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Kerkstraat 1    Burgh Haamstede    0111 651324
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 fietsverhuur
 (bedrijfs)fietsen
 fiets- en regenkleding
 fietsaccessoires
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 Voor u ligt de zevende editie van het magazine 
   ZIN in SCHOUWEN, uitgegeven door 
Windkracht-8,  een samenwerkingsverband van 
een aantal kerken in de Westhoek van Schouwen.

Het magazine is bestemd voor u als vakantiegast, die zoekt naar verdieping, 
naar iets van betekenis om over na te denken. Het thema is dit jaar  
‘VRIJHEID’en wordt op verschillende manieren belicht. 

Als eerste gedachte komt op dat een 
situatie van oorlog en onderdrukking, 
dictatuur en wetteloosheid de vrijheid van 
mensen wegneemt. Het is 75 + 1 jaar na 
de bevrijding van het naziregime. 

In Haamstede is er ter nagedachtenis 
aan weggevoerde Joodse burgers een 
‘struikelsteen’ gelegd, een bronzen 
herdenkingsplaat in de bestrating  
bij een woning waar Joden zijn weg-
gevoerd. Want aldus is het gezegde, 
afkomstig van een Joodse geleerde 
“Vergeten is ballingschap, gedenken 
is verlossing.”  Uit het ‘gedenken’  
kunnen we levenslessen trekken voor 
het heden en de toekomst.

De Coronapandemie  heeft - om verspreiding van het virus in te dammen -
de vrijheid om te gaan waar we maar willen, sterk beperkt. 

De individuele vrijheid om te zeggen wat je denkt en te doen wat je wilt, is 
niet onbegrensd. De vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van die van 
de ander; een navolgenswaardig principe.

We wensen u een ontspannen  vakantie toe, om uit te rusten en energie op  
te doen.  
 
We hopen dat de pandemie deze zomer zover is beteugeld, dat we weer  
zonder reserveren kerkdiensten kunnen bijwonen. Maar kijk voor de zeker-
heid op de websites van de kerken (zie pagina 35).

                                                          Bea Flach, secretaris van Windkracht-8
 

 Welkom!   

Foto omslag: Dit jaar vieren we 75+1 jaar 
bevrijding. Door de Coronacrisis heeft 
het begrip vrijheid een diepere betekenis 
gekregen.

Zin in Schouwen is een uitgave 
van Windkracht-8, waarin 
een aantal kerken in de Westhoek 
van Schouwen samenwerken.

Windkracht-8
Windkracht8@zeelandnet.nl
www.windkracht8opschouwen.nl
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  door Gerrit Dieleman  

Hoeveel woorden moet je wijden aan een 
ervaring die je niet in woorden kunt uit-

drukken? Dat was mijn eerste gedachte toen 
ik had toegezegd iets over de Zeepeduinen 
te schrijven. Een prachtig levend duingebied 
ten westen van Burgh-Haamstede waar je nog 
iets van ongereptheid kunt ervaren en ruimte 
om te ademen. Twee rondwandelingen zijn er 
uitgezet, die je ook kunt combineren.
In het hart van het gebied ligt een grote duin-
plas en langs de oever van deze plas staat een 
vogelobservatiescherm. Het biedt uitzicht op 
de watervogels, waaronder meerkoet, berg-
eend, fuut, dodaars en kuifeend. Steevast zijn 
er ook meeuwen te zien, vooral zilvermeeuw 
en kleine mantelmeeuw, die in de duinen 
verderop - de Meeuwenduinen! - een grote 
kolonie bewonen. Langs de wandelroute die 
langs het scherm voert, leven veel zangvogels 
zoals fitis, grasmus, nachtegaal, roodborst-
tapuit en kneu.

KAALSLAG OF NIEUW 
BEGIN
Toen in 2014 het grootschalig herstelplan 
van start ging, schrok ik me rot: wat een kaal-
slag! Nu besef ik hoe hard dat nodig was, alles 
was aan het dichtgroeien. Het resultaat van 
deze ingreep is echter overweldigend: schitte-
rende vochtige duinvalleien, meertjes, door-
kijkjes, zandverstuivingen en solitaire bomen 
die weer helemaal tot hun recht komen.  
Op een wandeling loop je een gerede kans de 

“Een bezoek aan 
Schouwen zonder 

een wandeling in de 
Zeepeduinen is een 

gemiste kans op een 
bijzondere ervaring ”  

Een heerlijk gevoel van vrijheid
ervaar de schoonheid van de Zeepeduinen  



 

grazende Shetland-pony’s tegen te komen die 
hier in het wild leven en al grazend zorgen 
dat het niet opnieuw dichtgroeit.
De randen van de dag - bij voorkeur een 
‘doordeweekse’ - genieten de voorkeur voor 
een wandeling. Het is dan meestal heel stil en 
je loopt de kans om oog in oog te staan met 
een hert. Tegen de avond kan er een mystieke 
sfeer ontstaan, dan waan je je in een sprook-
jesland. In de periode dat mijn vrouw en ik in 
Haamstede woonden, waren de Zeepeduinen 
dan ook ons favoriete wandelgebied en ging 
er geen week voorbij of we genoten van dit 
unieke stukje natuur.

KWETSBAAR GEBIED
Het Zeepe is een kwetsbaar gebied. Dat is ook 
in de laatste droge zomers goed te merken, 
de natuur heeft het zwaar en dat vraagt extra 
zorg en aandacht. Dit ‘pareltje’ verdient 
maximale bescherming en de recreatiedruk 
moet goed worden gereguleerd, zodat we er 
nog heel lang van kunnen genieten. Het is 
dan ook te hopen dat het onzalige plan om op 
het eeuwenoude onverharde wandelpad langs 
het Zeepe een fietspad aan te leggen niet tot 
uitvoer wordt gebracht.   

Een heerlijk gevoel van vrijheid
ervaar de schoonheid van de Zeepeduinen  

“Ook buiten het vakantie-
seizoen is het adembenemend 
mooi. De serene sfeer en de stilte 
maken dit landschap ook in het 
najaar en de winter een bezoek 
meer dan waard”
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“Er kwamen veel vliegtuigen over en iedereen 
was wel alert en bang voor gevaar, maar verder 
ging het leven gewoon door. Ik was nog een 
kwajongen van 17. Samen met een paar kame-
raden bedachten we een spotzinnetje bij IBIS-
shag die toen iedereen rookte: ‘Ik Bombardeer 
Iedere Stad Seint Hitler Aan Göring’. En IBIS 
andersom gelezen: ‘Goring Antwoordt Hitler 
Sterf Staande in Berlijn Idioot”.
Eigenlijk heb ik veel geluk gehad, want ik was 
nooit erg voorzichtig.“

ARBEITSEINSATZ
“Het werd wel een beetje anders toen ik in 
1943 opgeroepen werd voor de Arbeitsein-
satz in Duitsland. Ik werd gekeurd en kreeg 
bericht dat ik mij op 13 juni moest melden in 
Goes. Mijn vader heeft via het verzet geregeld 
dat ik op 12 juni terecht kon bij een gezin 
in Goes. Dat was het begin van mijn onder-
duikperiode. Ik kreeg een nieuwe Ausweis. 
Ik heette Kaan en had een andere leeftijd. 
Dat voelde wel als een onvrijheid. Ik was blij 
dat ik aan het werk kon bij de dijkval in de 
Wilhelminapolder. Daar werkten honderd 
mensen en ik had het met een paar vrienden 
wel naar mijn zin. Daarna heb ik in Lemmer 
meegewerkt aan de ontginning van de Noord-
oostpolder.”
Dat de oorlog zijn tol eiste, merkte Johan in 
november 1943. Zijn ouders waren 25 jaar 
getrouwd en zijn broer zou uit Den Helder 
het feest mee komen vieren. De boot tus-
sen Numansdorp en Zierikzee werd echter 
beschoten door Engelse vliegtuigen en zijn 
broer werd dodelijk getroffen. In plaats van 
een feestdag werd het een droevige dag. Ook 
heeft een andere broer in een concentra-

  door Willemien Lemkes  

Het is al tachtig jaar geleden, maar de heer 
Johan Vaane (97) uit Scharendijke weet het 

nog precies. “Voor ons als jongens was het in 
eerste instantie heel spannend. Wij woonden 
heel geïsoleerd op het eiland en hadden nog 

nooit Duitsers gezien. Toen ze vier dagen na 
het uitbreken van de oorlog ook op Schouwen-
Duiveland kwamen, gingen we allemaal naar 
de haven om te zien hoe Duitsers eruit zagen.”

    Johan Vaane herinnert zich de 
   oorlog nog als de dag van gisteren          

  “Eigenlijk heb ik      
     veel geluk gehad”

ZIN in Schouwen



7

 

tiekamp gezeten. ”Dat was natuurlijk veel 
angstiger dan voor mij. Ik leefde gewoon door 
en kon ‘s zondags normaal naar de kerk. Ik 
ben niet zo paniekerig ingesteld en ik gaf mij 
over in de handen van de Here God.”
De ouders van Johan waren vanwege de 
inundatie met hun koeien en paarden en een 
vrachtauto per schip geëvacueerd naar Dub-
beldam. Johan kon daar ook naar toe. Hij was 
weliswaar onderduiker zonder bonnen, maar 
er was altijd wel werk bij de boeren, zodat er 
ook voor hem eten was. Tijdens de hooitijd 
kwam de vrachtauto goed van pas om het 
hooi te vervoeren.

BEVRIJDING
Van de bevrijding merkten ze in Dubbeldam 
niet zo veel. “Wij woonden achteraf en heb-
ben niet veel militairen gezien. Wel hoorden 
wij kanonnen bulderen en ze kwamen al 
dichterbij vanuit Antwerpen. De geallieer-
den kwamen door de rivier de Merwede niet 
veel verder. Maar opeens hing er ergens een 
vlag in top: we waren bevrijd! Toen wilden 
we wel graag naar huis. In de buurt zaten 
nog twee Zeeuwse gezinnen en de mannen 
gingen op de fiets naar Zeeland om de situ-
atie daar te bekijken. Bij Moerdijk staken ze 
met het veer over en gingen door het weiland 
verder. Helaas stapte mijn vader daar op 
een landmijn en in plaats van op Schouwen-
Duiveland kwam hij in het ziekenhuis terecht. 

Hij verloor een been en een oog. De vlag werd 
van het huis in Dubbeldam gehaald, want 
er was opeens niet zoveel meer te vlaggen. 
Onze terugkeer werd daardoor wel vertraagd, 
want wij wilden vader niet achterlaten. In 
juli zijn we uiteindelijk met onze vrachtauto 
naar Scharendijke gereden. Ons huis stond 
er nog. Er hadden Duitsers in gezeten en het 
was een beetje uitgeleefd, maar wij waren niet 
verwend. Iedereen stak zijn handen uit de 
mouwen en ging aan het werk. We moesten 
verder, dat snapte iedereen. Het mooiste was 
dat ik weer Johan Vaane kon heten, dat was 
vrijheid.” 

Iedereen 
stak zijn 

handen uit 
de mouwen 
en ging aan 

het werk. 
We moesten 

verder...



