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Eén van de speerpunten van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB) 
is het verzamelen en beheren van informatie over Zeeland én deze toegankelijk 
maken. Zo ook voor Zeeuwse streekromans, familieromans, literaire romans, 
dialectboeken, luisterboeken, speelfilms, stripboeken, jeugdboeken, toneel-
stukken, gedichten en volksverhalen. Met de uitgave van dit beknopte over-
zichtswerkje dat weer tot januari 2018 is bijgewerkt, hoopt ZB veel liefhebbers 
van de Zeeuwse streekliteratuur tegemoet te komen. Deze herziene uitgave is 
de eerste in een reeks van acht drukken die direct digitaal beschikbaar zal zijn. 
Via bibliotheekcatalogi is deze als pdf raadpleegbaar.

Deze catalogus bevat alle in de Zeeuwse Bibliotheken uitleenbare werken van 
deze onderdelen van de collectie. Omdat het uitleenbeleid niet meer beperkt 
is tot de eigen Bibliotheek en nu ook boeken uit andere Zeeuwse Bibliotheken 
kunnen worden gereserveerd zijn in deze uitgave alle uitleenbare bibliotheek-
exemplaren opgenomen. Een compleet overzicht vindt u in onze online cata-
logus. Natuurlijk kunt u voor meer informatie altijd terecht bij één van onze 
baliemedewerkers. Anders dan in de meeste vorige edities van deze catalogus 
komen in deze uitgave boeken nog slechts op één plaats voor in de tekst.

In deze bibliografie is een vereenvoudigde weergave van de titelgegevens op-
genomen. Op de eerste (in geval van meer(dere) auteurs ook daaropvolgende) 
regel(s) staat de auteur van het werk. In het geval er geen auteur is wordt op 
deze plaats de uitgever vermeld. De tweede regel bevat de titel van het boek. 
Met deze gegevens kunt u een boek altijd terugvinden in onze catalogus. De 
derde regel bevat, indien bekend, een korte samenvatting van de inhoud van 
het boek of een toelichting daarop. Na titel of samenvatting van inhoud volgt 
de regel met het jaar van uitgave, zodat de lezer weet hoe actueel een boek 
gepubliceerd is. De laatste regel bevat de trefwoorden waaronder een boek is 
gecatalogiseerd. Indien u van de catalogus van de ZB gebruikmaakt, kunt u 
door deze te gebruiken eenvoudig alle boeken met hetzelfde onderwerp uit een 
streek of plaats bij elkaar zoeken. 

Door in de catalogus naar ‘uitgebreid zoeken’ te gaan en in de zoekbalk ‘zoeken 
op Zeelandtrefwoord’ aan te vinken, vindt u met behulp van deze trefwoorden 
alle boeken die hetzelfde onderwerp of thema hebben. Als u bijvoorbeeld zoekt 
op ‘Jacoba van Beieren verhalen’ vindt u alle Zeeuwse romans over Jacoba van 

Inleiding

http://opac.zebi.nl
http://opac.zebi.nl
http://opac.zebi.nl
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Beieren of in het geval van ‘watersnoodramp; verhalen’ alle romans over de 
watersnoodramp van 1953. Zoekt u op ‘waterdunen jeugdliteratuur’, dan vindt 
u bijvoorbeeld  het boek ‘Waterdunen’ van Rob Ruggenberg, zonder dat u al-
lerlei andere boektitels over het onderwerp waterdunen in de resultatenlijst te 
zien krijgt. De meeste titels zijn aanwezig in de open opstelling van ZB, maar 
het is mogelijk dat oudere boeken inmiddels in het magazijn staan. Deze kun-
nen binnen de Bibliotheek met een magazijnaanvraag worden opgevraagd en 
buiten de Bibliotheek, net als alle overige boeken, met een reservering worden 
aangevraagd.
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Abeleven, Wim                                                         
Tumult in Veere                                                       
ca 1955                                                                     
Veere; romans                                                         

Abeleven-Labberton, Wil                                               
Zeeland vocht door...                                                 
1946                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Zeeland; romans                               

Adriaansen, Martien                                                   
Zeeland gooit zijn grenzen dicht. 
2004
Hilarisch beschreven avontuur over fictieve politieke ontwikkelingen die zich in 
Zeeland afspelen, deels ontleend aan de werkelijkheid.    
Politiek; Zeeland; verhalen                                           

Allewijn, Marlies
Ze was 16. Een oorlogsverhaal over vooroordelen, jezelf durven zijn en keuzes 
maken
2016
Zestienjarige Ize uit Amsterdam brengt gedwongen de zomervakantie door bij 
haar oma in Zeeland en leert daar, 70 jaar later, de oorlogsgeschiedenis van de 
toen zestienjarige Janna, de zus van haar oma kennen. 
Zuid-Beveland; Walcheren; Westkapelle; Wereldoorlog II;  jeugdliteratuur; ver-
halen

Ambrosius, Marie Louise
Ambrosius, Jeanne (red.)
Bal, Ruud (eindred.)
De Beschutting. Tegen kleine obstakels op weg naar geluk
2015
Gehandicapten; Zeeland; verhalen

Romans
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Amicis, de, Edmondo                                                   
Velde, van der, Paul                                                  
Radstaak, Louis                                                       
Het Zeelandgevoel
1993                                                                      
Bellettrie; Zeeland                                                   

Bakker - van Roeyen, de, Rosita
Saksisch bloed door Vlaamse aderen
Familiekroniek van een Zeeuws-Vlaams gezin uit Nieuw-Namen met sterke 
Duitse banden doordat de vader door Arbeidsinzet in de Tweede Wereldoorlog 
in Duitsland terechtkomt en trouwt met een Saksische vrouw.
2015
Nieuw-Namen (Zeeuws-Vlaanderen); verhalen

Balkenende, W.P.                                                      
Judith van mij                                                        
ca. 1974                                                                     
Zuid-Beveland; romans                                                 

Balkenende, W.P.                                                      
Groot gewin                                                           
1978                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Balkenende, W.P.                                                      
Ontworsteld leven                                                     
1977                                                                      
Goes (Zuid-Beveland); romans                                          

Baremen, Wout (samenst.)
Dorst, van, Kees (samenst.)
Versprille, Edwin (tek.)
Theophile, ofwel het verhaal van de vergeten Ramone
2010
Fictief verhaal over een in Zeeuws-Vlaanderen woonachtige en overgebleven 
broer van één van de ooit legendarische punk-rockers van de Ramones uit 
New York.
Ramones; Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Barrage, Sarah
Het leenschuurtje
2015
Zeeland; Dak- en thuislozen; verhalen
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Barth, Allie
Kort, Albert
Bevelandse vertellingen
2008
Noord-Beveland; Zuid-Beveland; geschiedenis; verhalen

Basenau-Goemans, N.L.S.                                               
Rutgers van der Loeff-Basenau, A.                                     
Het oude huis en wij                                                  
1961                                                                      
Goes (Zuid-Beveland); romans                                          

Beek, van der, Ina
Door het water
2009
Tijdens de watersnoodramp, worden twee jongetjes in het huis van de Zeeuwse 
Kees en Elsa geboren: Pieter, zoon van Elsa, en Simon, zoon van een onbe-
kende vrouw, die later in de nacht verdrinkt. “Door het water” volgt het leven 
van beide jongens. Pieter groeit op in Roodkerke en Simon komt bij een oom 
en tante in Rotterdam in huis. Twee heel verschillende levens naast elkaar: 
Pieter wordt boerenknecht en heeft daarnaast weinig ambities; Simon wordt 
predikant.
Watersnoodramp (1953); verhalen; Zeeland

Berg, van den, Greetje                                                
Lente in het nieuwe land.
1995                                               
Begin ‘44 wordt een deel van de Zeeuwse bevolking geëvacueerd omdat de 
Duitsers dreigen gedeeltes van Zeeland onder water te zetten. Een jonge vrouw 
trekt samen met haar broer naar de Noordoostpolder. Het is hard werken voor 
de Zeeuwen in het nieuwe land; het vraagt een groot aanpassingsvermogen.                                           
Geschiedenis 1940-1945; Schouwen-Duiveland; romans                    

Berkhof, Aster                                                        
Het spook van Monniksveer                                             
1987                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

[Bibliotheek Vlissingen]
Stikkort. Zeeuwse verhaoltjes.Bundel korte verhalen, ingezonden voor de Ne-
derland Leest Korte Verhalen Schrijfwedstrijd 2015 
2015
Zeeland; romans; verhalen
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Biesheuvel, J.M.A.
Onrust
Uitgave in de Slibreeks # 150
2016
Noord-Beveland; verhalen

Blankaart, A.P.                                                       
Vogelenzang                                                           
1988                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen                                               

Blok, Hebrina
De leugenboom
2013
Autobiografisch getint verhaal waarin een vrouw terugkijkt op haar jeugd in 
de jaren vijftig en zestig als enig kind van een strenge onbuigzame vader, bo-
venmeester in een Zeeuws-Vlaams dorp, en op zijn aftakeling door Alzheimer 
vele jaren later. 
Familierelaties (Zeeuws-Vlaanderen); verhalen

Boersma, Marelle                                                      
Stil water                                                            
cop. 2006
Als een duikster en marien biologe een onverklaarbare ziekte krijgt en er bo-
vendien veel dode bruinvissen op het Zeeuwse strand aanspoelen, gaat ze op 
onderzoek uit.                                             
Oosterschelde; thrillers                                              

Boevere, de, Peter
De Nollebosmoorden [reeks Zeeuws bloed]
2017
De voorgenomen bebouwing van het Nollebos bij Vlissingen kent voor- en te-
genstanders. Er wordt een lijk in het bos gevonden....
Vlissingen (Walcheren); verhalen

Boevere, de, Peter
De jacht op de blauwe paarden [reek Zeeuws bloed]
2017
Na een woningbrand in Kats wordt het lichaam gevonden van Krijn Joziasse. Er 
blijken twee schilderijen vermist, die al sinds de Tweede Wereldoorlog waren 
verdwenen.
Kats (Noord-Beveland); verhalen

Boon, J.                                                              
Cornelisse, A.                                                        
Verhaaltjes uit heden en verleden                                     
2002                                                                      
Walcheren; verhalen                                                   



 Zeeuwse romans en verhalen

15

Born-Vlaanderen, van den, A.                                          
Moeders erfenis                                                       
1990
Een orthodox christelijk gezin heeft veel problemen met hun ontkerkelijkende 
omgeving. Vervolg op “Tocht van vertrouwen”.             
Zeeland; romans                                                       

Bos, Chris                                                            
Het zelfreinigend vermogen                                            
1993                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Bosboom-Toussaint, A.L.G.                                             
Jong, de, Jan                                                         
Het huis Honselaarsdijk in 1638 ; Het kasteel Westhoven in Zeeland    
ca 1885                                                                     
Kastelen; Oostkapelle (Walcheren); 
verhalen                           

Bouwmeester, Arie
Verstrikt
2017
Het leven van de op Walcheren woonachtige Alex wordt door een alledaagse 
gebeurtenis volledig op zijn kop gezet.
Walcheren; verhalen

Boyle, T. Coraghessan                                                 
Commandeur, Sjaak                                                     
Duyvels end                                                           
1990
Tegen de achtergrond van het Hudson dal in de staat New York wordt het 
leven van drie met elkaar verbonden families geschilderd in drie verschillende 
perioden.                                               
Emigratie; Zeeland; romans                                            

Brakman, Willem                                                       
Een vreemde stam heeft mij geroofd                                    
1992
Burleske parafrase van de Oudgriekse sage van de zoektocht van Jason naar 
het Gulden Vlies.                                                
Zeeland; romans                                                       

Brakman, Willem                                                       
Zeeland bestaat niet                                                  
1981                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     
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Bree, de, L.W.                                                        
Jacob Moens                                                           
1962                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Bree, de, L.W.                                                        
Papieren zolder                                                       
ca 1968                                                                      
Middelburg (Walcheren); romans                                        

Bree, de, L.W.                                                        
Steen in de vijver                                                    
ca. 1966                                                                      
Middelburg (Walcheren); romans                                        

Bree, de, L.W.                                                        
Pleidooi voor Polderman                                               
1959                                                                      
Polderman, Adriaan                                                    
Sint Laurens (Walcheren); romans                                      

Bree, de, L.W.                                                        
Vechten tegen de Bierkaai                                             
1956                                                                      
Middelburg (Walcheren); romans                                        

Broeder, Dirk L.                                                      
Laurien                                                               
1944                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Broeke-Bruins, ten, Ine                                               
Harten in de branding                                                 
1984                                                                      
Middelburg (Walcheren); verhalen                                      

Broeke-Bruins, ten, Ine                                               
Een nest tussen de sterren                                            
1978
Een meisje worstelt met de keuze tussen haar degelijke verloofde en een man 
met een bewogen, duister verleden.                            
Walcheren; romans                                                     

Broersen, Jac.                                                        
Het dorp en de zee                                                    
ca. 1974                                                                     
Walcheren; romans                                                     
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Bronke, Simon
Stuiterbal
2008
De vrouwelijke hoofdpersoon die haar geheime minaar verloren heeft, komt na 
diens dood allerlei types tegen die met hem te maken hebben.
Vlissingen (Walcheren); verhalen

Brosens, John
Jan Catoen, de legende ontmaskerd
2017
Levensverhaal van de roverhoofdman die vooral in Brabant en Zeeland zijn 
misdaden beging en in Middelburg aan de galg eindigde.
Zeeland; verhalen; Catoen, Jan

Brosens, John                                                         
Duijkers dossiers                                                     
2005
Een politie-inspecteur onderzoekt twee boulevardmoorden in Vlissingen, waar-
van hij vermoedt dat ze iets met elkaar te maken hebben.          
Vlissingen (Walcheren); thrillers                                     

Brusselmans, Herman
Rome in Zeeland
2009
Uitgave ter gelegenheid van gelijknamige tentoonstelling in het Zeeuws-Mu-
seum
Zeeland; geschiedenis; Romeinse Oudheid; verhalen

Bruijn, Albert de
Davied
Kleuter Davied komt een Poolse soldaat tegen na het bombardement op Bres-
kens van 11 september 1944.
2013
Breskens (Zeeuws-Vlaanderen); verhalen; Wereldoorlog II; geschiedenis

Bruyne, de, Aarnout                                                   
De veerman van Sint-Amands                                            
1996                                                                      
Schelde (rivier); verhalen                                            

