
Slik op de weg 

deur Engel Reinhoudt 

Ja, binnenkort ka je ’t wee verwachte: slik op de weg. A de boeren van ’t land komme mie 

volle voeren petaoten of peeën en vule banden en het regent een bitje dan krieg je dat wee. 

Mae daè gaèt dat stikje nie over. Het gaè over een website die a www.slikopdeweg.blog- 

 spot.nl eêt. Bie een ôôp mensen bekend, mae bie vee ok nie. De man die a t’r achter zat was 

Hans Koert uut Eintjeszand. De krante van 4 september meld’n z’n overlijden. Die was nog 

mae 63. Een eêleboel advertenties verried’n dat ’n eêl geliefd persoan was. Die was 

onderwijzer in Middelburg. De guus uut de klasse schreven over z’n geduldige, goeie uutleg, 

z’n liefde voe geschiedenis en z’n grapjes. Collega’s were a even lovend: groate kennis, 

geduld en vee zurg en inzet voe de guus. A ze je zô herinnere, dan è je ‘r nie voe niks ewist. 

Sinds maerte 2009 schreef ’n geregeld een stikje over een onderwerp dat a meêstal mie wat 

uut de provincie te maeken ao. Die schreef over van aolles en nog wat. Natuur, geschiedenis, 

muziek, evenementen,  bloedkraelen, de Zeêuwse knoppe, paerden, een oeve ier, een kerke 

daè. en gae zô mae deur. Leuke verhaaltjes over –voe oans – aolledaegse diengen. Aoltied 

interessant, goed leesbaer, humoristisch, kritisch, mae mild. Dikkels mie moaie foto’s d’r bie. 

‘Op zoek naè de Zeêuwse henen’ was t‘n. “Een zoektocht naar het Zeeuwse DNA ...... op 

zoek naar het eigene van Zeeland ........ naar het Slik op de Weg. Slik op de Weg, de Zeeuwse 

blog voor de Scheldregio en haar bewoners relativeert dagelijks het leven in de mooiste regio 

van ons land  - de navel van de wereld! In elke blog wordt geprobeerd de Zeeuwse henen te 

ontrafelen - de Zeeuwse peeën te ontdoen van loof en slik ..... vandaar ook de titel van de 

blog: Slik op de Weg!”  

Volgens Hans Koert bliekt de Zeêuw 't naejaer te verkiezen boven de zummer en prumen en 

peren boven kezen en appels en te  drômen van een "spulletje" in de Zak.”  Die schreef in 

algemeên Nederlands, mae goaid’n d’r nog a es een dialectwoordje deurene. A t’n over de 

schaepskoaie schrieft, dienkt ’n even an de stuutmaele en an ievallig weer. De bôômkikker 

noemt ’n de aohepuut en zo kieeg ieder stikje ok qua tekst iets Zeêuws eigens mee. A t’n over 

Slot Ostende schrieft weet ’n op te diepen dat Melis Stoke, de Zeêuwse schriever van de 

Rijmkroniek, vertelt dat het Huse in Goes bezet was deur Boudijn van Reimerswaal, een 

ridder, die a oard’n  toet de Kabeljauwen en het in bezit nam ten koste van Floris van Borsele, 

die a toet de Hoeken erekend wier. Het woord husen is in het dialect bewaerd ebleve: me zitte 

in d’n (h)uzen. Noe zege ze  in de kaemer. Hans Koert was goed thuus in de geschiedenis en 

in taal. Op een leuke meniere wist ’n achtergronden van aollerlei verschiensels  te verklaeren. 

Op 26 maerte kondigd’n die an at ’n ziek was en most stoppe. Op 4 september is t’n overlee. 

A t’r strakjes slik op de weg ligt, zû me an z’n dienke mie respect en spiet. Spiet a ‘slik op de 

weg’ voegoed estopt is. Vergeet nie es te blaeren in z\n schat an verhalen die a t’n nae’elaeten 

eit: www.slikopdeweg.blogspot.nl 

Reacties: Werrilaan 21, 4453 CA 's-Heerenhoek. E-mail: cn.zeeuws@zeelandnet.nl. Het  

stukje is over een maand na te lezen op www.zeeuwsezanger.nl 
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