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aanbod van cultuur en accommodaties dat Zeeland heeft te
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De tentoonstelling die momenteel te
zien is in het Zeeuws Museum heet
‘Zeeuws Museum X Das Leben am Haverkamp’.
Intrigerende titel, maar wat kunnen we nu eigenlijk
verwachten? We spraken collectiebeheerder en
tentoonstellingsmaker Karina Leijnse.

spel

der
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Foto’s Anda van Riet en Mieke Wijnen

ga st r o n o m i e

Zeeuwse ingrediënten en

ontmoetingen met mensen achter de Zeeuwse
Christa van der Meer

producten. Van wijngaard tot restaurant en van

DE VOETEN VAN MIJN VADER
‘Deze voorwerpen doen me aan m’n vader denken... ehm die had ook een paar van deze voorwerpen bij de bank staan... voor z’n gemak voor ’s
avonds… eh ja ze zijn gemaakt van leer... enne... ze zien er heel comfortabel en gemakkelijk uit en veel gebruikt.’

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

Collectie Zeeuws Museum: Damesmuilen, handgemaakt, Thoolse streekdracht, 1900
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oesterperceel tot kleiaardappel.
C u l t u u r wat maakt Zeeland zo bijzonder?
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

The Dutch Golden Age trekt een

Een gouden greep
Zeeland

ander soort toerist naar Zeeland
Zeeland staat bekend om zijn prachtige stranden en andere recreatiemogelijkheden, maar de provincie
heeft dankzij haar rijke historie zo veel meer potentieel. De gemeente Middelburg zet zich de komende
jaren in om een ander soort toerist te verleiden Zeeland te bezoeken: namelijk mensen die geïnteresseerd zijn in cultuur en historie.
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buitenland
S h o p p i n g de beste adresjes voor kleding,
beauty, antiek, juwelen,lekkernijen en

D E FA ER ÖER - EI LA ND EN

Stipjes in
de oceaan

Tekst en foto’s: Nelleke Launspach

snuisterijen.

Bij restaurant Meliefste in Wolphaartsdijk weten
ze wat lekker is. Thijs Meliefste zoekt net
zolang door totdat hij beet heeft.
Af en toe, heel af en toe, staat er op de
menukaart langoustine. Die komt dan
vers vanaf de Faeröer-eilanden.
Wat is er zo bijzonder aan?

D

e staart van de langoustine, nog warm
na het kort koken in gezouten water,
pel je ervan af. Als je vervolgens je
tanden in de staart zet knakt het, net
zoals een knakworstje. Dat is dan ook
de enige vergelijking, want zodra
je doorbijt proef je de sappigheid van het stevige en
delicate staartvlees. De smaak is zoet met vervolgens een
zachtzilte toets die de mond vult. Geen ammoniasmaak,
geen zachte pulp. Dat kom je alleen bij inferieure kwaliteit
tegen van een kreeftachtige die met een net gevangen
wordt en gestrest raakt omdat het wil ontsnappen.

K u n s t een kijkje achter de schermen bij

Dat is niet zo bij de langoustines van Marni
Gunnar Simonsen uit Tórshavn, die behoren tot de
beste. Hij levert overal ter wereld zijn langoustines
aan toprestaurants: het met drie Michelinsterren
onderscheidde Noma in Kopenhagen van René Redzepi,
een restaurant in Libanon waar zijn langoustines een
feestmaal waren bij de opening van de Louis Vuitton

kunstenaars en galeries
Zeeland 66

R e s t a u r a n t s i n Z e e l a n d wa a r
je gegeten MOET hebben.

shop, een restaurant in Moskou waar president Putin er
elke week een paar komt eten en nog vele andere, van
Hongkong tot Parijs en van Las Vegas tot Breskens waar
Thijs Meliefste uit Wolphaartsdijk ze ophaalt – al verzucht
hij vaak dat ze wel heel erg duur zijn. Maar zijn ze het ook
waard?
Proef op de som
We mogen meevaren met een van de boten die
langoustines voor het bedrijf van Marni vangen, met
Jon als kapitein. We varen uit naar een boei, enkele
mijlen uit de kust, die markeert waar bijna veertig kooien
op de bodem van de zee liggen. In de kooien dienen
stukken makreel als lokaas. Het water dat de achttien
eilanden van de Faeröer-eilanden omringt heeft een
constante temperatuur van ongeveer 8˚C. Perfect voor
delicatessen zoals langoustines, zee-egels, zeeslakken en
venusschelpen. De kooien worden uitgezet en rusten op
de modderachtige bodem van de zee op zo’n vijf meter
diepte. Daar gaan de langoustines ’s nachts op pad om
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AAN DE OVERKANT
VAN ZEELAND
Tekst en foto’s Nelleke Launspach • Navigatie Sander Vocke