Budding, D.J.                                                         
Ik zal wederbrengen                                                   
2000
De Zeeuwse watersnoodramp in 1953 werkt lang door in het geloofsleven 
van een predikant die zwalkt tussen 
vrijzinnigheid en de rechte leer. 
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                
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Budding, Dirk Jan                                                     
Ik zal raad geven                                                     
2003
Een dominee probeert het geestelijk leven in een Zeeuwse gemeente     
nieuwe invulling te geven.                                            
Zeeland; verhalen                                                     

Bunnik, van, Piet                                                     
Chauffeur Maas in het vuur                                            
1941                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Zeeland; romans                               

Burghout, Adri                                                        
Op leven en dood                                                      
2005
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog doet de hoofdpersoon in een 
Engelse pub een ontdekking die het verdere leven stempelen zal.       
Geschiedenis 1940-1945; Zeeland; romans                               

Buysse, Emile                                                         
Miele keert terug                                                     
ca.1937                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Campert, Jan                                                          
Wier                                                                  
1949                                                                      
Westkapelle (Walcheren); romans                                       

Campert, Jan                                                          
Kerend getij                                                          
1974                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Campert, Jan, bezorgd en toegelicht door Ans Dingemanse-Dieleman en Aad 
de Klerk
Uit een jeugd. Herinneringen aan Zeeland, met een gedicht van Remco Cam-
pert
2016
Bevat 34 kort verhalen van Jan Campert over zijn jeugd op Walcheren, eerder 
verschenen in Ons Zeeland in 1928-1929.
Walcheren; verhalen

Cornelisse, L.
Mientje. Het levensverhaal van een boerenmeisje
2009
Boerenleven; Walcheren; verhalen
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Corveleijn, Eduard
Vele ambachten, maar nauwelijks ongelukken
2007
Corveleijn, Eduard; verhalen

Creemers, Raphaël S.                                                  
Rammelend van de huidhonger                                           
2005                                                                     

Crispijn, Margreet
Crispijn, Reina
Prelude in springtij
2007
Als hij op weg is naar een vriend in Zeeland, krijgt Olivier op 31 januari 1953 in 
Tholen vanwege het stormachtige weer onderdak bij een boer en zijn dochter. 
De watersnood eist zoals alom bekend zijn zware tol, hijzelf raakt gewond. 
Maar eenmaal hersteld kan hij zich niet losmaken van Laurien, het meisje met 
wie hij dagen op de zolder op hulp moest wachten. Pas na jaren ontmoet hij 
haar weer. Ook anderen leren elkaar tijdens deze bijzondere periode kennen. 
En ook bij hen komt uiteindelijk van het een het ander.
Zeeland; watersnoodramp (1953); verhalen
                
Dam, van, Willem
Keutelen is fijn
2014
Columns van Willem van Dam
Zeeland; verhalen; Columns

Dam, van, Willem
Arbeid is zegen
2015
Bundeling van columns die verschenen in de PZC
Zeeland; verhalen; columns
                  
Dendermonde, Max                                                      
Mondriaan, de man die de charleston danste                            
1994                                                                      
Zeeland; romans; Mondriaan, Piet                                                       

Depape, Erina Maria                                                   
Brock, de, Herman                                                     
Mijn eerste leven                                                     
1979                                                                      
Depape, Erina Maria; verhalen; West Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                    
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Depape, Erina Maria                                                   
Brock, de, Herman                                                     
Spieker, de laatste marskramer                                        
1981                                                                      
Vooren, A. van; Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         

Dierx-Harms, Janneke                                                  
Op de ponteneur                                                       
ca. 1978                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         

Doesburg, A.S.                                                        
Het monster van Zeeland                                               
2004
Verhaal over een denkbeeldig 
monster dat zich schuil houdt in het     
water van het Kanaal door Walcheren en het voorzien heeft op mooie jonge
vrouwen.                                                       
Kanaal door Walcheren; thrillers                                      

Doeselaar, van, Chiel                                                 
De spion van Piron                                                    
2006
Een protestantse geboren en getogen Axelaar, die naar Middelburg gevlucht is, 
neemt dienst in het Staatse leger en krijgt een bijzondere opdracht in verband 
met plannen voor de verovering van Axel.                                                                 
Geschiedenis 1568-1648; Axel (Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen; Geschiede-
nis 1568-1648; Terneuzen (Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen     

Doeswijk, Dick
Stikmat door ’t Mallegat
2016
Het eindspel van een historische schaakthriller, waarin meerdere cold cases 
worden opgelost, is begonnen en leidt door een dameoffer tot stikmat, zich 
deels afspelend in Zierikzee
Zierikzee (Schouwen-Duiveland); Verhalen

Doolaard, den, A.                                                     
Angremond, d’, Kees                                                   
Biezeveld, N.                                                         
Het verjaagde water                                                   
2001                                                                     
Waterstaatswerken; Walcheren; romans                                  

Dreux, Dick                                                           
U bent lastig, Dokter!                                                
1974                                                                     
Middelburg (Walcheren); romans                                        
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Driel, van, Lo                                                        
De kwestie Jobse                                                      
2003                                                                      
Zeeland; romans; Jobse, Jan                                                            

Driel, van, Lo
Op de Rote. De West-Zeeuws-Vlaamse fietstochten van Nout Eikenhout
2011
Fictief verhaal over de fietstochten van een West-Zeeuws-Vlaming.
West-Zeeuws-Vlaanderen; fietsen; verhalen

Dries, van den, Elizabeth
Ik lief je: roman
2015
Een vrouw ontvlucht de Randstad om een sabbatical aan de Zeeuwse kust te 
houden.
Zeeland; romans

Ducaux, Jacq (Marinus Wiltenburg)
Carrousel d’Amour
2014
Een man en een vrouw hebben een buitenechtelijke relatie. Verhaal speelt zich 
gedeeltelijk in Zeeland af.
Zeeland; verhalen

Dufraing, Dirk                                                        
Rock’n’roll                                                           
1989
Een jonge schrijver wordt uit zijn zelf gekozen isolement gehaald door een rela-
tie met een buurvrouw, een lerares.                           
Bellettrie; Zeeland; Kamperland (Noord-Beveland); romans                                   

Eekhout, J.H.                                                         
De gouden dochter: roman van de Zeeuws-Vlaamse grens                  
ca.1966                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Eekhout, Jan H.                                                       
De boer zonder God                                                    
1938                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Eekhout, Jan H.                                                       
De ondergang van de Waerdijcke                                        
1956                                                                      
Waerdijcke, Hector; Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           
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Eekhout, Jan H.                                                       
Warden, een koning                                                    
1937                                                                      
Bellettrie; West Zeeuwsch-Vlaanderen                                  

Eggebeen, A.G.                                                        
Lange Hans                                                            
ca.1970                                                                     
Middelburg (Walcheren); romans                                        

Eggermont, J.L.                                                       
In ‘t Verghulde Hoefeyzer                                             
1972                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Eggermont, J.L.                                                       
Holland, ons vaderland                                                
1945                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                   

Eggermont, J.L.                                                       
De Zwarte van de Boshoek                                              
1973                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Eggermont, J.L.                                                       
Ulle, den boer: roman uit Zeeuws-Vlaanderen                           
1939                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Eggermont, J.L.                                                       
Wannies Verstegge: roman van ‘nen bulteneer                           
ca.1950                                                                     
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                      

Eggermont, J.L.                                                       
Genade voor een simpele ziel                                          
1970                                                                      
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                      

Elsacker-Ufkes, van, Joke                                             
Het palet van hun leven                                               
1996                                                                      
Brouwershaven (Schouwen-Duiveland); romans                            

Ende, van den, M.C.                                                   
Meintje Meliefste:Zeeuwsche dorpsgeschiedenis                         
ca.1910                                                                      
Zeeland; romans   
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Evertse, Joop > zie: Quinten de Zeeuw

Faria, de, Jolanda
Verborgen bloesem
2015
Na een verbroken relatie maakt Hannah in het Zeeuwse dorpje Westhoeck een 
nieuwe start, waar haar geloof en het ontbrken aan vergevingsgezindheid voor-
alsnog een nieuwe relatie in de weg staan.
Familierelaties; Zeeland; verhalen

Faro, I.                                                              
Heksen huilen niet, of de oranje pyjama                               
1961                                                                      
Veere (Walcheren); romans                                             

Faro, I.                                                              
De Rokkenjagers                                                       
1963                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Faro, Isaac                                                           
Jolijt, Suze                                                          
Hugten, van, Peter   
1989                                                   
Brieven van een amateur-genealoog aan Marie                           
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         

Faro, Isaac                                                           
De knagende worm                                                      
1964                                                                      
Nachtegael, Jacobus; alcheren; romans                                                     

Feen, van der, A.H.                                                   
Herfstleugen                                                          
1927                                                                      
Middelburg (Walcheren); romans                                        

Feen, van der, A.                                                     
Een gunst en andere verhalen                                          
1923                                                                      
Zeeland; verhalen; Saaftinge, A. van                                                     

Ferdinandusse, Rinus [et al.]                                                  
Minor (voorwoord)
Raats, M.C.S. (red.)
Zeeuws licht 
1992                                                         
Zeeland; verhalen; gedichten                                                    
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Ferdinandusse, Rinus  [et al.]
Licht Zeeuws  
1996                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Ferdinandusse, Rinus                                                  
De bloedkoralen van de bastaard                                       
1971                                                                      
Wemeldinge (Zuid-Beveland); romans                                    

Flipse, H.                                                            
P-Pythagoras                                                          
1981                                                                      
Zeeland; romans                                                       
Geerts, Jan                                                           
Water                                                                 
1953                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Franken, Louis
Het Delta dossier
2007
Deltawerken; verhalen

Gideon, Ernst                                                         
Homerus, zanger der Kelten                                            
1973                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Giljam, Maz                                                           
Zoeklicht                                                             
1989                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Gilst, van, W.J.                                                      
Luctor et Inferno                                                     
2005 
Een hedendaags jacht op weg van Colijnsplaat naar Curaçao komt        
onderweg in de Afrikaanse slavenhandel van de 18de eeuw terecht.       
Slavenhandel; Zeeland; verhalen                                       

Goeman, Albert                                                        
Een bord snert en andere vertelsels uut ‘t Zeeuwse                    
1999                                                                      
Yerseke (Zuid-Beveland); verhalen (dialect)                           
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Goossens, Tiemen (teksten)
Hagt, Nelleke (red.)
Kop, van de, Cees (illustraties)
De Engel van de Kuiperspoort
2017
De Middelburger Maarten Floreins ontmoet in de Kuiperspoort een engel, die als 
zijn klankbord dient tijdens zijn verdere leven als VOC-kapitein
Middelburg; VOC; verhalen

Graaff, de, Barend                                                    
De blikken dominee                                                    
1970                                                                      
Tholen (eiland); romans                                               

Graaff, de, Barend                                                    
De man uit de boerenhemel                                             
1957                                                                      
Boerderijen; Tholen (eiland); verhalen                                

Graaff, de, Barend                                                    
Gebrandmerkt                                                          
1944                                                                      
Brouwershaven (Schouwen-Duiveland); romans                            

Gracq, Julien
Middagrust in Hollands Vlaanderen
2010
Vertaald uit het Frans door Martin de Haan, oorspronkelijke uitgave uit 1946.
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Greup-Roldanus, S.C.                                                  
Levensgevaarlijke mannen                                              
1965                                                                      
Geschiedenis 1700-1795; Zeeland; romans                               

Greup-Roldanus, S.                                                    
De humeuren in de straat der weduwen                                  
1972                                                                      
Geschiedenis 1700-1795; Middelburg (Walcheren); romans                

Grosfeld, Josè                                                        
Zeeuwse verhalen                                                      
1987                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     
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Haaij, Sjaak                                                          
Klip, Bob                                                             
Landinwaarts                                                          
2004                                                                      
Jacht; Zeeland; verhalen                                              

Hack, Fiona A. (samenstelling)
Zeeland. Verhalenbundel van Zeeuwse bodem, dl.1 en 2
2011
Zeeland; verhalen

Halberg, Ruud
Vlaggenstokken van de abdij
2011
Hartstocht, ontrouw, schuld, schaamte en geloof in de Zeeuwse badplaats 
Domburg tijdens de eerste helft van de jaren tachtig uit de vorige eeuw.
Domburg (Walcheren); verhalen

Hart, ‘t, Kees                                                        
Ter navolging                                                         
2004
Een jonge wetenschapper zorgt door de onorthodoxe aanpak van zijn onder-
zoek naar blinde plekken in het leven van Betje Wolff en Aagje Deken voor 
ophef in het academische wereldje.                         
Wolff, Betje; verhalen                                                
Deken, Aagje; verhalen                                                

Hart, ‘t, Maarten                                                     
Feest                                                                 
1988
Een familie uit Maassluis reist voor een bruiloft naar Schouwen-Duiveland                                                            
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Hartman, Vicky                                                        
Meijer, Joke                                                          
De dode van Domburg                                                   
2005
Als een oudere Engelsman, die na de oorlog in Nederland is gebleven, dood op 
het strand van Walcheren wordt gevonden, blijft een vrouwelijke rechercheur 
geloven in een misdrijf.                      
Criminaliteit; Domburg (Walcheren); romans                            
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Hartman, Vicky
Meijer, Joke
Moordfestival
2008
Het jaarlijks filmfestival Film by the sea is het decor van een nieuwe detective 
met rechercheur Laurien Minnaar in de hoofdrol. Jasper Bloemen, een con-
troversieel jurylid, wordt vermoord gevonden in een strandhuisje vlak bij het 
centrum van Vlissingen. De zoon van rechercheur Minnaar, Warre, lid van de 
jongvolwassenen jury, wordt gegijzeld. Op zoek naar de toedracht wordt door 
velen onder wie de superieuren van Minnaar gedacht aan moslimfundamenta-
listen vanwege het thema van een genomineerde film, maar Minnaar twijfelt 
en volgt een ander spoor.
Vlissingen (Walcheren); Middelburg (Walcheren); verhalen

Hartog, de, Jan
De kleine ark
2008
Spannend jongensverhaal, over twee Indische pleegkinderen van een Zeeuwse 
dominee, die de ramp met een aantal dieren, overleven in een kleine woonboot. 
Ze worden opgepikt door Urker vissers, en komen later terecht op een hospi-
taalschip (gebaseerd op De Hartogs eigen ervaringen hiermee in het rampjaar). 
De roman toont de wanhoop, het woeste water en de drijvende lijken. De au-
teur heeft ook oog voor de chaos rond de hulpverlening en het transport van 
doodskisten, maar andere zaken blijven ongenoemd. Oorspronkelijke uitgave 
1953. 
Zeeland; Watersnoodramp (1953); verhalen

