuw
door Joop van Loo
Tot nu toe is er nog maar weinig aandacht besteed aan de bijdragen in de streektaal
in de Zierikzeesche Nieuwsbode uit de jaren negentig van de 19e eeuw. Wanneer
men de betreffende jaargangen doorleest, ontdekt men een groot aantal verhalen van
verschillende auteurs, geschreven in de streektaal van Schouwen-Duiveland. Sommige
van hen leverden slechts een eenmalige bijdrage. Anderen daarentegen zonden
regelmatig artikelen in die geplaatst werden in de rubriek ‘Ingezonden stukken’.
Deze verhalen in de streektaal zijn, gezien in het licht van de veranderingen waaraan
onze taal en ook onze streektaal onderhevig is van bijzonder grote waarde. Door de
verscheidenheid van deze bijdragen is het mogelijk een goed beeld te vormen van
de streektaal van Schouwen-Duiveland uit het eind van de vorige eeuw.
Dit artikel wil een kennismaking bieden met deze gevarieerde streektaalschat door
een aantal van deze streektaalschrijvers aan het woord te laten. De personen en
omstandigheden waarover zij schreven zijn in de vorm van noten nader toegelicht.

Piet van Sterjalland
Op zondag 12 mei 1889 werd het veertigjarig regeringsjubileum van koning Willem
III herdacht. Op de 11e, 12e en 13e mei werd vanwege dit heuglijke feit in het hele
land uitbundig feestgevierd, zo ook op Sirjansland en Oosterland.
In de Nieuwsbode van 18 mei 1889 lezen we het volgende verslag van de viering
te Sirjansland en Oosterland.
Sterjalland, 15 mei 1889
Meneer!
Kiek 'k bin we' geen kranteschriever, mer noe kan 'k toch nie laete, om je wat van 't
feest te schrieve. 'k Ao wê al h'oord, dat de meester 'n paer keer nae de burgemeester1.
ewist was, zoodà de jonges2. zeie: dà zà zeker wat worre, en 'n Zaeturdag aevund
waere der sommigste bie mekaore gekomme om over 'n optogt te spreke, zoodà'k
wel wist dat er wat zou gebeure, mer dà 't zoo aorig3. zou weze, nee, mer kiek, dat
ao 'k nie durve dienke. Den baes wou ê, da' m'n gienge zitte, mer da wouwe m'n toch
nie an, wan dae was al 'n poorte op 't durp en de schooljufvrouw ao de schole
'egroend4., en de schooljongers mosten om 10 ure op schole weze en om 2 ure goeng5.
den optogt, dan zou je toch ook nie veel zinne in 't werk è?
De kinders krege op schole sukeloademelk, krentekoekjes, 'n appelsiene en een
mooi pertret van de Konink. De meester6. most van ielk kind ééne cent ao, en daevoo
wier 'n telefoon7. an de Konink gestierd om Um te filsisteeren; die telefoon ao de
meester op de schole 'ehange, dan kon ieder 't leze. - Jans, m'n wuuf, zei: dienk-je
dà de Konink dà ziet? Kunje begriepe! mer wa-blie, dae komt werachtig
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een telefoon van de Konink verom. Dat de meester dat ook te lezen ieng, begriep je.
De schoolkinders waere ook nog nae de burgemeester egae, om 'Um te bedanken;
noe die man eit 't wè verdiend, wan ie ao er veel voor over. 's Middags goeng den
optogt nae Oosseland; 't was aorig: 2 vlaggedraegers vooruut, dan 15 jongens te
paerde en dan 6 groen gemaekte waegens. Op den eesten waeren mensen meê
schrepels, sekels enz., dat was de landbouw; op de tweede waegen aolles van de
meeë8.; op den derden de ambachten en op de drie aore waere knipsters9., groenders10.
en schoolkinders, kiek 'k'ao er klucht van zoo aorig11..
Toen nae Oosseland, dae stoenge ze op ons te wachten. M'n gienge toen de
Konink12. inaele, die van Nieuwekerke kwam, mer joengen! joengen! da' was een
reke13. aolles bie mekaore. Dominee Siemense14., dien goeien ouwen man, stoeng mer
mee z'n steekje te zwoaien en te groeten. De schoolkinders van Oosseland goenge
noe nae de burgemeester mee d'r meesters en de optogt mee de Konink voorop nae
Oosseland verom. Dae deur de Kerkstraete, onder de mooie poorte deur achter om
de kerke en zoo't durp uut nae de burgemeester mit 'eel dien stoet. De meester van
Sterjalland 'ieuw toen nog 'n 'anspraeke15., om den burgemeester te bedanken en d'r
op te wiezen, dà we feest mogte viere, wan' da' m'n zoo lank vreê ao; ie sprak nog
al 'eel wat, mer veel zulle 't nie verstaen ê; de burgemeester bedankte voor de eere
van 't bezoek, en ie 'oopte, dà we varder plezierig zouwe wezen, mer ordelik; dà'
'ebbe ze verstae wan 't was ordelik 's aevunds zoowel op Oosseland as op Sterjalland.
Toen nae Sterjalland; da' de mensen dae stoenge te kieken nae zoo'n stoet, da' kun
je dienke. Wè 10 waegens, 50 paeren en 'k weet nie 'oeveè mensen, 't was aorig. Dae
bleve de Oosselanders nog 'n bitje, toen brogte wilder ze 'n endje vort en giengen
toen den optogt bedanken. 's Aevunds deeën we 't nog eens dunnetjes over om plezier
te maeken, dat kun-je begriepe, mer aolles goeng ordelik 'oor. 'k Doch zoo bie m'n
eige: da' za' 'k is an Meneer van de Zierikzeesche Nieuwsbode schrieve, mer ie mo'
niet' nae de fouten kieke, wan' 'k bin mer 'n errebeier, mer 't was toch zoo mooi, en
zoo aorig en zoo plezierig dat, 'oe 'k er in 't eeste ook tegen opzag om 't te doen, 'k
niet laete kon om te schrieve. Mer noe ‘ouw ik op, wan’ anders ging eel je krante
nog vol, Meneer den Uutgever.
Uw Dienaer,
PIET.
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Stoffel Bieze en Jilles Krukel
‘Correspondentie’, onder deze titel werd in de krant van donderdag 23 oktober 1890
de volgende aankondiging opgenomen:
Een paar landbouwers uit dit eiland hebben ons meegedeeld, dat zij voornemens zijn
in den aanstaanden winter volgens oude gewoonte bij elkaar te komen ‘stoppen’, en
dan te bespreken den landbouw en de landbouwers van voorheen en thans. Zij hebben
ons gevraagd deze gesprekken in den Nieuwsbode op te nemen. Gaarne hebben wij
dit toegestaan en wij geloven ook vele abonné's daarmede geen ondienst te zullen
doen.
