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DE DIEZE IN 'S HERTOGENBOSCH.
(Op de achtergrond St. Jans Kathedraal)
Naar een aquarel van Willem Jansen
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Voorwoord
Op stap met Coolen en Ritter
't Toeristisch Zwervers-boek, dat voor u ligt, vertoont enkele afwijkingen, vergeleken
met de vroeger verschenen Hille-albums. Nièt naar 't uiterlijk, - want dezelfde titel
werd behouden: ‘Zwerftochten door ons land’; waaronder reeds in deze volgorde 't
licht zagen: Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg. Met
eenzelfde, zo karakteristiek omslag van Bernard van Vlijmen's vlot en kleurrijk palet
neemt dit zesde album z'n plaats in op de boekenplank der Hollandse boeken. Evenmin
in opzet of strekking valt verandering op te merken, - ook dèze provincie-beschrijving
wil, op gelijke geestdriftig-getuigende manier, een ieder de schoonheid leren kennen
en erkennen van 't eigen land; waarbij weer wordt opgewekt, door zèlf-beoefening
van een der vele vormen van toerisme, zich 'n soortgelijke aanduiding te verwerven
als die der Brielse ‘geuzen’,... ‘'t Zijn mààr zwervers!’ - En zoals de vroegere
geschiedenis van ons vaderland, evenals de hedendaagse ontwikkelings-gang van
Nederland, de juiste betekenis heeft doen blijken van wàt moet worden verstaan
onder 'n ‘geus’, of 'n ‘zwerver’! 't Komt er maar op aan, hoe je 't bènt, nietwaar?
Naar 't innerlijk zijn echter enige wijzigingen waar te nemen.
In dit nieuwe album worden 'n tweetal provincies tegelijk behandeld. Dadelijk
valt daarbij 't voordeel op, dat aldus de typische tegenstelling van beide
landschaps-beelden naar voren treedt: tussen Noord-Brabant en Zeeland. Om niet-eens
te spreken van zo menig ander opvallend verschil in deze twee, tot provincies
afgeronde éénheden.
De trouwe lezers en lezeressen der vorige albums zullen eveneens opmerken, dat
't aantal kleine plaatjes is verminderd, terwijl een deel daarvan tussen de tekst werd
opgenomen. De kunstwaarde is verhoogd, doordat er meer grote kleur-platen te
bewonderen vallen; waardoor bizonder aantrekkelijke natuur-plekken beter tot hun
recht komen. De kunstschilder Willem Jansen heeft zich weer uitstekend van zijn
moeilijke taak gekweten.
En dan is er nòg iets anders met dit Brabant-Zeeuwse ‘Zwervers-album’. Als
schrijvers van de tekst zal men voor ditmaal een dubbeltal namen vinden: Antoon
Coolen en Dr. P.H. Ritter.
Moet ik ze u nader voorstellen in deze korte inleiding?
Hoe dikwijls hebben beide auteurs ons, hetzij met de pen dan wel met 't woord,
andere schrijvers voorgesteld?.... Nu is 't hùn beurt! Maar ze maken mij deze
kameraadschappelijke schrijvers-taak wel hèèl makkelijk.
Antoon Coolen heeft het Nederlandse publiek reeds zovèle boeken geschonken,
waarvan 't Brabantse landschap de natuurlijke achtergrond vormt, dat men dezen
schrijver is gaan beschouwen als een der vlotst scheppende, eigen kunstenaars der
provincie Noord-Brabant. En van Ritter, wiens minstens even talrijke boeken
overigens geen volstrekt Zeeuws karakter dragen, is bekend, dat hij van geboorte
Zeelander is.
Aan welke andere provincie-beschrijvers dan dit tweetal - al bij voorbaat ieder
voorzien van z'n eervol provincie-stempel! - ware beter de opdracht te verlenen door
de zorgzame uitgeefster der ‘Zwerftochten door ons land’ dan aan 'n Brabander of
'n Zeeuw?
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En dus gaan we, vol vertrouwen op hun even deskundige als toegewijde
voorlichting, met hen op stap!
April 1938.
JAN FEITH
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VIER KENNISGEVINGEN:
A. De bovenstaande kaart is samengesteld aan de hand van de uitgebreide kaarten, die in één of meer
kleuren verkrijgbaar zijn bij de Topografische Dienst te 's-Gravenhage. De schrijfwijze der plaatsnamen
geschiedde eveneens aan de hand dezer kaarten.
B. Achter in dit album op pag. 69 hebben wij een register aangebracht met de titels der plaatjes, het
nummer of de letter waaronder het plaatje in het album is opgenomen, en de pagina waarop gesproken
wordt over het onderwerp, dat op het plaatje is afgebeeld.
C. Bons voor Brabant-Zeeland plaatjes zijn ook inwisselbaar voor plaatjes van de vorige albums in
onze ‘Zwerftochten’-serie, nl. Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg (Gelderland is
uitverkocht). Overblijvende bons behouden tot nader aankondiging waarde voor boeken volgens
Geschenkenlijst, die U op de in dit album bijgesloten kaart kunt aanvragen. (Zie ook Mededelingen
voor verzamelaars van onze plaatjes, welke vóór in dit album zijn afgedrukt).
D. Voor het opplakken van onze plaatjes raden wij het gebruik van een goede plakpasta aan, waarvoor
wij ‘Gluton’ van de firma Talens & Zoon te Apeldoorn aanbevelen. Dit plakmiddel is overal
verkrijgbaar in potjes met prima penseel van f 0,25, f 0,35 of f 0,70. Het is zindelijk doordat het niet
onder de randen der plaatjes uitkomt, en bovendien zuinig in het gebruik. Na aandrukken der plaatjes
is het terstond droog en wordt daarna niet meer zacht.
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Noordbrabant door Antoon Coolen
I. Inleiding
Verreweg het grootste gedeelte van Noord-Brabant, ‘datgene waaraan men gewoonlijk
denkt, wanneer van deze provincie sprake is’ - zoals mr. A. Loosjes het uitdrukt bestaat uit zandgronden, uit bouwland, dat gewonnen werd op woeste grond, op bos
en hei, en in vele streken van het gewest is het akkerland ook nog door bos en hei
omgeven. In de naam Brabant zou de grondsoort van de bodem al zijn aangeduid.
Want deze naam, van Frankische oorsprong, zou geluid hebben: Brackband, wat
betekenen moet: braakliggende, woeste, onbebouwde band of zoom of strook.
Het Brabantse landschap, doorgaans vlak als dat der lage landen bij de zee, heeft
niet die zachte en malse sappigheid en niet die openheid van het Hollandse polderland.
Maar het mist er gelijktijdig ook de strakke rechtlijnigheid van. Het is rijker
geschakeerd, speelser en liefelijker, het heeft een glooiende gezichtseinder, die telkens
onderbroken wordt door de golvende en zich verschuivende lijn van bossen,
bronsgroen of blauw of paars of violet bij het lichte groen der velden. Stemmig en
ingetogen is dit landschap in al zijn luchthartigheid, en deze trekken vindt ge terug
in de mensen. Een zeer vertrouwd beeld geven de postkaarten met voorstellingen uit
het Noordbrabantse dorpsleven: het boerengezin aan de koffietafel, het oude vrouwtje
bij het vuur onder de schouw, de huifkar op weg naar de markt in de stad, de idylle
bij de put. Dit is inderdaad Brabants. Het is dàt, ‘waaraan men gewoonlijk denkt,
wanneer van deze provincie sprake is.’ Dat wil zeggen: in de Meierij, in de Peel en
in de Kempen is veel van het inheemse, landse boerenleven behouden gebleven.
Maar met de onmiddellijk voor de hand liggende karakteristiek, waaraan men bij het
noemen van die schone en welluidende naam Brabant herinnerd wordt, is men er
nog niet. Het Brabantse wezen, vanaf de Peel nabij de Limburgse grens tot het
markiezaat aan de brede Oosterschelde en de Klundertse klei, biedt zó grote
verscheidenheid. En ook: tot welige vruchtbaarheid zijn de eertijdse rauwe Brabantse
zandgronden opgevoerd door de nieuwe landbouwtechniek, die in snel tempo
wijzigingen gebracht heeft in het vroegere primitieve boerenbestaan. Snel heeft zich
bovendien uit de oude huisvlijt de moderne fabrieksindustrie ontwikkeld, en naast
de inheemse nijverheid vestigden er zich ultra moderne industrieën, wereldbedrijven
van Amerikaanse verhoudingen: men denke aan de kunstzijdefabrieken te Breda en
aan de gloeilampen-, radio-apparaten- en bakelietfabrieken van Philips te Eindhoven.
Zo er nog het oude is, zo in de landse afzondering der Kempen het ezeltje nog de
kleine hoogkar trekt langs de keiweg en het ossengespan nog door de wegen van
wagensporen gaat, dit oude beeld is er in de paradoxale tegenwoordigheid van het
allernieuwste: van reusachtige fabriekscomplexen, van scheikundige laboratoria in
de moderne grootbedrijven, van de vliegvelden voor het nationale luchtverkeer, van
de beton- en asphaltwegen, die de provincie van het oosten naar het westen en van
het noorden naar het zuiden doorkruisen.
In haar oppervlakte beslaat de provincie een zevende gedeelte van het Nederlandse
grondgebied en haar zielental van een millioen maakt het achtste gedeelte van de
Nederlandse bevolking uit. De intensieve bodemcultuur en de hoge, industriele vlucht
hebben haar economisch een uiterst belangrijke plaats gegeven in de rij der
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zustergewesten. En met Holland, Hòlland, waarvan het was gescheiden door de
rivieren en door de wateren breed als een zee, die de zee en de stormen stuwden
tussen noord en zuid in die Elisabeths-angstnacht van lang vervlogen tijden, is het
gewest verbonden door overbruggingen, de twee bij de Moerdijk, de oude en de
nieuwe, die van de Bergse Maas, door de bruggen bij Grave, bij Bommel en Hedel,
werkelijke schakels èn symbolen in het door scheidingen ineengroeien, ineengrijpen
van zuid en noord als een nationaal geheel.

II. Een kleine orientatie
Een geschenk van het water, kan deze grond worden genoemd. Want de geologen
leren, dat wij hier staan op de voortijdse bodem van Rijn en Maas, die, toen na de
ijstijd gletsjers en sneeuwvelden smolten, zich hier in hun benedenloop verenigden
tot een ontzaglijke, brede, bruisende stroom. Het leem in de bodem is er door
aangevoerd, en massa's steenpuin, dat ten dele reeds verweerd was tot zandkorrels
als het hier aankwam, en, voor een ander gedeelte, opgehoopt tot vlakke lagen, bleef
liggen. In de donkere brabantse heidegrond ziet ge dan ook overal nog die witte
kwartskorrels, die er op wijzen, hoe deze grond gevormd werd in het diluviale tijdperk
der rivieren, welke zich, toen na beëindiging

1. HOLLANDS DIEP

van de ijstijd die geweldige watertoevoer ophield, in hun tegenwoordige bedding
terugtrokken.
Het gewest heeft grotendeels natuurlijke grenzen. Ten westen zijn het de Zeeuwse
wateren, die de scheiding vormen - een dam verbindt Noordbrabant met
Zuid-Beveland en een brug over de Eendracht geeft verbinding met het eiland Tholen.
Ten noorden wordt de grens gevormd door het Volkerak, het Hollands Diep, de
Biesbos, Nieuwe Merwede en Merwede en de Maas, ten oosten door de bovenloop
van de Maas en de grensscheiding van de vroeger ontoegankelijke Peel. Slechts aan
de zuidzijde ontbreekt een natuurlijke scheiding. Hier grenst Noordbrabant aan het
koninkrijk België, en deze door de staatslieden getrokken grens is niet minder grillig
dan de natuurlijke noordgrens van de kronkelende Maas.
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Het grootste gedeelte van de tegenwoordige provincie maakte eertijds deel uit van
het hertogdom Brabant. Over het ontstaan van dit hertogdom zijn de geschiedkundigen
het niet eens. Aangenomen schijnt echter te moeten worden, dat Hendrik I de eerste
geweest is, die de titel van Hertog van Brabant heeft gevoerd naast de titel van Hertog
van Lotharingen. Tevoren was Brabant geen hertogdom, doch eenvoudig een
landstreek, die in het hertogdom Lotharingen was opgenomen. Ten noorden had
Brabant dezelfde grenzen als de tegenwoordige provincie. Het noordelijk gedeelte
werd Noordbrabant genoemd ter onderscheiding van Zuidbrabant, dat zich tot diep
in België uitstrekte en Brussel tot hoofdstad
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had. Vroeger hebben deze gewesten trouwens tot Zuid-Nederland behoord en vooral
in hun bloeitijd onder de Bourgondische hertogen heeft dat zijn blijvend teken gegeven
aan de streek, aan de steden, aan de kerken, aan de stoere torens der dorpen.
Er zijn drie grondsoorten te onderscheiden in de provincie Noordbrabant: het
moerassige hoogveengebied der Peel, de zandgronden, vroeger begroeid met heide
en bossen, en de kleistroken langs de Zeeuwse wateren en de Maas.
De grond waarop mensen wonen heeft altijd een beslissende invloed op hun wezen,
hun sociale lot en hun economische bestemming. Zo zij opgemerkt, hoe op de zware
kleigronden in het westen bietenteelt en vlasbouw het aanzijn gegeven hebben aan
suiker- en spiritus fabrieken en vlasserijen, hoe in de ganse strook langs de Maas
van Geertruidenberg tot 's Hertogenbosch de veeteelt haar invloed uitoefende op het
ontstaan van de leerlooierijen en de schoenenindustrie, en hoe op de schrale heideen zandgronden van de Kempen en de Peelstreek schapenteelt ontstond, waardoor
de wol gewonnen werd voor de oude huisvlijt der wolweverij, die zich ontwikkeld
heeft tot de fabrieksnijverheid in centra als Tilburg, Eindhoven, Geldrop en Helmond.
Wij zullen het gewest indelen in de volgende landstreken: de Meierij van 's
Hertogenbosch met hare vier kwartieren Maasland, Oisterwijk, Kempen en Peelland,
de Baronie van Breda, het Markiezaat van Bergen op Zoom, en dan het land van
Heusden, het land van Altena met de Klundert en de Moerdijk als het Hollandse
gedeelte van onze provincie samenvatten. Die namen: meierij, baronie en markiezaat
hebben de bekoring van oude klanken, en ze zijn dan ook aartsvaderlijk. In het oude
Taxandrie vertrouwden de Frankische vorsten het bestuur van de vier bovengenoemde
meierijse kwartieren aan een meier toe, aan een ‘major’ (maire), wat zoveel betekende
als opzichter. En over deze vier kwartieren stond een oppermeier, die zich na de
stichting van 's Hertogenbosch in die stad vestigde. Daarvandaan die naam: Meierij
van 's Hertogenbosch. De andere landstreken werden ook door meiers bestuurd, maar
deze meierijen veranderden later in heerlijkheden. De heerlijkheid Bergen op Zoom
werd om de verdiensten van zijn heer door Keizer Karel V veranderd in een
markgraafschap of markiezaat. Daarvandaan die naam: Markiezaat van Bergen op
Zoom. Bij de heerlijkheid Breda heeft iets soortgelijks plaats gehad: de titel van
baron is als waardigheid geschonken aan den heer van Breda en aan de bezitting
verbonden als baronie. Dan zijn er nog andere benamingen overgebleven van
heerlijkheden, die later bij Bataafs Brabant zijn gevoegd als Land van Ravestein,
graafschap Megen, de baronie van Boxmeer en Bokhoven, de commanderij van
Gemert. Deze namen liggen echter weinig meer in het spraakgebruik, en voor een
overzichtelijke indeling van het gewest kunnen we ons beter beperken tot de
onderscheiding van de Meierij, de Baronie, het Markiezaat en het Hollandse gedeelte
van het gewest.

III. Verkeerswegen
Uitstekende verkeerswegen doorsnijden de provincie. Van oost naar west loopt de
grote verkeersas van Grave via Oss, 's Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal,
Bergen op Zoom, die langs de dam naar Zuid-Beveland aansluit aan de weg naar
Vlissingen. Zowel naar het zuiden als naar het noorden heeft die weg verschillende
vertakkingen: van den Bosch naar Helmond, van den Bosch naar Eindhoven, van
Tilburg naar Turnhout, van Breda naar Antwerpen, op welke vertakking aansluiten
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wegen van Roosendaal en Bergen op Zoom. Naar het noorden heeft men wegen van
den Bosch naar
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Utrecht, van Tilburg naar Waalwijk, van Breda naar Geertruidenberg en via de brug
bij Keizersveer naar Utrecht, van Breda via de Moerdijk naar Dordrecht en Rotterdam,
van Roosendaal naar de Moerdijk, van Roosendaal naar Willemstad, en van Bergen
op Zoom naar Willemstad, terwijl van 's Hertogenbosch naar Geertruidenberg een
verkeersweg door de Langstraat loopt. Van Eindhoven en Helmond heeft men wegen
naar Weert en Venlo. Langs dit net van hoofdwegen kan men de provincie in alle
richtingen doorkruisen, er sluit in iedere streek bovendien een zich voortdurend
uitbreidend plaatselijk wegennet bij aan, zodat de verste uithoeken en de kleinste
dorpen voor de toerist gemakkelijk bereikbaar zijn.
Ook ten opzichte van het spoorwegverkeer is de provincie in gunstige
omstandigheden. De lijn Nijmegen - Bergen op Zoom loopt dwars door haar hele
middengebied. Noordelijk daarvan loopt de lijn 's Hertogenbosch - Lage Zwaluwe.
De verbindingen Rotterdam - Venlo en Amsterdam - Maastricht doorkruisen haar,
de ene van het westen naar het oosten, de andere van het noorden naar het zuiden.
De lijn Nijmegen - Bergen op Zoom is een deel van de verbinding tussen Berlijn Londen via Vlissingen en wordt bij Roosendaal gekruist door de verbinding
Amsterdam - Brussel en Parijs. De Etoile du Nord raast hier door het Kempische
landschap, terwijl langs de lijn Rotterdam - Venlo (Kaldenkirchen) de Mitropa door
de Peelvlakte dondert. Ook loopt een lijn van Eindhoven naar Valkenswaard-Belgische
grens. Het treinverkeer wordt door autobusdiensten in alle richtingen aangevuld, die
een intensief verkeer tussen de niet aan de spoorweg gelegen dorpen onderhouden.
Langs Maas, Bergse Maas, Merwede en Nieuwe Merwede kan men prachtige
watertochten maken. En voor de fietser zijn alle bossen, alle heidevlakten, de
uitgestrekte

2. EEN WEG DOOR DE PEEL

eenzaamheden der Kempen en het hartje van de Peelvlakte tot in hun laatste
schuilhoeken ontsloten.

IV. Brabant's hoofdstad 's Hertogenbosch
De schone Hertogstad is de poort tot de provincie. Zij ligt op de scheiding tussen het
noordelijke, polderachtige landschap en het zuidelijke landschap van heide en
zandverstuivingen, van de meierijse akkers en hoven en de weiden onder de wilgen
langs Dommel en Aa. Ook in ander opzicht is deze stad, waar de bisschop zijn zetel
heeft en het provinciale bestuur resideert, de poort tot het gewest. Zij heeft in
verschillende van haar levensuitingen het landvolk van het gewest betrokken, en
zowel in de luidheid en kleurigheid harer vreugden, in de praal en in de luister harer
devoties, als ook in haar bonte leven van iedere dag ligt veel van het brabants-eigene.
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Zij heeft de brabantse blijheid en de brabantse gemoedelijkheid, deze stad. Zij is
oud. Zij is oud met een moderne uitgroei van singels achter de gevallen vestingen,
en lanen en villawijken, en bouwplannen met tuinen en tuintjes. Vele van de wegen,
die naar haar toe leiden, zijn van beton en hebben natriumverlichting. Grootsteeds
is haar entree bij het stationsgebouw der spoorwegen, dit gebouw, waarin de duidelijke
lijnen
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te herkennen vallen van een monumentale erepoort, die tot een vriendelijk welkom
aan de drempel der stad is gebouwd. Dit stationsplein is heel erg ruim. En die brede
avenue met de bloemenomzoomde gazons in het midden en met die fontein, die
kolom, waarvan het kapiteel met een goudgevlerkte draak is gekroond en aan de voet
waarvan vier spuwende draken met gespreide vlerken zitten voor een rond bassin een monument, dat aan de stad is geschonken door jhr. mr. P. Bosch van Drakenstein,
een der laatste commissarissen der Koningin in deze provincie - dat doet allemaal
heel voornaam aan, alsof we in een grote stad zijn gekomen. De Dommel stroomt
door de stad heen. Zij scheidt dit nieuwe gedeelte van het oude. En de brede
stationsavenue, met zo elegante huizen aan weerszijden, komt op de Dommelbrug
uit, de Wilhelminabrug, zo genoemd naar de Koningin

bij gelegenheid van haar zilveren regeringsjubileum. Een m o d e r n e brug met tegen
de pylonen beeldhouwwerk, v a n H i l d o Krop, dat aan de geschiedenisderstad
herinnert.
Rustig en kalm is de Dommel onder de brug, dit stille riviertje, waarvan ze in
Brabant allemaal veel houden, behalve 's winters de boeren, omdat ze dan duchtig
last van haar overstromingen kunnen hebben. En dan kan haar water ook hier in de
stad bij de brug breed en bruisend zijn. Het is een riviertje, dat er minder is voor de
scheepvaart, en meer voor de kano's, de woonarkjes langs de kant, en om er wat op
te roeien, en voor die stemmingen der stad van de zomeravond, als de grijze gevels
der oude, verweerde en schaduwduistere hoekjes en het overhuivende groen der
wallen sidderend weerspiegeld liggen in de maanlichtoverglansde stroom.
Den Bosch en het water! Ze weten hier van 't water mee te praten, ze hebben er
winters genoeg bar last van gehad. Maar nu houden electrische gemalen de stad
droog, al kan het in winters als 't water hoog komt nog een hele zee zijn op 't Bossche
veld! Den Bosch en het water: men kan dan nog denken aan al de scheepvaartdrukte
op de gekanaliseerde Dieze, waarlangs men de Maas opvaart, stoomboten en aken
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en heel lange slepen van kasten, en de vlugge, geweldig veel buiswater makende,
tokkende en takkende motorschuitjes, het plassen der riemen van een roeier, en de
donkerbevlogen zeilen van een tjalk, en een bruine jongen in zijn eentje druk
peddelend in zijn riskant kleine kano, - dat echt Hòllandse vertier en waterbedrijf,
dat den Bosch óók kent. En dan de levendigheid der ruime havens! Maar in de
binnenstad, daar heeft men waterhoekjes, stiller nog dan de stilte van de Dommel.
Ik denk aan de Binnen-Dieze, en de allersmalste grachtjes. Schaars zijn ze er maar,
deze hoekjes, maar ze zijn er ineens als een verrassing: een heel oud brugje, waaronder
de avond komt huizen, die ge verdonkerd ziet in het spiegelbeeld van de zwarte
rondboog, een heel oud geveltje, scheef en verzakt en verweerd, dromerig, zonder
contouren, niets dan wat tinten, waarlangs de schemering neergedreven hangt.
Zij is wel heel oud, deze stad. Zevenhonderdenvijftig jaren bestaat zij, eeuwenoud
is haar kathedraal, die is helemaal grijs van ouderdom.
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ST. JANSKATHEDRAAL 'S-HERTOGENBOSCH

