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De grijze, zuigende modder herbergt vele karkass6n:
Bomen, runderen en ook mensen kwamen hier iam-
merlijk om. Schepen varen €r met sen grote boog
omheen. Dit niemandsland, het Verdronken Land van
SaeÍtiághe, is uniek in West-Europa. Nergens anders
ligt zo'n groot brakwaterschor, dootsneden met.diepe
kreken en begroeid met planten als schiinspurrie, zee-
kÍaal en lèpêlblad. Vroeger lagen hier dorpen. De zee
vaagde i?s weg. Bij storm willen de verzonken kerk-
klokken nog weleens luiden.
Wii doolden door een -bijna- vergeten stre€k. '

Door Frank Flippo

werd haar verkonfigdi dat het zee- gehoord, dat luiden van die klok-
water reeds al het land had onder- ken.' Hii wijst op een wijzerplaat
mijnd. Haastig vluchtte ze weg 'De barometerstand loopt 4ngst-
vm de boerderij, zo bleef zij wekkend terug en er komt'een
gespaad voor de straÍ. Op storm opzetten. In het gebrul en
Allerheiligen, 1570, kwam een * gehuil boven de moddervlakte
impetuewe vloed opzetten die de ,! hoor ie het geweeklaag vm de

riike polders in vlood. Zo werd i gestonenen, en daabovenuit het
SeaÍtinghe door de zee veswol- i luiden van de doodsklokken van

tft

lijk tot spoed te manen. Ze gelo-
ven niet dat het water zo hsd
gaat. Saeftinghe bij eb ziet er
bedrieglijk vredig uit.'

Kreken
In het bezoekerscentrum kiiken
we geboeid naar een bak met drijÍ-
zand. Een druk op de knop brengt
het in beweging. Luguber slurpend
verzweJ.gt het een reddeloos plas-
tic poppetie. Even hulpeloos als
het poppetje zijn de zmdzakjs .

waamee je een gesimuleerde dijk-
doorbruk kunt stelpen.
Onze groep bestaat uit zestien
man, merendeels Zeeuwen. Gids
Louis neemt bns mee naa de
scheidingsdi jk waàrachter het
schor zich uitstrekt en wijst langs
de omtrekken. Een mild juizon-
netie speelt over de zachtgroene
vlakte. Een vage zilte lucht wait.
van het schor, verhengd met -.
'bloemengeuren. Tegen de horizon
ligt de blauwe sliert van de
Wesrerschelde, met oceamsto-
mers erop. Dit levende schilderij
kent een duideliike begreuing
am de rechterkmt: da doemt
het schoorstenenwoud op van de

Áltwerpse haven.
'Hjer van bovenaÍ lijkt Saeftinghe
een gesloten vlakte, maal hoe ver-
der je trekt, hoe meer kreken je
door moet. En hoe dichter bij de
Schelde, hoe dieper en breder ze
worden', zegt Louis. De Schelde
kunnen we vandaag niet bereiken,
mders haalt het wassende watel
ons in. Spijtig stelt Louis vast dat
we eerder hadden moeten vertrek-
ken, voor negenen, dan was het
nog wel gelukt.
We begimen oroe exculsie over
een vlakte van gebarsten klei,
begroeid met ruwe grassen en dis-
tels. Nu is het iui en komt de
begroeiing tor ons middel. ln
augustus reikt die soms tot boven
je hoo{d. Sneller dm veryacht
baggeren we door de eerste kreek-
ja. Als enige draag ik strandglm-
pen in plaais vm limen. Dai
wordt soppen. Weer op het droge,
komt het brakkle schuin er met
elke stap met gulpen uit.
De kreekbeddngen zitten vol zui-
gende klei en de wmden zijn
spekglad. De bodem is ribbelig
met roestbruine strepen. Volgens
Louis brakwaterplmkton, Temi jl
hii vertelt, zirken oEe voeten
wê9, Je mo8t rt€eds voratápFu, .

want ie staÁt oi drijÍzud. Het sltb
smakt gulzig als ik me losruk,
alsoÍ het piin voet Íiet tegeuin ..

prijsgeeft. Bij elke nieuwe stap
siddert de klei. ' "
Met zo groot mogelijke stappen
klimmen we weer omhoog en
verderop een nieuwe laeek ir,
Bj.ina gaat het mis, Steu.maar op
mij, zegt een Íorse Zeeuw.
Woorden die aI vaks klonken in
de strijd tegen het water, Ttvee

lceken verder ga ik languit.
Gympen zonder proÍiel. De mod-
der is verkoelmd en droogt snel.

