
STRAAT]{A MEN IN O UD-I/O S SE ME ER

door Hans Zuwdeeg

Oud-gemeentearchivaris Hans Zuurdeeg is een aantal jaren bezig
geweest om alle straatnamen op Tholen en Sint Philipsland in kaart te
brengen. Uit zijn verzamelde gegevens volgt hier een bloemlezing be-
treffende Oud-Vossemeer.

In de gemeentewet van 1851 werd de verantwoordelijkheid voor de straat-
naamgeving toebedeeld aan de gemeente. In de l9d" eeuw is het systeem
van straabramen en huisnummers in ons land gaandeweg ingevoerd. Vaak
werden de namen die in de volksmond waren ontstaan, en die bijvoor-
beeld de functie of ligging van een straat aangaven, toen officieel. Er zijn
voor Oud-Vossemeer wegenleggers uit 1884 en ll7. De gemeenteraad
besloot in 1951 om de eerste straatnaamborden aan te brengen binnen de
bebouwde kom. Voor het buitengebied liet dat besluit tot 1966 op zich
wachten. Met ingang van I april 1955 is de straatgewijze huisnummering
ingevoerd, tevoren werd met doorlopende wijknummers en -letters ge-
werkt.

De naam Vossemeer is vermoedelijk gevormd uit twee toponiemen name-
lijk uit Vosvliet, een kreek die langs de Broekpolder stroomde en de Ma-
re, eveneens een kreek in dit gebied. De volksetymologie heeft dit begre-
pen als een vos die een mare (dat men heeft opgevat als een worst of een
mareta$ in de bek houdt. Afbeeldingen van deze strekking ziet men wel
op vroeg l6d" eeuwse wapens van Vossemeer. Volgens een beschrijving
van het wapen van 1502 was de mare in de bek van de vos vanouds ge-
bruikelijk.
Het zal duidelijk zijn dat Oud-Vossemeer er eerder was dan Nieuw-
Vossemeer. In Oud-Vossemeer, waar de eerste polders in de l5d" eeuw
zijn bedijkt en ongeveer halverwege die eeuw in de Kerkepolder een dorp
is ontstaan, staat het ambachtsherenhuis. Aan de andere zijde van de Een-
dracht ligt Nieuw-Vossemeer. De eerste polder aan deze zljde van het wa-
ter, Nieuw Kijkuit, is in 1489 bedijkt. De polder van Nieuw-Vossemeer
volgde in 1566. Ze is zeventien jaar later, met andere polders, onder water
gezet om de Spaanse dreiging te weerstaan. In 1609 volgde de herbedij-
king en binnen een jaar zijn de erven van het nieuwe dorp uitgezet.
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Gezicht op Bolshoofd vanaf de Oud-Vossemeersedijk

BOTSHOOFD
Dit is geen straatraam, maar een buurtschap bestaande uit een weg op de
dijk van de Oud Kijkuitpolder waar deze grenst aan de Leguitpolder. Ze
wordt al in 1567 genoemd (Inventaris archief Ambachtsheerlijkheid, re-
gest 598).
Vermoedelijk lag op deze plaats al in de 15d" eeuw een buurtschap die
Clein Vosmaer werd genoemd. De naam Botshoofd - in het Zeeuws
Pes66t - heeft betrekking op het wantij in de Eendracht dat ter hoogte van
deze buurtschap lag; de beide vloedstromen die van de noord- enzuidzlj-
de in deze zeearm vloeiden, botsten daar op elkaar. Op deze plaats was
weinig stroming waardoor dit een goede plaats was voor een overzetveer.
Dit veer van Vossemeer op Kijkuit is in 1493 voor het eerst verpacht.
Pachter werd Hugo van Dinel. Naast het veergeld moest in 1511 ook een
damgeld worden betaald, waarvan de eigen bewoners waren wijgesteld op
voorwaarde dat de ingelanden de dammen aan beide zijden van de Een-
dracht onderhielden. In de eerstejaren van de Tachtigjarige Oorlog had de
veertnan veel last van stropende soldaten. In 1573 namen soldaten de
veerpont in beslag. In 1580 werd voorgeschreven dat de veerlieden aan de
westkant van het water moesten wonen. Kort daama is het veer door de
soldaten overgenomen en bediend. In 1583 werden de dijken van de Bra-
bantse polders langs de Eendracht doorgestoken en het land onder water
gezet, en was er wijwel geen verkeer meer. Bij het Twaal{arig Bestand
gaven de militairen het veer wij en kon het weer worden verpacht. In
1628 bepaalden de Staten van Zeeland nadrukkelijk dat er geen katholie-
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heerlijkheid, regest 727).In de volksmond wordt ze veelal als 'de Buurte,
aangeduid. Aan de noordkant van de straat lag de 'dronk ofsoogenaamde
Doele' (Rechterlijk archief Zeeuwse eilanden inv.nr. 5595, blz. 2 dd.
t7s9).
It 1967 en 1974 zijn pogingen ondemomen om deze straatnaam te wijzi-
gen. De bewoners van de Kalisbuurt vonden de naam denigrerend. De
gemeenteraad hield echter vast aan de historische naam. Oorspronkelijk
betekende kalis: vagebond ofschooier. Tegenwoordig duidt deze term op
een berooid persoon of een arme drommel.
Een tegenhanger van deze buurt was de Rijkebuurt, in het zuidwesten van
de Oud-Vossemeersepolder. In dezelfde polder lag echter ook een Cale-
buurt.

