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Over THOLEN gesproken, schrijver dezes wijst een naamsverklaring
die met tol te maken heeft, af. In plaats daarvan wordt gedacht aan een
heul / heule / eule, in wat voor vorn die ook ter plekke bestaan mag
hebben. Het volk van Tholen is de uitspraak Toole trouw gebleven.
Bovendien komt de oo-klank in plaats van de eu meer in het Thoolse
idioom voor, zoals veulen / vool. Zokom ik tot de naamsverklaring 'ter
heule / ter hole / bie d'n duukr / op d'n dam'. In dat laatste geval wordt
aan Zierikzee gedacht, waar midden in de stad de Dam loopt, op de
plek waar de doorvaart van de haven richting de Hem placht te liggen,
en die ergens in de Middeleeuwen overwelfd is. Aan een dergelijke
situatie wordt ook in de stad Tholen gedacht.
Na de ondergang van Reimerswaal is de stad Tholen de drager van de
Reimerswaalse traditie geworden. Die Reimerswalers hebben lang een
aparte gemeenschap binnen Tholen gevormd. Er werd onderling getrouwd. Achter het bord met de Tien Geboden in de Grote Kerk steekt
een legende, die luidt dat het van Reimerswaal naar Tholen gedreven
zott zijn. Namen zoals MOL en MOELIKER kunnen vanaf ZluidBeveland via Reimerswaal het eiland Tholen bereikt hebben.

Patroniemen

In tegenstelling tot Walcheren en Zuid-Beveland komen op het eiland
Tholen namen op -se, zoals AARNOUDSE en CORNELISSE, weinig
voor, eerder nog JANSEN. Zulke namen die op vadersnamen wljzen,
worden patroniemen genoemd. Er volgen hier diverse voorbeelden.
Het is bepaald onjuist te menen dat LINDHOUT te maken zou hebben
met lindehout. Laten we liever uitgaan van Leonard(us). Zoals hij die
aan het dienen is, een diender heet, en niet een diener, is ook hier een d
ingevoegd, zodat de uitspraak Leendert werd of op z'n Thools: Lindert.
In de loop der tijd werden woorden die op -ard uitgingen, als -oud uitgesproken, vergelijk Walter en Wouter. En om het nog mooier te maken, werd er ook nog extra uitgeademd. Tenslotte kwam er Lindhout

uit, vergelijk Leenhouts.
Stamvader van de familie STOUTJESDIJK is Leendert Arentse Rollof
te Stavenisse gedoopt in 1621, en aldaar getrouwd met Lysbeth Jacobsse Uyl. Eerstgenoemde noemde zichlater Stoutjesdijk, naar de dijk van
Stout, vergelijk de Zeeuwse graaf Karel I de Stoute. Dit is een Germaanse naam met de betekenis van vermetel. Vader heet Stout, zoon
Stouten, kleinzoon Stoutens, vergelijk Jan - Jans - Jansen - Jansens.
Gezien de verdere namen van Leendert wordt vermoed dat de naam
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de vorm Gebhard met de betekenis 'vrijgevig'. Even oud zal de naamsvorm ROOZEMOND z1n die in een aantal verschillende schrijfwijzen
de Middeleeuwen doorgekomen is, en niets met roos of mond te maken
heeft. Het gaat om ros : paard en mund: bescherming, vergelijk Engelmundus. Vanaf 1700 vestigt het timmermansgeslacht Roozemond
zich op Stavenisse. Heeft Lowijs Cornelissen Rosemond in 1669 inderdaad de kapel gemetseld waarin zich de grafkelder van Hieronymus
van Tuyll van Serooskerken bevindt? vraagt D. Roozemond uit Sta-