De 10 
van Renesse

Drama op Schouwen

In september/oktober 1944 was bijna heel  
Zeeland bevrijd, helaas Schouwen-Duiveland 
nog niet. Op dit gedeeltelijk verlaten en geïn-

undeerde eiland ging de bezetter met nog meer 
fanatisme door met de onderdrukking. Begin 

december kondigde men een deportatie af voor 
alle mannen op het eiland tussen de 17 en 40 

jaar. Zij moesten zich melden voor tewerkstel-
ling in Duitsland. Gemeenteambtenaren wer-

den verplicht lijsten samen te stellen met daarop 
de namen en verblijfplaatsen van deze mannen.

  door Rob van Leeuwen  

PLANNEN VERZETSGROEP 
Op diezelfde dag sprak een drietal verzets-
lieden een plan door om gegevens uit de 
burgerlijke stand te laten verdwijnen. Eén van 
hen, metselaar Van den Hoek zou de kluis, 
waarin de registers met namen van de man-
nen uit Renesse, Noordwelle, Serooskerke, 
Ellemeet en Scharendijke lagen, leeghalen. 
En zo gebeurde het. De eerder aangekondigde 
deportatie zou door deze actie uiterst lastig 
worden. Ambtenaar Boot en gemeentese-
cretaris Lazonder, die beiden in het complot 
zaten, doken nog dezelfde dag onder.  
Op 6 december wilden de Engelsen een 
aantal verzetslieden van het eiland halen om 
zich voor te bereiden op de bevrijding van het 
eiland. Een landingsvaartuig van de Brit-
ten zou hen op een plaats aan de dijk tussen 
Zierikzee en Haamstede ophalen en hen naar 
het bevrijde Noord-Beveland overvaren. Uit 
de toen nog zelfstandige gemeentes op het 
eiland mochten enkele verzetslieden mee-
gaan, Dit waren: Menke Koos van der Beek, 
de gebroeders Joost Pieter en Leendert Marie 
Jonker, Johannis Oudkerk, Jan Andreas 
Verhoeff, Marcus Pieter Machiel van der 
Klooster, Iman Marinus van der Bijl en de bij 
de overval op de kluis van Renesse betrokken 
Boot, Lazonder en Padmos. Naast genoemde 
personen gingen ook andere mensen uit 
het verzet mee: drie geallieerde piloten, de 
Armeense soldaat Jork, de student M.J. de 
Glopper en politieagent Christiaan Wisse en 
zijn vrouw. 

MISLUKTE  
VLUCHTPOGINGEN
De eerste poging om van het eiland weg te 
komen op 6 december mislukte door het 
slechte weer. Ook een dag later lukte het niet 
om contact met het Engelse landingsvaartuig 
te krijgen. De groep besloot de plek op de dijk 
te verlaten en weer onder te duiken.  Op dat 
moment hadden Duitse soldaten hen echter 
wel bij de kust gesignaleerd. Wisse en vrouw 
werden door een Duitse militair aangespro-
ken. De politieman wees met zijn zaklantaarn 
naar zijn lekke band en kon hierdoor de 
anderen een sein geven. Het echtpaar kon 
vervolgens ongehinderd richting Zierikzee 
fietsen, maar hoorde plotseling pistoolscho-
ten. De drie piloten en De Glopper wisten te 
ontkomen, maar de elf andere mannen lukte 
het niet te ontvluchten. 
Tijdens een vuurgevecht sneuvelden twee 

8 ZIN in Schouwen
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Duitse militairen en raakte Lazonder zeer 
ernstig gewond. De elf mannen werden gear-
resteerd en voor een hardhandig verhoor 
overgebracht naar het Wehrmachtsheim in 
Zierikzee. 

DE VEROORDELING
De volgende dag werden de gevangen geno-
men mannen naar Middelharnis vervoerd. 
Onderweg op de boot slaagde de Armeen 
Jork erin overboord te springen, maar over-
leefde door een volgend schot van een bewa-
ker helaas niet. In Middelharnis werden de 
overgebleven mannen opnieuw op hardhan-
dige wijze verhoord door het  Standgerecht. 
De groep werd ‘wegens begunstiging van den 
vijand, in samenwerking met een terroris-
tengroep’; ter dood veroordeeld. De mannen 
werden overgebracht naar Haamstede. Op 10 

Deze dramatische 
gebeurtenis neemt 

ieder jaar weer
een bijzonder  

emotionele plaats 
in bij de doden-
herdenking in 

Renesse

Monument ter nagedachtenis van de 10 van Renesse Oude Moolweg (foto links)
Zwerfkei met datuminscriptie aan het begin van de slotlaan van Slot Moermond

december mocht de gereformeerde predikant 
ds. H.C. Voorneveld uit Haamstede de ver-
oordeelden een kwartier geestelijke bijstand 
verlenen in een bunker bij Slot Haamstede. 
Nadat Psalm 23 en 91 waren gelezen, zongen 
zij tezamen “Een vaste burcht is onze God”. 
Vervolgens werden de gevangenen op een 
boerenkar vervoerd naar Renesse, waar het 
vonnis om 12.00 uur bij de oprijlaan van Slot 
Moermond aan de Laône in Renesse werd 
voltrokken. Bij de weerzinwekkende uitvoe-
ring van het vonnis door ophanging moesten 
familieleden en dorpsgenoten verplicht toe-
kijken van de bezetters. De tien slachtoffers 
zijn een aantal dagen later op het kerkhof van 
Renesse begraven.  

Informatiebord over de tragische gebeurtenis aan het begin van de Slotlaan.
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  door Willemien Lemkes

Hoe ervaren kunstenaars de coronatijd? 
Betekent het voor hen onvrijheid of krijgen 

ze juist vrijheid? Hetty de Wette is kunst-
schilder en Bruce Kuhn is acteur en geeft 
les in verhalen vertellen. Zij zegt dat ook 

in deze tijd schoonheid altijd blijft spreken. 
Hij kan zijn ‘techniek van de verbeelding’ 

ook online doorgeven, al is het niet ideaal. 
Een inspirerend echtpaar.

Hetty en Bruce kwamen een dag voor de 
lockdown in maart vorig jaar terug in 

Nederland na een verblijf in de Verenigde 
Staten voor het werk van Bruce.  Hetty was de 
eerste drie weken verlamd door de dreigende 
situatie. Hoe kon zij fijn gaan schilderen 
terwijl er mensen overleden op de IC’s?  Toch 
pakte ze haar werk weer op. 

CONCENTRATIE EN INKEER
“Mijn werk heeft niet onder de situatie gele-
den. Eigenlijk genoot ik enorm van de rust 
op het strand en langs de Oosterschelde. 
Daar krijg ik de inspiratie voor mijn werk. 
Ik heb zoveel natuur gezien en nergens was 
het afgetrapt of lag er rommel. Het werd 
voor mij een periode van concentratie en 

Corona gaf ruimte  aan een ander soort vrijheid
Hetty: “Mijn werk heeft niet 

onder de situatie geleden. 
Eigenlijk genoot ik enorm van  
de rust op het strand en langs 

de Oosterschelde. Daar krijg ik 
de inspiratie voor mijn werk.”
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inkeer. Ik ging veel naar buiten en genoot 
van het landschap. Ik hoefde niet op afstand 
van de weg te gaan zitten met mijn schilders-
spullen, het was overal stil. Ik heb heel veel 
genoten. Het was ook dubbel, want in de 
wereld om mij heen gebeurden er natuurlijk 
wel vreselijke dingen. De schoonheid van de 
natuur bleef echter spreken en de inspiratie 
bleef. Ik had veel aandacht voor de kleine 
dingen. Er bleven wel een beetje zorgen om 
onze financiën, want we konden ons ap-
partementje niet verhuren. Maar wonderlijk 
genoeg heb ik in de zomer vanuit mijn atelier 
goed verkocht. We hebben geen steun hoe-
ven aanvragen. Nadat het toegestaan was, 
kwamen er weer toeristen. Omdat mensen 
geen verre reizen konden maken, hadden ze 
geld om kunst te kopen.”

VERHALENVERTELLER
Bruce is acteur. In Amerika speelde hij in 
grote producties. Toen hij 25 jaar geleden 
naar Nederland kwam, waren er weinig rollen 
voor hem. “Om voor audities voor een rolletje  
als CIA-man met weinig tekst of voice-overs 
naar de Randstad te reizen was niet echt 
lonend. De rol is wel leuk, maar het is altijd 
maar afwachten of je die krijgt.” 
Hij ging zich toeleggen op het vertellen van 

Corona gaf ruimte  aan een ander soort vrijheid

het Marcusevangelie. Het verhaal volgens 
Lucas vertelde hij in Amerika al in het Engels, 
voor Marcus leerde hij het in het Nederlands. 
Het vertellen zoals Bruce het doet is heel 
anders dan gewoon de tekst uit je hoofd leren.
“Ik duik in de tekst en praat over de culturele 
context. Daarbij gebruik ik veel van mijn 
verbeeldingsvermogen. Ik probeer me voor 
te stellen dat ik erbij was. Wat zie ik dan? Wat 
denk ik, wat hoor ik? Wat ging er om in de 
betreffende persoon? Bernard Shaw heeft 
gezegd dat er vijftig manieren zijn om ‘ja’ te 

zeggen en tweehonderd om ‘nee’ te zeggen. 
Je moet je zo verplaatsen in het verhaal, dat 
je met wat je zegt een beeld oproept. Ik noem 
dat de techniek van de verbeelding. Ik vertel 
wel letterlijk het Bijbelverhaal, maar vanuit 
mijn persoonlijke verbeelding, zoals oogge-
tuigen. Beeld is de taal van de herinnering.” >>
 

Bruce: “Ik vind het wel jammer 
dat alles nu online moet. 

Ik kan de studenten nu niet in de 
ogen kijken en dat mis ik.”



In de Boogerd 
Vertonsweg 2

4328 GL
Burgh Haamstede

Tel. 0111 653672
Fax 0111 653659

info@indeboogerd.nl
www.indeboogerd.nl

Familiehuizen en
Groepsaccommodaties

Vanaf onze Kunstschouw locatie 
kunt u de huizen zien liggen.

Voor informatie ontvangen wij u 
graag op onze receptie.

Huis Zonneduin 16 pers.

Huis De Bron 12 pers.

Hoeve Haayman 36 pers. 

Inde - Soete - Suikerbol

Burghse Ring 31 - Burgh - tel. (0111) 651321

soete-suikerbol@zeelandnet.nl
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Kunstboek met korting
Een selectie van het werk 
van Hetty is uitgegeven in 
een prachtig gebonden boek 
(formaat 235 x 295 mm), 
verkrijgbaar bij de boekhandel 
en bij de kunstenares.
Het atelier van Hetty de Wette 
is op afspraak te bezoeken, tel. 
06-45037323. Als lezer van Zin 
in Schouwen kunt u dit prach-
tige boek deze zomer voor 
slechts € 15,- kopen in het 
atelier van Hetty wanneer u dit 
magazine kunt overleggen.

VERSCHILLENDE 
CULTUREN
Bruce gaf jarenlang over de hele wereld les 
in deze techniek op scholen van Jeugd met 
een Opdracht. Hij leert de studenten om het 
evangelie in hun eigen taal te vertellen. 
 “Ik heb studenten uit verschillende culturen 
in mijn les. Zij hebben het verlangen om het 
verhaal van wat Jezus heeft gedaan en wat Hij 
zei in hun eigen taal door te vertellen, zodat 
iedereen dat kan horen zoals het in de Bijbel 
staat. Ik heb lesgegeven in India. Afrika, 
de Filippijnen en Amerika. De studenten 
spraken Russisch, Arabisch, Koerdisch of 
welke taal dan ook. Dan blijkt dat wij door 
de manier van vertellen elkaar verstaan. De 
culturen en talen zijn heel verschillend, toch 
begrijpen we elkaar. Er is een universele 
taal van authenticiteit die de taalbarrières 
overbrugt.

MINDER REIZEN 
Ik vind het wel jammer dat alles nu online 
moet. Ik kan de studenten nu niet in de ogen 
kijken en dat mis ik. Het lukt wel, het gaat 
door. Een voordeel is dat ik veel minder hoef 
te reizen. Meestal was ik de helft van het jaar 
niet thuis. Dat vele reizen werd ook wel erg 
vermoeiend. Dus ja, de coronatijd beperkt 
mij wel, maar met internet blijven er geluk-
kig mogelijkheden. Studenten leren om het 
verhaal van Jezus te vertellen in hun eigen 
taal, blijft mijn passie.”