Het eerste gesprek zal in ons No. van Zaterdag worden opgenomen.
De Directeur-Uitgever J. Waale.
In de Nieuwsbode van zaterdag 25 oktober 1890 vinden we de eerste van een serie
van minstens honderd afleveringen, die gedurende twaalf jaar onder de titel
‘SAIMENSPRAIKE TUSSCHEN STOFFEL BIEZE EN JILLES KRUKEL’ zijn
verschenen.
Inderdaad bepalen de eerste gesprekken zich, zoals aangekondigd, bij de landbouw,
de landbouwers en alles wat daarmee samenhangt. Al spoedig, reeds na enkele
afleveringen, begeven zij zich op andere terreinen, o.a. de politiek, zowel plaatselijk
als landelijk. In aflevering 4 van zaterdag 24 januari blijkt Haamstede de woonplaats
van Stoffel en Jilles te zijn.
Verschijnen de samenspraken de eerste jaren maandelijks, geleidelijk aan worden
de tussenpozen groter. Als excuus hiervoor laat de auteur Jilles naar Zierikzee
verhuizen. Als gevolg van de slechte verbindingen op het eiland is het niet meer
mogelijk elkaar maandelijks te ontmoeten. Donderdag 25 december 1902 verschijnt
de honderdste aflevering.
Wie de auteur van Saimenspraiken is geweest, is momenteel nog niet achterhaald.
Het zou de directeur-uitgever dhr. J. Waale geweest kunnen zijn.
In aflevering VIII d.d. zaterdag 6 juni 1891 wordt uitvoerig gesproken over de
komende verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op dinsdag 9 juni 1891. De
kamerleden werden gekozen volgens het kiesdistrictenstelsel. Schouwen
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Duiveland vormde samen met Goeree-Overflakkee het hoofdkiesdistrict Zierikzee,
dat één van de honderd kamerleden leverde. Stoffel vraagt Jilles om een stemadvies.
Hij heeft kennelijk problemen met de manier waarop hij bij de vorige verkiezing zijn
stem heeft uitgebracht. Jilles heeft een duidelijke politieke voorkeur. Hij adviseert
Stoffel zijn stem uit te brengen op de liberaal J.J. van Kerkwijk.
Ingezonden stukken.

Saimenspraike tusschen Stoffel Bieze en Jilles Krukel VIII
Stoffel. Goeije morge buurt! Noe kom ik is gouw nair je toe om over polletiek te
praiten, dair ek nog nooit an edai en porjeu1. dair ek op eens de geest ekrege om oak
an te beginnen.
Jilles. Je wilt toch geen lid van de 2de kaimer worre of menister wel?
Stoffel. Nee Jilles, die gekheid zou ik niet gairn in m'n oor aile, want dair zou ik
niet passe, ik komme enkel en alleenig om over die zaike te te praiten. Je mot m'n is
raid geve oe of dat op 9 juni in 't vat egote mot worre in wie of m'n motte stemme
voor 'n lid van de 2de kaimer. Ik oorde dat het blange niet eender is wie je stemt. De
vorige keer kwam Simon2. bie m'n, en die zeide: Jongen, Stoffel, wil ik je briefje mar
invulle, dan bin je zeker dat je 'n brave man zult stemmen.
Jilles. In wat dee je toe? Draoide je die vijnt niet uut de deure?
Stoffel. Uut de deure draoie, Jilles, dat aod ik niet gairu edai, m'n goeije man as je
Simon is oare bidden ao over land en volk, in over de stembusse in over de liberale
briefjes dat die onleesbair mochte worre, kiek man, m'n air rees d'r van overende, in
ik weet zeker dat je oak net edai zou è as ik, je briefje in laite vulle.
Jilles. Lait je noe je briefje weer invulle deur die braove Sieme?
Stoffel. Dair kwam ik juust is over praite, ik geloave dat ik de vorige keer dom
eweest è en leelik bie de neuze nome bin, want ik oarde dat op slot van de rekeninge
aol die vrome mensen vergete è om voor onze stoffelikke belangen goed te zurgen
doch die van der eige zichzelvers in van der neefjes in nichtjes è ze niet vergete.
Jilles. Ho! ho! Stoffel wat slai je noe toch deur, zoo ek je nog nooit oord. ik geloave
dat je de geest ekrege eit, dat is zeker nog 'n overschotje van de pienkster dat mit et
slechte weer achterwege bleve is?
Stoffel. Nee buurt ik bin mar wat werm eworre omdat ik 'r niet tegen kan as m'n
onrechtvairdig beandelt worre. Ik è oare zegge dat die braove mensen ons boeren
leelik benaideeld è mit de belastinge op de suuker in dat alleenig omdat ze zels possie3.
è in de Oost, je begriept, ze dochte wel et emde is naider dan de rok.
Jilles. Noe bin 'k toch blie dat je oagen is opegai, eije oak oor zegge wat den
liberalen Van Kerkwiek4. dair voor edain eit?
Stoffel. Dair ek weinig van oort en dat kwam zeker omdat de meeste van de
antiliberale partie ware, dat wie m'n laiter ezeit.
Jilles. Noe Stoffel as de anti-liberale zels bekenne dat eur partie niet in den aik
andeld è, dan begriep je wel dat 'r 'n zwair luchtje an is, das wair oak want as
Kerkwiek z'n eige zoo goed niet ouwen ao dan zou er nog wel meer ebeurd weze. Die man eit voor onze eilanden altied druk ewerkt, mar je begriept, ie eit oak mar
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onze eilanden, wel om wat te botten mar niet om te pooten5..
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Jacob Johan van Kerkwijk (1830-1901). (Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage)

Stoffel. Dat ek meer oort, maar Jilles zouwe niet gelukkiger weze as ons mar aleel
an ons lot overliete en in ons eige sop gair liet koke?
Jilles. Das weer 'n wieze zet van je, as ze dan geen belasting beurde, dan waire
m'n d'r goed an toe; dan kun ze voor mien part de spoorwaigen in de 2de spoorboot6.
an de mokereije perzent doe.
Stoffel. Wat dienk je wel buurt van de spoorwaigen, zou dair wat van kunne
komme? Ik oarde verlee weke zegge dat onze Notaris ezeit eit dat m'n recht è om 'n
spoorwaigen mit z'n toebeooren van de regeringe te eissen, omdat m'n altijd nog
schappelik betaild è in nog nooit iets ekrege.
Jilles. Ik dienke dat m'n zoo'n spoorwaigen al gouw zulle kriege, mar 't zal d'r eene
van kinderspeelgoed weze.
Stoffel. Zou jie dan dienke dat dair niks van komt?
