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Schouwen
Zwaar op de pedalen
Door het land van Schouwen trokken vroeger kastjesvinters rond
met speciale houten kastjes op hun rug. Dat was een bekend beeld.
En hun kastjes vielen op doordat ze lichtbruin van kleur waren geschilderd. De meesten van hen gingen te voet, maar anderen gingen
liever met een transportfiets of anders met een triporteur, een zware
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driewielige bakfiets. Zij legden hun afstanden af over onverharde
wegen die moeilijk waren te begaan. Daarom liep een transportfietser zeer geregeld naast zijn fiets. De polderwegen waren toen wel al
voor een belangrijk deel van een nieuwe wegverharding voorzien,
maar dat staat tot geen vergelijk met wat tegenwoordig gangbaar is.
Het waren macadam-wegen die een passant uiteraard wel uit de ergernis van slijk en zand haalden, maar de ergernis over een te zacht
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wegdek ervoor in de plaats terugbracht. Macadam was opgebouwd
uit verschillende onderlagen steengruis die eerst door het zwaardere
verkeer over een bepaalde termijn in de ondergrond moesten worden
vastgereden. Voor tweewielers met enig gewicht bovenop de assen
was het minder aanlokkelijk, want het maken van een wielspoor in
dat zachte gruis leidde makkelijk tot verlies van evenwicht. Daarbij
riskeerde een passant met het rijden op macadam toch heel vaak een
lekke band. Na de winterkou en de langdurige regenval waren die
steengruiswegen bovendien extra zacht, wat het trappen op een fiets of
3
triporteur ofwel uiterst zwaar, of eigenlijk geheel onmogelijk maakte.
De heer Bleijenberg uit Zierikzee droeg het alias van D’n Bels, de
Belg. Hij was in de Grooten Oorlog vanuit België naar Zierikzee gevlucht en was er gebleven. D’n Bels wordt omschreven als een dikke
man met een rood hoofd, met daarop altijd een te klein krapzittend
hoedje. Amechtig als hij was, bleek hij ook een straffe roker. D’n Bels
verkoos in zijn beginjaren het vervoer per bakfiets, en beladen met
zoveel aamborst als manifacturen, bleef hij bij het telkens doen van
zijn ronde. Met dekens, kleedjes, lappen, weefstoffen en zo meer, D’n
Bels ging meê zijn pak! In de polderlanden rond Zierikzee stond hij
erom bekend dat hij in prijs zijn negosie veel te vaak overvroeg,
waardoor de reflex bij iedereen werd geactiveerd om bij Bleijenberg
de prijs fors af te dingen. En dat werkte. Na de Tweede Wereldoorlog
ruilde D’n Bels het zware pedaalwerk met de bakfiets om voor een
motorcarrier, eentje met een motor, waardoor de zware venter zicht4
baar aan lichaamscomfort won. En dat gold als een gunst voor alle
kruiers uit het ommeland die zichzelf een motorbakfiets gunden.
Ambulante kruideniers, bakkers, slagers, venters, kolenboeren en
petroliemannen, ze stonden allemaal voluit in lengte met hun lichaamsgewicht recht op de pedalen om de leveringen gedaan te krijgen. Men had allang meer dan genoeg van die constante zware weer5
stand tussen wiel en wegdek. En dan zijn regen en tegenwind daarbij
nog niet eens in aanmerking genomen.
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Van venters en hun kastjes
De lichtbruine venterkasten bleken objecten te zijn met verrassingen
en inventiviteiten. Ze konden door allerlei open- en dichtvallende
klepjes en talloze laadjes worden bevoorraad. Laadjes gingen open
zoals iemand niet zou verwachten. Het gold op Schouwen als een
betrouwbare traditie dat een kasjesman met juist dié goedervrachtjes
op de afgelegen buurtschappen of boerenhoven afstapte waaraan behoefte bestond. De kasjesmannen hielden het in hun rekenhoofd bij.
En dan ging het om goederen waar vanwege bijvoorbeeld een wateroversteek moeilijk aan te komen was. De moeder van zegspersoon
Nico Delst uit Zonnemaire beaamde, dat voor bepaalde materiële
noden binnen haar buurtschap, zo’n keer of twee per jaar daarvoor
een kasjesman langskwam. - “Ach, heette hij niet Gabriëlse?” - Met
