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DARINKDELVEN.

Het nevenstaande plaatje vertoont de afbeelding van
een oud Zeeuwsen bedrijf, de zelnering 1), moernering 2), het selbarnen 3) of darinkdelvengenoemd.Ook
WAGENAAR geeft in zijne Vaderlandschehistorie, IV deel
deze afbeelding; zij is genomen naar een oude schilderijJ die inhet Gasthuis te Zierikzee plagt gevonden
te worden, maar, gelijk alles voor den stroom des
tijds wegdrijft, aldaar door den tegenwoordigen bezoeker te vergeefs zou gezocht worden. Wanneer men
in den omtrek der pas genoemde stad bekend is, zal
men nog al eenige bedenkingen hebben ten aanzien van
het terrein. De toren der groote kerk werd gebouwd
in het jaar iVó\; de schilderij kan dus niet ouder
zijn. Omstreeks of althans eenige jaren na dien tijd
geraakte de afgebeelde nering reeds op den achtergrond; het is ook natuurlijker, dat eenig voorwerp
of bedrijf door het penseel aan de nakomelingschap

1) Nering Tan zo-.it 1) Nering 10 het product 'Tan den zacbten grond.
3) Het branden van rout.
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wordt overgeleverd, wanneer men te gemoet ziet,
dat dit in natura het geval niet zal blijven , dan dat
men het aldus bewaart, zoolang het nogin niemands
gedachten kan komen, dat men eenmaal de levende
aanschouwing zal moeten missen. De onderlinge verhouding tusschen de kerken van Zierikzee toont aan,
dat het 141,igt van de oostzijde der stad genomenis,
op eene voor dit onderwerp zeer gepaste plaats, de
Zelhe, zoodat de gebouwen op de regterzijde van het
plaatje geene andere kunnen zijn, dan ter plaatse van
den Heunaars- of Scheepstimmerli.k. A!aar welkedan
de vijf dorpen zijn, die hunne torenspitsen verheffen,
zouden wij aan den schilder moeten vragen; doch wij
zagen reeds — de schilderij is van eenen overleden
meester. Het schijnt mij toe, dat hij de vrijheid
genomen heeft, eene rigting op zijn eigen houtje te
kiezen, en de vijf Duivelandsche dorpen heeft willen
afbeelden. In lien Zuidhoek en naar het havenhoofd
heen, hebben nimmer die dorpen gelegen, welke op
het prentje staan. Doch dit zij zoo: wij vergenoegen
ons met onzelezers opmerkzaam te maken op de hoofdzaak , zijnde het uitspitten, vervoeren, opstapelen en
verbranden van de zoogenaamde datink of derrie,
welke oudtijds in Zeeland diende tot bereiding van
het zout. Terwijl wij dit plaatje, meest als iets oudZeeuwsch, in dezen jaargang mededeelen, willen wij
er een paar woorden bijvoegen over het bedrijf zelf,
waarbij wij wel den geschiedkundigen niets nieuws
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kunnen zeggen, maar waarvan men de herinnering
voor een grooter publiek, niet gtheel ongepast rekene!
De Ilomeinsche schrijvers, dieover de Germaansche
volken handelen, zeggen, dat deze zout vervaardigden
door het gieten van water (natuurlijk van zeewater)
op brandend hout. De geleerde kenner der Zeeuwsche
oudheden en geschiedenis, J. AB UTRECHT ÜRESÏEL-

HUIS, brengt dit bedrijf in verband met de Godsdienstplegtigheden en begrippen der oude Zeelanders i ) .
In alie gevallen, toen de slijken en gorsen, die
naderhand de Zeeuwsche eilanden hebben uitgemaakt,
begonnen bewoond te worden, gevoelde men de behoefte aan zout, onmisbaar bij de meeste, ook de
eenvoudigste spijzen , onmisbaar vooral voor menschen,
wier voornaamste bedrijf en voedsel in visschcn bestond. Bij de gebrekkige gemeenschap tusscben onderscheidene landen, wasnogniet tedenken aanaanvoer
van elders. De eerste bewoners dezer eilanden waren
dus genoodzaakt, er zich opandere wijze van te voorzien. Hout om te verbranden en niet zeewater te
blusschen, gelijk door andere kustbewoners gedaan
werd, was hier niet voorhanden. Maar al spoedig
merkte men op, dat de derrie, diein Zeeland onder
de bovenlaag, de klei, wordt aangetroffen, uitgespit
en gedroogd zijnde, eene soort van turf vormt, die
leer goed brandt, en de plaats van het hout kan