Jilles. Dat zit nog. As de stemgerechtigden den 9 Juni allemaile trouw nair de
stembusse komme, in ze vulle den briefjes in met de naim van J.J. van Kerkwijk,
dan is d'r veel kanse dat m'n zoo ietwat kriege, want ik è oord, dat onze ouwe
ofgevairdigde inwendig eet is, in as ie weer estemt wordt dat 'n dan ard zal werken
voor onze eilanden. Dat doet ie trouwens altied wel, mar dat weete m'n, oe ouwer in
de zaiken des te vertrouwder. Zukke ouwe gedienden è direct den draid van aoles
beet, in d'r woorden è meer overtuugingskracht; 'n jongen in de leere mot eenige
jairen zittinge è eer ze goed mee kunnen praite.
Stoffel. Dus jie dienkt dat meneer Kerkwiek den besten is voor ons belang om te
kiezen?
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Jilles. Den besten? Wel wis en drie. Kerkwiek is 'n eenvoudige goeije man, die geen
bluf slait, in die nooit prait om z'n eige te late ooren, mar om te andelen. 't Is 'n
onpartiedige man, die niet vraigt voor wie of ie z'n eige inspant, ie werkt voor de
mensen, in niet alleenig voor liberalen of anti-liberalen, voor joden of doleerenden,
voor klericalen of roamse, in zoo'n man liekent mien. Niet zoo as Sieme zijt ‘ze motte
den Eere in de Kaimers brienge.’ Nee Stoffel, den Eere mot mensen in de Kaimers
è, die algemeene mensenmin uitoefene, in die voor de stoffelikke belangens van 't
Nederlandse volk zurge, geen partieschap mar neuterjaal bluve.
Stoffel. Mar zou je dienke dat de anti-liberalen dat oak niet kunne weze, in zouwe
doe?
Jilles. Wel nee, m'n goeije man, dair ek lest zoa veel van oart, dat is voor ulder
onmogelijk, want ze bin altied ebonde, den eenen wordt ement deur dezen, in den
anderen deur genen geestelikken sef, in dair motte ze d'r eige an ouwe.
Stoffel. Je zou zegge, dan motte ze toch aoltied volgens den Biebel andele.
Jilles. Dat doe ze oak, mar ze passe de teksten wel is verkeerd toe. B.V. meneer
eemskerke7. (oorde ik zegge) eit in Zaandam verteld, dat ie de doadstraffe op de
mensen weer toe wil passen, noe zal ie den Biebel eleze è, ‘dat allen, die et zwaird
neme, zullen deur het zwaird vergai.’ Kiek zoa ies komt dan in zoo'n man z'n eersens
op, in dat wilt ie dan mar in werkinge brienge. Dan meent zoo iemand dat ie de
vrieheid bezit om over leven in doad te beschikken, in dat in 'n verlichte 19e eeuwe.
Nee Stoffel, zukke idees werke achteruut, nair de treurige tieden van dat lange
verleden, toe de mensen as schaipen nair de slagtbank eleid wiere. Je mot die ouwe
boeken is leze van de winter as je wat meer tied eit, in dan zal je gouw geneze weze,
dan geloaf ik niet dat je ooit meer 'n man zult kieze die altied op de Biebel loapt te
kouwen.
Stoffel. As je onkundig bint in die zaiken, wat kuij dan toch veel kwaid doe, al
was 't alleenig mar mit je stembiljet in te vullen.
Jilles. Ja das wair, ik oarde gistere meneer Ate8. zegge dat ie 'n diensdag 'n lid van
de 2de Kaimer oore praite ao over de polletiek, in dat die is netjes verteld eit, oe ze
vanaf 1848 voor ons land ewerkt è, dat scheen 'n eerlikke man te wezen, die z'n
tegenpartie geen enkele keer ekwetst eit. Dat was wat anders as die anti-liberale
woordvoerders, zei meneer Ate, die stai in den regel 'n eelen aivend te schelden op
d'r tegenpartie, mar deze man gaf, as 'n iets van de anti-liberalen zei, deur geschriften
d'r eige woorden ten geoore, zoo as ze dat in de Kaimers ezeit of voorgesteld aode.
Meneer Ate aodde nog nooit zoo'n polletieke lezinge oord. Dair waire op die
vergaiderienge oak nog anti-liberale, die scheene meneer Smeenge9., geloaf ik dat
die groote spreeker eete, niet goed begrepe te è'n, zoodat in 't leste meester Mulder10.,
die neffen de beuze die schoole eit, eel netjes z'n gemoedsbezwairen te kennen gaf,
in wees op diengen die ie gezeit adde, mar porjabel, zei meneer Ate, wat vertelde ie
aan meester M. op 'n bescheije wiese dat juust die gezegden deur zie'n partij was
esproke, in dat ie niet elasterd of elogen ao, mar gaf mit schriftelike bewiezen voor
z'n, alles air fien an. In toe kwam er eel wat uut de mouwe, dat niet in 't voordeel van
de anti-liberalen was. Kiek, zei meneer Ate, ik wouw wel dat al de partieën zoo eerlik
waire, dan zou't mit et regeeren veel beter gai, want die geleerde spreker zeit, dat ze
net zoo goed as zullie in steke laite vallen è, in zoo mot et weze.
Stoffel. Zou dien grooten eer niks ezeit è van den 9 juni.
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Jilles. Ja Stoffel, meneer Ate zeit, dat ie vooral de kiezers anspoorde om overal 'n
liberalen te kiezen, dan zal de spoorwaigen gauw van Zurkzee uutrie. Ja, die meneer
eit oak nog ezeit, dat m'n dan waarschienlik onbelaste suuker, zeepe en zout zulle
kriege, in dat de rieke lui dan 'n bitje meer zulle motte betaile voor de erme zielen.
Stoffel. Noe weet ik beter as de vorige keer wie ik stemme mot. Ik oope, dat geen
mens buuten joe weet, dat de vorige keer mien briefje zoo verkeerd eweest eit.
Jilles. Ja, dair eit die meneer Smeenge het oak nog over aod, dat de anti-liberalen
de vorige verkiezinge zoo elogen è om de liberalen d'r onder te kriegen, ie zei oak
nog dat de heer Schaipman11. (dat is die van de twee borrels, 'n rejaale vint) laiter dat
verweeten is, in dat die dairop antwoordde: Noe ja, in de verkiezingsdaigen doet
ieder zoa iets dat niet in den aik is.
Stoffel. Ik bin blie da'k is an ekomme bin, noe gai'k nair uus in direct m'n briefje
invulle mit den naim van J.J. VAN KERKWIJK.
Jilles. In as Simon noe komt.
Stoffel. Dat oop ik niet, want dan was ik in stait om de vijnt met z'n oore an de
muure te spiekeren in te laiten bidden tot de spieker vrot was.