(stop)naalden, sajet, vingerhoedjes, garen, band, elastiek, spelden,
schaartjes en eigenlijk al de benodigdheden van belang voor verstelwerk van kledingstukken en binnenhuisaankleding. Als kind vond
mevrouw Delst het zo prachtig om naar al die mysterieuze laadjes en
opbergvakjes te mogen kijken, die op een manier open en dicht werden gedaan dat een kind niet kon volgen. Op vele locaties in het
Zeeuwse bleek de mechanische werking van de venterkasten telkens
weer een toverschouwspel teweeg te brengen aan de nieuwsgierige
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oogjes van de allerjongsten.
Was een kast eenmaal dicht en goed afgesloten, dan werd hij aan de
hand met leren schouderbanden op de schouders en de rug gehesen.
Vervolgens vastgegespt zodat de kast klaar was voor vertrek.
Het gold als ongeschreven regel dat een venter op Schouwen (maar
ook elders) die een lange afstand aflegde, het verdiende om op een
boerderij van de warme middagmaaltijd mee te kunnen genieten. Dat
gold als traditie. En er waren er genoeg onder hen die met graagte
meeaten, maar onder geen voorwaarde aan de boerentafel kwamen
aanschuiven. Zij bleven buiten of aten in een aparte serre. Maar de
aanschuiver wist dat iedereen aan tafel met genoegen de nieuwtjes
wilde horen over wat er hier en daar in de streek zich de laatste tijd
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had afgespeeld.
In de periodes van rond en tijdens de wereldoorlogen, gingen zowel te
voet als op de transportfiets door het Land van Ellemeet en Morriaanshoofd (Mèrjaên), de kasjesman Arjaôn van der Schelde. Uit de
Schouwse Westhoek kwam Ate Kooman die altijd wel zoveel ronduit
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praatte dat ze hem in de volksmond wegzetten als Aôte Leut. En
Aôte was meestal te voet. Deze mannen voorzagen iedereen in de
Westhoek van de meest gangbare negosie-materialen. Maar het was
duidelijk dat alleen via Aôte Leut de wat moeilijkere producten zoals
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schoensmeer, toch ook verkrijgbaar waren.
Venter Arjaôn van der Schelde was een weinig bespraakte, rijzige
man met een vrij zwak lichaamsgestel. Hij ging doorgaans sober gekleed in een lange grijze jas, met op zijn hoofd een alpinomutsje.
Voor arbeid in loondienst was deze man altijd ongeschikt gebleven,
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vandaar dat de mogelijkheden in de stiel van het venten voor hem
altijd open hadden gestaan. Hij woonde in een klein huisje vlakbij
Mèrjâen, en als aankoper en verkoper van verscheidene goederen,
genoot deze zwijgzame man een uiterst betrouwbare reputatie onder
de bevolking.
Tot aan het begin van de jaren ‘80 ging over Schouwen een ambulante verkoper rond met rookgerief. Het was de Heer Van Poppel afkomstig uit Bergen op Zoom. Hij had de ambulante handel als éénmansbedrijf van zijn vader overgenomen. Zo gauw hij de polder introk, en over enige afstand de landarbeiders gewaarwerd, wist Van
Poppel algauw via de verschillende percelen waaraan hij zijn rookwaar precies moest slijten. Natuurlijk hing zijn verkoop af of de arbeiders munt bij zich hadden. Maar het nodige werd voorgeschoten
en nadien vereffend. Heer Van Poppel stond bekend als een grote
zware man met een opvallend krakerige stem waarover altijd werd
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gezegd: ‘Wie hem heeft horen praten, vergeet die stem nooit meer’.
Jaône Eijke was een ventvrouw, zelfs tijdens de laatste nadagen van
het ventwezen op Schouwen. Men dacht dat ze Reisenaer was, inwoner van Dreischor. Jaône gieng meê de pak, en hoe. Zij reed met
een gitzwarte Ford rond, volgeladen met partijen boerenstoffen die ze
in alle uithoeken van het eiland schappelijk wist te verhandelen. Ze
was natuurlijk geen onbekende verschijning op Schouwen. Niet alleen vanwege haar ventschap, meer nog omdat zij als enige vrouw
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daar in zo’n grote zwarte auto door de streek rondreed.

