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Verdronken 
Zwarte Polder  
bij Nieuwvliet. 
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In een snel veranderende en toekomstgerichte wereld presenteert Zeeland de wortels van zijn cultuur, 
zijn verleden en daarmee ook zijn toekomst. In negen verhaallijnen wordt het Zeeuwse erfgoed 
inzichtelijk, tastbaar en beeldend gemaakt. 
Ze zijn onze ankers in deze snel veranderende wereld. De negen verhaallijnen laten zien dat we als 
Zeeuwen ergens vandaan komen. Ze laten zien dat de mooie zaken die in onze provincie plaatsvinden, 
niet toevallig hier gebeuren, maar dat ze vanuit een rijk en vruchtbaar verleden komen. De ankers 
beloven dat we de hedendaagse ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen met veel vertrouwen 
tegemoet mogen zien. We hebben ze namelijk al eerder succesvol het hoofd geboden. 
Dat de verhaallijnen ‘alive and kicking’ zijn is duidelijk. Klimaatverandering voegt een nieuw hoofdstuk 
toe aan onze altijd durende strijd tegen het water (lijn Strijd tegen het water). Zeeland is een land met een 
rijke food-cultuur waar de vruchten van het land, de zee en de overzeese handel ons tot ware fijnproevers 
hebben gemaakt (lijn Zilt en Zoet). Innovatie gaf in het verleden al kleur aan Zeeland: we waren, zijn 
en blijven innovatief in de strijd tegen het water, in landwinning én in ondernemerschap (lijn Nieuw 
Zeeland). Producten uit alle uithoeken van de wereld vinden hun weg naar Zeeland en daarmee naar 
de rest van Europa (lijn Poort naar de wereld). Zeeuwen koesteren hun vrijheid. Niet in de laatste plaats 
omdat daarvoor veel strijd is geleverd. Van de overwinning van Vlissingen op de Spanjaarden in 1572 tot 
de Slag om de Schelde in het najaar van 1944. Een slag die tot de bevrijding van West-Europa heeft geleid 
(lijn Sterk Zeeland). 
De verhaallijnen van Zeeuwse Ankers verwoorden en verbeelden wie we zijn, wat we doen en waarom we 
dat doen. Varend op deze bakens zien we met vertrouwen de toekomst van Zeeland tegemoet!

voorwoord 
anita pijpelink, gedeputeerde Provincie Zeeland
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Monumenten of historische voorwerpen, dat is vaak het eerste waar we aan denken als het over erfgoed 
gaat. Maar erfgoed is meer dan dat. Het gaat ook om immateriële zaken, zoals verhalen en gebruiken uit 
heden en verleden. Dankzij deze verhalen kruipen we in de ziel van de regio en komt het gebied tot leven. 
De aanwezigheid van cultuur en erfgoed is belangrijk bij de keuze van toeristen en recreanten voor een 
(vakantie)bestemming. Ze zijn op zoek naar verdieping en authentieke belevingen via verhalen. Ze willen 
graag ervaringen opdoen die ze kunnen meenemen naar huis, zodat ze iets bijzonders kunnen vertellen. 
Bezoekers zijn bereid verder te reizen als er ergens interessant erfgoed is. Dit maakt dat cultureel erfgoed 
een belangrijke bouwsteen vormt voor het onderscheidend vermogen van een regio.
Ondanks dat slechts 2 procent van de Nederlandse toeristen hun vakantie als cultuurvakantie 
bestempelt, bezoekt een derde van de Nederlanders die een vakantie doorbrengen in Zeeland beziens-
waardige gebouwen.* Ook natuurgebieden en landschappen (natuurlijk erfgoed) kunnen in Zeeland op 
veel bezoekers rekenen. 
Er bestaan verschillende soorten cultuurtoeristen. Er zijn toeristen die speciaal op pad gaan om cultuur 
en erfgoed te beleven. Daarnaast is er de bezoeker die cultuur meeneemt in de mix van ontspanning, 
vermaak en educatie. Aan de andere kant is er de toerist die tijdens een vakantie of dagbezoek culturele 
activiteiten onderneemt ‘omdat je het gezien moet hebben’ en er verder niet te veel bij stil staat. 
De Zeeuwse erfgoedlijnen vormen een kapstok om cultureel erfgoed beter zichtbaar te maken. Het 
is nu zaak dat culturele instellingen en ondernemers komen tot de ontwikkeling van producten, 
arrangementen, thematische diners, fiets- en wandelroutes, zodat de verhalen letterlijk tot leven komen 
en we het samen nog beter beleefbaar maken. 
Zo bouwen we verder aan het onderscheidend vermogen van Zeeland en verleiden we toeristen en 
recreanten naar Zeeland te komen en te genieten van de veelzijdigheid van onze provincie.

*Bron: Themapublicatie Zeeuws erfgoed toeristisch benutten, uitgave Kenniscentrum Kusttoerisme i.s.m. Erfgoed Zeeland, 2018.

Erfgoed en toerisme
Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV Zeeland

Duinen en strand 
bij Oostkapelle.
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Voor het imago en de marketing van Zeeland wordt erfgoed steeds belangrijker. Erfgoed is niet saai of 
‘iets van vroeger’. Het heeft juist alles in zich om gasten en inwoners een unieke en waardevolle beleving 
te bezorgen. Daarom zijn voor de cultuur- en vrijetijdssector de Zeeuwse erfgoedlijnen ontwikkeld. 
De Zeeuwse erfgoedlijnen profileren Zeeland rond aansprekende thema’s die passen bij het karakter 
en verleden van de provincie. Ze brengen ordening aan in de vele verhalen die de vele afzenders over 
Zeeland presenteren. Ze helpen om focus en samenhang aan te brengen en geven handvatten voor het 
vermarkten van het erfgoed doordat ze tot op lokaal niveau in te vullen zijn met concrete verhalen, 
producten en arrangementen. Ze helpen buitenstaanders én inwoners te verleiden om ook minder 
bekende plekken eens te bezoeken.
In binnen- en buitenland wordt met erfgoed- of verhaallijnen gewerkt. Zo hanteert NBTC Holland 
Marketing met HollandCity negen verhaallijnen die elk aan de hand van een thema plekken in 
Nederland aan elkaar koppelen. Verder onderscheidt Zuid-Holland zeven erfgoedlijnen en vormen  
de zes Drentse erfgoedlijnen een inspiratiebron om Drenthe toeristisch op de kaart te zetten.
De Zeeuwse erfgoedlijnen zijn in opdracht van de Provincie Zeeland ontwikkeld door Erfgoed Zeeland 
in samenwerking met de partners van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. De lijnen bieden 
een uitgangspunt voor het herstructureren en verder ontwikkelen van het digitale verhalenplatform 
Zeeuwse Ankers en ze creëren een contentlaag voor Zeeland | Land in Zee. 
De selectie van de verhaallijnen is tot stand gekomen in samenspraak met andere erfgoed- en 
landschapsorganisaties, toeristische ondernemers, beleidsmakers en bestuurders. Op in totaal negen 
bijeenkomsten is met deze partijen in november 2018 en april 2019 nagedacht over wat de iconische 
verhalen van Zeeland zijn en hoe deze verhaallijnen verder ingevuld kunnen worden. Ook hebben wij 
dankbaar gebruik gemaakt van alle suggesties die ons na de bijeenkomsten nog bereikten en hebben 
we geput uit de al bestaande kennis van de Zeeuwse geschiedenis. Zo konden we de verhaallijnen steeds 
meer inkleuren.

Introductie op de Zeeuwse erfgoedlijnen
Marc kocken, coördinator Zeeuwse Ankers, sectorhoofd Erfgoed en Publiek van Erfgoed Zeeland

Lijnenspel op 
Abdijplein.
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Nieuwe ontwikkelingen en vormen van samenwerking geven aanleiding voor nieuwe verbindingen  
en bestemmingen en kunnen in de toekomst worden aangevuld.
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De negen erfgoedlijnen weerspiegelen de veelzijdigheid van Zeeland: het gevarieerde landschap en de 
rijke historie. De ligging aan zee en in de Scheldedelta heeft de loop van de geschiedenis van Zeeland 
voor een belangrijk deel bepaald. We danken er het polderlandschap aan met zijn lange kustlijn, en 
een verleden waarin de provincie verdronken, herrezen en betwist gebied was, handels- en agrarisch 
gewest tegelijkertijd, gelovend in vooruitgang en vernieuwing, in ondernemen en ontdekken, maar ook 
in behouden en beschermen. Meer dan eens ging het land op de schop, maar het behield steeds zijn 
bekoring. 
Iedere verhaallijn leidt langs plekken die daarover iets te vertellen hebben. Dat kunnen musea zijn, 
als aantrekkelijke en laagdrempelige ‘instappunten’ met een informatie- en verwijsfunctie, maar ook 
andere erfgoedlocaties, zoals de Gallo-Romeinse tempel in Colijnsplaat of het oude sluizencomplex 
van Hansweert. De lijnen fungeren bij wijze van spreken als de kapstok met haakjes waaraan alle 
betrokkenen hun jas, dat wil zeggen hun activiteit, evenement, bezienswaardigheid et cetera kunnen 
ophangen.
Op een kaart kunnen de erfgoedlijnen als metrolijnen en de locaties als stations worden weergegeven. 
Niet alle plekken staan overigens daarop aangegeven; de kaart is bedoeld om een indicatie te geven 
van de spreiding en de veelheid aan locaties per verhaallijn. Ook de teksten van de verhalen zijn niet 
uitputtend. Ze gaan in grote stappen door het Zeeuwse verleden heen, laten zien wat karakteristiek is 
voor de provincie, maar geven geen compleet overzicht. De erfgoedlijnen zijn dynamisch, er kunnen 
– op lokaal of regionaal niveau – steeds nieuwe verhalen en nieuwe stations aan worden toegevoegd.
In dit boekje is ook een Erffood Memory opgenomen, een speelse bijdrage van Foodcurators, waarin het 
designersduo de erfgoedlijnen vertaalt naar food en nieuwe, onverwachte en inspirerende combinaties 
maakt. Hun bijdrage vormt de opmaat voor meer creatieve betrokkenheid bij de verdere ontwikkeling 
van de Zeeuwse erfgoedlijnen.
De Zeeuwse erfgoedlijnen zijn in de eerste plaats een uitnodiging. Een uitnodiging aan de aanbieders 
in de cultuur- en vrijetijdssector om aan te haken en met elkaar Zeeland nog duidelijker op de kaart te 
zetten. Tevens bieden de erfgoedlijnen inspiratie om te gaan ontdekken en beleven. De uitnodiging staat 
om samen het cultuurtoeristisch product Zeeland te ontwikkelen!

15
Inlaag op Noord-
Beveland. 
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De Kok: ‘De andere Zeeuw komt van over het water en dat is ver weg, was althans 
ver weg. Tegenwoordig bouwen ze dammen, bruggen en tunnels en daarmee worden 
de overkanten opgeruimd.’ Bijna een halve eeuw later, maart 2019, meldde de NRC 
dat jonge Zeeuwen hun band met het water kwijt waren geraakt toen de veerponten 
werden vervangen door dammen en de Westerscheldetunnel. Ze hadden geen angst 
meer voor de zee: ‘De Deltawerken waren al af toen wij hier opgroeiden.’ 
Daarmee leek de cirkel rond. Want het gebied van het huidige Zeeland was aan-
vankelijk helemaal geen land van overkanten. Omstreeks 4500 voor Christus was 
Zeeland één groot getijdegebied van stroomgeulen, zandplaten, slikken en schorren. 
De huidige Oosterschelde begon zich voorzichtig af te tekenen als verbinding van een 
‘Frans-Belgische’ Schelde met de zee, en ontwikkelde zich in de komende millennia 
als een smal stroompje tussen uitgestrekte kustveenmoerassen. De verbinding tussen 
de Honte en de Schelde dateert van veel later, op zijn vroegst uit de achtste eeuw. Dat 
was het begin van de Westerschelde, die als belangrijke vaarweg op Antwerpen de 
Oosterschelde pas van de eerste plaats verdrong in de vijftiende eeuw.

Jagers en verzamelaars
Oorspronkelijk was er zelfs geen sprake van het voor Zeeland zo kenmerkende getij. 
De huidige Noordzee vormde zich immers pas ongeveer 7000-4000 voor Christus, 
lang na het einde van de laatste IJstijd, zo’n 12.000 jaar geleden. Lang voordien 
zwierven de Neanderthalers door deze streken, de voorgangers van de moderne mens. 
Van hun vuurstenen werktuigen zijn verschillende exemplaren gevonden in Zeeland. 
In 2009 is de vondst van een stukje schedel van de ‘eerste Nederlandse Neanderthaler’ 
gevonden, zo’n 40.000 tot 80.000 jaar oud. En jazeker – hij was een ‘Zeeuw’ en 
daarom noemden archeologen hem Krijn. Het fragment kwam namelijk uit de 
Noordzeebodem, ruim 15 kilometer uit de huidige Zeeuwse kust. 

Zeeland is ‘een land van overkanten’, stelde pZc-hoofdredacteur Gommert de kok in 1970. hij 
was niet de eerste en zeker niet de laatste. De zeearmen maakten Zeeland tot een land van 
eilanden met elk een eigen en afwijkend karakter.

ZEEUWSE ERFGOEDLIJNEN 
SchOrreN, SLIkkeN eN POLDerS - Land van overkanten

‘Ik herinner me dat ik best wel ontroerd was,’ zei prehistoricus Wil Roebroeks over 
zijn eerste ontmoeting met dit fossiel. ‘Op zo’n moment heb je fysiek contact met 
een wezen dat lang geleden over de Noordzeevlakte gelopen heeft. Het is een soort 
relikwie.’ 

ZEEUWSE ERFGOEDLIJNEN 
SchOrreN, SLIkkeN eN POLDerS - Land van overkanten

Land van 
Saeftinghe.
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De Neanderthalers waren jagers en verzamelaars. Net als aanvankelijk hun opvolgers, 
de moderne mens. Uit de tijd dat hier de landbouw is geïntroduceerd (de nieuwe 
Steentijd) stamt het oudste ‘Zeeuwse’ aardewerk, aangetroffen in het Land van 
Saeftinghe. Het behoort tot de Michelsbergcultuur en dateert uit 4300-3400 voor 
Christus.