Noe Jilles, bedankje oor. Gegroet!
In aflevering IX van zaterdag 4 juli maken Stoffel en Jilles melding van een liberale
overwinning. Het coalitiekabinet van Anti-Revolutionairen en Rooms-Katholieken
onder leiding van baron Mackay werd opgevolgd door het liberale kabinet Van
Tienhoven-Tale van Poortvliet. Stoffel en Jilles spreken de hoop uit dat de liberalen
‘zulle toone dat ze kunne regeere’.
Na bestudering van de ‘Saimenspraiken’ van Stoffel en Jilles lijkt de conclusie
gerechtvaardigd dat de auteur de streektaal zelf niet volledig beheerste of zich
onvoldoende heeft bezig gehouden met een zo correct mogelijke weergave van de
streektaal. Teveel woorden, zoals ‘liberale’, ‘meeste’, ‘maar’, ‘wel’, ‘voor’ enz.
welke normaal in de streektaal worden uitgesproken als ‘lieberaole’, ‘mêêste’, ‘mà’
of ‘màr’, ‘wè’, ‘vó’ of ‘vôô’ enz. worden in het Nederlands geschreven. Wat verder
opvalt is het gebruik van de tweeklank ‘ai’ in b.v. ‘saimenspraik’ of ‘dair’.
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Stoffel
In de Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), jaargang 12,
1988 p. 98-99, in het artikel over de kermissen op Schouwen-Duiveland, is Stoffel
eerder aan het woord geweest. In dat artikel geeft hij een verslag van zijn bezoek
aan de Zierikzeese kermis.
Uit zijn ingezonden stukken blijkt dat Stoffel graag uitgaat. Hier volgen enkele
verslagen van zijn bezoeken aan de sociëteit ‘Ons Genoegen’, die op donderdag 9
april 1891 haar deuren opende voor het publiek vanwege ‘Het Panorama’ met ‘fijne
photografiën en kleurige lichteffecten met een voorstelling over Parijs en de Parijse
tentoonstelling1.’.

Zierikzee. rechts met lichtbak boven de deur sociëteit ‘Ons Genoegen’ (Poststraat).
(Collectie C.P. Pols.)

In een redactioneel bericht d.d. 16 april 1891 wordt melding gemaakt van de grote
publieke belangstelling voor ‘Het Panorama’ en wordt de verwachting uitgesproken
dat ook de voorstellingen over vreemde landen zoals Amerika, Italië, Palestina en
Egypte veel publiek zullen trekken.
Stoffels verslag van zaterdag 11 april 1891:
Schouwen, April '91.
Meneer de Redacteur!
Je ken mien en je weet as ik wat ebbe gezie of ondervonde, dan vraeg ik nog al is of
je dat wil opneme. Noe ek gisteren aevend een grapje mit men vrouwe gead (mar
dat ek wel is meer), da'k je is wil vertelle.
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Gistere was ik naer de stad ewist, om wat te verkoapen, want om te kaopen is 't
tegenwoordig nie meer noadig. - Ik komme tuus en zegge tegen mien Janna, noe zal
je zeker edocht ebbe dak altied in Zurrikzee eweest bin, né men lieve ziele! Ik bin
naer Paries geweest. - Je zal begriepe, meneer, wat ze daer van opkeek. - Naer Paries,
jie, moeder mens alleen, en noe altuus, dat kan niet Stoffel. - Toe gong ik ze vertelle
da'k bie Potappel krentekoekjes kocht en daer over de deure bie de Verfer2. zag ange
groate papieren mit Poranoo of zoo wat, ik weet et nie meer en dat je daar Paries kon
zie. Potappel, die zeide mien dat je daer de heele boel van Paries kon zie voor een
kwartje. Noe begriep je, Janna! dat ad ik er wel voor over en ik docht: ik gae der in.
En waerlik, ik zag net zoo goed Paries as of ik der in was, je ziet de eeren en daomes
erm den erm kuire; je ziet den yffelschen toren, net zoo wat as die van Baobel, je
ziet mooie kerken, vaerten, en overal pavilloenen, veel, een boel volk, nog meer as
bie ons op durp as de dominé zien afscheid preekt. - Ik zat te draeijen op mien bankje
en aolles draide en toe docht ik oak om joe; ik docht as Janna dat noe toch is wist
dat ik in Paries bin, want ik zag aolles net zoa levendig as dat ik onze bigge op kot
zie. - Toe da'k weg gong, vroeg ik an die meneer, die daer an de deure stong, is dat
de aore weke weer zoa? Nee man, zeit ie, dan ei je Zwitserland, dan kan je daer nae
toe, en toe ik an mien Janna beloofde, dat willie dan saeme zouwe gae, toe zeide ze,
noe ik gae mit je mee en ik za vraege an de nichte van Jootje buure, die mit de zeune
van Klaos is etrouwd of ze mit Wullemientje en der Bram oak mee gaet.
Noe, meneer! ik schrief je wel is naeder.
STOFFEL.
In de daaropvolgende weken verhaalt Stoffel steeds van zijn bezoekjes aan ‘Het
Panorama’.
Het verslag van 4 mei 1891.
Schouwen, 4 mei 1891
Meneer de Redacteur,
Oe of ik noe eigelijk mot beginne, kiek dat weet ik nie. Jie eit die beschrievingje van
dat Joodsche land en Egipte zoo mooi gedae da'k mit mien vrouwe dolligheid kreeg
om nog is naar dat Pajorama te gae kieke. En ik at toch ezeit da'k et nie meer dee.
Gistere middag ielde ze nie op of we moste nog is gae naer Itali en Rome en dan
zou de meester mee gai. 't Was goed weêr en wullie liepe mit zen drieën.
Men kwamme in de stad en gonge toe naer de Verfer, mar de man in de deure zei:
Stoffel! dat treft je slecht, mar ik heb het goed, 't is binne vol en der wachte nog wel
40 menschen. Gaat zoo lang naar binnen’. Ik zegge tegen de meester, wille wullie
dan sint is ergens anders gae kieke en toe binne me gegae naer Bordier3.. Daer ei je
oak al zoo'n koffiekanne op de toag, daer bier uut komt, je zit daer oak goed en je
heit daer een mooi gezigt op d'ouwe aevend. Parju meneer! wat loape der Zondags
een boel mensen kuijere en dat geloave ik dat oallemaele eeren en doames bin; ten
minste zoa van boven op te zie4.. Toe most ik nog even een kleine booschap doe die
je 't beste zelvers kan doe, en toe gieng ik naer een oekje daer een kasje in stong (de
meester zeide dat was een biechtstoel), in mien
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vrouwe wilde mee, mar ik aelde dat deurtje ope en ik zei nee vrouwe, ier voel ik
nattigheit. Noe dat was afgeloape en toe gienge wullie aolemaele naer Verfer en toe
was der wat ruumte gekomme. Wullie gonge zitte en toe gienge we op onze stoelen
naer Itali. Mar da's oak een mooije reize; watte mooije plekken, watte bergen, watte
huuzen en dan die spiewende berg, die noe in de ruste was. Ik en men vrouwe stonde
wat te kieken van dat Vattekan ('t is Vaticaan zie de meester, want 't is der alles
behalve vet, daar woont de Paus) mar ik è de Paus nie ezie, veel minder esproke.