»; Verbind, by bet Zeeuwsche Genjot.chjp , Hiddclb. 1845, 1,1. !:•
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vervangen. Deze darink, die, even alsde turfvcenen,
eigenlijk bestaat uit de vergane overblijfselen eener
voormalige plantenwereld vantijden, tot welke de
geschiedenis niet opklimt, werd dan ook reeds vroeg
gebezigd, om tot de zoutbereiding te dienen. Aan
plaggen gestoken en op stapels gedroogd, werd
dezelve in brand gestoken, en daarna met zeewater
begoten, wanneer men een fijn witzout uit deasch
afscheidde. De geschiedschrijver CORNELIUS BATTUS
meldt,5)dat ditbedrijf in Zeeland reedsinhetbeginvan
de dertiende eeuw werd uitgeoefend, en waarschijnlijk
had dit reedsvroeger plaats. Hetgeschiedde misschien
in de eerste tijden alleen tot eigen gebruik, maar
weid vanlieverlede, bij de uitbreiding vanhandelen
scheepvaart, ook een belangrijk handels-artikel, en
wel zoo, dat destad Zierikzee daarvan rijke winsten,
zoo niet hare eerste opkomst reeds te danken heeft.
Want, hoewel niemand de fabel meer gelooft vanzekere ZIMNGCS, die, uit Pannonie verdreven , aanwezen
en naam aan deze stad zou hebben gegeven, het
schijnt mij toe, dat er een naauw verband bestaat
tusschen dien naam en het bedrijf, waarvan wij
spreken. Ik houde Zierikzee voor hetzelfde als darinksee, eene zeeplaats (ee) met of in de darink. Er is
eene groote overeenkomst in de oud-Duitsche taal,

P) ZieBiiotUBii«, Chrm. MR /«land, (ullg. Tin DOIHORH) D.II **>•

i3;i

van welke de Nederlandsche een tak is, tusschen de
d en de z, blijkens de uitspraak van het Engclsche
the, het Hoo-gd.zwingen, Nederd. dwingenen honderd
andere woorden; ook het woord zoom wordt door
BILDRRDIJK 6) gehouden voor hetzelfde met toom.
De naam Zierikzee wordt ook dikwijls geschreven
Zierincksee. BOXUORJÏ schijnt eenigzins op het spoor
van deze afleiding geweest te zijn ; althans uit de
melding van zekere zoutmaat Zieriklepel te Romerswaal leidt hij af, dat Zicrik oudtijds zout beteekende.
Daarvoor blijft hij evenwel het bewijs schuldig ; hij
noemt het alleen «bedenkelijk.» En zoo zou dan de
naam der Homerswaalsche zoutmaat hare verklaring
vinden door de onze, indien derrie, derink, Zirink,
niet de beteekenis hadde van zout in het algemeen,
maar eigenlijk van het uit darink bereide zout zoowel
als die van de uitgegravene stof zelve. Ja, wij hebben
aanstonds deverklaring van den naam der Zelke, eenen
heuvel van darink-asch bij Zierikzee; want evenzeer
zijn de l en r wisselletters, als de den z het zijn,
en zoo behooren de op het eerste ge/.igt zoo verschillende woorden zei, derrie, darink, zelke, zierik
tot éénen en denzelfden stam. Doch ik kan mij hier
niet verder verdiepen in het aanprijzen mijner afleiding van den naam der stad Zierikzee, welke mij
zoonatuurlijk toeschijnt, dat het mij verwondert, haar
nergens te hebben aangetroffen.
' dtr Xmamtr op 'I
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Zoolang dit uitdelven van de als brandstof tot het
zoutinaken benoudigde darink zich bepaalde tot de
schorren en hoogten buitendijks, deed hel glene schade;
maar bij de toeneming der indijkingen , en tevens liet
vermeerderen van de behoefte aan zout door vermeerderden uitvoer, begon men er het beverschte land
binnen.'Jijks eveneens toe te vergraven. De reeds genoemde geschiedschrijver CORMEMUS BATTUS, beklaagt
er zich over, dat aldus de vruchtbaarste velden ip
moerassen werden herschauen , en er zijn in Schouwen bepaaldelijk nog plaatsen , waar men de sporen
dezer uitgravingcn duidelijk van de voormalige geulen
en kreeken onderscheiden kan. Het bc| aaide zich
niet enkel tot Zeeland. HADIUAMS JLMLS zegt hetzelfde van Holland, en ofschoon het gevoelen van
wijlen Mi. J. J. RAEPSAET overdreven zij, die er den
oorsprong in vindt van de poelen en moerassen van
Frankrijk, België en Nederland, tot van de kern
des Haarlemmermeers toe, het werd echter al vroeg
noodig, dat Grafelijke keuren van de helft der d e r tiende e?u\v af, dit gevaarlijk bedrijf beletteden. In
het zoogenoemd Groot Privilegie wordt door MARIA
VA.\ BoLRGO>Dië (1V76) beloofd, dat zij voortaan geene
verlofbrieven meer zou geven tot het darinkdelven
binnensdijks, en keizer KAREL V gaf in 1513 er
een verbod tegen uit, ook wegens de daardoor veroorzaakte ongezondheid. Het verbod schijnt echter
jteer te zijn overtreden ; althans het werd nogmaals

Dr Z o l d e r i n g o f hei Dil ' i n k c l e l v e i i ,zoo .ils lie!