L e i s u r e overnachten en verblijven in
Zeeland op verrassende plekken
Tank vol, tassen achterin, flesjes water, thermos met koffie, een
boterhammetje mee en hup, op weg naar de overkant. Via Calais naar
Folkestone. Een ritje van amper twee uur vanuit Terneuzen, dan een
halfuurtje met Le Shuttle, de ultrasnelle trein door de Eurotunnel, en voilà,

i n s p i r a t i e bedrijven en ondernemingen

je bent er. Met nog een uurtje extra door tijdverschil op de koop toe.

ZUIDWEST-ENGELAND

D

e rit naar Calais met aansluitend de treinreis
door de tunnel gaat zeer voorspoedig.
De route naar de tunnel staat heel goed
aangegeven. Van tevoren meld je je op de
website aan met je toegangscode en een
API, een Advance Passenger Information.
Dan weten ze met wat voor voertuig je komt, wie erin zitten
en hoe laat je de overtocht maakt. Zo kun je snel doorrijden na
eerst een paspoortcontrole aan de Franse grens en tien meter
verder aan de Engelse grens. De betreffende rit die je maakt
staat aangegeven op grote aankondigingsborden. Ben je te
vroeg, dan strek je even de benen buiten of in de terminal.
Daar kun je geld wisselen of ponden pinnen. Koffie, thee en
fastfood zijn er ook te vinden, maar zeer aan de prijs. Trouwens,
onze eigen boterhammetjes van bakker Schot met heerlijk

beleg van biologische slager Tom de Boeye en boerenkaas
van de markt, allemaal te vinden in Terneuzen, zijn veel
lekkerder. Tevreden kijken we om ons heen en zien vooral veel
Engelse en Franse kentekens en nauwelijks Nederlandse. We
volgen de aanwijzingen op het bord en begeven ons naar de
dubbeldekkertrein waar we inrijden. Nog een beetje naar voren,
motor uit, rem erop en we krijgen een goedkeurende ‘thumbs
up’ van de treincoördinator. We staan bij een raampje, zodat we
kunnen volgen wanneer we de tunnel inrijden. De trein zet zich
in beweging, eerst langzaam en vervolgens sneller en voordat
we het weten – binnen 25 minuten (en 60 km verder) – zijn
we in de UK. De TomTom past zich onmiddellijk aan. Geeft de
afstanden in mijlen aan en toont duidelijk dat je de rotondes
linksom moet nemen. Je pakt daarmee de draad van links rijden
snel op en binnen de kortste keren durf je rechts in te halen.
Zeeland 79

die anders zijn
Zeeschilder Jan de Quelery

W o n e n inrichting en binnenkijken in
bijzondere huizen.
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COUTURIER

CLAES
IVERSEN
‘IK PROBEER EEN

DROOMWERELD
TE CREËREN’

Op zijn twintigste kwam Claes Iversen vanuit Denemarken naar Nederland. Voor een
jaartje, was de bedoeling, maar hij is nooit meer terug verhuisd. Nu is hij al tien jaar
een bekende Amsterdamse ontwerper. Begin dit jaar vierde hij zijn jubileum met een
prachtige show in het Nationale Opera en Ballet in Amsterdam en onlangs stond hij in
het middelpunt van de belangstelling tijdens het evenement Goes Couture.