Het sociale leven van Hetty en Bruce stond  
in de zomer zeker niet op een laag pitje.  
Hetty genoot ervan dat Bruce veel meer thuis 
was. Door het mooie weer konden zij in de 
tuin bij een houtvuurtje gewoon vrienden 
ontvangen. “Het was eigenlijk heel gezellig  
en bijzonder. Wij hebben een ander soort 
vrijheid meegemaakt.” 
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Hier op Schouwen Duiveland was dat 
overigens wel een paar dagen later. 

Vijf jaar lang had de Nederlandse bevolking 
zwaar geleden onder het juk van de oorlogs-
bezetting. En toen bevrijding: geen beper-
kingen meer van de dagelijkse routine, geen 
avondklokken, geen razzia’s, geen angst voor 
bombardementen, geen hongersnood meer 
en ga zo maar door. Ja, vrijheid is een groot 
goed realiseerden mensen van toen zich.  
Wanneer je niet te veel stilstond bij de toe-
standen in de wereld leek onze vrijheid wel  
de gewoonste zaak van de wereld te zijn.

2020 -2021 CORONA                                                                                                                
In januari 2020 werden de eerste berichten 
van een mysterieus en ziekmakend virus in 
het Chinese Wuhan door de pers de wereld 
ingestuurd. Vanwege de vorm van de virus-
deeltjes kreeg het de naam Corona. Oh, werd 
hier in Nederland gedacht, China is ver weg 
en het zal wel overwaaien. Het metaforische 
‘overwaaien’, werd echter letterlijk bewaar-
heid. Een grote uitbraak van het virus in een 
wintersportplaats in Italië werd in februari 
gemeld en Nederland was niet veel later aan 
de beurt. Ik herinner me dat in de kerkdienst 
van 8 maart 2020 in de Pelgrimskerk onze 
predikant, staande bij de ingang om men-

sen te verwelkomen niet, zoals gebruikelijk, 
handen schudde. Daarna ging het hard: IC’s 
raakten overvol, allerlei beperkende maatre-
gelen volgden om de zorg te ontlasten. Hier 
in de Westhoek konden mensen niet meer in 
hun eigen vakantiehuis bivakkeren, campings 
gingen dicht, restaurants en cafés werden 
gesloten en ga zo maar door. 
Toch werd het vakantieseizoen 2020 voor 
vakantiegangers en ondernemers in de West-
hoek van Schouwen een groot succes. Dat was 
natuurlijk mede te danken aan het feit dat het 
overgrote deel van reizen naar buitenlandse 
bestemmingen werd gecanceld. Enfin, u kent 
het verloop van de Corona-crisis tot op de 
dag van vandaag.

GEEN VRIJHEID
Nog voor we 75 jaar vrijheid konden vieren, 
was Corona geworden tot een wereldwijde 
pandemie. We realiseerden ons gelijk wat 
Vrijheid nu echt inhoudt. Lockdowns en 
avondklokken bleven ons niet bespaard, in 
ieder geval tot eind april 2021. 
Vaccins moeten de uitkomst bieden voor 
de onwezenlijke toestanden: geen handen 
geven, niet knuffelen, geen bijeenkomsten, 
thuiswerken, avondklok, gesloten horeca en 
ga zo maar door. Na bijna 75 jaar vrijheid 

  door Rob van Leeuwen

Het jaar 2020 had een bijzonder 
feestelijk jaar moeten worden. 

Heel Nederland zou feest  
gaan vieren in verband met de  

viering van 75 jaar vrijheid. 
Alle Oranjeverenigingen in ons 
land hadden al maandenlang 

vergaderd en plannen gemaakt 
voor dat heugelijke moment op  
5 mei. Het was immers precies 
op die dag 75 jaar geleden dat  

Nederland officieel was bevrijd 
van de Duitse overheersing.

ZIN in Schouwen

75 jaar vrijheid en dan:lockdown!
Bij de foto uit het
Gemeentearchief van
Schouwen-Duiveland:
Vanwege de evacuatie en 
de nasleep van de oorlog 
was er pas een mooie 
gelegenheid om een groots 
opgezet feest bij het 1100-
jarig bestaan van Zierikzee 
in vrijheid te vieren. Het 
feest duurde liefst een 
week lang. Iedereen deed 
mee, veelal in historische 
kostuums.
Deze foto maakt deel uit 
van de unieke tentoon-
stelling die nog te zien is
van 16 t/m 25 juni in de
Nieuwe Kerk in Zierikzee.
Kijk op www.museasd.nl
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voor de benodigde apparatuur aangeschaft. 
Vanaf augustus 2020 kunnen kerkdiensten 
vanuit de Pelgrimskerk zowel in beeld als 
geluid worden meebeleefd. Verder werd ook 
nog van de nood een deugd gemaakt.

KERK IN DE OPENLUCHT
Gedurende de zomer werd op bijzondere 
wijze een aantal diensten op de voorma-
lige camping de Prinsenhoeve in Renesse 
georganiseerd. Terug naar de ‘hagenpreken’ 
in de 17e eeuw. Onder de stralende zon werd 
zelfs een doopdienst gehouden. Wie had 
toen gedacht dat we een jaar later nog met 
beperkte vrijheden zouden zitten?
Vaccinaties moeten uitkomst brengen om 
ons de  vrijheid weer volledig terug te geven. 
Vrijheid is maar een kwetsbaar begrip, zo is 
gebleken. Hoop en vertrouwen moeten ons in 
alle situaties verder brengen. 

“Gedurende de 
zomer waren er   

op landgoed  
de Prinsenhoeve  
in Renesse een 

aantal ‘openlucht’-
diensten. Onder  
de stralende zon 
werd zelfs ook  
een doopdienst 

gehouden.”

In de zomer van 
2020 werden een 
aantal ‘openlucht’-
diensten  geor-
ganiseerd. Onder 
de stralende zon 
werd zelfs een 
feestelijke doop-
dienst gehouden.

toch weer onvrijheid. Wie had dat verwacht. 
Zo gaat het aloude spreekwoord van de 
17e-eeuwse schrijver Brederode weer op: ’Het 
kan verkeren’. 
 
CORONA EN DE KERK
Ook kerken leden onder Covid-19.  Uitbraken 
van het virus in kerken kwamen prominent 
in het nieuws. Op het bovenliggende eiland 
Goeree Overflakkee werd in het begin van de 
coronatijd een van de vele kerken getroffen 
door een grote uitbraak.
Telkens werden gedurende het laatste ander-
half jaar de coronamaatregelen voor de 
kerken aangepast: 30 personen met reser-
vering in de kerk, niet zingen, wel zingen, 
mondkapjes, diensten met 5 personen, enz. 
Sommige kerken negeerden in de loop der 
tijd jammer genoeg de maatregelen. Dat was 
eigenlijk een blaam op de naam die de kerk 
toch wil uitdragen.
De kerken van Schouwen aan Zee probeer-
den ondanks alle beperkingen er toch wat 
van te maken. Vanuit de meeste locaties van 
onze kerkelijke gemeente werd gekozen voor 
diensten coronaproof met beperkte opkomst. 
Gelukkig konden gemeenteleden deze dien-
sten ook via internet en soms zelfs met beeld 
en geluid volgen. De Pelgrimskerk had daar-

75 jaar vrijheid en dan:lockdown!
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  door Willemien Lemkes

Wat doe je als je bewegen heel belangrijk 
vindt en door de beperkingen van corona 
daar geen les meer in kunt geven? De gym-
zalen gingen dicht en buiten sporten was 
ook niet mogelijk. Nelleke van Vliet vond 
verschillende creatieve manieren van stukjes 
vrijheid binnen die onvrijheid. Zij bedacht 
van alles om mensen in beweging te zetten.

is leven
 

Bewegen
 

Nelleke van Vliet  begon ongeveer twintig 
jaar geleden met lessen in beweging in 

Scharendijke. Zij is fysiotherapeut en werkte 
toen in een  verpleeghuis waar ook een reva-
lidatieafdeling was. “Ik merkte dat de mensen 
die klaar waren met hun revalidatie op de 
dorpen niet terecht konden om op eigen 
kracht door te gaan”, zegt Nelleke. “ Wij gaven 
wel het advies om veel te bewegen, maar dat 
kon alleen in sportscholen en daarvan was 
de drempel vaak te hoog. Er was behoefte 
aan laagdrempelige lessen, door iemand met 
kennis van zaken. Ik werkte toen buiten de 
provincie en wilde graag iets doen voor mijn 
eigen dorp. Zo begon 3F bewegen. De F staat 
voor Fysio, Fit en Functioneel.”

THUIS TOEPASBAAR
Al snel ontstonden er verschillende groepen, 
waarvan één groep waarin vooral zittend 
gesport werd. Tijdens alle groepen werd 
er actief gesport, rekening houdend met 
eventuele beperkingen.  “We sportten in een 
gymzaal zonder ingewikkelde apparatuur. 
Mijn filosofie is dat alles ook thuis toepas-
baar moet zijn en dat je je een beetje ervoor 
moet inspannen. Alles wat je met gemak doet 
voegt niets extra’s meer toe aan je conditie 
en fitheid. Twee keer per week moet je je wat 
zwaarder inspannen om nieuwe prikkels 
te krijgen om fit te worden. Conditie wordt 
opgebouwd door uithoudingsvermogen, 
kracht, lenigheid en coördinatie.”
Maar toen kwam de eerste lockdown en was 
er niets meer mogelijk. Nelleke ging al met 
Pasen 2020 beginnen om elke week een groet 

Alles wat je met gemak doet 
voegt niets extra’s meer toe 
aan je conditie en fitheid. 

Twee keer per week moet je 
je wat zwaarder inspannen 

om nieuwe prikkels te krijgen 
om fit te worden.
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is leven
 

met wat oefeningen op papier bij de ouderen-
groep te bezorgen. Als hart onder de riem en 
met oefeningen die thuis gedaan konden. Zo 
stonden twee buurvrouwen in een senio-
renflat elkaar over de schutting een frisbee 
toe te gooien. En gingen mensen als ze net 
waren gaan zitten, direct daarna nog een keer 
opstaan en zitten.

DAGELIJKSE STIMULANS
Toen de regels iets soepeler werden, ging 
Nelleke één op één wandelen met cursisten. 
Zij leerde de wandelaars waar je je uithou-
dingsvermogen op kunt trainen. Als je niet 
meer samen kunt praten ben je goed bezig.   
Nelleke: “Tijdens het wandelen wees ik ook 
op de mogelijkheden om iets extra’s te doen 
onderweg. Op elke route kun je wel een hekje 
vinden om je op te drukken of een trap om 
zonder stoppen een paar keer te beklimmen 
om spiermassa te kweken. Dit is soms wel 
lastig om alleen te doen. Dus toen er meer 
mogelijk werd, ben ik begonnen met buiten 
sporten in de groep waar alle aspecten van 
beweging aan de orde kwamen. Het voordeel 
is dat er iemand voor staat die de oefeningen 
voordoet. Dat sloeg enorm aan en eigenlijk 
was het altijd onder alle weersomstandighe-
den goed te doen. “
Na september was het weer niet mogelijk 
om buiten te sporten. Nelleke gaf de app 
van Eric Scherder door, waarmee je elke dag 
een ommetje kunt lopen. “De kracht van het 
ommetje is dat het dagelijks is en de stimu-
lans zijn de punten die je verdient. Veel men-
sen hebben zo’n  duwtje in de rug nodig. Het 
is landelijk een succes. Bovendien doneerden 
wij als 3F elke keer op grond van het aantal 
punten dat we samen verdienden een bedrag 
aan een goed doel.  
Ook gaf ik via de app oefeningen door die je 
thuis of buiten kunt doen. Op de trap kun je 
bijvoorbeeld zitten en opstaan en buiten kun 
je je tempo afwisselen.  