Schapen op de schorren
Gebruik en de inrichting van het Zeeuwse landschap begonnen dus lang vóór 
de omvangrijke inpolderingen, die aanvingen na een grote vloed in 1134 – in de 
omgeving van Cadzand zelfs nog wat eerder. Maar de eerste dammetjes en dijkjes 
stammen al uit de Romeinse tijd, gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling. 
Bij het Walcherse Serooskerke ontdekten archeologen een terpje en een dijkje uit die 
periode. 
Vlaamse abdijen lieten ver voor het jaar 1000 hun schapen al grazen op de Zeeuwse 
schorren: begroeide aanwassen die bij vloed meestal niet onderliepen. En als het 
hoogste water toch over de schorren spoelde, zochten herders met hun schapen hun 
toevlucht op de stelbergjes die ze hadden opgeworpen. Soms hadden die heuveltjes 
een omkade drinkput en dan heetten ze hollestelle – nog altijd een Zeeuwse 
familienaam. Eenzame woonhoogten in het nog niet ingepolderde land van die tijd 
vormden soms de eerste fase van latere kasteel- of ‘vliedbergen’ (zie Sterk Zeeland).

Dijken en polders
Met de aanleg van grote, defensieve ringdijken na 1134 ontstonden omvangrijke 
‘oudlandpolders’ als de Brede Watering Bewesten Yerseke, de Polder Schouwen en 
de Polder Walcheren. Deze oudste Zeeuwse polders vertoonden veel natuurlijke 
elementen: zandige kreekruggen, waarop de eerste nederzettingen in het Zeeuwse 
achterland ontstonden. Ertussen lagen de lagere poelgronden (klei op veen) en liepen 
grillige restgeulen. 
Latere bedijkingen waren echte veroveringen op het water. De Zeeuwen damden 
stroomgeulen af, bedijkten ‘aanwassen’ tegen bestaande polders of ‘opwassen’ 
(eilandjes van bovengekomen platen). Deze polders waren vaak wat kleiner. In 

de zestiende en zeventiende eeuw ontstond weer een nieuw type herdijking en 
dito landinrichting, na verschrikkelijke vloeden als die van 1530/1532, zoals de 
Oud-Noord-Bevelandpolder (1598) en de Borsselepolder (1616). Hier wordt het oog 
getrokken door wegen als linialen en strak ontworpen kavels: de invloed van de 
renaissance. De verwoestende militaire inundaties in Zeeuws-Vlaanderen tussen 1583 
en 1604 hadden hetzelfde gevolg. Sommige polders in dit nieuwe landschap waren 
weer groot, zoals in West-Zeeuws-Vlaanderen de Generale Prins Willempolder 1e en 
2e gedeelte uit 1650-1652. 

De band met het water
Maar zelfs na bijna een millennium van grootschalige dijkenbouw en inpolderingen 
bleef Zeeland een land van overkanten. Ondanks de Deltawerken van na de 
Februariramp van 1953 en de opening van de Westerscheldetunnel in 2003. 
Zeeland hield altijd het oog op de zee gericht. Het is óók een land van kustlichten 
en vuurtorens, van langsvarende zeekastelen en wrakken op de bodem van zijn 
wateren, of middenin een polder. Een land van piepkleine, dromende tij- en 
jachthavens tot de immense werken en hypermoderne activiteiten van het Zeeuws-
Gentse samenwerkingsverband North Sea Port (2018). En van een imponerende 
walradarketen met als pronkstuk de 115 meter hoge Lange Neel op Neeltje Jans (2016). 
Ed Leeflangs spreuk bij het Topshuis aldaar luidt sinds 1988: ‘hier gaan over het tij / 
de maan de wind en wij’. De band met het water verloren? Welnee, die band is er nog 
altijd. Alleen de accenten liggen anders.

ONtDEkkEN EN BELEvEN

het Verdronken Land van Saeftinghe omvat 36 km2 brakwaterschor. het is verdronken 
(polder)land, maar geeft toch een mooie impressie hoe het landschap er vóór de 
bedijkingen heeft uitgezien: het Zeeuwse oerland, onderhevig aan het ritme van de 
getijden. het Bezoekerscentrum in emmadorp verdiept de ervaring. Museum Terra 
Maris, gelegen tussen Oostkapelle en Domburg, toont de geschiedenis van het Zeeuwse 

ZEEUWSE ERFGOEDLIJNEN 
SchOrreN, SLIkkeN eN POLDerS - Land van overkanten
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landschap. Van de alleroudste bedijkingen zijn in de omgeving van cadzand nog ‘verborgen’ 
sporen te ontdekken. De al sinds de elfde eeuw aangelegde kadijkjes zijn in de Oudeland-
sche Polder, een conglomeraat van oude poldertjes, her en der nog te herkennen als 
wegen, paden en waterlopen. De Yerseke Moer en kapelse Moer aan weerszijden van 
het kanaal door Zuid-Beveland bieden een blik op het authentieke landschap binnen de 
oudste, defensieve bedijkingen. Ze worden een ‘openlucht-geschiedenisboek’ genoemd, 
met hun laaggelegen poelgronden en sporen van ‘moernering’ (veenafgraving voor 
zoutwinning). het geldt ook voor De Poel, het oudlandgebied tussen Goes en Nisse. De 
meeste stelbergen zijn verdwenen, maar enkele mooie hollestellen zijn nog te bezoeken. 
het zijn de Bruinisser stelberg aan de westkant van Sint-Philipsland, net buitendijks op de 
rumoirtschorren, en de hollestelle aan de ruisweg tussen Wemeldinge en kattendijke. 
het verschil tussen defensieve en wat latere, offensieve bedijkingen is goed te beleven 
vanaf de Grote Dijk, Noteboomdijk, Valdijk en koedijk in de streek van heinkenszand en 
Nisse, tussen De Poel en de jongere, kleine polders van de Zak van Zuid-Beveland. Deze 
zijn tussen 1200 en 1550 bedijkt in de zeearm de Zwake, en hangen als een soort tros aan 
de zuidwestkant van de Brede Watering Bewesten Yerseke. Behalve op het fiets-voetveer 
Vlissingen-Breskens is de sfeer van Zeeland als ‘land van overkanten’ prima te beleven 
door in te schepen op de Zeeuwse pontjes, die in de zomermaanden de diverse zeearmen 
oversteken.

21

StRIJD tEGEN hEt WatER
verdronken en herrezen

Plompe Toren, van 
het verdronken 
koudekerke op 
Schouwen. 
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‘De Deltawerken zijn voltooid. Zeeland is veilig,’ zei koningin Beatrix bij de ingebruik-
stelling van de Oosterscheldekering in 1986. In 1987 is nog de Philipsdam voltooid. 
Twaalf jaar duurde het om de doorlaatbare Oosterscheldekering als pronkstuk van 
de Deltawerken te creëren. Dit grandioze staal van Nederlandse waterbouwkunde 
was de uitkomst van een compromis, na jaren touwtrekken tussen waterstaat en 
anderzijds de visserijsector met de milieubeweging. Het kabinet Den Uyl besloot in 
1974 tot de bouw, met als ruggengraat 65 enorme pijlers, waartussen beweegbare 
schuiven van ongeveer 42 meter.

Stormvloeden, inundatie en moernering
De Deltawerken vloeiden voort uit de Februariramp van 1953, waarbij grote delen van 
Zeeland overstroomden en meer dan 1800 mensen het leven verloren. De Ramp leeft 
nog altijd in de Zeeuwse harten. Maar het was maar één van de vele, vele vloeden in 
het verleden. Sommige veranderden de kaart van Zeeland definitief, zoals de Sint-
Felixvloed van 5 november 1530. Het Verdronken Land van Zuid-Beveland is er nog 
altijd een getuige van. 
Ook de mens zelf riep het onheil van overstroming over zich af. Door de militaire 
inundaties in Zeeuws-Vlaanderen tussen 1583 en 1604, tijdens de strijd tegen Spanje, 
ontstond een heel nieuw landschap. Ook hier is niet alles herdijkt: het Verdronken 
Land van Saeftinghe herinnert daaraan. Najaar 1944 is Walcheren nog onder water 
gezet door de geallieerden, als deel van de Slag om de Schelde.
Nog een ouder probleem was de moernering of het darinkdelven: de Zeeuwen 
groeven zowel binnen- als buitendijks het veen af voor turf- en zoutwinning en 
ondermijnden zo hun eigen land. Het in 1570 verdronken dorp Moggershil op Tholen 
toonde in zijn wapen de reden van zijn eigen ondergang: een turfspade en zes turven.

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 Februariramp van 1953.
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verdronken land
Moggershil is maar één van de meer dan 130 verdronken kerkdorpen en stadjes in 
Zeeland. De narigheid begon al in de Romeinse tijd, toen de havenplaats Ganuenta 
langzaam ten onder ging. De nederzetting lag bij de Vuilbaard in de Oosterschelde, 
vóór Colijnsplaat. Op Walcheren gingen respectievelijk het ‘Romeinse Domburg’ en 
het vroegmiddeleeuwse Walacria of Walichrum verloren. 
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Oosterschelde-
kering.
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De meeste dorpen en stadjes verdronken tussen de dertiende en zestiende eeuw.
Van het tussen circa 1400 en 1600 prijsgegeven Zuidland van Schouwen, ooit een 
kilometers brede strook met bloeiende dorpen, bleef alleen de Plompe Toren van 
Koudekerke over op de huidige noordoever van de Oosterschelde. Twee verdronken 
plaatsen kregen de status van beschermd monument: Valkenisse ten oosten van 
Waarde in de Westerschelde en de bijna legendarische stad Reimerswaal bezuiden 
Tholen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Ook Westenschouwen 
verwierf roem door zijn ondergang: wie kent niet de sage van de meermin van 
Westenschouwen en het omineuze rijmpje van haar echtgenoot, dat begint met: 
‘Schouwen Schouwen, ’t zal je rouwen’?

Inlagen
Het opwerpen van dijkjes en dammen tegen het water begon al in de Romeinse tijd 
(zie Schorren, slikken en polders). Maar op veel plaatsen moesten de Zeeuwen zich ook 
in recentere tijden nog terugtrekken. Achter de zeeweringen legden ze reservedijken 
aan, de inlaagdijken. Zo ontstonden tussen zee- en inlaagdijk de inlagen, op Noord-
Beveland ‘kupen’ genoemd. Zoals de inlagen Torenpolder/De Keihoogte, in de vorm 
van een vlinderstrikje. Aan de noordkust van Noord-Beveland bepaalt de waterstaat 
de historie. Alleen al tussen 1800 en 1960 zijn hier ruim 240 dijkvallen geteld!

Zeeweringen
De technologie van dijken- en dammenbouw wijzigde steeds. Neem de betonnen 
‘muraltmuren’, een uitvinding van jonkheer ir. R.R.L. de Muralt. Hij geloofde 
heilig in de kracht van beton en ontwikkelde na de vloed van 1906 een alternatieve 
dijkverhoging, waarvoor je het dijklichaam niet hoefde te verbreden. Tussen 1906 en 
1935 werd ongeveer een kwart van alle Zeeuwse zeedijken van dergelijke muurtjes 
voorzien.
Ook helmbeplantingen in de Zeeuwse duinen en de aanleg van de paalhoofden 
dienen vanouds een defensief waterstaatkundig doel, net als tegenwoordig de 
zandsuppleties. De imponerende paalhoofden bij Domburg inspireerden ook de hier 
aanwezige kunstenaars (zie Het Zeeuwse licht).

ZEEUWSE ERFGOEDLIJNEN 
StRIJD tEGEN hEt WatER - verdronken en herrezen

afwatering
De strijd tegen het binnenwater is nog ouder dan die tegen het buitenwater. In de 
IJzertijd legden de boeren al greppels aan. De aanleg van kaden en dijken maakte 
de bouw van uitwateringssluisjes noodzakelijk. Watermolens joegen het water door 
hoofdwatergangen, de leidingen en door sprinken (Walcheren). Tussen 1877 en 1957 
zwoegden negen stoomgemalen in de provincie. Met effect! Weekblad Ons Zeeland 
schreef in 1927 dat het overtollige polderwater Schouwen een halve eeuw eerder nog 
‘in één groot moeras herschiep, met hier en daar een dorp of afgelegen boerenhoeve 
als trieste oase in een groote binnenzee. Langzamerhand is aan dezen onhoudbaren 
toestand een eind gemaakt door betere bemaling.’ Het stoomgemaal Oosterschelde bij 
Poortvliet (1910), met zijn 25 meter hoge schoorsteen in de watergang (!) is sinds 2004 
een rijksmonument. 

Wapenen tegen superstorm
De dynamiek van landaanwinning en landverlies werd in Zeeland nooit een afgerond 
proces. Hét voorbeeld is natuurlijk de Hedwigepolder. Deze kwam pas in 1907 tot 
stand als laatste (gedeeltelijke) herwinning van het Verdronken Land van Saeftinghe. 
Als natuurcompensatie moest hij worden teruggeven wegens de uitdieping van de 
Westerschelde voor de scheepvaart op Antwerpen. Na bijna twintig jaar van protesten 
en politiek geharrewar zijn de werken voor deze ‘ontpoldering’ in 2018 begonnen.

En de beroemde Zeeuwse wapenspreuk Luctor et emergo, ‘ik worstel en kom 
boven’? Die verwijst naar de Opstand tegen de Spanjaarden en niet naar de strijd 
tegen het water, zoals velen nog altijd denken. Deze strijd ging ook na de opening 
van de Oosterscheldekering gewoon door. Vanaf 1997 startten verschillende 
dijk- en oeverversterkingsprojecten van het projectbureau Zeeweringen, een 
samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. De 
Zeeuwse zeeweringen konden hierdoor in 2016 een superstorm doorstaan, die maar 
eens in de 4000 jaar voorkomt. ‘De Zeeuwse dijken zijn nog nooit zo veilig geweest,’ 
zei projectmanager Bert Kortsmit van Rijkwaterstaat toen. Het was als het ware een 
echo van de woorden van koningin Beatrix bij de opening van de stormvloedkering, 
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drie decennia eerder. Maar in 2014 was al een ‘nieuw Deltaplan’ gepresenteerd om 
het land de komende dertig jaar te beschermen. En ook dát moest alweer worden 
aangescherpt.