venisse zichaf.
De naam BAL heeft vanuit Bruinisse vaste voet op Tholen gekregen.
Het is waarschijnlijk een afkorting van Balthasar of Balduihus, maar
dat moet allangvoor 1500 gebeurd zijn,
De familie DE RIJKE, afkomstig uit Oostwinkel bij Eeklo, heette oorspronkelijk Rijckaert, een Vlaamse tegenhanger van Richard.
Een enkele maal komt de voornaam HOCHARD voor. Een Rochus
Bierens trouwde in 1729 in de stad Tholen met een Rebecca Hochard,
die gedoopt was in Rijsel (nu Lille, in Frans Vlaanderen). Er heeft ook
lang een familie VAN RIJSEL in Tholen gewoond.
ZOETJE., met vriendelijke betekenis, is slechts de helft van de oorspronkelijke Middeleeuwse naam Avesoete zoals die rond 1300 onder
meer in Brugge vermeld wordt. Het is een zeer oude naam die in het
hele kustgebied van Duinkerke tot Delfzijl voorkomt. Vergelijk ook de
familienaam SOETERS.
Uit het Latijnse Vitus en via het Vlaamse Vijt ontstond de familienaam
DE VIET, even Zeeuws als Smurdiek zelf. Denk ook aan de fieteldans,
eigenlijk sint-vitusdans, een zenuwziekte. Eertijds werd het lidwoord
voor een eigennaam gebruikt. In het Duits komt dat geregeld voor. En
riep men vroeger niet: 'Leve de Willemien!'
Is dit met DE WILDE soms ook het geval? Wil en Wille zijn verkortingen van Willem. Een ingevoegde d komt vaker voor, bijvoorbeeld zuur
- zuurder. Vergelijk voorts de naam Welleman.
In het aantal leden van een generatie van een geslacht zit een golfbeweging. In een bepaalde tijd kom je een naam weinig tegen; later wemelt
het ervan. De naam BIERENS kwam op het eiland in de negentiende
eeuw veelvuldig voor. Op 7 december 1653 werd er in Altere / Halsteren een kind Rochus katholiek gedoopt als zoon van Govert Pierenssen
en Anna Rochus. De familie woonde toen in het Oudeland van Steenbergen. Yan deze dopeling Rochus stammen alle Bierensen in WestBrabant en Zeeland af, maar de P van grootvader Pieter is allengs afge22
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zoiets als puntig? Vergelijk de ligging van Scherpenheuvel. De naam
PLUIMPOT, een speelse vervorming, had eertijds alleen betrekking op
een stuk van dat water. Zo was er ook de HOUWER, dat wil zeggen

een spuikom. De naam van alles bij elkaar was het GAT VAN
SCHERPENISSE, vergelijk het Brouwershavense Gat.
De naam VAN POORTVLIET komt wel heel Thools over, maar op
Zlid-Beveland komt Polfliet geregeld voor. Dit is een Vlaamse naam
met de betekenis van 'eilandje'. Geldt dit soms ook voor het dorp
POORTVLIET? Merkwaardig dat de namen 'Van Poortvliet' en
(VAN) SCHERPENISSE van Noord-Beveland komen.
Opvallend zijn de namen Tolenaar op Zuid-Beveland en BEVELANDER op Tholen. VAN GORSEL komt zeker van Gorssel in Gelderland, verzekert J.J. van Gorsel uit Middelburg. VAN SPLUNDER
komt van Sprundel in Brabant, en VAN ELSACKER uit Elsakker in
Oost-Vlaanderen; het trema doet vreemd aan.

Het huys Vermuyden of de Kettinghoeve.

Tot de voomame geslachten op het eiland in de zeventiende eeuw behoorde de familie Vermuyden, waaraan'Thuys Vermuyden' aan de
Kettingdijk herinnert. Nazaten hebben zich over geheel Zuid-Beveland
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vergelijk Amersfoort. De naam zelf komt uit Vlaanderen. De achternaam van Josina Peters van Niewaarden uit de l7e eeuw is incorrect
gehanteerd.

Dan is er de naam GEUZE met allerlei speculaties daaromheen. Wellicht doen wij er goed aan de verklaring in zuidelijke richting te zoeken. In Vlaanderen is Van Guyse een gewone naam die van gehuse of
guse komt: dat is een gehucht. Geuze staat dicht bij Van de Guchte.
De namen VAN OUDENAARDE en VAN POPERING laten geen

$

:[

twijfel bestaan over de plaatsen van herkomst van hun naamgevers.
Rond 1650 vestigde zich een Claes Bruynseels als smid in Westkerke.
Hij was oud-militair en kwam uit de buurt van Herentals in de Kempen.
Een huis van 66n vertrek werd daar een zele genoemd, vandaar
BRUYNZEEL.
Wie de oude sluis van het geslacht OUDESLUYS zoekt, begeve zich
naar Duiveland, en wel aan de zeedijk bij Ouwerkerk. Namen als
HOEK en VAN DER JAGT bereikten Stavenisse vanaf 1600 vanaf
Duiveland. Mr. A.J.P. Flikweert fit Zierikzee wijst erop dat er veel
meer migratie plaats gevonden heeft tussen Duiveland en Tholen dan
tussen Duiveland en Schouwen.

