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in het aanbod van Zeeland gerelateerde magazines dat zich
voornamelijk op toerisme richt. Zeeland magazine stelt hoge

vuurtorens
De zeeuwse PiePer, een Delicatesse

exclusief: culinaire frietroute

eisen aan vormgeving, tekst en fotografie.

arenDsslot, een markant huis

wonen in een keuken: michel herman
Jaguar, roofDier in het zeeuwse graan

U i t g e v e r van Zeeland magazine is Nelleke Launspach,
BP

tevens hoofdredacteur. Zij is opgegroeid in Zeeland en is onder
Zeeland PB

meer bekend als (culinair) auteur en journalist.
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Z e e l a n d is een provincie die heel veel heeft te bieden aan
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•
ZEEUWSE

bewoners en bezoekers. Eigenlijk kun je stellen dat Zeeland als

KREEFT
•

jubileum:130 jaar
oosterscheldeKreeft

R E S TA U R A N T S
•

bestemming het gevoel van buitenland het hele jaar door heel
strand maar ook door de culinaire heerlijkheden, het landschap,

Pain de mer, brood van de zee

BP

inspirerende ondernemingen, de rust en het mooie en diverse

Nummer 4 | 2013 | c 5,95

exclusief:10 restaurants
om oosterscheldeKreeft te eten

•

zeeuw in het buitenland:
helma Kotoun beeldend Kunstenaar in KnoKKe

SCHOUWEN-DUIVELAND

dichtbij brengt. Dat komt niet alleen door de zon, de zee en het

'Gewoon' lekker

Kreeft
Lifestyle
• EILANDLEVEN OP
SCHOUWEN-DUIVELAND
• RESTAURANT WERELDS
OP HET STRAND

goudsmid ger de bruijn:
juwelen als draagbare Kunst

sail de ruyter

Culinair
• CULINAIR DUBROVNIK
• EERLIJK VLEES UIT HOEK
Zeeland 1

Kunst
• STOERE ZEESCHILDERS
• GALERIE HET MOMENT
• ZEEUWS MUSEUM
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aanbod van cultuur en accommodaties dat Zeeland heeft te
bieden. En je kunt er nog in je eigen taal communiceren ook.
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Mosselen

•

puNt

B E D & B R E A K FA S T S

•

de schepen
de mensen
het eten

•

wESt

OLIEBOLLEN

•
tOMaS
krOMME
wat E r g a N g

duiken met jack de vries • ecohotel punt west
beachlodges • resort land en zee

Culinair

oesters • koken
met zeewater • truffels uit
yerseke • kromme watergang

Kunst

muziektenten
tomas hillebrand
zeeuwsmuseum • borek

BP

•

en van het goede leven houden. Zij laten zich graag inspireren

Grevelingenmeer
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hiLLEbraNd

betalen voor kwaliteit, kiezen voor pure en eerlijke producten

MOSSELEN

grEvELiNgENMEEr

met een goede smaak die wat te besteden hebben, die willen

•

vrouwen en mannen in de hogere inkomensgroepen. Mensen

•

MOSSELEN

D o e l g r o e p De lezers van Zeeland magazine zijn
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• SLAPEN AAN EN IN
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• GETIJDEN HORLOGE
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• SPETTERS IN
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MONUMENT
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• MONUMENTEN MAKER
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door en informeren over nieuwe trends en houden van traditie.
De lezers hebben een grote affiniteit met kunst, een tweede

Frank van Wezel
in Zuid-Afrika, 40 jarig
jubileum Hi-Tec

Culinair
oesters met een
Ierse tongval

BP

Zeeland 1

Kunst

• OESTERS IN ZEEUWS BLAUW
• EMOJI'S VAN
DE MIDDELEEUWEN

F E S T I VA L S

•
OESTERS

DOORN

Lekkere foto's van
Scarlett Kwekkeboom

FOOD

VA N

Turkish Airlines:
eten op hoog niveau

GOOD

DAAN

Wouter Kik
zoekt krukels
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PORTRETSCHILDER

ZEEUWS-VLAANDEREN

•
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Shoppen in
Middelburg

NOORD-IERLAND

Portretschilder
Daan van Doorn

Zeeuw in het
buitenland:
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IN

200 jaar
ZeeuwsVlaanderen

Streekproducten
doen het goed!
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TOPCHEF

KIK

uitstekend medium voor adverteerders die kwaliteit zoeken.