W

e spreken Claes Iversen eind
september tijdens Goes Couture,
waarbij een bekende ontwerper zich
mag presenteren, en dit keer was de
eer aan hem. Het jaarlijkse coutureevenement vindt niet voor niets hier
plaats, want Goes Modestad trekt steeds meer shopliefhebbers
en modekenners.
Claes spreek je overigens niet uit als Klaas maar als Klees, op
zijn Deens. ‘Ik ben naar Nederland gekomen toen ik net van
school kwam, ik was twintig,’ vertelt Claes. ‘Het was het moment
dat ik het huis uit ging, dus ik moest niet alleen wennen aan
een andere cultuur maar ook aan het alleen wonen.’ Gelukkig
leerde hij al snel mensen kennen via zijn werk, want hij vond
een administratieve baan in de financiële sector. Niet zijn
Zeeland

droombaan, maar er moest brood op de plank komen. Claes
was eigenlijk van plan om na een jaar terug naar Denemarken
te gaan om mode te studeren. ‘Dat is van jongs af aan een
droom geweest. Ik voelde mij wel snel thuis in Amsterdam,
maar na een aantal jaren werd ik doodongelukkig in mijn werk
en dacht: ik moet verder met die droom. Op dat moment
besloot ik in Nederland te blijven en ging informeren welke
mogelijkheden ik hier had om mode te studeren.’

Couture vs mode

Het is maar goed dat Claes bleef, want hij is nu al tien
jaar een bekende Amsterdamse ontwerper. Zelfs Koningin
Máxima kleedt zich graag in zijn creaties. Maar wat wil dat
eigenlijk zeggen, couture? Claes weet het haarfijn uit te leggen.
‘Couture is één kledingontwerp waaruit een uniek kledingstuk
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Inge Hoogesteger, oprichter van Sjaal met Verhaal:

‘Van elk product
weet ik hoe, waar
en door wie het
gemaakt wordt’

V

Ze begon met een jaar of vijf geleden met de verkoop
van veertig sjaals die ze had meegebracht uit Nepal,
nu verkoopt de Middelburgse Inge Hoogesteger er

jaarlijks zo’n 20.000. Met haar bedrijf Sjaal met Verhaal

voorziet ze 800 vrouwen in Nepal van werk én worden er
twee projecten gesteund.

ierenhalf jaar geleden startte
Inge met het verkopen van sjaals
die ze uit Nepal liet komen. In het
begin sloeg ze de spullen op in de
boekenkast, in haar woonkamer, de eetkamer, de badkamer,
in de badkuip en zelfs op haar bed. Nu huist het bedrijf in een
ruimte en showroom van 330 m2 op een industriegebied aan
de rand van Middelburg.
Maar eerst gaan we even terug naar hoe het allemaal
begonnen is. Inge had een topbaan bij Randstad, maar kreeg
een ontsteking aan haar lichaam en moest geopereerd worden.
Tijdens haar revalidatie besloot ze enkele weken naar Nepal
af te reizen. ‘Ik voelde mij daar al snel heel erg op mijn gemak.

De Nepalese bevolking is heel gastvrij en ze zullen er alles aan
doen om het jou naar de zin te maken. Omdat ik vanwege
blessures niet op trektocht kon, mijn oorspronkelijke plan, moest
ik mijn reis anders invullen en heb ik contact gezocht met een
kindertehuis. Ik was daar heel erg van onder de indruk en wilde
graag geld voor hen inzamelen. Ik had al twintig sjaals gekocht
als bedankjes voor vrienden en familie omdat ze me zo geholpen
hadden toen ik in het ziekenhuis lag, maar ik heb er nog eens
twintig extra gekocht om te verkopen voor het kinderhuis.’
Terug in Nederland had ze die sjaals binnen een week
verkocht. Ook had ze zich tijdens haar reis gerealiseerd dat ze
niet meer op de oude voet verder wilde. Daarom nam ze na
haar reis ze een sabbatical om na te denken.
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ONTWERPER/KUNSTENAAR

INEKE

‘Mensen gaan
glunderen van
mijn werk’
Zeeland
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AL RUIM VEERTIG JAAR MAAKT INEKE OTTE KUNST.
HAAR UNIEKE, VROLIJKE SIERADEN WORDEN DOOR
MENSEN OVER DE HELE WERELD GEDRAGEN;
HET NEW YORKSE MODE-ICOON IRIS APFEL IS
BIJVOORBEELD DOL OP HAAR WERK. MAAR ZELF
IS INEKE OOK EEN OPVALLENDE VERSCHIJNING.
ONLANGS IS ER ZELFS EEN DOCUMENTAIRE OVER
HAAR WERK EN LEVEN GEMAAKT.
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Marco van Belleghem over zijn fotografie:

landgoederen, gebruiken en voorwerpen

Zeeland 8

OTTE

‘Ik wil een gevoel van
zaligheid overbrengen’

H i s t o r i e tuinen, huizen, schepen,

A g e n d a activiteiten en evenementen in Zeeland
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