
and, zee, verdwenen land, overwonnen 
zee... Zeeland is een oneindige 
aaneenschakeling van polders en 

wateren. In ruimte én in tijd: geen enkele 
vierkante meter was altijd zoals ‘ie nu is. Elke 
vierkante meter bestaat uit diepe lagen vol 
cultuur en geschiedenis, dan weer land en dan 
weer zee.
Wie een idee wil krijgen van die gelaagde ziel 
van Zeeland, zou eigenlijk met z’n blote poten 
in het slik van om het even welk Verdronken 
Land moeten gaan staan. En wie die letterlijke 
lagen vol cultuur en geschiedenis beter wil leren 
kennen, doet er goed aan met regelmaat het 
Zeeuws Museum te bezoeken.
 
Het Zeeuws Museum beheert, onderhoudt 
en exposeert regionale kunst, cultuur, 
geschiedenis, kleding en gebruiken. Maar het 
is tegelijk zoveel meer dan een opslagplaats. 
Het Zeeuws Museum ontsluit oude Zeeuwse 
lagen, legt dwarsverbanden, haalt dingen uit 
hun context en stelt vragen over onze toekomst. 
Wat is Zeeland? Wie zijn de Zeeuwen? Waar 
komen we vandaan en waar zouden we naartoe 
kunnen gaan? In plaats van een opslagplaats 
is het Zeeuws Museum een werkplaats die de 
identiteit van Zeeland laat zien, ter discussie 
stelt en helpt te herijken. 

 
Dit is Zeeland
Sinds dit voorjaar is in het Zeeuws Museum 
de nieuwe permanente tentoonstelling Dit is 
Zeeland te zien. Het bestaat uit honderden 
stukken, die het verhaal van Zeeland en de 
Zeeuwen door de eeuwen heen probeert te 
vertellen. Op het land en op zee, in vrede en in 
oorlog, aan de macht en in de luwte, in een leeg 
en in een overbevolkt gebied. 
Natuurlijk laat de tentoonstelling topstukken 
zien als ‘Gebed voor de maaltijd’ van Jan Toorop 
en ‘Blauwe Boom met golvende lijnen I’ van 
Piet Mondriaan en de beroemde Zeeuwse 
wandtapijten. Heel belangrijk is daarnaast de link 
met het heden. Zo maakte ontwerperscollectief 
We Make Carpets speciaal voor Dit is Zeeland drie 
installaties van schelpen.
Voor de inrichting van de tentoonstelling is het 
Zeeuws Museum een samenwerking aangegaan 
met het vormgeversduo Toon Koehorst en 
Jannetje in ’t Veld. Hun smaak, ideeën en 
materiaalgebruik sluiten naadloos aan bij de 
hoge eisen van  het museum.
 
Herbezoek
Het is goed dat bezoekers van onze provincie 
het Zeeuws Museum in grote getale weten te 
vinden. Maar het Zeeuws Museum heeft een 

veel grootsere opdracht dan het informeren van 
bezoekers. Het museum laat zien hoe Zeeland 
was en wie wij waren. Het museum helpt op 
basis daarvan te definiëren wie we nu zijn en, 
met wat fantasie, wie we kunnen worden. Een 
regelmatig bezoek waard.
Dit najaar in het Zeeuws Museum:
 
ROMEINSE KUST - Een tentoonstelling die de 
Nederlandse kust afreist en een beeld geeft van 
de handel en wandel aan de kust in de Romeinse 
tijd. Zeeland, waar de beroemde lokale cultus 
rondom de godin Nehalennia tot bloei kwam, 
speelde toen al een belangrijke rol in de handel 
met Engeland. Een unieke collectie wapens, 
kostbaarheden, huisraad en handelswaar, 
nu nog in het Muzee Scheveningen en van 
18 november tot en met 6 mei in het Zeeuws 
Museum.

LANDSCHAPPEN (JOS DE PUTTER) - Jos de 
Putter is bekend als maker van de documentaire 
‘t is een schone dag geweest, over het laatste 
jaar van zijn vader als boer. De thema’s afscheid 
& roots zijn een centrale rol in z’n werk blijven 
spelen. Landschappen (18 november tot en met 
6 mei in het Zeeuws Museum) is een 

serie van zes video-installaties van de laatste 
landarbeiders die gedurende hun lange leven 
compleet vergroeid zijn geraakt met de Zeeuwse 
klei. Melancholie, traditie en een ongrijpbare 
binding met het Zeeuwse land.
 
 
Meer info: www.zeeuwsmuseum.nl
 
Wie wel in is voor regelmatig herbezoek, kan 
Vriend van het Zeeuws Museum worden; voor 
25 euro per jaar kun je dan altijd gratis naar 
binnen.
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