ONtDEkkEN EN BELEvEN

Door heel de provincie zijn de sporen van onze waterstaatshistorie zichtbaar. hier 
een kleine greep. In het ir. J.W. Topshuis op voormalig werkeiland Neeltje Jans wordt 
de Oosterscheldekering bediend. er is ook een expositie over het Nationaal Park 
Oosterschelde. Via Deltapark Neeltje Jans kan de kering inclusief een pijler worden 
bezocht. De ramp wordt uitgelicht in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Vele 
vloedmerken, zoals aan de kerk van Sint-Philipsland, en gedenktekens herinneren elders 
in Zeeland aan de ramp. De Plompe Toren van koudekerke, een bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten, kan beklommen worden met als beloning schitterende uitzichten 
op het dak. Bij het voormalige dijkgat in ritthem (1944) is een inundatiemonument 
opgericht. Op de Westkappelse zeedijk herinnert een imponerend tankmonument aan 
deze gebeurtenissen. De muraltmuren zijn misschien het meest indrukwekkend te beleven 
op de oude zeedijk langs de Grevelingen bij Scharendijke. Bij het tijhaventje van Groede/
Nieuwe Sluis staat tegen een passende achtergrond van palenrijen en beschoeiingen 
het Monument van de Zeeuwse waterwerker. kreken en welen overal in het Zeeuwse 
polderland zijn vaak restanten van oude vloeden.
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pOORt NaaR DE WERELD
Ondernemen en ontdekken

Gereconstrueerde 
Nehalenniatempel  
in colijnsplaat. 27
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De Leidse theologiestudent Frans Hoogvliet liet een nu en dan opgetogen verslag 
na van een reisje door Zeeland, dat hij in 1774 maakte. Hij schreef onder meer hoe 
hij in Middelburg tijdens een rijtoer de ‘grote en fraaie gebouwen waar de stad mee 
pronkt’ bewonderde. In Domburg bezocht zijn gezelschap de kerk, vooral opmerkelijk 
‘door de grote menigte van beelden der afgodin Nehalennia’, die in 1647 aan het 
strand waren gevonden. Hoogvliet beschreef hiermee verschillende, in tijd ver uiteen 
liggende bloeiperioden van Zeeland. Beide waren te danken aan de overzeese handel.

Nehalennia
Al rond het begin van onze jaartelling werd zout als ‘oudste Zeeuwse exportproduct’ 
verhandeld. Enkele eeuwen later, in de Romeinse tijd, speelde het huidige 
Zeeland een belangrijke rol in de overzeese handel met Brittannië, Gallië en het 
tegenwoordige Duitsland. Zeeuwse producten waren nog steeds zout, maar ook 
vissaus en schelpdierconserven. Het aardewerk om deze zaken te transporteren 
kwam uit de buurt van het huidige Bergen op Zoom. Bij Domburg en Colijnsplaat 
(Ganuenta, nu in de Oosterschelde) ontstonden havens. Omstreeks 150 na Christus 
stonden hier tempels voor Nehalennia, een godin die uitsluitend aan de toenmalige 
Scheldemonding werd vereerd. Exclusief ‘Zeeuws’ dus! Handelaren, reders, bestuur-
ders en militairen uit het huidige Duitsland en Frankrijk plaatsten er altaren, als 
dank aan Nehalennia voor een behouden reis. 

De eerste handelssteden
Een belangrijke handelsplaats na het vertrek van de Romeinen was villa Walichrum 
of Walcheren, ook gelegen bij Domburg. De plaats bestond van kort na 500 tot kort 
vóór 1000. Vanaf 837 werd Walcheren herhaaldelijk geplunderd door de Vikingen. 
Het verval van Walcheren betekende de opkomst van Middelburg, een van de oudste 

als knooppunt in de overzeese handel en al of niet tijdelijk toevluchtsoord voor migranten 
keek Zeeland ver over zijn grenzen. De veelzijdige internationale contacten kleurden ook het 
wetenschappelijke en culturele leven.
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Zeeuwse handelssteden uit de latere 
middeleeuwen (stadsrecht vóór 1217). 
Andere waren onder meer Zierikzee, 
Veere en Kortgene. Behalve aan de 
handel dankten ze hun bloei ook aan 
de haringvisserij. Steden als Goes en 
Reimerswaal kwamen wat later op. 
Later dan het destijds Vlaamse Sluis, 
rond 1280 gesticht als voorhaven 
van Brugge. En Hulst, dat al in 1180 
stadsrechten verwierf. In Hulst zijn 
delen van vier schepen aangetroffen 
uit de dertiende en vroege veertiende 
eeuw, die gebouwd of gerepareerd 
waren in Lübeck aan de Oostzee,  
Polen en Scandinavië.

Dit wijst op connecties met het 
befaamde middeleeuwse handels-
netwerk van de Hanze. Daarmee was 
de Zeeuwse handel inderdaad sterk 
verweven. Tot het verbijsterende scala 
aan producten dat tussen het Iberische 
en Baltisch-Scandinavische gebied 
rondging, behoorden Engelse wol, 
wijn uit onder meer Frankrijk versus 
hout en graan uit het Baltische gebied. 
Zeeland exporteerde zelf ook graan en 
vlas. Arnemuiden was rond 1500 dé 
wijnhaven van de Lage Landen en in 
Veere concentreerde zich alle handel Zierikzee.
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met Schotland. Maar ook typische zaken als de rode verfstof meekrap vertrokken uit 
Zeeland naar vooral Engeland.
Al deze waren werden vervoerd in buikige koggen, hét handelsschip van de late 
middeleeuwen. We kennen het van veel stadszegels, zoals van Veere. Maar er waren 
ook andere typen, zoals hulken en baardzen en in een later stadium karvelen en grote 
kraken. 

Gouden Eeuw
Na de Val van Antwerpen (1585) brak voor Zeeland de ‘lange Gouden Eeuw’ aan, die 
zou voortduren tot omstreeks 1750. Water was nog altijd de bron van de welvaart; het 
merendeel van de Vlissingers leefde direct van de zee. Naast de nog steeds bloeiende 
Europese handel, de ‘moedernegotie’, sloeg Zeeland zijn commerciële vleugels uit 
over de hele bekende aardbol. Het was de tijd van de grote handelscompagnieën: 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie als ‘eerste multinational’ (VOC, 1602), de 
West-Indische Compagnie (WIC, 1621) en de Middelburgse Commercie Compagnie 
(MCC, 1720). De VOC was evenals haar ‘voorcompagnieën’ vooral ontstaan uit de 
zucht naar peper en andere specerijen, en legde zich later toe op de handel in zaken 
als sits (handbeschilderd katoen), porselein en thee. De WIC en MCC verwierven 
later een beladen reputatie vanwege hun ‘driehoekshandel’. Met goederen uit Europa 
en Azië (zoals kaurischelpjes) werden Afrikaanse slaven gekocht. Deze gingen naar 
de slavenmarkten in de West (Caribisch gebied en Latijns-Amerika). Vervolgens 
kwamen van hieruit zaken als rietsuiker, tabak en cacao mee terug naar Europa. 

Kaapvaart was een andere maritieme traditie, die in Zeeland vanaf de middeleeuwen 
een grote rol speelde. Het bezit van de ‘kaperbrief’ – toestemming van de overheid in 
oorlogstijd – was het verschil met pure zeeroof. Sinds de oorlog met Spanje moesten 
de Zeeuwen hun buitgemaakte ‘prijzen’ overdragen aan de in 1597 opgerichte 
Zeeuwse admiraliteit. Een beroemde kaperkapitein was Willem Credo uit Veere, die 
tussen 1688 en 1713 meer dan 200 schepen buitmaakte.

Migranten
Behalve een keur aan goederen kwamen ook vluchtelingen en migranten van 
uiteenlopend pluimage naar Zeeland. Vanaf de late zestiende eeuw een stroom 
Vlamingen en Brabanders; Middelburg breidde er de stad zelfs voor uit. De welvaart 
van de Gouden Eeuw in de Republiek was voor een belangrijk deel te danken aan hun 
talenten en kapitaal. 
Anderen die hier hun toevlucht zochten, waren Sefardische joden uit Spanje en 
Portugal, en Asjkenazische uit Duitsland en andere landen in het oosten. Ook 
vervolgde Hugenoten uit Frankrijk vonden een wijkplaats, evenals Lutherse 
Salzburgers in de achttiende eeuw. Handel, cultuur en wetenschap profiteerden. 
Zoals in Middelburg dankzij de natuurkundige en astronoom Philippus Lansbergen 
(1561-1632) en natuurkundige Isaac Beeckman (1588-1637), inwijkeling van de tweede 
generatie. Geboren Zeeuwen trokken eveneens hun wetenschappelijk spoor, zoals 
Middelburger Jacob Roggeveen die in 1722 het Paaseiland ontdekte, medicus en 
bioloog Job Baster in Zierikzee, en Johannes Goedaert, entomoloog en kunstschilder 
in Middelburg. Goedaert bevindt zich wat de schone kunsten betreft in gezelschap 
van schilders als François Ryckhals en Adriaen Coorte, om maar te zwijgen van 
letterkundigen als Adriaan van de Venne, Jacob Cats en tientallen anderen.

Na het midden van de achttiende eeuw was het gedaan met de lange Gouden Eeuw. 
Het kwakkelende Zierikzee werd zo armlastig dat het in 1811 een groot deel van het 
stadsarchief verkocht als scheurpapier. Toch is in deze stad in de latere negentiende 
eeuw nog een rijtje Oostindiëvaarders gebouwd. Zoals de Roompot, een fregat dat in 
1853 op de zevende thuisreis jammerlijk verging: dicht bij huis in de Roompot, het 
water waarnaar dit schip was genoemd.
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De sfeer van Ganuenta proef je bij het gereconstrueerde inheems-romeinse tempeltje bij 
de haven van colijnsplaat. De middeleeuwse haven van hulst is gereconstrueerd als de 
Nieuwe haven tussen de Bierkaai- en Overdamstraat. Ook de omtrek van de Zierikzeese 
omwalling resoneert de late middeleeuwen, terwijl de lange Gouden eeuw hier eveneens, 
maar vooral in Middelburg te beleven is langs de kaaien en in het overige centrum met 
zijn honderden monumentale gevels. Veel monumenten springen eruit, zoals het huis 
van de (VOc-)opperequipagemeester (Maisbaai), de Oostkerk en een buurtje als de 
kuiperspoort. het Mcc-archief (te raadplegen in het Zeeuws Archief) is opgenomen op 
de UNeScO-werelderfgoedlijst Memory of the World. Monumenten van inwijkelingen, 
migranten en gasten in diverse perioden zijn bijvoorbeeld de synagoge en de twee 
joodse begraafplaatsen in Middelburg en de Lutherse kerken in Middelburg, Zierikzee en 
Groede. het Vlissingse Lampsinshuis met het MuZeeum is zélf een virtuele en maritieme 
‘poort naar de wereld’ terwijl de recentere perioden op maritiem gebied aan bod komen 
in de ‘werkende musea’ Museumhaven in Zierikzee en Scheepswerf c.A. Meerman in 
Arnemuiden.
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Bunker van de 
Atlantikwall bij 
koudekerke.
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‘Wij dulden hier geen vreemde hand,’ meldt het Zeeuws volkslied. Het werd gecom-
poneerd in 1919 omdat België na het einde van de Eerste Wereldoorlog Zeeuws-
Vlaanderen dreigde te annexeren. De Zeeuwen hebben heel wat bezetters, oorlogen 
en strijd aan zich voorbij zien trekken. Al in de Romeinse tijd verrees in Aardenburg 
een castellum (drie opeenvolgende fortificaties tussen 170-290 na Christus) tegen 
invallers uit zee. En aan het eind van de negende eeuw bouwde men in Zeeland vijf 
aarden, cirkelvormige ringwalburgen, eveneens vanwege gevaar uit zee: de Vikingen. 
De grootste lag bij Domburg (diameter 265 meter). De andere lagen in Oostburg, 
Oost-Souburg, Middelburg en Burgh.

Mottes en stenen kastelen 
Na circa 1150 ontstonden veel ambachtsheerlijkheden in Zeeland. Ambachtsheren 
bouwden een verdedigbaar mottekasteel met als centrum een aarden heuveltje, 
waarop een houten, later soms bakstenen toren werd gebouwd. De bergjes die 
overbleven, heetten in later eeuwen ‘vliedbergen’, omdat men toen dacht dat ze 
wijkplaatsen voor hoge vloeden waren geweest. Van de paar honderd mottes 
resteren er nog geen veertig, sommige daarvan zelfs nauwelijks herkenbaar. 
Vanaf de veertiende eeuw begonnen de (bak)stenen kastelen in Zeeland te 
verschijnen, gebouwd door edelen die zich dit konden veroorloven. De meeste hadden 
een vierkante of rechthoekige grondvorm. Van deze imposante monumenten bleven 
maar enkele over: Kasteel Haamstede en Moermond op Schouwen, het ‘verbasterde’ 
Ter Hooge en Westhove op Walcheren; het laatste was het jachtslot van de machtige 
abt van Middelburg. De defensieve functie van de kastelen raakte door de opkomst 
van modern geschut (kanonnen) uitgespeeld.

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 zijn hier 
militaire verdedigingswerken opgericht.
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vestingwerken 
Vanaf het eind van de zestiende eeuw namen ook Zeeuwse steden afscheid van hun 
stadsmuren en omringden zich met moderne aarden, ‘stervormige’ vestingwerken, 
zoals Hulst, Sluis, Middelburg, Veere, Goes, Brouwershaven en Tholen. Zierikzee 
behield min of meer zijn middeleeuwse contouren, ondanks de aanleg van een 
moderne aarden omwalling in 1597-1600. In Vlissingen werden de door Napoleon nog 
drastisch aangepaste vestingwerken helaas afgebroken. De best bewaarde vestingstad 
van de provincie is Hulst.
In de zestiende eeuw begon ook het tijdperk van forten en linies. Verschil met het 
verdedigbare kasteel was dat forten niet door een adellijk geslacht, maar uitsluitend 
door soldaten werden bewoond. Een unicum is het zeefort Rammekens, in opdracht 
van keizer Karel V in 1547 voltooid door Donato de Boni. Deze beroemde Italiaan 
heeft ook de Spaanse omwalling van Antwerpen en het Keizersbolwerk in Vlissingen 
ontworpen.