DORP IN BEWEGING
Sinds april kunnen we ook weer buiten 
sporten. Zes jaar geleden heb ik met enkele 
anderen Bootcamp gestart, dat is altijd 
buiten. Samen met 3F valt dat onder ‘Dorp 
in beweging’.  Binnenkort kunnen we ook 
gebruik maken van de ‘beweegtuin’. Bij 
het afscheid van Hans Roth als huisarts in 
Brouwershaven, Zonnemaire en Scharendijke 
kreeg hij geld aangeboden om beweegtuinen 
te laten aanleggen. In Scharendijke is dat, in 
goede samenwerking met de dorpsraad en 
de gemeente al in een ver  stadium. Er wordt 
gedacht aan oefenapparatuur voor evenwicht, 
uithoudingsvermogen en kracht en is bedoeld 
voor alle leeftijden en niveaus van sportbeoe-
fening. 
Bewegen werkt mee aan verbinden. Dat is 
ook een doel. Het is belangrijk voor je hart, 
je spieren, je botten en gewrichten. Maar het 
is ook geestelijk: het zet je hoofd in beweging. 
Bewegen is leven.”   

Op elke route kun je wel een 
hekje vinden om je op te drukken 

of een trap om zonder stoppen 
een paar keer te beklimmen om  

spiermassa te kweken...



pannekoekenmolen.nl
Burghseweg 53 | Burgh-Haamstede | t. 0111 65 24 15 

Kijk eens rond in onze winkel, draai een 
rondje in één van de speeltoestellen, 

zie van dichtbij de wieken van 
de molen ronddraaien en 

eet uw buikje… Juist! 
Wanneer komt u proeven?

Ronduit de 
lekkerste!

Zin in écht Zeeuwse pannenkoeken? 
Zoek niet verder.

Elkerzeeseweg 8
Scharendijke
0111- 85 11 81
info@eethuisschouwen.nl
  

Openingstijden
keuken:
Ma: 17.00-21.00 uur
Di:   Gesloten
Wo: Gesloten
Do: 17.00-21.00 uur
Vr:  17.00-21.00 uur
Za:  17.00-21.00 uur
Zo:  12.00-21.00 uur
Tijdens vakantieperiodes ook 
op dinsdag en/of woensdag
Bezoek onze website voor
de actuele openingstijden.

eethuisschouwen.nl

Eethuis Schouwen,
een sfeervol restaurant
in het toeristische
dorpje Scharendijke.

‘Een mens is pas vergeten  
als zijn naam vergeten is’

Dorpsstraat 14, Scharendijke

Dorpsstraat 14, Scharendijke

Dorpsstraat 14, Scharendijke



19

In dit nummer wordt stil gestaan bij 75 + 1 
jaar bevrijding. De Duitse bondskanselier 
Angela Merkel mocht ons op 5 mei vanuit 
Berlijn toespreken wat zij beschouwt als een 
teken van de vriendschap. Voor mensen die 
de oorlog meegemaakt hebben en geliefden 
hebben verloren is dat nog steeds moeilijk.
Merkel is zich bewust van het kwaad  dat is 
geschied: “Niets kan de leegte vullen die is 
achtergelaten door de mensen die zijn ver-
moord. Niets kan het verlies en de pijn van 
de overlevenden wegnemen. De gepleegde 
misdaden zullen niet verjaren. Het levend 
houden van de herinnering is de eeuwige 
verantwoordelijkheid van Duitsland.”

Gedachten aan Etty Hillesum (geboren op 
15 januari 1914 in Middelburg en vermoord 
op 30 november 1943 in Auschwitz) komen 
naar boven. Vorig jaar is er een ‘struikel-
steen’ neergelegd voor het huis in Amsterdam 
waar ze het laatst gewoond heeft, het huis 
waar ze haar gedachten uit de eerste oorlogs-
jaren optekende in haar dagboek. 

In de dreiging van de zomer van 1942 schreef 
ze: “Sommige mensen willen hun stofzuigers 
veilig stellen, of zilveren messen en vorken, 
in plaats van jou God. En haast met iedere 
hartslag wordt het me duidelijker: dat jij ons 
niet kunt helpen, maar dat we de woning in 
ons, waar jij huist, tot het laatste toe moeten 
verdedigen.”

We kunnen in haar dagboeken volgen hoe ze 
met zichzelf de strijd is aangegaan om angst 
en haat te weren uit haar hart en spiritueel 
vrij te blijven. Zo heeft ze voor veel mensen 
iets kunnen betekenen.
Judith Koelemeijer, de biografe van Etty 
Hillesum ging naar Auschwitz om Etty te 
volgen op haar weg. Etty had daar  geen pen 
meer om haar gesprek met God en zichzelf op 
papier te voeren. 
Ze werd kaalgeschoren, van haar kleding ont-
daan, al het eigene van haar en de duizenden 
anderen werd hen afgenomen. Ze kreeg een 
nummer op haar arm geprent. Haar naam 
werd niet meer genoemd…. Zou ze in die 
mensonterende situatie haar inspirerende 
gesprek kunnen voortzetten?

  door Ineke de Heer

Het blijft een vraag zonder antwoord, we 
weten het niet. De vraag brengt ons mis-
schien bij onszelf: wat heb ik nodig om mijn 
hart vrij te houden van angst voor wat in 
onze tijd beangstigend is, en wat is mijn 
bijdrage aan het leven van mensen en natuur 
in deze tijd? 

Wandelend langs de bunkers in de Zeepe- 
duinen zie ik hoe scheuren de sterke muren 
uit elkaar duwen, het licht binnen brengen in 
de massieve bunkers. Als ik er naar sta te  
kijken komt de gedachte op: macht van 
mensen kan veel kapot maken, maar alles 
is tijdelijk. Er komt een andere tijd.  Geluk-
kig kunnen wij nu in vrijheid kiezen hoe we 
ons leven willen richten, wat we belangrijk 
vinden.   

In elke tijd klinkt de echo van het verleden 
anders. In coronatijd ervaren we een klein 
beetje wat onvrijheid betekent. Gelukkig 
biedt de natuur in onze tijd wel een uitweg, 
we zijn vrij om er van te genieten en de 
ruimte te krijgen voor bezinning.  

Voor Corona organiseerden 
we ‘stiltewandelingen’: met 
een groep liepen we in stilte 
door de duinen en over het 
strand. Na afloop deel-
den we iets van wat we 
ervaren  hadden .
Die wandelingen wor-
den vanwege Corona 
niet georganiseerd, 
maar je kunt wel zelf op 
pad gaan. Maak eens alleen 
of samen een wandeling in 
stilte, bewust van wat je 
hoort, ziet, voelt en laat je 
gedachten stromen.
Het kan een verfrissende 
ervaring zijn.  

De zin van het (be)schouwen
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Wanneer u gewend bent om op zondag 
naar de kerk te gaan, is deze tocht ook 

een aardige verkenning. Iedere bij Wind-
kracht-8 aangesloten kerk presenteert zich 
kort en krachtig met informatie over het 
kerkgebouw en de inspiratie van waaruit 
men leeft en werkt. U zult verderop in deze 
beschrijving lezen dat u van harte welkom 
bent in de diensten van de deelnemende 
kerken. Een en ander hangt wel af van de op 
dat moment geldende Coronamaatregelen. 
Een aantal kerken dat u gaat bezoeken zijn 
in 2019 gefuseerd tot één PKN-gemeente 
‘Schouwen aan Zee’. Dat zijn in routevolg-
orde: de Kerk in Burgh, de Pelgrimskerk in 
Haamstede, de Jacobuskerk in Renesse, de 
Bethlehemkerk in Scharendijke en de Corne-
liuskerk in Noordwelle.

We starten de fietstocht op de Ring van Burgh. 
Daar tref je in het midden van de dorpsring de 

Hervormde kerk (PKN) aan. Let ook eens op de 
perenbomen rond de kerk. De peren die worden 
ieder jaar voor een goed doel geveild.

Kerk in Burgh 
Omringd door perenbomen staat in het 
midden van de ring van Burgh het oudste 
protestantse kerkgebouw van het eiland, 
gebouwd tussen 1671 en 1674. Deze Renais-
sance-Kruiskerk is grotendeels te danken aan 
de vooruitstrevende ambachtsheer Mr. Pieter 
de Huybert. Een blikvanger in de kerk vormt 
zijn epitaaf (grafmonument van beeldhouw-
werk aan de muur) en dat van zijn zoon 
Johannes met zijn vrouw Catharina Cornelia. 
Na brandschade in 1924 en oorlogsschade 
in 1945 is de kerk grondig gerestaureerd, 
waarbij de uitstraling en de sfeer van het 
historische kerkje zijn gebleven. 
De kerk in Burgh is deel van de Protestantse 
Gemeente Schouwen aan Zee en komt  
’s zondags samen, waarbij zich ’s zomers veel 
(vaste) gasten aansluiten die zich aange-
sproken voelen door de benadering van 

  door Rob van Leeuwen

Nog steeds zitten we met de 
nasleep van coronamaatrege-

len, maar fietsen mag gelukkig 
wel en is veilig en ontspannend. 

Het is zeker de moeite waard om 
de mooie omgeving in een rustig 
tempo met fiets of E-bike te ver-

kennen. Deze ‘kerken’route komt 
ook langs prachtige stukken 

natuur. Bij deze Pelgrimstocht 
wordt waar mogelijk gebruik- 
gemaakt van de bekende fiets-
knooppunten. Voor uw gemak.

Het grafmonument van Pieter  
de Huybert in de kerk van Burgh.

 van kerk 
naar kerk

Op de fiets
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bijbelse verhalen vanuit de tijd waarin wij 
leven. Geloof wordt gezien als een dynamisch 
proces, waarbij hedendaagse ontwikkelingen 
geen bedreiging, maar een uitdaging vormen. 
Welkom in de kerk van Burgh, niet alleen 
tijdens de zondagse vieringen, maar ook bij 
onze zomeractiviteiten.

Wanneer u de kerk van buiten en wellicht ook 
van binnen heeft bewonderd, rijdt u de Burghse-
weg richting Haamstede op. Volg deze weg en u 
komt uit op de dorpsring van Haamstede. Links 
ziet u het middeleeuwse kasteel Slot Haamstede, 
aan uw rechterzijde kunt u de historische dorps-
kerk van Haamstede onmogelijk missen. 

Hervormde kerk Haamstede
In de dorpskern van Haamstede staat een 
imposante, historische kerk. Samen met 
Slot Haamstede bepalen deze gebouwen het 
authentieke beeld van Haamstede.
Het kerkgebouw en de gemeente (PKN) 
hebben oude papieren. Het gebouw stamt uit 
1506, een christelijke gemeente bestond al  

eeuwen eerder. Al in de achtste eeuw schijnt 
er een gemeente te zijn geweest. Het beeld 
van het stenen kerkgebouw, waar tijden van 
verval en restauratie elkaar afwisselden 
kan ook toegepast worden op de levende 
gemeente. In de kerkelijke archieven lees je 
over de mooie kant van het gemeente-zijn: 
“door de Geest gezegende kerkdiensten, men-
sen die zich met hart en ziel aan God en zijn 
gemeente verbinden en kinderen die door 
hun ouders ten doop worden gehouden.” Ook 
de keerzijde wordt vermeld: “mensen die de 
band met de gemeente verliezen, menselijke 
onenigheid en de telkens terugkerende zor-
gen over de grote offers voor het onderhoud 
van het monumentale kerkgebouw.”
In de zomer ontvangen wij veel gasten. In de 
zondagse diensten zoeken wij wegen om het 
evangelie van Jezus Christus op een toegan-
kelijke manier te vertalen naar het heden. Uw 
aanwezigheid geeft de diensten een feestelijk 
karakter omdat mensen uit verschillende 
kerken samen de lofzang aanheffen (‘Samen 
in de Naam van Jezus’). Wees welkom!  >>

Het bijzondere interieur van de  
Hervormde kerk in Haamstede.
Een fraai beschilderde houten  
scheidingswand verdeelt de kerk  
in een ‘zomer- en winterkerk’.
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Na een rondje rond de kerk en wellicht een 
bezoekje aan een van de gezellige terrasjes fietst 
u schuin achter de kerk de Dapperweg op. U rijdt 
tot aan het eind (dus voorbij het bord ‘doodlo-
pende weg’) Dan ziet u aan uw linkerhand de 
Christelijk Gereformeerde kerk van Haamstede.