Haspels, G.F.                                                         
Zee en heide
1902                  
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Hazeu, Wim                                                            
Duitse honden bijten                                                  
1972                                                                      
Domburg (Walcheren); romans                                           
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Heijnsdijk, Denice
Heijnsdijk, Jan
Knielen in de klei
Daan een gereformeerde Zeeuws-Vlaming, ontworstelt zich na de dood van 
zijn moeder aan het religieuze en sociale milieu van zijn jeugd. Met grote span-
ningen als gevolg. Na een wetenschappelijke studie, een loopbaan aan een 
universiteit, een huwelijk en een scheiding bezoekt hij na dertig jaar voor het 
eerst het graf van zijn moeder. Daar wordt hij geconfronteerd met zijn zoon, 
geboren uit een kortstondige liefdesrelatie in zijn jeugd. De geschiedenis van 
Daan is een metafoor voor de massale geloofsafval, zoals die na de jaren zestig 
van de 20ste eeuw plaatsvond.
2010
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Heijnsdijk, Jan
Polderkolder
2011
Vertelt het verhaal van een politiek-journalist uit Den Haag die teruggaat naar 
zijn Zeeuwse polder-roots. De wereld daar is veranderd, hij vindt zijn verleden 
niet terug, maar belandt in een misdrijf dat zijn leven volledig ontwricht. Het 
wat gekunstelde verhaal kabbelt lang voort en krijgt pas tegen het eind van 
het boek een uitnodigend plot.
Zeeland; journalisten; politiek; verhalen

Heg, van de, Lisette
Mara
2009
Het is 1931. Om haar zwangerschap te verbergen wordt Maria (16) door haar 
stiefvader, een streng gereformeerde dominee, verbannen naar haar tante op 
het platteland. Daar wacht ze op haar ongewenste kind, liefdevol verzorgd 
door haar tante, met als enig contact met de buitenwereld Ryer, de vriende-
lijke jonge dominee van het dorp. Langzamerhand wordt duidelijk dat Maria 
misbruikt is door haar stiefvader en dat de baby van hem is. Toch leert ze van 
het kind te houden en is wanhopig als deze na de geboorte wordt weggegeven. 
Door de waarheid te vertellen valt er een last van haar af en krijgt ze hulp 
van Ryer en haar tante bij het terugvinden van baby Mara. Dan vindt ze ook 
de moed om haar ouders met hun schuld te confronteren en haar stiefvader 
te weerstaan.
Gereformeerde gezindten; Vlissingen (Walcheren); Zeeland; verhalen

Hendrikse, Wim
Vooren, van, Marie-Christine
Wie een kuil graaft voor een begrafenisondernemer
2008
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen
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Hendrikse, Wim
Familiegeheimen. Een dodelijk spel
2016
Een mysterieuze vrouw neemt wraak op haar verleden door twee jonge men-
sen op een geheimzinnige tocht door Amerika te sturen. Speelt zich deels af in 
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Hermans, Willem Frederik                                              
Au pair                                                               
1989
Zeeland; romans                                                       

Hoedekenskerke, van, Joris                                            
Kodde, A.J.                                                           
Loo, van, Gerard C.                                                   
De “vijand” heet Holland                                              
1992                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Hoedekenskerke, van, Joris                                            
Loo, van, Gerard C.                                                   
Alle treinen rijden naar Zeeland                                      
1985                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Hofman, W.                                                            
Lezing met lichtbeelden                                               
2006                                                                      

Hofman, Wim
Bramen plukken
2016
Columns die eerder verschenen in de PZC
Hofman, Wim
                                                          
Hofwijk, J.W.                                                         
De grauwe wacht                                                       
1948                                                                      
Schelde (rivier); verhalen                                            
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Hofwijk, J.W.
Ossenisse, bij de konijnen af!
2007
De auteur, geboren en getogen op Ossenisse, tekent de kleine geïsoleerde 
dorpsgemeenschap uit zijn herinneringen. Het kerkbezoek, de kermis, de ko-
ningsschieting, de processies etc.
Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen); verhalen

Holdsworth, Elisabeth
Scheffer, Wybrand(vertaling)
Zij die na ons komen: memoires
2011
Juliana, kind uit een aan de Oranjes verwant adellijk geslacht, brengt haar 
moeilijke jeugd door in Middelburg. Kenmerkend zijn onder meer acute reuma, 
verzetsstrijd, de impact van een gebroken joodse moeder, die als politiek (!) 
gevangene Dachau overleefde en de Watersnoodramp van 1953. Herinnerin-
gen aan deze tijd zijn in deze gefictionaliseerde memoires verweven met ge-
beurtenissen in Australië, waarheen Juliana en haar ouders in 1959 emigreer-
den. Vertaling van: ‘Those who come after’
Zeeland; Middelburg; geschiedenis 20ste eeuw; verhalen

Hoogerwerf-Holleman, R.                                               
Nimmer schaamrood                                                     
1995
Door de zorg van een jonge vrouw voor haar verweesde broers lijkt haar 
droom om onderwijzeres te worden niet in 
vervulling te gaan.          
Yerseke (Zuid-Beveland); romans                                       

Hoogerwerf-Holleman, R.                                               
Weggedrevenen                                                         
1996
De lotgevallen van twee families op Schouwen-Duiveland in de Tweede   
Wereldoorlog.                                                         
Geschiedenis 1940-1945; Schouwen-Duiveland; romans                    

Hoogerwerf-Holleman, R.
Het hoge huis van Sion. De watersnoodramp van 1953 op Schouwen-Duiveland
2008
Huib Polderman is samen met zijn vader mosselschipper. Als het springvloed 
wordt en het ontzettend stormt, dreigen de dijken het te begeven. Huib gaat 
samen met een aantal mannen de dijken verzwaren, maar tevergeefs. De dij-
ken breken en hele dorpen worden weggevaagd. Huib vaart mee met de red-
dingsploeg, maar maakt zich hevige zorgen over zijn moeder, zijn zus Heleen, 
en Jane, zijn vriendin. Zouden zij de ramp overleefd hebben?
Schouwen-Duiveland; Watersnoodramp (1953); verhalen
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Hoogzand, David                                                       
Een lange lucifer                                                     
2004                                                                      
Goeree-Overflakkee; verhalen                                          

Hotz, F.B.                                                            
Duistere jaren, en andere verhalen                                    
1983                                                                      
Walcheren; verhalen                                                   

Huizinga, L.                                                          
Loete                                                                 
1951                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Huizinga, Leonhard                                                    
Adriaan en Olivier                                                    
1963                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Huizinga, Leonhard                                                    
Adriaan contra Olivier                                                
1964                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Huizinga, Leonhard                                                    
Adriaan met Olivier natuurlijk                                        
1977                                                                     
Zeeland; romans                                                       

Huizinga, Leonhard                                                    
Adriaan, Olivier en Tarzan                                            
1978                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Huizinga, Leonhard                                                    
Adriaan en Olivier met Oerkoendoe                                     
1979                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Huizinga, Leonhard
Loete
1951
Biografische roman die onder meer handelt op Torenvliet in Middelburg
Verhalen; Zeeland; Middelburg
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IJzelenberg, Catharina
Het ruisen van de zee
2017
Een leraar in Zierikzee wordt verliefd op een leerlingen die hem doet denken 
aan zijn eigen jeugd rond de traumatische watersnoodramp van 1953.
Watersnoodramp; verhalen

Jager, de, J.L.                                                       
Het Laioscomplex                                                      
1978                                                                      
Domburg (Walcheren); romans                                           

James, S.H.J.                                                         
“Het Rozenhof”: roman uit het boerenleven                             
1928                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Jansen, Wim
Vlammend paradijs, bekentenissen
2013
Een in de jaren zestig en zeventig in de Zeeuws-Vlaamse polder opgroeiende 
jongen voelt steeds sterker een mystiek-religieuze drang in zichzelf.
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen; adolescentie

Jong, de, Oek                                                         
Opwaaiende zomerjurken                                                
1979                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Jong, de, Oek
De stok
Verschenen in de Slibreeksals nr. 138
2012
Sas van Goes (Zuid-Beveland); verhalen

Jong, de Oek
Pier en oceaan
2013
Autobiografisch getinte kroniek van de volwassenwording van een man uit een 
protestants-christelijk milieu in de jaren vijftig en zestig, zich afspelende in 
Amsterdam en op het Friese en Zeeuwse platteland.
Goes; Vlissingen; Domburg; Sas van Goes; verhalen

Jonge, de, Freek
Ben ik een Zeeuw?
2017
Zuid-Beveland; Schouwen-Duiveland; Walcheren; verhalen
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Jonge, de, Jan
Tussen de Hoge Hilleweg en de Lage Maireweg
2011
Bundeling van waargebeurde verhalen uit de praktijk van een fysiotherapeut 
op Schouwen-Duiveland
Schouwen-Duiveland; fysiotherapie; verhalen

Joustra, Sjouke                                                       
Vertrouw nooit een zeeloods en andere verhalen                        
1991                                                                      
Loodswezen; Westerschelde                                             

Joy, Barbara
Schaduwvrouw
Twee stellen zijn bevriend, maar danb ontstaat een intense buitenechtelijke 
relatie tussen twee van hen, zich afspelend in Vlissingen en aan de Walcherse 
kust. 
2013
Walcheren; Vlissingen; verhalen

Karman, Pieter
Kerkvolk. Verhalen uit de kerk
2017
De auteur vertelt over de diverse pluimage aan gelovigen die hij ontmoet
Zeeland; geloofsbeleving

Kesteren, Henny van
Haar laatste meesterwerk. Roman over Charley Toorop
Als schilderes Charley Toorop haar laatste zelfportret schildert overdenkt ze 
haar liefde voor de kunst, voor een man en voor het Zeeuwse dorp Westkapelle
2013
Westkapelle (Walcheren); verhalen; romans; Toorop, Charley

Kieffer, Philippe                                                     
De groene baret                                                       
1969                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Vlissingen (Walcheren); romans                

Kingmans, H.                                                          
De boer van “Levensstrijd”                                            
1936
Speelt zich af op Schouwen.                                           
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Kingmans, H.                                                          
Boer zonder land                                                      
ca. 1970                                                                    
Land van Cadzand (West Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                   
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Kingmans, H.                                                          
Hondema-State                                                         
ca. 1970                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Kingmans, H.                                                          
De boerderij aan de val                                               
ca. 1960                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Kisling, Corine
Verhuyck, Paul
Het leugenverhaal
2007
Lucas gaat terug naar zijn geboortedorp in Zeeuws-Vlaanderen om een erfe-
nis af te handelen en omdat zijn oude leraar hem om hulp heeft gevraagd. De 
leraar heeft een artikel geschreven waarin het verhaal ‘Van den vos Reynaerde’ 
erg letterlijk wordt genomen. Veel mensen nemen dit serieus op, de grond-
prijs vliegt omhoog en allerlei gelukszoekers zoeken naar een schat waarbij 
zelfs moord niet geschuwd wordt. Onder de grond blijkt een gangenstelsel te 
bestaan waardoor zelfs de schrijver van het artikel gaat twijfelen. Deze his-
torische thriller is spannend en getuigt van een gedegen vooronderzoek door 
de schrijvers.
Graauw (Zeeuws-Vlaanderen); geschiedenis; verhalen

Klerk, de, Jopie
Klerk, de, Emily (ill. en eindred.)
Het verdwenen dagboek, een Zeeuws mysterie
2011
Historisch spookverhaal waarin Sandra tijdens een vakantie in Middelburg sa-
men met Erwin het mysterie van een oud dagboek ontrafelt.
Zeeland; spoken; verhalen

Knape, Jan                                                            
Kneuterboertjes                                                       
ca. 1935                                                                     
Goeree-Overflakkee; romans                                            

Koch, Herman
Geachte heer M.
2014
De mysterieuze verdwijning van een geschiedenisleraar lijkt veertig jaarlater 
alsnog te worden opgelost; speelt deels in Zeeuws-Vlaanderen.
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen; romans
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Koeck, Paul                                                           
Waterproef                                                            
1992
In de Schelde-delta vormt zich rond een profetische figuur een kleine 
commune.                                                              
Zeeland; romans                                                       

Koning, Hans                                                          
Zeeland, or, Elective concurrences                                    
2001                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Zeeland; romans                               

Koster, Simon                                                         
Jong, de, Alex                                                        
Lemaire, Cor                                                          
Helst, van der, Martin                                                
Lentelied [Video]                                                     
ca.1991
De pas verloofden Charlotte van Buren (Ank van der Moer) en Bobby Bevering 
(Dick Swidde) gaan in het voorjaar op vakantie naar Zeeland. Charlotte wordt 
verliefd op de dorpsmecanicien (Jan Teulings) en Bobby voelt veel voor diens 
vriendin Marietje (Joke Busch). De lente speelt de hoofdrol en gaat ook weer 
voorbij. Met beelden van Middelburg en het vliegveld van Haamstede                             
Recreatie; Haamstede (Schouwen-Duiveland); overige video’s            
Recreatie; Middelburg (Walcheren); 
overige video’s                    
Recreatie; Middelburg (Walcheren); verhalen; Haamstede (Schouwen-Duive-
land); verhalen                   

Kosters, Henk                                                         
Zeeuwse kerstverhalen                                                 
1988                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Kronenveld, Ernst                                                     
Bange nachten                                                         
ca. 1960                                                                     
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Kuijt, Gert H.                                                        
De schaduw van drie sterren                                           
1994
Een onderwijzer aan een school voor reformatorisch onderwijs volgt zijn roe-
ping ten koste van het materiÎle en geestelijke welzijn van zijn gezin                                                            
Krabbendijke (Zuid-Beveland); verhalen; Kuijt, Gert H. 
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Kuipers, Jan J.B.                                                     
Moord aan boord van de PSD                                            
1998                                                                      
Veerdiensten; Westerschelde; thrillers                                

Kuipers, Jan J.B.
In de schaduw van Michiel. Een Zeeuwse thriller met Siebe Edens
2007
Edens wordt ingezet om de vroegere spits van de Sint Jacobstoren te ver-
werven voor een obscuur genootschap bekommerde vaderlanders van uiterst 
rechtse snit.
Vlissingen (Walcheren); Zeeland; verhalen; Ruyter, Michiel Adriaensz. de

Kuipers, Jan J.B.
Kleine Leviathan
2011
Johannes Kamerink vestigt zich in het midden van de 18de eeuw als arts in 
het fictieve Zeeuwse stadje Breeuwershaven. Al snel krijgt hij toegang tot de 
elite door zijn veronderstelde buitenlandse betrekkingen en zijn vermaarde 
klisteerspuit, die hij gekregen zou hebben van Frederik II van Pruisen. Na zijn 
huwelijk ontpopt hij zich als visionair prediker en koopman en met zijn pseudo-
wetenschappelijke en hallucinerende betogen weet hij de elite van het stadje 
tegen zich in het harnas te jagen. Wanneer bij een patiënte een jongetje, Le-
viathan, misvormd en dood geboren wordt, keert het tij. Hij wordt beschuldigd 
van valsheid in geschrifte en oplichterij. Het verhaal is gebaseerd op Abraham 
Magaris, een oplichter uit de 18de eeuw.
Brouwershaven (Schouwen-Duiveland); geschiedenis; 18de eeuw; verhalen; 
Magaris, Abraham (Kamerling, Johan Cato)