De moderne versterking van steden en de stichting van forten en linies kreeg een 
enorme stimulans door de Opstand tegen Spanje, begonnen in de jaren 1560. Aan 
beide kanten paste men ook onderwaterzetting of inundatie toe. Het middel bleef 
gepraktiseerd tot in de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel heel Zeeuws-Vlaanderen 
werd geïnundeerd tussen 1583 en 1604; het gevolg was een nieuw, modern opgezet 
polderlandschap (zie ook Schorren, slikken en polders).
Onder de Staats-Spaanse Linies verstaan we tegenwoordig de bijna 450 restanten van 
militaire werken, van schansjes tot vestingsteden, aan weerszijden van de landsgrens 
tussen Knokke/Sluis en Antwerpen/Hulst. Dit complex is eveneens ontstaan in de 
lange strijd (tot 1648) tegen Spanje, maar bevat ook latere elementen.
De imposante serie wandtapijten in het Zeeuws Museum in Middelburg, vanaf 1591 
door de Staten van Zeeland besteld, herinnert ook aan de Tachtigjarige Oorlog. De 
tapijten tonen zeeslagen, als een soort vooruitwijzing naar de lange reeks zeehelden 
die Zeeland bleef leveren. Met als bekendste vlootvoogd Michiel de Ruyter (1607-
1676) uit Vlissingen. Deze stad was ook de bakermat van geslachten als Evertsen en 
Banckert, waaruit veel zeehelden voortsproten. Het gerestaureerde Dokje van Perry 
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uit 1704/1705 in Vlissingen is het oudste droogdok van Nederland en herinnert aan de 
Zeeuwse admiraliteitswerf aldaar.

Grensgebied
Gedurende de Bataafs-Franse tijd (1795-1814) zijn veel aanpassingen verricht aan de 
Zeeuwse fortificaties. De Belgische Revolutie van 1830 toonde aan dat het systeem 
verouderd raakte. Na de vrede kwam nog het zeshoekige Fort Ellewoutsdijk tot stand 

(1839) als één van de elementen tot beheersing van de Westerschelde. Het deed dienst 
tot 1918. 
Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven. Zeeland kreeg van 
deze oorlog wel enkele vergissingsbombardementen en het verlies van schepen te 
lijden. Ook huisvestte de provincie talloze Belgische vluchtelingen en moest zij aan 
de zuidgrens de ‘Doodendraad’ dulden: een elektrische versperring van het Zwin tot 
Aken. Deze eiste enkele honderden doden aan de Belgische zijde van de grens met 
Zeeuws-Vlaanderen.

atlantikwall
In de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse bezetter ijverig aan de Atlantikwall, 
een 6200 kilometer lange verdedigingslijn van de Noorse noordkust tot de Spaanse 
grens, met zware bunkers en andere werken. Zeeland kreeg een enorm aantal 
bunkers, Vlissingen werd een complete vesting met ook ‘in de rug’ een landfront van 
bunkers, een brede tankgracht en andere hindernissen.
Van de ongeveer duizend bunkers die op Schouwen-Duiveland zijn gebouwd (!), 
zijn er nog een paar honderd over. Voor het grootste deel van Zeeland eindigde de 
oorlog in november 1944, na de grootscheepse Slag om de Schelde en een desastreuze 
inundatie van Walcheren.

koude Oorlog
Niet lang na de bevrijding doemde de Koude Oorlog op, uit angst voor mogelijke 
verdere expansie van Sovjet-Rusland en zijn satellietstaten. Ook Zeeland werd 
uitgerust met de tekenen hiervan. Zoals luchtwachttorens. Alleen die bij Nieuw-
Namen, Koewacht en Eede bleven staan. Angst voor een aanval met kernwapens 
leidde tot de bouw van ondergrondse schuilkelders. Eén daarvan bevindt zich 
onder het voormalige provinciegebouw (parkeerterrein) aan het Groene Woud 
in Middelburg, een andere werd onder de nieuwe brandweerkazerne aan de 
Looierssingel in Middelburg gebouwd (1963-1966), met commandopost van de dienst 
Bescherming Bevolking. In de vroege jaren negentig, met de val van het IJzeren 
Gordijn, verloren deze kelders hun functie.

Standbeeld van 
Michiel de ruyter 
in Vlissingen.
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het archeologisch museum in Aardenburg toont het dagelijks leven in romeins 
Aardenburg. Aan de Burchtstraat zijn de fundamenten gereconstrueerd van de Porta 
Principalis (hoofdpoort) van het castellum. In Oost-Souburg en Burgh zijn reconstructies 
te bezoeken van de negende-eeuwse ringwalburgen. het overgrote deel van de nog 
bestaande mottes of ‘vliedbergen’ ligt in Walcheren en Zuid-Beveland; ze zijn vaak goed 
te zien vanaf de openbare weg of zelfs toegankelijk, zoals de in een parkje opgenomen, 
afgevlakte Duivelsberg in kapelle. In de landschapstuin van museum Terra Maris 
(Oostkapelle/Domburg) staat een reconstructie van een mottekasteel met toren. een 
aantal forten of schansen van de Staats-Spaanse Linies is ook fraai gerestaureerd, 
zoals Fort Berchem bij retranchement. Ook delen van Linies zijn te bezoeken, zoals de 
Liniedijk ten oosten van hulst. Dat geldt uiteraard ook voor wallen en ‘vesten’ van de 
Zeeuwse vestingsteden. Andere werken, zoals Fort rammekens en Fort ellewoutsdijk, 
zijn op bepaalde tijden geopend. een aantal bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, zoals 
de Museumbunker in Vlissingen, het Bunkermuseum van Zoutelande en de bunkers op 
Toorenvliedt (Middelburg) zijn eveneens te bezoeken. er zijn zelfs bunkerdagen. Van de 
vele bunkers op Schouwen is de ‘walvisbunker’ (commandobunker) in het Slotbos bij 
haamstede het bekendst. het Bevrijdingsmuseum met Bevrijdingspark in Nieuwdorp 
biedt een totaalbeeld van de oorlogsjaren, terwijl de Liberation route europe in Zeeland 
onder meer voert langs het Oorlogsmonument Sloedam en de Landingsmonumenten in 
Vlissingen en Westkapelle.

hEREN EN kERkEN
Macht en geloof

Basiliek in hulst. 39
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Jacob Hendrik Schorer, burgemeester van Middelburg – hij zou later de eerste 
gouverneur van Zeeland worden – vergiste zich toen hij in 1809 Napoleon ging 
begroeten. Hij zag de keizer, die zonder onderscheidingstekens reed en klein van 
stuk was, domweg over het hoofd. Naar eigen zeggen had Schorer ‘meer naar de rok, 
als naar de persoon gekeken’. Een blunder die de keizer hem een dag later trouwens 
al had vergeven. Machtsvertoon, devotie, trouw aan het gezag, of juist de opstand 
daartegen, lieten hun sporen na in Zeeland.

kerstening
Nadat het gebied van het huidige Zeeland na de Romeinse tijd een tijdlang nagenoeg 
onbewoond was, vestigden er zich vanaf ongeveer het jaar 675 weer mensen. Ze 
woonden in het schorrengebied op kreekruggen en terpen. Grote delen van het land 
waren in bezit van de Frankische koningen en Vlaamse abdijen. Eligius, bisschop van 
Noyon en Doornik, verspreidde hier als eerste het christendom, maar zijn invloed 
was alleen blijvend in de omgeving van Aardenburg. Ten noorden van wat nu de 
Westerschelde is, waren Engelse zendelingen actief. Willibrord was de eerste die hier 
verscheen. Er deden verscheidene wonderverhalen over hem de ronde. Westkapelle 
werd het centrum van de Willibrordverering.

Dorpen en kloosters
In het gekerstende Zeeland ontstonden dorpen rond kerken die door plaatselijke 
grootgrondbezitters werden opgericht. In plaatsnamen als ’s-Heer Arendskerke en 
Meliskerke is de naam van de heer nog te herkennen. Overigens zijn plaatsen die 
op –inge eindigen nog ouder. Wemeldinge bijvoorbeeld is een van de oudste dorpen 
van Zeeland. Na het midden van de twaalfde eeuw, toen de bevolking groeide en de 
kerk de teugels in het geloofsleven aanhaalde, werden nieuwe parochies gesticht. 
In zogeheten ringdorpen stond de kerk in het midden, met het kerkhof en een ring 

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.
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met huizen daaromheen. In die tijd verrezen ook de eerste kloosters, zoals de abdij in 
Middelburg, en werden andere religieuze leefgemeenschappen gesticht. 
Omdat de bevolking toenam, werd het noodzakelijk om het gebruik van de grond, 
de afwatering, het onderhoud van dijken en andere zaken te regelen. Dat gebeurde 
in ‘vierschaarambachten’, waarin schout en schepenen toezagen op het naleven 

Markt met stad-
huis en waterpomp 
in Sint-Maartens-
dijk.
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van de regels. Voor waterstaatkundige zaken werd samengewerkt in wateringen, de 
voorlopers van het huidige waterschap. 
Sommige nederzettingen groeiden uit tot steden. Er werden markten gehouden, ze 
hadden een haven, kregen verdedigingswerken en tenslotte verleende de landsheer 
hen stadsrecht, waardoor ze ook over bestuurlijke bevoegdheden beschikten.

Bestuur van edelen
De ambachtsheren groeiden in de dertiende eeuw uit tot een macht van betekenis. Ze 
toonden hun status onder andere met kastelen (zie ook Sterk Zeeland). In het gebied 
van het huidige Zeeuws-Vlaanderen hield de graaf meer macht. 
De voornaamste adellijke familie in Zeeland in de late middeleeuwen was het geslacht 
Van Borssele. Tholen en Goes hebben een speciale band met de echtgenote van 
Frank van Borssele, Jacoba van Beieren. Zij kreeg de beide steden toebedeeld om in 
haar bestaan te kunnen voorzien en verbleef tijdens haar huwelijk met de Zeeuwse 
edelman een tijdlang op het kasteel in Sint-Maartensdijk. 

Toen Zeeland in de vijftiende eeuw deel ging uitmaken van de Bourgondische 
Nederlanden begon men zich in politiek en cultureel opzicht op Brussel, Mechelen en 
Antwerpen te oriënteren. Die focus is terug te zien in de stijl van de Brabantse gotiek 
waarin de stadhuizen van Middelburg en Veere werden gebouwd, de kerken van 
Hulst, Tholen, Goes en Veere en de Sint Lievensmonstertoren in Zierikzee. In Sluis 
bouwde men eind veertiende eeuw een belfort, nu het enige belfort in Nederland.
Het kerkelijk en het wereldlijk bestuur waren verantwoordelijk voor tal van zaken die 
het openbare leven reguleerden, waaronder onderwijs, zorg voor armen, ouderen en 
zieken, brandbestrijding en de tijdsaanduiding op de torens, waaruit in de steden de 
beiaardcultuur voortkwam. 

protestantse kerken
Nieuwe ideeën over religie wonnen in Zeeland vroeg terrein. Werk van Luther 
werd hier al vroeg verspreid en kasteel Zandenburg bij Veere was een trefpunt van 
humanisten. De eerste hagenpreek vond plaats in de duinen bij Dishoek, in 1566, 

hetzelfde jaar waarin vanuit Middelburg ook de Beeldenstorm over Zeeland trok. 
Na de Tachtigjarige Oorlog gingen de middeleeuwse kerkgebouwen over naar 
de gereformeerde kerk. Die kerk had in de Republiek een bevoorrechte positie. 
Predikanten benadrukten de vrome levenswandel van gelovigen. Daardoor 
aangespoord schreef Jacob Cats zijn moralistische dichtwerken. Er ontstond een 
protestantse kerkcultuur, waarin orgels een belangrijke rol speelden. Overigens 
werden andere religies in deze eeuwen gedoogd, zolang de gelovigen daarmee 
niet in de openbaarheid traden. Lutheranen mochten zelfs eigen kerken bouwen. 
Katholieken beleden hun geloof in schuilkerken. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen 
groeide hun aantal. Ook op Zuid-Beveland bleef een aantal dorpen katholiek. 
In de negentiende en twintigste eeuw splitsten nieuwe kerkgenootschappen zich 
van de Hervormde Kerk af. Voor deze nieuwe geloofsrichtingen verrezen nieuwe 
kerkgebouwen.