Mar kiek, kiek 't was oalles prachtig mooi en wairlik 't is niet te verwonderen dat dat
Pajorama zoo veel eit te doen.
Toe 'k weg gieng, toe zij die meneer! Nu Stoffel nu gaan we de Rijn op, hoor.
Noe, ik zegge dair wordt et goed weêr voor en Riensche wien, daer ou ik en men
vrouwe wel van, maar willie menschen zie ze niet dikkels. De meneer lachtte en zei:
‘ik zie je nog wel eens’, maar dat ek noe nog nie beloofd, mar je kant nog niet wete,
é meneer, want 't is net as mit de poesjes, as ze eenmaal de smaeke beet ebbe, kunne
ze der nie afbluuve.
Noe, meneer! de groetenisse; as ik in de stad komme, brieng ik wat vleugeleitjes
voor je meê oar!
STOFFEL.
Bij het lezen van de ingezonden stukken van Stoffel komt men tot de conclusie dat
ook hij moeite heeft met een consequente spelling. Mogelijk heeft ook het zetduiveltje
een rol gespeeld. Bijvoorbeeld verkoapen en kaopen; willie en wullie; gae en gai;
daer en dair; waer en wairlik.

Kees en Gerrit
In de Zierikzeesche Nieuwsbode van 18 juli 1891 verscheen het volgende ingezonden
stuk naar aanleiding van het redactioneel verslag van een vergadering van de Liberale
kiesvereniging, gehouden op 8 juli 1891 en de op 21 juli 1891 te houden
gemeenteraadsverkiezing. Tijdens deze vergadering was gebleken dat er verschil
van mening was over de kandidaatstelling van twee vooraanstaande liberalen.
De schrijver van het ingezonden stuk had daar zo zijn eigen visie op:
Een afgeluisterd gesprek in het Achterommetje1., tusschen KEES en GERRIT,
naar aanleiding van de aanstaande Verkiezing2. voor leden in den Gemeenteraad.
Kees. Wel Gerrit, ei jie 't oak eleeze in de Nieuwsbode, dat ze 't air op die
Lieberoale Kiesvereeniginge nie zeens bin geweest; ze zitte daer anders zoa een-
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drachtelijk te saeme, in ze binnet over die zaekjes vrie wel eens
Gerrit. Warachtig ek dat eleeze, net zoa goed as jie.
Kees. Akket goed begrepen è, dan woue ze der 'n paer uutknikkere.
Gerrit. Dat èk oa zo begrepe.
Kees. Mar jie eit van die zaeken meer verstand as ik, omdat jie op joe maniere de
boel nog al een beetje bie oat; zeg zoue daer noe bepaelde goeie reden voor bestae?
Gerrit. Da gloak wè, te minsten ik è dat stikje in de bode mit attensie eleeze, in
dae kom bie, dak juust 'n paer èèren op de Koaie3. mit menkoare oarde praete, die
daerover doende waere, in die 'k gloave, dat 't juuste bie de kop oade.
Kees. Wat zoue ze tegen die twèè noe eindelijk è?
Gerrit. Den èènen noeme ze 'n dwarskieker4., in den anderen 'n antielieberoal5..

Jhr. ir. Cornelis Charles Theophilus Six (1854-1944)
(Foto Iconografisch Bureau, 's-Gravenhage.)

Kees. Maar wat dienkt jie der noe eindelik van?
Gerrit. Ik gloave voor mien, dat ze 't beste deëe dien dwarskieker der in te laeten,
in den anderen deruut te knikkeren.
Kees. Waerom den èènen niet in den anderen wel; ze schrieve toch oallebeie
jonkeer voor der naem?
Gerrit. Das waer, mar die ku je oallebeie nie over èène kamme scheere; oalle
jonkeers dienke nie eender; dat dien dwarskieker oak jonkeer schrieft, dat kan ie nie
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ellepe; dat komt omdat zen voader 't oak was, in dan is zen zeune dat van zelvers
oak; mar tis ander een vent, die oal zen leeven getoand eit de lieberoale weg op te
willen; in wat noe zen dwarskiekerie betreft, dat ei niks om 't lief; ie eit 'n èèd edae
dat 'n de boel niet verklappe mag, in dat 'n oales wat 'n weet stilletjes tuus mo laete,
in daer niks van mee mag brienge naer Statuus. Je zou Notarissen dan oak wè
dwarskiekers kunne noeme, die zou je dan oak nie in den Raed motte è, mar die stae
net zoa goed onder 'n èèd as den anderen; je begriept dat gae nie op; 't is toch al
karwei genog, om de zoa dertiene bie menkoare te kriege; as je oal die soort mensen
der uut wou oue, dan zou je agou je toevlucht motte zoeke bie den langen Joannes
of Frans de Kuuper, in dat zou toch oak niet klienke. Mar dien anderen jonkeer, dat
is zooas ze dat noeme 'n arristrokoat6., die, assen op 't kussen zit, nooit zal laete, om
kleine tractementjes van kleine Ambtenaertjes nog een beetje kleiner te maeken, in
groate tractementen van volk van ullie slag nog groater; die in èèn woord den
burgerman der altied onder wil oue.
Kees. Wat voor verschil is ter noe eindelijk tussen 'n jonkeer in 'n gewone meneer?
der.... is ommers oak in twee stikken.
Gerrit. Je mot nie plat worre Kees, anders scheik er uut, laete willie noe oak ernstig
bluuve; 't juuste verschil weet ik presies nie, mar dat er verschil bestaet, dat mo wèl;
ze schiene bie 'n gewoon burgerman nog altied een schreefje voor t' hen.
Kees. Mar ak de bode goed eleezen è, dan bin der weinig voor uut durve komme,
zooas je dat noe uut leit; ze moste zoo'n vent daer noe is goed besproken è, in van
regts in links bekeke, in bie zen air of liever bie zen kop gepakt, zoo as dat èèrtje
wou, je weet wè wiek mèène, dat èèrtje dat nog al is dikkel op kittink spriengt7..
