Uit de Zak
van Zuid-Beveland

HET ANDERE
ZWARTE GOUD

Frisdrankproducent Hero is grootafnemer
van het zwarte goud uit de Zak. Perfect voor
cassis, vindt de limonademaker.
Want Zeeuwse zwarte bessen zijn zoeter dan
andere. En da’s ideaal.
De teelt van de bes gaat ver terug. Volgens
sommigen heeft het alles te maken met de
bedijking van de Zak van Zuid-Beveland,
in de middeleeuwen, door Vlaamse
monniken. De veranderden de uitgestrekte

schorren en slikken in vruchtbare polders.
En op die zware zeeklei voelt de ‘cassis’
zich prima thuis. Zeker op de zonkant
van de honderden binnendijken, waar de
bessenbosjes ooit voornamelijk groeiden.
Nergens ter wereld vind je op zo’n klein
oppervlak zoveel kilometers dijk als in de
Zuid-Bevelandse Zak - niet voor niets een
officieel ‘Waardevol Cultuurlandschap’.
De bessenstruiken verplaatsten zich na
verloop van tijd van de dijkhellingen
naar de vlakke polders. En ergens in het
laatste kwart van de twintigste eeuw werd
het mogelijk ze machinaal te oogsten.
Een stel slimme Bevelandse boeren stak
toen de koppen bij elkaar en investeerde
in een enorme plukmachine. De rest is
geschiedenis.

Hero koopt dan wel een flink deel van de
jaarlijkse oogst, de Bevelanders weten zelf
ook goed raad met hun zwarte goud.
Van zwarte bessensap, -jam en -bonbons
tot zwarte bessenmosterd, -bier en -wijn.
Vlaggeschip van de zwarte bessenvloot is
de Crème de Cassis de Zélande - een zwarte
bessenlikeur die nogal ’s met champagne
wordt gemixt tot een kir royal. Een prima
aperitief voordat de tafel wordt gevuld
met ander mooi Bevelands spul: schaal- en
schelpdieren uit Yerseke.
Zuid-Beveland, waar zwart landgoud en
zwart zeegoud welvaart brachten. Je kunt
het als eiland slechter treffen.
> www.zekerzeeuws.nl
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wart goud. In sommige streken
bedoelen ze er steenkool mee, elders
bijvoorbeeld olie. In Zeeland denken
we meestal aan mossels, het zwarte goud uit
zee. Maar er is ook zwart Zeeuws goud van
het land. Zwarte bessen. De Zak van ZuidBeveland is goed voor 75% van de Nederlandse
productie van dit volzoete fijnfruit.