Hoe we ook dwalen door de bochtenrijke straten - die oude s t e d e b o u wers wisten
het, want hoe mooi en hoe levendig is dat zich telkens v e r s c h u i vend straatb e e l d !
- hoe we ook dwalen, we komen vanzelf op de Markt uit, als naar het hart der stad
worden we er vanzelf naar toegetrokken. Het is een zeer ruime Markt, het echte type
der marktpleinen van de zuidelijke stedenbouw der bourgondische cultuurperiode.
Het stadhuis is eraan gelegen, - eigenlijk moet er ook de grote kerk aan gelegen zijn,
net als in Breda - en alle hoofdstraten komen er op uit. Het mooiste voorbeeld van
zulk een plein is wel de Grande Place van Brussel. Zó mooi is het hier niet, bij lange
niet, en de omsluiting is zelfs hier en daar lelijk in de nieuwere gevels. Toch is dit
marktplein buitengewoon mooi, om zijn vorm, zijn wijdheid en zijn beslotenheid en
zijn apart ‘zuidelijke’ sfeer. Ge moet er eens op een marktdag komen, als die lange
rijen, die guirlandes er staan van tentkraampjes, zo helder en zo gemoedelijk aan de
voet van het standbeeld van Hieronymus Bosch, die bij die gelegenheid de aandacht
voor zijn palet vergeet, om dat levendig palet beneden hem te bekijken. De meierijse
boeren komen er en ge ziet al de pofferdrachten der vrouwen uit de meierijse
kwartieren. De beiaardklokken van de stadhuistoren - waaronder nog klokken zijn
der gebroeders Hemony, - spelen zo lustig, een geklepelde, stoeiende muziek,
tuimelend en dartelend, snoeren van stijgende en dalende toonladders, een vallende
bloesem van geluid. En zuidelijk is zeker ook de lucht van patates frites, die ge ruikt.
Het centrum van het burgerlijk gemeenschapsleven is hier. Het centrum van het
kerkelijk leven der stad is in de nabijheid, het stille plein - stil, al heet het de Parade
- waaraan de Sint Janskathedraal ligt. Maar hier, aan dit ruime plein, hoe mooi ligt
er het zeventiend'eeuwse stadhuis, breed en monumentaal, nauw ingesloten door
kleine, smalle huizen, buren, die er vertrouwelijk tegen aanleunen, als om te laten
zien hoe vergroeid de burgerij met haar stadhuis is. Gaan we de trappen op naar het
bordes, dan komen we in een deftige grote hall, waarin voor alles de aandacht wordt
getrokken door de decoratieve wand-
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schilderingen van den groten zoon der stad, Anton Derkinderen. In een begeleidende
tekst wordt ons, bondig en sober, het ontstaan der stad medegedeeld. ‘In de dagen,’
zo staat er, ‘toen de christenvolken naar het oosten trokken ter kruisvaart, toen
Urbanus Paus was en Frederik Keizer, toen werd onder Hertog Hendrik van Brabant
's Hertogenbosch gesticht. Brussel, Leuven en Antwerpen bouwden de poorten.’
Het stadhuis heeft een mooie trouwkamer, de vroegere schepenenkamer, fraai
betimmerd en met een kostbaar leren behang. Uit de hall leidt een brede, rijk besneden
eiken statietrap naar de verdieping. In de bovenhall hangen portretten van
Oranjevorsten, en er staat een beeltenis van de Bossche schilder Theodoor van
Thulden, een kunstenaar, die aan de versiering van het stadhuis heeft bijgedragen,
o.a. door wandschilderingen en een schoorsteenstuk in de burgemeesterskamer. Het
mooist van al is de raadszaal. Zij is groot en voornaam en geeft een indruk van pracht
en rijkheid door de achttiend'eeuwse Brusselse gobelins, die de wanden geheel
bekleden. De schouw draagt een zinnebeeldige schildering van Theodoor van Thulden,
voorstellende de gerechtigheid en de eendracht. Opvallend is ook het weelderig
versierde plafond, waarop de werelddelen zijn afgebeeld, en in 't midden waarvan
een kunstig uurwerk is aangebracht. Onder het middengedeelte van het stadhuis is
een gothische kelder, die als raadskelder in gebruik is.

Rond de St. Janskathedraal
Door de Hinthamerstraat of door de Kerkstraat komen we bij de Sint Janskathedraal.
Er is aan haar zuidzijde, aan de kant van de Parade, veel open ruimte, en het is in dit
centrum van het godsdienstig leven der stad rustig. Er is iets beslotens aan de gevel
van het bisschoppelijk paleis en aan de ramen van het bisschoppelijke museum. In
vroeger eeuwen waren hier om de kathedraal heen kloosterstichtingen, het moet er
heel stil geweest zijn in de schaduw der kerk, maar nòg is het er stil. Het lachen en
de kreten van spelende kinderen kunt ge dikwijls horen, klein, maar zeer duidelijk,
ge hoort aan het geluid, hoe er iets hóógs nabij moet zijn, dat is die oude, grijze
geweldige kerk. Gewèldig, maar heel dit massale organisme verijlt zich, verrankt
zich in dat spel der opstrevende lijnen van de speelse geledingen der contreforten,
van de steunbogen, de ogieven der raambogen, hoog gekroond door de koepel van
het machtige transept. En iedere vorm en iedere lijn, iedere nis is versierd, iedere
luchtboog, met beelden, met een onuitputtelijke ornamentiek, zó ragfijn als kantwerk
en uitgekrulde filigranen van steen. De Zuidnederlandse gothiek heeft geen machtiger
uiting gevonden dan deze kathedraal, die als het mooiste bouwwerk der Nederlanden
geldt.
Er is door vele geslachten aan gewerkt, nadat de kerk eerst nog twee voorgangsters
heeft gehad, de eerste, een romaanse, die gebouwd is in de twaalfde eeuw, en de
tweede, gebouwd in 1280, waarschijnlijk omdat de eerste niet groot en niet waardig
genoeg was. Deze tweede brandde in 1419 geheel of gedeeltelijk af, en daarop is de
huidige kathedraal gebouwd.
Grijs is de toon van dit gebouw, maar dit grijs heeft een ander karakter met ieder
seizoen en verandert met ieder uur van de dag. Onder de zon is het blank als sneeuw
met het violette spel der schaduwen, als het grauw van wolken kan het versomberen
onder de vlagen, en niets komt er vertrouwder en stiller om samen dan het licht der
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schemering en de purperen gloed van de avondzon. En 's nachts, klaar onder de maan
of verschemerend onder de sterren, hoe mooi kan de St. Jan dan zijn en hoe
geheimzinnig en hoog en zwart kan hij opdoemen in de lichtloze nachten van een
volslagen duistere hemel!
We zijn maar heel klein als we de kerk binnen-
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3. STRAATJE IN HEUSDEN

4. IN OIRSCHOT

5. STRAATJE IN HILVARENBEEK
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6. KASTEEL VAN HEESWIJK

7. OUDE BOERDERIJ NABIJ BEST

8. PHILIPS TE EINDHOVEN
Naar aquarellen van Willem Jansen
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treden. De zijbeuken zijn niet zo bijzonder hoog, maar tussen dat spel van pilaren
zien wij in het klaarder middenschip, blank onder de hoge lichtval door de ramen
daar bij de gewelven, de pijlers ijlend rijzen, alsof de ruimte tot de hemel is
doorgebouwd. En de gothische kathedraalbouwers hebben dat zeker ook willen doen:
van de aarde tot de hemel doorbouwen.
Als ge in die grote ruimte rondwandelt - bij een lengte van 109 meter heeft de kerk
breedten van 40 en 50 meter en, in de middenbeuk, een hoogte van bijna 30 meter is er veel te bewonderen. Ik noem o.a. de rijk gebeeldhouwde kanunnikenbanken in
het priesterkoor, het beeldhouwwerk van de koorafsluitingen, het machtige orgelfront,
de beroemde koperen doopvont en de befaamde lichtkroon in de sacramentskapel,
de gebrandschilderde ramen in de buitenbeuken met voorstellingen van de zeven
sacramenten. Niet alle versieringen intussen zijn even mooi, er zijn ook minder
gelukkige aangebracht.
Deze kathedraal, waarover de honderden seizoenen van eeuwen zijn heengegaan,
is getuige geweest van de droom en de vervoeringen van het herfsttij der
middeleeuwen, van de stormen, die in een fel bewogen geschiedenis de stad en haar
bevolking hebben geteisterd. Het is tegen deze klare gothische achtergrond, dat de
middeleeuwers hun mysteriespelen opvoerden, een traditie eenmaal van de Illustere
Lieve Vrouwebroederschap, tot wier leden ook de bouwmeesters der kathedraal
hebben behoord, en ook Hieronymus Bosch, die wie weet hoeveel uren hier heeft
verdroomd. En Pieter Brueghel, de leerling van Hieronymus Bosch, heeft deze
kathedraal gekend. In die grijze, verweerde tinten is iets behouden gebleven van die
purperen gloed, toen keizer Maximiliaan van Oostenrijk hier binnentrok, en van de
luister van Albrecht Dürer, die in de stad van Hieronymus Bosch door het gilde der
vermaarde Bossche goudsmeden is ontvangen. Erasmus is in den Bosch naar school
gegaan. En van zoveel later tijden, toen het leven minder stijl had, dateren de schreden
van den knaap Antoon Derkinderen, over wiens stille jeugd de schaduwen van deze
kathedraal als een licht hebben gelegen. En Diepenbroek werd er tot zijn schoonste
schepping geïnspireerd.
***
Er is in den Bosch nog veel meer te zien, kerken, oude gebouwen, mooie, oude, door
Bosschenaren met liefde voor hun stadsschoon weer blootgelegde gevels. Ge moet
ook een bezoek brengen aan de Statenzaal in het gebouw van het provinciaal bestuur
- aan de Ververstraat. Haar versieringen in renaissancestijl, de koperen lichtkronen,
de zeer stemmige stofferingen, het podium met baldakijn, de geschilderde portretten
der Oranjes aan de wanden, het heeft alles een rustige voornaamheid en een edele
zwier. Ook mogen we een bezoek niet verzuimen aan de Illustere Lieve
Vrouwebroederschap in de Hinthamerstraat, die zulke bewonderenswaardige archieven
bezit. De band tussen Oranje en Brabant heeft vele bevestigingen gevonden in die
Illustere Bossche Lieve Vrouwebroederschap, waarin alle opeenvolgende vorsten
uit het Oranjehuis zich hebben laten opnemen. De traditie is voortgezet door Prinses
Juliana, die als ‘Zwanebroeder’ in de broederschap opgenomen is.
Veel van het karakteristieke van de provincie en veel van Brabants roemrijke
herinneringsstukken vindt ge in het museum van het genootschap voor kunsten en
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wetenschappen, gehuisvest in de voormalige St. Jacobskapel aan de Bethaniestraat,
waardig ingericht als zetel van het genootschap met een schitterende boekerij op het
gewest betrekking hebbend, en als museum van praehistorie, historie, cultuur, kunst
en folklore.

Antoon Coolen en P.H. Ritter jr., Zwerftochten door ons land. Noord-Brabant en Zeeland

17
En ten slotte zult ge ook een bezoek moeten brengen aan de enorme veehallen,
waarvan gij de toren, uit het noorden komend, al hebt gezien.
Lang hebben we in de Hertogstad verwijld, maar met reden, want in hare facetten
ligt veel opgevangen van het wezen en het leven van Brabant, waartoe zij de ingang
is.

V. Naar de Meierij
Tussen den Bosch en Vught ligt een groene zoom van vlak en drassig land. Daar
slingert de Dommel, hoog tussen de lage boorden, zich met hare vele bochten
doorheen. In de winter is dit vlakke land dikwijls allemaal water. En als de vroege
avond valt en ge de einders niet meer ziet lijkt het een zee met rollende baren onder
de wind, ge hoort de zachte branding en ziet het grauwe schuim op de troebele
golfkammen. Maar door deze wateren ligt een forse dijk, de Vughterweg, en in het
winteravonddonker valt plotseling uit de hoge natriumlampen een okerkleurig licht
over het

DE IJZEREN MAN, VUGHT

glimmende wegdek van beton, dat, a l s o f h e t een baan van louter glad water is,
die gele lichten, en d e w i t t e lampen van de voorbij s u i z e n d e auto's sidderend
en druk weerspiegelt. Dit is niet ‘dat, w a a r a a n men gewoonlijk denkt, wanneer
van Brabant sprake is’. Maar op een warme zomerdag is deze wereld helemaal wei
en polder en weidebloemen. En kleine hooikarren worden er geluidloos in de verte
door kleine paarden voortgetrokken.
Vught is zeer nabij. Op de as van de betonweg hebben we hem al gezien, de Sint
Lambertustoren, met al die strepen van tufsteen, een gothische toren, zònder spits,
maar daarom niet minder mooi. Zoals hij in zijn stoere stompheid boven de
Vughterdaken staat, is hij dat vertrouwde en eigen merkteken van Vught geworden.
In zijn kern is Vught zeer dorps gebleven. Daar zijn nog van die hoekjes van echte
brabantse huizen. Maar om de oude kom heeft zich een nieuw Vught ontwikkeld,
dat sterk de invloed der nabijheid van den Bosch heeft ondergaan: de riante Vughtse
villas naderen meer en meer tot één geheel de laatste riante villas van de Bossche
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bebouwing langs de Vughterweg. De kleigronden gaan hier over in de brabantse
zandgronden.
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Hier zingen de mastenbossen, hier buigt de berk zich over het gaanpad door de hei,
de kromme, winddoorklaagde krotsden staat langs de rulle weg. De vestingwallen
der oude lunetten zijn begroeide en overwoekerde heuvelen geworden. De
verschansingen der legerkamplaats, die eenmaal onder koning Willem II hier was,
zijn speelse glooiïngen geworden in de heibodem, waar in wildernis en vrijheid een
ruigte groeit van laag hout. Midden in de mastenbossen liggen plotseling klare vijvers
en kleine vennen. Het brabantse heidelandschap heeft hier een bijzondere
levendigheid.
Een brede en moderne weg voert de automobilist comfortabel naar een van Vught's
meest geprezen mooie plekjes: de IJzeren Man, een uitgestrekt meer met een begroeid
eiland erin, een water, dat kunstmatig is ontstaan toen hier ten behoeve der ophoging
van Bossche terreinen langs de Dommel door de baggermachine - in de volksmond
de IJzeren Man genaamd - zand werd uitgegraven. Dit kunstmatige is het klare en
heldere meer niet aan te zien. Bossen rijzen langs zijn oevers, het heeft grillige
zandwallen tot zoom of een zacht glooiend strand, waarop de paden uitkomen die
zich tussen hakhout en dennen hebben heengewrongen. Zwem- en watersport geven
hier een levendige drukte en dat boeiend gezicht van veel witte zeilen op het blauwe
water.

9. LEENDERHEIDE, BLOEIENDE BREM

Vught heeft in een sierlijke tuin een sprookjesachtig raadhuis, te voorschijn
getoverd uit een tamelijk lelijk buitengoed, de Leeuwenstein, die tot dit raadhuis is
omgebouwd met een aanmerkelijke winst aan architectuur. De oude Vughtse
ambachten hebben allemaal aan de inrichting van dit raadhuis medegewerkt.
Van het kasteel Maurick hebt ge wel eens gehoord. Het is een dier gave gothische
kastelen, zoals de Meierij die nog bezit, een ridderlijk huis met rijzige torentjes en
rijzige ramen, veel minder een burcht dan een zeer aangenaam verblijf, al ligt er dan
een fameuse ophaalbrug voor. De anecdotische faam ervan is, dat het tot kwartier
heeft gediend van Frederik Hendrik tijdens het lang beleg van den Bosch, en dat de
Spaanse bezetting der Hertogstad eens de maaltijd van de Prins van diens tafel heeft
weggeschoten, waarop tussen belegeraar en belegerden onderhandelingen volgden,
die eindigden met de hoofse belofte van de bevelhebber der Spaanse bezetting in de
Hertogstad, ‘dat diergelijcke stoornissen niet meer zouden plaats hebben’. - Een tuin
van Eden ligt om dit huis, parken en uitgestrekte bospartijen van naalden loverbomen
en daaronder de diepgroene schaduw van laag hout, groeiend nabij het water van
verscholen vijvers, die met de Dommel, in wier stroomgebied dit liefelijk oord is
gelegen, in verbinding staan.
***
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Langs de Dommel naderen wij dichter het hart der Meierij. Sint Michielsgestel is
een echt brabants dorp, wat Vught niet meer is. Een toren tot een eigen, er mee
vergroeid merkteken van het dorpsbeeld heeft Sint Michielsgestel ook, een forse,
gesloten, zestiend' eeuwse toren, óók zonder spits, en met hoog oprijzende hoekberen.
Het heeft bovendien ook vele buitens, niet zoveel als Vught en niet zulke rijke. Maar
het heeft er één, dat meetelt in de rijkdom van het brabantse na-
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tuurschoon

OISTERWIJK, VEN BIJ AVONDSTEMMING

Dat is het l a n d g o e d Zegenwerp aan de Domm e l . H e t w o o n h u i s zelf is
eenvoudig. De omgeving is groots, uitg e s t r e k t e bossen behoren tot het
l a n d g o e d . En dan, en dat is het mooist van al, liggen er zulke wonder-schone
vennen, klare en stille waterspiegels tussen zomen van hei en van bundgras en van
varens, biezen en riet, waarachter de ruigte van hakhout en het hoge donkere rijzen
van bossen, van dennenbossen vooral, die zo rustig de boorden van de hemel zelf in
de diepte dier vennen omsluiten, die weer plotseling terugwijken, om de val door te
laten van ruimer en blanker licht en ineens zich weer donker voor de horizon schuiven
en het rimpelloos water overschaduwen bij de oever, waar, op de watergedrenkte
olijfgroene blaren, de ivoorkleurige waterlelies zonder ooit te verroeren liggen
samengedreven in zulk een droomstille kreek.

Het kasteel te Heeswijk
Er is u ook een andere weg voor te stellen van den Bosch naar de Meierij, dat is de
weg met dat andere Brabantse rivierke mee, de Aa. Dan gaan we over Hintham naar
Rosmalen, met zijn langgerekte, uit twee delen bestaande St. Lambertuskerk. Het
ene gedeelte is uit de vijftiende en het ander uit de zeventiende eeuw. Wij komen
door de bossen en zandverstuivingen van Zeeland, langs het dorpje Berlicum met
dat oude, witte, dertiend' eeuwse kerkje, dat er als voor een Kerstidylle ligt, en
bereiken dan aan de oever van de Aa dat merkwaardige kasteel van Heeswijk. Van
Berlicum komend en voor wij in het dorp Heeswijk zijn, hebben wij het tussen de
bomen al zien liggen. Achter een ophaalbrug en een poortgebouw en een slotbrug
met borstweringen en schiettorens ziet dat gothische huis, uit het water oprijzend
met zijn vele torentjes, er zeer luisterrijk en voornaam uit. Van nabij is niet al die
gothiek even mooi. Aanbouwsels als de zuilengalerij en de hoektoren waarop deze
uitkomt laten zich als later aangebrachte namaakgothiek onderscheiden van het
zestiend' eeuwse huis zelf. Ondanks deze tweeslachtigheid in de architectonische
verschijning heeft dit kasteel iets
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zeer bekoorlijks en iets groots. Het is heel en al een romantische burcht, waarvan de
eerste geschiedenis in een geheimzinnig duister blijft en die later in dagen van
krijgsrumoer telkens hier aan de Aa-oever een strategische betekenis had. Frederik
Hendrik, de Boschbedwinger, heeft het ingenomen. Tijdens de oorlog der republiek
met Frankrijk is dit huis het hoofdkwartier geweest der legers van Lodewijk XIV,
en een eeuw nadien zijn de Fransen er weer geweest. De slotbewaarder in het
poortgebouw, bij wie ge aanklopt, is u tot gids op uw rondwandeling door de stoffige
en versleten zalen en kamers, waar nog van allerlei curiositeiten zijn te zien.
***
Zuidelijker gaan wij. Canadese populieren en wilgen in de beekkleiweiden volgen
de loop van Dommel en Aa. Er groeien hier ook veel knotwilgen langs de sloten
dwars door de weien heen. Die staan maar klein en scheef onder al die andere hoge
bomen, een specht klopt ergens en een ekster vliegt lachend in de hoge, groene
schaduwen van het lover. Het boerenhuis heeft hier het Saksische model, lang en
gerekt, woning, schuur en stallen zijn onder één dak, meestal half met pannen en
half met riet gedekt, de ingezakte noklijn schijnt met wind en weer meegegroeid. De
ramen, die in de lange gevel zijn of in de korte, en dat is dikwijls het mooist, hebben
kleine ruiten. Kleine ruitjes of een figuur hebben ook de bovenlichten boven de deur,
waardoor ge binnen tegen de balken van de zolder kijkt. Linden staan voor de deur.
Bij de stenen put met de putmik staan altijd gekeerde kruiken. De erven zijn omhaagd
met de doornen- of de beukenheg. Het weideland wisselt met akkerland af, in de
weiden staat elzenhout op de scheidingen, rond de akkers is een omheining van het
lage akkermaalshout, waarin de vogels graag wonen, die de schadelijke insecten van
de boer zijn gewas houden. Wij komen langs molens, vriendelijke standaardmolens
en forse bovenkruiers met witte of geteerde ronde romp. Hoog ergens op de
meelzolder steekt de mulder zijn hoofd door een venstertje, om eens naar de wind
en over zijn wereld te kijken. Met melkbussen beladen hoogkarren komen ons voorbij,
de paarden hebben bellen in de hamen, dat is een sober en ingetogen geklingel. Ze
zijn op weg naar de stoomzuivelfabriek. Ieder dorp heeft zoo'n fabriekske, en daar
staan veel karren, die laden en lossen. In de warme zomer hebben de paarden
vliegennetten om kop en hals en vóór de borst, of ze hebben bebladerde wissen in
de haam en langs de berries van de kar, want de brabantse boer is goed voor zijn
dieren. En we krijgen zo waar ook de brabantse poffermuts te zien in hare varianten
van de streken rond Veghel en Gemert.