Soeverein gewest
In de Staten van Zeeland, die eeuwenlang het bestuur van het soevereine gewest 
uitmaakten en in de Middelburgse Abdij zetelden, had een aantal steden het 
voor het zeggen. In die steden werkten rijke kooplieden zich op, nazaten van hen 
vormden een gesloten patriciaat. Zij verwierven in veel gevallen door aankoop van 
ambachtsheerlijkheden ook de macht op het platteland. Later kwamen rijke boeren 
daar op het pluche. Steden die geen afvaardiging in de Staten maar wel stadsrecht 
hadden, werden smalsteden genoemd. Het grootste deel van het huidige Zeeuws-
Vlaanderen werd in die tijd rechtstreeks door Den Haag bestuurd.
Met Oranje, tijdens de Republiek de stadhouderlijke familie en in 1814 in het nieuwe 
koninkrijk op de troon geplaatst, hebben sommige steden tot op de dag van vandaag 
een speciale band. Zo zijn de Oranjes markies of markiezin van Veere en Vlissingen, 
heer of vrouwe van Sint-Maartensdijk en heer of vrouwe van Scherpenisse.
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In Zoutelande refereert de Willibrordusput aan een wonder dat de zendeling Willibrordus 
hier zou hebben verricht. karakteristieke Zeeuwse ringdorpen zijn bijvoorbeeld Burgh, 
Nisse en Biggekerke. Dreischor en Noordgouwe – beide uit de veertiende eeuw – hebben 
de gracht rond het kerkhof behouden. Ook veel middeleeuwse dorpskerken staan er nog. 
een van de eerste kerken in Zeeland die voor de protestantse eredienst werd gebouwd 
staat in IJzendijke. De Sint-Willibrorduskerk in hulst is de enige basiliek in Zeeland. De 
Abdij in Middelburg is nog altijd de zetel van het provinciaal bestuur. In Sint-Maartensdijk 
herinnert de Oranjekamer aan de bijzondere band met de Oranjes. In de Zeeuwse steden 
zijn veel restanten van de rijke regentencultuur overgebleven, waaronder imposante 
stadhuizen, zoals in Middelburg, Veere en Goes, en patriciërspanden. Zierikzee heeft 
nog drie stadspoorten en in het oude stadhuis een museum. regelmatig klinken tijdens 
concerten de monumentale kerkorgels. carillons herinneren aan de laatmiddeleeuwse 
stadscultuur. het stadhuis van Tholen heeft het oudste luidklokje van Nederland. het 
Gouvernementshuis en het Landshuis in hulst verwijzen naar de geschiedenis van 
het openbaar bestuur en de rechtspraak in dat gebied. In Oud-Vossemeer staat nog 
het Ambachtsherenhuis. Ook zijn gebouwen van zorginstellingen bewaard, zoals het 
Gasthuis in Oosterland dat ambachtsvrouwe Susanna Maria Lonque liet oprichten. het 
Schoolmuseum in Terneuzen en museum De Burghse Schoole in Burgh geven een kijkje in 
de geschiedenis van het onderwijs.
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‘Het schoonste, edelste en beste koren... dat men schier met ooghen mocht aensien.’ 
De Italiaanse diplomaat Lodovico Guicciardini kwam in 1567 woorden tekort om 
de tarwe te prijzen die hij op zijn reis door de lage landen op de Zeeuwse velden zag 
staan. Hoewel de landbouw in Zeeland goede en slechte tijden kende, bleef ze een 
constante factor in de Zeeuwse economie. 

het oude grondgebruik
Vanaf de late steentijd begonnen de mensen die toen de strandwallen in het 
gebied van het huidige Zeeland bevolkten, met het bewerken van de grond en het 
houden van vee. Ze woonden met één of enkele families op één plek bij elkaar, in 
tegenstelling tot de jagers en verzamelaars vóór hen, die in kleine groepen door 
het gebied trokken. Resten van zo’n prehistorische nederzetting zijn gevonden bij 
Haamstede. 
In de eerste eeuwen voor Christus werd ook het veen bewoonbaar. In de Romeinse 
tijd werd vee gehouden en in het zandgebied verbouwde men bovendien vlas. Ook 
wonnen de Romeinen zout uit het veen (zie Zilt en zoet). Na de Romeinse tijd trok de 
bevolking uit het gebied weg. 
Toen er in de vroege middeleeuwen weer mensen kwamen wonen, hielden zij op de 
schorren schapen. In de hoger gelegen delen – het duingebied, de zandgronden in 
het zuiden en op de kreekruggen – konden graan en andere akkerbouwproducten 
worden verbouwd. Een belangrijke economische pijler was verder de zout- en 
turfwinning. 
Toen later in de middeleeuwen steden ontstonden, werd het platteland van belang 
voor de voedselvoorziening van de stedelijke bevolking, en voor de teelt van 
gewassen, in het bijzonder vlas, die in de stedelijke nijverheid werden verwerkt. De 
landbouw kreeg hierdoor een commerciëler karakter.

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. 
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vruchtbare bodem
Stormvloeden vernietigden in de zestiende eeuw veel landbouwgrond, maar de jonge 
kleigrond in de opnieuw bedijkte polders was een gunstige voedingsbodem voor 
allerlei gewassen. Alleen in de lage poelgebieden was akkerbouw niet mogelijk; deze 
grond werd als weiland gebruikt. De boeren bewerkten de grond op voor die tijd 
geavanceerde wijze. Door een vernuftig stelsel waarin gewassen min of meer in een 
vaste volgorde werden verbouwd, hielden zij de vruchtbaarheid van de bodem op peil. 

Molen in 
Aagtekerke.
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De verbouw van graan werd belangrijker, met name tarwe, die geëxporteerd werd. 
Het lovende oordeel van Guicciardini over de kwaliteit van de Zeeuwse tarwe deelde 
men ook elders.
Toen na het midden van de zeventiende eeuw de graanopbrengsten terugliepen, 
vonden de boeren, vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen, een alternatief in 
de teelt van meekrap. In meestoven werd uit de meekrapwortels een rode verfstof 
gewonnen die voor het kleuren van textiel werd gebruikt. Zeeland was in deze 
periode de belangrijkste meekrapproducent in West-Europa. 
De grootschalige verbouw van graan en meekrap resulteerde in grote akkerbouw-
bedrijven. Een nieuw boerderijtype deed zijn intrede, met losstaande, grote schuren 
waarin het geoogste graan werd opgeslagen en de koeien en paarden werden 
gestald. Deze boerderijen hadden daken van stro, pas eind negentiende eeuw deden 
dakpannen hun intrede. Toen het de boeren in de tweede helft van de achttiende 
eeuw weer beter ging, lieten zij nog grotere schuren bouwen. De zwarte gepotdekselde 
schuur, vaak met een witte omlijning zodat de boer of knecht er ’s nachts zijn weg 
naar toe kon vinden, werd karakteristiek voor Zeeland. 

Het akker- en weidelandschap typeerde het platteland. Op Walcheren markeerden 
meidoornhagen de scheiding van de percelen, tot het landschap bij de inundatie 
in 1944 werd verwoest. Typisch voor Schouwen waren de perceeltjes beplant met 
elzenbomen die op kniehoogte werden gezaagd (elzenmeten); van het hout werden 
takkenbossen of musters gemaakt.

cultuur van het platteland
In de negentiende eeuw, toen de stedelijke economie aan betekenis had ingeboet, 
bleef de landbouw belangrijk. Zeeland werd een uitgesproken agrarische provincie. 
Boeren toonden hoe rijk ze waren. Hun weelde las je af aan de boerderijen, hun span 
paarden en rijtuigen en evenzeer aan hun kleding en sieraden. De streekdrachten 
kwamen tot volle bloei. 
De trekpaarden, die nu als iconen van het Zeeuwse platteland te boek staan, werden 
gefokt vanaf het eind van de negentiende eeuw. Ze waren bij uitstek geschikt voor het 

werk op de zware kleigronden. Buiten het werk om werden ze ingezet voor sport en 
spel, zoals het ringrijden op Walcheren en de strao op Schouwen. Bij laatstgenoemde 
traditie trekken na de winter ruiters op hun paarden in optocht naar de zee om in de 
branding de paardenbenen te spoelen.

De agrarische bedrijvigheid trok ook andere bedrijvigheid aan. Dat kon huisnijver-
heid zijn van kleermakers, schoenlappers of mannen die heften voor paeremessen 
sneden. Ambachtelijke bedrijven hadden in de dorpen hun werkplaatsen en – in het 
geval van hoefsmeden – de karakteristieke travalje voor de deur. Elk dorp had ook 
zijn eigen molen, waar graan werd gemalen. 

arbeid en machines
In een groot deel van Zeeland leidden rijke herenboeren grote boerenbedrijven, 
waar landarbeiders voor een appel en een ei werkten. Een beperkt deel van de 
landarbeiders wist in de loop van de tijd een eigen boerenbedrijfje te verwerven. 
Na het midden van de twintigste eeuw werden de landarbeiders en paarden op grote 
schaal vervangen door tractoren en andere machines. Het accent was inmiddels 
verschoven naar de teelt van aardappelen, uien en suikerbieten en ook de fruitteelt 
werd uitgebreid.

ONtDEkkEN EN BELEvEN

Van de prehistorische nederzetting Brabers bij haamstede is niets meer te zien. Alleen 
de naam Brabersweg vormt een stille getuige. Monumentale boerderijen staan er door de 
hele provincie, bijvoorbeeld het zeventiende-eeuwse huys Vermuyden op Tholen met een 
stenen schuur, hofstede Veldzicht bij Wolphaartsdijk met de karakteristieke zwarte schuur, 
de gerestaureerde hoeve Van der Meulen bij ’s-heer Abtskerke, met het authentieke 
erf, en de negentiende-eeuwse boerderij Land- en Zeezicht in kamperland. regelmatig 
draaien molens en in sommige wordt dan bovendien nog meel gemalen. In de kop van 
Schouwen zijn enkele originele elzenmeten bewaard gebleven. In Dreischor herinneren 
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de zwarte vlasschuren aan de tijd dat het dorp het vlascentrum van Schouwen-Duiveland 
was. De meestoven in kapelle en Noordgouwe zijn verbouwd tot woning. In zo’n veertigtal 
dorpskernen door heel Zeeland zijn travaljes bewaard gebleven. In het Zeeuws Museum 
in Middelburg, Museum Veere, Streek- en Landbouwmuseum Goemanszorg in Dreischor, 
het Warenhuis in Axel, historisch Museum De Bevelanden in Goes en Streekmuseum De 
Meestoof in Sint Annaland vind je presentaties over het boerenleven en streekdrachten. Tal 
van tradities in de dorpen, zoals het gaaischieten, krulbollen, ringrijden en de strao worden 
tot op de dag van vandaag levend gehouden.

ZILt EN ZOEt
Smaken van Zeeuwse bodem

Mosselvangst. 51
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Zeeland heeft het streekproduct haast uitgevonden, schreef culinair journalist 
Jeroen Thijssen in 2006 likkebaardend in het dagblad Trouw, nadat hij Zeeuwse 
schapenkaas, Zeeuwse leverworst en een Zeeuwse bolus had geproefd. En dan had hij 
zich nog uitsluitend aan de gerechten van het land gewaagd en niet aan die uit het 
water. 

aan de kust
De eerste mensen die in het gebied kwamen wonen, aten wat er op de plek voorradig 
was. Gerechten met vis, schaal- en schelpdieren en met producten uit de landbouw 
als graan, vlees, zuivel en eieren bepalen al eeuwen de menu’s van de bevolking. De 
Romeinen introduceerden hier kersen, pruimen en walnoten en produceerden ‘allec’, 
een gekruide zoute vissaus, gemaakt van mosselen, kokkels en kleine vette visjes als 
ansjovis, sprot en andere haringachtigen die in de wateren voorkwamen. 
Zout was een product dat bij uitstek in dit met zeewater doordrenkte veengebied kon 
worden gewonnen. Het werd al in de late IJzertijd en in de Romeinse tijd gemaakt 
en was een belangrijke economische pijler in de late middeleeuwen. Het zout werd 
gebruikt om bederfelijk voedsel, zoals vis en vlees, langer te kunnen bewaren. 

Op de schorren groeiden zeekraal en lamsoor, die daar van oudsher al gesneden 
werden en nog steeds als zilte groenten worden gewaardeerd. Zeeland loopt 
tegenwoordig zelfs voorop met de binnen- en buitendijkse teelt van zeegroenten, 
zoals zeekraal, lamsoor, zeekool en zilte aardappelen. 
De kust had nog meer te bieden. Krukels (alikruiken), die zich aan de stenen van de 
dijken hechtten, werden geraapt, waaruit op Tholen, Sint-Philipsland, Schouwen-

Zeeland is een leverancier van smaken. De lange kustlijn en de grote oppervlakte vruchtbare 
landbouwgrond maken van Zeeland een productiegebied van eten en drinken bij uitstek. Met 
zijn sterk verankerde landbouw- en visserijtradities en daarenboven gevoed door overzeese 
handelsrelaties staat Zeeland garant voor een grote verscheidenheid aan smaken en (streek)
gerechten.

ZEEUWSE ERFGOEDLIJNEN 
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Duiveland en in Yerseke de nog altijd gebezigde paastraditie ontstond om krukels met 
krentenbrood te eten.

visserij
De visserij was van oudsher een belangrijke sector. In de late middeleeuwen werd 
haar economische betekenis groter. Haring werd volksvoedsel. Omdat het haring-
kaken op enig moment ook op zee kon plaatsvinden – een uitvinding die mogelijk 
door Willem Beukelszoon uit Biervliet werd gedaan – konden de vissers met 
hun haringbuizen verder de open zee op. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog ging de 
haringvisserij teloor, de kustvisserij nam het stokje over. Alleen vanuit Zierikzee 
vertrokken nog vissers om op open zee vis, in dit geval kabeljauw, te vangen. De 
kabeljauwvaart bestond nog enkele eeuwen, net als haring werd kabeljauw op zee 
schoongemaakt en gezouten.
Kustvissers voerden op de plaatselijke vismarkten allerlei soorten vis aan, zoals 
kabeljauw, heilbot, tarbot en schelvis. Naast Zierikzee en Vlissingen groeiden onder 
meer Arnemuiden, Brouwershaven en Bruinisse uit tot uitgesproken vissersplaatsen. 
Arnemuiden ontwikkelde zich tot het centrum van de garnalenvangst. De vissers 
voeren met hoogaarzen en verwerkten de garnalen aan boord. Ook Breskens en 
Brouwershaven maakten naam met de garnalenvisserij.

