Concept Zeeuwse erfgoedlijnen met onderwerpen/thema’s, een icoon en producten/arrangementen/menukaart cultuur-toeristisch aanbod per lijn als voorbeeld en/of ter inspiratie | versie 8 maart 2019 > ter bespreking 2,3,4 en 5 april <
VERHAALLIJNEN VAN
ZEELAND
1. Schorren, slikken en
polders: land van
overkanten
Nergens is het ontstaan
van Zeeland nog zo
goed af te lezen als in
het Verdronken Land
van Saeftinghe. Het
geeft een beeld van het
ontstaan van het
huidige Zeeland, leven
op het ritme van het
getij.
2.

Strijd tegen het water:
verdronken en herrezen
In de loop der eeuwen
zijn delen
van Zeeland vele malen
overspoeld en weer
herwonnen op het
water. De grootste
watersnoodramp van de
laatste eeuwen was de
Watersnoodramp van
1953.

3.

Sterk Zeeland:
strijdtoneel in de delta
Zeeland is een van de
zwaarst verdedigde
gebieden in Nederland.
De Scheldedelta is in
strategisch opzicht
belangrijk en Zeeland is
bovendien een
grensgebied. Al vroeg
werden hier militaire
verdedigingswerken
opgericht.

THEMA’S / ONDERWERPEN
-

4.

Zwarte schuren en
stoere paarden: leven
en werken op het
platteland

-

Op de vruchtbare
Zeeuwse klei stond het
dagelijks leven in het
teken van het agrarisch
bedrijf. Van de schapen
op de schorren tot de
Zeeuwse tarwe die met
paardenkrachten werd
geoogst.

-

-

-

ICOON

MENUKAART/MOGELIJKE PILOTS / PMC’S (INDICATIEF)

Oosterschelde en Westerschelde
Eilandenrijk
Schorren en slikken
Sporen Neanderthalers
Archeologie: werktuigen, oudste
aardewerk
Hollestellen
De lange kustlijn
Inpolderingen, oudland en
nieuwland, landinrichting
Binnendijken
Land van Saeftinghe
Pontjes / overzetveren
Vuurtorens en kustlichten
Zeelandbrug
Westerscheldetunnel
Verdronken dorpen en steden
Dijken, dammen en inlagen
Moernering
Paalhoofden
Muraltmuren
Stormvloeden en dijkvallen
Sluizen
Gemalen en watergangen
(binnenwater)
Deltawerken (stormvloedkering)
Andries Schraver
Johannis de Rijke (Colijnsplaat)
Dijkwerkers en polderjongens
Wateringen en waterschappen

…

Castellum Aardenburg
Ringwalburgen
Mottes en kastelen
Forten (w.o. Rammekens en
Ellewoutsdijk)
Kazematten
Vestingsteden/vestingwallen
Staats-Spaanse Linies
Graf van Hobein
Dodendraad
Atlantikwall
Slag om de Schelde
Liberation Route Europe
Militaire inundaties
Luchtwachttorens en
schuilkelders Koude Oorlog
Krijgsgeschiedenis, marine
Michiel de Ruyter, admiraal
Evertsen
Landbouw(geschiedenis) vanaf
de nieuwe steentijd
Brabers
Vlaamse klooster en
schorrenbeweiding (schapen)
Zoutwinning (en moernering)
Meekrapcultuur
Vlashandel en –nijverheid
Zeeuwse schuur
Zeeuws trekpaard
Agrarische ambachten
(wagenmakerij, hoefsmederij/
travaljes)
Klompenmakerij
Ringrijden en straô
Streekdrachten
Gaaischieten
Paeremes
Landarbeiders

…

…

…

5.

Heren en kerken: macht
en geloof
Politiek en religie
drukten hun stempel op
Zeeland. De gebouwen
die geestelijkheid, adel
en regenten oprichtten,
bepalen het beeld van
de steden en het
platteland.

6.

Poort naar de wereld:
ontdekken en
ondernemen
Als knooppunt in de
overzeese handel en
toevluchtsoord voor
migranten keek Zeeland
over zijn grenzen. De
internationale
contacten kleurden ook
het culturele leven.

-

…

-

Kastelen
Kerken
Kloosters
Boerenelite
Adel en geestelijkheid
Dorpstypen
Buitenplaatsen
Soeverein bestuur
Wandtapijten Staten van
Zeeland
Abdij Middelburg
Stadhuizen
Regenten
Sociale stratificatie
Religieus leven (processies,
heiligenverering etc.)
Vroege handelsnederzettingen
(Ganuenta met Nehalenniacultuur, Walichrum, Scaltheim)
Havensteden
Scheepvaart
Handelscompagnieën (VOC,
WIC, MCC [archief UNESCO])
Kaapvaart
Smokkelhandel
Gouden Eeuw
‘Exotische’ producten: porselein,
sits, specerijen
Vluchtelingen en migranten
Jacob Roggeveen
Philippus Lansbergen, Isaac
Beeckman, telescoop
Goedaert, Rijckhals,
Middelburgse fijnschilders
Frans Naerebout
Badplaatsen en badcultuur
(Cadzand, Domburg e.a.)
Spelerijden
Schilderkolonies Domburg en
Veere
Dichters, schrijvers,
componisten
Antroposofen
Vakantiehuisjes, hotels, etc.

-

Visserij (geschiedenis)
Gastronomie
Streekproducten en –gerechten
Schaal- en schelpdieren
Lamsoor, zeekraal, zeewier
Zwarte bessen
Appels en peren
Bolus
Boterbabbelaars
Zeeuwsche chocolaad
Aardappelen, uien
Zeeuwse tarwe
Palingbroodje
Varkensslacht

…

-

Kanalen
Spoor- en tramwegen
Dirk Dronkers
Industriële ontwikkeling
Kanaalzone
Sloegebied
Scheepswerf De Schelde
Nutsvoorzieningen
Watertorens
Vliegvelden (Nieuw-Haamstede,
Vlissingen, Midden-Zeeland)
Kerncentrale
Landinrichting
Ontpoldering

…

-

7.

8.

9.

Het Zeeuwse licht: de
kust ontdekt
De zee, het strand en de
duinen oefenen al
eeuwen grote
aantrekkingskracht uit.
De Zeeuwse kust is een
bron van vermaak,
inspiratie en
gezondheid.
Zilt en Zoet: smaken
van Zeeuwse bodem
Met zijn vruchtbare
gronden en wateren
heeft Zeeland een grote
rijkdom aan smaken te
bieden. Ook in
bakkerijen, fabriekjes en
keukens werden smaken
geboren. Dankzij de
bolus en Zeeuwse
chocolaad heeft het
culinaire verleden nog
meer verrassingen in
petto.
Nieuw Zeeland:
moderne bedrijvigheid
en veranderend
landschap
Op zoek naar nieuwe
bronnen om welvaart en
welzijn te verzekeren.
Kanalen, spoorwegen en
industrie gaven delen
van de provincie een
heel nieuw uiterlijk. De
inrichting van het
landschap ging op de
schop.

-

-

…

…