WOUTER

professionele fotografie en vormgeving. Het is daarom een

•

800 JAAR

uitstraling, mede door het gebruik van hoogwaardig papier,

• MUSEUM BIZARIUM
SLUIS: EEN UITVINDING
• WANDELROUTES

MOLENS

DE KLEINE SCHORRE
IS GROOTS

• SCHOUWENDUIVELAND
IN HERFST EN WINTER
• VOC STAD MIDDELBURG

Cultuur

Lekker
Zeeuws

VLISSINGSE

•

• RENDEZVOUS IN ISTANBUL
• NGALA LODGE, GAMBIA
• WIJNHOEVE

Lifestyl�

•

STREEKPRODUCTEN

Culinair

A d v e r t e n t i e s Zeeland magazine heeft een luxe
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huis, gastronomie, reizen en cultuur.
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KERSEN, GROOT EN SAPPIG
VLISSINGSE TOPCHEF
JOERY CASTEL IN
NOORD-IERLAND
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vers

ga st r o n o m i e

Wie van kersen houdt, moet in het seizoen zeker een keer naar de
kersenkraam van Noom in Poortvliet, op het eiland Tholen. Een goed
bewaard geheim is het niet meer, want mensen komen van heinde en
verre, zelfs ook uit België, om juist deze kersen te halen. Hoe dat komt?
Ze zijn groot, sappig en smakelijk en worden pas geplukt als ze echt
goed op smaak zijn. Dan pas worden ze verkocht. Het beste is om ze
meteen op te eten. Kersvers dus.

Zeeuwse ingrediënten en

ontmoetingen met mensen achter de Zeeuwse
producten. Van wijngaard tot restaurant en van
oesterperceel tot kleiaardappel.
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THEMA SCHOUWEN-DUIVELAND

Eiland vol
verrassingen

C u l t u u r wat maakt Zeeland zo bijzonder?

Elk Zeeuws eiland heeft zijn eigen sfeer en bijzondere plekjes.
Denk je het te kennen, dan blijken er toch weer onverwachte
juweeltjes te ontdekken. Zo zijn er op Schouwen-Duiveland
prachtige natuurgebieden met zeldzame planten en dieren, een
schattig museumpje waar vierduizend blikken te bewonderen
zijn en een idyllische theetuin waar je zelf bloemen mag plukken.

L i f e s t y l e wonen aan zee, met een boot langs
de kust, bloemen, tuinen en markante huizen
Z e e u w e n ontmoetingen in Nederland en in het

Zeeland
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VERSCHIJNING 2016 : in april/mei en oktober/november
OMVANG: 112 pagina’s + 4 cover
BLADSPIEGEL: 23 x 29,7 cm
BINNENWERK: 100 grams houtvrij silk mc,
OMSLAG: 250 grams houtvrij mat mc
DRUK: full colour, omslag voorzien van matlaminaat en spot UV
OPLAGE: 16.000
PRIJS LOS NUMMER: € 5,95
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buitenland
S h o p p i n g de beste adresjes voor kleding,
beauty, antiek, juwelen,lekkernijen en

Klein
geluk
Kunstwerkjes in
oesterschelpen

snuisterijen.