Schaal- en schelpdieren
Wilde oesters en mosselen werden in de Romeinse tijd al genuttigd. Tot kunstmatige 
kweek ervan kwam het pas in de tweede helft van de negentiende eeuw. Toen 
ontstond in Yerseke de moderne oester- en mosselcultuur. Het ‘Zeeuwse Klondike’ 
trok allerlei mensen aan die meenden dat het goud hier uit het water kon worden 
geschept. Niets was minder waar. De sector werkte zich door meerdere ernstige crises 
heen. Zo ging in 1963 het volledige oesterbestand verloren, maar met de introductie 
van de Japanse oester herpakte men zich. 
De kreeftvisserij in de Oosterschelde kreeg eind negentiende eeuw een impuls door de 
aanleg van de Kreekrakdam. Een kleine eeuw later was de kreeftpopulatie op sterven 
na dood, maar zij herstelde zich en het schaaldier is nu een gewaardeerd product.
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van het land
Behalve uit de zee kwamen ook producten van het land in de Zeeuwse keuken 
terecht. Van de verbouw van Zeeuwse tarwe verschoof de aandacht in de landbouw, 
zeker in jonge polders, naar de teelt van aardappelen, uien en suikerbieten. 
Eeuwenlang werd op kleine schaal fruit geteeld. In de late middeleeuwen ontwik-
kelde zich de hoogstamfruitteelt in boomgaarden bij landgoederen en kloosters. 
Omstreeks de achttiende eeuw kwamen hoogstamfruitbomen ook bij boerderijen 

te staan en raakte de fruitteelt algemener verspreid. Er werden bijzondere Zeeuwse 
hoogstamfruitsoorten gekweekt. De moestuinen bij boerderijen leverden de ingre-
diënten voor allerlei streekgerechten. Eiers en beiers bijvoorbeeld, een nagerecht op 
basis van kruisbessen (‘beiers’).
In de twintigste eeuw breidde de commerciële fruitteelt zich verder uit, voor-
namelijk in Zuid-Beveland. Ook groeide de fruitverwerkende industrie, in de 
vorm van stroopfabrieken en conservenfabrieken. Op Zuid-Beveland groeide 
de voedingsindustrie sowieso sterk, aangezien daar ook de aardappel- en 
uienverwerkende industrie tot ontwikkeling kwam.

Uitheemse smaken
Via handelsrelaties en migrantenstromen kwamen uit het buitenland ook andere 
ingrediënten in Zeeland terecht. Suiker, zuidvruchten en specerijen waren lange 
tijd gewaardeerde maar dure en dus status verschaffende producten. Chocolade, 
thee en koffie gingen dezelfde weg: lange tijd voorbehouden aan de elite vanwege de 
kostbaarheid ervan, maar gaandeweg ook de rest van de samenleving bereikend. 
Cacaomolens verwerkten de uit Zuid-Amerika aangevoerde cacao tot een dikke 
chocoladebrij, die in vormen tot chocoladetabletten stolde. De Zeeuwsche Chocolaad 
was beroemd in binnen- en buitenland.
Een aantal uitheemse gerechten gaat tegenwoordig door voor typisch Zeeuwse 
streekgerechten. Joodse vluchtelingen introduceerden hier vermoedelijk de bolus 
toen zij in de zestiende eeuw vanuit Portugal naar het noorden vluchtten en onder 
meer in Middelburg terechtkwamen. De Groese paptaart kwam met gevluchte 
Lutheranen of Hugenoten in het westen van Zeeuws-Vlaanderen terecht.

Uit de streek
Van oudsher wordt er in deze provincie bier gebrouwen. In de negentiende en 
twintigste eeuw richtten ondernemende lieden ook meelfabrieken, margarine-
fabrieken, limonadefabriekjes, melk- en boterfabrieken, en zelfs een azijnfabriekje 
(Middelburg) op. In Breskens vestigden twee broers Van Melle een snoepfabriek en 
ook ontstond een aan de fruitteelt gerelateerde conservenindustrie.

Tarweveld op 
Noord-Beveland.
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De grote betekenis van de landbouw heeft ervoor gezorgd dat boerenkost 
onmiskenbaar deel uitmaakt van de Zeeuwse eetcultuur. Boeren en arbeiders aten 
calorierijk voedsel: kaantjes en stroopvet, leverworst, hoofdkaas, bloedworst en 
de legendarische ‘vossesoppen’, de feestmaaltijd na de varkensslacht waarin het 
slachtafval werd gesoupeerd.
Na het binnenhalen van de oogst en bij het ringrijden ging de ‘suukerkomme’ rond, 
een kom met brandewijn en suiker waarin zoute balletjes drijven. Er waren meer 
gerechten die samenhingen met specifieke gebeurtenissen. Op Nieuwjaarsdag 
kwamen de suikerwafeltjes en stroopjenever tevoorschijn. Kraamvrouwen aten 
bestellen (grote beschuiten of koeken die met anijs waren gekruid), of pap die 
daarvan werd gemaakt.
Gerechten als het palingbroodje op Schouwen, profetenbrood op Walcheren, 
‘schrôôsels’ op Schouwen, preiprol in West-Zeeuws-Vlaanderen en ast in het Land 
van Hulst bleven als streekgerechten bewaard. 

ONtDEkkEN EN BELEvEN

het Visserijmuseum in Breskens, het Oosterscheldemuseum in Yerseke, Brusea in 
Bruinisse en Museum Arnemuiden vertellen de verhalen over de Zeeuwse visserij en 
aanverwante sectoren. De fruitteelt krijgt aandacht in het Fruitteeltmuseum in kapelle. In 
het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent kom je meer te weten over de Zeeuwse 
voedingsindustrie. Zeeland blinkt uit in innovatieve bedrijven op het gebied van seafood en 
agrifood. Voorts telt Zeeland relatief veel internationaal bekende (sterren)restaurants. Op 
een keur aan festivals is het eveneens mogelijk om kennis te maken met culinair Zeeland. 
Sommige oude fabrieksgebouwen zijn herbestemd, zoals bierbrouwerij Van Waes Boodts 
in Westdorpe en het jugendstilpandje van de Middelburgse azijnfabriek.

hEt ZEEUWSE LIcht
De kust ontdekt

57
het Badpaviljoen  
in Domburg.
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Als ‘Mijn blond-omduind Zeeuwsch eiland’ bezong de in Middelburg geboren 
dichter P.C. Boutens in 1907 Walcheren, nadat hij een krijttekening van Jan Toorop 
had gezien waarop deze een Walchers landschap had afgebeeld. Toorop was sinds 
1898 een terugkerende zomergast in het kustplaatsje Domburg en in zijn voetspoor 
vele kunstenaars, onder wie Piet Mondriaan, Jacoba van Heemskerck en haar 
vriendin Marie Tak van Poortvliet. De kunstenaars volgden de Europese adel en 
hogere burgerij die hier aan het eind van de negentiende eeuw neerstreken, mede 
aangetrokken door de aanwezigheid van de arts Joh. G. Mezger, die faam had 
verworven met zijn massagebehandelingen. Al eerder die eeuw spoedden gegoede 
inwoners van Middelburg zich naar de Domburgse kust om er zoals de mode 
voorschreef een heilzaam zeebad te nemen.

Naar buiten
De belangstelling voor het buitenleven was overigens al ouder. De stedelijke 
burgerij had de kust al ontdekt als plaats van plezier en trok daar op mooie dagen 
‘spelerijdend’ naar toe in overhuifde wagens met paarden ervoor, onder het zingen 
van liedjes en het nuttigen van versnaperingen. Welgestelde stedelingen lieten 
vanaf de zeventiende eeuw op het platteland bovendien fraaie buitenplaatsen 
aanleggen, vooral op Walcheren en Schouwen. Nauw daarmee verbonden was de 
belangstelling voor tuinen, die men waardeerde als wandeloord, maar ook vanwege 
de modieuze tuinarchitectuur en de planten die er groeiden en bloeiden. Veel van 
deze buitenplaatsen werden in landbouwgrond omgezet, maar in de loop van de 
negentiende eeuw verrezen in de Manteling tussen Domburg en Oostkapelle weer 
nieuwe buitens.

De zee, het strand en de duinen oefenen al eeuwen grote aantrekkingskracht uit. De Zeeuwse 
kust is een bron van vermaak, gezondheid en inspiratie. 
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kunstenaars
Het kapitaalkrachtige publiek dat in Domburg neerstreek, vormde een uitgelezen 
koperspubliek voor kunst. In een houten paviljoen onderaan de Domburgse duinen 
werden zomertentoonstellingen ingericht. Domburg kreeg het karakter van een 
kunstenaarskolonie. Kunstenaars waardeerden Zeeland om zijn kustlandschap met 
de duinen, het stille boerenland met de mensen in streekdracht en de historische 
stadjes. Die motieven pasten goed in de kunststromingen van het pointillisme en 
post-impressionisme die toen in zwang waren. Het ‘Zeeuwse licht’, een fenomeen 
dat men toeschrijft aan de zoutkristallen uit het water die in de lucht terechtkomen, 
werd een begrip. 
Voor het eerst mocht het Zeeuwse landschap zich in een brede artistieke belang-
stelling verheugen, al hadden in de achttiende eeuw Jan Arends en Cornelis Pronk in 
hun tekeningen hieraan ook al uiting gegeven. Ook de zee- en strandgezichten van de 
in 1817 in Middelburg geboren Jan Frederik Schütz, waren uit het Zeeuwse landschap 
geput, evenals het werk van zijn zoon Willem Johannes. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven buitenlanders als Henri Le Fauconnier en 
de Hongaar Maurice Góth in Zeeland. Belgische schilders bleven ook daarna komen, 
onder meer naar Sint Anna ter Muiden.
Na de dood van Toorop in 1926 was het hoogtepunt van de Domburgse schilders-
kolonie voorbij, maar Zeeland stond voorgoed in de kunstharten gegrift. Reimond 
Kimpe en Charley Toorop verbeeldden het harde leven van de Westkappelse 
dijkwerkers en Hendrik Chabot, die in Vrouwenpolder verbleef, was eveneens onder 
de indruk van het Walcherse platteland.
Veere beleefde tussen de twee wereldoorlogen een bloeiperiode als kunstenaars-
kolonie. In het huis In de Struijs aan de Kaai exposeerden de Engelse diamantair 
Albert Ochs en zijn dochter Alma Oakes werk van vele kunstenaars. Veere had zijn 
eigen charme, mede omdat het als vissershaven fungeerde, en er vestigden zich dan 
ook tal van kunstenaars permanent. Hun werk viel bij een breed publiek in de smaak. 
De familie Vaarzon Morel bracht drie generaties Veerse kunstschilders voort.
Ook latere kunstenaars lieten zich inspireren door het Zeeuwse landschap. In het 
werk van de dichter en schrijver Hans Warren klonk zijn verbondenheid met de 
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natuur op Zuid-Beveland door. Antoine Mes schilderde karakteristieke kleurige land-
schappen met rechte lijnen, en maakte overigens ook ander, monumentaal werk. In 
het werk van kunstenaar Johnny Beerens uit Breskens keert de relatie tussen mens 
en natuur terug, evenals de grens tussen land en water. 

vreemdelingenverkeer
Toeristen en kunstenaars toonden een niet aflatende belangstelling voor de Zeeuwse 
kust. In navolging van steden aan de Engelse, Franse en Belgische kust ontwikkelde 
Domburg zich tot een gerenommeerde badplaats. In 1837 ging daar het Badpaviljoen 
open, in 1866 gingen de deuren open van het Badhotel en in 1889 volgde een nieuw 
en groots Badpaviljoen. Europese adel betrok in Domburg villa’s. Ondernemers 
verhuurden badkoetsen en rieten strandstoelen en dorpsbewoners gingen kamers 
verhuren. 
Een belangrijke rol in het groeiende vreemdelingenverkeer speelde de ontsluiting 
van Zeeland via spoor- en tramwegen en de bootverbinding die de Stoomvaart 
Maatschappij Zeeland met Engeland onderhield.
Vlissingen leek evenzeer op weg om zich tot badplaats te ontwikkelen, onder andere 
met de aanleg van de boulevard, een wandelpier en Grand Hotel Brittannia, maar 
zag een streep door de rekening gaan toen de stad bij de bevrijding in 1944 zwaar 
beschadigd raakte. Renesse, Burgh-Haamstede, Zoutelande, Cadzand en Breskens 
ontwikkelden zich tot badplaatsen. 
Naast het strand werd het authentieke Zeeland met zijn eigen geschiedenis, pitto-
reske stadjes en folklore als troef ingezet. Het stedelijk schoon en oudheidkundige 
verzamelingen die in musea tentoon werden gesteld konden op grote waardering 
rekenen. Mensen trokken er bovendien op uit om wandelend of fietsend van 
de natuur te genieten. Er kwamen verenigingen voor vreemdelingenverkeer en 
gedrukte gidsen die toeristen wezen op mogelijkheden voor uitstapjes, rijtoertjes en 
bezienswaardigheden.

Recreatie en natuur
Als gevolg van de toegenomen vrijetijd, koopkracht en mobiliteit nam het toerisme 
in de tweede helft van de twintigste eeuw massalere vormen aan. De accommodatie 
werd uitgebreid. De aanvankelijk nog eenvoudige vakantiehuisjes werden allengs 
luxer. Datzelfde gold voor de – in het begin nog primitieve – kampeerterreinen. 
Later zou het kamperen bij de boer in zwang raken. Er kwamen dagattracties, zoals 

kustmarathon 
op het strand bij 
Oostkapelle.
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Miniatuur Walcheren, dat in 1954 als een tijdelijke tentoonstelling werd ingericht 
en vele decennia het gezicht van het Molenwater in Middelburg bepaalde.
Door de aanleg van de Deltawerken ontstonden nieuwe recreatiegebieden, zoals 
het Veerse Meer. Zeeland werd de watersportprovincie bij uitstek met ligplaatsen 
in – soms – oude haventjes. En ook voor andere sporters had de provincie volop 
mogelijkheden te bieden: golf in de duinstreken, wielersport op de dijken, wegen en 
fietspaden, en met strandsporten en de jaarlijkse Kustmarathon werd de Zeeuwse 
kust opnieuw ontdekt.
Voeg daarbij de groeiende belangstelling voor recreatie in karakteristieke 
natuurgebieden als het Zwin en het Land van Saeftinghe, het duingebied bij 
Westenschouwen en de Zuid-Bevelandse bloemdijken. In nieuw ontwikkelde 
gebieden als Waterdunen gaan kustversterking, natuur en toerisme op een 
nieuwe wijze samen.