Kastelen!
Kastelen! De Meierij is er rijk aan geweest en heeft nog enige verstilde getuigen over
gehouden van die vroegere glorie. Daar is het kasteel Holt in Erp. En dan het torenrijke
huis van Stapelen aan de Dommel in Boxtel, een kasteel, dat uit de dertiende eeuw
dateert maar dat door vele verbouwingen weinig meer heeft overgehouden van zijn
oorspronkelijk karakter. En het zeer fraaie thans als klooster in gebruik zijnde kasteel
te
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Gemert, waarvan het oudste gedeelte uit de vijftiende eeuw dateert. Bijzonder mooi
zijn de slotpoort en de ophaalbrug. En het is een genot zo'n gave gevel als die van
de rechtervleugel met de trappen van de topgevel en met de fijne torentjes en sierlijke
gothische ramen in het stille water der kasteelgracht weerspiegeld te zien liggen.
Ook Stiphout heeft een kasteel, het kasteel Croy. Het is nu een nonnenklooster, en
om het bewoonbaar te maken is er veel aan bedorven. Het is een machtige burcht
geweest, hoog en fors rijst hij op tussen zijn stevige hoektorens, waarvan er een vrij
gaaf gebleven is. Het stenen gevaarte ligt er in een vrijwel kale omgeving, bloot voor
zon en winden, en ziet er dreigend en in elk geval allerongezelligst uit. Hier op de
grens van Peelland zijn wij ook in de nabijheid van het Helmonds kasteel: een hoekige
burcht met korte ronde hoektorens, een der weinige en spoedig te tellen oude burchten
die Peelland nog bezit, maar van deze weinige de oudste en de merkwaardigste. Na
de dood van den laatsten kasteelbewoner heeft het stadsbestuur dit kasteel aangekocht
en dit eeuwenoud ridderslot als raadhuis laten inrichten. Beneden in de gothische
kelders is een museum, waarin een beperkte maar typische verzameling van het
brabants- en peellandseigene is te zien.

Peelland
Na Gemert zijn nieuwe horizonten opengegaan over een ontzaglijke, vlakke wereld.
In het begin van deze eeuw was dit hier allemaal nog verlaten en uitgestrekte hei met
geen andere wegen dan die van karresporen door de struikhei. En nu is het allemaal
groen weiland, en bossen, en onafzienbare bunders akkerland, en tegen de horizont
ziet ge de silhouetten van de verre breedgedaakte boerenhoeven, die meer doen
denken aan de noordelijke dan aan de zuidelijke boerderijen. De bossen zijn in
ontginning aangeplant, bossen van naaldhout en gemengde bossen van masten en
sparren, eiken, berken en beuken, duizenden tinten van groen ziet ge in 't zomerlover
dezer dreven. We komen langs de Rips, een gloednieuw dorpje met een rood kerkje,
met een school, een herberg, burgerhuisjes, en landarbeidershuisjes het verre bouwland
in. Langs het oude Milheeze, waar we weer de echte brabantse boerderij aantreffen,
naderen we het grote Peeldorp Deurne. En hier, waar tussen hoog hout, - maar hoevele
eiken en beuken vielen er al! - de Aa stroomt en een sprookjesachtige watermolen
ligt in het dal en een verweerd stenen brugje over het water, komen we weer bij zo'n
peellands kasteel, een prachtig en ridderlijk huis met torentjes en loodglasramen en
eiken slagvensters, gaaf en goed onderhouden, met een wijd park en brede grachten,
een kasteel, dat altijd nog bewoond wordt. Nu kunnen we langs de asphaltweg naar
Venray, maar ook door het dorp heen langs de spoorbaan naar Griendtsveen in de
eigenlijke Peel komen, het veengebied.
***
De wegen leiden door een zoom van bouwland. Wie oog heeft voor nog ander
natuurschoon dan bos en hei en ven, wie oog heeft voor de weergaloze schoonheid
van het boereland, hij kome hier, in ieder seizoen. In najaar en voorjaar als de boer
de ploeg door de voren van zijn bunders
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drijft in de vlagen van licht en van buien, als hij egt, en als hij zaait in de stilte van
het land, in de lente als de wiedsters verspreid in de velden staan, en in de zomer als
het koren stuift en in de rode zonsondergang wolken van wierook hangen boven de
zeeën van halmen, - nu hebben ook de linden voor de boeredeuren hun bedwelmende
geur en 't ronkt en gonst er van de bijen bij de bloesem als klokken, - zie dat is een
schoonheid van natuur en leven zonder vergelijk. Met de wind mee, die zijn wegen
door het koren vindt en over de toppen der onder zijn schreden buigende aren loopt,
gaan ook de boerenkinderen er doorheen langs de verborgen, warme paden, blauw
en rood gezoomd door korenbloem en papaver. En als het koren rijp is en overal in
de lucht de ratels gaan, het geluid der machines die het graan vellen, en de boeren
het zweet des aanschijns van iedere doem bevrijd als een vreugd ervaren! De bindsters
der garven ziet ge met de hardblauwe linnen voorschoot en met de rode hoofddoek
gebogen staan naar de gele grond der stoppels, als wilden zij bij haar arbeid net zo
eenvoudig zijn als de beide bloemen der velden, de blauwe korenbloem en de rode
klaproos. Zij gaan heen, in de avond, van de akkers, waarop vanaf de hoge wegberm
tot aan de diepe horizon in niet eindigende rijen de schoven staan, en op de
overhangende aren vlamt de avondzon.

De Peel
Van Griendtsveen naar Helenaveen over de pontonbrugjes der wieken, en van daar
naar Liessel terug, hebben we een mooie tocht door de Peel. Van Griendtsveen af
hebben we ook gelegenheid haar in alle richtingen te doorkruisen. In de oude
veenkolonie Helenaveen is een jeugdherberg, de vroegere directeurswoning van de
veenexploitatiemaatschappij van deze naam.
Een grote, grauwe onafzienbare vlakte, dat is de hoofdindruk. Eens, zeggen de
geologen, waren hier uitgestrekte wouden, maar de mossen en de zwammen van de
moergrond vraten, bij de rotting van de bladerenval, de wortelen en de stammen der
bomen aan. De noordwester velde die bomen neer en langzaam zonken ze weg in de
‘spongieuze’ bodem, waar ze nu dikwijls als kienhout, peelhout, bros en bruin als
de turf, worden opgegraven. Van het beeld, dat de barre vlakte toen kreeg, heeft zij,
voorzover de ontginningen nog niet tot haar zijn doorgedrongen, het aanschijn nog
behouden. Struikheide, moer en bund, berken en gemartelde, kromgetrokken dennen
en elzenhout. En zwart is onder de wolken het water in de wieken. Lente en zomer
hebben er echter hun uitbundige toon in de sneeuwwitte bloei van het lokveen, in
het gouden stuiven der katjes van berk en elzen en hazelaar, in zandklokje, ratelaar
en duizendblad langs de wegen, in het ruisende lover der berken, in de paarse glorie
der struikheide, in het geluid van opvliegende patrijzen, in het hoge lied van
leeuweriken, in de roep van de wulp, in de vluchten van de reiger boven de
waterplassen van moeras en ven, waarin met witte wolkjes de blauwe hemel
weerspiegeld ligt. En alle seizoenen hebben er die stem van de Peel: de wind, die
door de hoge struikheide en door het bundgras klaagt, een stem, die aan niets anders
dan aan de verlatenheid kan toebehoren. Hier kan men aan de sagen denken van de
klokken, die er verzonken, van de gloeiende man, eeuwig tot dolen gedoemd, en aan
de Romeinse honderdman, die hier, van zijn weg vandaan gelokt, omkwam in het
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moer, waaruit na zoveel eeuwen zijn gouden helm, zijn leren schabrak en zijn
schoenen zijn opgegraven....
De Peel heeft echter haar historische ongereptheid niet meer. De Peeldorpen zelf
groeien. De ontginningen raken tot zeer nabij de laatste randen van het veengebied,
de rode daken en het kerk-
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torentje van de nieuwe Peeldorpen doemen in de nevelen van iedere einder op. Met
de winst raakt ook veel verloren. Er is in Brabant wat veranderd, sinds een
mensenleeftijd geleden meer dan

een derde er woeste grond was. Tot in de Peel dringt het nieuwe type van h u i z e n
door. Zeker vindt ge de huiz e n n o g met de lage deur, de ramen met de hor voor
de kleine ruiten, de drempel waarover ge zó de herd binnenkomt, de vloer van rode
plaveien, de gewitte muren met de rieten stoelen ertegen, de staande klok, de ladekast
- de schouw met het roodgeruit schouwkleedje en op de schouwrand tussen het
blinkende koper en de pronkbordjes de kruislievenheer. De trouwhartigheid van de
brabanter zelf hebben ze, deze huizen, zijn vriendelijkheid, die uit de ramen u
tegenlacht, zijn soberheid in de eenvoud die tot het primitieve teruggaat. Maar terwijl

12. ZEER OUDE BOERDERIJ TE LEENDE

de leuzen voor het behoud van het eigen karakter - Edel Brabant, were di! hartstochtelijk klinken, wordt er in de Peel en in de Kempen en in de Meierij rustig
voortgegaan met de smakeloosheid van de nieuwbouw, de Wieringermeerboerderij
met een erker en een teakhouten deur met bronzen knop en opgenomen gordijntjes
voor het spiegelglas der ramen en een gang en een schemerlamp en fauteuils....

De Kempen
Stil als de Peel, maar liefelijker is het goede, oude Kempenland. Een waas van
weemoed ligt over deze hei en over deze lage, blauwe bossen, die altijd de achtergrond
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zijn van weide en akkerland. Telkens dringen ze er helemaal in door. Ge ziet het
koren rijpen vóór het groen der dennen, ge ziet het akkerland er door omsloten, - die
immer zacht doorwaaide bossen, die hun stem verenigen met die der velden en die
der vogels. Zó laag en stil als de zomerwolken kunnen reizen en hun schaduw trekken
over die plotseling donkerder bossen en over de berken langs de rulle wegen en al
de akkers en de kleine weiden, waar het roodbonte vee in graast, of de melkplaats
nadert, wanneer de melkster komt met de rammelende kruiken op de fiets. En als
tussen de wolken van de gedekte hemel de zon plotseling doorbreekt. Hoe glànzen
dan in de sperenbundels der stralen, in die vonkende kolommen van licht die gespreid
staan van einder tot einder, die blauwe bossen, en dit koren, en die weiden, en die
veldbloemen langs de bermen en het stil water van vennen en vliezen!
Groen en welig zijn de valleien der riviertjes, - en er stromen er hier wat! De Run
en de Tongelreep, en de Groote en de Kleine Beerze, en de Dommel en de Ley en
de Keersop! Ze maken allerlei grillige bochten. Mals en sappig vruchtbaar zijn de
beboomde zomen dezer murmelende beekjes, wier water zo groen en zo donker
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overschaduwd kan zijn door de kruinen van ruisende wilgen - die in de wind ook
zo'n stem van water en van een verre bergstroom kunnen hebben - en door die altijd
ratelende populieren, die bij alle windstilte van de Kempische avond, als de lampen
de vensters der boerenwoningen verlichten, nog trillen in hun toppen. In een open
plek tussen de bomen en het vochtig groen onderhout, bij een brugje, kan de zon zo
aardig op dit water schijnen, als stofgoud, naast dat warme, violette blinken der
schaduwen van dat brugje en van de leuning en van u, die er over leunt, om naar de
draaikolkjes en de wieren en de schrijverkes en de waterspinnen te kijken. En ineens
verneemt ge in het dal dat natte en koele, bruisende geklater van het scheprad van
een der vele, oude watermolens, die op deze beken staan.
Het land der Acht Zaligheden: Eersel, Hulsel, Knegsel, Netersel, Reusel, Steensel,
Duisel en... Bladel, dorpsnamen die op sel eindigen, waarom het volk van selligheden
gesproken zou hebben, wat weer werd omgevormd tot zaligheden. Bij Bladel klopt
dat niet, maar zó nauw kijken ze niet in dit wijze land.
In de dagen van de Generaliteit zijn de Kempen arm geweest als de Peel. Maar in
de bloei van de middeleeuwen was het een land van welvarende dorpen aan de groene
zomen der snelle riviertjes. Stoere getuigen daarvan zijn de zestiend'eeuwse
Kempische torens, fors, en speels gelijktijdig door de dikwijls langs heel de hoogte
opschietende ranke verticalen der hoekberen, door een meestijgend traptorentje,
lijnen, die het gehele silhouet rijziger en soepeler maken en iets blij's geven aan de
schone ernst. Het zijn zulke accenten van vreugd en speelsheid en ernst als ge ook
in de Kempische volksziel vindt.
***
Hier zijt ge ook in de omgeving van de Rijtse heide en in die van de prachtige
Kempische bossen der boswachterij van Hapert aan de Dommel, en der uitgestrekte
landgoederen van Dalem, waar klein en groot wild in de wildernis huist en vele
watervogels leven bij de vennen en rond de moerassen, die van dennen en heide
omgeven zijn. Hier is een natuurreservaat gevormd, waarheen men van Hapert uit
toegang heeft langs een nieuwe, onlangs geopende weg.

De Kempische lichtstad
Langs de zoom der Dommel komen we in Eindhoven, het aanvankelijk kleine en
gemoedelijke Kempenstadje, dat, toen zijn nijverheid zich naar alle alle kanten
uitbreidde, de gemeenten, waartussen het bekneld raakte, met zich samenvoegde en
zich ontwikkelde tot Brabants' veruit volkrijkste stad, en, industrieel, tot Brabants
belangrijkste centrum. Het Philipsbedrijf heeft een grote stoot gegeven aan het
versnelde tempo van de materiele en economische groei der stad; in de voorspoedige
dagen werkten in dat ene bedrijf, dat zo'n zuigkracht op de ganse landelijke omgeving
had, niet minder dan 23.000 mensen. Schakelt men het Philipsbedrijf even uit,
waardoor men een langzamer en natuurlijker ontwikkeling der stad afperkt, dan ziet
men de geleidelijke groei van de oude, inheemse nijverheid - tabak, houtindustrie,
textiel, leer - die een honderdvijftigtal min of meer grote bedrijven telt, waarin
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gezamelijk méér arbeiders werkzaam zijn dan in de Philipsfabrieken. Ondanks alle
drukte en bedrijvigheid heeft Eindhoven iets gemoedelijks behouden in de smalle,
hobbelige keistraatjes van het provinciestadje, en ook, tot heden althans, heeft het
nog iets van het Kempische idioom.
Kerktorens telt de stad zeer vele, de nieuwe, uit de tijd der neogothiek. Een stad
van grote overleveringen is het niet. Het heeft geen andere overlevering dan die van
zijn onverwoestbare nijverheid, die na iedere ellende in zijn geschiedenis, als er maar
een lichtstreep kwam, zich
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weer duchtig roerde. Dit getuigt voor die volkskrachten, die in het brabantse gewest,
naast de hoge opleving van de landbouw, het aanzijn aan zulk een betekenende
industriele bloei hebben gegeven. Maar een sterke cultuur heeft het niet. Het heeft
goed aangelegde en ruime wandelparken. In het voormalige gemeentehuis aan de
Rechtestraat is het bescheiden Kempische museum. En sedert kort heeft het in een
van zijn nieuwe wijken een modern gebouwd museum voor beeldende kunsten.
***
De omgeving van Eindhoven is overal mooi. Zo is er naar Valkenswaard toe, in de
omgeving der golfclub Taxandria, dat prachtige, glooiende brabantse landschap met
blauwe bossen aan de heiderand. In zuidoostelijke richting ligt Heeze, groen, en in
't lommer en 't lover, en nog vele oude brabantse boerenhuizen zijn er in dat kleine
dorp. Er zijn bossen, er is de groene band langs de kronkelende

NABIJ HEEZE

kleine D o m m e l , en er is een zeventiend e - e e u w s kasteel met het overgebleven
romantische gedeeltevan h e t o u d e huis Iemerick. Lanen van hoge bomen en
waterpartijen, waarboven d e s t i l t e d r o o m t , omgeven het huis. Veel schilders
komen hier het bekoorlijke, brabantse landschap schilderen. Zij verblijven dan graag
in het landelijke familiehotel van Dijk, wat ze helemaal vol met hun schilderijen
hebben gehangen.
Westelijk van Eindhoven kan men verre wandelingen maken door een bosrijke
streek, waardoor een Bondswandelweg loopt, langs de dorpjes St. Oedenrode,
Nijverdal, Breugel, Croy tot aan de beroemde Warande van Helmond, die een der
resten is van de oude bebossing van Brabant.
Noordelijk van Eindhoven heeft men het Meierijse heidelandschap. Die Oirschotse
en Bestse hei golden in de volksverbeelding voor zulke onmetelijke vlakten.
Geheimzinnig was die heide in de avond, en 's nachts spookten er duivels, katten en
kabouters, bovendien dwaalde er de gloeiende man rond. In de jongste tijd zijn in
de Bestse hei germaanse grafvelden opgegraven. Maar nu is die heide, waarvan de
schoot de
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as bewaarde van de praehistorische voorvaderen, helemaal geen geheimzinnige heide
meer. Het Wilhelmina kanaal ligt er recht doorheen, een spoorbrug in de lijn
Boxtel-Eindhoven spant zich hoog daarover. En complexen van de
Bataschoenfabrieken - beton en glas - een klein, kaal dorp van arbeiderswoningen,
en het opdringen der Philipsfabrieken, wijzigen landschap en leven, na een
onveranderd uitzicht van zovele eeuwen.
Achter de blinkende streep van het Wilhelminakanaal rijst, vaag en ver, het silhouet
omhoog van de zware, hoge St. Pietertoren van Oirschot. De lijnen van de massieve
bouw lopen naar boven een klein beetje toe. Dit is de toren van een vijftiend'eeuwse
gothische kerk, die beroemd is om haar preekstoel, en om haar koorbanken, waarvan
men zegt, dat ze nog mooier zijn dan de kanunnikkenbanken van de Sint Jan in den
Bosch.

De Oisterwijkse Lustwarande
Als een parel wordt het geprezen, het in zijn bossen en vennen gelegen Oisterwijk,
deze ‘zeer edele gemeente en schone en welgelegen plaats.’ De in Brabant zo geliefde
boom, de linde, staat hier bijeen tot een hele berceau op het lange plein midden in
het oude dorp. Toch wordt het een beetje een luxeoordje met zijn comfortable hotels,
en in de zomer ziet ge er meer de gasten van het pensionbedrijf dan het ingetogen
vertier van het brabants dorpse leven.
Niet altijd echter is het zomerzondag, en er zijn nog dagen genoeg in voorjaar en
najaar, dat het in de uitgestrekte bossen van de Gemullehoeken - eigendom van de
Vereniging tot behoud van natuurmonumenten - zó bijzonder stil is, dat ge over de
gladde dennenaalden uw eigen schreden als een stilte in de stilte hoort. De dennen
bewegen niet beneden aan hun stam. Maar boven, waar ze smaller worden en rossig
als vuur, daar wiegen die gepluimde groene kruinen in het licht, en alle bomen zijn
pijpen van een eeuwig orgel. De bossen hebben, vóór een open ruimte, plotseling
een zoom, een onverwachte brokkelige zandwal, en ineens staat ge voor een van die
onvergelijkelijk mooie vennen van dit landgoed. Die vennen zijn zo mooi, niet alleen
door de zuivere waterspiegel en die bossen aan de oever, en de bossen achter die
bossen, met blauwe schaduw en groen licht over die hoge valleien van kruinen. Maar
ze zijn ook zo mooi, om al die ruigte die aan de boorden groeit, onder houten hei en
bund, en varens, om de overhangende berken, om de lis- en rietpollen en de biezen,
die wild en grillig en stil in het stil water zijn gedrongen om daar alleen maar te zijn,
en om de gouden plompen en om die watervelden van waterlelies in hun zwaar wit
op de gedrenkte bladen.
Een twintigtal zulke vennen liggen in dit landgoed; om er enige van de mooiste
en betoverendste te noemen: het Choorven en het van Esschenven en het Witven, en
dat is wezenlijk van de waterlelies helemaal wit.
Een bijzonder fraai en stil in de bossen gelegen natuurtheater heeft Oisterwijk,
waar in de middenzomer op de Zondagen openluchtspelen worden vertoond.
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Tilburg
Tilburg is ontstaan uit een aantal heigehuchten. Dat waren Kempische gehuchten
met kleine, laag gedaakte huizen. Herders liepen over de uitgestrekte heide achter
de grazende schapen aan. Die schapen gaven wol. Die wol werd gesponnen aan het
spinnewiel bij het haardvuur en geweven op het hoog weefgetouw, dat in 't
woonvertrek de kleine ramen verduisterde. Deze huisnijverheid is de oorsprong van
de huidige omvangrijke fabrieksindustrie der nijvere stad. Die heigehuchten zijn
samengetrokken als wijken, als parochies, waarvan de oude namen nog voortleven
bij oude Tilburgse mensen. Tilburg is voor brabantse verhoudingen heel groot
geworden, het heeft min of meer een stads aanzijn gekregen, niet zo heel erg, tenzij
in de kale verticalen van de niet te tellen fabrieksschoorstenen met hun lange, trage
brobbelende rookpluimen. Hoger dan de schoorstenen reiken de kerktorens naar de
wolken, stil kan het over de stad zijn op de Zondagmorgens, en dan gaan in die torens
alle klokken luiden. En op het Heuvelplein staat een linde, die, net als de linde uit
de oude, romantische dorpsverhalen, eeuwenoud is. Zijn kroon heeft een doorsnede
van meer dan dertig meter. De takken worden ondersteund door een rasterwerk op
ijzeren kolommetjes. Onder de boom kan men zitten en wandelen, het is een boom
die op eigen gelegenheid een bos is!
Voor den toerist biedt Tilburg overigens weinig merkwaardigs, maar in het
brabantse leven neemt de stad wel een heel bijzondere plaats in. Het is niet een stad
van een industriële eenzijdigheid. Het heeft een tegenwicht in wetenschappelijke en
culturele instellingen, zoals de leergangen, de handelshogeschool en het
economisch-technologisch instituut. Het is het centrum

TILBURG, DE HEUVEL

van het opgewekte brabantse studentenleven. Bovendien heeft het een
nationaal-historisch museum en een volkenkundig missiemuseum. En ook in de
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betrekkingen tussen ons Vorstenhuis en Brabant is Tilburg van betekenis, door de
liefde die de eerste Oranjekoning Willem II had voor de stad. Hij verbleef hier graag
en stierf er in het gewest zijner liefde. Een door hem gebouwd paleis, een monument
op de plaats waar hij gestorven is, en een ruiterstandbeeld op het Heuvelplein houden
de her-
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innering levendig aan de geliefde Oranjevorst.
***
Die schapen van de wol zijn verdwenen, maar de heide bleef rond Tilburg, de
Kempische heide, zuidelijk van de stad, heide met heuveltjes, met glooiïngen, met
golvingen, met zandwalletjes, met vennen en met lage bossen. Men heeft voortdurend
dit landschap op tochten langs de Gilzerbaan, naar Goirle, naar de Heertgang onder
het dorp Hilvarenbeek - hier weer zo'n rijzige Kempische toren uit de zestiende eeuw,
waar ze later een wonderlijke spits op hebben gezet, die uitloopt in een peervorm
met daarop een open lantaarn en daar bovenop nog eens een kleinere peervormige
bekroning.
Uit de Kempen komt dat rivierke de Ley langs Tilburg gekronkeld en mooi is het
langs zijn begroeide oevers. Noordelijk van de stad ligt Loon op Zand met het typische
Witte Huis - vooral de voorgevel is helemaal raam met allemaal

BEGIJNENHOFJE, BREDA

kleine ruitjes. Wel zeer aantrekkelijk zijn de Loonse duinen, een voortzetting van de
hoger duinen van Drunen. Het landschap van hei en bossen gaat langzaam over in
dat van de zandverstuivingen, in dat van lage duinen met lange hellingen, waarover
het zand hier glad gevloeid ligt en dáár ineens weer ligt opgestoven tegen brokkerige
wallen, die de wortelen bloot laten van een door de wind zacht doorklaagde krotsden.

