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Willem de Weert

Bouke Kromhout van der Meer

uitzicht geen einde’ 
Gabi Sinke

Guido Krijger

op Walcheren had nooit plaats mogen 
vinden’
Peter Louwerse

Wandelen in en rond Zierikzee
Willem de Weert

een vlak land dat tot de einder reikt’
Willem de Weert

zuinig op zijn kust’ 
Willem de Weert

Willem de Weert

landschap’
Willem de Weert 

Gerda Spaander
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Inspireert 
het Zeeuwse 
landschap nog?

Willem de Weert

Willem de Weert

Strand Renesse in de avondzon. Foto: Loes de Jong.

Oek de Jong

Broeder Dieleman

Carolijn Visser

Jan Zwemer

Zeeuwse Boekenprijs 2020
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mythische 
plek uit 
mijn jeugd’

Oek de JongOek de Jong Pier en oceaan
de roman waarmee hij in 2012 de Zeeuwse 
Boekenprijs won. 

Willem de Weert

Het Goese Sas. Foto: Loes de Jong.

Zwarte schuur

Onderkoning

vader rector was, en schreef voor de 
Fanaal
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Zak

Onderweg klonk dan uit de kerken het 

de meidoornhagen voor de ruilverkaveling 

met veel genoegen in een achterhuis aan 

Pier en oceaan

gelogeerd om het gevoel van het 
Willem de Weert

kan ik allemaal 
zo in mezelf 
oproepen’ 

 

met de paalhoofden, de schepen vlak 

Oek de Jong

De 
hemelvaart van Massimo

Opwaaiende 
zomerjurken

Een 
man die in de toekomst 
springt

Hokwerda’s kind

Pier en oceaan
Zwarte 

schuur

Zwarte schuur

 

Foto: Marie-Jeanne van Hövell tot Westervlier.

 | oktober 2020 5



voor de Zeeuwse Boekenprijs en knipselprenten die in Zeeuwse 
huiskamers hangen. In al het werk van Broeder DielemanBroeder Dieleman is het 
Zeeuwse landschap aanwezig.

Bouke Kromhout van der Meer Foto: Mechteld Jansen.
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De wildernis van De Schotsman op  
Noord-Beveland. Foto: Peter Maas.

 
is een sym- 

 

Knipselprenten

ook prenten knipte om inkomsten te 

 

Landschap
Het Zeeuwse landschap is van grote 

Dieleman komen de Zeeuwse natuur en 

afstand van genomen, maar die opvoeding 

Daar waren ook veel vogels en daar 

Komma
Komma

van de teksten op Komma

met gesloten ogen de dreigende onweers

‘alles is beweging
alles ga vooruut
zelfs de bomen op udder
plekke zien maar even

ze baden een leven in een
constant verschuven van kleur’

Liefde is de 
eerste wet, is het Zeeuwse landschap 

de enorme rietvelden in de kreken die 
volgens hem het grootste levende orga

‘velden, velden, velden
nie beteugeld of behekt
velden, velden, velden
eindeloos wied uutgestrekt’

Waterkanten 

om te wandelen, dat is voor kunstenaars 

Broeder Dieleman 
(Tonnie Dieleman)

Boschkreek Axel. Foto: Peter Maas.
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geen einde’ 
montuur. 

 

hun spekkige geploegde voren in de 

 

schoof z’n pet voor z’n ogen en begon een 

bidden,’ zei vader, ‘ze waren zo verrekte 

ogen wegschoof en z’n ogen opendeed was 

Oud en arm eindigen, dat was toen een 

Een dag 
 werd lovend 

vloeit, soms met horten en stoten, met het 

 

Nieuwe armoede

er is een nieuwe vorm van armoede vindt 

we daarmee ook een deel van ons verantwoor

Gabi Sinke
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volgens hem veel voordelen, maar het 

Zuurstof

een permanente rechtstreekse trein- of 

 

koestert ze haar 
groen en ruimte’

De Wonderdokter
 De 

Wonderdokter

De wonderdokter. Uitgeverij 
Cossee, 2019. 

Foto: Loes de Jong. 

Foto: Rachel van Westen.
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Tijd verloren

Zeeuwse win

en dat is leeg en eindeloos. In Zeeland sta je er rechtstreeks 

Guido Krijger
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Ik ben de zanger van golven, wolken en licht

Ik zie paarden door de branding briezen
Op losgesprongen benen

Door een schele maan beschenen

Jeukend nachtgevoel

Ik wil nog één keer door 
die late straten gaan

Met mijn jack, mijn paarse sjaal, 
mijn laarzen aan

Dat jeukend nachtgevoel van 
nooit meer terug naar huis

Die goddelijk verlopen vrijheid 
zonder thuis

Rauwe 
Genade

De zanger op dijk met ezel. Foto: Yvonne Jagtenborg & Arno Kranenborg.

d
Noem Het Geen Liefde

Beet van Liefde
Gegroefd

Zeeuwse wind, je kunt zo straf zijn
Dat de verte openspringt

Zeeuwse wind, die zijn hoge God
Met het aardse snot verbindt

Zeeuwse wind je kunt zo woest zijn

Zeeuwse wind, die stug en grimmig
De verrukking uit me wringt
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 Jan Zwemer Jan Zwemer zijn interesse voor 

op Walcheren had nooit 
plaats mogen vinden’

en een ver familielid was professor Samuel 

De vader van Zwemer werkte als 

eeuw is er nog een immense hoeveelheid 

midden in de agrarische samenleving, 

uit de agrarische hoek die soms de 

geen moeite, integendeel, het is mooi dat 

noemt Zwemer de duinen achter 

Peter Louwerse
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nog helemaal origineel als van voor de 

geleden op de schop genomen voor 

onderscheid maken tussen waardevolle 

koeien en paarden 

Foto: Loes de Jong. 