Het woord HAGE kan allerlei betekenissen hebben: bos zoals in 'sHertogenbosch, ofjachtterrein zoals in 's-Gravenhage. Om wat voor of
welke haag gaathet in feite? Denk ook aan de vorm Verhage.
Veel Tholenaren, waaronder schrijver dezes, stammen af van de familie
NEGENOOGE, die in de zeventiende eeuw in Tholen en Scherpenisse
woonde. Soms maakten ze er maar wat van, zelfs op een grafzerkin de
Grote Kerk van Tholen, want dit komt van Vereenooghe, en dat weer

van Van Eenoo. Van of Ter Eenoo komt van een benoeming voor
woest land zoals ook het Duitse Eindde op eenzaamheid duidt. De
naam Vereenooghe kwam ik tegen in Steenvoorde, net over de Belgisch/Franse grens, waar de Beeldenstorm destijds uitbrak. In de kustplaats Dieppe aan Het Kanaal herinnerde de naam Lapostolle meteen
aan de vroegere naam APOSTEL op Tholen.
A"

Beroepen

Verder bestaan er een heleboel achtemamen die het beroep van een
voorvader weergeven. SLAGER, een Hollands woord, heeft niet de
betekenis van het Zeeuwse woord slachter: een slager is een koperslager of een touwslager. Men denke hierbij niet aan gewone touwtjes,
maar ook aan kabeltouw ten behoeve van de scheepsbouw.
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lier, die ons niet als braaf beschreven wordt (hij was niet kouwster),
had gediend onder de ritmeester Buat die in 1666 in Den Haag terechtgesteld was. Vroeger had je van Ritmeester ook sigarenbandjes. De
naam Bolier is van wat onduidelijke herkomst. Het woord slaat niet
alleen op het vervaardigen van bepaalde ronde dingen, maat heeft meer
betekenissen. De naam komt uit de omgeving van Orl6ans.
In de 17e eeuw heeft er een Nederlandse kolonie op Canvey Island bestaan, een eiland in de mond van de Theems. Daar zaten ook Tholenaars. Werd Pieter Barthelmeussen HUTSPOT soms zo genoemd omdat hij een taaltje brabbelde met allerlei onverstaanbare Engelse woorden ertussen? Weliswaar trouwde hij in 1662 in Scherpenisse, maar hij
was op Canvey Island geboren. Hij was lang de enige niet. In 1740 was
er nog een notaris Hutspot in Sint-Maartensdijk. Er hebben trouwens
tot in de twintigste eeuw seizoenarbeiders van het eiland Tholen in de
Engelse landbouw gezeten.
DE GRAAF, HARTOG en misschien DE KONING ook wel, zijn namen die wellicht eertijds op een huis of een herberg stonden. Maar ze
waren toen langer, bijvoorbeeld 'De Graaf van Buren'.
Aardige beroepsnamenziin KLEPPE en zijn compagnon KLIPPEL. Ze
hebben te maken met klepel en kleppe(r) of een ratel. Zodoende hebben
we hier te maken met de klokkenluider en de dorps- of stadsomroeper.
DE KAERTSTEECKER, DE KAESTEKER, CASTEKER en wat dies
meer zij, sloeg niet op verslaving aan het kaartspel, maat diende
KAASSTEKER te zijn. Zoals op chassis van Duitse vrachtauto's KASBOHRER gestanst te lezen staat. Na de herroeping van het Edict van
Nantes in 1685 trok een nieuwe stroom Franse vluchtelingefi naat
Duitsland, Engeland en de Nederlanden. In de 18e eeuw heeft de stad
Tholen een bloeiende Waalse kerk gekend. Maar door vertrek naar elders en overgang naar de Grote Kerk ging bedoelde gemeenschap allengs achteruit. In tegenstelling tot Walcheren, waar het wemelt van
Franse namen, heeft Tholen weinig te bieden. Immigranten uit Wallonie en heel Frankrijk hebben namen ingevoerd als KETTING van Qu6-

tin, belastingontvanger, tollenaar. Voorheen kwam ook MARICO voor,
hoefsmid. En spant niet GUILJAM, van Guillaume, de kroon?

Verspreking
Honderden jaren lang kwam 6n op Tholen 6n op Zuid-Beveland een
ANDRIES STEKETEE voor. De oudste tot nog toe is Andries Jacobse
Steketee, die v66r 1600 in Westkerke geboren werd en er ook gestor28
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