Christelijke Gereformeerde 
kerk Haamstede
In 1983 werd het kerkgebouw aan de 
Dapperweg in gebruik genomen. Wij zijn 
een kleine gemeente (175 leden), die in 
de zomermaanden veel gasten ontvangt. 
Rondom het evangelie ontmoeten wij elkaar, 
en samen ontmoeten wij onze Heer in 
Woord, zang en gebed. Omdat wij allen bij 
Hem te gast zijn, vinden we het fijn ook u 
als gast te ontvangen. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! 
De Christelijke Gereformeerde kerk van 
Haamstede is een echte streekgemeente. Wij 
hopen dat u zich in ons midden thuis zult 
voelen en dat u mede bemoedigd wordt.

U fietst terug de Dapperweg in en aan het eind 
gaat u rechtsaf de dorpsring op.  Bij het terras 
van Hotel Bom gaat u rechts de Noordstraat 
in. U rijdt onder de prachtige kastanjebomen 
door de ‘hoofdstraat’ van Haamstede. Bijna aan 
het eind van de straat slaat u rechts het fiets-/
wandelpad in. Na 100 meter ziet u de Rooms-
Katholieke kerk aan uw linkerhand.

RK-kerk Haamstede
In 2009 vierde de kerk ‘Onze Lieve Vrouw 
op Zee’ te Haamstede haar 50-jarig bestaan. 
Deze kerk is genoemd naar de kapel die in 
de Middeleeuwen in de duinen stond. De 
Rooms Katholieke kerk op Schouwen-Dui-
veland bestaat uit twee kerken, in Zierikzee 
en Haamstede. Een commissie bestaande 
uit bewoners van de Westhoek verzorgt 
onder leiding van het parochiebestuur en de 
parochievergadering de gang van zaken in 
de kerk. 
De Rooms Katholieke Parochie Schouwen-
Duiveland is één van de acht parochiekernen 
van de Parochie “Pater Damiaan”. De overige 
kernen bevinden zich op de Bevelanden.
In de kerkdiensten wordt afwisselend voor-
gegaan door voorgangers van het pastoraal 
team en emeriti. Wij heten u graag welkom 
in onze zondagse mis.

U fietst terug over het fiets-/wandelpad naar de 
Noordstraat en gaat rechtsaf. Bij de verkeerslich-

ten gaat u rechtdoor de Hogezoom in. U neemt 
de eerste weg links en u ziet de Pelgrimskerk aan 
uw linkerhand. U kunt hier rustig een rondje 
rond de kerk rijden.  

Pelgrimskerk Haamstede
Een streekgemeente die heel Westerschou-
wen omvat. De kerk is rond 1850 gesticht. 
Vanwege de groei werd er in 1964 een nieuwe 
functionele kerk gebouwd. De gemeente kan 
‘levendig’ genoemd worden. Er zijn kinder-
nevendiensten, tweewekelijks tienerkerk, 
jeugdwerk, kringenwerk en er zijn diensten 
met een koor, muziekgroep of de Taizé-
zanggroep. We houden van zingen en zingen 
uit het nieuwe liedboek. In juli gaat een groep 
jongeren op werkvakantie naar Bosnië. In de 
zomermaanden ontmoeten we u graag na de 
dienst rond de koffie. Het Bijbelse appèl van 
de gastvrijheid staat hoog in het vaandel. 
In het zomerseizoen zijn er veel  ‘vaste 
gasten’. We komen samen rond de licht- en 
warmtebron van het evangelie van Jezus 
Christus. Elke kerkdienst wil daarvan getui-
gen. Wij hopen dat u mee wilt doen aan de 
eventueel mogelijke zomeractiviteiten en dat 
u met het genieten van de schone lucht ook 
op adem zult komen!

Het wordt nu tijd voor een rit door de prachtige 
natuur. U keert terug naar de Hogezoom. U slaat 
rechtsaf en bij de stoplichten rechts het fietspad 
op. Volg nummer 75 van de knooppuntenroute.
U bevindt zich op de Kloosterweg. U neemt de 
eerste weg rechts (de Vroonweg). Na een paar 
honderd meter gaat de weg over in een fietspad. 
door de natuur. Aan het begin ziet u een infor-
matiebord over de flora en fauna van dit prach-
tige gebied. Aan het eind van het fietspad steekt 
u de weg over en blijft u nr. 75 van de knooppun-
tenroute volgen. In de kern van Renesse doemt 
de oude Jacobuskerk voor u op.

Jacobuskerk Renesse
De Jacobuskerk is een gotische kerk, 
gebouwd in de l6e eeuw. Eerder moet hier een 
Romaanse kapel hebben gestaan. De toren 
is eigendom van de gemeente Schouwen-
Duiveland en is waarschijnlijk voor 1458 
gebouwd. In de Westgevel zijn naast de toren 
een groot kruis, een anker en een hart gemet-
seld, de symbolen van geloof, hoop en liefde. 
De kerk heeft een éénbeukig schip met een 
houten tongewelf.
De kerk van Renesse/Noordwelle (deel van de 
Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee)

In de Pelgrimskerk aan de Plat-
boslaan 1 in Haamstede worden de 
scheppingsdagen verbeeld in 
zeven grote doeken van Elly Mes.

In de Jacobuskerk in het centrum 
van Renesse kunt u ook een kaarsje 
branden.

De fietsroute gaat door velden 
en bossen.
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probeert een open en betrokken geloofs-
gemeenschap te vormen. Een eigentijdse 
gemeente van Christus rond één centrale 
dorpskerk, pastoraal meelevend met het 
dorp, diaconaal betrokken bij de wereld, 
in een gastvrije en oecumenische sfeer. De 
Jacobuskerk is een bekende halte geworden 
voor pelgrims die op weg naar Santiago de 
Compostella een stempel kunnen ontvan-
gen in hun pelgrimspas. In de zomer bent u 
welkom gedurende de dagelijkse openstelling 
voor een stiltemoment, een kop koffie of een 
goed gesprek. Uiteraard ook bij de zondagse 
kerkdienst of andere activiteiten in onze kerk.
Met een beetje geluk treft u de Jacobuskerk 
tijdens uw fietstocht open aan voor een gast-
vrij onthaal. Gedurende de weekmarkten op 
woensdag is de kerk geopend en kan de toren 
worden beklommen. Een en ander is uiteraard 
afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

Vanaf de kerk gaat u rechts en treft na enkele 
tientallen meters het knooppuntenbordje met 
nr. 76 aan. U volgt route 76 en u komt vanzelf 
op het lommerrijke fietspad naast de Loane.
Als route 76 links gaat, fietst u gewoon recht-
door tot bij het gezellige terras van ‘Zeerust’. 
U gaat rechts en volgt route 84. U rijdt nu langs 
het prachtige duinlandschap van ‘de souten 
haert’. Na een paar kilometer steekt u de weg 
over en vervolgt u route 84 en vervolgens 85. 
U gaat onder de viaducten van de N57 door. 
Volg nu knooppunt 86. U rijdt nu onder aan 
de dijk en ziet de historische Muralt-muurtjes. 
Neem de eerste weg rechts ( van de route af), u 
komt in de Dijkstraat, vervolgens neemt u de 
1e weg links. U bent nu  in het centrum van 
Scharendijke met winkels en terrasjes, de Dorps-
straat. Dan slaat u de 1e weg rechts in, de Plat-
teweg. Na 100 meter ziet u de Bethlehemkerk. 

Bethlehemkerk Scharendijke
De wortels van onze kerk gaan terug tot de 
12e eeuw, toen vanuit Brijdorpe de parochie 
Elkerzee werd gesticht. Ook ontstond in de 
middeleeuwen het Klooster Bethlehem. De 
klok hiervan hangt nu in de Bethlehemkerk 
die na de ramp van 1953 is gebouwd. In 
1994 ontstond de Samen op Weg gemeente 
Scharendijke en omstreken, als een fede-
ratie tussen de Hervormde Gemeente van 
Elkerzee en de Gereformeerde Kerk van 
Scharendijke. Vanaf 2019 zijn we deel van de 
Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee. 
Onze kerk is een echte dorpsgemeenschap: 
jonge en oudere, ‘geboren’ én ‘later ingeko-

men’ gemeenteleden: mensen afkomstig uit 
verschillende kerkelijke tradities vinden hier 
hun plek, vanuit het geloof dat we samen kerk 
zijn, en met elkaar deel uitmaken van het 
lichaam van Jezus Christus, de gestorven en 
opgestane Heer. We verwelkomen u graag in 
de zondagse diensten.

U gaat rechtsaf het Bethlehemplein op en recht-
door de Ingridstraat in. Bij de T-splitsing aan 
het eind gaat u links de Elkerzeeseweg op. Bij de 
rotonde gaat u links de Weelweg in. U fietst nu 
weer op de knooppuntenroute. U volgt knoop-
punt 83. Na enige tijd rijdt u op de Schelpweg en 
volgt knooppunt 77. (Heeft u de twee historische 
graanmolens onderweg wel opgemerkt?) Na het 
viaduct  komt u vanzelf in Ellemeet, een dorpje 
aan de andere kant van de N57. U fietst nu op de 
Kuijerdamseweg en dez rijdt u uit tot een grote 
T-splitsing. Op deze splitsing slaat u rechtsaf, 
U volgt nu knooppunt 78. Bij het ANWB-bord 
richting Noordwelle steekt u de weg over en volgt 
knooppunt 74 u rijdt dan naar de dorpsring van 
Noordwelle. Op een lichte verhoging ziet u de 
mooie (laat)middeleeuwse Corneliuskerk.

Corneliuskerk Noordwelle
De toren is omstreeks 1450 gebouwd. De 
laat-gotische kerk met koor dateert uit de 14e 
eeuw. In de 80-jarige oorlog werd de kerk 
verwoest. In 1754 werden kerk en toren her-
bouwd. In het jaar 1892 werd aan de zijkant 
van het  koor een schoollokaal aangebouwd.
Het orgel in de Corneliuskerk is in 1868 
gebouwd door Flaes en Brünjes. Pas na de 
watersnoodramp van 1953 is er een nieuwe 
school gebouwd aan de Smidsweg. In de jaren 
zestig is men begonnen met de restauratie 
van de kerk waarbij het koor weer in de oude 
staat werd hersteld. Samen met de kerk van 
Renesse vormen we één kerkteam binnen de 
Protestantse Gemeente Schouwen aan Zee en 
ook hier bent u van harte welkom!

Nu begint u het laatste deel van uw fietstocht. U 
blijft op de knooppuntenroute richting nr. 74. Via 
landelijke weggetjes (Zuidwelleweg, Lockersweg en 
Bouwmansweg) komt u in Haamstede en verder 
richting  knooppunt 72 terug in Burgh. U mag 
trots zijn: u heeft ruim 25 kilometer (hopelijk met 
heel veel plezier en goede indrukken) gefietst.