Gerrit. Daer ei je wel 'n beetje gliek in, mar bie een beetje naedienken, mot ons
dat niks verwondere; dat kun je wel doe in Amsterdam en in ander groate plekken,
mar nie in Surriksee, daer de mensen benauwd bin van der eige schaeduw, in daer
den èènen van den anderen te veel afhangt; daer waere der op dat oagenblik genoeg,
die ies konne zegge, ma ze doste niet; der waster mar èèn, daer 't zoa bie zat te broeien,
dat er wat uut most, in die eit dan oak wat e zeit, mar nog nie genog. Geloaf men
Kees, as er bievoorbeeld 'n schoolmeester (ik pak er noe zoo mar is èèn bie de kop)
tarte gad at, om zoa ies te doen, dan zou 'n deur zoa iemand, as die tin zen macht at,
mit twee honderd vuuftig in plaes van mit vier honderd vuuftig gulden naer uus
gestiert worre.
Kees. Ik è oak nog eleeze dat er èèn op de Vergaederienge was, die dien
arristrokoaet nie erg luste, mar die zei dat 'n eindelek onmisbaer was, omdat'n den
èènigsten is in de Raed, die, wat zoo noadig is, den arsitekt8. kontroleere kan.
Gerrit. Dat ek oak eleeze, mar groater gekheid ek nooit verkocht ezie, want as dat
waer is, dat ie in die zaek den èènigsten is, dan at'n dat bestek van d'aeven beter motte
naegae, in dan at'n bepaeld motte wete, dat die plekke, waer ze die scheitsmure zette,
daervoor in tgèèl niet edeugd eit, in dan was die besteeding anders afeloape; noe 'n
dat nie edaen eit, eit'n weer enkele duuzende guldens nae zen moer golpe, die ik in
jie in 'n ander kunne betaele9.. Nèè, zo mooi kunne ze nie praete, daer deug niks an
èèl die vint, daer is geen reuk of smaek an, ie mot er uut, daer elpt niks an.
Kees. Jie bint goed op d'oagte, mar zou jie dienke, dat dat noe ies geve za; al dienke
wullie der noe zoo over, daerom wete oal de kiezers dat nog nie; in dan komter nog
wat bie, wie motje voor zoa iemand in de plekke stelle?
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Gerrit. Laet dat mar an de Nieuwsbode over; die za wel enkelde naemen noeme, in
die joe dan den besten toeliekent, die stem je; dat zak oak doe; jeit ommers wel een
stembriefje ekrege?

Zierikzee. Gezicht op de scheidsmuur van het eerste gedeelte van de demping van de Oude Haven,
ca. 1890.
(Collectie Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Zierikzee.)

Kees. Jawel; men wuuf begreep al nie, net zo min als ik, wat of dat beteikent, da'k
men nommer most ontouwe.
Gerrit. Dat begreep ik in 't eeste oak nie, mar onderlest toe 'k bie Buuze in de
wienkel was, die zei men: och Gerrit nieuwe eeren, nieuwe wetten; jeit in kort ekrege
'n nieuwe Burgemeester, 'n nieuwe Secretoaris, nieuwe Ambtenaers op Statuus, in
ik weet al nie wat; oal 't ouwe gaet verbie, in je mot je ma kontenteere10. mit de kost,
die ze je opscheppe, al is et mar een erfenisse; mar 't is 'n kleintje, je mot dat
nommertje noe mar ontouwe, in dat zei je dan an de Burgmeester as je je briefje in
de busse steekt.
Kees. Mar das waer oak, noe bin der nog twee jonkeers, die af motte tree, in die
men in 't gèèl nog nier besproken è, wat dienkt je daervan?
Gerrit. Jonkeers, oe ist noe mit je? meneeren, mèèn je; joa, die binne bovenst; dae
mankeert niks an; afein, je weet er noe oales van; wel te rusten Kees!
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Na het lezen en bestuderen van de voorgaande streektaalschrijvers kan men
constateren dat ze op verschillende punten overeenkomen en verschillen.
Een consequente spelling blijkt voor de meeste van hen een probleem te vormen,
hetgeen inherent is aan het weergeven van spreektaal.
Op grond van hun onderwerpskeuze kunnen ze worden onderverdeeld in een
tweetal categorieën.
In de eerste categorie vallen Piet van Sterjalland en Stoffel. Zij benutten de rubriek
‘ingezonden stukken’ om te schrijven over de plezierige en feestelijke kanten van het
leven. Het zijn alledaagse observaties, die juist doordat ze in de streektaal geschreven
zijn een duidelijk beeld oproepen van het leven op Schouwen Duiveland van een
eeuw geleden.
Een duidelijk andere categorie vormen de ‘Saimenspraiken van Stoffel Bieze en
Jilles Krukel’. In deze stukken worden maatschappelijke en politieke zaken onder de
aandacht gebracht. Niet zelden wordt er een duidelijk politiek standpunt
gepropageerd, geheel in de lijn van de redactie van het blad. Het lijkt niet vergezocht
om te veronderstellen dat de auteur van de ‘saimenspraiken’ de streektaal gebruikte
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om daarmee het vertrouwen van de lezers te winnen. Dat het de bedoeling van de
schrijver was de lezers van zijn standpunt te overtuigen blijkt ook uit de keuze voor
de dialoogvorm. Het verleent zijn bijdrage een schijnbare objectiviteit: In de bijdrage
hierboven laat de aanvankelijk sceptische Stoffel zich overtuigen door de argumenten
van Jilles en aan het eind van verkondigen zij een eensluidende mening. Het mag
duidelijk zijn dat ook de auteur van het ‘afgeluisterde gesprek tussen Kees en Gerrit’
een zelfde politieke beïnvloeding nastreefde en zich daarbij ook van dezelfde middelen
(streektaal en dialoogvorm) bediende.
Men zou zich af kunnen vragen of Stoffel en Stoffel Bieze één en dezelfde persoon
was. Kennelijk heerste hierover ook in de tijd van de beide Stoffels onduidelijkheid.
Aan het slot van een ingezonden stuk d.d. 16-6-1892 ziet Stoffel zich genoodzaakt
zijn lezers erop te wijzen dat zij hem niet met Stoffel Bieze mogen verwarren.
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Eindnoten:
1. Burgemeester: Adriaan van der Have, geboren te Ouwerkerk, 27 september 1825, overleden
te Oosterland, 1 september 1895, landbouwer. Van 1 september 1853 tot zijn overlijden
burgemeester van Oosterland en Sirjansland.
2. Wat betreft de spelling van het zelfstandig naamwoord ‘jongen’ is Piet niet consequent. Hij
schrijft jonges, jongens, jongers en joenger.
3. Aorig: aardig, lief, mooi.
4. Groenen: het met groene takken en meien opsieren van straten en huizen.
5. Ook bij het gebruik van de verleden tijdsvorm van de werkwoorden ‘gaan’ en ‘staan’ is Piet
niet consequent. ‘M'n gienge’; ‘de optogt goeng’; ‘ds. Siemense stoeng’ en ‘eel de krante gieng
vol’.