Zierikzee
In de karakteristieke, steil oplopende straat Karsteil woonde de eerste orgeldraaier van Zierikzee, Eilt Schut, die tot aan 1925 dit beroep
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is blijven uitoefenen. Hij werd als middelste in een één-oudergezin
van drie zonen geboren in 1868 in Muntendam, provincie Groningen.
Allicht hebben de drie zonen hun vader niet gekend, want alledrie
droegen ze de familienaam van hun moeder. Op jonge leeftijd verliet
Eilt zijn geboortegrond en belandde in Zierikzee.
De orgeldraaier Eilt Schut heeft hoogstwaarschijnlijk intense armoede gekend, en dat gold natuurlijk ook voor zijn grote gezin dat in Zierikzee opgroeide. Tussen 1892 en zijn trouwdag op 10 juli 1895 werd
hij de vader van drie voorkinderen met de Zierikzeese vrouw Dina
Botbijl. En vanaf hun trouwdatum volgden er nog negen kinderen.
Van het totaal stierven er vier vóór hun vierde levensjaar. En het indringende fenomeen was alom bekend: hoge kindersterfte als gevolg
van verwaarlozing, en daarin gaven ondervoeding en gemis aan moedermelk desastreus hun doorslag.
In de huwelijksakte van Eilt en Dina staat Eilt te boek als een ‘koopman’, een stiel die hij tot 1898 zou hebben volgehouden. Dat heeft
mogelijk het meest betrekking op het gegeven dat hij naast het orgeldraaien, ook tijdenlang als voddenman actief is geweest. In dat-
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zelfde jaar veranderde hij van koers en ging als ‘los werkman’ aan de
slag. Na verloop van tijd lonkte het vrije werk op straat hem weer
toe, en vanaf 1910 zou hij de draad als orgeldraaier weer oppakken,
deze keer voor een periode van vijftien jaar. Afgezien van schommelingen en wisselingen hield hij zijn orgeldraaierswerk gaande tot
1925. Dan stopte hij voorgoed.
Vaak moesten Eilt Schut en zijn vrouw Dina er dagelijks op uit om
langdurig werk te verrichten. Hun gezinsleven werd door die omstandigheden voortdurend bepaald.
In december 1925 - hoogstwaarschijnlijk was Eilt niet langer orgeldraaier - riep het Gerechtshof in Middelburg hem en zijn vrouw op
voor een hoorzitting. In die zitting werd aangekaart of het echtpaar
Schut-Botbijl de voogdij niet moesten worden ontnomen aangaande
hun laatste vier minderjarige kinderen. Dat was het advies dat de
overheid de Middelburgse rechtbank had voorgelegd. En waarschijnlijk baseerde dit advies zich op de grote financiële moeilijkheden
waarin het gezin Schut-Botbijl allang was komen te verkeren. Uit
een krantenberichtje uit die tijd blijkt dat beide ouders al eerder genoodzaakt waren om hun vaste verblijf in het Zierikzeese Karsteil
definitief op te geven. Dat betekende dat zij van overheidswege al tot
‘landlopers’ waren gestigmatiseerd. Als vervolgstap was de Nederlandse Staat genoodzaakt om allebei de voogdij over hun laatste vier
minderjarige kinderen te ontzeggen. Na de gerechtelijke schorsing
verlieten Eilt Schut en Dina Botbijl Zeeland vrijwel onmiddellijk. Hij
voorgoed, zij echter niet. Waarschijnlijk konden beiden eerst in Geertruidenberg terecht. Hun verblijf aldaar geeft niet veel meer prijs dan
dat Eilt Schut er in 1937 is komen te overlijden. Zijn vrouw Dina
daarentegen heeft nog een keuze weten te maken die ervoor zorgde
dat zij in 1932 uitbaatster werd van Café Schut, gelegen in de Vlis13
singsestraat K 58 (later nr 46) te Middelburg. Daar leefde en werkte
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ze nog tot 1939. Een zoon van het echtpaar Schut-Botbijl, Willem
Lambertus Schut, betrok eind 1943 Café Paris, dat op een hoek lag
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van het voormalige Vlissingsch Wagenplein in Middelburg.

