
143. Welkom in Breskens!  
 

1. Welkom in onze mooie streek. U bent volgens de volkstaal op de schobberdebonk naar Breskens 

gekomen, ex abrupto en voor een dicteetraining on the job. Onderweg passeerde u wellicht Nummer 

Een [ANWB borden: Nummer Eén] , Retranchement, Boerenhol en/of Goedleven. We hopen op een 

close finish van u aller dicteepeloton. We begonnen vandaag met een welkomstdronk, koffie of thee. 

 

2. Vanuit Breskens kunt u met het fiets voetveer naar Vlissingen tijgen om het standbeeld van 

Michiel de Ruyter – er is ook een restaurant van die naam in Breskens – te bekijken. De naam van De 

Ruyter is verbonden met het annus mirabilis, het wonderjaar, 1666, met daarin de Vierdaagse 

Zeeslag. Ook hier vlak voor de kust heeft hij de slag bij Schoneveld [lemma 'zege', VD] gewonnen. 

 

3. Breskens staat bekend om de visserij. In de vismijn zwaait de mijnmeester de scepter. Verhandeld 

worden onder andere een zootje wijting en de dagopbrengst van een vistreiler (trawler). Ichtyolieten 

en barracuda's behoren zeker niet tot de handelswaar. 

 

4. In restaurants zoals bijvoorbeeld J&B – aaneen en met een ampersand – worden overheerlijke 

vismaaltijden geserveerd en geconsumeerd. Denk maar aan de amuse gueules (de appetizers), een 

garnalencocktail, een lauwwarme vissalade, een tong à la meunière, een Bressiaans vispannetje, 

scampi's in de look en een hors d'oeuvre van gebakken sint jakobsschelpen met sauternes. 

 

5. Maar ook de vleesgerechten zijn fameus. Denk maar aan carpaccio, de salade met parmaham, 

mozzarella met meloen, tournedos, entrecote, mixed grill, spareribs met bearnaise  of 

stroganoffsaus, ribeyes, asperges met tongschar en coquilles met cassoulet. Wat ze zeker niet 

hebben is lerenlap, dioxinekip, mensenvlees, bushmeat en antilopevlees. En wat is lekkerder als 

toetje dan een taartje met hangop en frambozencoulis? 

 

6. Onze mp, onze minister president, Jan Peter Balkenende, is geboren in Zeeland en wel in 

Biezelinge, gemeente Kapelle. Op 26 mei was hij namens het kabinet Balkenende met de koningin 

aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg, onder anderen aan Richard 

von Weizsäcker, de ex bondspresident van Duitsland. Bij de viering van het 250 jarig bestaan [cijfers] 

van de PZC, de Provinciale Zeeuwse Courant, was hij niet, maar koningin Beatrix weer wel, aanwezig. 

Ook aanwezig was schrijver dezes; hij heeft zelfs enkele minuten met Hare Majesteit mogen spreken, 

onder andere over haar spellingkennis, die bij de majesteit vanaf de vijftiger jaren niet meer up to 

date is. Zie ook de foto onderaan! 

 

7. Met onze zuiderburen heeft de gemeente Sluis, waartoe Breskens behoort, goede banden. Met 

graaf Leopold Lippens van Knokke-Heist, zijn broer Maurice kent u van het bankwezen. Met Eeklo, 

Zomergem, Zottegem, Maldegem en Sint-Laureins met de deelgemeenten Sint Margriete, Sint Jan in 

Eremo, Waterland Oudeman en Watervliet. Sint Laureins is ook bekend door het vanaf 1843 aldaar 

gebouwde godshuis. 

 

8. We hopen, dat Breskens en vooral uw geschrijf alhier u nog lang zullen heugen,. We hebben een 

vissers  en een handelshaven, een visserijmuseum met een pr groep die aan de weg timmert en in de 

meivakantie mooie aanbiedingen had. Er zijn een rooms katholieke en een protestantse kerk, de 



Samen-op-Wegkerk, ook wel SoW kerk geheten. Bij de r. k. kerk, maar ook bij de haven zijn 

houtsculpturen van pastoor Omer Gielliet te zien. Er is in de kern en de wijde en weidse omgeving 

zoveel te zien, dat we er zonder meer van uitgaan u nog een keer terug te zien. Adieu, arrivederci, 

auf Wiedersehen, au revoir, ciao, (good)bye, (h)oudoe , de mazzel en so long dus maar! 

 

Rein Leentfaar 