6. De meester: Batholomeus Brëas, geboren te Wissekerke, 20 april 1847, overleden te Sirjansland,
24 mei 1899. Hij werd bij raadsbesluit van 13 oktober 1877 benoemd tot hoofdonderwijzer
tegen een jaarwedde van f 700, -. Hij vestigde zich op 14 november 1877 te Sirjansland, komende
uit Werkendam.
7. Telefoon: telegram.
8. Meeë: meekrap.
9. Knipsters: vrouwen en meisjes die papieren rozen hadden geknipt voor de versiering van het
dorp en de praalwagens.
10. Groenders: zie noot 3.
11. Kiek 'k ao er klucht van zoo aorig.: Ik werd er vrolijk van, zo mooi.
12. Hier is sprake van een namaakkoning.
13. Reke: rij.
14. Dominee Siemense: Ds. Pieter Siemense (1817-1897), predikant te Oosterland. Hij diende de
Christelijke Gereformeerde gemeente te Oosterland van 11 november 1858 tot aan zijn dood.
Ds. Siemense was een eenvoudig en geliefd predikant. In 1859, toen Willem III
Schouwen-Duiveland bezocht, stond ds. Siemense eveneens langs de weg, samen met zijn
catechisanten. Bij het passeren van de stoet zongen zij de koning de zegenbede uit psalm 139
toe. Het gevolg was dat de stoet stopte en ds. Siemense bij de koning ontboden werd.
15. Anspraeke: toespraak, met het oogmerk de toehoorder tot iets op te wekken of te bewegen.
1. Porjeu, parjeu, parjabel: uitdrukking van verbazing of verwondering.
2. Simon: Hiermee wordt vermoedelijk bedoeld: Simon Bouman, geboren te Noordwelle, 28
november 1813, overleden te Haamstede, 20 maart 1908. Hij was vanaf 1856 ouderling van
de Christelijke Gereformeerde gemeente te Haamstede (vanaf 1892 Gereformeerde Kerk). Het
ligt voor de hand te vermoeden dat Stoffel het gebed door Bouman heeft horen uitspreken tijdens
een politieke vergadering van de Anti-Revolutionairen.
3. Possie: possessie: landbezit, in het bijzonder van overzees gebied.
4. Van Kerkwiek: Jacob Jan van Kerkwijk, geboren te Ouddorp 19 december 1830, overleden te
's-Gravenhage 12 mei 1901, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal van maart 1863 tot
mei 1901. Hij behoorde tot de liberalen.
Van Kerkwijk studeerde aan de Koninklijke Akademie te Delft, waar hij in 1852 het diploma
voor civiel ingenieur behaalde. Kort na zijn afstuderen kwam hij in dienst bij de
Antwerpen-Rotterdamsche Spoorwegmij. Per 1 september 1885 trad hij in dienst bij de
Rijkstelegraaf te 's-Gravenhage. In 1866 werd hij benoemd tot ingenieur bij genoemde dienst.
In 1869 werd op aandringen van Van Kerkwijk de administratie van de Rijkstelegraaf van
Binnenlandse Zaken naar Financiën overgebracht, hetgeen een groot financieel voordeel
tengevolge had.
Van Kerkwijk begon zijn politieke loopbaan in 1861 als lid van de Haagse gemeenteraad. In
maart 1863 werd hij als opvolger van S.H. Anemaet tot lid van de Tweede Kamer der
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Staten-Generaal gekozen voor het hoofdkiesdistrict Zierikzee (Goeree-Overflakkee en
Schouwen-Duiveland). Mr. Daniël van Eck, liberaal afgevaardigde voor Zeeland schrijft in
zijn ‘Politieke Herinnering’ hierover het volgende: ‘Van Van Kerkwijk kan niet gezegd worden
dat hij zijn best niet deed om vooruit te komen. Toen Anemaet aftrad, zocht hij hem te vervangen,
deed zich door zijn orthodoxe familie op Goeree-Overflakkee aanbevelen als orthodox en door
de Zierikzeesche Nieuwsbode, een schendblaadje, als liberaal in Schouwen-Duiveland. De
deftige lui in Zeeland waren tegen hem. De mindere klassen, bewerkt door de Zierikzeesche
Nieuwsbode, waarin men zegt dat hij aandelen genomen had, voor hem.’
Vele malen heeft hij zich sterk gemaakt voor zijn eigen kiesdistrict en zijn invloed ten dienste
daarvan aangewend. Een vaste verbinding tussen Schouwen-Duiveland en de vaste wal was
één van zijn politieke stokpaardjes. Op 28 april 1897 kwam, mede door zijn toedoen, de wet
tot subsidiëring van de Rotterdamsche Tramweg Mij. tot aanleg van stoomtramlijnen op de
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden tot stand. Enige jaren later, op 27 april 1900, werd de
tramlijn Zijpe-Zierikzee-Brouwershaven feestelijk in gebruik genomen. Ook het behoud van de
arrondissementsrechtbank te Zierikzee was één van zijn wapenfeiten. Door zijn toedoen werd
het voorstel tot opheffing met 58 tegen 10 stemmen verworpen. In breder verband heeft hij zeer
geijverd voor de herverdeling van de belastingdruk. Ter ere van zijn zeventigste verjaardag op
19 december 1900 ontving Van Kerkwijk een feestalbum met hijbehorende gouden medaille,
aangeboden door vele honderden inwoners van Schouwen-Duiveland als bewijs van waardering
voor de uitnemende wijze waarop hij van 1863 af de hem toevertrouwde belangen van het
hoofdkiesdistrict Zierikzee had behartigd. Deze bevinden zich in het Stadhuis-museum te
Zierikzee.
De uitspraak van Van Kerkwijk tot de eerdergenoemde mr. Van Eck: ‘Ik verdien meer dan de
advocaten van de grootste praktijk in Den Haag’, toont een andere zijde van Van Kerkwijk.
Het bleek dat Van Kerkwijk van ambtenaren en boden van het departement van Binnenlandse
Zaken wist te vernemen welke belangen aannemers en concessionarissen bij het departement
hadden. Hij wist zich dan bij hen in te dringen en hun belangen, welke meestal grote bedragen
beliepen, te behartigen. Op deze wijze kon hij veel geld verdienen.
Uit het voorgaande kan worden vastgesteld dat het vertrouwen van Jilles in de heer Van Kerkwijk
gerechtvaardigd is geweest, hoewel volgens de opmerkingen van Van Eck over Van Kerkwijk
blijkt dat ook aan hem ‘'n zwair luchtje’ kon zitten.
Botten: rooien van veldvruchten (aardappelen, bieten enz.).