In Zierikzee woont Dieuwke
Parleviet. Een veelzijdige vrouw.
Ze studeerde onder andere
theologie, was predikant in Ede en
kleuterleidster in Middelburg. Ze
is dichter en schrijver, ontwerper
en kunstenaar. Dieuwke houdt
van Zeeland. Van de zee en de
vergezichten, van garnalen
en oesters. ‘Maar niet van de
Japanse oesters. Van die grote
die je hier vindt. Wel van de
schelpen,’ vertrouwt ze ons toe. En
laten die schelpen nu precies de
inspiratiebron zijn geweest voor het
beschilderen erwvan. Met motieven
die doen denken aan Delfts blauw
maar die hier in Zeeland Zeeuws
blauw genoemd worden.
‘Samen met een bevriende kunstenares
bedachten wij voor deelnemers aan een
internationaal congres ‘make your own
souvenir’. We hadden bedacht om op
oesterschelpen werk van Nederlandse
kunstenaars te laten schilderen. In de
pauze van de workshop was ik zelf zo’n
schelp aan het beschilderen en maakte
ik een Delfts blauw patroontje. Toen
dacht ik: dit is het, dit wordt Zeeuws
blauw. Uiteraard om de kleur, maar
ook omdat ik al tien jaar een stichting
heb, voor het aanvragen van subsidies
en dergelijke, die Zeeuws Blauw heet.
Ik koos de naam omdat ik toen net in
Zeeland kwam wonen en omdat ik niet
zonder blauw kan,’ vertelt Dieuwke.

K u n s t een kijkje achter de schermen bij

Verliefd op de vorm
Op dit moment is
Dieuwke bezig om
duizend oesterschelpen
te beschilderen. Elke
schelp is anders, omdat
de natuur de schelpen
nooit gelijk vormt. ‘Die
vorm, die kleuren van het

kunstenaars en galeries

Zeeland

wit de binnenkant, soms wat parelmoer,
dat matte, dat is zo ontzettend mooi. Ik
ben helemaal verliefd op die vormen.
Waarom ik er duizend beschilder?
Dat heeft te maken met een Japanse
legende dat iedereen die duizend
papieren kraanvogels vouwt een wens
mag doen. Omdat het Japanse oesters
zijn maakte ik de gedachtesprong naar
duizend oesters. En dan doe ik een wens.
Tijdens het schilderen krijgt die wens
ook meer en meer gestalte.’
De Zeeuws blauw beschilderede
oesters krijgen na het aanbrengen van
het motief een beschermlaag. ‘En dan
kan je ze gebruiken als een schaaltje
of als ander voorwerp. Ik heb wat
proefexemplaren die ik gebruik voor
theezakjes of als peper-en-zoutstel op
de eettafel met een klein parelmoeren
lepeltje erbij. Of om chocolaatjes
of olijven op te presenteren. Of als
zeepbakje. Eigenlijk voor alles.’ Inspiratie
voor de motieven doet Dieuwke op
door Chinees porselein te bestuderen.
‘Daar haal ik motieven uit. Ook zee,
golven en visjes vind ik leuk om te
schilderen. Bloemen schilder ik veel en
graag, evenals abstracte vormen, blokjes
en ruitjes.’
De Zeeuws blauwe oesterschelpen zijn
o.a. te koop bij het Stadhuismuseum
in Zierikzee, het Zeeuws Museum in
Middelburg, het Watersnoodmuseum in
Ouwerkerk, De Oesterij in Yerseke en bij
boekhandel De Koperen Tuin in Goes.
Alle oesters hebben een klein keurmerk
dat aan de ruwe schelpkant is
aangebracht zodat zichtbaar
is dat het hier om een echte
Zeeuws blauwe gaat.
De Zeeuws blauwe oesters
kosten 17,50 per stuk en worden
ingepakt in een bruin doosje dat
met een blauw lint wordt gesloten.
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je gegeten MOET hebben.

Emoji’s
van de middeleeuwen

In het Zeeuws Museum in Middelburg is een expositie te
zien over insignes; eeuwenoude broches met de meest
uiteenlopende afbeeldingen – van religieus tot obsceen. In de
middeleeuwen werden deze goedkope speldjes op grote schaal
door alle lagen van de bevolking gedragen. Er zijn er dan ook
duizenden van gevonden, vooral in de Zeeuwse klei. We spraken
met curator Ivo van Werkhoven over dit fascinerende fenomeen.