Als de Corona-maatregelen het toelaten is 
er donderdag 12 augustus een gezamenlijke 
fietstocht. Meer informatie op pagina 33 of 
op www.windkracht8opschouwen.nl 

In de Bethlehemkerk in Scharen-
dijke is een fraai ‘glas in beton raam’ 
te bewonderen. Het verbeeldt 
het verhaal van Noach, de duif die 
terugkeert met een olijftakje en de 
regenboog als belofte (herrezen uit 
het water).
De hoge ramen in de kerk beelden 
de zes scheppingsdagen uit in 
abstracte vormen en kleuren.



  door Willemien Lemkes

Renée van der  Hulle-Ossendrijver is 
kind van Joodse ouders. In 2014 en 

2015 legde zij elders in het land struikelste-
nen voor haar grootouders en broertje. Dat 
maakte grote indruk. Toen zij op Schouwen-
Duiveland kwam wonen, maakte zij zich sterk 
voor het ook daar plaatsen van deze steen-
tjes.  “Stadsarchivaris Huib Uil had al veel 
gegevens in kaart gebracht. Ik kwam ook in 
contact met Jan Kroesen die veel nabestaan-
den heeft gezocht en de familieverhalen heeft 
opgeschreven. Ik deed de organisatie en het 
overleg met de gemeente.

Op 7 februari 2017 konden wij 23 struikel-
stenen op Schouwen-Duiveland plaatsen: 
één in Burgh-Haamstede en tweeëntwintig 

in Zierikzee. Zij liggen voor de huizen waar 
de Joden voor het laatst vrijwillig woonden, 
zodat hun namen te midden van de huidige 
samenleving voortleven. Op www.struikelste-
nenzeeland.nl is een filmimpressie van deze 
dag te zien. Veel nabestaanden en de opper-
rabbijn waren erbij aanwezig. We hebben ook 
scholieren van OBS De Kirreweie in Burgh-
Haamstede en de Johan Louis de Jongeschool 
en de SG Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee 
bij het project betrokken. Op die scholen zijn 
gastlessen gegeven. Wij hopen dat hierdoor 
de leerlingen nooit zullen vergeten en zullen 
blijven strijden voor gelijkwaardigheid en ver-
draagzaamheid.”

VEEL FAMILIELEDEN  
OMGEBRACHT
Renée vertelt dat het bij de Joden geen 
gewoonte is om bloemen op een graf te leg-
gen. “Wij leggen steentjes op het graf en dat 
doe ik ook op bij de struikelstenen tijdens 
mijn rondleidingen. Dat betekent ‘ik ben hier 
geweest’. Tijdens een Auschwitzreis heb ik 
bijzondere stenen uit Auschwitz en Sobibor 
meegenomen. Mijn ouders hebben veel men-
sen verloren. Bij elkaar zijn er 48 familieleden 
omgebracht. Mijn broertje werd  in de oor-
log geboren en moest apart van mijn ouders 
onderduiken. Hij is verraden en vermoord. 
Zulke gebeurtenissen tekenden hun leven 
en ook het mijne, hoewel ik na de oorlog ben 
geboren.”

RONDLEIDINGEN
Renée geeft rondleidingen langs de strui-
kelstenen in Zierikzee. “We lopen dan ook 
even langs de voormalige Joodse synagoge 
die er nog staat. En ik vertel over de fami-
lies die in de huizen hebben gewoond. In 
Burgh-Haamstede ligt een steen voor het 

In 1942 werden alle Joodse inwoners van Schouwen-Duiveland weggevoerd. 
Op een enkeling na heeft geen van deze mensen de Tweede Wereldoorlog 
overleefd. Ze werden in vernietigingskampen vermoord en kregen geen graf. 
Maar ze zijn niet vergeten, ook niet op Schouwen-Duiveland.
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Mijn ouders 
hebben veel 

mensen verloren. 
Bij elkaar zijn er 
48 familieleden 

omgebracht. 
Ook mijn broertje 

werd  vermoord.

Struikelstenen confronteren voorbijgangers met het verleden
Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is       
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Struikelstenen (Stolpersteine) zijn kleine keien van 10x10x10 centi-
meter bedekt met een bronskleurig plaatje. Zij zijn bedoeld als herin-
nering aan de weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede We-
reldoorlog. De stenen worden gemaakt in Duitsland in het atelier van 
kunstenaar Gunter Demnig. Op elke steen is in het messing plaatje de 
naam, het geboortejaar en de plaats van overlijden gestanst.

huis aan de Burghseweg 84 waar Irma Jacobs 
heeft gewoond. Helaas weten wij niet veel 
over haar. Ze is in België geboren en na veel 
omzwervingen in Burgh-Haamstede terecht- 
gekomen.  Dit was het laatste huis waar zij 
vrijwillig heeft gewoond, want in maart 
1942 moest zij, net als alle joodse inwoners 
van Schouwen-Duiveland, gedwongen naar 
Amsterdam verhuizen. Op 30 december 
1942 werd ze gedeporteerd naar Sobibor en 
op 23 april 1943 vermoord. Haar naam is 
later bijgevoegd op het herdenkingsmonu-
ment in Burgh-Haamstede.”
Op aanvraag wordt tegen geringe vergoeding 
een begeleide rondwandeling verzorgd langs 
de struikelstenen in Zierikzee. Voor informa-
tie/boekingen: Renée van der Hulle: 06 53 
149 888; struikelsteenwandeling@gmail.com  

Struikelstenen confronteren voorbijgangers met het verleden
Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is       

Kunstenaar Gunter Demnig wilde de misda-
den van zijn land en zijn familie goedmaken 
door zijn kunst in te zetten voor het project 
struikelstenen. Hij begon in 1996 in zijn woon-
plaats Berlijn. Inmiddels zijn er 66 duizend 
steentjes geplaatst in Europa. Het gaat wel 
langzaam, want Gunter kiest ervoor de steen-
tjes met de hand te maken, met persoonlijke 
aandacht. Geen massaproductie in tegenstel-
ling tot de massavernietiging van de Joden. 
www.stolpersteine.eu
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De Notenkluvers, Jumpzz, Neeltje Jans mosselen,
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Een avond vol Zeeuwse gezelligheid, mosselen van Neeltje 

Jans en live-muziek van Jeelz. Toegankelijk voor iedereen! 
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De ramp
van 1953
Treed in de voetsporen 
van Koos en Mina.

Weg van de Buitenlandse Pers 5, Ouwerkerk
www.watersnoodmuseum.nl

Nieuw!
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Dorpsstraat 12 | 4322 AD | Scharendijke | www.leonardos-pizzeria.nl   

Leonardo ’s
pizzeria

voor reserveren en afhalen:

0111-671529

Een avond vol Zeeuwse gezelligheid, mosselen van Neeltje,
Jans, poffertjes caravan, ijsco kar en live-muziek. 
Toegankelijk voor iedereen!

De gehele opbrengst gaat naar St. Thuredriht.

De Ballonnen Koning,
Jumpzz, Neeltje Jans mosselen, 

Lionsclub S-D,
Stichting Gaandeweg
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Zomerexpositie in Burgh
De bewoners van het eiland, maar 
zeker ook de toeristen genieten van de 
zee. Die is elke keer anders: donker en 
dreigend, zonnig en blauw, met woeste 
golven of spiegelglad. Niet altijd zo 
zichtbaar is de vervuiling op en onder 
water. 

Dit is het onderwerp van de expositie in de kerk van 
Burgh. Het water is reinigend, maar vaak ook ver-

ontreinigd. De zee wordt soms gebruikt als afvalputje. 
Dat is verontrustend. Drie kunstenaars helpen ons bij 
de bewustwording daarvan: WATER- IN-ZICHT.

CHARLOTTE BEUMER uit Zierikzee duikt veel en is 
onder de indruk van alles wat er onder water te zien is 
en gebeurt. Zij maakt daar foto’s en films van. Thuisge-
komen beeldt zij dit uit in kleine miniatuurschilderij-
tjes. Voor de expositie maakt zij van die miniatuurtjes 
een groter geheel in een lijst. Daarin is de schoonheid 
onder water te zien.

PETER VERHOOG uit Goes maakt prachtige foto’s 
van boven en onder water. Opvallend is de verrassende 
diversiteit onder water. Hij maakt echter ook foto’s van 
de vervuiling. Schepen lozen van allerlei afval, mensen 
gooien blikjes weg en de netten van de vissers zorgen 
voor blauw vispluis. De wereldwijde omvang van de 
plastic soep is enorm.

DANIËLLE ORELIO uit Burgh-Haamstede is  
een veelzijdig kunstenares. Zij exposeert bronzen 
sculpturen van aangevreten vissen: platvissen en zee-
paardjes. Waardoor worden zij aangevreten?  
Is dat door natuurlijke vijanden of door vervuiling? 
Iets om over na te denken. De titel van deze sculptuur 
is ‘aangevreten schellevis’.

  door Willemien Lemkes

De organisatoren van de tentoonstelling , Marian Gaanderse, Coby Geskus en Julius Hasper 
zijn ook van plan de bezoekers te confronteren met afval uit het water. 

Ook is er regelmatig een video van Charlotte Beumer te zien met onderwater-beelden.

Op sommige dagen zal er orgelspel te horen zijn van Els van der Meijden. Zij zal ‘watermuziek’ spelen.

Water-in-zicht is te zien van 4 t/m28 augustus op dinsdag tot en met zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur.  
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  door Rob van Leeuwen

Langer 
 wachten 

op de 
vrijheid

Het grootste deel van Zeeland was al in 
de herfst van 1944 bevrijd, maar de 

inwoners van Schouwen-Duiveland moesten 
daarna nog een hoop oorlogskommer en 
-kwel verdragen.

SCHOUWEN-DUIVELAND 
ONDER WATER GEZET
In maart en april van 1944 werden Schouwen 
Duiveland en nog enkele gebieden in Zeeland 
en Zuid-Holland door de bezetter onder 
water gezet. Het overgrote deel van de bevol-
king, 17.000 mensen, werd genoodzaakt om 
naar andere delen van Nederland te evacue-
ren. Het was een ongekende volksverhuizing. 
Reden om tot deze rigoureuze ingreep te 
komen was het feit dat het Duitse leger over 
te weinig manschappen beschikte om de hele 
kust van West-Europa te verdedigen tegen de 
geallieerden.

HEFTIGE PERIODE VOOR 
SCHOUWEN-DUIVELAND
Het kon nog dramatischer worden in het niet 
bevrijde deel van Zeeland. Op 10 december 
werd In Renesse een tiental dappere verzets-
strijders in Renesse geëxecuteerd. Deze groep 

mannen in de leeftijd van 24 tot 44 jaar had 
op 6 en 7 december twee pogingen gedaan 
om het bezette eiland te ontvluchten richting 
bevrijd Zeeland. Helaas mislukte deze actie 
en werden ze door de bezetter gearresteerd. 
Het verschrikkelijke vonnis werd binnen twee 
dagen na de arrestatie voltrokken.  
Nog altijd herinneren twee plaatsen in 
Renesse aan deze onthutsende gebeurtenis: 
de zwerfkei aan het begin van de slotlaan van 
Slot Moermond aan de Loane en het monu-
ment aan de ingang van de begraafplaats  
(Zie artikel op pagina 8 en 9).