Schijnspurrie
Met een stokje roert Loui.s in het
planktoa Hij roert in de oersoep,
met elke beweging wentelen
Damins gedachten naar de opper-
vlakte. Het is bijna windstil, ide-
aal voor muggeuwermen die bi.i

voorkeur plutsnemen op kuiten.
Er groeit hier een alsemsoort die
in gedroogde vorm muggenwerend
schijnt te zijn.
Dan stám we stil bil de schiin-
spurie. Bii de Iichtste amaking
klappen de bloemblaadjes dicht.
De spunie wordt nooit moe:
steeds opnieuw vouwt het blik-
semsnel zijn blaadjes dicht en ..

opent ze weer. We lopen ilmid-
dels door één grote, ziluge.g4oegq-
etuir. Hier heb je de.zeepinzie,
niet te veffafien met het oneet-

Krekenloop door

- Wfr11':g:.:*gi,i';3,
geeld boek lees ik de tekst: 'Van t
vetdroncken landt SaeÍtinghe'. Na
het lezen weet ik clat ik erheen
wil:
'Het land am de Schelde was
mooi en vruchtbar met vele lief-
lijke dorpen, wamm SaeÍtinghe
met een kasteel en twee kerkcn
het voomstê was. Maar de
toenemende rijkdom bedierÍ de
itrwoners en gecorn:mpeerde hen
met iidelheid en hovaardij. De
dorpels die ze voor hun huizen
legden waren van goud en ook
hu pauden besloegen ze met
goud. Nadat ze arme lieden had-
den verjaagd met stokken en hon-
den, zon God op wraak. 'Wondere
voortekenen en maningen van
hmgende straf' deden zich voor,
maar hm boosaardigheid had hen
doof en blind gemaakt.
Een schipper vilg een zeemeer-
min. Toen de meerman kwam
aangedreven en smeekte om zijn&

- 
vrouw terug te kriigen, schold de
visser hem uit met schimpige
taal. De meerman riep toen boos
en luid:'Het land van SaeÍtinghe
zal vergaan, alleen de torens zu[-
len blijven stun.' Maar de inwo-
ners gi.ngen door'met hun slempe-
rijen en vonden geen tijd om hun

:- dijken te voorzien. Toen een aÍme
dienstmeid 's moÍgens water
kwam scheppen uit een stenen
pD, zagze et zeevissen il zwem-
men, Hierdoor begreep ze en zo

gen met al haar huizen en inwo-
ners. Alleeí de torens bleven nog
enige tijd boven het zeewater uit-
steken tot ook zii verzonken in -

het water. Soms kan men hun
klokken nog horen luiden tot ons
aller vermairing.' {Vrii vertáald uit
een zestiende-eeuwse tekst.)

KerkhoÍ
De nrcht vooraÍgaand am de
tocht droom ik dat ik over een
hoge dijk loop langs een grijze
slikvlakte. Vlak onder de dijk kijk
i.k op de verueerde, verzakte zet-
kenvloer van een ovenol kerkhoÍ,
met naden vol vocht en roest,
omringd met een lage nuur die
het water net buitensluit. De
doodgraver loopt erbij, kijkt
triomÍantelijk omhoog en Íoept:
We zitten bijna vol, mar de zee
biedt ruimte zat. Kijk eêns wat
een mooie plekjes ik heb! Zoals
een schilder zijn schilderij uit-
breidt door over de lijst heen te
schilderen, zo heeft de doodgraver
in het slik buiten de wal extra
graven gemaakt. De grij-
ze stenen liggen een
handbreedte onder
water. 'Dit zijn
de jammerlij-
ke doden van
SaeÍthghe',
Íoept hij.
'Weleens
gehoord
van
Sae{tinghe?