Zeeland op verrassende plekken
i n s p i r a t i e bedrijven en ondernemingen
Zeeland 36

Zeeland 37

Tekenen met

W o n e n inrichting en binnenkijken in
bijzondere huizen.
H i s t o r i e tuinen, huizen, schepen,
landgoederen, gebruiken en voorwerpen

licht
Frank van Driel

Zoals de oude meesters
hun penseel gebruikten
om te schilderen met
licht, zo doet Frank
van Driel dat met zijn
camera. We spraken deze
fotograaf met Zeeuwse
roots over zijn nieuwste
werk, gemaakt in ’t Munnikenhof,
een kasteeltje in Grijpskerke dat ooit
aan Jacob Cats behoorde.
Op zijn twaalfde won hij zijn eerste
fotowedstrijd, maar het duurde nog
even voordat Frank van Driel zijn hart
volgde en daadwerkelijk van fotografie
zijn beroep maakte. ‘Toen ik op het punt
stond om te gaan studeren, bevond ik
me in een soort spagaat: naar de Gerrit
Rietveld Academie of bedrijfskunde? Ik
heb gedaan wat er gehoopt werd wat
ik zou gaan doen, bedrijfskunde dus.
Eigenlijk ben ik niet eens gaan kijken
op de Rietveld, terwijl bij kunst wel mijn
passie lag. Zo ben ik destijds een paar
keer vanuit Leiden naar Amsterdam
gefietst, speciaal om naar galeries en
musea te gaan.’

Pareltje in het landschap

A g e n d a activiteiten en evenementen in Zeeland

A

ls curator van het Zeeuws Museum maakt
Ivo van Werkhoven tentoonstellingen.
Voor het maken van ‘Sign of the Times’ de
tentoonstelling over insignes, werkte hij
samen met Kunera, een werkgroep aan de Radboud
Universiteit Nijmegen onder leiding van hoogleraar
Jos Koldeweij. Koldeweij werkte onlangs mee aan de
succesvolle Jeroen Boschtentoonstelling en geldt als
een autoriteit op het gebied van de middeleeuwen
en deze insignes in het bijzonder. Maar wat zijn
insignes nu eigenlijk? Ivo: ‘Ik zou het omschrijven als
een betekenis-dragend sieraad, iets wat je opspeldt
om aan anderen te laten zien wie je bent, waar je voor
staat. Het heeft een duidelijk sociale functie. De meest
bekende zijn de religieuze insignes die door pelgrims
gedragen werden. De betekenis van veel van de
beeltenissen is verloren gegaan. Dat zie je ook bij de
schilderijen van Jeroen Bosch die uit dezelfde periode
stammen: we weten maar voor een deel wat daarop
afgebeeld wordt. Veel van die beelden vertonen
overeenkomsten met de insignes. De afbeeldingen
zijn duister, vaak seksueel. Tot de jaren 50 dachten
veel mensen dat de expliciet seksuele insignes waren
achtergelaten door de Romeinen – mensen konden
het niet rijmen met hun eigen geschiedenis.’
Maar de herkomst bleek wel degelijk lokaal te
zijn. De insignes werden door iedereen gedragen:
arm, rijk, van hoge of lage afkomst. Veel insignes
die op de tentoonstelling te zien zijn komen van
één verzamelaar, de heer Van Beuningen. Hij kende
veel mensen met een metaaldetector in Zeeland,
waar de meeste van de draagtekens gevonden
zijn. De Zeeuwse kleibodem heeft conserverende
eigenschappen; er zit veel vocht in en zolang dat
opgesloten blijft in de klei blijven de voorwerpen in
tact. De insignes kwamen voor in heel Europa, maar
de seksueel getinte zijn alleen in Zuid-Nederland en
Vlaanderen te vinden. Wat nu precies de symboliek
is van deze beeltenissen, is niet helemaal bekend.
Het leuke is dat het Zeeuws Museum daar tijdens de
tentoonstelling, via social media, naar op zoek gaat.