Pooten: planten van veldvruchten. Bedoeld wordt: wel om te ontvangen, maar niet om te
investeren.
Spoor- en bootverbindingen waren aan het eind van de negentiende eeuw zeer actuele zaken.
Regelmatig werden vanuit de eilandelijke gemeenschap verzoeken gericht tot de landelijke en
provinciale overheid tot uitbreiding en verbetering van de verbindingen van het eiland met de
vaste wal.
In maart 1891 gaf de Zeeuwse Spoorboot Mij., nadat provinciale subsidie was toegezegd,
opdracht tot de bouw van een tweede boot voor het veer Zierikzee - Katsche Veer - Kortgene.
Op 1 maart 1892 werd de proefvaart gehouden.
Meneer Eemskerke: Mr. Th. Heemskerk, geboren te Amsterdam 20 juli 1852, overleden te
Utrecht, 12 juni 1932. Sinds 1888 lid van de Tweede Kamer. Hij behoorde tot de
Anti-Revolutionairen. Later werd hij ondermeer minister van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Meneer Ate: Ate is waarschijnlijk de voornaam van een goede bekende van Stoffel en Jilles.
Meneer is mogelijk schertsend bedoeld.
Smeenge: H. Smeenge, liberaal lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het
hoofdkiesdistrict Assen.
Meester Mulder: David Mulder, geboren te Zierikzee 16 augustus 1849, overleden te Zierikzee
31 maart 1934, van 1881 tot 1920 hoofdonderwijzer aan de Christelijke School te Zierikzee,
toen nog gevestigd naast de Gasthuiskerk (‘De Beuze’). Mulder was een prominent lid van de
Anti-Revolutionaire partij en trad regelmatig in debat met tegenstanders tijdens openbare
politieke bijeenkomsten.
Schaipman: Dr. H.J.A. Schaapman, Rooms-katholiek lid van de Tweede Kamer voor het
hoofdkiesdistrict Breda; talentvol afgevaardigde van de democratisch gezinde richting; eerste
Rooms-katholieke geestelijke die in de volksvertegenwoordiging zitting kreeg.
Het panorama was een cirkelvormig kabinet waarin een aantal stereokijkers waren gemonteerd.
De stereokijker kan gezien worden als de voorloper van de tegenwoordig nog steeds populaire
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“viewmaster”. Door middel van een stereokijker wordt de illusie van dieptewaarneming
gecreëerd doordat twee, qua standpunt van elkaar verschillende, foto 's samenvallen.
Verfer: Verwer, Lodewijk Isodorus, geboren 5 juli 1845 te Sneek, overleden 17 februari 1912
te Zierikzee. Eigenaar van de sociëteit ‘Ons Genoegen’ te Zierikzee, Poststraat C 108 (thans
nr. 11).
Bordier: Boudier, Hendrikus Cornelis, geboren 20 oktober 1840 te Zierikzee, overleden 24
januari 1894 te Zierikzee. Eigenaar van de sociëteit ‘Concordia’ te Zierikzee, Appelmarkt B 2
(thans nr. 13).
Waarschijnlijk zaten zij op de eerste verdieping of het kleine (eerste) dakterras van ‘Concordia’.
Achterommetje: Sint Domusstraat
De verkiezing werd op dinsdag 21 juli 1891 gehouden.
Koaie: kade, bedoeld wordt de Nieuwe Haven.
Dwarskieker: spion; verklikker. Hiermee wordt bedoeld jhr. Adrianus Cornelis Röell, geboren
8 augustus 1852 te Tholen, overleden 1 december 1900 te Zierikzee, betaalmeester, ontvanger
der registratie, liberaal, lid van de gemeenteraad van Zierikzee van 1890-1893.
Met de antieliberoal wordt bedoeld jhr. ir. Cornelis Charles Theophilus Six, geboren te Utrecht
20 maart 1854, overleden te 's-Gravenhage 22 januari 1944, ingenieur bij de Provinciale
Waterstaat te Zierikzee van 1 januari 1882 tot januari 1892, lid van de gemeenteraad van
Zierikzee van 1886-1891, intendant van het Koninklijk paleis te Amsterdam, kamerheer in
buitengewone dienst van Kon. Wilhelmina. Hij had het lidmaatschap van de Liberale
Kiesvereniging opgezegd.
Arristokoat: zie noot 5.
Dat èèrtje dat nogal is op de kittink spriengt: Mr. Abraham Jacobus Frederik Fokker, geboren
te Zierikzee 5 augustus 1857, overleden te Zierikzee 6 maart 1929, advocaat en procureur,
vanaf 1910 ambachtsheer van Rengerskerke, Zuidland en Craijenstein (bij Sliedrecht), liberaal,
lid van de gemeenteraad van Zierikzee en later wethouder, voorzitter van het bestuur der
Visserijen op de Schelde en Zeeuwse stromen, voorzitter van het Waterschap Schouwen,
burgemeester van Zierikzee van 1916-1926, lid van de Eerste Kamer.
Mr. Fokker had er tijdens de vergadering van de Liberale Kiesvereniging voor gepleit dat de
kwaliteiten van gemeenteraadsleden openlijk besproken dienden te worden: ‘In Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag worden de gemeenteraadsleden in openbare vergaderingen openlijk
besproken en van alle kanten bekeken, nadat men ze bij den kop heeft gepakt, waarom hier dan
niet hetzelfde gedaan?’
Den Arsitekt: Matthieu Couvee, geboren 25 april 1825 te Leiden, overleden 15 januari 1914
te Zierikzee, gemeentebouwmeester, ontwerper van het bestek tot demping van de Oude Haven
tot en met het Kraanplein.
Op 21 oktober 1890 besloot de gemeenteraad van Zierikzee de Oude Haven tot en met het
Kraanplein te dempen. Raadslid Fokker protesteerde tegen het feit dat demping van de Oude
Haven niet in de begroting was opgenomen. De kwaliteit van de kademuren en de afsluitmuur
van de eerste demping ter hoogte van de muziektent was zo slecht dat gevaar voor instorting
niet denkbeeldig was.
De kosten voor herstel van de muren werden op f 41.000, - geraamd, terwijl demping circa f
30.000, - zou kosten. Bij demping vervielen tevens de jaarlijkse kosten van onderhoud. De
gemeentebouwmeester kreeg opdracht het bestek te maken. Op maandag 9 maart 1891 vond
de openbare aanbesteding plaats. Het werk werd voor een bedrag van f 31.460, - aan de fa.
W.H. Smets te Hardinxveld gegund. Gedurende de uitvoering deden zich verschillende problemen
voor, waardoor de kosten hoger dreigden te worden. De gemeente hield de aannemer voor dat
de extra kosten voor zijn rekening kwamen.
Kontenteere: tevreden zijn, genoegen nemen met.
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