Kuipers, Jan J.B.
De put
De Groningse privé detective Siebe Edens onderzoekt de moord op een Zeeuw-
se uitgever.
2012
Zeeland; moorden; verhalen

Kuipers, Jan J.B.
Kuipers, Gert P.
Echografie
2017
Autobiografsiche verhalen over twee broers die opgroeien bij een bruut van 
een vader en een afzijdige, neurotische moeder
Zaamslag; Zeeland; verhalen
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Kunst, Marco                                                          
De genietmachine                                                      
Verhalen over een Zeeuwse jeugd.                                      
1999                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Kuyt, Renè                                                           
Alarm voor de 830                                                     
Het leven van een brandweerman.                                       
1999 
Brandweer; Vlissingen (Walcheren); verhalen                           

Lambregtse, Cornelius                                                 
Vreemdelingen en bijwoners                                            
1998
Een Zeeuwse jongeman uit een streng gereformeerd milieu stuit op grote
problemen als hij verkering krijgt met een katholiek meisje.          
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; romans                             

Lambregtse, Cornelius                                                 
Het scharlaken koord                                                  
1975                                                                      
Rilland-Bath (Zuid-Beveland); romans                                  

Lambregtse, Cornelius                                                 
In Zijn arm de lammeren                                               
1971                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Lammens-de Caluwé, Marjan
Van porselein
2014
Het leven van een jonge vrouw rond de elektrische grensversperring in Zeeuws-
Vlaanderen, waar families van elkaar zijn gescheiden en smokkel, verraad en 
opportunisme de menselijke verhoudingen tekenen.
Zeeuws-Vlaanderen; romans

Landshoff, Ludwig                                                     
En het leven gaat verder                                              
1954                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Langevelde, van, Piet                                                 
Kind achter de Hont                                                   
1987                                                                      
Langevelde, Piet van                                                  
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         
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Launspach, Rick
1953
2009
Julia, die op een dorp op Schouwen-Duiveland woont is in 1953 kort voor de 
ramp bevallen; zij is een ongehuwde moeder. Ze krijgt de verontwaardiging 
over zich heen van haar familie en van (afschrikwekkend geschilderde) Zeeu-
wen in haar omgeving. Tijdens de ramp verliest Julia haar kind uit het oog. 
Er is vervolgens een uitputtende zoektocht naar de baby. Tegelijk wordt een 
visionaire ingenieur van Rijkswaterstaat beschreven en ook een dienstplichtige 
militair die Julia redt en bijstaat in haar zoektocht. Een wat erbij gesleept ver-
haal uit de Tweede Wereldoorlog vormt zijn onderliggende drijfveer. De rol van 
het toeval in dit boek is groot.
Zeeland; watersnoodramp (1953); verhalen

Lauret, Jan
Krom liggen van schooljongen tot schoolmeester
2017
Als kind uit een arbeidersmilieu mag Daan Vroege gaan ‘leren’ om schoolmees-
ter te worden.
Zeeland; Pedagogische Academies; Onderwijs; verhalen

Laurier, Josien                                                       
Een hemels meisje                                                     
1993
Een meisje uit een zeer streng protestants milieu vindt een enkel moment van 
be vrijding in het zingen bij een gospelgroep.              
Goeree-Overflakkee; romans

Lawman, Anthony                                                       
Vesting in de duinen. Liefde, haat en verraad in de strijd om Walcheren, 1944                                                 
1981
Tegen de achtergrond van de oorlogsgebeurtenissen op Walcheren in 1944 
speelt zich de liefdesgeschiedenis af tussen de leidster van het verzet en een 
Duitse kapitein. Vertaling van ‘Fortress of the dunes.’                 
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; romans                             

Leo, Maan
Huwelijkse voorwaarden
2014
Autobiografisch getint verhaal over het ‘spannend houden’ van het huwelijk 
tussen de 26-jarige Maan en de 51-jarige Ian.
Zeeland; romans; verhalen

Leo, Maan
Ik ben Maan
Een biseksuele jonge vrouw met grote borsten vertelt over haar erotische 
avonturen.
2012
Zeeland; Middelburg; romans; verhalen
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Linde, van de, François                                               
De zaak van de gammele watertoren                                     
2002
De Zeeuwse detective Skip Harte zoekt aan de zelfkant van de Terneuzense 
stadssamenleving een dubbele moordzaak uit.Terneuzen 
(Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                               

Linde, van de, François                                               
Riooldromen
2008
Elf verhalen (die ten delen in Zeeland spelen) waarin mensen aandoenlijke die-
ren zijn die de grootste moeite hebben hun leven richting te geven.
Zeeland; verhalen

Linde, van der, Leen                                                  
Armoede voor de tijd van je leven!                                    
2002                                                                      
Sociale geschiedenis; Ouddorp (Goeree-Overflakkee); verhalen Linde, ... van 
der (familie); verhalen                                

Linden, van der, Hans
Schrijver
2011
Literaire thriller en debuutroman waarin Arend Witteveen in Domburg een 
tuinhuis van een villa huurt om een roman te schrijven. De relatie met de vil-
labewoners wordt hechter en fictie en werkelijkheid raken, met verregaande 
gevolgen, in elkaar verstrikt.
Domburg (Walcheren); verhalen

Linders, Joke
Golfslag, van Wim Hofman naar Ed Leeflang en terug
2015
Uitgave ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Wim Hofman met brieven 
van Leeflang en Hofman
Zeeland; taal- en letterkunde; brieven; schrijvers en boeken

Loeckx, Paula                                                         
Een grote blauwe cirkel                                               
1994
Een uit Nederland afkomstige zakenman in CaliforniÎ wordt getroffen door de 
ziekte van Parkinson.                                         
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Loo, de, Tessa                                                        
Meander                                                               
1986                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           
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Looise, Evert Jan                                                     
De ijskoude aristocraat                                               
2004
Journalist komt misstanden op het spoor in een aristocratisch rustoord
                                                                  
Loon, van, Hendrik Willem                                             
Pioniers der vrijheid                                                 
1947                                                                      
Loon, Hendrik Willem van                                              
Veere (Walcheren); verhalen                                           

Lugt, van der, Arie                                                   
God schudde de wateren; 
Herwonnen land                               
1983                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Luijks, W.S.E.
Oude verhalen en anekdotes uit Nieuw-Vossemeer en omgeving
2010
Oud-Vossemeer (Tholen); Nieuw-Vossemeer (Tholen); verhalen

Lievense-Nauts, Lutgarde (samenstelling)
Schoenmaker, Maurits (samenstelling)
Zoutelande verhaalt het verleden 2009
2009
Zoutelande (Walcheren); verhalen; geschiedenis; 20ste eeuw

Maas, Joannes
Zwindingen in de Boschkens en aan Zee
2013
Wederwaardigheden van de achttienjarige hoofdpersoon, die na zijn HBS-exa-
men de tijd overbrugt tussen school, dienstplicht en verdere studie. Speelt in 
de Zwinstreek in de jaren ’60. 
Zwinstreek; West-Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Maas, Johan C.                                                        
Zott’n Arjaan                                                         
1948                                                                      
Zaamslag (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                                

Maaskant, Barend                                                      
De koperen helm                                                       
1997                                                                      
Ouddorp (Goeree-Overflakkee); romans                                  
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Maaskant, Steef                                                       
Sven de ziener                                                        
1978                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Maljers, Margreet
Februari 
2008
Sophie ontvlucht haar dominante familie in Groningen om in Middelburg piano-
les te gaan geven. Ze raakt nauw betrokken bij de familie Labruyere en gaat 
warme gevoelens koesteren voor zoon Giel die als fotograaf gevaarlijke oor-
logsgebieden afreist. Echter zowel een schoonzus als een getrouwde vriendin 
van de familie, proberen een romance te verhinderen. Intussen bereidt Sophie 
een talentvolle leerling voor op een concours in Zierikzee op 31 januari 1953 
waar ze slachtoffer worden van de watersnoodramp.
Vrouwenleven; Middelburg (Walcheren); verhalen

Maljers, Margreet
Huis van melk en honing
2011
Begin jaren zestig van de 20ste eeuw probeert een 17-jarig zwanger meisje, 
dat vanwege de schande bij haar oudtante in Zeeland woont, een nieuw leven 
op te bouwen ondanks de tegenwerking van haar stiefvader.
Walcheren; romans

Maljers, Margreet
Het zit in de familie
2013
Een 14-jarig meisje van Walcheren begint in 1974 een zoektocht naar haar 
biologische vader die niet van haar bestaan af weet. Vervolg op Huis van melk 
en honing.
Walcheren; romans

Manen-Pieters, van, Jos                                               
Een mens die aan jouw kant staat                                      
1986                                                                      
Walcheren; romans    

Marinissen, Anya (red.)
Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig. Tien verhalen.
2017
Wolff, Betje; verhalen
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Maryson, W.J.                                                         
De torens van Romander                                                
2002
Als het rijk van Romander wordt bedreigd door een dodelijke kleurloze 
magie, is het alleen Lethe Welmszoon die redding kan brengen, terwijl 
hij echter als onmagiÎr als enige niet over magisch talent beschikt.  
Noord-Beveland; romans                                                

Meeberg, van de, Wijnand C.
De engel op mijn schouder. Toon en Corrie Nipius, het leven van een bak-
kersechtpaar
2007
Bakkerijen; Middelharnis (Goeree-Overflakkee); verhalen

Meersch, van der, M.                                                  
Sandfort, J.A.                                                        
Pieck, A.                                                             
Er voert geen weg buitenom                                            
1938                                                                      
Veere (Walcheren); romans                                             

Melle, van, Johannes                                                  
Wijngaard, van den, Cock                                              
Het stadje op ‘t groene eiland                                        
2005
Deels autobiografische verhalen over de jeugd van de schrijver rond   
1900, geschreven in Zuid-Afrika waarheen hij in 1913 emigreerde.      
Goes (Zuid-Beveland); verhalen                                        

Mens, Jan                                                             
Elisabeth                                                             
1953
Biografie van E. Wolff-Bekker.                                        
Zeeland; romans                                                       
Wolff, Betje                                                          

Mevahor                                                               
Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse, naar een oud dagboek (3 dln.)                                              
1950 - ca. 1979
Simon Gieke is als ‘ketter van Scherpenisse’ een gevreesde jager en drinke-
broer. Hij komt in contact met een rondreizende Calvinistische predikant; na 
lange zielestrijd volgt een bekering. In de strijd tegen de Spaanse soldaten 
staat hij zijn mannetje, zeker als een aantal Zeeuwse steden met hulp van de 
Geuzen de zijde van de Prins (van Oranje) kiest. Bekend thema van jeugdboe-
ken, zeker in protestants-christelijke kring (Te Merwe, Van der Hulst). Dit boek 
is echter een extreem voorbeeld van bevindelijke godsdienst, van antipapisme 
en vooral van een onvoorstelbaar gedateerd woordgebruik. 3 dln.                                                                
Gieke, Simon; Scherpenisse (Tholen); romans                                         
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Middelburg, Bart                                                      
De Godmother                                                          
2002                                                                      
Criminaliteit; Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen  
                        
Min Modaal, Jan                                                       
Schinkel, Jac.                                                        
Oost-Souburg en omstreken                                             
1995                                                                      
Schinkel, Jac.                                                        
Geschiedenis 1918-1940; Oost-Souburg (Walcheren); verhalen            

Minderhoud-Blom, Cocky                                                
Het meisje met de roze fiets                                          
1992                                                                      
Zeeland romans                                                        

Mitchell, David
De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet
2010
Vertaling van: ‘the thousand autumns of Jacob de Zoet’. Desima voor de kust 
van Nagasaki, is een handelspost van de VOC en lange tijd Japans enige ven-
ster op de rest van de wereld. Hier arriveert in 1799 Jacob de Zoet als accoun-
tant, want er is sprake van corruptie onder de handelaren en het personeel 
van de VOC. Terwijl hij zijn werk doet en kennismaakt met de ingewikkelde 
procedures in het handelen met de Japanners, leert hij een beetje Japans en 
wordt verliefd op een Japanse vroedvrouw die met hulp van een Nederlandse 
geleerde de medische kennis in Japan wil vergroten.
(Domburg) Walcheren; verhalen; VOC; Japan; geschiedenis; 18de eeuw

Moer, van der, J.R.                                                   
Jongen en ouden                                                       
1909                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Moerdijk, Marie-Cècile                                                
Onder de linden                                                       
1987
Schets van het leven in haar Zeeuwse geboortedorp door de Nederlandse zan-
geres.                                                             
Moerdijk, Marie-Cècile                                                
Zuiddorpe (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                               
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Mortier, Erwin                                                        
Leinbach, S.J.                                                        
Groeten uit Nieuwvliet                                                
2003                                                                      
Nieuwvliet (Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                            

Mulier, Wieke
Een liefde in Zeeland
2015
Een Zeeuws scharrelboertje, een te vondeling gelegd meisje en hoe hun levens 
zich ontplooiden.
Zeeland; verhalen

Mullié, Roland
Mullié-Dallinga, Carla
Toorn-Hoeksma, van der, Jolanda
Ick Roelant
2015
Leven en liefde van Roelant Nebbens uit Veere in dienst van de VOC in de 
17de eeuw.
Zeeland; Veere (Walcheren); VOC; verhalen

Muynck, de, Marrie                                                    
Feen-de Muynck, van der, Marrie                                       
Vrij gesproken                                                        
1989                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Nijs, de, Gerard
Maertijn Angen, klerk van de blajuw van Goes
2015
In 1448 komen de inwoners van Goes in opstand tegen rijkdom en onrecht-
vaardigheid.
Goes (Zuid-Beveland); geschiedenis; middeleeuwen; verhalen