VI. Brabants meest lachende stad: Breda
Een weg, breed en glad, donker en prachtig onder de bomen, leidt ons van Tilburg
naar Breda aan de samenvloeiïng van Aa en Mark. Breda wordt dikwijls geroemd
als Brabants meest lachende stad. Er zijn steden in Brabant van groter gemoedelijkheid
en uitbundiger vrolijkheid. Maar zó moet ge dat lachen niet verstaan.
Ge moet het verstaan als het blijde en heldere aanschijn dier stad. Uit de grijze
Lieve Vrouwetoren aan dat Bourgondische marktplein kan het carillon zulk een
klaterende, heldere muziek zijn, als een lach. Om dieklanken, en om de kleur van de
toren onder de wolken waartoe hij reikt, denkt ge aan oude s t e d e n .
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Maar hier vielen historische vestingwallen en over die gesloopte gordel heen vouwde
met singels en parken de groeiende stad zich open als een bloem. Groot en groots
zijn hare parken met veelsoortige en ook zeer zeldzame bomen, en vijvers en over
dat water kan een klokkenspel zo klaar zijn in de zon en zo met waterklanken klinken
in de sourdine van de regen. Fraaie tuinen met moderne huizen houdt zij om haar
midden heengevleid, deze stad, die ook zo'n stil hoekje heeft als het omsloten en aan
de woelige wereld vreemde, oude Begijnhof met de hofjes en het stil Begijnenkerkje,
in de onmiddellijke nabijheid van het onvergelijkelijke Valkenberg. En u is ook
bijgebleven, dat deze stad iets met een turfschip heeft te maken gehad - het turfschip
van Prins Maurits, dat, berstens vol met zeventig gewapende mannen, die onder de
lagen van de turf zaten gedoken - de stad wist binnen te varen, zodat de poorten voor
den Prins konden worden geopend. Daarvoor moeten wij zijn aan het zogenaamde
Spanjaardsgat bij het Kasteel. Onder de schaduw van bomen staat er een brede, lage
waterpoort: twee massieve, korte zevenhoekige torens, - de ene heet Grenaat- en de
andere Duivetoren - en daar tussen in een gemetselde boog. En nu is het de aardigheid,
dat het turfschip daar niet onderdoor is gevaren. Want Breda is door de Prins in 1590
verrast en het Spanjaardsgat is eerst in 1610 gegraven! De overlevering heeft echter
haar goed recht en verbindt aan dit Spanjaardsgat de historische herinnering aan het
vermaarde turfschip.
De stad heeft véle historische herinneringen. Van de roem harer geschiedenis
getuigt het Kasteel zelf, het stamslot der Bredase Nassaus en residentie der Oranje's,
voltooid onder stadhouder Willem III, de Onze Lieve Heer van Breda, zoals zijn
vijanden hem noemden en aan wie een fraai ruiterstandbeeld op het kasteelplein
herinnert. Het Kasteel is thans in gebruik als Koninklijke Militaire Academie. En
een ander ontroerend getuigenis van de historische roem der stad zijn de praalgraven
der Nassau's in de Grote of Lieve Vrouwekerk, waarover de laatste tijd als het zeer
klaarblijkelijke mausoleum der Nassau's weer zoveel is te doen geweest.

De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
De grote kerk met haar rijke toren is een der zuiverste juwelen der laatgothiek, die
op de vaderlandse bodem geen schoner uitingen heeft gekend dan die in het zuiden.
De kerk, naar een veertiend'eeuwse conceptie waarschijnlijk in het eerste begin der
vijftiende eeuw voltooid, wedijvert met de Bossche Sint Jan. Haar verhoudingen zijn
echter kleiner en haar zoveel strengere architectuur heeft niet die weelderige overdaad
van versieringen, welke de St. Jan bezit. Maar in haar toren wint zij het van de St.
Jan verre. In verhouding tot de kerk is die zevenennegentig meter hoge toren, die de
gehele Baronie beheerst, juist zeer rijk behandeld. Rijzig is hij in de volle zin, rijzig
in de drie telkens inspringende geledingen met balustraden en in de meestijgende,
eveneens inspringende overhoekse beren en in die slanke lantaarn door tegen pinakels
steunende luchtboogjes geschraagd en door een kleine peervormige spits gekroond.
De kerk is van baksteen gebouwd en geheel bekleed met bergsteen. Zij heeft een
grijze, verweerdetint, waarin de vormen vervaagd opdromen in de schemeringen van
een weifelend licht onder een nevelige hemel boven de stad of sneeuwblank oplichten
onder de zon. De restauratie der kerk heeft haar faam hervonden: haar ‘zilveren toon,’
die wonderlijke dominant van het hoge, klare licht, dat van venster tot venster zweeft.
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Onder de bezittingen der kerk moeten worden genoemd de prachtige bewerkte
koorbanken, het hoge, slanke orgel met gesneden kast, de preekstoel, en de fraaie
koperen doopvont in de achterste kapel aan de zuidzijde. Onder de graf-
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14. GEBOORTEHUIS VINCENT VAN GOGH TE NUENEN

15. WOUDRICHEM

16. MARTPLEIN TE ST. OEDENRODE

17. EEN LENTEMORGEN IN BREUGHEL
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18. DE SINGEL BAERLE-NASSAU

19. MASTBOS BIJ BREDA
Naar aquarellen van Willem Jansen
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monumenten van de Bredase Nassau's is de mooiste en rijkste van al: de tombe van
Engelbrecht II. Boven de op de tombe uitgestrekte beelden van Engelbrecht II van
Nassau en zijn vrouw wordt door vier, half knielende, mannelijke figuren een plaat
getorst met een wapenrusting erop. Het monument is van zuiver albast-marmer - zó
doorzichtig zijn de beelden, dat ge er door heen een kaars kunt zien branden! - en
wordt toegeschreven aan Thomas Vincida van Bologna, een leerling van Michel
Angelo.
***
Tegenover de kerk aan de Markt ligt het achttiend'eeuwse stadhuis. De gevel is
eenvoudig, voornaam echter is de entree boven het met gebeeldhouwde leeuwen en
vazen versierde bordes. In de hall hangt het grote, te Madrid door de meest befaamde
Velasquez-copiist vervaardigde schilderij ‘De overgave van Breda’, dat ook in de
afmetingen en zelfs in de omlijsting geheel gelijk is aan het oorspronkelijke schilderij
van Velasquez in het Prado.
Nog andere merkwaardigheden heeft de lachende, de parken- en tuinen- en
bloemen- en waterrijke stad. Daar is het stedelijke museum in het vroegere gildehuis
- een fronton met een voorstelling van Sint Joris, die de draak doodt, herinnert nog
aan de tijd, dat de gildebroeders van Sint Joris er gehuisvest waren. Het is een beperkt,
maar zeer overzichtelijk museum, waarin de oudheidkundige collectie, met vooral
een grote rijkdom van kostbare gildevoorwerpen, en de bisschoppelijke verzameling
van kerkelijke kunst op hun voordeligst tot hun recht komen.
Verder is er nog een tweede museum in het voormalige verblijf van de gouverneurs
van

GROTE KERK TE BREDA

Breda aan het Kasteelplein, die historische omgeving, een museum, dat een ware
schat aan Oost-Indische ethnografica herbergt, - en ten slotte het oude mannenhuis
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in een der oudste straten der stad, de Boschstraat. Dit oude mannengasthuis moet
reeds in de dertiende eeuw hebben bestaan. De tegenwoordige, gaaf gerestaureerde
gevel dateert uit 1643.

Breda's mooie omstreken
In haar omstreken is Brabant's meest lachende
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stad zeer bevoorrecht. Naar het noordoosten heeft men over de brede rijksweg
Breda-Gorinchem langs Teteringen en langs het uitgestrekte natuurbad ‘De Warande’
een prachtige fietstocht naar Oosterhout met zijn abdijen van Benedictijnen en
Benedictinessen, met zijn Slotjes, het als De blauwe Camer bekende zestiend' eeuwse,
gothische, met trapgeveltjes en een torentje versierde kasteeltje, thans het klooster
St. Catharinadal, en met zijn zware, indrukwekkende, hoge en stompe Sint Janstoren.
In het lage land, noordelijk van dit mooie plaatsje, ziet men, bij wat bomen, de grillige,
spookachtige verticaal der twee hoge, samen een hoek vormende afgebrokkelde
torenmuren, een romantisch overblijfsel van de eens zo roemrijke burcht der Heren
van Strijen.
Koninklijk zijn de beukendreven en de sparren- en mastendreven in de bossen van
Breda en Princenhage: het Mastbos, de daarbij aansluitende Ulvenhoutse bossen en
het Liesbos. Zeker, in deze bossen stoot gij hier en daar op een theeschenkerij, er
zijn ook verzorgde gebaande wegen doorheen, en van Princenhage naar 't Liesbos
bijvoorbeeld is er wel een zeer gecultiveerde overgang van in het bos doorgetrokken
singels en met villa's bebouwde lanen. En op bijzonder warme zomerdagen komen
er ook zwermen toeristen met schillen en met

20. GEZICHT OP CHAAM

dozen. Maar een weggeworpen krant beregend, geel gedroogd, opwaaiend tegen de
machtige wortels van een beuk, behoeft niet een erger schennis te zijn der majesteit
van het woud, dan de stalen papiermanden tegen de bomen der bossen die men netjes
houdt. In deze wouden kunt ge wegzwerven naar de eenzaamheid. Donker zijn de
zomerdreven der beuken, en goud zijn ze met die lichtinval der schuine speren van
door het lover brekende zonnestralen in de herfst. De sparrelanen rijzen met hun
groene, luid-stille wanden, waarin altijd liederen zijn, naar de hoge hemelzoom van
blauw of van wolken. En wat is er mooier dan over de gladde naalden onder de hoge,
boven in hun doorzongen top heen en weer wiegende mastenbomen te lopen en het
bos in zijn eenzaamheid en in al zijn stemmen van wind en vogelen te voelen en te
horen.
Zuidelijk van het met Breda geheel ineengegroeide Ginneken, tussen Mastbos en
Mark, ligt een oud lustoord, Bouvigne, ‘een huys van playsantie uyten water
opgemetst’. Dit huis heeft vele eigenaren gehad, onder hen ook Prins Philips Willem,
die het in 1614 kocht. De Oranje's, die het nooit bewoonden, hebben het tenslotte
aan een particulier verkocht, waarna het van de ene hand overging in de andere,
totdat het in 1908 door een der laatste eigenaren grondig gerestaureerd is. Met zijn
ranke hoektorentje heeft het, zoals het in het water ligt, iets van een zwaan, en sterker
zal het die indruk nog gegeven hebben toen het helemaal wit was. Bij de laatste
restauratie is die witte kalklaag verwijderd, en het is er aanmerkelijk mooier op
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geworden. In zijn wel onderhouden omgeving van fraaie tuinen is het thans opnieuw
een levend gebouw, het is in gebruik als het centrum voor het jeugdwerk ten behoeve
van het Brabantse, arbeidende meisje.
Het echte Kempische landschap vindt ge weer als ge zuidelijker gaat: bossen,
akkerland, weiland omzoomd door de bomen die overal in
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Brabant

MARKT TE BERGEN OP ZOOM

zijn: Canadese populieren, iepen, Amer i k a a n s e e i k e n e n wilgen.
Prachtig is de toren van Chaam m e t z i j n b a k s t e n e n spits, een torenvande
rijke, speelse, begin zestiend'-eeuwsestijl, evenals zijn machtige tweelingbroeder
van Alphen.
Van Princenhage naar Roosendaal komt ge door een onvergelijkelijk mooie streek
langs Etten, Sprundel en Rucphen, een aaneenschakeling van bossen en heide, en de
groene zoom van snelle beekjes, een gebied, dat zich voortzet tot aan de Belgische
grens toe, en dat ge naar alle kanten per fiets en per auto doorkruisen kunt. En na
Roosendaal kan wie van ‘ongerept’ natuurschoon houdt zijn hart ophalen aan de
Wouwse Plantage en, zuidelijker, aan de Huibergse bossen: bossen èn hei, hei met
bulten en wallen en heuvels, met vennen en vliezen, een wereld als in de woeste
natuurstaat, afgewisseld met beemden, met golvende velden en met slanke, hoge
populieren langs de wegen.

VII. De Brabantse Scheldestad
Zo komen we aan de Brabantse Scheldestad, Bergen op Zoom. Wij zijn het uiterste
westen der provincie genaderd, die rug van heuvelen als duinen, een hoge, golvende
wal van zand enheidegronden met dichte dennenbossen en met vennen zó mooi als
de mooiste van Oisterwijk en Sint Michielsgestel. Daar achter raakt de Oosterschelde,
een dode zak van de Zeeuwse wateren, de Brabantse grond. Hier waait de briezige
zeewind over schorren en slikken en over een strand, waar eenmaal, in oeroude tijden,
Sint Geertrui, de ‘scoene maget’, die de patrones der stad zou worden, te midden der
zilte wateren een zoetwaterbron deed ontstaan. ‘Drinct van der hant mijne Sinte
Gherden minne,’ zou de heilige gezegd hebben, toen zij met haar reisstaf de bron
ontspringen deed.
Als een zee is dit wijde water, als een zee kan het onstuimig zijn, en even zo rustig
in de avond, als bootjes, zwart voor de rode, zinkende zon, er spelevaren. Of ge ziet
er de Bergse ansjovisvisser die, in zijn waterlaarzen, zijn netten trekt, of de
oesterkorboot, die zijn kostelijke vangst naar binnen sleept.
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Eenmaal kende Bergen op Zoom een grote bloei. Dat was in de veertiende en
vijftiende eeuw, toen de toenmalige Schelderivier het handelsverkeer der stad mogelijk
maakte en het in zijn industrie en in zijn Europees befaamd marktwezen zo krachtig
begunstigd werd door zijn plaatselijke Heren, die een invloedrijke en voorname
positie innamen aan het Bourgondische Hof. Een der beroemdsten daarvan, Jan II
van Glimes ‘metten lippen’, Heer van Bergen van 1440-1494, heeft in die voor de
stad zo voorspoedige tijden het beroemde Markiezenhof gebouwd, een faam van de
stad, evenals de gedeeltelijk dertiend'eeuwse Gevangen- of Lieve Vrouwepoort, die
de grote, vriendelijke Markt aan een zijde afsluit.
In de zestiende eeuw is Bergen op Zoom, ‘de sleutel van Holland’, vesting
geworden. Bij het slopen der wallen in de jongste tijd heeft men de stadsrand uitgelegd
tot een wijds en mooi park, waarin de voormalige vestinggrachten, hier verbreed

MOERDIJKBRUG

en daar versmald, als waterpartijen zijn opgenomen. Een der lunetten uit de tijd der
vesting is bewaard als een herinnering aan Menno van Coehoorn, en met de hulp
van Monumentenzorg gerestaureerd. En als een herinnering aan bewogen tijden staan
er ook nog de muren van het oude Waterfort, waartegen de wind de beukende golven
der Schelde opzweept....

VIII. Naar de Moerdijk
Nu zouden wij nog naar Halsteren kunnen gaan, met die eigenaardige vijftiend'eeuwse
Sint Quirinuskerk met haar hóóg schip en laag koor en transept, en waar een zo aardig
en gaaf gerestaureerd zestiend'eeuws raadhuisje is. En dan langs Wouw, en Oud-Gastel
en Oudenbosch, langs Zevenbergen - óók eenmaal een beduidende handelsstad! door de streek van de Klundertse klei naar de Moerdijk.
Hollands doet het landschap aan: het is het waterland dat wij van ouds bewonen,
gronden, die moeten worden ingepolderd, weiden met s c h e v e knotwilgen erin, als
dorre bezems in het najaar of gekapt en ingekort tot op de kop in nawinter en voorjaar.
Daar achter d e b r e d e zwaai van iepen, vaag in de neve-
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len, en de

GEERTRUIDENBERG

hoeven der v e e - e n hooiboeren onder de pluimcanad a ' s . E n v ó ó r d i t beeld:
het water, breed als de zee die het land hier won in de stormvloed van d i e
v e r schrikkelijk e E l i s a bethsnacht. De storm mist hier zijn grootsheid niet in de
schuimgekamde golven. Het kan hier een bar oord van verlatenheid zijn in 't geloei
van wind en water. Maar immer wordt de Hollander het water baas. Daar was eerst
de Moerdijker spoorbrug, die sensatie van de zestiger jaren. Daar is nu de tweede
brug, die naast de eerste geslagen werd, en het land is veranderd met deze tweede,
nuchtere, stalen horizontaal op de ijl lijkende pijlers. Zo grijpen het Noorden en deze
Zuiderprovincie nauwer in elkaar en wordt dit gewest als het ware vlak nabij gebracht
aan 's lands grootste haven, Rotterdam.

Een watertochtje naar Heusden
Wij kunnen het water op en langs de mond der Nieuwe Merwede en voorbij de
Biesbosch de Amer opvaren, om een bezoek te brengen aan Geertruidenberg, dit
typisch westbrabants stedeke met die dichte dubbele lindenprocessie op de Markt
en, onder hun lover, de vroegere kanunnikenwoningen der voormalige kapittelkerk
van Sint Geertrui.
Vervallen is deze hallenkerk, maar wàt een kerk met haar gothische crypte,
waarboven het gewelf is weggebroken, zodat de crypte en de daar boven oprijzende
beuk één geheel vormen, één ontzaggelijke beuk, die van diep onder de aarde tot aan
de door de kap weggesloten hemel opworstelt! Als hier van crypte, koor en schip
weer eens een levend geheel kon worden gemaakt, als deze kerk kon worden
gerestaureerd tot haar zuivere vorm en haar zuiver wezen, dat, ruw en in aanleg, en
hoezeer geschonden en ontluisterd, tòch nog zo indrukwekkend is, dan was Brabant
wel iets zeer kostbaars rijker!
Nu kunnen we langs de Biesbosch weer terug en door de Nieuwe Merwede naar
Gorinchem varen. Groots is het gezicht over dit brede water. Het is druk bevaren:
stomers en stomertjes, slepen van aken, veerboten en tankschepen. Rookwolken
pluimen uit de korte, iets achterover hel-
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lende schoorsteenpijpen, ge hoort de doffe, loeiende brulroep der sirenes. En over
dit alles, over dit varen, over dit opspuitend buiswater en schuimend kielzog en over
de grauwe golven hangt de glorie van de Hollandse hemel, buien en wolken, en
nevelen waar de zon door heen breekt tot één stuiving van licht over water en dijken
en rietlanden en polders en over dorpen, stadjes en vestingen in het oude Land van
Altena en de Bommelerwaard!
Wij varen voorbij de hoge Sint Janstoren en die prachtige bakstenen Dalemse
Poort van Gorcum. Wij varen het oude Woudrichem voorbij, dat stadje aan het brede
water: lage wallen en oude huizen en de Oude Gevangenpoort aan de waterkant, en
bomen, en daar bovenuit een molen, en in het mid den van alles de zware, stompe,
laat-Gothische St. Martienus toren, een der mooiste torens van ons land.