die anders zijn

Na een paar jaar in consulting werkzaam
te zijn geweest, kroop het bloed waar
het niet gaan kon en begon Frank weer

met fotograferen.
Zijn werk heeft een
schilderachtige
kwaliteit, niet
alleen vanwege
de onderwerpen –
portretten, stillevens
– maar ook dankzij het
diffuse, natuurlijke licht. Frank: ‘Ik maak
alleen gebruik van daglicht en bewerk
de opnames niet met Photoshop. Het is
heel puur, ik teken eigenlijk met licht. Ik
zoek daarvoor ook heel mooie locaties
uit. Recente series heb ik gemaakt in de
Fundatie in Utrecht, in Kasteel Maurick
en in Kasteel Heeswijk. En voor mijn
laatste project kreeg ik kans om een
dag in ’t Munnikenhof in Grijpskerke te
werken, het voormalig huis van Jacob
Cats. Echt zo’n pareltje in Zeeland,
midden in het landschap. Ik reed erlangs
met een van mijn kinderen en zei: ‘Wat
een mooi ding is dat.’ Toen heb ik via de
buren contact gelegd met de eigenaar,
die in Den Haag woont. Hij vroeg mij
waarom ik per se daar wilde werken
en ik legde uit dat het vanwege de
gelaagdheid in mijn werk is. Alles moet
bij elkaar komen, alles moet kloppen. Als
het licht vanuit heel hoge, mooie ramen
valt, waarin ook nog eens een keer een
onderverdeling zit, dan weerspiegelt dat
weer op de objecten die ik gebruik.’
Zeeland
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Paling & Co
Zeeuwse paling is hard op weg om genomineerd te worden
als streekproduct. Geen wonder, want de paling wordt in
het wild gevangen in zilt water en is vrij van dioxine. Er wordt
op paling gevist in april en mei en in de periode augustus tot
december. Drie maanden per jaar mag er geen paling worden
gevangen om de populatie in stand te houden.

Zeeland
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GLamandbia

uk
kleine gel
van het

Gambia, het is maar een klein en smal land dat zich aan weerszijden van de
gelijknamige rivier uitstrekt. Vanaf de Atlantische Oceaan tot aan het uiterste
puntje landinwaarts meet de Islamitische Republiek Gambia, zoals het land
officieel heet, 320 kilometer. Breed is het land ook al niet, met twintig tot
maximaal vijftig kilometer en het is nog platter dan Nederland, met slechts hier
en daar een heuvel. Gambia is prachtig groen en dat komt door het subtropische
klimaat met een droog en een nat seizoen. De grote verscheidenheid aan
begroeiing biedt een paradijselijk onderkomen aan vogels en zoogdieren. Fruit
en groenten zijn in grote hoeveelheden te vinden op de markten, evenals een
overvloed aan vis, schaal- en schelpdieren.

In de rubriek zee/land bezoekt hoofdredacteur Nelleke Launspach plekken in de wereld waar zee en land
van grote invloed zijn op een aangenaam verblijf en een voortreffelijke keuken.

R e s t a u r a n t s i n Z e e l a n d wa a r

L e i s u r e overnachten en verblijven in

R e dac t i e Z e e l a n d m aga z i n e
Oesterputten 4
4532AK Terneuzen
T.a.v. Nelleke Launspach, HOOFDREDACTEUR
MOBIEL: 06-53139636
nelleke.launspach@planet.nl
www.zeelandglossy.nl
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Middelburg

De hoofdstad van Zeeland heeft een rijk en
fascinerend verleden. Tijdens de Gouden
Eeuw was het de tweede VOC-stad
(Vereenigde Oostindische Compagnie-stad)
van Nederland, vanwege zijn ligging en de
honderden schepen die er werden gebouwd.
En hoewel Middelburg er in de Tweede
Wereldoorlog flink van langs kreeg, is haar
roemrijke verleden nog volop zichtbaar.