ONtDEkkEN EN BELEvEN

het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg is vooralsnog gevestigd in een kopie 
van het tentoonstellingsgebouwtje waar Jan Toorop en anderen ’s zomers exposeerden. 
Ook plekken die in de werken van de kunstenaars figureren zijn er nog, zoals de 
duinlandschappen uit het werk van de Domburgse schilders en de iconische vuurtoren 
van Westkapelle, die Piet Mondriaan vastlegde. Werk van kunstenaars is te zien in onder 
meer het Zeeuws Museum in Middelburg, het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg 
en Museum Veere. Verscheidene Zeeuwse dorpen, onder andere kats en Graauw, 
staan te boek als kunstenaarsdorpen, omdat er een aanzienlijke populatie kunstenaars 
is neergestreken. Tal van steden en dorpen hebben ook hun eigen kunstroutes. 
Vakantiehuisjes die in de jaren dertig in renesse verrezen, zijn aangewezen als jonge 
monumenten.

NIEUW ZEELaND
Moderne bedrijvigheid in een veranderend landschap

63
Sluizen bij 
Terneuzen.
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‘Zeeland moet worden herboren in nieuwe kracht en luister,’ zei jhr. mr. A.F.Ch. de 
Casembroot, commissaris der koningin, eind februari 1953 in Provinciale Staten. 
Zakelijkheid en welvaartspolitiek beheersten Zeeland in de tweede helft van de 
twintigste eeuw. De rampen die over de provincie waren getrokken (oorlog en 
watersnoodramp) vroegen een nieuwe visie op de inrichting van het landschap en 
op middelen om de welvaart te bevorderen. 

kanalen en spoorlijnen
Maar vooruitgang was al veel langer het toverwoord. In de negentiende eeuw 
investeerde de overheid fors in de aanleg van kanalen en spoorlijnen om de welvaart 
in de provincie te bevorderen. In die periode kwamen grote infrastructurele werken 
tot stand: het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal door Zuid-Beveland, het Kanaal 
door Walcheren en de spoorlijn die Midden-Zeeland met Noord-Brabant verbond. In 
de eerste helft van de twintigste eeuw werd het spoornet fijnmaziger door de aanleg 
van tramlijnen. 
In Zeeuws-Vlaanderen brachten kanaal en spoorwegen de verbinding tussen België 
en de Schelde tot stand, waardoor de streek een interessante vestigingsplaats werd 
voor fabrieken van Franse en Belgische industriëlen. 

Fabrieken
Industrie veranderde het Zeeuwse panorama ingrijpend. In Vlissingen werd scheeps-
werf De Schelde opgericht, in de eerste helft van de twintigste eeuw de grootste 
particuliere werkgever van Zeeland. Op de werf werden onderzeeërs, handels- en 
marineschepen gebouwd voor de binnen- en buitenlandse markt. Vlissingen 
werd een karakteristieke arbeidersstad, met een socialistische beweging die er van 
betekenis was. In de steden kwam speciale woningbouw voor arbeiders tot stand.

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.

ZEEUWSE ERFGOEDLIJNEN 
NIEUW ZEELaND - Moderne bedrijvigheid in een veranderend landschap

Langs het Kanaal Gent-Terneuzen vestigden zich voedingsindustrie en een 
glasfabriek (Sas van Gent) en in de eerste helft van de twintigste eeuw zware 
industrie. Sas van Gent kreeg een fosfaatfabriek, Sluiskil een cokesfabriek en 
een hypermoderne kunstmestfabriek. Beide dorpen ontwikkelden zich tot echte 
industriedorpen. 
Ook elders in Zeeland vestigden zich innovatieve bedrijven, waaronder een 
lampvoetenfabriek in Middelburg en een fabriek voor bakkerijgrondstoffen in 
Zierikzee. 
Op het platteland vestigde zich vanaf het eind van de negentiende eeuw aan de 
landbouw gerelateerde industrie, zoals zuivel- en suikerfabrieken, en vlasnijverheid. 
Ook de verhandeling van landbouwproducten betekende bedrijvigheid: er kwamen 
bijvoorbeeld fruitveilingen en coöperatieve aankoopverenigingen met pakhuizen en 
silo’s. 
Vooruitgang kreeg ook gestalte in de komst van nutsvoorzieningen. Watertorens 
genereerden de benodigde druk in het waterleidingnet, dat vanaf eind negentiende 
eeuw in Zeeland werd aangelegd en een enorme verbetering voor de volksgezondheid 
betekende. Ook de elektriciteitsvoorziening liet zijn sporen in het landschap na.

Opnieuw ingericht
De Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp van 1953 richtten grote schade 
aan. Voor het herstel daarvan ging de provincie op de schop. Het Deltaplan werd 
ontwikkeld, de uitvoering ervan startte in 1954. Het was in het licht van dit plan dat 
commissaris De Casembroot zijn opmerkingen plaatste. Provinciale Staten waren 
verdeeld over de weg die men zou inslaan. ‘De nuchterheid moet ons behoeden 
voor overdreven industrievoorstellingen, als straks de Deltadammen werkelijkheid 
worden,’ aldus Statenlid J. Hommes van de Anti-Revolutionaire Partij. Ir. G.P.M. 
Dikötter van de Katholieke Volkspartij, tevens directeur van de Waterleiding-
Maatschappij Zeeuwsch-Vlaanderen wilde juist doorpakken: ‘Zeeland moet oppassen 
niet achter de feiten aan te blijven lopen. Wij moeten als provincie ervoor zorgen erbij 
te zijn en erbij te blijven.’ 
De maatregelen gingen uiteindelijk veel verder dan herstel van de schade die de 
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oorlog en ramp hadden aangericht. Bijna twee derde van het Zeeuwse landbouwareaal 
ging door her- en ruilverkavelingen op de schop. Alleen West-Zeeuws-Vlaanderen 
en de grensstreek werden ontzien. De kavels landbouwgrond en de boerenbedrijven 
werden vergroot en de bereikbaarheid en afwatering verbeterd. Er werden honder-
den kilometers aan wegen en watergangen aangelegd, honderden bruggen, duikers, 
stuwen en gemalen gebouwd, en vele duizenden kilometers draineerbuizen 
ingegraven. Wegen werden rechtgetrokken, sloten en watergangen ook of gedempt. 
Veel van de streekeigen kenmerken verdwenen, al behielden bijvoorbeeld de Zak van 
Zuid-Beveland en Tholen wel het kleinschalige karakter.
Ook spraakmakende waterstaatkundige werken werden in deze tijd uitgevoerd, met 
de voltooiing van het technische huzarenstukje van de Oosterscheldekering in 1986 
als slotakkoord. Door de dammen werden vissershavens, als Veere, afgesloten (zie 
Strijd tegen het water).

Zeehavens en industriegebieden
In dezelfde periode beleefde Zeeland in het kader van de welvaartspolitiek een 
grootschalige industrialisatie. Dankzij overheidssteun ontwikkelden Terneuzen 
en Vlissingen zich tot grote zeehavens en industriegebieden. Daarvoor moesten 
buurtschappen als het Zeeuws-Vlaamse Boerengat het veld ruimen.
De ontwikkelingen langs de Westerschelde zorgden voor een belangrijke toename van 
de zeescheepvaart op Zeeland. Reusachtige zeeschepen wringen zich tegenwoordig 
door de vaargeul in de Westerschelde, een bezienswaardigheid van de eerste orde. 
In de zeehavens concentreerden zich de scheepsbouw, metaalindustrie en chemische 
industrie. De kerncentrale Borssele werd gebouwd om de bedrijven van grote 
hoeveelheden goedkope energie te voorzien. Later werd daar ook een opslag voor 
radioactief afval aangelegd. Voor het eerst ging de industrie een substantiële bijdrage 
leveren aan de Zeeuwse economie en de provincie wist zich daarmee wereldwijd te 
profileren.
In de jaren tachtig kenterde het economisch tij. Hele sectoren kwamen in de 
problemen. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven sloegen de handen ineen voor 
nieuwe initiatieven die de regionale economie moesten doen groeien. Duurzaamheid 

werd een speerpunt; bio-base het 
toverwoord. Innovatieve sectoren 
werden gekoppeld aan traditionele 
bedrijfssectoren: agrifood en aquafood 
(zie Zilt en zoet). 

Dammen, bruggen en een tunnel
De dammen die in het kader van 
de Deltawerken werden aangelegd, 
verbonden de eilanden over de weg 
met elkaar. Eerder al, in 1884, was 
met de aanleg van de Slaakdam een 
verbinding tot stand gekomen tussen 
Sint-Philipsland en Noord-Brabant. Bij 
de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal, 
dat de haven van Antwerpen met het 
Volkerak verbond, werd de dam weer 
doorgegraven en vormde een brug 
de nieuwe verbinding met Noord-
Brabant. De Krabbenkreekdam (1973) 
verbond Tholen met Sint-Philipsland. 
Met de Zeelandbrug, vijf kilometer 
lang over de Oosterschelde, waren in 
1965 Schouwen-Duiveland en Noord-
Beveland aan elkaar gekoppeld. Al 
die verbindingen, die overigens ten 
koste gingen van de veerdiensten, 
maakten het eenvoudiger voor de 
Zeeuwen om eens op het andere eiland 
te gaan kijken, bijvoorbeeld tijdens 
het rondje rijden op zondagmiddag. 
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Watertoren in Oostburg.
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Het slotakkoord was de opening in 2003 van de Westerscheldetunnel tussen 
Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen, de langste tunnel voor het wegverkeer in 
Nederland.

ONtDEkkEN EN BELEvEN

het Industrieel Museum Zeeland, gevestigd in een voormalige suikerloods in Sas van 
Gent, vertelt het verhaal van de industriële ontwikkeling in Zeeland. In het museum is de 
stoomgenerator – in werking – te zien van de oude cokesfabriek in Sluiskil. Op het terrein 
in Vlissingen waar vroeger De Schelde zat, zijn onder meer de voormalige timmerfabriek, 
machinefabriek en een torenkraan nog aanwezig; in de oude verbandkamer is museum 
De Scheldewerf ingericht. De watertoren in Axel is te bezoeken. het sluizencomplex in 
Terneuzen, met het haveninformatiecentrum het Portaal van Vlaanderen, is mede een 
attractie vanwege de grote zeeschepen die hier passeren. rondvaarten zijn er in de haven 
van Vlissingen en over het kanaal Gent-Terneuzen. Stationsgebouwen – vaak al niet meer 
als zodanig in gebruik – herinneren aan (de beginjaren van) de tram- en spoorlijnen.

Oogst van zeewier 
in Yerseke. 69
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Erffoodf m
emory

Wat heeft een Groese paptaart te maken met 
het innen van de pacht, of een bolus met het 
lezen van de Torah? Nou..... een heleboel!
Erffood Memory gaat niet over 2 gelijke, maar 2 
aanvullende kaarten. 
Vind de paren en ontdek de vele onzichtbare 
dwarsverbanden tussen food en erfgoed die de 
provincie Zeeland rijk is.

Leg de kaarten met de afbeeldingen naar boven op tafel. 

Selecteer 2 kaarten die bij elkaar passen. Op de 

achterkant zie je of de tekst doorloopt en je het 

juiste paar hebt gevonden.

Erffood

Foodcurators werkt in opdracht van Provincie Zeeland om het erfgoed meer beleefbaar te maken middels food.
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Bron: ZB Beeldbank Zeeland recordnr. 83114
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Schapen worden in Zeeland al sinds de 12e eeuw 
gehouden. Een schaap geeft niet alleen veel melk 
(om kaas te maken), het kan ook op dijken wor-
den gehouden: de schapen trappen de grond vast 
en voorkomen dat er struiken en bomen op de dijk 
groeien die met hun wortels de dijk beschadigen. 
Ook de botten van het schaap kwamen van pas, 
zo werden de beentjes uit de hiel gebruikt in een 

behendigheidsspel, dat ‘bikkelen’ heette.

heren en kerken heren en kerken here
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Flip of flup is een traditioneel warm drank-
je op basis van bier en eieren, een beetje 
zoals advokaat. Het werd gedronken op 

Sinterklaasavond, met de jaarwisseling en na 
het betalen van de kerkbelasting ofwel het 

kerkgeld.
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Zoet & Zilt, dat is de smaak van Zeeland. Dat 
wijst niet alleen op de vangst uit de zee of de zoet-
heid van de bolus. Het komt ook terug in typische 
streekgerechten, zoals het traditionele paasgerecht 

krukels met krentenbrood. Op Tholen, Sint-Phi-
lipsland, Schouwen-Duiveland en in Yerseke leeft 

deze paastraditie nog altijd voort.
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Arnemuidse vissers voeren met de hoogaars om op 
garnalen te vissen. Dit schip is een platbodem, 
met lange smalle zwaarden aan de zijden. De 
top van de mast lijkt op een mannetje, met zijn 

handen op zijn heupen. Het mannetje loopt uit op 
een punt, waaraan een plukje sajet, wol, wordt 
vastgemaakt: dat veegt de hemel schoon tijdens 

het varen.
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Krulbollen is een traditioneel spel in Zeeland. 
Je rolt je bol in een boog over de baan waarbij 
je zo dicht mogelijk bij de staak (het doel) pro-
beert te komen. Nog steeds zijn er verenigingen 

actief. In Aardenburg werd vroeger na de 
begrafenis van een krulbolspeler bestellenpap 
gegeten; pap van melk en met anijs gekruide 

beschuiten.
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Bij de plaats Arnemuiden denk je mis-
schien aan garnalen, of aan vis. Maar 

ook wijn hoort bij Arnemuiden. Eeuwen 
geleden was Arnemuiden een belangrijke 

wijnhaven voor de Lage Landen.
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Door de verwoestende stormvloeden in de 16e 
eeuw ontstonden in de Oosterschelde minder diepe 
plekken. In de buurt van verdronken land en zand-
platen is de temperatuur van het water hoger. Dat 
trekt ansjovis aan die hier graag paait. Nog steeds 

wordt een paar weken per jaar op traditionele wijze 
op ansjovis gevist in de Oosterschelde.
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In de 16e eeuw kwamen Portugese (Sefardische) 
joden naar Zeeland als vluchtelingen voor het 
katholieke regime. De joden hadden specifieke 
gerechten als gefrituurde vis en zoete broodjes. 