Hier, in de omgeving waar Maas en Waal zo groots te samen komen, ziet ge ook
boven de boomtoppen van het eilandje uit de beide torenspitsen van het machtige en
historische slot Loevestein. Hier voorbij varen wij de Maas op, met al die Brabantse
dorpjes aan haar zuidelijke oever: Rijswijk en Giessen en Neerandel en Poederoyen,
en we varen door naar Heusden.
Eenmaal was dit stadje het bolwerk van de Hoeksen, en van Jacoba van Beieren
-, aan wie trouwens ook Woudrichem luisterrijke en droevige herinneringen bewaart
binnen zijn oude wallen. Heusden, de stad van Voetius, die er geboren is en die er
predikant was, Heusden met zijn aardig renaissance stadhuis waar ze een hele collectie
schilderijen hebben en een fabelachtige zilverschat van het voormalige, deftige Sint
Jorisgilde.
In zijn historie heeft Heusden het durven opnemen tegen den Bosch, toen de
Hertogstad was gesticht ‘Die borgers van Heusden, horenden en de sienden den
geluckighen staat van die ingesetenen van den Bosch hebben sy dat seer qualyck
connen verdragen’. En tot tweemaal toe zijn ze den Bosch daarom maar gaan
platbranden. Waarop die van den Bosch - want het is altijd oog om oog! - van hun
Hertog het dreigement gedaan kregen, dat, als die van Heusden van het vernielen
van den Bosch een gewoonte zouden gaan maken, hij de stad Heusden ‘met vuere
ende sweerde uuten gronde zou verderven’.
Daarop is alles beter geworden en, als eindpunt, zouden wij Heusden willen doen
aansluiten aan ons punt van uitgang bij deze zwerftocht: den Bosch, om de cirkel
dicht te doen. Vlak buiten het stadje zien wij weer in oostelijke richting het vage
gothische silhouet van de Sint Jan, wier lichtende schaduw uitligt over heel dit gewest.
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Zeeland door Dr. P.H. Ritter Jr.
I. Hoe men Zeeland bereizen kan
Zeeland bestaat uit zes eilanden, en het vaste land van Zeeuws-Vlaanderen. Van de
eilanden zijn Zuid-Beveland, Walcheren en Sint-Philipsland door land-dammen
(Tholen door een brug) met de vaste wal of met elkaar verbonden. Noord-Beveland
kan men alleen bereiken over het water, Schouwen en Zeeuws-Vlaanderen over het
water of door de lucht, terwijl voor een bezoek aan Zeeuws-Vlaanderen ook de
omweg over België openstaat.
Men ziet: het is moeilijk deze provincie in één tocht te bereizen, en wie Zeeland
goed wil leren kennen, moet er een paar vacanties voor nemen. Schouwen,
Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren met Zuid-Beveland zijn drie afzonderlijke
gebieden, Tholen is weer iets aparts - men kan het gemakkelijk van Bergen op Zoom
uit bezoeken - terwijl Noord-Beveland over het Kamperlandse veer, bij Vere, van
Walcheren uit per fiets te bereiken is. Sint Philipsland, dat men over Steenbergen
bereiken kan, is het minst belangwekkende der Zeeuwse landen.
***
De verenigingen voor vreemdelingenverkeer hebben echter de bizondere Zeeuwse
reismoeilijkheden opgeheven. Men kan tegenwoordig, als men zich in verbinding
stelt met het kantoor te Middelburg (Markt 17, telefoon 166) of te Goes (Grote Markt
11, telefoon 435) door een stelsel van autobus- en stoombootverbindingen in 6 dagen
alle delen van Zeeland zien. De Provinciale Stoombootdienst organiseert daarenboven
watertochten, die gedeeltelijk door de Zeeuwse wateren, gedeeltelijk over open zee
geschieden. Men kan op de fiets gaan, en meer tijd nemen dan zes dagen, en zich
dan ten doel stellen, in eens de hele provincie te bereizen. Het aanlokkelijke van zo'n
reis is, dat het telkens overvaren aan die reis een boeiend karakter geeft. Er is veel
afwisseling, ieder gedeelte van Zeeland heeft zijn afzonderlijk karakter, zijn
afzonderlijk landschaps-schoon, zijn afzonderlijke klederdrachten.
Om het den lezer gemakkelijk te maken, hebben wij ons voorgesteld de
meest-bereisde gedeelten van Zeeland: Zuid-Beveland, Walcheren,
Zeeuws-Vlaanderen en Schouwen elk apart te behandelen. Maar eerst willen wij iets
zeggen over de schoonheid, die heel Zeeland gemeenschappelijk eigen is.

II. Zeeland's schoonheid
Wie denkt, dat hij de zee kent, door in Scheveningen zich in een badstoel te verbergen
en naar de einder te turen, hij heeft zich danig vergist. En zelfs wie een reis gaat
ondernemen op een stomer en daar de wind om zijn oren laat flapperen, en de horizont
als een blinkende cirkel ziet om zich heen, ook hij weet van de zee nog niet alles.
Men moet haar gezien hebben in haar vele gedaanten, men moet nog iets meer van
haar weten dan ‘de holle zee’ ons zegt. Men moet haar golven zachtjes horen klotsen
tegen de manden beschoeiïng, men moet weten, hoe het land uit haar geboren wordt,
hoe de geweldige, die grote schepen kan optillen en laten zinken in haar afgronden
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van water,.... óók loom kan liggen tegen de schorren en sterven in een woestijn van
zand. Men moet hebben gezien, hoe de grote rivieren langzaam in haar overgaan,
hoe de lijnen der landen ijler worden zodat ze eindelijk van de lijnen der wolken niet
meer zijn te onderscheiden. En men moet vertrouwd zijn ge-
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raakt met het leven harer vogels, men moet de vergaderingen hebben aanschouwd
van de fel krijsende en statig trippelende meeuwen op de zandplaten.
Zeeland geeft de zee in al haar gedaanten en aspecten. Het geeft de zee, gezien
van de duinen, gezien van het strand, gezien van de dijken, gezien op de zeeboezem.
Het geeft haar, zoals zij zich nauw speurbaar ontwikkelt uit het land. Het maakt u
vertrouwd met al haar geluiden, met haar gedaver tegen de duinen van Zoutelande,
maar ook met haar als een winde-adem zo vage gesuis, wanneer zij met de oevers
van de Schelde spreekt.
***
En dàn heeft heel Zeeland van de zee de horizont. - Zeeland heeft niet alleen
zee-einders, maar ook land-einders. Nergens in Zeeland is de kim gesloten, en het
is die openheid, welke aan dit gewest, ook als de luchten grijs zijn, zijn bizondere
kleur verleent. Want er is geen land op de hele wereld dat zo licht, zo blank is als
Zeeland. Dat blinkt in de schorren, dat blinkt in het koren, dat blinkt in de lichtgroene
wei. En het lijkt wel of de bewoners, door het onbewust gevoel voor de schoonheid
hunner aarde, alles

21. EEN KREEK IN DE SCHORREN

gedaan hebben, om die felle helderheid te versterken. Want de kleuren der huizen,
en hekken, wit, rood, groen, de kleuren der pralende bloemen, de kleuren der
klederdrachten en van de rode konen der mensen, dat alles tezamen, het schijnt
gewassen in Zeelands hemel en Zeelands zee.
***
Aan deze bekoring voegen zich andere bekoringen. Ook Zeeland is hier en daar wel
wat bedorven door smakeloze nieuwe bouw, en door toeristische ontaarding, maar
het heeft er bijster weinig van te lijden gehad. Men is in Zeeland nog op het platte
land. Er is een bepaalde bedaardheid in de mensen en hun bewegingen, die den
vermoeiden bezoeker uitermate verkwikt. Men vindt in dit stille, van vredige kalmte
ademende land zichzelf terug. Men gaat zich afvragen: waarom heb ik mij in mijn
leven toch zo dikwijls opgewonden, terwijl het tussen deze mensen in kalmte toch
evengoed gaat? Men wordt een nieuw mens, niet alleen door het land, maar ook door
de sfeer.
***
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Tot het landelijk karakter van Zeeland draagt de gesteldheid van het landschap
aanmerkelijk bij. Er zijn enige zeer goede autowegen, maar alleen tussen de grote
plaatsen. Verkeersbanen, die alle oorspronkelijk natuurschoon hebben vernietigd
door als meedogenloze latten zich over alles uit te leggen, bestaan er nog niet. Op
Walcheren zijn er nog helemaal geen heirwegen. De overgrote meerderheid der
wegen zijn smalle, genoeglijke paden, tussen bomen en heggen zich slingerend, of
riggels van dijken, waar het gevaarlijk is voor automobilisten. Maar waar blijft het
sportieve van auto-rijden, wanneer het alleen maar met razende vaart over auto-strada's
geschieden kan?
***
Voor fietsers is Zeeland een paradijs. Het is
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rustig doorpeddelen als door een reusachtige tuin. Ook voor kampeerders is er geen
v e r r u k k e l i j k e r land te bedenken. In de duinen van Wa l c h e r e n e n
S c h o u w e n , m e t hun gezellig struikgewas en en laag geboomte, met hun beschutte
duinpannen, nergens heeft men een natuurlijke afgeslotenheid en
natuurgemeenzaamheid, als daar. Er zijn duizend verrassingen, duizend nieuw te
ontdekken punten, en de genoegens van bos en zee zijn hier verenigd.

III. Het afzonderlijk karakter der hoofddelen van Zeeland
Zuid-Beveland
Wij schreven hierboven over wat aan heel Zeeland gemeenschappelijk is, thans willen
wij pogen de bizondere karakters der delen in enkele trekken te schetsen.
Zuid-Beveland wordt voor alles bepaald door de lange, hoge dijken, die de afsluitingen
van al zijn horizonten zijn. Men voelt het overal: achter dit land is de zee. Die dijken
zijn zo hoog als kleine bergen, zodat wie over hun ruggen wandelt of fietst, de
goudgele akkers beneden zich ziet. Ze zijn dikwijls beplant met bomen, en onder het
gordijn van die bomen de donkere gestalten der boeren of de boerinnen in heur
kleurige kledij zich te zien voortbewegen op het rijwiel of in de sierlijk gekartelde
boerenwagentjes, met achter de bomenopeningen de heldere hemel, - het geeft een
boeiend miniaturenspel, dat men niet licht vergeet. Dan zijn er de boomgaarden, met
hun sneeuwige bloesems in de lente, en hun donkerglanzend ooft in de herfst, en aan
Zuid-Bevelands dijkige oevers het opengaan van de zilveren stromen met in de verte
de vage omtrekken van het land aan de overkant.

Walcheren
Wanneer wij nadenken over de tegenstelling tussen Zuid-Beveland en Walcheren,
dan komen wij telkens terug op wat wij eenmaal schreven1): ‘Tussen Zuid-Beveland
en Walcheren bestaat maar één overeenkomst, ze is dat beide beschenen worden
door de Zeeuwse hemel. Die maakt de huizen, de heggen, de hekken en velden licht
en fris als was het alles altijd pas gewassen, en die doet rust neerdalen op de aarde
en in de zielen der mensen. - Maar hoe stil en zacht en plechtig is Walcheren naast
Zuid-Beveland. Het is niet toevallig, dat er zovele Zeeuwse sagen spelen op
Walcheren, het land der Druïden en van de geheimzinnige godin Nehalennia. Het is
1) ‘Zeeuwse Mijmeringen’, derde druk, blz. 98.
(uitgave van Dishoeck, Bussum).
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niet toevallig, dat daar de hoge hallen rijzen, waar het land bestuurd wordt en de
roerloze pleinen liggen, waar de historie fluistert (Middelburg). De praal van
Walcheren krijgt statuur door de bescheidenheid van het land, de droom van
Walcheren krijgt leven door de ingetogenheid van zijn sfeer.
Het is niet breed en machtig, maar diep en klaar, en het draagt een argeloos
bezinnen in zijn kleine heldere wateren, zoals een kind in zijne stil-verzekerde ogen.
Het land is er vol van smalle, kronkelende paden, die slingeren tussen bosschages
en struweel, en er zijn plotselinge verhevelingen van de bodem, en kleine knusse
dorpjes onder oude bomen. De natuur is er fijngeciseleerd, afwisselend en teder, ze
maakt zich klein en gunt aan haar oude monumenten de heerschappij van het
landschap. - En de mensfiguren zijn er stiller en bescheidener-getooid dan op
Zuid-Beveland, de kleine glundere boerinnetjes met heur bedeesde kappen, die
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KUIPERSPOORTJE MIDDELBURG

zedig de gladde haren overhuiven, zonder uitsteeksels van weidse kant, en de donkere
boeren met hun minder rijk bespikkelde gespen en knopen.’
***
De bekoring van Walcheren is hierin gelegen, dat het een land is van miniaturen.
Alles is er innig en vlakbij, in de dorpen, die meestal in ronde kommen om de kerken
heen zijn gebouwd en langs de smalle paden. Kom in de avond langs de kleine,
kleurige boerenhuisjes. Achter de schuttende linden staan hun kleine ruiten te
glinsteren in het rode licht van de avondzon en rode geraniums in de keurige perken
die de huizen omgeven, staan voor het laatst te pronken in de lichte dag. Op de deel
ziet ge de heldere, groene emmers met hun warme rode binnenwanden naar u
toegekeerd, en voor de kleine deur houdt op het kraakzindelijk dorpeltje een hele rij
verlaten klompen de wacht, twee kolossale klompen vooraan, en dan worden de
paren al kleiner en kleiner, tot heel aan het einde de kleinste muiltjes die nog kleiner
dan die van Asschepoester zijn.
***
De klederdrachten hebben zich op Walcheren volkomen gehandhaafd. Zij vormen
een stuk bewegend natuurleven, en ook hier beheerst het miniatuur het landschap.
Want het allermooist komen die klederdrachten uit, wanneer er in Biggekerke of
Serooskerke een school leeg loopt, die vol geweest is van die kinderboerinnetjes, die
krijgertje spelen om de wielen van den glimlachenden fietser.
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Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen is, helaas! een vergeten deel van Nederland. Het ware te wensen,
dat wat meer Nederlanders het gingen bezoeken, want de bevolking gevoelt sterk
Nederlands, spreekt onze taal zo zuiver als in weinig andere delen van ons land, maar
wordt door de geografische afzondering, waarin het verkeert, te zeer op België
georiënteerd. Gelukkig zijn er thans goede veerverbindingen, maar wij moeten er
dan ook van gebruik maken.
Zeeuws-Vlaanderen geeft het volgende beeld:
In het oostelijk deel, het land van Terneuzen, het Kanaal van Terneuzen naar Gent,
een brede, door zeeschepen bevaren waterweg, met
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grote industrieën langs zijn oevers, maar daar bezijen, als men het land in gaat, naar
Axel en Hulst ontluikt een zeldzaam natuurschoon. Heel stille wegen door golvend
korenveld, maar overal tussen de akkers en langs de wegen machtige bomengroepen,
die er een plechtige statigheid aan verlenen, een grotere somberheid, dan Zeeland
elders eigen is. In het westelijk deel, het land van Breskens en Sluis is het zonniger,
maar ook daar behoudt het land zijn voornaam en rustig karakter. Weet ge wat ge in
het hart van Zeeuws-Vlaanderen ontmoet? De

22. LANGS DE DUINENRAND BIJ HAAMSTEDE

volstrekte kalmte van het platteland. Wij kennen geen landstreek, die zo het wezen
der aarde in zich draagt.

Schouwen en Duiveland
Schouwen is ruiger en opener dan Walcheren. Ook op Schouwen heeft men wel die
kleurige, kleine dorpen, in de rondte om de kerken heengebouwd, ook Schouwen
wordt doorslingerd met kleine, smalle paden, maar het is groter van allure, het is
minder filigraan dan Walcheren. Alleen in het Westen, bij Renesse en Haamstede,
daar wordt men gevangen in de bekoring van bossen en doornig struikgewas en
begroeide duinen, die aan Walcheren herinnert. De klederdrachten (men draagt er
de hoge, Schouwense muts) zijn veel minder schilderachtig dan op Walcheren, en
ze zijn er aan het uitsterven. - Maar het heeft de onvergetelijke aantrekkelijkheid van
zijn natuurleven. In Schouwen leeft ge met de meeuwen en de kauwen, die niet alleen
fladderen om de oude toren van Zierikzee, maar die hun verzamelplaatsen hebben
in de broedvijvers achter de dijk tussen Zierikzee en Burgsluis. Als ge aan Schouwen
denkt, hoort ge de meeuwenroep en het opfladderen van sterke vleugels. En dan is
er het panorama op de zuidelijke dijk, met aan de ene kant het wijde gezicht op de
watervlakte der Oosterschelde, waar in de verte Noord-Beveland en Walcheren zich
achter elkander verschuilen, en de brede moederlijke toren verrijst van Zierikzee,
en, aan de andere kant het wijde gezicht op het brokkelige, donkere land, waartussen
de vele torens der Schouwense dorpen. Van de twee gebroeders Schouwen en
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Duiveland is Schouwen de ruigste en de lokkenste voor den toerist. Duiveland is een
land van kalmer schoonheid, aan die van Zuid-Beveland verwant.

Noord-Beveland en Tholen
Noord-Beveland is een eiland van louter boerendorpen en boerenhoeven.
Noord-Beveland bereizen betekent daadwerkelijk de oorlog verklaren aan de stad.
Het is een sappig, groen land, met een prachtig hoog duin, dat een onvergetelijk
vergezicht biedt.
Van Tholen is de hoofdstad Tholen, een vriendelijk, ietwat verstorven vissers- en
boerenplaatsje met aardige, nauwe straatjes de boeiendste merkwaardigheid. Men
doet het beste, het van Bergen op Zoom uit te bezoeken, waardoor men de verrassende
tegenstelling ontwaart tussen de Brabantse en de Zeeuwse sfeer.

IV. Tochten door Zeeland
Zuid-Beveland
De hoofdstad van Zuid-Beveland is Goes. Goes is een belangrijk knooppunt, het is
het scharnier, waarom alle tochten in Zeeland
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draaien. Van Goes komt ge via Katseveer (twee uitstekende autobus-diensten, die
vertrekken van het station) naar de Provinciale boot, die u binnen het uur in Zierikzee
(Schouwen) brengt, terwijl ge ook over het Katseveer Kortgene (Noord-Beveland)
kunt bereiken. Van Goes gaat de spoorweg en een voortreffelijke, brede auto- en
fietsweg op Middelburg aan, en van Goes komt ge met een lokaaltrein (vertrek binnen
het station) naar Hoedekenskerke, waar de provinciale boot ligt, die u in veertig
minuten naar Terneuzen brengt. Alleen de veerverbinding met westelijk
Zeeuws-Vlaanderen gaat over Vlissingen - (Breskens).
Maar ge moet niet zo gauw weglopen uit Goes, want er is veel te zien. - Goes heeft
vele markten, die soliede en regelmatig zijn gebouwd, als de ontvangkamers van
oude patriciershuizen, en die markten hebben uitgangen naar kleine straten met
heldere klinkers, waarover de schaduwen van boomtakken bewegen, die vertrouwelijk
hangen over de tuinmuren. Als er een glunder boerinnetje komt aanstappen onder
de kleine poorten of door de kleine openingen naar de markten toe, dan is er een
stille, roerloze innigheid van licht om haar heen als Pieter de Hoogh of Gabriël Metsu
bewaarden in hun schilderijen.
De concrete degelijkheid van Goes openbaart zich in zijn straten en pleinen. Het
lijkt wel of

23. MARKT TE GOES

een stoere wil dit stevige stedeke heeft gebouwd als een wiskunstig verzet tegen de
ijle oneindigheid van het Zeeuwse landschap. Is er een regelmatiger omslotenheid,
dan die der Goesse markten? Daar