Je hebt nog
nooit zoiets

het verdronken SaeÍtinghe:
Mensen zien dm dingen die niet
van de hemel en ook niet vm
deze aarde zijin.. fe vraagt je af oí
je de laatste uu geslagen heeÍt, ie
waant ie bij een wake voor dui-
zend doden. Het beste kun je dan
drinken. Drhken tot je erbij neer-
valt..' De wekker gaat.
Om halÍ vijÍ stappen we in de
trein; een deken van ochtendmist
bedekt de slapende koeien in de

velden. Via Den Bosch en
Roosendaal reizen we naar het
veer van Kruiniagen. Een verÍe
van snelle verbinding, wel de
enige die zo vroeg al functioneert.
De veaboot is bijna een anachro-
nisme; dit is het Zeeland van vóór
de stormvloedkeringen.

Diny, de inÍormatrice van het
bezoekerscentrum

SeaÍtinge heeft als
I '- excursieleider

weleens moe-
ten zwem-

men: 'We
wren al
laat, en
toen ver-
stuikte
een
mevrouw

haar
enkel. We

probeerden de pas eril te houden,
maar die verstuikiag hield behoor.
lijk op. De kreken vulden zich. De
laatste kreek voor de droge wal
moesten we overzwemmen. Het
stroomde stevig en we werden
doornat. Gelukkig konden we
droge kleren lenen op het bezoe-
kerscentrum. Mensen ziin moei-



bre blaasjeswier, lekker bij de
salade. 'Kappelaars {inwoners vm
Westkapellef eten ze wekelijks'
zegt een man. H.il km het weten,
wánt hii komt er vmdaan.
Je leeft daar helemaal in een
zout milieur Alles is er zout,
zelÍs de lucht. |e loopt buiten, je
likt am ie lippm en het is zout.
Kiik, daa heb ie zeekraal, die
smaakt'Iékker met gestoofde
lmsbout. Het is een soort vet-
plmtie, groeit alleen op kale met
zeewater doordrenkte klei. De
kleine zeekraal wordt snel over-
vleugeld door andere, drrs hij
zoekt de noeiliikste plekten op,
die vaak onderlopen. En hier
staan hele trossen zeeaster, lams-
oor €n eetbaaÍ zeewier. Allemaal
even hartig, vitaminerijk en sma-
kelilk. Deze groentes kun je aan-
rullen met koklels, alikruiken
of andere weekdieren.'
'De zw{e metalen uit
Antwerpen moet je dan zeker
wegdenkenl', vraag ik. Iemmd
draait zich om: 'Nou, ik kom het
hier regelmatig plukken, eet het
al tijden; nooit ergens last van.
Kijk, lepelblad. Zit barstensvol
vitamine C. Zeelui namen het ln dit stuk bedding zo dicht bii
mee tegen de scheurbuik.' Ik,' . de Schelde ligt volop turf, die
proeÍ en walg. Het lijkt wel gal. komt vmonder de kleilaag. Daar
Op veel plaatsen in de kreekjes ligt een metersdikke laag stok-
bonelt zoet water onhoog. De oud veen. Bij sterke stroming
brometjes zijn te herkennen als slaan er stukken yanaf. De steek-
gaatjes in de grond waar belletjes gaten van de turfwinning zijn
uit komen.. hier en daar nog goed te zien.

Louis raapt een stuk op en breekt
Ovortiiên het open. Moet je ruiken, zegt hij
De enige oneffenheid in dit deel en snuift genietend. De zure,
vm Saeftinghe komt in zicht. bedorven lucht kan mit niet
Schaapherden en vissers kwa. bekoren. Het binnenste is ruur-
mm hier vaak het ebtij afwách- rood, het lijkt wel kersenhout,
ten, als ze niet meer terug kon. mar het is gemummiÍiceerd ber-
den naar de wal. Overtiien noem- , kenhout, duizenden jaren oud
den ze dat. Het heuveltie is niet. ', Nu ik letterliik met miin neus op
meer dm tien stappen breed en ' dit stukje vene verleden wordt
lang en een meter of viif hoog. gedrukt, zie ik wat deze boom
Het is een natuurliike verhoging' heeft guien,; In lmge gewaden
die pas in deze eeuw veriler-werd , géhulde vissm mieren lanes, uitri. :. ..,. -_ . ..1 -'. r-

plekkeri paali
dat èrnogsraardimde als,:,, i - w"riingènli8lÍii#iiet;eteï
schaapskooi. Het gÍaÍ van de her- daken.. , r

