
 

 

HHeett  NNeehhaalleennnniiaa  CCdd--pprroojjeekktt  vvaann  ddee  ZZeeeeuuwwssee  fflluuiittiisstt//ccoommppoonniisstt  JJuulleess  BBiitttteerr  
 

In 2005 presenteerde de Zeeuwse fluitist Jules Bitter zijn Nehalennia Cd-project tijdens de officiële 
opening van de reconstructie van een Nehalennia-tempel te Colijnsplaat door de toenmalige 
Commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland Wim van Gelder.  
 
Zowel wetenschappers als geschiedkundigen zijn het er over eens dat Nehalennia een unieke lokale 
moedergodin is geweest die in verband kan worden gebracht met bescherming (op zee), vruchtbaarheid, 
overvloed en de cyclus van leven en dood. 
Wellicht al lang voor de Romeinen Zeeland rond de jaartelling binnen vielen, was er in dit strategisch 
belangrijke kustgebied sprake van een Nehalennia-cultus, en zowel in Domburg als in Colijnsplaat heeft 
men resten gevonden van een Gallo-Romeins Nehalennia heiligdom.  
Beide tempels zijn uiteindelijk door het stijgen van de zeespiegel onder water verdwenen. 
De tempelvondsten laten zien dat de Nehalennia-verering door de Romeinen is overgenomen in de ruim 
300 jaar dat ze dit Gallo-Germaanse gebied bezet hielden. De vele archeologische vondsen, waaronder 
honderden z.g. votiefstenen met inscripties en afbeeldingen, bewijzen dat Nehalennia in de Romeinse 
periode vooral een beschermgodin is geweest voor zeevaarders, handelaren en legionairs.  
Buiten Zeeland zijn tot nu toe geen bewijzen gevonden van een Nehalennia verering en zodoende kan 
men zelfs spreken van een unieke lokale godheid, een “Zeeuwse” Godin met een geromaniseerde naam. 
 

HHeett  NNeehhaalleennnniiaa  ccdd--pprroojjeecctt  oommvvaatt  22  aaffzzoonnddeerrlliijjkk  ttee  vveerrkkrriijjggeenn  CCdd’’ss    
 
1  CCdd  NNeehhaalleennnniiaa  SSuuiittee : instrumentale Cd =  9 tracks/thema’s rond Nehalennia / Ned-Eng Cd-boekje 
2 CCdd  NNeeeellttjjee  eenn  ZZoouuttbbaaaarrdd : verhaal Cd met muziek-, achtergrondgeluiden = 11 tracks / Ned Cd-boekje 
    Laatst genoemde Cd ook verkrijgbaar als Duitse en Engeltalige uitgave met bijbehorend Cd-boekje. 
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DDee  NNeehhaalleennnniiaa  SSuuiittee is een sfeervolle instrumentale Cd waarin negen Nehalennia thema’s verklankt 
worden in een toepasselijk Keltisch klankidioom, aangezien het Zeeland van omstreeks de jaartelling 
zich in een Keltisch-Germaanse invloedssfeer bevond. Dat is o.a. gebleken uit de archeologische 
vondsten van Domburg en Colijnsplaat en recentelijk bij opgravingen in Ellewoutsdijk. 
In het mooie en informatieve full color Cd-boekje (22 blz Ned-Eng) staat veel historische achtergrond-
informatie over de Nehalennia-cultus en over Zeeland in de Romeinse Tijd. 
De teksten staan afgedrukt op 9 kleurrijke illustraties van kunstenares Marian Aerssens. 
Hieronder enkele voorbeelden. 
 

                          
 

                          
 

 

NNeeeellttjjee  eenn  ZZoouuttbbaaaarrdd is een spannende vertelling “voor kinderen van 7 tot 77 jaar” . (Ned/Eng/Dui) 
De Keltische achtergrondmuziek en toepasselijke klankeffekten zorgen er voor dat de luisteraar kan 
opgaan in dit verhaal waarin Zoutbaard een driekoppige zeedraak moet verslaan om met Neeltje, de 
zeemeermin en tevens dochter van Nehalennia, te kunnen trouwen. Na een lange gevaarlijke zeereis 
slaagt hij hier in dank zij de hulp van Neeltje, de dolfijnen en Cu de (zee-)hond. 
Deze verhaald-Cd is destijds in samenwerking met het bekende Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans gemaakt.  
Neeltje en Zoutbaard zijn de twee karakters van dit themapark in de monding van de Oosterschelde. 
Een van de mogelijke verklaringen voor de naam Nehalennia heeft te maken met het oplichten van de zee 
door fluoricerend plankton, en dit tot de verbeelding  sprekende magische verschijnsel komt uiteraard 
aan bod. 
 
DDeezzee  lleeeerrzzaammee  vveerrhhaaaall--CCdd  iiss  vveerrkkrriijjggbbaaaarr  iinn  33  ttaalleenn  ::  NNeeddeerrllaannddss,,  DDuuiittss  eenn  EEnnggeellss..    
De Cd-boekjes bevatten naast informatieve teksten ook 11 originele illustraties die als kijkprenten 
bedoeld zijn bij de 11 tracks, en deze zijn van de hand van de bekende Vlaamse beeldend kunstenaar 
en glas-in-lood ontwerper Rudy Bellemans. Hieronder enkele voorbeelden. 
 

     
 
  
Beide Cd’s zijn ook zeer geschikt voor edukatieve doeleinden: groep 8 en brugjaar. 
Jules Bitter is ook bereid om een Nehalennia-lezing of concert te geven en projekten te begeleiden. 
Op zijn Engelstalige website zijn demo-Mp3’s van deze 2 Nehalennia-Cd’s en andere Cd’s te beluisteren:  
http://www.whistle-flute.com/?Shop:CD_Nehalennia_Suite  
http://www.whistle-flute.com/?Shop:CD_Neeltje_and_Saltbeard = Engelse uitgave. 
 
 



 

 

Deze unieke Cd’s zijn inmiddels in vele winkels en webwinkels te koop en een aantal scholen heeft 
inmiddels een Nehalennia-project gedaan. 
Er zijn sinds het uitbrengen ervan zeer veel positieve reacties binnen gekomen uit binnen-, en 
buitenland. 
 
EEnnkkeellee  bbeellaannggrriijjkkee  wwiinnkkeell  vveerrkkooooppppuunntteenn::    
 
Museum voor Oudheden (Leiden)   
Het Archeon (Alphen a/d Rijn)  
Deltapark Neeltje Jans (Kamperland) 
 
De verkoopprijs per Cd: € 12,50 (excl.verzendkosten) (winkelprijs per Cd: € 15,-) 
Te bestellen: julesbit@zeelandnet.nl  Tel +31 (0)113 562806 
Info-pdf aanvragen tav inkoopprijzen winkeliers: julesbit@zeelandnet.nl  
 

                                
                                Winkelposter: klik op een van de links om gratis te downloaden  

 
 Poster Nederlands     http://www.whistle-flute.com/downloads/poster_nehall_NED.doc.jpg   
 
 Poster Duits                 http://www.whistle-flute.com/downloads/poster_nehall_DUITS.doc.jpg   

   
 Poster Engels               http://www.whistle-flute.com/downloads/poster_nehall_ENG.doc.jpg  

 


