Aan de leden van de Provinciale Staten van Zeeland
Provinciehuis Abdij 6
4331 BK Middelburg
Tholen, 12 augustus 2022
BEZWAARSCHRIFT
Geachte dames en heren,
Hierbij maak ik bezwaar tegen uw voorgenomen besluit om na verloop van enige tijd het snijden van
lamsoren en zeekralen te verbieden voor inwoners van het eiland en de gemeente Tholen.
Zeegroentes snijden en kreukels rapen is al generaties lang op de schorren van ons eiland, een
gewoonterecht. Ik heb nagezocht waaraan een gewoonterecht moet voldoen en vond de volgende
definities:
Gewoonterecht is recht dat gebaseerd is op gewoonten. Een belangrijk kenmerk van
gewoonterecht is dat het van generatie op generatie mondeling wordt doorgegeven. Aangezien
gewoonterecht ontstaat vanuit de samenleving is het de tegenhanger van wettenrecht, dat door
de wetgever aan de samenleving wordt opgelegd, het moet een maatschappelijke gewoonte zijn.
De gewoonte mag niet beperkt zijn tot enkele individuen, maar moet worden gedeeld door de
samenleving in haar geheel, of in ieder geval door een grote maatschappelijke groep.
Als u, geachte leden van ons provinciebestuur, bovenstaande goed leest, dan zult u met mij tot
de conclusie komen dat de snijders en rapers geheel aan de bovenstaande definities voldoen.
Toen ik als kind van zeven na de oorlog en de evacuatie terug in Oud-Vossemeer kwam,
moesten mijn ouders eerst een dikke laag modder uit hun huisje opruimen. Hoe blij dat ze waren
weer terug waren op onze geboortegrond te zijn, ik herinner mij dat bijna 80 jaar later nog als de
dag van gisteren. En wat waren ze berooid en arm die eerste jaren van de bevrijding. Gelukkig
woonde er in de Kalisbuurt een man die een groot stuk van zijn leven op de schorren moet
hebben doorgebracht. Lamsoren, zeekralen en kreukels te koop, roepend door alle straten van
ons dorpje, in de perioden dat ze rijp waren om gesneden te worden. Mijn moeder was dolblij als
hij langskwam. Dan kon ze dat vitaminerijke voedsel voor een prikje kopen en haar grote gezin
mee voeden. Haar ouders en grootouders hebben ze gegeten en de man van mijn dochter is
ieder jaar blij als hij ingeloot wordt en een poosje mag snijden op het schorre. Van generatie op
generatie dus en dat geldt voor heel veel mensen op ons eiland en Sint-Philipsland.
Reden waarom ik bezwaar maak tegen uw voorgenomen besluit. U heeft de taak om voor het
welzijn van alle Zeeuwen te zorgen. Voor veel Tholenaars en Fliplanders geldt lamsoren en
zeekralen snijden zonder meer als een stukje welzijn. Ik vertrouw dat u ons vertrouwen in u zult
herstellen, zodat de zeegroentesnijders hun traditie voort kunnen zetten.
Met de meeste hoogachting.
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