Nijsse, Marinus                                                       
Mensen van het oude land                                              
1978
Roman, zich afspelend in Zeeland.                                     
Zeeland; verhalen                                                     
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Nescio
De uitvreter
2006
De eerste publicatie, in het tijdschrift De Gids, dateert van 1911. Het verhaal is 
dus bijna 100 jaar oud, maar het had gisteren geschreven kunnen zijn. Hoofd-
persoon is Japi, de uitvreter. Hij teert op de zakken van zijn ouders en van een 
clubje vrienden – Bavink, de kunstschilder, Hoyer, Koekebakker – met hoog-
gestemde idealen, maar als die een voor een positie in de burgermaatschappij 
krijgen, zit er voor hem niks anders op dan het kantoorbaantje te accepteren 
dat zijn vader voor hem geregeld heeft. De afloop is bekend: ‘Op een zomer-
morgen om half vijf, toen de zon prachtig opkwam, is hij van de Waalbrug 
gestapt.’ Het verhaal speelt zich gedeeltelijk af in Veere.
Veere (Walcheren); verhalen; adolescentie

Nescio
De uitvreter; Titaantjes; Dichtertje; Mene tekel
2009
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het 
schipbreuk lijden van jeugdidealen op een materialistische maatschappij weer-
geven. Speelt voor een belangrijk deel in Veere.
Veere (Walcheren); verhalen; adolescentie

Nieuwenhuize, Hubrecht
Hulp in benauwdheden. Een waargebeurde geschiedenis uit de bange oorlogs-
jaren 1940/45
2009
Een jongeman uit Yerseke wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog tewerkgesteld 
in Duisburg. In het laatste oorlogsjaar komt de fabriek in de frontlijn te liggen 
en wordt de hoofdpersoon op transport gezet. In een matige stijl wordt in ar-
chaïsche taal (Tale Kanaäns) verhaald over niet al te spectaculaire gebeurtenis-
sen. Het is meer een uitgewerkt dagboek. Af en toe wat geforceerd, worden 
regelmatig parallellen getrokken met de uittocht van het joodse volk.
Yerseke (Zuid-Beveland); Wereldoorlog II; geschiedenis; verhalen

Noordermeer, Peter
101 x Kiekieris. Buitenissige oprispingen en luimige opinies in +/- 168 woorden
2017
Bundeling columns uit het weekblad WereldRegio
Schouwen-Duiveland; verhalen

Norel, K.                                                             
Bestevaer                                                             
1979
Michiel de Ruyters loopbaan van bootsjongen tot bevelhebber bracht hem
de hoogste roem, maar uiteindelijk ook zijn dood.                     
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; jeugdliteratuur                        
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Norel, K.                                                             
S.O.S.-omnibus                                                        
ca. 1970                                                                     
Zeeland; romans; Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Noyon, Tarquinius                                                     
Ligfietservaringen vanaf de eerste 
onzekere meters                    
2006                                                                     
Fietstochten; Zeeland; verhalen                                       

Nè, Y.                                                                
Kuipers, J.J.B.                                                       
Raats, M.C.S.                                                         
Veeke, van der, A.J.                                                  
Laaglandse verhalen                                                   
2006                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Ooms, J.W.                                                            
Sturm, H.                                                             
Pronk, Kees                                                           
Water over Holland                                                    
1977                                                                      
Bellettrie; Zeeland; Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Oosten, van, G.D.                                                     
Machtelt van Yerseke                                                  
1975                                                                      
Yerseke, Machtelt van                                                 
Yerseke (Zuid-Beveland); verhalen                                     

Oostende, van, Michael
Uit de hemel komt geen hagelslag
2017
Autobiografisch geïnspireerd verhaal over het bewust afscheid nemen van de  
wereld van de evangelische gemeente in Zeeland.
Zeeland; Evangelische beweging; verhalen

Oosterloo, Jan H.                                                     
De toekomst ligt weer open                                            
1978
Speelt zich af in Tholen.                                             
Tholen (stad); romans                                                 
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Oosterloo, Jan H.                                                     
Zon aan de overkant                                                   
1969                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Oosthoek, Andreas
Het relaas van Solle: roman
2015
De zoon van een herenboer groeit in de jaren vijftig op in Zuid-Beveland en 
krijgt een intieme vriendschap met een man uit een adellijk geslacht
Zeeland; romans; homoseksualiteit

Oppen, van, L.P.                                                      
“Als een goet instrument”                                             
1993                                                                      
Heusden, Peter van                                                    
Geschiedenis 1940-1945; Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                 

Otter, den, Kees                                                      
Ysbrand Jacobsz.                                                      
1980                                                                      
Geschiedenis 1500-1568; Walcheren; romans; Geschiedenis 1568-1648

Paccoud-Rorive, Corrie
Autobiografie van Grizzly
2013
Autobiografisch verhaal van een Zeeuws-Vlaming (vertolkt door een teddy-
beer), die in een samengesteld gezin opgroeit, van reizen, eten en drinken 
houdt en zich ondanks zijn moeilijke voeten gemakkelijk in alle milieus be-
weegt.
Zeeland; teddyberen; verhalen

Peper, Rascha                                                         
Oesters                                                               
1991
Een vroegere verhouding met een veel oudere man drukt een zwaar stempel 
op het leven van een vrouw.                                   
Zuid-Beveland; romans                                                 

Peskens, R.J.                                                         
De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens                               
1995                                                                      
Vlissingen (Walcheren); verhalen                                      



Zeeuwse romans en verhalen  

48

Peskens, R.J.                                                         
Twee vorstinnen en een vorst                                          
1975                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     
Oorschot, Geert Adriaan van = R.J. Peskens                         

Peskens, R.J.                                                         
Oorschot, van, G.A.                                                   
De man met de urn                                                     
1981                                                                      
Vlissingen (Walcheren); romans                                        

Peskens, R.J.                                                         
Mijn tante Coleta                                                     
1976
De liefdesrelatie tussen de 16-jarige ik-figuur en zijn vier jaar oudere tante 
loopt stuk op het ogenblik dat de moeder van de jongeman en de tante nader 
tot elkaar komen.                                   
Vlissingen (Walcheren); romans   
                                     
Peskens, R.J.                                                         
Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse                              
1977                                                                    
Vlissingen (Walcheren); romans                                        

Peters, Karin                                                         
Wat blijft, is herinnering                                            
1991
De verhuizing naar een dorp op Walcheren en de Tweede Wereldoorlog    
drijven een gezin uiteen.                                             
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; romans                             

Peters, Karin                                                         
Pieterse-Kodde, C.J.                                                  
Hun tweede keus                                                       
1992                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Peters, Karin                                                         
Als het riet in de wind                                               
1993
De komst van een pleegdochter brengt grote veranderingen mee voor een 
tot dan door de vader overheerst boerengezin in Zeeuws-Vlaanderen.    
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           
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Peters, Karin                                                         
Gisteren is geweest                                                   
2000
Als een meisje door haar vader wordt gedwongen te trouwen met haar    
buurjongen, komt ze in verzet.                                        
Zeeland; romans                                                       

Peters, Karin                                                         
Zuster Jetty                                                          
2001
De liefde en zorg van drie jonge verpleegsters gaan niet alleen uit naar de 
patiënten in het ziekenhuis.Speelt zich gedeeltelijk af op Schouwen-Duiveland                                                    
Schouwen-Duiveland; romans  
                                          
Peters, Karin                                                         
Zuster Jetty zorgt ervoor                                             
2001
Bundeling van vier familieromans over een verpleegster en haar doktersgezin. 
Speelt zich gedeeltelijk af op Schouwen-Duiveland        
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Peters, Karin
Zuster Jetty Omnibus
2001
Romantrilogie over een gevoelige verpleegster die doktersvrouw wordt. Speelt 
zich gedeeltelijk af op Schouwen-Duiveland. Bevat: Zuster Jetty, Zuster Jetty 
als doktersvrouw en Een onvervulde wens
Schouwen-Duiveland; ziekenhuizen; romans; verhalen

Peters, Karin
De stilte om Leandra
2009
Paul Storms draagt een oorlogsverleden met zich mee omdat zijn vader NSB-
er was. Leandra Rosenthal is eveneens getekend door de oorlog; ze moet als 
joods kind onderduiken. Haar ouders komen niet meer terug van hun depor-
tatie en van haar broer is niets meer vernomen. Ze vindt een tweede thuis bij 
haar onderduikfamilie op de boerderij in Zeeland maar door de gebeurtenissen 
die ze in de oorlog meemaakte, is haar spraakvermogen verdwenen. In 1955 
komen de twee verhaallijnen samen als door speurwerk van Paul Storms de 
doodgewaande broer van Leandra wordt gevonden. Maar zowel zijn komst als 
die van Paul brengt onrust op de boerderij.
Zeeland; boerenleven; oorlogservaringen; verhalen

Petersma, Errit                                                       
Het rijk alleen                                                       
1983                                                                      
Walcheren; romans                                                     
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Polderman, Katinka
De onfortuinlijke dood van Krijn Kip en andere verhalen die best wel eens echt 
gebeurd zouden kunnen zijn (maar misschien ook niet)
2014
Twee meisjes op de drempel van de puberteit halen een hoop kattenkwaad uit 
in het Zuid-Bevelandse dorp ’s-Heer Abtskerke
’s-Heer Abtskerke; Zuid-Beveland; verhalen

Poldermans, D.A.                                                      
Tomkins, D.                                                           
De Schouwsche smokkelaar                                              
1976-1978                                                                      
Geschiedenis 1795-1815; Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur; Smokkelen; 
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur                        

Poldermans, D.A.                                                      
Langs dieken en wegen                                                 
1934                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     

Polders, Loek                                                         
Als een god in Zeeland                                                
2004 
Verhalen van binnenlandse schrijvers over Zeeland.                    
Zeeland; verhalen      
                                               
Polfliet, Paul                                                        
Honderd procent [DVD-video]                                           
2006
Drie tieners besluiten tijdens een avondje kaarten in hun stamkroeg om een 
practical joke uit te halen met de lokale dorpsgek Henk. Na enkele dagen krij-
gen ze te horen dat Henk nog steeds vermist is. Nu ze erachter zijn gekomen 
dat hun practical joke misschien iets anders heeft uitgepakt dan verwacht, 
besluiten ze om naar hem op zoek te gaan waar ze hem het laatst hebben 
achtergelaten. Dit klinkt alleen makkelijker dan dat het is, als ze ook nog eesn 
te maken krijgen met twee bemoeizuchtige vriendinnen is het einde helemaal 
zoek. Een nietsvermoedende practical joke krijgt een catastrofaal einde.        
Ritthem (Walcheren); overige dvd                                      

Povel, Wim                                                            
Het felle leven van Jacoba van Beieren                                
1991
Biografische roman over Jacoba van Beieren, gravin van Holland,       
Zeeland en Henegouwen (1401-1436).                                    
Jacoba van Beieren (gravin van Hene gouwen, Holland en Zeeland); romans
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Pronk, C.L.                                                           
De geldschieter                                                       
ca.1958                                                                    
Yerseke (Zuid-Beveland); romans                                       

Pronk, Kees                                                           
Het onweer                                                            
1960                                                                      
Yerseke (Zuid-Beveland); romans                                       

Pronk, Kees                                                           
Het zwaar getij                                                       
1956                                                                      
Yerseke (Zuid-Beveland); romans   
                                    
Pronk, Kees                                                           
De zoon en zijn moeder                                                
1957                                                                      
Yerseke (Zuid-Beveland); romans                                       

Pronk, Kees                                                           
Huis van alle winden                                                  
1954                                                                      
Zuid-Beveland; romans                                                 

Pronk, Kees                                                           
De bestemming                                                         
1959                                                                      
Yerseke (Zuid-Beveland); romans                                       

Pronk, Kees                                                           
Goud uit het water                                                    
1982                                                                    
Yerseke (Zuid-Beveland); romans                                       

Pronk, Kees                                                           
De geur van de herfst                                                 
1986                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Pronk, Kees                                                           
Oesters                                                               
1977                                                                      
Oestervisserij; Yerseke (Zuid-Beveland); romans                       

Raats, Theo
De onvermijdelijheid der dingen
2016
Zeeland; verhalen
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Reepe, van de, Cornèlie                                               
De middag van de paarse nevel                                         
2001
Beschrijving van de strijd in West Zeeuwsch-Vlaanderen tussen 6 en 29 okt. 
1944 tussen de Duitsers en de geallieerden, waarbij steden en dorpen vrijwel 
met de grond gelijk gemaakt werden.                    
Geschiedenis 1940-1945; Zuidzande (Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen     

Reepe, van de, Cornèlie                                               
Je kent me echt niet, hè?                                             
2002
Een verzameling columnachtige verhalen over in hoofdzaak Zeeuwse onder-
werpen en gebeurtenissen tussen oktober 2001 en september 2002.  
Zeeland; verhalen                                                     

Reepe, van de, Cornèlie                                               
Alweer Kerstmis                                                       
2004                                                                      
Reepe, CornÈlie van de                                                

Reepe, van de, Cornèlie                                               
In de schemer van het avondland                                       
2006
De moeder van de schrijfster is een 
geïmancipeerde vouw, met later de paniek rond een dreigende dementie en 
haar tragische dood in een verzorgingshuis.                                                      
                                                                      
Reest, van, Rudolf                                                    
Die van verre staan                                                   
1941                                                                      
Zuid-Beveland; romans                                                 

Reest, van, Rudolf                                                    
De dagen onzer jaren                                                  
1953                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Reest, van, Rudolf                                                    
Door water en vuur                                                    
1979
Het leven van een fruitkweker en zijn gezin op Zuid-Beveland gedurende de 
Tweede Wereldoorlog.                                               
Geschiedenis 1940-1945; Zuid-Beveland; romans                         

Reiss, Johanna                                                        
Die fatale nacht                                                      
1987                                                                      
Watersnoodramp (1953); Schouwen-Duiveland; romans                     
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Rensink-Ongenae, Angèle
Taxi op het platteland
2011
Zeeuws-Vlaanderen; Taxichauffeurs; verhalen

Reve, Gerard                                                          
De vierde man                                                         
1981                                                                      
Vlissingen (Walcheren); romans                                        

Rijsingen, van, Jan
Café Walraven. Kronieken van een dorpscafé
2011
Wanneer een alleenstaande man die terugkeert naar zijn geboortedorp daar 
het dorpscafé heropent ontdekt hij wat voor drama zich daar afgespeeld heeft.
Zuid-Beveland; café’s; verhalen

Rijssel, van, Jan                                                     
Mensen in nood                                                        
1959                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; 
verhalen                              

Risseeuw, P.J.                                                        
Dupont, W.                                                            
Ik worstel en ontkom                                                  
1951                                                                      
Broere, Bastiaan                                                      
Emigratie; Zuid-Beveland; romans                                      

Risseeuw, P.J.                                                        
Risseeuw omnibus                                                      
1982                                                                      
Emigratie; Zuid-Beveland; romans                                      

Ritter Jr., P.H.                                                      
Karakters                                                             
1923                                                                      
Middelburg (Walcheren); verhalen                                      

