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holland op z’n smalst

hoewel ‘holland op z’n smalst’ bekend is geworden als typering 

van benepen hollands gedrag wordt het hier in de letterlijke betekenis 

gebruikt. we zijn echter nog niet zover.

dirk van Alten is op 1� augustus 181� geboren in hoek als zoon van 

jacobus van Alten en gerritje smies. van zijn jeugd is weinig bek-

end. dirk, nu boerenknecht in hoek, trouwt op 25 jarige leeftijd met 

de  boerenmeid  Anna michielsen uit Axel. zij krijgen zes kinderen, 

waarvan er vier op jonge leeftijd overlijden. ook dirk overlijdt op de 

relatief jonge leeftijd van 39 jaar.

Anna hertrouwt 1 twee jaar later met de 19 jaar oudere werkman pi-

eter van der hooft en in 1859 krijgen Anna en pieter nog een dochter, 

die de naam Anna krijgt. 2

rond deze tijd is de economische situatie door misoogsten in 

zeeuws vlaanderen erg slecht en veel inwoners emigreren of trekken 

weg uit de regio. 
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ook pieter van hooft met vrouw, dochter en twee stiefzonen ver-

laat zeeuws vlaanderen en arriveert op 14 januari 18�5 in zaltbommel. 

de vermelding in de registers van het bevolkingsregister aldaar 2 is best 

een beetje slordig te noemen (de stiefzonen jan van Alten, geboren 

op 2� september 1843 krijgt als geboortedatum 18 oktober 1844  en 

jacobus van Alten, geboren op 17 aug 1852 wordt ingeschreven met 

het geboortejaar 1851)  waarom  zij in die tijd in zaltbommel moes-

ten zijn is niet bekend, wellicht tijdelijk werk. zij vertrekken weer op 

24 november 18�5 en wel naar holland op zijn smalst. In 18�5 werd 

begonnen met de aanleg van het noordzeekanaal en het vooruitzicht 

op werk inspireerde wellicht tot deze stap.  waar gingen onze polder-

werkers op af?

de situatie: 3

na tien jaar kibbelen werd eindelijk de eerste spa in de grond gezet. 

het werk werd aangenomen door een engelse maatschappij omdat er 

in nederland domweg geen bedrijf te vinden was dat het werk aankon 

en - durfde. van heinde en ver stroomden de arbeiders samen, vaak 

met hun hele gezin, in de hoop een paar centen te kunnen verdienen. 

strandslapers

de losse werklui 

werden in loodsen 

ondergebracht. de 

gezinnen moesten 

maar zien waar ze 

een onderkomen 

vonden. zij groeven 

holen in de duinen 

versterkt en afgedekt 

met op het strand 

gevonden wrakhout. 

Af en toe stokte de 

financiering en legde 

de aannemer het 

werk stil waarop de 

arbeiders doodleuk 

geen geld kregen. 

een keer leidde dat 

tot een opstand waarbij een van de buitenhuizen in velsen waar de 

engelsen kantoor hielden, in vlammen opging. misschien wel een van 

de meeste riskante werkzaamheden was dat van de duikers. de man-

nen wandelden in hun zware pakken met koperen helmen die via 

slangen van zuurstof werden voorzien over de zeebodem en kantelden 

grote blokken beton naar hun plaats in de strekdammen voor de 

haven. ramp na ramp trof het werk. hevige stormen sloegen de pas 
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aangelegde pieren weer weg. regelmatig stortten stukken van het pas 

gegraven kanaal in. een choleraepidemie eiste een aantal slachtoffers. 

toen proef werd gevaren liepen de schepen vast en moest opnieuw 

gebaggerd worden. eindelijk was het werk voltooid. wat de inspan-

ning betreft kan men rustig vergelijkingen trekken met het suezkanaal 

en het panamakanaal. 

 

het verblijf daar heeft niet meer dan drie jaren geduurd, waarnaar het 

gezin terugkeert naar zeeland. sliepen ze in de duinen of kregen ze 

geen betaling voor de arbeid? het is niet ondenkbaar!

jan en jacobus van Alten stichten een gezin in middelburg. jan ver-

huist rond 1883 naar Amsterdam en pieter van der hoofd 4 overlijdt 

op 18 december 1885 in terneuzen.
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