Dat zoete broodje zou het begin zijn van wat later 
een iconisch Zeeuws product is geworden: de bo-
lus! Het woord bolus zou van het Jiddische ‘bole’ 

afstammen; fijn gebak.
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Vroeger visten de Zeeuwen alleen bij de kust op 
kreeft. Maar sinds de aanleg van de Kreekrak-
dam ontstond in de Oosterschelde ook een perfect 
leefklimaat voor de kreeft. Het water heeft het 
juiste zoutgehalte en jonge kreeften kunnen zich 
goed verbergen tussen de basaltkeien waarmee de 

kust is versterkt.
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Foto: Jaap Wolterbeek 1990
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In Zeeland werden veel suikerbieten verbouwd. 
Deze bieten werden hier ook verwerkt, o.a. in de 

suikerfabrieken in Sas van Gent. In Breskens 
stond lange tijd de suikerwerkenfabriek van da 

fam. Van Melle. Hier is de wereldberoemde Men-
tos uitgevonden, dat bestaat uit 40 superdunne 

laagjes suiker. 
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In Groede betaalden boeren vroeger 
pacht aan rijke Gentenaren die er veel 
grond bezaten. Op de dag dat de pacht 
werd geïnd werden de boeren wel ge-

trakteerd: zij kregen dan paptaarten. Nog 
steeds worden op de eerste woensdag van 

oktober paptaarten gegeten in Groede.
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Strao is een jaarlijkse traditie op Schouwen-Dui-
veland waarbij ruiters op hun versierde paarden 

in optocht door de branding rijden. Het zoute 
zeebad was van oudsher een goed middel om de 
paardenbenen en -hoeven te reinigen van ziekte-
kiemen, nadat de dieren een winter op stal had-

den gestaan. Traditioneel worden er tijdens strao 
‘schrôôsels’ gegeten; platte dunne kruidkoeken.
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Flip of flup is een traditioneel warm drank-
je op basis van bier en eieren, een beetje 
zoals advokaat. Het werd gedronken op 

Sinterklaasavond, met de jaarwisseling en na 
het betalen van de kerkbelasting ofwel het 

kerkgeld.
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Zoet & Zilt, dat is de smaak van Zeeland. Dat 
wijst niet alleen op de vangst uit de zee of de zoet-
heid van de bolus. Het komt ook terug in typische 
streekgerechten, zoals het traditionele paasgerecht 

krukels met krentenbrood. Op Tholen, Sint-Phi-
lipsland, Schouwen-Duiveland en in Yerseke leeft 

deze paastraditie nog altijd voort.
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Profetenbrood is een regionale delicatesse, waar-
van de receptuur uit de tijd van de koopvaardij op 

Oost-Indië zou stammen. Er zit kaneel in en dat was 
een specerij die met name van Ceylon werd gehaald.  

Anders dan de naam doet vermoeden gaat het om 
een knapperig zoet koekje, dat bestrooid wordt met 

poedersuiker.
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Krulbollen is een traditioneel spel in Zeeland. 
Je rolt je bol in een boog over de baan waarbij 
je zo dicht mogelijk bij de staak (het doel) pro-
beert te komen. Nog steeds zijn er verenigingen 

actief. In Aardenburg werd vroeger na de 
begrafenis van een krulbolspeler bestellenpap 
gegeten; pap van melk en met anijs gekruide 

beschuiten.
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Lamsoor en zeekraal zijn echte delicatessen. Maar 
soms waren deze zeegroenten ook armeluisvoedsel. 
In de Eerste Wereldoorlog gingen levensmiddelen 
op de bon waardoor schaarste ontstond. Sommige 
Zeeuwen trokken toen de schorren op, om lamso-

ren en zeekraal te steken en zo het rantsoen aan te 
vullen. 
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Door de verwoestende stormvloeden in de 16e 
eeuw ontstonden in de Oosterschelde minder diepe 
plekken. In de buurt van verdronken land en zand-
platen is de temperatuur van het water hoger. Dat 
trekt ansjovis aan die hier graag paait. Nog steeds 

wordt een paar weken per jaar op traditionele wijze 
op ansjovis gevist in de Oosterschelde.
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Arnemuidse vissers voeren met de hoogaars om op 
garnalen te vissen. Dit schip is een platbodem, 
met lange smalle zwaarden aan de zijden. De 
top van de mast lijkt op een mannetje, met zijn 

handen op zijn heupen. Het mannetje loopt uit op 
een punt, waaraan een plukje sajet, wol, wordt 
vastgemaakt: dat veegt de hemel schoon tijdens 

het varen.
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In Groede betaalden boeren vroeger 
pacht aan rijke Gentenaren die er veel 
grond bezaten. Op de dag dat de pacht 
werd geïnd werden de boeren wel ge-

trakteerd: zij kregen dan paptaarten. Nog 
steeds worden op de eerste woensdag van 

oktober paptaarten gegeten in Groede.
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In Zeeland werden veel suikerbieten verbouwd. 
Deze bieten werden hier ook verwerkt, o.a. in de 

suikerfabrieken in Sas van Gent. In Breskens 
stond lange tijd de suikerwerkenfabriek van da 

fam. Van Melle. Hier is de wereldberoemde Men-
tos uitgevonden, dat bestaat uit 40 superdunne 

laagjes suiker. 
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Profetenbrood is een regionale delicatesse, waar-
van de receptuur uit de tijd van de koopvaardij op 

Oost-Indië zou stammen. Er zit kaneel in en dat was 
een specerij die met name van Ceylon werd gehaald.  

Anders dan de naam doet vermoeden gaat het om 
een knapperig zoet koekje, dat bestrooid wordt met 

poedersuiker.
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Zeeuwse tarwe was in de 17e eeuw een winstgevend 
exportproduct van hoge kwaliteit. Het graan werd in 
boerenschuren opgeslagen, die destijds geen dakpan-
nen hadden maar een gedekt dak van riet of stro. De 

tarwe was ook daarvoor bruikbaar; tarwestro was voor 
boeren goedkoper dan riet omdat het al voorhanden 

was op de boerderij. Eind 19e eeuw werd steeds vaker 
gekozen voor dakpannen, maar toch bleef de rietdekker 

als beroep bestaan. Tegenwoordig zijn er nog enkele 
rietdekkers in Zeeland actief.  
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Bron: beeldbankzeeland.nl, Paul van Bueren
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foto: ZB Beeldbank Zeeland recordnr. 68713
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Vroeger visten de Zeeuwen alleen bij de kust op 
kreeft. Maar sinds de aanleg van de Kreekrak-
dam ontstond in de Oosterschelde ook een perfect 
leefklimaat voor de kreeft. Het water heeft het 
juiste zoutgehalte en jonge kreeften kunnen zich 
goed verbergen tussen de basaltkeien waarmee de 

kust is versterkt.
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Al in de ijzertijd werd in Zeeland zout gewon-
nen. In de middeleeuwen gebeurde dit uit het 
zoute veen. Daartoe werd op grote schaal veen 

afgegraven (moernering of darinkdelven), 
wat bijvoorbeeld in de Yerseke Moer nog goed 
zichtbaar is. De sleuven en lage walletjes in 

het landschap zijn een overblijfsel van de 
zoutmoernering.
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Tot halverwege de 19e eeuw werd er veel meekrap 
verbouwd in Zeeland. Uit de wortels van deze plant 
werd rode kleurstof gewonnen die gebruikt werd voor 
het verven van textiel. De plant moest 3 jaar groeien 

voor er geoogst kon worden dus vaak hadden boeren ook 
fruitbomen op het land. Voor deze fruitbomen werden 
ook bijen gehouden (bestuiving) die honing opleverden. 
Hiervan werd ook mêê gemaakt, honingwijn. Water 

werd gekookt, waar honing aan toe werd gevoegd. Dit 
mengsel werd gefilterd en aan brandewijn toegevoegd.
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Toen graan steeds minder winstgevend werd, stapten veel 
Zeeuwse boeren over op het verbouwen van aardappe-

len. Halverwege de 19e eeuw werd Zeeland echter zwaar 
getroffen door een schimmelziekte die bijna de gehele 

aardappeloogst vernielde. Veel Zeeuwse landarbeiders 
bezaten geen eigen grond en raakten in bittere armoede. 
Zij zochten hun geluk elders, met name in de Verenigde 

Staten. Tussen 1831 en 1877 emigreerden 13.000 Zeeu-
wen. Van alle Nederlanders die naar de VS emigreerden 

kwam het grootste percentage uit Zeeland. 
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Strao is een jaarlijkse traditie op Schouwen-Dui-
veland waarbij ruiters op hun versierde paarden 

in optocht door de branding rijden. Het zoute 
zeebad was van oudsher een goed middel om de 
paardenbenen en -hoeven te reinigen van ziekte-
kiemen, nadat de dieren een winter op stal had-

den gestaan. Traditioneel worden er tijdens strao 
‘schrôôsels’ gegeten; platte dunne kruidkoeken.
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Schapen worden in Zeeland al sinds de 12e eeuw 
gehouden. Een schaap geeft niet alleen veel melk 
(om kaas te maken), het kan ook op dijken wor-
den gehouden: de schapen trappen de grond vast 
en voorkomen dat er struiken en bomen op de dijk 
groeien die met hun wortels de dijk beschadigen. 
Ook de botten van het schaap kwamen van pas, 
zo werden de beentjes uit de hiel gebruikt in een 

behendigheidsspel, dat ‘bikkelen’ heette.
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Bij de plaats Arnemuiden denk je mis-
schien aan garnalen, of aan vis. Maar 

ook wijn hoort bij Arnemuiden. Eeuwen 
geleden was Arnemuiden een belangrijke 

wijnhaven voor de Lage Landen.
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Tot halverwege de 19e eeuw werd er veel meekrap 
verbouwd in Zeeland. Uit de wortels van deze plant 
werd rode kleurstof gewonnen die gebruikt werd voor 
het verven van textiel. De plant moest 3 jaar groeien 

voor er geoogst kon worden dus vaak hadden boeren ook 
fruitbomen op het land. Voor deze fruitbomen werden 
ook bijen gehouden (bestuiving) die honing opleverden. 
Hiervan werd ook mêê gemaakt, honingwijn. Water 

werd gekookt, waar honing aan toe werd gevoegd. Dit 
mengsel werd gefilterd en aan brandewijn toegevoegd.
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Lamsoor en zeekraal zijn echte delicatessen. Maar 
soms waren deze zeegroenten ook armeluisvoedsel. 
In de Eerste Wereldoorlog gingen levensmiddelen 

op de bon waardoor schaarste ontstond. Sommigen 
Zeeuwen trokken toen de schorren op, om lamso-

ren en zeekraal te steken en zo het rantsoen aan te 
vullen. 
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Al in de ijzertijd werd in Zeeland zout gewon-
nen. In de middeleeuwen gebeurde dit uit het 
zoute veen. Daartoe werd op grote schaal veen 

afgegraven (moernering of darinkdelven), 
wat bijvoorbeeld in de Yerseke Moer nog goed 
zichtbaar is. De sleuven en lage walletjes in 

het landschap zijn een overblijfsel van de 
zoutmoernering.
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In de 16e eeuw kwamen Portugese (Sefardische) 
joden naar Zeeland als vluchtelingen voor het 
katholieke regime. De joden hadden specifieke 
gerechten als gefrituurde vis en zoete broodjes. 

Dat zoete broodje zou het begin zijn van wat later 
een iconisch Zeeuws product is geworden: de bo-
lus! Het woord bolus zou van het Jiddische ‘bole’ 

afstammen; fijn gebak.
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Toen graan steeds minder winstgevend werd, stapten veel 
Zeeuwse boeren over op het verbouwen van aardappe-

len. Halverwege de 19e eeuw werd Zeeland echter zwaar 
getroffen door een schimmelziekte die bijna de gehele 

aardappeloogst vernielde. Veel Zeeuwse landarbeiders 
bezaten geen eigen grond en raakten in bittere armoede. 
Zij zochten hun geluk elders, met name in de Verenigde 

Staten. Tussen 1831 en 1877 emigreerden 13.000 Zeeu-
wen. Van alle Nederlanders die naar de VS emigreerden 

kwam het grootste percentage uit Zeeland. 

ERFFO
O

D
  memor

y

ERFFO
O

D
  memor

y

Erffoodf m
emory

Breng 250gr bruine stroop met 250gr bruine suiker en 100gr 
water in een steelpannetje aan de kook. Meng 650gr Zeeuwse 
bloem met 12gr kaneel en 8gr gemalen anijszaad. Schenk de 
kokende stroop hierbij en meng met een houten lepel tot een 
taaie massa. Laat het deeg afkoelen en kneed er 7gr zuive-
ringszout en 15gr bakpoeder doorheen. Rol het deeg dun uit 
op een beboterde bakplaat en bestrijk de plak met melk. Bak 
10-12 minuten op 230 graden. 
Als de koek is afgekoeld, snijd je hem in stukken van 8 bij 20 
cm. Dek de koeken af met een vochtige doek zodat ze niet te 
droog en te hard worden.

bron: straoburghhaamstede.nl

Meng 250gr bloem met 250gr bakmeel en 300gr witte basterdsui-
ker in een kom. Voeg hieraan 8gr bakpoeder, een theelepel kaneel 
en een snufje zout toe. Snijd 375gr roomboter in stukjes en kneed 
dit door het mengsel. 
Zet het deeg een half uur in de koelkast. 
Rol het deeg uit tot een plak van 3 à 4mm dik. Deze lap snijd je 
eerst vertikaal in repen, en daarna schuin, waardoor ‘snippers’ 
ontstaan. Leg de snippers op een ingevet bakblik en bak ze 15 
minuten bij 175 graden. 
Laat ze afkoelen en bestrooi dan met poedersuiker. 

bron: Leny Sinke-Boone in De Wete, 1 oktober 1982
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Zeeuwse tarwe was in de 17e eeuw een winstgevend 
exportproduct van hoge kwaliteit. Het graan werd in 
boerenschuren opgeslagen, die destijds geen dakpan-
nen hadden maar een gedekt dak van riet of stro. De 

tarwe was ook daarvoor bruikbaar; tarwestro was voor 
boeren goedkoper dan riet omdat het al voorhanden 

was op de boerderij. Eind 19e eeuw werd steeds vaker 
gekozen voor dakpannen, maar toch bleef de rietdekker 

als beroep bestaan. Tegenwoordig zijn er nog enkele 
rietdekkers in Zeeland actief.  
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