Ritter, P.H.                                                          
Pieck, Anton                                                          
Sentimentele aardrijkskunde                                           
1974                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     
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Ritter, P.H.                                                          
Het welkom schandaal                                                  
1954                                                                      
Middelburg (Walcheren); romans                                        

Ritter, P.H.                                                          
Geudens, Alb.                                                         
Zeeuwsche mijmeringen                                                 
1919                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Robbertz, Dignate                                                     
De grote wende                                                        
1963
Historische roman.                                                    
Geschiedenis 0500-1500; Walcheren; romans                             

Robbertz, Dignate                                                     
Geertrui, de heks van Veere                                           
1951                                                                      
Veere (Walcheren); romans                                             

Robbertz, Dignate                                                     
Govert                                                                
1952                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Robbertz, Dignate                                                     
Het harde geslacht                                                    
1953                                                                      
Reimerswaal (verdwenen) 
(Zuid-Beveland); romans                       

Robbertz, Dignate                                                     
Hoboken, van, J. Jikkemien                                                             
1941                                                                      
Walcheren; verhalen   
                                                
Robbertz, Dignate                                                     
Noordwester                                                           
ca.1940                                                                      
Arnemuiden (Walcheren); romans                                        

Robbertz, Dignate                                                     
Volk van bazalt                                                       
1950                                                                      
Bellettrie; Westkapelle (Walcheren)                                   
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Rozemond, José
Heleen & Roos
2008
Twee verhalen: een man gaat op zoek naar zijn ex-vrouw totdat hij haar stof-
felijk overschot vindt; een geadopteerde vrouw gaat op zoek naar haar biolo-
gische moeder.
Walcheren; verhalen

Rozemond, José
Een ziel aan flarden gescheurd
2010
Thriller die zich afspeelt in het kustgebied van Vrouwenpolder.
Vrouwenpolder (Walcheren); verhalen

Ryssen, Marcel                                                        
Roover, de, Kris                                                      
Reynaert de Vos                                                       
1999                                                                      
Land van Hulst (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                   

Schagen, van, J.C.                                                    
Heyse, Jan                                                            
Zeeuwse reflexen                                                      
1953                                                                      
Walcheren; verhalen                                                   

Schagen, van, J.C.                                                    
Veldboeketje Domburg                                                  
1982                                                                      
Domburg (Walcheren); verhalen                                         

Schagen, van, J.C.                                                    
Flarden van den wind: omzwervingen in de beklemming                   
1946                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Schagen, van, J.C.                                                    
Heyse, Jan                                                            
Zeeuwse reflexen & complexen                                          
1982                                                                      
Schagen, Johan Christiaan Jacob van; Walcheren; verhalen                                                   

Schipper, de, Paul                                                    
Orisant                                                               
2000                                                                      
Geschiedenis 1568-1648; Orizand 
(verdwenen); romans                   
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Schipper, de, Paul
De Sterke van Saeftinghe
2010
Het boek is in drie delen opgezet: ‘Grensgevallen’, ‘Het spoor van Ran’ en 
‘De klokkenluider’, waarin de auteur de familie De Maayer haar verhaal laat 
vertellen bij monde van drie generaties in de vorm van Staf de Sterke (stro-
per, baggeraar en stamvader), diens zoon Ran (smokkelaar en baggeraar) en 
schoonzoon Richard Bleijenberg (baggeraar en later natuurgids). Objectiviteit 
ten aanzien van de hoofdpersonen ontbreekt helaas bij de schrijver, hetgeen 
eerlijkheid van de familie er bij de kritische lezer niet sympathieker op maakt. 
Door de vlotte en boeiende schrijfstijl en het persoonlijke element in deze 
natuurhistorische studie leest deze als een roman.
Verdronken Land van Saaftinge (Oost-Zeeuws-Vlaanderen); verhalen

Schippers, Willem
Beter dan goud
2008
Herziene versie met informatie over de auteur. De Zeeuwse zeeman Tom Mer-
kels zoekt rond 1850 met zijn Ierse vriend Jim Corner in Californië naar goud 
tijdens de beruchte ‘Goldrush.’ Tom is van plan om van het gevonden goud een 
eigen schip te kopen, waarna hij wil trouwen met Koosje, die in Zeeland op 
hem wacht. Aanvankelijk weet Tom in de harde wereld van de goudzoekers zijn 
geloof te bewaren. Ook biedt hij weerstand aan het vrouwelijk schoon dat zijn 
pad kruist. Maar als Jim er met Toms goud vandoor gaat, zint Tom op wraak. 
Dat komt hem duur te staan, maar het is ook het begin van een bekering: niet 
meer in het goud, maar in God vindt hij zijn rijkdom. En Koosje is het daar 
helemaal me eens.
Migratie: Schouwen-Duiveland; verhalen; 19de eeuw; geschiedenis; Goldrush

Schippers, Willem
Een zeemansvrouw
2008
Oorspronkelijke uitgave 1914. Verhaal over Johanna Ruling, die als jonge 
vrouw trouwt met de zeeman Hendrik Brouwer en na diens vermeende dood 
hertrouwt met haar buurman Sjoerd Wiebema. Na jaren duikt de dood ge-
waande Hendrik weer op. Na een ontroerende confrontatie met Sjoerd vertrekt 
Hendrik om nooit meer terug te keren. Johanna valt flauw als ze Hendrik ont-
moet, maar denkt later dat ze een verschijning heeft gezien. Sjoerd laat haar 
in die waan tot een brief melding maakt van Hendriks dood. Nu kan Sjoerd de 
ware toedracht onthullen.
Vlissingen (Walcheren); zeelieden; geschiedenis; verhalen; 19de eeuw
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Schippers, Willem
De jongens van de Roerdomp
Oorspronkelijke uitgave 1940. 
2010
De twee zoons van een beurtschipper smeden ieder op hun eigen manier toe-
komstplannen. Dit gaat niet zonder spanningen. De jongste gaat naar de ma-
rine, de oudste vrijt om een Antwerps bloemenmeisje. Angst voor geloofsaf-
val, godsvertrouwen en een sterk standsbewustzijn spelen een belangrijke rol. 
Botsende karakters van de mannen, de vrouw van de schipper en later ook de 
vriendin van de oudste zoon vertegenwoordigen de dragende, sterke en zachte 
krachten op de achtergrond.
Scheepvaart; Brouwershaven (Schouwen-Duiveland); geschiedenis; 19de 
eeuw; verhalen

Schreutelkamp, Ton    
Twintig passen heen, twintig passen terug                             
1990.                                                                     
Geschiedenis 1940-1945; Zeeland; romans                               

Schuilwerve, DaniÎl Jac.                                              
Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940                                  
1977                                                                      
Middelburg (Walcheren); verhalen                                      

Schuurman Hess, Jan                                                   
Mozaiek                                                               
1999                                                                      
Kats (Noord-Beveland); verhalen                                       

Seijp, van de, Roos                                                   
U kent mij zeker wel!                                                 
1985                                                                      
Zeeland; gedichten; verhalen                                                     

Sinclair, de, F.                                                      
Mijn tante uit Aardenburg                                             
1931                                                                      
Aardenburg (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans   
                           
Sinclair, de, F.                                                      
De “krach” van Renswoud                                               
1919                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Sinclair, de, F.                                                      
De griffier van Peewijk                                               
1910                                                                      
Aardenburg (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                              
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Sinke, Johan
De gekwetste clown
2017
Rondom het Nollebos bij Vlissingen spelen zich vreemde dingen af rond de 
persoon Joop Strompelaar die het liefst clown zou worden in een circus
Vlissingen (Walcheren); verhalen

Sinke, Johan
Een taart in het prikkeldraad
2015
Een Joods echtpaar beheert het gebouw waar een Middelburgs revuegezel-
schap optreedt. Hun wegvoering leidt tot verzet, verraad en vergelding.
Middelburg (Walcheren); verhalen; Wereldoorlog II; Verzet

Sinke, Johan
“Dolend in de tijd.” Verhalen, verzen, foto’s
2009
Middelburg (Walcheren); verhalen

Slager, Kees                                                          
De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen                      
2005                                                                     
Geschiedenis; Zeeland; verhalen                                       

Slager, Kees
Mijn Zeeland
Alfabetisch gerangschikt belicht Slager veelal korte teksten met honderd uit-
eenlopende onderwerpen uit verleden en heden van de provincie. Of het nu 
gaat om de rol van Alva, of over de echte babbelaars, kwallen, het margarine-
hoertje, de Oosterschelde, de Zeeuwse Universiteit of het Zeeuws Licht, over 
elk onderwerp heeft Slager wel een meer of minder gezouten mening waarbij 
de nuance niet altijd aanwezig is.
2007
Zeeland; verhalen

Smit van Es, Ida                                                      
Sarneel, Harold                                                       
Smit, Luuc                                                            
Teruggevonden scherven                                                
2004
Over de groei en ontwikkeling van de Joodse Gemeente Zeeland van de   
afgelopen tien jaar is een boekje 
vervaardigd. Het boekje bevat       
bijzondere, wonderlijke en waargebeurde verhalen over de afgelopen tien jaar                                                             
Synagogen; Middelburg (Walcheren); verhalen                           
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Smulders, Petra                                                       
Devilla                                                               
1997                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Snijders, A.L. gekozen door
Nederland leest de mooiste korte verhalen : voorafgegaan door Zeeland leest
2015
Uitgegeven ter gelegenheid van de week ter promotie van het Nederlandse 
boek.
Zeeland; verhalen

Spaeter, Leny
Wou je d’r wel 6
[2005?]
Verhalen over een gezin met zes kinderen
Oostkapelle; verhalen

Sparre, Pieter
De troost van een lichaam
2015
Een oudere man, voormalig leraar scheikunde, beziet zijn leven en kijkt terug 
op zijn Zeeuwse achtergrond.
Zeeland; leerkrachten; verhalen

Spiessens, Ronald
Junker en Ophelia’s vloek
Verhaal over de heksencultus in de Zwinstreek rond 1600
2016
Zwin (West-Zeeuws-Vlaanderen); hekserij

Spirt, de, Aldo
De kamer zonde deur
2014
Twee 11-jarige jongens uit Zierikzee betreden een verborgen kamer en zijn 
plots 71 jaar.
Zierikzee (Schouwen-Duiveland); verhalen

Sponselee, George M.P.                                                
Szikra, Zsuzsa                                                        
Frida                                                                 
1992                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         

Sponselee, George M.P.                                                
Het Nonnenmoer                                                        
1994                                                                      
Land van Hulst (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                   
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Sponselee, George M.P.                                                
Szikra, Zsuzsa                                                        
Katrien                                                               
1997                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         

Sponselee, George M.P.                                                
Vergouwen, Marileen                                                   
Legende van ‘t Verdronken Land van Saeftinghe                         
1998                                                                     
Sagen en legenden; Verdronken land van Saaftinge (Oost Zeeuwsch -Vlaan-
deren); jeugdliteratuur                                         

Sponselee, George M.P.                                                
Steijns, Ed                                                           
Tussen Kuitaart en Kampen en andere verhalen uit het Land van Hulst   
2004                                                                      
Land van Hulst (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                   

Sponselee, George M.P.                                                
Willemsen, Rinus                                                      
Vol van verhalen                                                      
2004                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen (dialect)                               

Sponselee, Theo                                                       
De zegewagen                                                          
2005
Tijdens een lange autorit overdenkt Thijs Verschuren zijn jeugd in    
Zeeuws-Vlaanderen en de spirituele rol die een mysterieuze figuur op  
cruciale momenten gespeeld heeft.                                     
Homoseksualiteit; Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                       
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Spruit, Rinus
Zwieg stille
2008
Kroniek van een familie van Zeeuwse rietdekkers vanaf de jaren dertig van 
de 20ste eeuw. De auteur schildert in kleine stukjes een treffend en bewogen 
beeld van opa, opoe, broers, vader en moeder. De verteller is de vader, de 
zoon noteert. Er is bovendien een soort dagboek dat de vader bij zijn 65ste 
begint te schrijven, soms heel beknopt, met summiere aanduidingen, maar 
later wat uitvoeriger. Het werk als rietdekker beheerst het hele leven, gene-
raties lang. Lang en hard werken bij merendeels hardvochtige boeren met als 
dagelijks spookbeeld oud en arm te moeten sterven. het lot blijkt vaak voor 
deze zwoegende mensen meedogenloos, de barre weersomstandigheden, een 
ongeluk dat levenslange wroeging veroorzaakt, het sterven, het klagen van een 
zieke moeder. Een fraai boek vol uiterst precieze beschrijvingen bijvoorbeeld 
van het slachten van een varken, de dood van enkele familieleden en vooral 
van de vader. Het leven is hard en dat blijkt uit de geringe communicatie, de 
obsessie voor het rietdekkersvak, voor lang werken. Over de meeste dingen is 
het: ‘zwieg stille.’
Zeeland; rietdekkers; verhalen

Spruit, Rinus
De rietdekker. Een famliegeschiedenis
2009
Voor info zie: Rinus Spruit, Zwieg stille (2008)
Zeeland; rietdekkers; verhalen

Spruit, Rinus
Een dag om aan de balk te spijkeren
2013
De grootse ambities van een Zeeuwse boerenzoon worden ernstig belemmerd 
door zijn verlegenheid.
Zeeland; verhalen

Steketee, Johanna                                                     
De weduwe                                                             
1918                                                                     
Terneuzen (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                               

Steketee-Hoogvliet, H.C.                                              
Zon en vlagen                                                         
1949                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen                                               

Stoffels, Karlijn
Eigen vuur
2016
Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen); Wereldoorlog II; verhalen
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Stofkoper, L.A.                                                       
Op en om de Noordzee-boulevard                                        
1959                                                                      
Vlissingen (Walcheren); verhalen                                      

Stoop, de, Chris
Dit is mijn hof
2015
Verslag van de teloorgang van het boerenland in de Zeeuws-Vlaamse grens-
streek als gevolg van de uitbreiding van de Antwerpse havens, gekoppeld aan 
het persoonlijke verhaal van de uit deze streek afkomstige auteur.
Oost-Zeeuws-Vlaanderen; Hedwigepolder; boerenleven; verhalen

Stoop, de, Chris
Het vierde gewas
2016
De hoeve Flikweert wordt  omgetoverd tot ’t Hof Waterdunen en de Breskens-
polder wordt recreatienatuurpark.
West-Zeeuws-Vlaanderen; boerenleven; verhalen

Stoutjesdijk, Ko J.                                                   
Een leven lang                                                        
2000                                                                     
Zeeland; verhalen                                                     
Stoutjesdijk, Ko J.                                                   

