
‘D
aar is de zee.’ Tijs Vervaet
(22) wijst naar het punt
waar de weg de bakste-
nen kade raakt. Nog een
kilometer of twee lopen,

schat hij. Rechtdoor, in de regen, met
links een aardappelveld en rechts ‘De
PABO’, een fabriek waar seksspeeltjes
worden gemaakt. Walsoorden, een
dorpskern aan de Scheldedijk, op de
oostpunt van Zeeuws-Vlaanderen, is
niet per openbaar vervoer bereikbaar.
Tijs maakt tempo, soppend in zijn natte
gympen, een sjekkie in zijnmondhoek.
Dit is het einde van een lange reis. Twee
uur in de trein, twee uur in de bus. In
lijn 19 van Breda naar Hulst, via Antwer-
pen, heerst de sfeer van een buurthuis.
Opmerkingen over nieuwe kapsels en
vragen naar de gezondheid van familie-
leden kaatsen heen en weer tussen de
natte jassen en de weekendtassen.
Voor autolozen is het één van de twee
toegangswegen naar Zeelands onder-
kant. Bus 19 bedient de oostkant van de
regio; de dorpen Hulst en Kloosterzan-
de, ‘Klooster’ zeggen de Zeeuws-Vlamin-
gen. De mensen uit Terneuzen en de
westkust gaan met de trein naar Goes
en danmet de bus door de tunnel.
‘Alswe zo vande snelweg af zijn,moet je
kijken. Daar is het mooi.’ De weg voert
langs uitgestrekte, zompige akkers.
‘Groen met bruin,’ dat is typisch
Zeeuws-Vlaanderen. ‘Petètters, gjèst en
tèrf’, Zeeuws voor aardappels, gerst en
tarwe, met è’s zo lang en plat als de pro-
vinciale wegen.
Sinds hij vier jaar geleden naar Utrecht
verhuisde om literatuurwetenschappen
te studeren, cultiveert Tijs zijn Zeeuws-
Vlaamse accent. ‘Op de middelbare
school deed ik mijn best om accentloos
te praten. Nu vind ik het juist mooi. In
Utrecht praat ik ABN, hier dialect.’
Bij de overstap in Hulst kijkt hij reikhal-
zend naar de cabine van elke passeren-
de bus. Zijn vader is hier buschauffeur.
‘En zoveel lijnen zijn er niet, ik geloof
nogmaar een stuk of vijf, dus de kans is
groot dat hij hier langskomt.’
Zeeuws-Vlaanderen is een krimpregio.
De zichtbare bewijzen van deze demo-
grafische situatie liggen voor het opra-
pen. Veel fotografen reden erheen om
de dichtgespijkerde huizen in beeld te
brengen, de gesloten cafés waar je door
het raamhet stof opde tapkunt zien lig-
gen, en vooral het groeiende legioen be-
jaarden.
Van de ruim hondderduizend Zeeuws-

Vlamingen is 20 procent ouder dan
65 jaar. Tegenover een landelijk gemid-
delde van 15 procent. In 2030 zal het
aantal 65-plussers in het gebied verdub-
beld zijn, schat het CBS. De totale
Zeeuws-Vlaamse bevolking zal met
12 duizend zielen krimpen.
De tweede oorzaak van de krimp, de
wegtrekkende jongeren, isminder foto-
geniek, maar minstens even problema-
tisch. Van de vwo’ers en havisten verlaat
een derde de regio. Hoeveel van hen er
terugkeren is niet bekend.Maar als je ze
op twee handen kunt tellen, is dat veel.
Van de vmbo’ers verhuist maar 8 pro-
cent naar elders. Naar schatting zal het
aantal vertrekkers de komende tien jaar
met 5 tot 15 procent toenemen.

Vergrijzing
Een ‘braindrain’, in de taal van statistici
enbeleidsmakers. ‘Dat is al jaren, decen-
nia, aan de gang,’ zegt Jaap Sala, ‘alleen
ga je nu, in combinatie met de vergrij-
zing, steeds meer merken van de gevol-
gen.’ Tot een maand geleden was
PvdA’er Sala burgemeester van Sluis, de
meest westelijke van de drie Zeeuws-
Vlaamse gemeenten.
Waar je de invloed van de krimpmerkt?
Daarover kan Sala kort zijn: ‘Overal.’
Winkels sluiten, net als bibliotheken,
cafés en clubs. Dat laatste tot frustratie
vanmiddelbare scholieren, die voor een
spannende uitgaansavond aangewezen
zijn opMiddelburg of Antwerpen.
Ook de politiek kamptmet gevolgen van
de vergrijzing. ‘Veel raadsleden zitten er
al dertig jaar,’ zegt Sala. ‘Die zijn nouniet
bepaald wat je noemt vooruitstrevend.’
En dat is onhandig, in een gebied waar
vernieuwinggeboden is omeenpassend
antwoord te vinden op de veranderende
bevolkingssamenstelling.
Bij de landelijke verkiezingen stemde
20 procent van de Zeeuws-Vlamingen
op de PVV. Dat percentage is vergelijk-
baar met andere rurale gebieden. Maar
gelukkig wordt Sala er niet van. ‘Het
conservatisme wordt er hier steeds
scherper op.’
‘Verjonging is heel welkom, gelukkig
zijn er de afgelopen gemeenteraadsver-
kiezingenwel eenaantal jongerengeko-
zen.’ Het liefst zou hij zien dat meer
hoogopgeleide jongvolwassenen zich
in de regio zouden vestigen. Of het ge-
boren Zeeuws-Vlamingen zijn, of im-
port, is hem omhet even.
Begin dit jaar sloegen de drie gemeen-
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ineen in project NU.2021.nl. Via een web-
site en een serie bijeenkomsten werden
deZeeuws-Vlamingengestimuleerdmee
te denken over de vraag hoe hun regio
ondanks de krimp een prettige leefom-
geving kon blijven. Het binden van jon-
gerenwaseenvandespeerpunten.De re-
sultaten van het project worden eind dit
jaar openbaar gemaakt.