VOORLOPIG GEEN VRIJHEID
En nog duurde de bezetting op Schouwen 
Duiveland voort en nam de bezetter steeds 
strengere maatregelen tegen de overgebleven 
bewoners. Begin december 1944 moesten 
alle op het eiland overgebleven mannen in de 
leeftijd tussen de 17 en 40 jaar zich op het 
gemeentehuis melden om voor de bezetter 
te gaan werken. Later in de maand werden 
alle inwoners in dezelfde leeftijdscategorie 
door de Ortskommandant opgeroepen voor 
arbeidsinzet. Het resultaat was dat van de 
al zo drastisch uitgedunde bevolking 172 

...Slagers en 
bakkers hoefden 

zich niet te  
melden. Ja, de 
Duitse soldaten 
moesten natuur-
lijk wel worden 
voorzien van de 
dagelijkse kost...

Bevrijdingsdag op 5 mei is eigenlijk wel vreemd, want op diverse 
plaatsen in Nederland werd ook na die bewuste 5e mei nog steeds 

strijd geleverd tussen de geallieerden en het Duitse leger.
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personen vertrokken. Daar zou het echter niet 
bij blijven, want ook in de maanden januari 
en februari 1945 werden opnieuw mensen 
geronseld. Frappant bij al die acties was dat 
slagers en bakkers zich niet hoefden te melden. 
Ja, de Duitse soldaten moesten natuurlijk wel 
worden voorzien van de dagelijkse kost.

GEEN HAAST
De geallieerden maakten intussen niet zo 
veel haast met de bevrijding op dit eiland. 
Het was van veel minder strategisch belang 
dan bijvoorbeeld Walcheren, Zuid-Beveland 
en Zeeuws-Vlaanderen. Die delen van 
Zeeland legden immers veel meer gewicht 
in de schaal met betrekking tot het belang 
van de havens van Antwerpen. Bovendien 
viel het eiland veel moeilijker te heroveren 
vanwege de inundatie. Eerst moest dus de 
Westerschelde veilig worden voor de bevrij-
ders, Schouwen Duiveland kon nog wel even 
wachten. De laatste stuiptrekkingen van de 
Duitse bezetter werden steeds grimmiger. 
Eind februari maakte de Ortskommandant 
bekend dat geen enkele burger het inunda-
tiegebied mag betreden zonder de begelei-
ding van een Duitse soldaat.

EINDELIJK BEVRIJD
In de nacht van 5 op 6 mei kreeg de onder-
grondse op Schouwen Duiveland het bericht 
dat de geallieerden in de loop van de morgen 
van 6 mei naar het eiland zouden vertrekken. 
Het weer zat helaas niet mee en dus werd de 
actie naar de volgende dag uitgesteld. Op 
7 mei startte de operatie vanuit Colijnsplaat 
met drie landingsvaartuigen die richting 
Zierikzee varen. Rond Colijnsplaat had de 
Royal Artillery inmiddels kanonnen opge-
steld in de richting van Schouwen Duiveland 
om mogelijke weerstand van Duitse zijde het 
hoofd te bieden. Het verzet was echter gauw 
gebroken en de op Schouwen Duiveland 
achtergebleven bevolking kon op 8 mei 1945 
haar lang gehoopte vrijheid vieren.

Gelukkig kon ondanks de Corona-pandemie in 2020 in de vijf musea op het 
eiland nog een expositie met als titel ‘Schouwen-Duiveland bevrijd’ worden 
ingericht. De verzameling van de vijf exposities wordt vanaf 16 juni t/m 
25 juni 2021 tentoongesteld in de Nieuwe Kerk te Zierikzee. 
Zeker de moeite waard! Kijk hiervoor op museasd.nl

Foto links: de bevolking van Schouwen-Duiveland werd  
gesommeerd om met spoed het eiland te verlaten.

Foto boven: in het voorjaar van 1944 wordt het eiland  
grotendeels onder water gezet door de bezetter. 

Bij de foto: 
Engelse soldaten trekken 
op 8 mei 1945 Burgh-
Haamstede binnen en 
onderhandelen over de 
overgave van de Duitsers. 
Nadat de vrede is getekend, 
dragen zij het gezag over 
aan de teruggekeerde 
burgemeester van 
Haamstede, jonkheer Roëll. 
Nu is het echt tijd om de 
bevrijding te vieren.
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Pest en ‘pestilentie’ worden in de Bijbel 
regelmatig genoemd, al in de boeken van 

Mozes. Ook in de eeuwen die volgden, bleef 
de pest een ernstige plaag. Het aantal slacht-
offers was enorm. Zo overleed als gevolg van 
een van die epidemieën in het midden van de 
veertiende eeuw een derde deel van alle inwo-
ners van Europa, enkele tientallen miljoenen. 
Van de veertiende tot en met de negentiende 
eeuw traden er regelmatig pestepidemieën 
op, in onze contreien tot in de zeventiende 
eeuw. Lang verkeerde men in onzekerheid 
over de oorzaak. We weten nu dat de pestba-
cillen worden overgebracht door vlooien die 
zich vooral op ratten vasthechtten. 

MIDDELEEUWS ZIERIKZEE
Ook middeleeuws Zierikzee werd getroffen 
door de pest. In 1518 woedde een epidemie 
die naar verluid drieduizend mensenlevens 
kostte. Is dat gegeven correct dan zou gedacht 
moeten worden aan ongeveer de helft van de 
bevolking. Ruim datzelfde getal wordt voor 
1532 opgegeven. Die getallen zijn vermoedelijk 
te hoge schattingen, maar dat geldt niet voor 
het cijfer dat voor 1557 wordt genoemd: 1121 
personen. Dat was bijna een vijfde deel van het 
aantal inwoners. De lijders aan de pest werden 

opgenomen in het Sint Rochushuis, dat stond 
aan de Hoge Molenstraat op de plaats waar 
nu verzorgingshuis de Wieken staat. In 1666 
was er voor de laatste keer een pestepidemie 
in Zierikzee. Telkens waren het momenten 
waarop de bevolking tot verootmoediging werd 
gebracht. Steun zochten ze bij God, de bestuur-
der van alles. Waar geen mens kon helpen, was 
er altijd nog een weg open: het gebed tot God.
De pokkenepidemieën, die eveneens vooral 
in de steden woedden, hadden veel slachtof-
fers in de zeventiende en achttiende eeuw. 
De verspreiding ervan vond plaats via de 
luchtwegen. Vaak bezweek 1 à 2 procent van 
de bevolking, vooral kinderen. 

CHOLERA SLACHTOFFERS
Een andere parellel is de cholera. Ook 
daarmee wist men weinig raad en het aantal 
slachtoffers was aanzienlijk. In 1832/1833 
trof de cholera voor het eerst Nederland en 
eiste 10.108 slachtoffers. De eerste verschijn-
selen waren misselijkheid, braken, buikpijn 
en plotselinge diarree. Omdat er binnen 
korte tijd veel vochtverlies was, kwam de 

  door Huib Uil

Het coronavirus zoals ons dat 
vanaf eind 2019 bezighoudt en 

zich razendsnel verspreidde over 
de wereld, heeft ons dagelijks 

leven ingrijpend veranderd. 
Daarbij speelt het grote aantal 
slachtoffers nadrukkelijk mee. 

Regelmatig is het woord  
‘uitzonderlijk’ gevallen. Dat is 

begrijpelijk. Toch hebben in het 
verleden regelmatig epidemieën 

de bevolking gedecimeerd. Pestlijders door Jan Luyken, c. 1700 (Rijksmuseum).

             In de middeleeuwen waren de ‘pestdokters’
’                       herkenbaar aan de ‘vogelbekmaskers’.
                             ook toen werden (mond)maskers en 
                                quarantaine beproefd.

Corona is de pest nog niet

Het pesthuis aan de Hoge 
Molenstraat in Zierikzee is 
aangeduid met nummer 49.
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dood door uitdroging vaak voor, veelal binnen een 
dag. Omdat de ziekte uit Azië afkomstig was, kreeg 
deze de naam: cholera asiatica. Hoewel er al vermoe-
dens waren, werd pas in 1849 onderkend dat er een 
verband was met slecht drinkwater. Eerst in 1883 
ontdekte Robert Koch de cholera-bacterie. 
Op 28 juli 1832 overleed het eerste Zeeuwse slachtoffer. 
Het was Magdalena Hardekaas, 24 jaar oud, in Noord-
welle. Die ochtend at ze om vijf uur een boterham. Drie 
uur later werd ze misselijk waarna ze moest braken. 
’s Middags kreeg ze krampen en ijskoude en blauwe 
ledematen. De beide geneeskundigen, die erbij waren 

geroepen, troffen Magdalena aan met diep ingezonken 
ogen en een niet voelbare pols. Zij constateerden: cho-
lera. Die avond, om tien uur, overleed Magdalena. 
De laatste hevige epidemie was die van 1866/1867. Ook 
op Schouwen-Duiveland waren er slachtoffers. Tot de 
eerste maatregelen behoorden isolatie van de slachtof-
fers en de gezinsleden en het zoveel mogelijk terugdrin-
gen van samenkomsten. De cholera verdween vooral 
door verbetering van het drinkwater. Op Schouwen-
Duiveland kwam in 1930 een waterleidingnet tot stand 
door het oppompen van schoon water uit de duinen. 

SPAANSE GRIEP
Het coronavirus riep vooral herinneringen op aan 
de Spaanse griep in 1918/1919. De schattingen van 
het aantal slachtoffers lopen uiteen van 20.000 tot 
100.000. Het aantal overledenen was zelfs meer dan 
alle gesneuvelden in de Eerste Wereldoorlog, 1914-
1918. De Spaanse griep startte naar alle waarschijn-
lijkheid in de Verenigde Staten en werd via soldaten 
overgebracht naar Europa. Omdat Spaanse kranten  
de eerste waren die erover berichtten, ging het virus 
de geschiedenis in als de Spaanse griep. Ook op 
Schouwen-Duiveland waren er slachtoffers, maar 
zeker niet meer dan gemiddeld in Nederland. De toen 
genomen maatregelen komen bekend voor: hygiëne, 
isolatie, sluiting van scholen en het tegengaan van 
samenkomsten. De epidemieën bewijzen dat de ver-
mogens van de mens hun beperkingen hebben. 
Juist in zulke momenten van menselijk onvermogen is, 
net zoals vroeger, die oude weg nog steeds open: naar 
boven, naar Hem die zelfs in de bangste momenten 
rust en troost kan schenken.

Vanaf 1853 werden choleralijders 
verpleegd in deze voormalige 
kazerne aan de Manhuisstraat in 
Zierikzee (foto rechts)

is de pest nog niet

Het pesthuis aan de Hoge 
Molenstraat in Zierikzee is 
aangeduid met nummer 49.

  

Endrik (alias Henk Blom) schrijft in het 
Zeeuws. Aan u de uitdaging om deze 
column te ontcijferen! 