Straaten, van, Peter                                                  
Grote jongens huilen niet                                             
1994
De liefdesperikelen van een jongen.                                   
Vlissingen (Walcheren); verhalen                                      

Straatsma, A.K.                                                       
De gantelboer                                                         
ca. 1950                                                                     
Elkerzee (Schouwen-Duiveland); romans                                 

Stroman, B.                                                           
Vrouwe-polder                                                         
1938                                                                      
Vrouwenpolder (Walcheren); romans                                     

Stronkhorst, L.H.                                                     
Looy, van, R.                                                         
De blauwe vaan                                                        
1949                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            
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Sturm, Alma
Een jongensleven
2010
Een leraar en een leerling die een liefdesrelatie beleven, sterven kort na elkaar 
beide aan een vreemdsoortige aidsbesmetting.
Zeeuws-Vlaanderen; aids; homoseksualiteit; verhalen

Sturm, Hendrik                                                             
Kuiper, Annelies                                                      
De prijs der vrijheid
1948                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Serooskerke (Walcheren); Zoutelande; Middelburg; 
romans  
                           
Sturm, Hendrik                                                        
Wat voorbij gegaan is (8 verhalen)                                    
1975
Acht verhalen, eerder verschenen in 
verschillende tijdschriften, met  als centraal thema het leven op Walcheren in 
de eerste helft van de twintigste eeuw.                                                      
Walcheren; verhalen                                                   

Sturm, Hendrik                                                        
Het wrede grauwe water                                                
1974                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     

Sturm, Hendrik                                                        
Toch komt het voorjaar (11 verhalen)                                  
1976                                                                      
Walcheren; verhalen                                                   

Sturm, Hendrik                                                        
En weer kwam het water                                                
1976                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; romans; Watersnoodramp (1953); ver-
halen                              

Subliem Zeeland, verhalen & essays
2007
Speciale uitgave van Zeeuws Tijdschrift 57 ½ (2007).
Zeeland; verhalen
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Suchtelen, van, Anna
Versailles aan de Schelde. Familiekroniek
2017
Verhaal over de baggeraarsfamilie Van Hattum die bij Ellewoutsdijk een paleis 
in Moorse stijl laat bouwen.
Landhuizen; Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland); geschiedenis

Terlouw, Jan
Terlouw, Sanne
De blauwe tweeling
2009
Manon, de vriendin van Job Reders, is Française van geboorte. Haar Franse 
jeugdvriend Alain benadert haar met een probleem: zijn vader is met een kost-
bare diamant naar een diamantair in Amsterdam gereisd, maar hij heeft een 
ongeluk gekregen en de diamant is zoek. De diamantair overlijdt ook onver-
wacht. Verder zijn er op twee verschillende plaatsen in Nederland gruwelijke, 
schijnbaar rituele moorden gepleegd. Job en zijn dochter Leonie Reders duiken 
in de zaak, die veel ingewikkelder is dan aanvankelijk lijkt. Het onderzoek voert 
hen naar een kasteel in de Vendée, waar de diamant oorspronkelijk vandaan 
kwam.
Schouwen-Duiveland; verhalen; diamant

Tetteroo, Jan
De lieveling van de zee
2007
Politieke roman over het nationalisme, waarin een ikfiguur, in wie de Neder-
landse natie is geïncarneerd, de geschiedenis doorloopt in confrontatie met de 
volkeren die een relatie hebben gehad met het Nederlandse volk.
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; verhalen

Trimbach, Raymond                                                     
Een onverwachte wereld. Doordenkboek voor insiders en belangstellenden, vol 
toepasselijke ervaringen en humor.                                              
2006                                                                      
Rolstoelrijders; verhalen

Treur, Franca
Hoor nu mijn stem
2017
De op Walcheren woonachtige Ina verliest als peuter haar ouders en wordt 
door strenggelovige opa en zijn zussen opgevoed; als ze later als succesvol 
radio-interviewer uit beeld dreigt te raken, moet ze te raden gaan bij zichzelf.
Walcheren; geloofsbeleving; verhalen
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Treur, Franca
Ik zou maar nergens op rekenen
2015
Vier verhalen over Zeeland en Zeeuwen, waarvan één over een Brabants echt-
paar dat op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen probeert een konijn uit zijn lijden 
te verlossen. Uitgave t.g.v. de week van het Zeeuwse boek.
Zeeland; Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Treur, Franca
Dorsvloer vol confetti
2009
De 12-jarige Katelijne groeit op als het enige meisje tussen zes broers in een 
streng (bevindelijk) gereformeerd Zeeuws boerengezin eind jaren tachtig, 
begin jaren negentig. Het intelligente, fantasievolle kind voelt zich een bui-
tenbeentje, als meisje wordt ze nauwelijks betrokken bij het boerenwerk, en 
omdat het in het gezin over weinig anders gaat, wordt ze vaak buitengesloten. 
Ze vlucht weg in fantasie en verhalen: bijbel- en bekeringsverhalen, kerk- en 
dorpsroddel, familieverhalen, maar ook boeken. Sprookjes, verboden ‘omdat 
het leugens zijn die haar kunnen afhouden van de waarheid’ leest ze stiekem 
toch. Voorzichtig zet ze de eerste schreden in de ‘buitenwereld.’
Meliskerke (Walcheren); Zeeland; boerenleven; verhalen

Troost, Pleun R.                                                      
Water over het eiland                                                 
1987                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Troost, Pleun R.                                                      
De tram verdwijnt.....                                                
1990                                                                      
Tramverkeer; Zeeland; verhalen                                        

Troost, Pleun R.                                                      
De kleindochter van de klompenmaker                                   
2000
Na de Tweede Wereldoorlog komt een Zeeuws meisje bij haar oom en tante
in Rotterdam in huis.                                                 
Zeeland; romans                                                       

Tulkens, Joyce                                                        
Jacoba van Beieren                                                    
2001
Hofdame Hanna van Niervaart vertelt wat zij meemaakt als vertrouwelinge van 
haar vriendin Jacoba van Beieren (1401-1436), die  in 1417 haar vader Willem 
VI opvolgt als gravin van Holland.          
Jacoba van Beieren (gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland);       
verhalen                                                              
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Uittenbogaard, Arie                                                   
Iguskin, Valeri                                                       
Van Planckensteijn doseert                                            
2002
Een lieve, wijze man houdt zitting op een Zeeuws strand, waar hij lichtvoetig 
maar tegelijk diepzinnig een theologisch of filosofisch vraagstuk helder uit-
eenzet.                                           
Kust; Zeeland; verhalen                                               

Uittenhout, Kees
Gouden handel
2012
Verhaal over de slavenhandel waarin een Middelburgse weesjongen en een 
Angolese slavenjongen vrienden worden en als vijanden uiteengaan en de 
Middelburgse jongen daarna de dochter van een Surinaamse suikerplantage 
eigenaar tegenkomt.
Slavenhandel; verhalen; Middelburg

Vaate, bij de, M.J.                                                   
Vaate, bij de, Maria                                                  
Vaate, bij de, Kees                                                   
Eilandmannen                                                          
1983                                                                      
Schouwen-Duiveland; verhalen                                          

Vader, J.                                                             
Stofkoper, L.A.                                                       
Huisman-Griep, Leuntje Neeltje                                        
Goed Zeeuws goed rond                                                 
1985                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Vader, Jan                                                            
Joustra, Sj.                                                          
‘k Gaen ik ‘n stikje schrieve                                         
1982                                                                      
Walcheren; verhalen (dialect)                                         

Vantoortelboom, Jan
De man die haat had
2015
De Zeeuws-Vlaamse Leon bouwt een innige band op met zijn gehandicapt ge-
raakte oppas. Traumatische gebeurtenissen uit zijn kindertijd maken dat een 
man teruggetrokken gaat leven en zelf geen kinderen wil. Traumatische geb-
neurtenissen uit zijn kindertijd maken dat een man teruggetrokken gaat leven 
en zelf geen kinderen wil.
Zeeuws-Vlaanderen; trauma’s; verhalen
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Veenhoven, Otto                                                       
Rosanne                                                               
1994
Een man vindt na een lange zwerftocht het antwoord op de vraag die    
zijn leven domineerde.                                                
Veenhoven, Otto                                                       
Zeeland; romans                                                       

Verburg, Go                                                           
Storm over Nederland                                                  
1992
Belevenissen van een Zeeuwse boer die tijdens de watersnoodramp van febru-
ari 1953 zijn kinderen en bijna al zijn vee verliest.            
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Verhalen uit de Vier Ambachten                                        
1992                                                                      
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                    

Verhoef, Esther
Nouveau riche & andere spannende verhalen
2011
‘Worst case scenario’ wordt verteld in de derde persoon, en speelt zich af aan 
in Vlissingen, waar een date plaatsvindt, die anders verloopt dan gepland (pag. 
7-27).
Vlissingen (Walcheren); verhalen

Verkiel, Jan Willem
Moules de Zélande. Een Zeeuwse jongen op avontuur in de Tour de France 1948
2013
De boerenzoon Bram Brasser volgt fietsend de Tour de France van 1948 en 
tegelijkertijd de verrader Klootwijk die in de oorlog slachtoffers in de familie 
heeft gemaakt.
Wielrennen; Zeeland; verhalen

Verschoor, Diet                                                       
Gekleurde motregen                                                    
1980                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Verwilligen, Trees                                                    
Canada’s kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek                                
1998                                                                      
Land van Hulst (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                   
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Verwilligen, Trees                                                    
Een gordijn van tederheid                                             
2001                                                                      
Geschiedenis 1945-2000; Land van Hulst (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen);    
verhalen                                                              

Vicks, Cornelia                                                       
Hélène, la fille du meunier                                           
1979                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                           

Vijver, van de, Sandra                                                
Hoe ver het water kwam                                                
2002
Het relaas van een tragedie die tijdens de watersnood van 1953 in Oost 
Zeeuws-Vlaanderen plaatsvond, verbonden met de ogenschijnlijk veilige wer-
kelijkheid van nu. Watersnoodramp (1953); De Paal (Zeeuwsch-Vlaanderen); 
verhalen        

Viruly, A.                                                            
Vrouwen nemen de tijd                                                 
1981                                                                      
Viruly, Adriaan                                                       
Walcheren; romans                                                     

Vis, Jacob                                                            
De infiltrant                                                         
1995
Een agent van de Recherche Informatie dienst weet te infiltreren in een 
misdaad syndicaat voor vrouwenhandel en komt in de Dominicaanse Republiek 
terecht, waar een huiveringwekkende apotheose plaatsvindt.  
Criminaliteit; Terneuzen (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans; Prostitutie                 

Vis, Jacob                                                            
De Jacobijnen                                                         
1997
Een groep terroristen dreigt bij springvloed de Oosterscheldedam op te
blazen als er door Nederland niet een enorme afkoopsom wordt betaald. 
Dammen; Oosterschelde; Deltawerken; Zeeland; romans                                          
                                       
Visser, Frank                                                         
De smid van Schouwen                                                  
1976                                                                      
Schouwen-Duiveland; verhalen                                          
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Vlaming, Loes                                                         
Leven tussenin                                                        
2006
Autobiografisch relaas van de emotionele ontwikkeling van een transseksueel 
die tot haar 50ste als man leefde in een dorp in Zeeland. 
Transseksuelen; Zeeland; verhalen                                     

Vliet, van, Willem                                                    
De man die woorden verkoopt en andere verhalen                        
2006
Verhalen geschreven in Cadzand,
Brugge en Sluis.                      

Vlugt, van der, Simone
Jacoba, dochter van Holland
2009
Als Filips de Goede haar in 1425 zogenaamd om haar te beschermen opsluit 
in het Gravensteen in Gent, besluit Jacoba van Beieren, dan 24 jaar, om op 
te schrijven wat ze tot dan toe allemaal heeft meegemaakt. Wat volgt is een 
geromantiseerde versie van haar leven, vooral van de periode 1417-1425, van 
de dood van Jacoba’s eerste echtgenoot op haar vijftiende tot haar ontsnap-
ping uit het Gravensteen. Daarmee schetst het verhaal niet alleen een roerig 
vrouwenleven, maar geeft het ook een beeld van de Nederlanden ten tijde van 
de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Jacoba van Beieren (gravin van Henegouwen, Holland en Zeeland); verhalen

Voghont, Eugen
Heroverd koningschap
2007
Eugen Voghont is een pseudoniem van Alouisius Bernardus van Damme.
Oost-Zeeuws-Vlaanderen; geschiedenis; Wereldoorlog II; verhalen

Voorstra, K.                                                          
Walcheren, het gemartelde eiland                                      
1960                                                                     
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; romans                             

Voskuil, J.J.                                                         
Meneer Beerta                                                         
1996
Autobiografisch getint relaas van de menselijke verhoudingen op een weten-
schappelijk instituut.                                        
Zeeland; romans                                                       
Meertens, Pieter Jacobus                                              
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Vranken, Benno                                                        
Dorrenboom, Pieter M.                                                 
Kustbewoners                                                          
2001                                                                      
Kust; Zeeland; verhalen                                               

Vreugdenhil-Van Vossen, Corry                                         
Het reigersnest                                                       
2005
Korte verhalen die een beeld van het leven in een gezin van zestien kinderen 
schetsen.                                                    
Zierikzee (Schouwen-Duiveland); romans                                

Vries, de, Johan                                                      
Die “goeie” ouwe tijd                                                 
1975                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen                                         

Vries, de, Leonard                                                    
Schasz, J.A.                                                          
Bilderdijk, W.                                                        
Imaginaire reizen                                                     
1988                                                                      
Walcheren; verhalen                                                   

Vroegop-Zandbergen, Lydia                                             
Dagen met gouden randjes                                              
1997
Een boerengezin probeert op positieve wijze een antwoord te vinden op hun 
problemen.                                                        
Goeree-Overflakkee; verhalen                                          
                                                                      
Wageningen, van, Gerda                                                
Liefde moet groeien                                                   
1980                                                                     
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Oogst van geluk                                                       
1981                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Liefdesbloesem                                                        
1982                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            
Wageningen, van, Gerda                                                