heb ge de Beest e n m a r k t , m e t haar kleine, vriendelijke huizen en haar pomp in
het midden, waar op de top, drie bronzen knapen zich vermaken met een dolfijn.
Daar hebt ge de Kreukelmarkt, waar bezig leven tiert om de kathedraal.... Maar het
stoerste plein is de Grote Markt, een lange, brede ruimte, een plein van zuivere natuur,
gaaf toegebouwd met wijde, regelmatige huizen, waarvan er enkele de weelde dragen
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van grote tijden. Korte straten monden er in uit en daar, op een der hoeken, is stevig
geplant de zware vierkante toren van het stadhuis, dat als een kasteel het plein
beheerst. En langs de toren glijden uw blikken naar het perspectief der Kleine
Kerkstraat, en ge ontwaart een ontzagwekkend spitsboogvenster, dat hoog en heerlijk
oprijst boven de noordingang der kathedraal van Sinte Magdalena. Ze is eigenlijk
een reusachtige binnenplaats, die Grote Markt van Goes. Als het er kermis is, in de
zomer, dan kunt ge genieten van een kleurig en fleurig schouwspel, waaraan haast
alle klederdrachten van Zeeland luister bijzetten. En is er de marktdag (Dinsdags)
dan heerst er een vrolijk vertier om de kramen aan de rand van de marktruimte
opgesteld. Men staat er mannetje aan mannetje, de Kalverstraat in Amsterdam is er
een dorpelijk steegje bij. De twee leeuwen op de Raadhuispui staan als ge-
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noegelijke oude heren uit te rusten op hun schilden, en kijken vriendelijk toe op de
zachtrumoerende menigte.
***
Achter de Markt ligt de Haven als een brede kom, waaromheen de prachtige huizingen
staan in een wijde boog, gedegen gebouwen, van een stevige weelderigheid, zoals
ge dat in Goes verwacht. En niet alleen hebben ze betekenis in hunne samenstelling
van het stadsbeeld, maar ze zijn elk voor zich een stuk van waarde, waar de Goesenaar
hoog op gaat. - Want fier zal hij u tonen een schier ongerepte Gothische gevel aan
de kop van de Haven, en een prachtig huis, dat met een breed gebaar van
zwierig-omkrulde vensters zich aan de ingang van de Haven posteert. Hij zal u tonen
de gevel van de oude watermolen, de gevel van de brugwachterswoning, met zorg
gerestaureerd, en vele opgaande Gothische daken.
Zo bewegelijk als het leven der gebouwen aan de Haven, zo bewegelijk is het
leven der mensen op de Kreukelmarkt, om de grote, blanke kathedraal heen van Sinte
Magdalena. Zoals zij daar wijd-uitgespreid staat te midden van kleinere huizen, met
haar rijen van hoge, groene vensters, waar het zonlicht in fonkelt als in een smaragd,
vertoont zij het wezen der oude kathedralen, die als een kostbare eigenheid oprijzen,
omgeven door de drukke doening der stad, en die toch vertrouwd en één zijn met het
leven der mensen.
***
Wij willen tezamen twee der gebouwen van Goes eens wat nader bezien, de kathedraal
van Sinte Magdalena en het stadhuis. Op onze tocht daarheen bereiken wij de Grote
Markt en dáár moeten we zijn, want zij is het centrum der stad (bankinstelling, met
informatie vreemdelingenverkeer in de bank, hotels, restaurants, enz.). Van de Grote
Markt uit bereikt ge gemakkelijk alle bezienswaardigheden van Goes in een enkele
minuut.
Op de Kreukelmarkt vinden wij de Sinte Magdalena-kerk. Wij treden er binnen
en een plechtige stilte komt om ons heen. Wij worden getroffen door de hoge blanke
zuilen, door de kruisgewelven en de zeldzame verhoudingen. Een bizondere rankheid
kenmerkt dit bedehuis, en wij herinneren ons, dat oorspronkelijk het plan bestond
het dak op pilaren te bouwen, doch dat men tijdens de bouw de kerk hoger heeft
opgetrokken. En dan geraken wij in de sfeer der historie, wij ontdekken de oude
grafstenen, waaronder die van den bekenden achttiende-eeuwsen staatsman Jacobus
Valcke en den beroemden mensenredder Frans Naerebout, den Verenaar, die hier
zijn laatste rustplaats vond. Wij bekijken het oude orgel, waarvan de stofdeuren
geschilderd zijn door den kunstenaar A. Bisschop uit Dordrecht (1738) en een mooie,
maar helaas! gehavende beeldengroep, in de muur van het noordertransept, een van
de oude schatten uit de Katholieke tijd.
***
Verlaten wij de kerk door dat noorder-transept dan staan wij dicht bij het stadhuis.
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Betreden wij het, dan komen wij onder de indruk van zijn grootsheid. De balustrade
van de dubbele trap, die naar de hoger gelegen vertrekken leidt, is gedeeltelijk van
roodkoper, de gangen zijn helder wit en met fraai stucwerk versierd.
Maar het plafond is het grootste meesterstuk van stucwerk. Middenin de zaal staart
het Alziend Oog, met zijn ver-schietende stralen. Het is omvat door een slang, met
de staart in de bek, het zinnebeeld der Eeuwigheid. In de vier hoeken der zaal vindt
men voorstellingen van de wet en de olijftak en van de gerechtigheid,
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uitgebeeld door de weegschaal en het blanke zwaard, de beloning, door een krans
van olijftakken en een witte lelie, en destraf: een geselroede, een zweep en een
doornentak. De ‘witjes’ in een fraaie omlijsting Louis XV, en een sierlijk ijzeren
hek, vervaardigd door Mucsine Lumel, een Antwerpenaar (1773) voltooien het
bizonder aanzien van dit ongemeen vertrek
Hoe komt men in Goes, en wat is er te zien in zijn onmiddellijke omgeving? Dat
zijn de vragen, die thans dringen om een antwoord.
Wie niet met de trein wil reizen, maar per auto of per fiets, vindt van Bergen op
Zoom uit, een voortreffelijke brede, moderne weg. Eerst leidt die weg door de bossen
en langs de geaccidenteerde omgeving van Woensdrecht, dan buigt hij af en voert
hij langs Vlake over het Kanaal door Zuid-Beveland naar het vriendelijk Cloetinge
(monument van den beroemden natuurkundige Buys Ballot, die in Cloetinge geboren
is). Wie in Cloetinge komt, is bijna in Goes. En wie Zuid-B e v e l a n d tot Cloetinge
doorkruist heeft, hij kreeg al de indruk v a n w e l v a a r t , d i e de stevige gezondheid
v a n G o e s doet begrijpen.
Ge moet naar Zuid-B e v e l a n d eigenlijk in d e l e n t e . Overal is het daar dan
feest, het feest der appel-, pere- en kersebloesem. En tussen die fleurige
bloesemweelde krijgen de knusse, kleine dorpjes een afzonderlijke bekoring. Wij
zullen zo aanstonds de rijksweg rijden in de richting van Walcheren. Eerst zien we
het aardige dorpje 's-Heer Hendrikskinderen, dat uit een zee van groen geboomte
naar boven schiet. Dan komt 's-Heer Arendskerke en het moderne Lewedorp, dat
glanst van nieuwigheid. Ge kunt dan over 's-Herenbroek, Borsselen, Oudelande,
Hoedekenskerke in 's-Gravenpolder weer naar Goes terug. Overal hetzelfde boeiende,
fleurige beeld, boomgaarden, weide en akkerland, kleine frisse dorpen, en dan de
hoge dijken met de hoge bomen.
Een andere tocht, die gij niet moogt verzuimen is die van Goes, de
Wilhelminapolder in. Ge gaat dan langs het kanaal, in noordelijke richting en draait
daarna links de grote polder in. Het loont de moeite, om dit
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groot landbouwbedrijf eens te bezichtigen!1)
Geographisch kan men het land delen in tweeën, namelijk dat gedeelte, dat beoosten
het kanaal van Goes naar de Oosterschelde ligt en dat bestaat uit lichtere grondsoorten,
en het gedeelte bewesten dit kanaal, dat zwaarder van grond is.
Bijna alle gewassen worden in de Wilhelminapolder verbouwd, waarvan een
gedeelte der peulvruchten, granen en aardappelen door de Keuringscommissie van
de Zeeuwse Landbouwmaatschappij gekeurd en als zaaigranen en pootmateriaal
verkocht wordt.
Buiten deze landbouwproducten is de fruitteelt van veel belang. Hoofdzakelijk
zal men hier appel- en perebomen aantreffen, met een onderbeplanting van
kruisbessen, rode en zwarte bessen. Om te komen tot een verbetering van de fruitteelt
in Zeeland bestaat er in deze polder een proefstation, Zeeland's proeftuin geheten,
waar deze proeven door het bedrijf, in samenwerking met Prof. Sprenger te
Wageningen, en den rijkslandbouwconsulent voor Zeeland, worden gemaakt.
Doch naast landbouw en fruitteelt heeft de Wilhelminapolder een belangrijke
veestapel, die gemiddeld uit 250 paarden, 200 stuks hoornvee (in den winter 250
stuks), 800 schapen en 300 varkens bestaat.
***
Ten Oosten van de Wilhelminapolder gaat de weg naar Wemeldinge, met zijn
ontzaggelijke vluchtheuvel van Oud-Burgemeester Wabeke. Twaalf meter is hij
hoog, de hoogste van heel Zeeland. Men kan er genieten van een onvergetelijk
vergezicht, en.... van de vermaarde kreeften-diners in Hotel Smits!
En van de Zeeuwse berg, de vluchtheuvel van Wemeldinge, dalen wij weer in het
land, om te zien of wij de oesterputten van Ierseke kunnen bereiken. Het zou te lang
worden, indien ik u ook nog ging spreken van Rilland-Bath en de Bathpolder, een
interessant landbouwgebied. Ik wil liever mijn Zuid-Bevelands verhaal eindigen,
door u in te lichten over de Zuid-Bevelandse klederdracht. De Katholieke vrouw
heeft een vierkante muts van kant op, terwijl zij het haar plat op het voorhoofd draagt
en niet in een grote, horizontale krul, zooals haar Protestantse zuster, die als
onderscheiding ook een ronde muts draagt, doch eveneens van kant. Prachtige gouden
platen, ‘stukken’ genoemd, en gouden spelden met grote koppen van hetzelfde edele
metaal versieren het hoofd van de plattelandsvrouw en haar dochters. De mannen
zien er allen bijna hetzelfde uit. Het verschil zit hoofdzakelijk in het ronde hoedje,
dat bij den Katholiek een naar beneden gekeerde rand van voren heeft, terwijl de
Protestant zijn klep opgedraaid houdt.
***
En nu als toegift een Zuid-Bevelandse sage, die ik u uit een tijdschrift van Zeeland
overschrijf:
Het is het verhaaltje van de weg met zes en twintig kronkelingen tussen
Hoedekenskerke en 's-Gravenpolder. Hiervan wordt verteld, dat, toen de vroede
vaderen van beide dorpen het eens werden, dat een nieuwe weg aangelegd zou worden
een geschil rees over het feit hoe die weg aangelegd zou worden en door wiens land.
1) Bij de samenstelling van deze tekst is gebruik gemaakt van de gegevens uit het tijdschrift
‘Zeeland’, onder Redactie van D.L. Broeder (uitgave Ver. voor Vreemdelingenverkeer in
Zeeland).
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Niemand wilde een stukje land afstaan, totdat men ten einde raad besloot een touw
te spannen tussen de twee dorpen van de torens af. Zo gezegd, zo gedaan, en tevens
sprak men af, dat, wanneer een jongen, dien men het land in zou zenden, driemaal
op een hoorn blies, dan zouden de burgemeesters het touw loslaten, en waar het viel,
daar zou de weg komen. Alles liep vlot van stapel totdat de tweede stoot door de
lucht
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24. STRAND MET PIER. VLISSINGEN

25. LANDSCHAP BIJ KLOETINGE

26. VAN KORTGENE NAAR CAMPERLAND

27. LANDSCHAP BIJ DE SLOEDAM (TUSSEN WALCHEREN EN ZUID-BEVELAND)
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29. LANGS DE ZEEDIJK. GEZICHT OP SCHARENDIJKE
Naar aquarellen van Willem Jansen
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klonk.... en daar liet een der burgervaders van louter opwinding het touw los, dat
kronkelend de lucht in vloog en in zes en twintig bochten neerviel zodra bij de derde
stoot ook de andere burgemeester het touw losliet. En om nu maar niet te zeggen wat
de boertjes allemaal zeiden en wat de arme zenuwachtige burgemeester te horen
kreeg, zullen we maar mededelen, dat men zich aan het afspraakje hield, en zo komt
het, dat die weg allesbehalve recht is, hoewel we de bochten nooit gecontroleerd
hebben tot de zes-en-twintigste toe! Ja, overal is er nog wat aardigs te vinden.

V. Tochten door Zeeland, Walcheren
Middelburg1)
Dat wij van Zuid-Beveland het eerst naar Walcheren gaan, ligt voor de hand. Een
goede weg, die over Nieuw- en Sint Joostland leidt, verbindt de beide eilanden, die
schiereilanden geworden zijn: Ge gaat over de Sloedam, waar vroeger het water
langs de dijk kabbelde, maar die tegenwoordig hoe langer hoe meer ingepolderd
raakt.
Wij willen een tijd in Middelburg vertoeven, alvorens we de tuin van Walcheren
intrekken.
Middelburg is een stad met allure. Zij vervult haar representatieve taak van
gewestelijke hoofdstad onberispelijk. Zij ligt, wijd uit, met grote, statige pleinen, ze
heeft voor hare Overheden paleizen opgericht, die Amsterdam en Den Haag haar
kunnen benijden. En wij behoeven niet eens te denken aan de oude, monumentale
abdij, waar het gewestelijk bestuur van Zeeland zetelt aan Gothische schouwen, of
aan het

1) In deze beschrijving zijn gedeelten van mijne ‘Zeeuwse Mijmeringen’ (van Dishoeck, Bussum)
en van mijn boekje over Middelburg (uitg. D.Y. Alta's Uitgevers- en Courantenbedrijf,
Amsterdam) verwerkt.
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onvergetelijk Gothisch stadhuis, dat aan de schoonste Vlaamse architectuur
herinneringen wekt. Vele der particuliere huizen, met hunne wijde hallen, hun
ongeschonden, fraai gebeeldhouwde gevels, zijn paleizen, waar Amsterdamse
patriciërs zich niet zouden schamen hun verblijf te houden.
Een stille pracht ligt over de stad verspreid, een eindeloos-weemoedige schoonheid.
Minder dan andere steden breidde Middelburg zich uit, het behield zijn oude
karaktervolle vorm, ge-
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slingerd om de abdij, met zijn puntige torens en hoge muren, het heeft het voorkomen
van een oude, gave stad, uit de tijd waarin de steden werden, een markt als middelpunt
van verkeer, als hoofdader de Lange Delft, en de Korte Delft, die uitmondt op de
brede Dam, waar, tussen hoge muren, in de diepte het ongerimpeld water rust. Het
is omgeven door groene plantsoenen, die het volkomen afsluiten, en tegelijk de stad
het beeld doen bewaren van uit het land omhooggerezenmiddelpunt. In Middelburg
vervloeit de tijd bedaard, ik zou haast schrijven: statig.
Maar binnen het kader dier stille statigheid komt op de Donderdagen een kleurige
beweging. Het is de marktdag, de grote feestdag van de week en op de
boerenhofsteden over heel het Walcherse land is men in de prille morgen al nijver
bezig. De boerinnen tooien zich op in heur Zondagse dracht, en de boeren halen de
glimmende paarden van stal. Voor de vriendelijke venstertjes kijken vriendelijke
oogjes in de blank omhuifde hoofden der kinderen en de meisjes,

vrouwtjes in het klein, w a g g e l e n naar de groen e w a g e n s , die spreuken en
schilderijtjes d r a g e n o p h u n wanden en die o v e r h u i f d z i j n door transparante
ronde witte kappen. En op hun ranke wielen wentelen de wagens op Middelburg aan,
van alle zijden van
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het lichtgroene eiland, de boer zit voorop, en daarachter, onder de huif, zijn
boerinnetjes, fijn gebekt en fijn getooid, en meerijdend, meedeinend met de beweging
van de wagen, binnen de heldere wagenkoepel als Asschepoetstertjes in de krisstallen
koets.
Zij komen nog van veel verder, de boeren en boerinnen op de feestelijke
Donderdag. Zij komen van over het water, van het land van Axel en Hulst, en zij
vullen heel de stad met hunne kleurige kledij, en met hun zangerige
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LANGE JAN TE MIDDELBURG

taal, waardoor de Lange Jan (de abdijtoren) zijn liedjes sprenkelt. Wie dàn langs de
hallen van de Botermarkt komt of langs de stad van witte tentjes, die op de Markt
aan de voet van Malle Betje (de stadhuistoren) staat opgericht, hij kan genieten van
een schouw van klederdrachten, zoals hij ze nergens elders in de wereld kan zien.
En dan - op de Donderdag, dan kan iedereen, die in Middelburg te gast komt, de
boeren en boerinnen en de boerendochterkens uit Zeeland, en de vreemdeling, die
vaak uit Engeland of ver uit Frankrijk aan komt reizen, om aan het boeiend toneel
van al die kleurige Zeeuwsheid zijn ogen op te halen, zien - dan kan iedereen genieten
van het goede der aarde. Want de taartjeswinkels van Middelburg en de echte,
onvervalste Zeeuwse babbelaars van Dietsch zijn wereldvermaard, en in de deftige
hotels kent men nog de weelde van voorvaderlijke gastmalen.
***
Een aparte vreugde voor den vacantieganger in een oude stad is de gelegenheid, die
zij biedt tot snuffelen. Ook voor de regendag heeft Middelburg zijn vreugden. Ge
behoeft alleen maar het bordes te betreden van de statige te bezoeken woning in de
Wagenaarstraat, waar eertijds Mr. G.N. de Stoppelaar was gevestigd, en aan te
schellen met de vraag het Huis te mogen bezoeken van het Zeeuws Genootschap der
Wetenschappen.
Het Zeeuws Genootschap is, zoals men weet, een besloten kring. Men wordt in
dit Genootschap, dat uit een in 1869 te Vlissingen gesticht Frans leesgezelschap is
voortgekomen, op voorstel van het bestuur, door de vergadering tot lid gekozen, het
lidmaatschap is dus een ere-ambt dat aan wie zich voor Zeeland of voor de wetenschap
verdienstelijk gemaakt heeft, wordt toegekend.
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Een wandeling door het gebouw van het Zeeuws Genootschap is een les in de
vaderlandse en dan inzonderheid in de Zeeuwse Geschiedenis. Een les, gegeven in
rustige sfeer en aan een overzichtelijk materiaal gedemonstreerd, zodat ge hier niet
bedacht behoeft te wezen voor de uitputtende vermoeienis, die dikwijls gepaard gaat
met museumbezoek.
***

Antoon Coolen en P.H. Ritter jr., Zwerftochten door ons land. Noord-Brabant en Zeeland

51
Wanneer ge dit gebouw doorzocht hebt met de ware speurzin, die den snuffelaar
eigen is, - dan hebt ge nog volstrekt niet alle historische bizonderheden van
Middelburg onder uw brilleglas gehad. - Want behalve de statige woon in de
Wagenaarstraat, is het stadhuis een kostbare schrijn, waarin Middelburgse en Zeeuwse
curiositeiten worden bewaard.
Ondanks veel, wat ook in Middelburg verdwenen of geschonden is - in geen stad
ter wereld bleef het verleden zo onaangetast. Er is de sfeer.... die alles tot een
Schoonheid en een Eenheid maakt.

Vere
Wanneer wij Middelburg gezien hebben, dan gaat de tocht terstond naar Vere.
Ge bereidt u het beste voor, door de Singels

om te fietsen en van de Veerse Singel af de lommerrijke weg te nemen, die u in enige
kwartieren brengt naar de oude stad. Wanneer ge het vriendelijke gehuchtje Zanddijk
voorbij zijt, dan ziet ge in de verte reeds de kathedraal van Vere. Het is een ontzaglijk
gebouw. In zijn massale structuur, met zijn overkoepelde toren verheft het zich tegen
de violette lucht, het wekt illusies van onmetelijke paleizen, die daar plotseling
omhoog staan in de roerloze rustigheid van het groene land. Maar dan, bij het naderen,
juist door de hevige verwachting die u geheel bevangen houdt, komt er een
huiveringwekkende, een spookachtige gewaarwording over u. De kolos blijkt niet
anders te zijn dan een reusachtig stuk verweerdheid. In zijn hoogopgaande muren
zijn blinde vensters of vensters van hout en gewoon vensterglas. Ge zoekt uw pad,
de stad tegemoet, die hare grootheid wist te manifesteren in een zo onmetelijke
tempel. Ge zoekt een stad, een uitgestorven stad zal het zijn begrijpt gij nu, maar
toch een stad van afmetingen die beantwoorden aan het gebouw dat al uw aandacht
tot zich trekt. Het blijkt een potsierlijk geval, - de kathedraal is wachter over een
speelgoedplaatsje, met enkele kleine huisjes. Door de bomen heen schemert een rank
klein torentje als een minaret, kleintjes en fijntjes, en het speelt een deuntje, dat
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klingelt als een kinderstem door de stille middaglucht. Op zijn spits heft het een
sierlijk scheepje, liefelijk verbeeldend een herinnering aan vroeger, toen Vere een
plaats geweest moet zijn van handel en vertier. Dan wandelt ge door, met veel te
grote stappen voor zo'n kleine, dromende plaats, en ge staat voor het Gothisch
stadhuisje, prachtig omgeven door zijn sierlijk détailwerk, al de Gebieders uit de tijd
van Vere's grootheid staan er uitgebeeld, hebben het aangezien hoe de tijden een
spheer van vergetelheid weefden over hun middeleeuws-gebleven stad. Gaat maar
de trapjes op, en langs de stenen pui naar binnen, in het gemoedelijk voor u openstaand
gebouw. Ge ziet er de sierlijke drinkbeker van Maximiliaan, die werd geschonken
onder voorbehoud dat de stad hem nimmer vervreemden zou, en zo de eeuwen door
de trots zou dragen van haar vroegere grootheid.
Er is meer te zien. Een prachtige verzameling porselein, oude gobelins in de
raadszaal en een steenmuseum in de gewelfde kelder.
***
Wanneer ge het kleine pleintje zijt overgegaan en ge slaat rechts de hoek om, dan
staat ge aan de Kade, een stille Kade aan het dromen-
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de water, die schijnt overgebleven uit historische tijden. Ge slentert de Kade over,
terwijl uw ogen nu eens rusten op de dromende watervlakte en dan weer op nieuwe,
architectonische wonderen, die aan de Kade oprijzen. Het zijn de prachtige
patriciërshuizen ‘Het Struis’ en ‘Het Lammetje’, met rijke maaswerk-versieringen
boven de vensters en een steile trapgevel. Eenmaal zaten hier de Schotse kooplieden,
die hun kantoor hielden binnen deze muren. - Maar ze zijn weder in bezit genomen
door een Schot, Mr. Ochs, die enige jaren geleden stierf. Maar zijn dochter woont
er thans, en zet de traditie van haar vader voort. Treedt met mij binnen in deze
laat-Gothische gebouwen, gerestaureerd door een kunstzinnigen Schot, en ingericht
in harmonie met hun karakter. De eerste ontdekking, die ge er doet, is dat heel de
wereld naar Vere trekt.
Ja, heel de wereld trekt naar Vere. Ge ontmoet in het Schotse Huis een Frans
romancier, die u

VERE

zal verzekeren, dat er maar twee oorden op de wereld zijn, waar de moderne
kunstenaar tieren kan, - Parijs, de stad van de m o n d a i n e v e r g e t e l heid, en Vere,
de stad waar demoderne mens in de geluidloze buitenspheer de stormen kan
beluisteren van zijn verborgen gemoedsleven. Al wat kunstzinnig is vindt gastvrij
onthaal in het Schotse Huis aan de haven, het Huis der schilders van Vere, die er hun
doeken hebben tentoongesteld en die er hun Tafelronde houden. Als gij de kracht
wilt kennen der artistieke mijmering, als gij ervaren wilt, hoe zuiver toegeven aan
schoonheidsbegeerte schoonheid wekken kan, zie dan dat ge kennis maakt met de
bewoonster van het Schotse Huis. Zij zal u binnenleiden in haar ontzaglijke, hoog
oprijzende eetzaal, en u doen plaats nemen aan haar immenze schouw, vol schitterend
koperwerk, dat glanst in de gedempte schijn die het omhuivend kanten gordijnsel
binnen laat.
Het licht, in de zaal zevend door glas in lood, is groen als binnen een
rijnwijn-roemer, en het verinnigt de kostbaarheid der schatten van kunst der beelden,
en oude ivoorkleurige folianten. Een rode roos voor het antieke groene venster doet
u des zomers herinneren dat buiten de
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wereld gloeit, en in de herfst staart er een zonnebloem met zijn groot oog u aan.
Maar wonderlijker dan het Schotse Huis is zijn kleine tuin. Is de eigenaar verwant
aan den vriend van Edgar Allan Poe, die meende dat schoner dan weldoen en schoner
dan dichten de kunst van het landschap is, door welke de natuur zelve een uiting
wordt van de menselijke geest? Het innigst wezen van Vere ligt uitgesproken in deze
kleine open ruimte, zo nauw dat, als ge er met meerderen vertoeft, ge elkander amper
voorbij kunt gaan. Als ge het zware venster openbuigt, ziet ge de kleine tuin liggen
in de diepte, met zijn enkele rechthoekige perken, onder de onheilspellend vlakbij
oprijzende toren van het stadhuis. Maar afdalend langs de trappen, die van de grote
Gastzaal naar beneden leiden, ervaart ge dat daar beneden geen rust is, maar een
geheimzinnig leven waart. Duizenden kleine insecten met vleugeltjes, waardoor de
gouden zon glanst die langs het huis loodrecht ter aarde valt, dansen om al de vreemde
exotische planten, wier grillige bladeren zich uitspreiden, elkander omwoekerend
binnen de haast te kleine ruimte. Aan het eind van de tuin is een laag priëel. Daar
zat eens de gastvrije eigenaar op zijn oude zetel, omgeven door allen, wie
kunst-begeerte naar Vere stuwde. En nu, - zijn dochter, in pieuse herinnering.
***
Wij treden het Schotse Huis uit, en komen terug op de Kade. Daar rijst de Campveerse
toren, een der haventorens, die sedert jaren stadsherberg is en logement. Wij klimmen
de ronde toren in en kijken uit op een onvergetelijk water-panorama, met in de verte
de flauwe kustlijn van Noord-Beveland. - En dan gaan wij nog even onze Veerse
bedevaart voltooien door een wandeling in de verstorven stad. Nog een blik op het
fijn geciseleerde raadhuis, nog even met langzame stappen langs de oude kerk, waar
tegenover de Cisterne (1565) een prachtig gebeeldhouwde regenbak, die onder een
dak ligt dat door acht vierhoekige kolommen gedragen wordt, - en dan gaat de tocht
weer terug, het eiland in, en wijkt de wonderlijke droom.