derplan ging niet door en het
raaigras bleef.
Ondanks de gecancelde ontgin-
ningsplamen gaat de verlanding
door. De Schelde bliift slibaan-
voeren en de grond komt daar-
door steeds hoger te liggen.
Zonder schapen en andere
beheersmaatregelen-verandert
Saeftinghe in moerasbos.
Voorlopig zorg het Zeeuws
Lmdschap dat dat niet gebeurt.
En als het een beetie meezit,
komen er zelfs schoren bij. Het
Zeeuws Landschap zou lgaag wat
stukken langs de Schelde ontpol-
deren. Een breder waterbekkm is
goed voor de Schelde en het
omliggende land: Het helpt dijk-
doorbraken voorkomen want een

r bieed bekken vangt,veel meer
I lÍat€r op en km plotselinge
watêrstii$ngdi'vèel betêr aari.
Het Scheldeslib zou over een veel
Srotere oppenlakte.worden ver-
spieid. Het zou hèt verlmdings-
proces vm Sae{tirghe ook vertra-
gen. De vaargeirl zou veel mhder
vaak hoeven worden uitgediept.
Maa helaas, vóoilopig gaan de
ontpolderingsplanhen niet door.
Veel Zeeuwen ziji tegen. Lmd
dat 'luctor et mergo' moeizaam
is gewomen op de zee, vaak ten
koste van mensenlevens, nu zon-
der meer weer am de golven
prijsgeven? Dat nooit.

Driifzand l
'Hier moet ge eveh oppassen,,
waarschuwt Louiè. Dit is driil-
zmd van de gevaarlijke soort:
bleke drab die in vette randen
tegen de kreekwmden ligt. Een
meisje roept: 'Ik zit yastll Met
vereende krachten trekken we
haar los; een laars bliift achter.
Inmiddels stromen er beekjes aan
onze voeten. We nemen de nood-
route: een dijkje dat een heel
eind het slik in steekt.
Rondspeurend ááà weémde
plmten, ben ik de laatste die het
vollopende Saeftinghe verlaat.
Bovenam de dijk wacht een man
op mii. Het is eeÍl van de wien-
delijke'Kappelars'. \{e lopen
samen op en passèren bloeiende
vlierbomen. Hii vertelt hoe hii
als iongetje fluities maalcte van
Ylierhoít.. Ziinubuw geeft ne
even latereen itCept voor vlier-
bloesem3iroopl Mtuumensen,
thuis drinken zéÍater uit de
Íegenton. 'Dat wordt regelmatig
Èetest. Het Smaakt beter dan het
laamwater in, Rotterdám..
Bij het bezoeliehícèntrum vinden
we een contafuter,vol weggegooi-
de rubber laazeh. Helaàs vind ik
niets in miin.máàf: \{e riiden
terug met eeri ïaiÍ de exiursie-
gmgers. Odëétubbra lezen we:
'Sinds Zeeui'stlándschap hier:
meer diefstal, mèêr sbhade,

hoe lang nog?' Boze buulman
roert zich. Wat een ouin. Ik kan
me niet v'oorstellen dat dit bezoe-
kerscentrum een vlieg kwaad
doet. Maar wat zijn ze hier
gewend? We missen de pont op
een haar. Dat wordt rustig zitten
en wachten; in Zeeuws-
Vlaanderen tikt de klok trager.
Een dik halÍ uur later zie ik hoe
de golfjes op de boeg van de veer-
pont uiteenpatten,
Ditzelfde water wist nu il
Saeftinghe oue voetstappen uit,

derehond, een onopvallende bult, :' " ,

ligternaast.. - ' :' Raaigiils.'
Vmrbii de.heuvel wordt - .. . --. , We lopen over Engels raaigas,
Saeftinghe snel onherbergpamc. dat zie ie hier veeÍ. Ontgimers
De kreekwmden zijn nu meters- plmtten het honderd jaár geleden
hmg en de bodems zijn zmderig massaal aan. Het is tmi, hèt wor-
geworden- De middag vordert en telt diep en het goeit snel. AJs je
door een kijker zie ik het vloed- dat een pau seizoenen zijn gang
water am de Scheldeoeveral bin-. laat gam; komt eÍ snel meer hou.
nenstromen. '1' vast in de grond. Maar het pol-
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