Toevluchtsoorden
Het grootste probleem is dat mogelijk-
heden voor jongeren, vooral voor hoog-
opgeleide jongeren, beperkt zijn. De
Terneuzense dependance van de Hoge-
school Zeeland, biedt vijf opleidingen
aan: vier economische en een tot basis-
schoolleraar. De dichtstbijzijnde Neder-
landse universiteit is de Roosevelt Acade-
my in Middelburg. Naar afstand geme-
ten zouden de universiteiten van Gent
en Antwerpen de meest logische toe-
vluchtsoorden zijn, maar de meeste
Zeeuws-Vlamingen kiezen voor Neder-
lands onderwijs.
Ook de arbeidsmarkt is beperkt.

Zeeuws-Vlaanderen heeft twee grote
werkgevers: zorgkoepel ZorgSaam en
Dow Chemical, het bij Terneuzen gele-
gen fabriekscomplex die de regio in de
jaren zestig van de vorige eeuw uit het
slob trok. Verder zijn er de traditionele
neringen: de scheepvaart, de midden-
stand en het boerenbedrijf.
‘Volluk’, roept Tijs als hij het terras van
zijn ouderlijk huis op loopt. In de bij-
keuken omhelst hij zijn moeder, Chan-
tal Vervaet (52). Binnen laat hij z’n rug-
zak op een stoel vallen. Een naslagwerk
over Albert Camus glijdt naar buiten en
landt met een doffe klap op de plaatse-
lijke editie van BN/De Stem. ‘Wil je eten?’
Haar zoon kijkt bedenkelijk. ‘Het bijna
zes uur.’ Tijs is nog niet overtuigd. ‘Ik
heb courgettesoep, uit eigen tuin.’
Alle drie de kinderen Vervaet zijn uitge-
vlogen. Tijs’ oudere broer woont ook in
Utrecht. Zijn zuswoont in Bergen, Noor-
wegen. Eerder, in de bus, heeft Tijs het
vermoeden uitgesproken dat zijn moe-
der dat jammer vindt. ‘Vroeger zeiden
ze het al tegen haar: Chantal, wat kun-

nen die kinderen van jou toch goed le-
ren. Die houd je later vast niet hier.’
Lepelenduit zijnkomsoep, vraagthijhet
haar direct. Chantal schudt haar hoofd:
‘Als je jong bent en je hebt de mogelijk-
heid om weg te gaan, moet je dat doen.
Als ze hetmaar naar hun zin hebben.’

Thuisblijven
Zelf heeft ze nooit de behoefte gevoeld.
‘Vroeger was dat niet hè, dat ze
allemaal gingen studeren. Ik werd al
vroegmoeder en ik was zo’nmoeder
die thuisbleef voor haar kinderen.’
Toen die waren vertrokken is ze weer
gaan werken, als verpleegster in het
ziekenhuis van Hulst.
Jasmijn Pauwels (17) wil ook weg. Ze zit
in ‘Het Klapkot’, een langdurig aan zon
en regen blootgesteld tuinhuisje op de
kademuur. Het is de hangplek van de
dorpsjeugd, getuige de met watervaste
stift opgetekende hartekreten op de
wand: ‘MensenuitHulst leven langer en
hebben geen kutkop zoals ze in Terneu-
zen hebben’ of, ‘Rob, loop naar de
maan.’ Jasmijn heeft de hele middag
erotische artikelen verpakt bij PABO, als
vakantiebaantje. Tijs kent ze uit het
dorp, of uit de straat. In Walsoorden
komt dat op hetzelfde neer.
Als hetmooiweer is, sprongen zehier in
zee, vanaf het stenen strandje onderaan
de kade. Een gevaarlijke zwemplaats,
zegt Tijs, vanwege de stroming. ‘Als ik
bedenk hoeveel voetballen ik hier ben
verloren. Als je even te ver gooide, wa-
ren ze weg.’ Jasmijn is zelfs een keer ge-
red door de waterpolitie. Ze wijst naar
de groene boei die de rand van de vaar-
geul markeert. ‘Daar was ik naartoe ge-
varen op een surfplank, samen met een
vriendin.We zaten vrolijk naar de langs-
varende schepen te kijken. Dachten ze
dat we in noodwaren.’
Kind zijn is heerlijk in Zeeuws-Vlaande-
ren, zeggen beiden, kijkend naar
Alexander vonHumboldt, een kolos van
een tanker die een paar honderd meter
verder voor anker ligt, waarschijnlijk
wachtend op toestemming vanuit de
Antwerpse haven.
‘Het klinkt raar, maar ik wil graag er-
gens wonen waar je in de trein kunt
stappen’, zegt Jasmijn een zwarte haar-
lok uit haar gezicht vegend. Dan woont
ze in Zeeuws-Vlaanderen inderdaad ver-
keerd; de enige spoorlijn in het gebied
werd 1950 opgeheven. Een jaar geleden
haalde ze haar vmbo-t diploma. In sep-
tember begint zemet een opleiding toe-