Liefhebberij in puin
Bette Does werd niet als een dagelijkse beroemdheid gezien binnen
de oude stadsveste van Zierikzee, maar wel als een bekende verschijning. Haar werkelijke naam was Elizabeth de Jonge (1845-1923). De
stadsbevolking sprak over haar als Bette Does of als Betje Does. Ze
wordt herinnerd als een ongewoon stadsbewoonster, die altijd en
overal binnen de stadswallen van Zurrikzeê zonderling liep te zoeken naar iets wat van haar gading kon zijn. Ze verzamelde veel oudpapier, maar haar grootste voorliefde is altijd uitgegaan naar het vinden van (natuur)stenen waar ze het cement moest afbikken. Zo verkreeg ze weer een gave bruikbare steen.
Als Bette colporteerde dan was dat niet in stenen, maar voornamelijk
in turf en in krukels (alikruiken). Men herinnert zich dat ze tijdens
de Paasdagen op haar paasbest verscheen met een mand vol zelfge44

bakken spekpannekoeken, die ze op de Zierikzeese Zelke aan de
voorbijgangers wist te verkopen. Daar stond ze in het gras opgesteld,
te midden van de andere Paasmarkt-attracties. Daar gingen appelsienen, toverballen, drop, en schroâsels (kruidkoek van het Schouwse
straô-rijden) van de hand.16 Bette Does wist haar werk in het stadse
puin ruimschoots voort te zetten als gevolg van een vergissingsbombardement op Zierikzee door de Engelsen in de nacht van 29 op 30 april
1917. Engelse vliegtuigen hadden het op Duitse schepen gemunt bij
Zeebrugge, maar één vliegenier van hen dwaalde af en was volkomen
de weg kwijtgeraakt. Zijn vliegtuig liet zes bommen op de huizen
vallen van de Molenstraat en Sint Domusstraat in Zierikzee. Datzelfde jaar waren al eerder vergissingsbombardementen voorgekomen in
Cadzand, Sluis en verder landinwaarts bij Kloetinge. Maar in die éne
nacht in Zierikzee vielen er bijgevolg drie doden in het gezin van
gareelmaker Leijdecker. De abusievelijke oorlogshandeling werd uitgelicht tot landelijk schandenieuws. Uiteindelijk is Engeland voor
deze grove vergissing met een schuldvereffening over de brug geko17
men van tweeënnegentig-duizend gulden.
Bette Does bikt cement van de stenen af

(detail postkaart: Gemeentearchief
Schouwen-Duiveland)

Bij elke afbraak of kaalslag van
een huis in Zierikzee was Bette
Does te vinden. Als ‘stenenbikster’ zagen de mensen haar dagelijks in de weer om met een ‘akmes op de zijkanten van de stenen in te hakken, zodat het oude
metselwerk er vanaf sprong. Zo
leidde Bette Does een eenzaam en werkzaam leven, totdat ze in 1923
vrij plots in het Hervormde Rusthuis ‘Irene’ werd opgenomen en er snel
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kwam te overlijden.