KNIPDORP
Het Knipdorp was een doodlopende steeg die uitkwam in de Molenstraat.
Tegenwoordig ligt hier de Burgemeester Versluijsstraat. Ze wordt ge-
noemd in 1904 (Archief gezondheidscommissie, inv.nr. 6lb).
Rond 1900 stonden hier dertien eenkamerwoningen; een blok van zes en
een blok van zeven woningen met een grondvlak van4,30 en4,Z5 bij 4 m,
met onder het dak een zolder. De beide woningen aan de Molenstraat wa-
ren tweekamerwoningen. Welputten, regenbakken en privaten waren voor
gemeenschappelijk gebruik. De laatste acht woningen zijn in 1969 ge-
sloopt. Landbouwer Comelis Henricus de Wit liet deze huisjes in 1874
bouwen. Zqnzoon,landbouwer Adam Christiaan, verkocht ze in l9l9 aan
diverse particulieren.
Mogelijk houdt de naam verband met een bijnaam. Misschien hield de
eigenaar zijn uitgaven goed in de gaten; hield hij de hand op de knip, de
knip van zijn portemonnee.

QUARTIER
Dit straatje, een doodlopende zijstraat van de Veerstraat, ontleent zijn
naam aan het militaire quartier dat hier was. Het is het Franse woord voor
kwartier, dat in dit geval de betekenis heeft van tijdelijke verblijfplaats
van militairen. Denk hierbij aan inkwartieren, het huisvesten van militai-
ren. De naam wordt al genoemd in 159411595 (Archief Rekenkamer C, nr.
l88s).
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog, onze wijheidsstrijd tegen Spanje (1568-
1648), hebben de Spanjaarden naast het verbeteren van de fortificatiewer-
ken van de stad Tholen op en aan de zeedijken van het eiland versterkin-
gen opgeworpen. Het Spaanse Bolwerk op de noordoostelijke hoek van de
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In de transportregisters van Vossemeer is meerdere malen sprake van het
transport van hutten. Aan het eind van de oorlog, n 1647, leverde Jan Jan-
se Strijd te Tholen twee nieuwe hutten aan het Nieuwe Veer aan Adriaan
Adriaanse Otter voor 50 ponden vlaams. De belending was: zuid 'het huys
daer den cappeteyn in plach te wonen' en noord de resterende hutten
(Rechterlijk archief Zeeeuwse eilanden, inv.nr. 5504, blz. 83). Van het
Capiteinshuis 'staande en gelegen in 't Quartier' is ook in 1709 sprake.
Appolonia Reinouts verkocht dat jaar het gebouw aan schipper Cornelis
Cornelisse Boomgaat voor 500 Carolus gulden (Rechterlijk archief
Zeeuwse eilanden, inv.nr. 5506,b12. 97).In 1775 wisselde hier nog een
'barakke, keete en daeraanbehorende' van eigenaar. lJit deze akte blijkt
dat een barak meerdere kamers had en werd bewoond.

RING
Deze straabraam is op 30 oktober l9l4 door de gemeenteraad vastgesteld,
maar werd al in 1565 genoemd (Rechterlijk archief Zeeuwse eilanden,
inv.nr. 5585, blz. 15v).
Vanouds was de kerk het middelpunt van het dorp; rond de kerk lag het
kerkhof. Het geheel was omgeven door de kerkgracht. De eerste huizen
werden rondom de kerk gegroepeerd, zodat vanzelf een ringstraat ont-
stond die door de ingezetenen moest worden onderhouden. In 1605 wei-

De noordkant vun de Ring gezien vanaf de Zilverstraat, waar in 1906 zoveel
water stond dat je er met een bootje kon varcn.
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