risme, in Goes. Ze wil op kamers in Mid-
delburg.
In de schemering pinkelen de lichtjes
van Antwerpen. Daar, in bars en clubs,
speelt een groot deel van haar sociale le-
ven zich af. Op haar 14de ontdekte Jas-
mijndat ze lesbisch is.Datheefthaar ver-
langen naar de overkant van de Schelde
alleen maar vergroot. ‘Niet dat ze het
hier niet accepteren hoor, al zijn er wel
een paar die me raar aankijken. Maar
hier is niks te doen. Het is hier saai.’
‘Nee, als je avontuurlijk bent, of iets
geks wilt, heb je hier weinig te zoeken’,
zegt Marloes van der Have (24), zittend
op het onberispelijke gazon van haar
ouderlijkhuis inAxel, eengrootdorp, 10
kilometer onder Terneuzen. De regen
heeft inmiddels plaatsgemaakt voor
zinderende hitte.
Op haar 17de verhuisde Marloes naar
Amsterdam om antropologie en inter-
nationalebedrijfskunde te studeren. Als
ze in het weekend naar huis gaat, zit ze
in de andere bus, vanuit Goes. ‘Maar
soms krijg ikm’n vader zo gek omme te
komen ophalen bij het station in Goes.’
Ze wist al vroeg dat ze weg zou gaan uit
Zeeuws-Vlaanderen. ‘Opm’n 15dewist ik
al dat ikwilde studeren. Eenpaar jaar la-
ter besefte ik dat ik dan moest verhui-
zen. Dat vond ik niet erg. Ik ben avon-
tuurlijk ingesteld. Ik heb sindsdien nog
geen moment aan de juistheid van die
keuze getwijfeld.’
Een definitieve terugkeer naar Zeeuws-
Vlaanderen sluit Marloes uit. ‘In de eer-
ste plaats omdat ik hier professioneel
weinig kan, maar vooral omdat ik me
mijn leven hier niet kan voorstellen.’
Ze staart naar de stille achtertuinen en
vraagt zichhardop af wat de jongemen-
sen hier doen, behalve wonen en wer-
ken. ‘Ik heb een kennis die hier basis-
schoolleraar is. Ik ben gewend aan de
hectiek van de Randstad, zo’n leven hier
kan ikmenunietmeer niet voorstellen.
’s Ochtends naar school, ’s middags
naar huis. En dan?’
Dekeuzevooreigengelukencarrièrevin-
den Marloes, Jasmijn en Tijs een vanzelf-
sprekende. Tochgaat Zeeuws-Vlaanderen
hen aan het hart. Marloes: ‘Ikmerk dat ik
hetvaakzegdat ikhiervandaankom.’Tijs
mist vooral de zee. ‘Als ik terugkom, ga ik
altijd eerst even aan zee zitten. Ik zegm’n
moedergedagen loopdoornaardekade.
En daar ga ik dan zitten.’
Hij is de enige die ooit hoopt terug te ke-
ren. ‘Oud worden, dat wil ik in Zeeuws-
Vlaanderen. Maar niet jong zijn.’

Het platteland van Zeeuws-Vlaanderen tussen Axel en Hulst.

Een winkelstraat in Axel, met rechts Marloes van der Have. Ze vertrok voor haar studie naar Amsterdam.

Zeeuws-Vlaamse samenwerking

De regio Zeeuws-Vlaanderen gaat sa-
menwerken met de Universiteit van
Gent. In november 2010 ondertekenden
de drie gemeenten, vier scholen voor
voortgezet onderwijs, het ROC Wester-
schelde en een aantal partijen uit het
regionale bedrijfsleven en een delegatie
van de universiteit een intentieverkla-
ring. De samenwerkging is bedoeld om
jonge Zeeuws-Vlamingen aan de regio
te binden en de Zeeuws-Vlaamse econo-
mie te stimuleren. Van Terneuzen naar
Gent is het maar dertig kilometer. In Ter-
neuzen komt een schakelklas om de
overgang van het Nederlandse naar het
Belgische onderwijssysteem soepel te
laten verlopen. De samenwerking be-
gint in 2012.