Momenten uut de 
Mantelienge

dit is een on-thuislijk land
zonder bomen aan de kant
ongekromd de wegen
geen duin of strand
slechts waterkant
dit is een on-thuislijk land

 

Jan Zwemer

Een zekel om geit-eten te snieën.
Een kist op zolder.
Momenten uut de Mantelienge.

 
J. van Walré de Bordes en  
J.H. Schorer. 
Zeeland 1945-1950.
Het gevaar van het hellend vlak.
Het café. Een verhaal uit de jaren 

Zeeuws voor beginners. 
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Wandelen in en rond 
Zierikzee
doen.  en  stelden al een 

Willem de Weert

In en om Zierikzee

OV

 

 
T 0111-414244.

 
 

 

Tip  
 

T 06-52166621.
 

 
T 0111-454464.

Foto’s: Els van de Kerkhof.

Zierikzee. 

Karrevelden. 
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1  Zierikzee (zie kaart)

e e

e eeuw werd het 

 Je 
passeert de historische werf (te bezoeken)

(voormalige Beurs, nu Beuze 

Je kunt even LA de Meelstraat in met links de oudste gevel 

Je komt langs het 

 Deze deed ooit dienst als spoelput voor 
de met meekrap geverfde lakenstof, als brandput en als 

Zierikzee

1

2

3

4
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2   Rengerskerke (zie kaart)

3  Oosterschelde (zie kaart) 4

De route gaat verder onderlangs de 

 (met bovenaan de gevel het zwaard van 

Willem de Weert

Zeelandbrug.

17 verrassende 
wandelingen van 

Zeeuws-Vlaanderen.’ 
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Willem de Weert

land dat tot de einder reikt’

we ons op de oever die we nog niet 

met de as van haar overleden vader naar 

op het vervolg van de reis, vertelt de tante 

oorlog werd later met geen woord gerept, 

 

Roadtrip
In de familiekroniek en de Slag om de 

‘dat de pont met een lichte schok 

van haar vader, in de golven van de 

voor heel de roman die op ontroerende 

Willem de Weert

 

 

Foto: Marcel Cloo.

Omslagfoto: Willem Kruit. 

van mijn vader.

2019. 

Foto: Loes de Jong. 
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Zeeuws geluk

Zeeuws geluk.

Zeeland zuinig 
op zijn kust’

 Carolijn Visser  Carolijn Visser ziet die 

konden hun schepen niet meer kwijt op het strand.’

Willem de Weert
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Walcheren

Foto: Loes de Jong.

Willem de Weert

Carolijn Visser

Miss Concordia / 

Selma. Aan Hitler ontsnapt, 
gevangene van Mao

kust van steen en 
lijkt het wel alle 
dagen kermis.’

Zeeuws geluk. 
Carolijn Visser. 

2019.
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Uit liefde voor  
 

van het Zeeuwse 

 

Willem de Weert

Het Goese Sas. Foto: Loes de Jong.

eerst een longlist, daarna een shortlist en 

Zeeuwse auteur en/of een Zeeuws 

Discussies

aan de dis van het restaurant De 
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Winnaars

Vrouwen in den 
vreemde

Zeeuws Geluk

 en Pier en 
Oceaan

met  over het teloor gaan van 

geschiedenis van Zeeland (meerdere 

Willem de Weert

Jury

ook secretaris/penningmeester van de 

Zeeuws 
dozijn

Foto: Mieke Meijer. 

Longlist Zeeuwse Boekenprijs 2020. Foto: Mieke Meijering.
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Willem de Weert

Willem de Weert is  

met de camera in aanslag en de determina

ONDER DE LEDEN
 

en duurzaamheid in Zeeland.  

Yerseke Moer. Foto: Chiel Jacobusse. 
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Nacht van de Nacht 

omdat de maatregelen rondom het coronavirus dit 

Dankzij u.

Een mooi en duurzaam Nederland voor iedereen! Dat is waar de Natuur en 
Milieufederaties zich voor inzetten. Bijvoorbeeld met Plan Boom. Door 
10 miljoen bomen in heel Nederland te planten, werken de Natuur en 
Milieufederaties samen met vrijwilligers en partners aan het verkleinen van 
de CO-2 uitstoot en maken we onze leefomgeving mooier, groener en 
gezonder. 

De Natuur en Milieufederaties ontvingen sinds 1996 een bijdrage van 
€  56,1 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! Dankzij u 
kunnen wij de Natuur en Milieufederaties en meer dan 100 andere organi-
saties financieel ondersteunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 
1989 al ruim € 6,2 miljard aan goede doelen geschonken. Samen voor een 
betere wereld: postcodeloterij.nl

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Adv_Nat&MilFed_2019_190x128mm_P2122_02.indd   1 25-05-2020   17:25

advertorial
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Zeeuwse Boekenprijs

 
2 hectare

 
 

 

Woning

 

Kent de Zeeuwse Commissaris van de Koning 

2 ha

 

Gerda Spaander

Foto: Mechteld Jansen.

  |   24