een bruisende monumentenstad

D

e Zeeuwse eilanden waren
resten van een oud gebergte
dat voornamelijk onder water
lag. Middelburg is ontstaan op
het hoogste punt van het eiland
Walcheren. In de achtste eeuw is
het permanent bewoond geweest door mensen uit
Vlaanderen, die daar rustig leefden tot de komst van
de Vikingen aan het einde van de negende eeuw. Die
kwamen kijken wat er te halen viel. Behalve de Vikingen
maakten ook de vele overstromingen het leven lastig.
Daarom bouwden de bewoners op het hoogste punt
van het eiland een plek waar ze hun toevlucht konden
nemen als er gevaar was: een burg. Op Walcheren zijn het
er drie. In het noorden Domburg, in het zuiden Souburg
en in het midden Middelburg. De burg in het midden
verklaart de naam Middelburg.

Zeeland
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Zeeland

Geen water maar bier
In 1120 werd er een abdij gesticht. Er is vierhonderd
jaar aan gebouwd, wat nog steeds terug te zien is aan de
verschillende bouwstijlen en materialen die zijn gebruikt.
De monniken die er woonden en werkten waren
Norbertijnen uit het noorden van Frankrijk die het geloof
kwamen verspreiden. Door privileges waren ze in het
bezit gekomen van landerijen. De monniken verdienden
hun geld met bierbrouwen. Het jaarlijks bierfestival in
de kloostergangen van de abdij en de stadsbrouwerij
herinneren nog aan de tijd van weleer.
De boeren die op het land van de abdij werkten, wat
bijna het hele eiland besloeg, moesten belasting betalen
en tien procent van hun oogst afdragen. De graaf van
Holland en Zeeland kwam er af en toe op bezoek om
toezicht te houden, recht te spreken en nam en passant
de belastingcenten mee.
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R E S TA U R A N T S

RESTAURANTS
in Zeeland waar je
gegeten moet hebben

In Zeeland vind je niet alleen veel sterrenrestaurants, maar ook
eetgelegenheden die verrukkelijke streekproducten verwerken in
hun menu of te vinden zijn op een bijzondere locatie.
We hebben een keuze voor u gemaakt uit onze favorieten.

Zee/Land/Zilt
Yerseke

Bovenop de oesterputten in Yerseke vinden we het nieuwe
restaurant Zee/Land/Zilt dat wordt geleid door Edwin Vinke,
de tweesterren chef van De Kromme Watergang in Hoofdplaat,
samen met Paul de Groote. De verse oesters, platte en creuses,
belanden direct vanuit het heldere Oosterscheldewater op je
bord. De oesterputten liggen er al sinds eeuwen. ‘Schelpjes
hebben niet veel nodig om ze lekker te laten smaken,’ legt
Edwin Vinke uit. Je moet ze met de juiste smaken bereiden.
In ons geval is dat met zeewater dat we zuiveren en waarin
we alles koken. Daarnaast gebruiken we pepers, voor elk
schaal- en schelpdier weer een andere combinatie.’ Wat we
voorts proeven is een onvoorstelbaar goede cuisson. Elk hapje
heeft een sensationele smaak, omdat het precies goed is. De
plateaux de fruits de mer zijn prachtig om te zien en heerlijk
om te eten. Er is voor elke gast een plankje met een speld
voor de krukels, een tang om kreeft te kraken en de juiste
vorkjes om alle zeevruchten open te maken en te verorberen.
De sausjes erbij hebben soms mediterrane en soms Thaise
invloeden. Ook daar geldt weer dat de smaak van het een de
smaak van het andere versterkt. Nog een smakelijk detail: alle
zeewieren die geserveerd worden zijn eetbaar en hebben een
zuivere, zachtzilte smaak. De oesters zijn te bestellen in soorten
en maten. Wie nog meer van oesters wil weten, kan zich
inschrijven bij de Oester Academy op de benedenverdieping
voor de opleidingen ‘Oesterbrevet’ en ‘Oesteroloog.’ Zee/land/
Zilt is elke dag doorlopend geopend van 11.30 tot 20.30 uur,
behalve op zondag en maandag.
Zee/Land/Zilt
Havendijk 21
Yerseke
(0113) 76 05 00
www.zee-land-zilt.nl
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