Vrie
76 jaer eleej was de bevrijdieng. Ik was 
tiene, mâ ik euhe me nog ’t gedans in ge-
zwier van de maansen. Vlak bie ons uus 
aode ze ’n dansvloer an’eleid in saeves 
wier d’r gedanst. Meêstentieds deeje de 
meissen dat mit de joengers in uniform. 
De aore mannen stienge daer toch wè 
’n bitje jeloers bie te kieken. ’n Groôte 
lampe brocht vee licht, mâ wat ‘r buten 
de lichtkrieng gebeurde kô je nie zie. 
Dat wier pas maenden laeter dudelijk dû 
‘n zwellieng van de buken bie de meis-
sen.  Jao, vee meissen aode de vrie’eid 
nie an’ekund. De soldaoten waere twint 
allank â vertrokke naer uus. Â je d’r goed 
over naedienkt was t’r toe â zô-ies  as ’n 
brexit. In je mag dan vrie weze, verant-
woordelijk bluuf je as maans vô aoles 
wat of je doet. Dat ‘oor tehenwoordig 
wè ’s verhete. M’n è noe aomè  kunne 
ervaere wat of ’t mit ’n maans doet die 
maendenlank binne mot bluve, zaalfs j’n 
eihe verbaarhe, zô-as eêl vee maansen 
dat in d’n oorlog moste doe. Zaalf most 
ik as jongen van tiene om acht ure sae-
ves nae binne, want dan was ‘t “sperrtijd”. 
Me zaehe aalken aeven dezaalfde ouwe-
re soldaot uut de kezerne naer ons toe 
komme kuiere. Ons bleve zô lank as mo-
helijk was ’n bitje uutdaehend bute in as 
’n dichtebie was vlohe m’n ’t uus in. Die 
soldaot dee varder niks, ie ao meschien 
zaalf ok kinders. In noe maeke m’n mee, 
dat ‘r wî vee jeugd in de “lock-down” ’t 
gezag doe uutdaehe. Daer mag ik dust 
niks van zaahe, want ik è ’t toe ok edae. 
Mâ d’r is ’n groôt verschil: ons mieke niks 
kepot, want aoles was van eihe maansen 
in dat dee je gewoon nie. Dat ‘r noe zô-
vee kepot emaekt is bie bevobbbeld eihe 
middenstanders, daer è’k dust agheêl gin 
behrip vô. Rutger Bregman’s leste boek 
is” De meeste mensen deugen”. Mâ m’n 
è ezie, dat ‘r ok vee nie deuhe. Lae m’n 
‘ope dat as de lockdown verbie is in ons 
wî vrie bin, dat m’n aolemaele die vrie’eid 
ankunne.   

Endrik



Dorpshuis “de Schutse”

Julianastraat 22, 4328 AS  Burgh-Haamstede
Tel. 0111-651401

Voor feesten, partijen,
vergaderingen en verenigingen

Taste the 
summer!

Beachclub Perry’s | Strand Brouwersdam 1 | 4322 NR Scharendijke

www.beachclubperrys.nl | 0111 671 723

Gewoon    
 schoon,
zoals u het graag ziet

       uw woning 
& wasgoed

Glasbewassing, schoonmaak,  
reiniging van zonnepanelen en  
wasserijdiensten voor particulieren

De Lelie 22

Scharendijke 

0111 67 21 77

info@weekra.nl

weekra.nl

 

 de mooiste merken 
De leukste fashion,  

VOOR DAMES, KIDS EN BABY 

D-FASHION BURGH-HAAMSTEDE 
WWW.DFAHSNIONHAAMSTEDE.NL 

NOORDSTRAAT 10, BURGH-HAAMSTEDE 

Onderhoud, reparatie 
en verkoop van 
alle merken auto’s 
en lichte 
bedrijfswagens

Roterij 40, 4328 BA Burgh-Haamstede, 0111-783249, www.hetzeeuwsebaken.nl - info@hetzeeuwsebaken.nl

‘Camper en Caravan service’
Laat hem door ons inspecteren zodat u weer met een 
gerust gevoel op weg kunt gaan. Het betreft naast het 

auto technische gedeelte ook het woon-cabinegedeelte.
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De gezamenlijke kerken van Wind-
kracht-8 hebben tot vorig jaar steeds  
een afwisselend en inspirerend 
zomerprogramma georganiseerd, 
veelal gratis toegankelijk.  Door de 
Coronacrisis is daar in 2020 helaas 
heel weinig van doorgegaan en door 
de onzekerheid over het verloop van 
de crisis en de beperkende maatre-
gelen die door de overheid worden 
opgelegd is er ook dit jaar vooralsnog 
beperkt geprogrammeerd. 

KERK IN BURG
Burghsering 33, Burgh
Kunstexpositie ‘Water-in-zicht’
van 4 tot en met 28 augustus
di /tm za van 14.00 tot 17.00 uur
Zie artikel op pagina 27.

Fietstocht van kerk tot kerk
donderdag12 augustus
Zie pagina 18 voor de volledige 
beschrijving. We starten de tocht om 
om 9.30 uur bij de kerk van Burgh.
Onderweg wordt er gezorgd voor 
kleine versnaperingen en een lunch.
We maken er een gezellige, informa-
tieve en sportieve dag van. 
Zorg voor een goede fiets, opge-
pompte banden, volle accu, plakspul-
len,  regenkleding en een pleister. (je 
kunt nooit weten!)  U kunt zich aan-
melden bij Trudi Zuidmeer, tel. 06-555 
08 726 of trudizuidmeer@gmail.com.

JACOBUSKERK 
Lange Reke 7, Renesse
Open kerk tijdens weekmarkten op 

woensdag van 2 juni tot 15 septem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur 
Bezichtigen / torenbeklimmen / 
stiltehoek / expositie
Tijdens de openingsuren kunt u de 
ruim vijf eeuwen oude Jacobuskerk 
vrij bezichtigen: in de stiltehoek kunt 
u een kaarsje branden en de exposi-
tie “Seizoenen’ van amateurkunste-
naars uit Renesse bekijken.

CORNELIUSKERK
Dorpsring 33, Noordwelle
Open kerk dagelijks van 10 mei tot 
12 september tussen 10.00-17.00  
uur.

BETHLEHEMKERK 
Bethlehemplein 4, Scharrendijke
Zaterdag 31 juli  9.00 tot 15.00 uur: 
Snuffelmarkt in en om de Bethle-
hemkerk in Scharendijke
Zondag 8 augustus 10.00 uur:   
Tentkerkdienst in de haven van 
Kloosternol in Scharendijke

ZIN ZOEKEN IN ZEELAND?
KLOOSTERWELLE!
Welkom bij Kloosterwelle in de  
Corneliskerk in Noordwelle.
Elke woensdag  (als de coronaregels 
het toelaten):
17.00 uur meditatief zingen
18.00 uur- 18.30 uur Vesper
18.30 uur - 20.00 uur Kloostermaaltijd
Om mee te eten, kan je je tot uiterlijk 
maandagavond opgeven via email: 
kloosterwelle@gmail.com
Retraitedagen gepland op 2 juni, 11 
augustus, 1 september 30 oktober 
en 1 december.
Maatwerkdagen voor groepen kun-
nen in overleg gepland worden.
Op 19 juni staat een Stadswande-
ling in Zierikzee gepland voor de 
kloosterroutes en op 30 juni een 
fietstocht vanuit de Cornelius kerk in 
Noordwelle.
Op 30  juni een Fietstocht vanuit de 
Corneliuskerk in Noordwelle, georga-
niseerd door Kloosterwelle
Meer weten?  www.kloosterwelle.nl

ONLINE KUNSTSCHOUWEN
op uw eigen laptop/tablet
Kunstschouw 2021
De Kunstschouw, het grootste kunst-
evenement van Zeeland, trekt jaarlijks 
tienduizenden bezoekers trekt moest 
dit jaar vanwege Corona opnieuw 
worden afgeblazen. Dit jaar was de 
Kunstschouw gepland van zaterdag 
12 juni t/m zondag 20 juni.
Toch zijn alle voorbereidingen niet 
voor niets geweest. De Kunstschouw 
gaat deze editie digitaal met een 
doorbladerbaar Kunstschouwmaga-
zine, online evenementen, interviews 
met kunstenaars en virtueel atelier-
bezoek. Dus kunt u dit jaar met laptop 
of tablet bij de tent of in uw vakantie-
verblijf toch genieten van de wondere 
wereld van de beeldende kunst!
Kijk op www.kunstschouw.nl

MEER INFORMATIE
Informatie over nog niet geplande 
zomeractiviteiten of doorgaan van 
geplande activiteiten vindt u op:
4 De website van Windkracht-8 :  
www.windkracht8opschouwen.nl
De websites van de aangesloten 
kerken:  
4 De Pelgrimskerk in Haamstede, 
Kerk in Burgh, de Jacobuskerk in 
Renesse, de Corneliuskerk in Noord-
welle en de Bethlehemkerk in Scha-
rendijke: www.kerkopschouwen.nl
4 RK Parochie Schouwen-Duiveland: 
www.paterdamiaanparochie.nl
4 Christelijke Gereformeerde kerk 
Haamstede: www.cgkhaamstede.nl 
4 Hervormde gemeente Haamstede: 
www.hervormdhaamstede.nl

Zomeractiviteiten in de Westhoek 2021



NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • NEUBAU • UMBAU • WARTUNG

0111-461940 
info@braberrenesse.nl 
braberrenesse.nl

Samenwerken met een deskundige partner is van belang om een verbouwing of duurzaam 
onderhoud succesvol af te ronden en blijvend van uw 2e woning te kunnen genieten. Door 
structureel onderhoud toe te passen komt u niet voor verassingen te staan en kunnen 
belangrijke reparaties op tijd worden uitgevoerd. Graag komen wij met u in contact om uw 
wensen en onze mogelijkheden met u te bespreken. 

Die Zusammenarbeit mit einem kompetenten Partner ist wichtig, um eine Renovierung oder 
nachhaltige Instandhaltung erfolgreich abzuschließen und Ihr zweites Zuhause dauerhaft 
genießen zu können. Durch die Anwendung der baulichen Instandhaltung werden Sie nicht 
überrascht sein und wichtige Reparaturen können rechtzeitig durchgeführt werden. Wir möchten 
uns mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Wünsche und unsere Möglichkeiten zu besprechen. 

IHR 2. ZUHAUSE MODERNISIEREN 
ODER ERWEITERN

UW 2E WONING MODERNISEREN 
OF UITBREIDEN



Welkom in 
onze kerken!
Kijk op de websites voor actuele informatie 
over de zondagse diensten i.v.m. Corona

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee P   www.kerkopschouwen.nl
Burghse Ring 33 Burgh  
Openstelling en expositie ’Water-in-zicht’ 4 t/m 28 augustus di t/m za 14.00-17.00 uur 
  
Hervormde Gemeente Haamstede P   www.hervormdhaamstede.nl
Ring dorpskern   
 
Protestantse gemeente Schouwen aan Zee P    www.kerkopschouwen.nl
Jacobuskerk dorpskern Renesse       
Openstelling en expositie ’Seizoenen’ iedere woensdag 10.00-12.00 uur 

Protestantse gemeente Schouwen aan Zee P   www.kerkopschouwen.nl
Corneliuskerk dorpskern Noordwelle  
Openstelling dagelijks 10.00-17.00 uur  Woensdag 17.00 uur: Kloosterwelle www.kloosterwelle.nl
 
Protestantse gemeente Schouwen aan Zee P   www.kerkopschouwen.nl
Bethlehemkerk Scharendijke   
  
Protestantse gemeente Schouwen aan Zee P    www.kerkopschouwen.nl
Pelgrimskerk Platboslaan 1 Haamstede   

Christelijk Geref. Kerk Haamstede P     www.cgkhaamstede.nl
Dapperweg 25
 
Rooms Katholieke Kerk Haamstede P   www.rkschouwenduiveland.nl
Serooskerkseweg 2  

Hervormde Gemeente Serooskerke    www.hervormdserooskerke.nl
Ring dorpskern 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Brouwershaven  www.brouwershaven.gkv.nl
Haven Noordzijde  10  
  
Gereformeerde Gemeente Haamstede    www.gergemhaamstede.nl 
Ankerweg 10    
   
Evangisch Lutherse Kerk Zierikzee   www.lutherszeeland.nl
Gat van West Noordwesten 1   

Christengemeente Noordgouwe   www.christengemeentenoordgouwe.nl
Vijverbergstraat 8 
   
Deze informatie wordt u aangeboden door de samenwerkende kerken 
van Windkracht 8. Zie de met een P gemerkte kerken. 

www.windkracht8opschouwen.nl



Wilhelminaweg 8a    4325 BE  Renesse 0111 461146 info@fixabike.nl www.fixabike.nl

Fietsverhuur,
reparatie 

en verkoop