Om Walcheren heen (44 km)
Wij gaan nu fietsen, heel Walcheren door, van Middelburg uit, en we zullen goed
doen ons daarbij aan te schaffen het handige boekje1), dat door den heer Dirk L.
Broeder, den grondigen kenner van Zeeland is samengesteld en dat op het kantoor
van het Vreemdelingenverkeer (Markt 17) te Middelburg te verkrijgen is. Er worden
niet minder dan tien tochten in beschreven.
Voor hen, die het boekje niet bezitten, drukken wij hier één van de daar beschreven
tochten af. Het is een reis om Walcheren heen.
Hierbij geldt het devies: niet te laat uit de veren!
Over de Langeviele Buitenbrug, de tweede brug in de richting Vlissingen, waarover
de tram rijdt, slaan we rechts af en rijden een paar honderd meter over de Singel
totdat we aan de eerste aftakking links komen. Hier zijn we aan het begin van de
Koudekerkseweg, en de plaats waar we ons bevinden, heet 't Zand, dat reeds territoir

1) ‘Tochtjes door Walcheren’.
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is van de gemeente Koudekerke. Links en rechts van ons bevinden zich voornamelijk
nieuwe huisjes, doch spoedig wordt de bebouwing minder en de wegbegroeiïng
landelijker. En dan volgt te linkerzijde van de weg het schone buiten ‘Toorenvliedt’,
dat reeds uit de 18e eeuw dateert.
Vervolgens passeren we eerst Vijvervreugd en dan rechts van de weg het prachtig
slot ‘Ter Hooge’, dat als 't ware het middelstuk vormt van een landelijk tafereel,
waarbij links en rechts het zware geboomte het schilderij afsluit.
Hier en daar kronkelend, voert de weg naar het lommerrijke dorp Koudekerke,
van waar men reeds spoedig een blik kan werpen op de machtige duinen, die
Walcheren van Zuid naar Noord, om het Westen heen, als het ware in een omhelzing
vastklemmen.
Dan gaan we tussen aardige groen en wit beschilderde, rood bedakte boerderijtjes,
blinkend van properheid, door, over die mooie weg naar Biggekerke, welks huisjes
zo schilderachtig en liefelijk om het oude kerkje gegroepeerd zijn. Rondom ons heerst
een echt landelijke vrede.
Vóór ons, terwijl we onze weg vervolgen, zien we overal kleine klompjes
weelderige bomen en

miniatuur torentjes, die ons op talrijke dorpjes wijzen. Dat is de ‘Boerenhoek’, zoals
de bewoners van Walcheren die streek noemen.
Inmiddels zijn we de duinen genaderd en zien we vóór ons een aardig dorpje,
welks huisjes tegen de duinenrug opklimmen, terwijl hier en daar eentje met zijn
kop boven uit het goud-gele zand steekt. En boven heel de omgeving rijst het aardige,
vierkante
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torentje van Zoutelande.
Het is een aardig dorpje met een gemoedelijk volkje, dat u v r i e n d e l i j k groet.
Mooi zijn de duinen daar, die naar het Zuiden en het Westen schier eindeloos
voortgolven, badend in het helle licht der zon, bemind door Aeolus, die hun ruige
grasharen dooreen blaast, aanbeden door Poseidon, die in nimmer eindigende adoratie
zijn golven voortstuwt over Walcheren's stranden tot aan der duinen helmbegroeide
voet.
Onze mooie weg voert nu bijna parallel met de duinenrij, en zo bereiken we
Westkapelle's kolos, die we reeds van verre zagen afsteken tegen de blauwe hemel,
de grote wachter aan Walcheren's gevaarlijke westerhoek.
Door de lange Dorpsstraat komen we aan de geweldige zeedijk, waar de zee reeds
lang alle duinen heeft weggeslagen. Een brede weg voert over de kruin, en diep, heel
diep, beneden ons ligt 't dorpje rustig achter dat beschermende bolwerk, dat bijna
twee kilometer lang en de trots van alle Westkappelaars is.
Eindelijk beginnen de duintjes weer schuchtere heuveltjes te vormen; ze worden
allengs stouter en stouter, en als we de dijk afrijden in de richting Domburg, beginnen
ze weer breed en hoog te worden, onverschrokken voor het lot, dat hun broeders te
Westkapelle is overkomen.
We bevinden ons nu op de duinweg naar Dom-
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burg. Die weg, die tot kort geleden alles behalve putloos en stofvrij was, is nu een
bredere klinkerweg geworden en gaat door een onvergetelijk stukje natuurschoon.
Zo komen we eindelijk te Domburg aan, de drukke badplaats aan de Walcherse
noorderkust. Doch onze weg voert ons dan niet rechtstreeks naar Middelburg want
we willen gaarne de haast ongerepte natuur der Manteling, de bossen ten Oosten van
Domburg, aanschouwen. Wij rijden de plaats dóór en een kleine twee kilometer gaan
we dan tussen mooie villa's en heerlijke tuinen over de grote weg naar de hoofdstad
der provincie, totdat we te linker zijde van de weg aan een paal komen, waarop een
kaart ons onze positie zegt. Overal in deze bossen heeft de V.V.V. te Middelburg
voor zeer overzichtelijke wandelkaarten zorg gedragen op in het oog lopende plaatsen,
waarbij de genummerde paal correspondeert met het nummer der kaart.
We volgen dan het zanderige pad, dat naar Westhove leidt, slaan rechts af het
rijhek door en bevinden ons op een mooie schelpweg die rechtuit op het buiten
Berkenbos loopt. Nauwelijks in het park Westhove gekomen of we ontwaren rechts
van ons het prachtige kasteel, dat daar reeds eeuwen lang staat, een der weinige
kastelen die Zeeland nog telt, helaas.
Fors staat het oude bakstenen slot in zijn gracht, omgeven door malse weiden,
eeuwenoud geboomte en jonge boomgaarden. Alles rust er nu, zelfs de lelieblanke
zwaan schijnt door de vrede, die er heerst, nog statiger voort te glijden in het groene
grachtwater.
Aan het einde van de Westhovense zandweg komen we aan een soort rond bloemen heesterperk, aan de andere kant waarvan we over een dammetje het domein van
Berkenbos betreden. De zo beruchte Nederlandse
verboden-toegang-artikel-zoveel-wetboek-van-strafrecht-bordjes, evenzovele doornen
in het oog van den degelijken bezoeker, die het schone, dat voor hem nog niet is
afgesloten, wil bewonderen en niet op vandalisme uit is, staan hier en elders kwistig
verspreid. Doch de goede boswachters knikken u in 't lachende Walcherse land vrolijk
toe. Zij willen u niet weren, integendeel, zij verwelkomen u en maken een praatje
met u, indien ge uwerzijds het voornemen hebt op het aangewezen pad te blijven.
Buiten het hek van Berkenbos gekomen, volgen we links het pad langs de zware
zandweg, totdat we bij het bospad rechts afslaan, en dan gaat het kronkelend en
draaiend, heuveltje op en heuveltje af, tussen bosjes, onder laag neerhangende
boomtakken, voort, tot we ineens met een draai uit de schaduwen van het bos in het
door de zon beschenen vroonland uitkomen.
Verdwalen kunnen we hier niet, want er is slechts één pad, dat ons na een poosje
aan de uitspanning Oraniezon brengt, en dan op de grindweg naar Vrouwenpolder
en Vere. Onze weg loopt over een dijk, dus hebben we overal de ‘melodie der verten’.
Plots, als bij toverslag is de natuur veranderd. Geen eik, geen den, geen helm, geen
zand, alles is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor de vette Walcherse klei, die
koren, suikerbieten, aardappelen en zoveel andere gewassen voortbrengt.
Vóór ons ligt Vrouwenpolder, dorpje bij de duinen aan de mond van het Veerse
gat, dat eertijds grote welvaart naar Vere bracht. Vrouwenpolder, nu een sluimerend
dorpje in een mooie, plaisante omgeving, is de bedevaartsplaats van Onze Lieve
Vrouwe van de Polder uit de middeleeuwen. Niets verraadt, dat vroeger een keizer,
een koning een hertog en talrijke groten der aarde hierheen ter bedevaart togen om
de voorspraak der Vrouwe van de Polder te smeken, om een keersken te branden
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voor het miraculeuze schilderij der Moeder Gods, dat door engelenhand gemaald
was en dat nu in sedem
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propriam, de kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Middelburg, vereerd wordt. Schoon
dorpje, heerlijke herinneringen uit lang vervlogen tijden.
Voorbij Vrouwenpolder voert de weg eerst nog wat door het land en stijgt dan
ineens, zoals bij Westkapelle, tot de kruin van een hoge dijk. Welk een schitterend
schouwspel ontrolt zich daar voor onze ogen. Vóór ons het onvolprezen silhouet van
Vere. Links lopen de snelle stromingen van het Veersegat en daarachter ligt
Noord-Beveland, en nog verder tekenen die machtige duinen van Schouwen zich
blinkend af tegen de horizon. Rechts van ons ligt land, land en nog eens land. Hier
een boerderijtje, daar een kerkje, een kronkelend geel paadje, een hooischelf, een
wei, alles ademt een vredige rust, en nóg verder de tere schoonheid van de uit een
zee van majestueus geboomte opschietende torens van Middelburg.
We zijn Vere genaderd. Onze weg is kronkelend om de oude buitenvesten gegaan
en eindigt in een oud en nauw straatje, de Warwijksestraat, en de

ZOUTELANDE

Kade, doch we kunnen nu niet lang hier verwijl e n . N u gaan we dus om de oude
kerk heen en bereiken z o d o e n d e de weg naar M i d d e l burg, waar we binnen
e e n h a l f uutje aankomen.
***
Ik schreef eenmaal, dat er geen deel van Zeeland is, dat men niet lief krijgt, wanneer
men er toeft, maar dat Walcheren ongetwijfeld de schoonste is onder de
eilanden-zusteren. Nergens elders die zoete bekoring van kleine, stille, onder het
lommer doorglijende paden, nergens elders die smetteloos-witte duinen, die men
haast overal ziet, die wondere witte bergen, die een vreemde lichtglans geven aan
het land. Tussen de spijlen door van een eigenwijs, groen hek, ziet ge ze schemeren,
en ge ontdekt hun plotselinge witheid als ge langs de stammen van een boomgaard
blikt of tussen twee kleine witte huisjes, die wel voorzichtig op de groene aarde
schijnen neergezet.... Wilt gij die duinen beklimmen, dan omgeeft die weelde van
het land u tot het laatst. Weelderige akkers, groene vruchtbare landerijen, en
daartussen de slierig-kronkelende wegen, waaraan de boerenhuisjes staan, tussen
hun rankende, bloeiende bomen, temidden van heel aardige gele bloemen, en een
breistertje
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zit rustig gebogen in het stille, tedere licht.
Ik ken in de hele wereld geen land dat inniger is dan Walcheren. Omkranst is
Middelburg door een reeks van kleine glundere dorpen, of wel een kleine straat, zoals
Sint-Laurens, gelegen tussen de bloeiende velden, bezijën de weg, gebouwd zoals
een kind een dorp zou opbouwen met de huisjes van zijn speelgoeddoos, of wel een
kleine cirkel van weelderige huizen om de brede brinken, maar het is alles altijd teder
en liefelijk. In het zuidwesten, daar liggen Zoutelande en Westkapelle, families van
kinderhuizen tegen de duinen en tegen de dijk bijeengekropen, in het Noorden ligt
Vere, on-wezenlijk overblijfsel uit vergeten tijden, met zijn reusachtige, moederlijke
kerk, zijn Gothisch stadhuisje, pralend met sierlijk détailwerk, en met het gastvrije
huis van Miss Ochs, aan de Kade, het grote, laat-Gothische gebouw, waarin de
kunstzinnige bijeenkomsten van een curieuze Schot door zijn dochter vol piëteit
worden voortgezet.

Vlissingen
Vlissingen is van Middelburg uit, langs de straatweg in een goed half uur, met de
fiets te bereiken. Ge slaat bij het station, over de brug links af en ge peddelt aldoor
langs het Kanaal door Walcheren. Het is een boeiende tocht, want ge komt langs die
aardige dorpen Oost- en West-Souburgh, die plaatsjes met hun kleine, weelderige
huizen om brede brinken, waar ik zocht naar het monument van Marnix, den Heer
van Sint Aldegonde, maar waar de kinderen mij vertelden, dat er maar één monument
in de stad was, het standbeeld van hun vriend Souwerse. Het kan gebeuren, dat een
ontzaglijk zeeschip langzaam, langzaam, raar en onheilspellend, als eenmaal het
Trojaanse paard, door de groene landouwen kruipt, achterna gejubeld door de kleine
gecostumeerde kindervrouwtjes, die langs het jaagpad huppelen om het spektakel te
zien.
Maar eer we in Vlissingen zijn, moet ik u even iets algemeens over Vlissingen
vertellen.
Wanneer ge op het hoge duin van Valkenisse staat, dan lijkt u Vlissingen, aan de
horizont een plaats van hijskranen en fabrieken. Maar het industriëel karakter van
Vlissingen tast het dromerig wezen van Walcheren, dat zich voortzet tot aan de oevers
der Schelde, maar ten dele aan. Vlissingen is inderdaad wat levendiger dan
Middelburg. Door de matrozen en door de stoomboten, en door de sirenen der
fabrieken. Maar het oude Vlissingen, waar zich de toren verheft, die Michiel de
Ruyter eenmaal als jong maatje beklom, is met zijn kleine straatjes en fraaie gevelen
- bijna zo bekoorlijk als Middelburg. Mist Vlissingen de voorname statie van Zeeland's
hoofdstad, het heeft iets anders dat in Middelburg ontbreekt. Het heeft twee grote
wateren, het heeft zijn grote Schelde en zijn grote zee. Een havenstad, vlak aan de
zee-oever, het is een zeldzaam verschijnsel. De rust der langzame verflauwing van
kustlijnen en de woelige wildheid van de botsing der wateren, het is een boeiend
contrast, dat weinig zeeplaatsen bieden. Hier in de zomer te baden en te beiden, het
geeft een afzonderlijk genot. Het strand is breed en veilig, en achter het strand kan
de verwende badgast het vermaak en de luxe van Scheveningen vinden, tegenwoordig
zelfs een grote wandelpier, en de eenvoudige badgast de lust en de rust van Bergen
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aan Zee. Maar niemand vindt in Vlissingen de gelegenheid zich te vervelen. Er is
altijd wat te doen, en wie niets doen wil, hij strekt zich uit in zijn luie badstoel, en
hij laat het altijd nieuwe verhaal voor zijn ogen passeren van de varende schepen.
De stomers van de ‘Zeeland’ op weg naar Harwich, de vloten van Oceaanstomers,
die van Antwerpen het grote water tegemoet stevenen. De forse bewegelijkheid van
havenverkeer en de rust van een badplaats verenigt Vlissingen.
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En dan te

ZEEWERING BIJ VLISSINGEN

weten, dat men maar vijf, t i e n , vijftien minuten hoeft t e f i e t s e n om zich te
b e v i n d e n m i d d e n i n de weelde van het welige Walcherse land, dat er een reeks
van primitieve, genoeglijke badplaatsjes - ik noem alleen maar Zoutelande, zich om
de moeder-badplaats heeft geschaard, dat er blanke duinen in de buurt zijn en altijd
een zoemende, pittige wind die de vanen laat wapperen van de dobberende scheepjes
en de kleine vanen op de tenten der kampeerders. Wie blasé is van de eentonigheid
der badplaatsen, hij moet naar Vlissingen gaan, en zal er zijn oude liefde voor zon
en wind en water terugvinden. Vlissingen is een badplaats, zoals er geen enkele
bestaat!
***
Wanneer de tourist dit alles ontdekt heeft, weet hij nog maar de helft van hetgeen
Vlissingen biedt. Er is te zeilen en te varen op de Schelde. Wat is, voor wie een sterke
maag heeft, en sterke zenuwen, die tegen de suggestie der zeeziekte zijn bestand,
verrukkelijker, dan te dansen op de vrolijke, zondoorschenen golven, en met de pret
van het varen, het genot te verenigen van een der schilderachtigste uitzichten, die er
in Nederland bestaan, het uitzicht op de hoge, goudgele duinen van Walcheren? Een
nieuwe functie gaat zich toevoegen aan de bekoorlijkheden van Zeeland's eerste
havenplaats.
Badplaatsgenoegens, luxe of landelijke eenvoud, naar ieders keus, zwemmen en
baden in veilige baaien, en dàn nog de vreugden die men op de Westerschelde
evenzeer smaken kan als op de Friese meren.
En laat ons Vlissingen niet uit het oog verliezen in zijn hoedanigheid van
springplank naar Zeeuws-Vlaanderen.
Wie kent er in het Noorden en het midden van ons land, dat stukje Nederland, dat
ingedrongen ligt tussen de zee, de Schelde en het Belgisch grondgebied, maar dat
zo typisch Nederlands is als geen ander? Wie kent de oude, schilderachtige,
ongerept-gebleven stadjes, Sluis en Hulst en Sas van Gent, waarvan er sommige nog
door wallen zijn omgeven?
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Heel dat weinig bezochte, maar boeiende en interessante gebied kunt ge van
Vlissingen uit in één enkele vacantiedag bereiken. Zelfs kunt ge uw tochten nog
verder uitstrekken, en de grens over gaan, om in het wondere Brugge het
ongeëvenaarde stadschoon en de zeldzame kunst der Vlaamse primitieven te
aanschouwen, en meteen een kijkje te nemen in de mondaine Belgische badplaatsen.
Want al wat hier genoemd werd, behoort tot de onmiddellijke omgeving van
Vlissingen. En de snelle, behulpzame vliegdienst der K.L.M., die Vlissingen aandoet
op zijn reis van Rotterdam naar de Belgische badplaatsen, maakt het u al heel
gemakkelijk.
Maar als ge terug zijt na al uw omzwervingen, dan zult ge uzelf gelukkig prijzen,
Vlissingen als middelpunt van uw vacantie-genoegens te hebben uitgezocht, want
de rustige aantrekkelijkheid, de volmaakte verzorging zult ge op weinig plaatsen zo
aantreffen als daar!
***
Wat gaan wij in Vlissingen zien? - Er is helaas zoveel vernietigd van de oude
schoonheid in de loop der tijden; vooral het noodlottige bombardement van 1809
heeft het beste van Vlissingen's oude stedenschoon verloren doen gaan.
Maar er zijn, buiten de haven en de strandboulevards, Vlissingen's huidige grootste
aantrekkelijkheden, in Vlissingen enkele dingen, die ieder goed Nederlander moet
hebben gezien. Daar is, tegenover het stadhuis het Beeldenhuis, in 1735 door Jan
Westerwijk gebouwd, met zijn hardstenen voorgevel, versierd met zware marmeren
standbeelden, het huis van den reder Lampsens, met zijn de Ruyter-herinneringen,
de oude klompenwinkel aan het Groenewoud 72, en dan de oude Sint Jacobskerk. Men wordt in Vlissingen overal herinnerd aan de grote figuren die het heeft
voortgebracht. Op de Rotonde, een platform aan zee, waar men nog de vroegere
kazematten vindt, rijst een reusachtig standbeeld van admiraal de Ruyter. Maar
Vlissingen eert niet alleen zijn groten zeeheld, het houdt ook zijn dichters en schrijvers
in ere. In het Bellamypark treft ge een huis met een gedenksteen aan, van den
Zeeuwsen dichter Bellamy en daartegenover een monument ter gedachtenis van
Elisabeth Wolff en Aagje Deken.
***
Maar telkens lokt de zee ons weer, in Vlissingen, en worden wij teruggeroepen naar
de drie grote zeeboulevards, die bij de Rotonde beginnen

32. STANDBEELD DE RUYTER
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en die de namen dragen van drie grote Nederlandse zeehelden: de Ruyter, Bankert
en Evertsen. Nog even moeten wij op de De Ruyter-boulevard de Gevangentoren
bekijken, een van de weinige overblijfselen van de oude, versterkte haven van
Vlissingen, een ronde toren met kantelen voorzien. Maar in zijn vredig binnenste
bevindt zich thans een museum van oudheden, die aan het glorierijk verleden van
Vlissingen herinneren, en waar een eigenhandig door de Ruyter geschreven brief
wel een der grootste merkwaardigheden uitmaakt. Op de ‘Leugenaarshoek’, een oud
bastion vóór de Gevangentoren rusten wij uit, en wij verzinken daar in de machtige
aanblik van de Schelde.
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VI. Tochten door Zeeland
Zeeuws Vlaanderen. Het westen
Ge kunt, indien ge de omweg over Antwerpen - Sint Nicolaas versmaadt, op twee
man i e r e n

Z e e u w s -Vlaanderen bereiken, - met het veer van Vlissingen naar Breskens, en
met het veer van Hoedek e n s k e r k e naar Terneuzen. B e i d e zijn niet meer zo
duur als ze vroeger waren; een hele a u t o w o r d t voor een gulden overgebracht,
en een passagier komt voor vier dubbeltjes aan de andere oever.
Wij zijn nu samen in Vlissingen geweest, dus wij zullen maar meteen het Breskense
veer nemen. De overtocht is een genot op zichzelf. Van de hoge dekken der boot ziet
ge de brede Schelde, waar het altijd boeiend drama van een grote riviermond met de
grote zeestomers, die van Antwerpen komen uw oog gevangen houdt.
Komt ge te Breskens aan, ge zoudt niet vermoeden, dat er zo'n stil in zichzelf
gekeerd land achter ligt. Het is al vertier en beweging wat ge ontmoet. Geweldige
autobussen, in alle kleuren en met een bonte, internationale bevolking bemand, komen
en gaan van de Belgische badplaatsen, die Zeeland vermeld en als een harer
aantrekkelijkheden, en waggelen de boottunnel in en uit, waarin het veerschip zijn
zware last van voertuigen gevangen houdt. Auto's met alle Nederlandse
provincieletters, trams, taxi's, een haven die vol ligt met binnenschepen, en dan in
de buurt nog een vliegveld, dat alles vormt de luidruchtige ontvangst aan de poort
van een der rustigste delen van Nederland. Maar spoedig verspreidt zich het verkeer,
en ge krijgt rust om u te beraden over wat gij wilt doen. Misschien bekruipt u de lust
om u even te vertieren in de rustige duinen of aan het strand, en een bad te gaan
nemen in de Schelde, of wel de vuurtoren
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te beklimmen van welks top ge een onvergelijkelijk vergezicht geniet over de
Westerschelde, de Noordzee en Walcheren. Kiest ge een bad, dan kunt ge vrij baden
aan een veilig strand, en het genoegen beleven, dat de bezoeker van een mondaine
badplaats mist.
***
Maar misschien verkiest ge het, terstond het land in te peddelen. De kalme, vrij goede
weg, die zich vanzelve langs de tramlijn wijst brengt u in het vriendelijk Schoondijke,
een glunder dorp, en dan verder over Oostburg naar Sluis. - Het is een wonderlijk
stadje, dat uit de middeleeuwen schijnt overgebleven. Overal ademt de historie om
u heen, wanneer ge voor het Gothisch stadhuis staat, een burcht te midden van de
stille stad, levend en warm met zijn bakstenen muren en kleurige luiken, of wanneer
ge dwaalt langs de overblijfselen van zijn stadswallen, langs de kleine, antieke kapel,
of, wilt ge verder dwalen, het schilderachtig Sint Anna ter Muiden, de oude, oude
plaats aan het Zwin. En bijna even droom-beneveld is het oude Aardenburg dicht bij
Sluis, in het Zuid-Oosten, met zijn Sint Baaf en zijn oude Kaaipoort.
***
Het zou kunnen zijn, dat ge mij nog niet aanstonds naar Sluis zijt gevolgd, - maar
eerst eens een tijd hebt willen rusten in de zuidelijkste badplaats van Nederland
Cadzand. Ge hebt U dan bij Oostburg naar het Westen gebogen en zijt over Zuidzande
het land van Cadzand ingegaan, of ge hebt reeds vroeger die wending gemaakt, en
aan de kortere weg over Groede en Nieuwvliet de voorkeur gegeven.
Cadzand is een badplaats aan het einde van een landbouwstreek. Het is het land
van de rust, het land van het vrije en ongedwongen leven. Wie genoeg heeft van de
boulevards vol geverfde juffrouwen, van de draaiorgels en de mondaine drukte der
Belgische badplaatsen, - hij herademt in Cadzand. Hier vindt hij een zacht glooiend
strand, zonder verraderlijke diepten of draaikolken, een natuurlijke omgeving met
hoge, heerlijke witte duinen. Boven op de duinen een zeldzaam uitzicht waar telkens
een ander soort landschap het oog houdt geboeid. Aan de ene kant de Noordzee in
haar wijde uitgestrektheid, aan de andere kant het eiland Walcheren, grijs, in de verte
de havenbeweging van Vlissingen en dichtbij de schepen van en naar Antwerpen,
die voorbij trekken dicht onder de wal. En dan wendt ge u om en ziet het goede land
van Cadzand, met zijn weelderige korenvelden, met zijn dorpen met sierlijke torens,
een landschap, waaruit kalmte ademt. En nu is er maar één ding te hopen: dat alle
machten ter wereld zich verzetten zullen tegen het funeste plan, om de zeeboulevard
van Knocke door te trekken tot Breskens. Want als dat geschiedt, dan verliest Cadzand
en de Nederlandse Scheldekust zijn eigen karakter. Want de tegenstelling tussen
Cadzand en de Belgische badplaatsen is deze, dat de laatsten een zielloze
badplaatsindustrie vormen, terwijl het een-zijn met de natuur, met wolken, zee, duin
en strand nog het onvervreemdbaar voorrecht is van hen, die de zuidelijkste
Nederlandse badplaats bezoeken. - Nog een klein post-scriptum over Cadzand. Er
staat in het dorp een gebouw van architectonische betekenis, een zeldzaam, gaaf
gerestaureerde, in zijn simpele schoonheid vlekkeloze kerk. En ook een ander
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monument van schoonheid, de klederdracht, de fijnbewerkte kanten muts, de gouden
oorbellen, de sierlijke mantel met het zijden lint, - zij bleef bewaard in deze ongerepte
plaats.