X e i ' b i n i l n i l •.;'• <•<• 1<•i n l w e I'd .
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»er-nieuwd den 10 February 1527. 1) Vande niet
in het licht gegevenc bepalingen op dit punt halen
wij er twee aan; eene van ANNA VAN BoUGoNDië,
vrouw van Itavestein, Duiceland en SummclsJijk, van
1W3, in welke het heet: «Item soocn sal nieinandt
«darijnck ut den lande van Duvelant voeren, olTte
«vercopen om ut te voeren op de verbeurte des d a orijncks eneen'boete van X pont, daer toe utgenomen
«den moerluijdcn van haer barnijnge (den persoon,
wiens erkend bedrijf het was o,) eigen of aangewezen land, mits:) «dies suilen sij denrechter daerom
«bidden.» En van ADOLF VAN BOLUGONDIC, 25 Maart

1536: «dat niemamlt voortacn wie hij sij, binnen
«onse lande van Duvelant derrij sal mogen delven,
«op de boete van C ponden swarton en den derrij
«geconfijqueert.» Doch zegt HLIGERSBERU teregt:
«alenhaddet niet verboden gheweest, hetsoude hemsel«ven verboden hebben.» Want toen dekoophandel met
Frankrijk, Spanje en Portugal zich uitbreidde, begon
men in het laatst dervijftiende eeuw het ruwe zeezout
vandaar aan te voeren, hetwelk in zoutkeeten gezoden en gezuiverd, beter en goedkooper zout gaf. 2)

(11 Ia de Memoir»» de l'aeademie de Bruxeellee , 1780 I. 336, staat een«
memoere* aur la nature da tel. eoenment, dont lee ancient Beiget et Germaine fanaient ueage, »sarin met troeven wordt aangewezen, bee weinig zuiver rout men door selbarning trok, toodal bet niet te verwonderen if. dat bij
de moeijrlijkbeid om de noodige darink le bekomen, eu bij bet aanvoeren Tan
nieuw zeciout, het laatste de oude selneriug geheel verdrong. Haar ik beb
die wiemoirea evenmin als een stuk iu den Ménager de Gond, 18Î9 over het
»elbarnen , kunnen nazien.
(t) SallLLEGinCB , chron. tan Zeel 810.
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In onderscheidene Zeeuwsche steden is deze trafijk lang eene rijke bron van welvaart geweest, van
welke nu slechts eene tlaauwe schaduw in een paar
zoutkeeten is overgebleven.
Een bewijs van de uitgestrektheid der_selnering te
Zierikzee is de reeds genoemde Zelke. Het is een
vrij hooge heuvel aan de zuid-oost/ijde der stad,
nabij het sas, hetwelk tot spuijing van de haven
in het Dijkwater ligt. Dezelve bestaat uit de asch
der darink, die overgebleven is, nadat het zout er
uit was getrokken. Ten noorden van het Dijkwater lag in vroeger tijd een soortgelijke heuvel, waarvan de stof van tijd tot tijd door de stad verkocht
en naar de glasblazerijen vervoerd is. De nog bestaande Zuidzelke zal niet_ dertijd denkelijk hetzelfde
lot ondergaan. Tot hiertoe dient hij alleen tot eene
uitspanningsplaats voor de Zierikzeesche jeugd, die
er op Paschen met paascheijeren rolt en zich vermaakt. Men heeft van den met welig gras begroeiden heuvel een allerschoonst gezigt. Oostwaarts op
rust het oog op de vruchtbare velden van Duiveland, en ontdekt de torenspitsen van Ouicerkerk en
Nieuwerkerk, terwijl Oosterland zich achter het bevallig geboomte verschuilt. In het zuiden ziet men
over korenvelden h e n de Oosterschcldemet grootere
en kleinere vaartuigen, en de Bevelanden daar achter, westwaarts de nieuwe haven van Zieriki
ter zijde der stad. In het noorden rijst de spitse
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toren vau Dreischor als eene naald uit den achtergrond der beemden, en ziet men omniddelijk aan
den \oet des heuvels, slechts door den straatwei;
daarvan afgescheiden, de twee scheepstimmerwerveo,
die sedert eenige jaren eene schaduw herroepen der
vroegere welvaart, toen "talrijke visch- en handel—
schepen daar als in een veilig dok lagen, en het
gezigt beperkt werd door eene menigte zoutkoeten,
die de taak op zich namen, opvolgers te zijn, in
het verschaffen aan het grijze Zierikzee
van eene
welvaartsbron, waaraan deze heuvel, klassieke grond
voor die stad, zijn bestaan was verschuldigd.
Oirschot.

H. M. C. VAS OOSTERZEE.