Altoôs Nieuwjaer
In een rondleiding langs vroegere colporteurs en zwervers van Schouwen, mag de markante figuur Koos Keeleman (1862-1949) uit Zierikzee niet over het hoofd worden gezien. Al rezen er in het volksgeheugen ernstige twijfels of deze stadsfiguur ooit één moment in
zijn leven daadwerkelijk heeft gecolporteerd. Hij was de zoon van
Isaäk Keeleman, in de stad beter bekend als De Baljuw. Koos zelf
verkreeg onder de Schouwense bevolking ook een bijnaam, zij het
19
een weinig transparante: De Poette.
Doorgaans werd hij door zijn omgeving nogal weggezet als een volslagen getikteling. Waarschijnlijk heeft hij dat voor een flink deel te
danken aan zijn uitspraak Ko-nie-gek-ô! Evenals zijn vader wist Koosje
goed met de sterke drank om te gaan, ook de reden waarom de zwerver
nu en dan in het Gravensteen-gevang van Zierikzee belandde. Voor
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het overige pleegde De Poette absoluut geen delicten. Hij had zijn
schamele onderkomen in de bouwvallige laatzestiende-eeuwse gilde20
huisjes, bekend als de Godkaemertjes, voordien De Schosjes.
Koosje Keeleman, Zierikzee, 1920.

(foto: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland)

In 1913 werd van een overleden persoon de
inboedel uitgeruimd, waaronder een oude
ton met daarin op het oog waardeloze rommel en prullen. Daarin zaten ook oude
sokken die aan Koosje Keeleman werden
meegegeven om er maar vanaf te zijn.
Daardoor is Koosje Keeleman ongemerkt
eigenaar geworden van negenhonderd-vijfentwintig gulden aan contanten in bankpapier. Keeleman die niet als de rechtmatige eigenaar daarvan werd beschouwd,
weigerde in alle talen te spreken over hoe hij aan dat geld was gekomen. Later heeft hij zich toch een keer laten ontvallen dat het geld
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afkomstig is geweest uit die oude sokken die hij had gekregen.
Dat vanuit de omgeving de contacten met deze man lang niet altijd
even soepel zijn verlopen, getuigt het volgende nagelatene waarin De
Poette als volgt wordt getypeerd: “Koosje Keeleman liep aoltoôs mit

een bâele zak over z'n schoêre an ’n dikke stok. Ons waere nogà benauwd van die vent, want goed snik was ’m nie! Die gieng wè vier
keêr in een jaer op 't 'eêle eiland Nieuwjaer wènse! En dan zei n’m
der ôk nog bie: «Ko-nie-gek-ô!». De mènsen gave mà wat om van ‘êm
af te wezen.” 22

Duiveland
Venten met charme
Leurders en venters doken op in het Oôsterland van Duiveland, al
heette het dat na de Tweede Wereldoorlog het de Duivelandse dorpsmiddenstand zelf was die aan de verafgelegen boerderijen en buurtschappen hun goederen ging afleveren. Actief in de voorbeeldige betekenis van het woord colporteur, was daar Jan Bolijn. Hij hield zijn
basis als venter grotendeels in eigen woonplaats Nieuwerkaarke (dat
was niet in ’t Schutje). Het ging Jan Bolijn er voornamelijk om manifacturen oftewel ellewaar-an-de-meter te slijten. Als handelaar stond
hij eigenlijk ook bekend als één van de twee Gebroeders Bolijn uit
Nieuwerkerke. In de berichtgeving omtrent hen beiden ontbreekt
van zijn broer verder elk spoor. In de oorlogsjaren 1941-1942 was Jan
Bolijn regelmatig als passagier in de tramwagons te signaleren van de
Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, met daarin Burgh als eindhalte.
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