Zeeuws Vlaanderen. Het oosten
De goede manier om tot het wezen van Zeeuws-Vlaanderen door te dringen is
eigenlijk,
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het helemaal òm te gaan. Per fiets, per auto, per tram kunt gij over Schoondijke IJzendijke en Philippine langs de verzande Schelde-arm, de Braakman, het Oosten
bereiken. Wat gaan wij in Oost-Zeeuws-Vlaanderen zien?
Wij gaan geen industrieën bekijken, want we hebben vacantie. Maar wij mogen
wel weten dat Oost-Zeeuws-Vlaanderen een belangrijk industrieland is, zowel in
Terneuzen als in Sluiskil Sas van Gent. Het Kanaal van Terneuzen naar Gent, voor
zeeschepen bevaarbaar, is de verkeersader waaraan die industrieën zich hebben
gevestigd.
***
Maar ons verlangen gaat uit naar het schilderachtige van stad en land, en naar de
bekoring van historische monumenten.
Ik leid u over Philippine, aan de ingang van de Braakman, over Sas van Gent,
centrum van industrie, maar waar de Kanaaloevers een aardig, fleurig grachtje vormen,
- dwars door het Zeeuws-Vlaamse land, met zijn goudgele korenakkers, zijn donkere
bomengroepen en zijn belommerde wegen, naar een van de oudste, wonderlijkste
stadjes van heel Zeeland, naar Hulst. Zie hier nu een stad onder hoge, beplante wallen
begraven. Binnen die wallen ligt de machtige Sint Willibrorduskerk, met zijn blanke
steen en

33. BIETENOOGST IN ZEEUWS VLAANDEREN

haar rijzige vormen geeft zij de Grote Markt een statig cachet, en tegenover de kerk
het oude stadhuis met zijn breed, eigenaardig bordes, waarin drie wapens in hardsteen
zijn gebeiteld, binnen die wallen, met heur drie poorten, de Bagijnepoort, de dubbele
Poort en de Gentse Poort, liggen de kleine, kronkelende straten met de vriendelijke
huizen, maar de donkere wallen overschaduwen alles in Hulst. Beklimt ge heur
gebergte, dan ligt daar de kleine stad, zo onwezenlijk, zo droomverloren aan uw
voeten, dat ge u even verdwaasd afvraagt, of dit nog iets anders is dan de coulissen
van een toneel, dat straks zal gaan beginnen. - Aan de andere kant van de wallen,
daar gaat de lokkende afgrond open van diep, roerloos water, waar lissen uit oprijzen
en waterlelies drijven - en achter het in betovering bevangen stadje, de diepe,
bezonken rust van het land en de bomen, waarin een enkele vogel fluit.
***
Van Hulst gaat het nu op Terneuzen aan. De weg loopt langs Axel, het oord van de
harddraverijen. Het is een vrolijk, vriendelijk stadje met kleine, kleurige huizen, en
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wilt ge toeven in zijn omgeving, dan vindt ge bij de Axelse Vlassing één wijde
heerlijkheid van water, velden, rietland en fraai geboomte, die u tot mijmeren lokt.
Maar wij willen voort naar Terneuzen. Van Axel komen wij op Sluiskil terug en
dan gaat het langs het Kanaal naar het Noorden.
Terneuzen is drukker, tieriger dan de oorden van roerloze rust, die wij verlieten.
- Het eerste wat men er bespeurt is de bewegelijkheid van het havenbedrijf, zijn
moderne nijverheid en zijn geweldige zeesluizen. - Maar er is te wandelen op de
gedeeltelijk nog aanwezige wallen, er is te hengelen in de binnenwateren, er is te
zeilen op de Schelde.
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Maar de veerboot wacht ons, die ons in veertig minuten zal overzetten naar
Hoedekenskerke op Zuid-Beveland.
Laat bij een bezoek aan Zeeland Zeeuws-Vlaanderen niet ongezien. Het is een
van Zeeland's schoonste gedeelten, en.... het is door zijn geringe afstanden
gemakkelijk te bereiken!

VII. Tochten door Zeeland
Schouwen
Ik heb in de aanvang van mijn verhalen al doen uitkomen, dat Schouwen ànders is
dan alle andere Zeeuwse eilanden. Het is ruiger. De grote winden waaien er feller
over de grijze bouwlanden dan ze het doen over de kleine akkers van Walcheren of
over de groene, door dijken omsloten weiden van Zuid-Beveland. Vluchten van
zeevogels strijken er altijd overheen als legioenen harpijen. Ik kan mij Schouwen
niet denken zonder de hoge, gierende stemmen der

meeuwen. En dicht onder de dijk, tussen Zierikzee en Burghsluis, daar heeft al het
wild gevogelte, dat aan dit eiland zijn karakter verleent, zijn bezige broedplaatsen,
in die merkwaardige stille wateren aan de voet van de dam, die de wilde wateren der
Schelde weert.
Ik heb eens van mijn leven de gewaarwording gehad, alsof ik in een zeilwagen
reed. Dat was toen ik, met de wind achter mij aan, een bollende cape om mijn
schouders, de hoge dijk langs reed, die langs het wijde, grijze water zich uitstrekte
van Zierikzee naar Westen-Schouwen. Het is een hoge dijk, als een bergrug en aan
de ene kant ziet ge over de kolkende golven naar de vage oever van Zuid-Beveland,
en naar de brede, moederlijke Sint Lieven Monster van Zierikzee, die achter de inham
als aan een andere oever verschijnt, maar het land inturende hebt ge de wijde kijk
over de grijze aarde, en al de kleine torens aan de horizont.

Antoon Coolen en P.H. Ritter jr., Zwerftochten door ons land. Noord-Brabant en Zeeland

De wind kan hevig waaien langs de Schouwense kust, en het hoeft u, als ge langs
de Stompe Toren komt, die dichtbij Burghsluis achter de nieuwe zeedijk rijst, maar
weinig inspanning te kosten van uw verbeelding, om de oude sage van de Zeemeermin
te geloven, die van het verzonken Westen-Schouwen gewaagt. Hebben niet de vissers
van het dorp het vrouwtje van den Zeemeerman gevangen, en in hun netten verschalkt
en naar het land gebracht, waar ze met stokslagen werd gedood? Heeft de Zeemeerman
toen niet geroepen:
‘Westerschouwen, 't zal je rouwen
Dat je hebt vermoord mijn vrouwe
Westerschouwen zal vergaan
Alleen de toren zal blijven staan....’

en heeft hij toen niet de golven opgezweept, zodat bergen van water de dijken beukten,
en het water naar binnen vlood en heel het land verzwolg?
***
....Maar laat mij met u mij wenden van deze ruige kusten, en het liefelijke van
Schouwen gaan bezien. Binnen door het eiland slingeren zich vele smalle en bredere
paden, die de dorpen verbinden. Een Schouwens dorp, een dorp als Renesse of
Serooskerke, is een vriendelijke rij van kleine, glinsterende huizen, die in een kring
om de oude kerk te luisteren staan. Wie van de oude dorpskommen houdt, die overal
ter wereld verdwijnen of recht getrokken worden voor het
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verkeer, hij

ZIERIKZEE

reize naar Schouwen, om in een lieflijk verleden zich t e v e r d i e pen.
B u i t e n , langs de weg e n , d a a r zijn de boerderijen, kleurig en helder, met overal
om zich heen de velden van pittig-geurende Oost-Indische kers. En dat is wel een
eigenaardigheid van Schouwen; de menigten van bloemen, die overal in dichte bossen
de huizen omringen en over de landen zijn uitgespreid.
Nadert ge van Renesse en Haamstede uit de punt van het eiland, nadert ge
Wester-Schouwen, waar 's zomers de kleine kolonie van vagebonden huist, die het
leven aan zee boven badkapellen en bridge-geneugten begeren, dan ziet ge, tussen
de akkers en de felle bloemen, opeens de duinen rijzen, midden in het land, de duinen,
die als ruige kamelenruggen zijn, - en dat beduidt ons dan de bekoorlijkheid van het
Schouwense landschap, waar bloemen en bossen en duinen zijn saamgeweven tot
een boeiend geheel.
***
Van het verwonderlijk-opwekkende eiland Schouwen is Zierikzee de onbestreden
hoofdstad. En dat het de enige belangrijke plaats is in het centrum, waarheen zich
alles richt, dat geeft aan Zierikzee zijn levendig karakter. Ik geef aan Zierikzee een
aardige toekomstkans. Want het eiland Schouwen heeft een verkeersstadium
overgeslagen en het jolige, vrolijke Zierikzee profiteert ervan. Vroeger was het alleen
de Rotterdamse boot (op welker dek de reiziger de schitterendste keten van
waterpanorama's ontwaart die er ter wereld bestaat) en de Provinciale Stoomboot op
de Ooster-Schelde, die aan Schouwen (via Goes - Katseveer - Zierikzee) met de
buitenwereld verbinding gaf. En dan was er ook de Rotterdamse tram, die met haar
locaaltreintjes en boten, via Numansdorp - Zijpe de continentalen met het eiland
Schouwen in aanraking bracht.
Al die min of meer gewaardeerde vervoermiddelen zijn er nog, maar nu is ook de
K.L.M. gekomen, die ons in een aantal minuten van Rotterdam op het
zenuw-sterkende Schouwen brengt. Het is te merken; want het is 's zomers drukker
en vrolijker dan ooit in Zierikzee, en de
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34. WISSEKERKE

35. ST. ANNA TER MUIDEN

36. WEEL BIJ 'S HEERARENDSKERKE

37. ZEEWERING BIJ ZOUTELANDE
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39. HAVENTJE. IERSEKE
Naar aquarellen van Willem Jansen
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stad geeft er acht op, want ze heeft haar café's vernieuwd, en in gezellige
pleisterplaatsen hervormd.
Om u een beeld van het stadsgeheel te geven nader ik haar in dit opstel niet uit de
hoogte van een vliegtuig, dat haar aan ons als een klein, sierlijk wonder openbaart,
maar over de vlakte van het water.
Wanneer ge op Zierikzee komt aanvaren, dan ligt het in de verte voor u als een
laag en roerloos schip.
Zijn silhouet is uitgestrekt en ongebogen; aan de ene zijde de kolosale toren van
den Sint Lievens Monster, waar zich een geenszins ontsierende watertoren naast
heeft geposteerd, en aan de andere zijde de massale havenpoorten, met daartussen,
afglooiend, de vormen van huizen en bomen met enkele torens en huizentoppen er
weer tussen.
Het eerste, wat ge ziet als ge door het brede kanaal, dat de Oosterschelde met de
stad verbindt, zijt binnengekomen, is de buitenhaven, met zijn vriendelijke, oude
huizen. En als ge vaste voet aan wal hebt gezet, en de glundere Kade langs stapt, dan
is er het vrolijk gezicht van masten en wimpels aan uw zijde.
Het hart van de stad is de gedempte Oude Haven, een der weinige gedempte
wateren ter wereld, die bijna de schoonheid van een stad verhogen. Is het omdat het
brede plein door vernuftige plantsoenverdeling zijn verhoudingen behield? Of komen
de overdadig-rijke gevels schoner dan ooit hun pronk vertonen in de nieuwe situatie?
Het is zo prettig blij en breed, dat hoofdplein van Zierikzee. Maar aan haar uiteinden
wordt onze stad plechtiger. Ter ene zijde de kerkhof, met kerk en toren, ter andere
zijde de poorten der havens met haar zware verwulven, de Zuid- en Noordhavenpoort,
sterk en solide geplant.
Plechtig en statig is het plein, waarop de kerk en de Sint Lievens Monstertoren
verrijzen. Middenin het plein klimmen de kolossale kolonnaden omhoog van de
tempel, bekroond door een zo ontzaglijke architraaf, dat ze de hele omtrek beheerst.
Maar dan gaat ge verder. Uw stappen klinken op tegen de wanden van het plein, en
daar, achter de kerk, gescheiden van haar door bobbelige keien, verheft zich een
voor-historisch gevaarte. Dat is de toren, een gebergte van torens, ieder voor zich al
ontzaglijk, en zij omsluiten hemelhoge, spitse vensters en portieken, waaronder een
huis wel schuil kan gaan, een bouw, die niet meer mensenarbeid schijnt, maar een
stuk natuur.
Die ruige toren moeten we samen beklimmen, om te genieten van de betoverende
architectuur van zijn verweerde binnenruimte, en om dan te stijgen, langzaam, voetje
voor voetje. Het loont de moeite, want van de hoogste, door dikke muren beschutte
ommegang geniet ge een der schoonste, wijdste vergezichten, die er in ons land
bestaan. Een blik op twee zeeën, die in de verte haar groene en gouden golven stuwen,
een blik op een kleurig stadje met vrolijke, rode daken, en doezelig lommer. Een
blik op de groene landen, met hun wuivende glanzende halmen.
Welk een bewegelijk gezicht geeft deze kleine gracieuse stad, met al haar spitse
topgevelen; en dat golven van gevelen gaat door tot in haar middelpunt, waar de
trapgevels rijzen en boven hen uit de bewegelijke spits van de stadhuistoren met zijn
kleine verdikkingen, als kluwens van touw om de top gewonden en met zijn ijlenden
Neptunus, hoog bij de hemel, waar de winden waaien die komen en gaan van zee
naar zee. Ziet hoe Neptunus wijst met zijn gulden drietand, hij geeft een gebod aan
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de stad, hij geeft een teken aan het onbewust verlangen, dat deze oude koopstad in
de boezem draagt, en dat ze niet opgeven kan.
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Voordat wij ommegaan over de slingerende paden van Schouwen, dat een
onovertroffen gelegenheid biedt voor een autotocht van éne dag, neem ik u nog even
mee naar dat oude stadhuis, met zijn antieke kameren, met zijn aardig, klein museum
in de bovenste verdieping, waar men aan kinderen aanschouwelijk les kan geven in
de historie, en ik vraag u of Zierikzee, het glundere, het bekoorlijke stadje, waar ge
historie, natuur en kunst tezamen vindt (want een kunstzinnig kapper houdt een
permanente tentoonstelling van de curieuste moderne schilderkunst), ik vraag u of
dit Zierikzee de moeite niet loont?
Eigenlijk moest ieder Nederlander het kennen,

40. BROUWERSHAVEN

omdat het zo mooi is, door de lucht in een wip te bereiken, en omdat een bezoek aan
Zierikzee zo overzichtelijk kan zijn. Ge wordt niet moe van verbijsterende
veelzijdigheid, ge geniet alleen en blijft gezond, want de zeelucht staalt uw zenuwen
en de zeewind die over het stadje waait, neemt uwe zorgen mee en verstrooit ze in
de ruimte.
***
Er zijn twee wegen, die leiden van Zierikzee naar de duinen. Ge gaat in ieder geval
de Nobelpoort door, dat prachtige bouwwerk, uit de vijftiende eeuw, met zijn twee
hoektorens, en dan gaat het, langs de omlommerde wallen van Zierikzee, het eiland
in. Langs de dijk zijn wij in gedachten al voortgestuwd door de wind; wij nemen nu
de andere weg, want wij willen één merkwaardige beleving niet verzuimen:
Brouwershaven.
Zo peddelen wij dan, langs de slingerpaden, over de heldere dorpjes Noord-Welle
en Zonnemaire naar Brouwershaven.
***
‘Brouwershaven’, zo zeggen wij tot elkander, lijkt wel het ‘Vere’ van Schouwen.
Wat ligt het daar leeg en wit, aan zijn verzandende haven, nauwlijks een enkele figuur
beweegt zich op het plein aan zijn kop. Daar staat in eenzaamheid, strak opgericht en de wolken die over Zeeland's hemelen glijden trekken hoog boven zijn rijzige
figuur - het standbeeld van Vader Cats, die hier geboren werd, de staatsman-dichter,
de vermaner, de nuchtere profeet, wiens werken nù nog in oer-Zeeuwse gezinnen
naast de bijbel staan op de boekenplank.
Wanneer wij aanstonds zullen gekomen zijn op de bovenzaal van zijn stadhuis,
dan zullen wij kunnen bladeren in de oude folianten, de uitgaven die in Cats' eigen
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tijd werden gepubliceerd. Maar voor wij verzinken in deze literair-historische
herinnering, blijven wij even luisteren naar de stem van Brouwershaven. Het is alleen
de stem van de wind, die zachtjes zoemt in de lege, lichte ruimte.
Och, arm Brouwershaven, wat peinst ge stil en statig over uw historie! Over uw
rijk verleden, stad der brouwerijen en der haringen waart ge, weelderig centrum, dat
in 1582 door Willem den Zwijger verheven werd tot stad. En wel tracht ge nu nog
dapper uw welstand op te houden door uw garnalenvisserij, maar het bruisend leven
van vroeger verging uit uw straten en van uw pleinen.
***
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Toch, hoe hebt ge uw oude Statuur bewaard! Wij toeven genietend voor uw
verrukkelijk raadhuis, dat weelderige monument der Renaissance; hoog en slank is
het opgetrokken, met zijn drie vensterlijnen, de vensters zijn met ronde, versierde
bogen getooid en aan de hoeken van de gekrulde topgevel zijn sierlijke consolles!
En van het stadhuis slenteren wij het stadje door, omdat ons hart uitgaat naar
Brouwershavens tweede historische monument: zijn kerk.
Zij heeft haar plaats gekozen even buiten de bebouwde kom, en is een voornaam,
statig bouwwerk, met onberispelijke verhoudingen. Welk een wijding omvangt ons,
wanneer wij het machtige, in drie schepen verdeelde gebouw, dat uit de 13e en 15e
eeuw stamt, binnentreden. Welk een rijkdom vertoont het prachtige steenwerk, en
hoe ongemeen zijn de grafmonumenten, in renaissancestijl gebouwd. En dan hebt
gij er het beroemde orgel, dat hangt aan de muur van de kerk, en dàn die precieuse
drie steentjes in de Oostelijke kapel, waarop de wapens van Zeeland, Borsselen en
Brouwershaven staan.
***
Maar de treklust krijgt ons al weer te pakken, we peddelen door in het Zeeuwse
landschap. Bij Renesse zien we in de verte het kasteel Moermond rijzen, een sierlijk
gebouwtje met een trapgevel aan de achterzijde, en een hoog opgaande toren, alles
omgeven door lommer en stil water, en verder, bij Haemstede, het slot Haemstede,
een kloek kasteel uit de zeventiende eeuw, dat deftig ligt tussen hoge boompartijen.
Van de duinen van Schouwen zal ik u niet veel behoeven te vertellen. Ge zult ze
zelf genieten. Uren kunt ge er ronddolen, tussen zandheuvels en valleitjes, zonder
dat ge een mens tegenkomt.
Alleen wil ik mijn relaas van Schouwen niet beëindigen, zonder u te hebben
herinnerd aan die twee aardige badplaatsen, Renesse de grotere en Wester-Schouwen
de badplaats met het onmetelijke strand, de vrijste badplaats van Nederland, met zijn
hoge duinen, die bijna als bergen zijn. En ik heb misschien zelfs spijt, dat ik u
Wester-Schouwen noem, want het is er zo heerlijk, dat ik vrees: er zullen tè veel
mensen komen, wanneer men er eenmaal van heeft geproefd!
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De schrijvers en kunstschilder werkten onafhankelijk van elkaar, zodat niet elk
onderwerp, dat de tekenaar koos, ook afzonderlijk in de tekst vermeld is. Wij geven
in dat geval de pagina's aan, die betrekking hebben op dat deel van de provincie,
waar het plaatje thuis behoort.
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