 Zeeuwse romans en verhalen

71

Wageningen, van, Gerda                                                
Na regen komt zonneschijn                                             
1983                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
De zon blijft altijd schijnen                                         
1984                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Omnibus                                                               
1984                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Wuivende halmen                                                       
1985                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Liefde zoekt altijd een weg                                           
1986                                                                      
Goeree-Overflakkee; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Het ware geluk                                                        
1986                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Liefde verandert alles                                                
ca. 1987 
Een jonge wijkverpleegkundige ontmoet veel wantrouwen in het dorp waar zij 
komt te werken.                                                                                                                        
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda
Rosegaert                                                             
1988
Het wel en wee van een adelijke Zeeuwse familie aan het eind van de 19e eeuw.                                                             
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
De rode freule van Rosegaert                                          
1989
Het wel en wee van een adellijke Zeeuwse familie aan het einde van de 19e eeuw.                                                             
Schouwen-Duiveland; romans 
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Wageningen, van, Gerda                                                
Romance op Rosegaert                                                  
1990
Op een Zeeuws landgoed speelt vlak voor de Eerste Wereldoorlog een romance 
tussen een landjonker en een dienstmeisje.                    
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
De liefde heeft het laatste woord                                     
1990                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Rosegaert-trilogie                                                    
1991                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Je weet toch waarom                                                   
1992
Een geadopteerde boerendochter gaat, eenmaal volwassen geworden, op zoek 
naar haar natuurlijke moeder.                                    
Schouwen-Duiveland; romans    
                                        
Wageningen, van, Gerda                                                
Korenhalmen in de wind                                                
1992  
Trilogie, spelend in Schouwen-Duiveland eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Toen de dijken braken                                                 
1993                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; romans                                

Wageningen, van, Gerda                                                
Beloof mij liefde                                                     
1993
Bundeling van drie romans, waarin onzekere jonge vrouwen door omstandig-
heden zelfvertrouwen leren.                                  
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Melodie in de wind                                                    
1994                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            
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Wageningen, van, Gerda                                                
Pleegzuster Anne                                                      
1994                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Een mand vol bloemen                                                  
1995                                                                      
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Geen roos zonder doornen                                              
1996
Na de dood van haar echtgenoot gaat een verpleegster op Schouwen -Duive-
land in 1903 in een streekziekenhuis werken. Vervolg op “Pleegzuster Anne”.                                                   
Schouwen-Duiveland; romans   
                                         
Wageningen, van, Gerda                                                
Geluk in veelvoud                                                     
1996
Bundeling van drie familieromans.                                                                                                        
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Paars bloeit de heide                                                 
1996
Een middelbare vrouw probeert met 
deskundige hulp en vrienden uit haar
depressiviteit te komen.                                              
Zeeland; romans                                                       

Wageningen, van, Gerda                                                
Als de rozen in bloei staan                                           
1996
Een verpleegster in het streekziekenhuis van Schouwen-Duiveland in 1917 vat 
liefde op voor een huisarts, maar een andere vrouw is haar voor.                                                                 
Schouwen-Duiveland; romans                                            

Wageningen, van, Gerda                                                
Als jij mijn hand vasthoudt                                           
1999
Trilogie over het leven van een verpleegster rond 1900 in Rotterdam en op 
Schouwen-Duiveland.                                                
Schouwen-Duiveland; romans                                            
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Wageningen, van, Gerda                                                
Morgendauw                                                            
2002
Bundeling van twee romans over het boerenleven op Schouwen-Duiveland 
rond 1900.
Zeeland; verhalen                                                        
                                                                      
Wageningen, van, Gerda                                                
Voorbij de horizon                                                    
2007
Zeeland; verhalen                                                                      

Wageningen, van, Gerda
Haamstede trilogie
2007
Trilogie over romantische verwikkelingen van de bewoners en erfgenamen van 
kasteel Haamstede in Zeeland, in het begin van de 20ste eeuw.
Haamstede (Schouwen-Duiveland); verhalen

Wageningen, van, Gerda
Water en wind
2010
Anne Poldermans, de dochter van een watermolenaar, moet van haar vader 
trouwen met een molenaar die een grotere watermolen heeft en na de dood 
van zijn vrouw achterbleef met twee kleine kinderen. Verstandelijk gezien 
wordt het een goed huwelijk, maar de liefde ontbreekt aan Anne’s kant. Door 
familieomstandigheden krijgt ze nog drie kinderen erbij om voor te zorgen ter-
wijl ze zelf zwanger is van haar eerste kind. Dit alles brengt een verandering in 
haar huwelijk teweeg. Een familieroman die de lezer verplaatst naar een dorp 
op Schouwen-Duiveland in 1890. Het standsverschil is er groot, de armoede 
ook, maar familieleden zijn er voor elkaar als het nodig is.
Schouwen-Duiveland; geschiedenis; 19de eeuw; verhalen

Wageningen, van, Gerda
De mosselvisser
2011
Mosselvisser Martien is verliefd op Corrie, de dochter van de notaris, maar haar 
vader steekt een stokje voor hun relatie. Martien lijkt dan in Netty een keurig 
meisje te vinden en wil met haar trouwen. Netty stemt in, al is zij verliefd op 
Hans, de broer van Corrie, met alle gevolgen van dien. Netty is de dochter van 
een mosselverkoper en stijgt in positie op de maatschappelijke ladder. Zij kan 
het goed vinden met de tante en vader van Martien, bij wie ze inwonen. Plots 
overlijdt haar vader, waardoor moeder en broertje ook bij hen komen wonen. 
Een protestants-christelijk getinte, historische streekroman.
Mosselvisserij; Bruinisse (Schouwen-Duiveland); verhalen
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Wageningen, van, Gerda
Dostie
2016
Een boerendochter uit Zeeland, die na het bombardement van Antwerpen in 
oktober 1914 helpt bij de opvang van Belgische vluchtelingen, moet een moei-
lijke keuze maken als het gaat om het kiezen van een levenspartner. 
Schouwen-Duiveland; boerenleven; verhalen

Wageningen, van, Gerda
Rumoer op Dostie
2017
Kort na de Eerste Wereldoorlog helpt een jonge vrouw haar zus op de boerderij 
op Schouwen-Duiveland; een geheim uit het verleden lijkt echter haar toe-
komst in de weg te zitten. ‘Dostie’ vrij vertaling van ‘de hofstede.’
Schouwen-Duiveland; boerenleven; verhalen

Wageningen, van, Gerda
Water rond Dostie
2017
Het levensgeluk van de boerendochter die gaat trouwen wordt doorkruist door 
de Duitse bezetter wanneer deze in 1944 Schouwen-Duiveland onder water zet. 
Schouwen-Duiveland; boerenleven; verhalen

Wageningen, van, Gerda
De Ramp van ’53: omnibus
2018
Bevat: Toen de dijken braken (Gerda van Wageningen); Februari (Margreet 
Maljers); Door het water (Ina van der Beek)
Zeeland (watersnoodramp); verhalen

Wageningen, van, Gerda
Het water komt
2018
Zeeland (watersnoodramp); verhalen
Wander, Nelleke                                                       
Die ons voortdurend leidt                                             
1985                                                                      
Zeeland; romans                                                       

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1958-1962                                             
1988                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1963-1970                                             
1990                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               
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Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1971-1972                                             
1991                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1973-1975                                             
1992
Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 
1973-1975.                                                                
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1975-1976                                             
1993                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1977-1978                                             
1994
Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 1977 
-1978.                                                                
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1978-1980                                             
1997                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1981-1982                                             
1999
Dagboek van de Nederlandse letterkundige (1921-2001) over de periode 
1981-1982.                                                                
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek                                                        
2002                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Molegraaf, Mario                                                      
Geheim dagboek, 1984-1987                                             
2004                                                                      
                                                                      



 Zeeuwse romans en verhalen

77

Warren, Hans                                                          
Molegraaf, Mario                                                      
Een vriend voor de schemering                                         
2005
Een Nederlandse dichter in Parijs en een jonge Zeeuwse weduwe die een zee-
kasteel bewoont, spinnen dromen rondom een avonturier uit Algerije 
Warren, Hans; verhalen
                                                                    
Warren, Hans                                                          
Molegraaf, Mario                                                      
Geheim dagboek, 1990-1992                                             
2006
Dagboek over de periode 1990-1992 van de letterkundige (1921-2001).                                                                  
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Oosthoek, Andreas                                                     
Hans Warren                                                           
1971                                                                      
Zeeland; verhalen                                                     
Warren, Hans                                                          

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1942-1944                                             
1981                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1945-1948                                             
1982                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1949-1951                                             
1983                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1952-1953                                             
1984                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               

Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1954-1955                                             
1985                                                                      
Warren, Hans; dagboeken                                               
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Warren, Hans                                                          
Geheim dagboek, 1956-1957                                             
1986  
Warren, Hans; dagboeken                                               

Wensink, Tom
Kapers op de Hollandse kust. Mare Liberum, een vrije zee
2014
Een jonge zeeman uit Hellevoetsluis raakt in 1650 nauw betrokken bij de strijd 
die uitgroeit tot de Eerste Engelse Oorlog
Zeeland; Vlissingen; Geschiedenis; kaapvaart; romans

Werf, van der, Gerwin
Gewapende man
2010
Een musicoloog gaat gedurende een bepaalde tijd in een Zeeuws dorp wonen 
om zijn proefschrift af te maken. Gaandeweg wordt hij van buitenstaander tot 
onderdeel van het dorpsleven, als dirigent van het koor, maar ook omdat hij 
contact krijgt met een voormalig schoolgenoot die nu een beroemd voetballer 
is. Met hem wil de musicus nog een oude rekening vereffenen, maar terwijl 
hij zijn plannen beraamt, blijken er onder de oppervlakte allerlei geheimen te 
leven in het dorp. Zonder dat hij eigenlijk iets onderneemt, blijkt hij de kata-
lysator van een storm van wraak die over het dorp raast, en die pas tot rust 
komt als alle geheimen zijn opgehelderd.
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Wes, de, Claus                                                        
De dode van Cadzand                                                   
1995                                                                      
Cadzand (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans 

Wes, de, Claus                                                        
Moord in de lijnbus                                                   
1998                                                                     
West Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                      

Wes, de, Claus                                                        
De moordenaar van het Veerse Meer                                     
2000                                                                      
Veerse Meer; romans                                                   

Wes, de, Claus                                                        
De drakendoder van Sluis                                              
2001                                                                      
Sluis (Zeeuwsch-Vlaanderen); thrillers                                
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Wessels, A.M.                                                         
Verraad en dapperheid                                                 
1946                                                                      
Geschiedenis; Sluis (Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                   

Wessels, A.M.                                                         
Waar de Schelde stroomt                                               
1976
Geromantiseerde bijdragen over onderwerpen uit de Zeeuwse geschiedenis
Geschiedenis; Zeeland; verhalen                                       

Westerink, Cora                                                       
Watertrappen                                                          
2003
Een hertrouwde vrouw krijgt samen met haar vriendinnen ernstige tegenslagen 
in het leven te verwerken.                                
Watersnoodramp (1953); Oude-Tonge (Goeree-Overflakkee); verhalen      

Wijnberg, Chawwa                                                      
Eendagsvlieg                                                          
2006                                                                      
Wijnberg, Chawwa; verhalen                                            

Wijngen, van, W.M.                                                    
Zeeuws leven en streven in het westelijk deel van Zuid-Beveland in de 
jaren 1920 tot 1945                                                   
1987                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen                                               

Wissel, A.                                                            
Rond het Krekepoldertje (bij Zaamslag)                                
1976                                                                      
Land van Axel (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                    
Krekepolder (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen                      

Witvliet, Marianne 
Kind van het water
2008
Als een jonge vrouw uit Rotterdam dankzij haar onbekende vader kan gaan 
studeren, vervreemdt ze van haar eenvoudige ongetrouwde en zeer gelovige 
Zeeuwse moeder.
Zeeland; religie; verhalen

Wolf Catz, Helma                                                      
Zeeuwse herinneringen                                                 
1975                                                                      
Nieuw- en Sint Joosland (Walcheren); verhalen                         
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Zeeuw, Quinten de
Allemaal Fillers
2014
Een 19-jarige supermarktmedewerker uit Goes dient als dienstplichtige zijn 
vaderland ten tijde van de Koude Oorlog, wordt ontvoerd en beleeft allerlei 
avonturen met spionagediensten, zich deels afspelend in Zeeland.
Zeeland; verhalen; spionage

Zegers, Jan
De witpenmerel
2016
Het leven van de tiener Mischa uit Zeeuws-Vlaanderen ontspoort; ze komt in 
Antwerpen terecht en ontmoet daar de veel oudere William, waarop drie helse 
jaren volgen
Zeeuws-Vlaanderen; jongeren; verhalen

Zegers, Jan
De stenen van Cruz de Ferro zwijgen
2013
De in het Zeeuws-Vlaamse Driewegen geboren hoofdpersoon besluit, na in 
aanraking te zijn gekomen met het naoorlogse criminele circuit in Terneuzen, 
tot een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela
Oost-Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Zegers, Jan
De worsteling naar geluk. 1877-1917. Schokkend en onherstelbaar leed in het 
land van Axel.
2012
Verhaal over het rustieke 19-eeuwse boerenleven in het Land van Axel in 
Zeeuws-Vlaanderen dat opgeschrikt wordt door een moord.
Boerenleven; Land van Axel (Oost-Zeeuws-Vlaanderen); verhalen

Zeeuw, de, Michiel
Handschrift –een greep uit de columns-
2016
Selectie columns die eerder verschenen in WereldRegio
Zeeland; verhalen
Zeven spannende verhalen                                              
2000                                                                      
Vlissingen (Walcheren); verhalen
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Zirkzee, Jacqueline
Reimer
In de Gouden Eeuw maakt een Koudekerkse jongen in zijn jeugd een pestepi-
demie mee. Gedreven door de wil om een geneesmiddel te vinden belandt hij 
als chirurgijn op een VOC-schip. 
2013
Koudekerke (Walcheren); verhalen; Chirurgijns; Gouden Eeuw   

Zoeteman-Meulstee, Thea
Gered uit de golven
2010
De schrijfster laat zien hoe de watersnood van 1953 drie generaties later nog 
kan nawerken. Door een toeval (volgens de personages in het boek ‘gebeurt 
niets zomaar’) ontmoet de hoofdpersoon, Evelien, de kleinzoon van haar groot-
moeders grote liefde. Van hem is altijd gedacht dat hij tijdens de watersnood-
ramp was omgekomen. Zij gaat van de kleinzoon houden, zeker als zij ontdekt 
dat hij net als zij ‘bij de bijbel’ is opgevoed.
Zeeland; Watersnoodramp (1953); verhalen

Zumthor, Paul                                                         
Les hautes eaux                                                       
1958                                                                      
Walcheren; romans                                                     

Zwemer, Jan                                                           
Het cafè                                                             
2001                                                                      
Cafès; Walcheren; verhalen                                            
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Duits

Bernhagen, Bärbel
Jelängerjelieber oder Zwischen Flut und Feuerturm. Eine wahrscheinlich un-
wahrscheinliche Geschichte
2007
Een Duitse man en vrouw ontmoeten elkaar op vakantie in Westkapelle en krij-
gen een onstuimige relatie. Jelängerjelieber is in het Nederlands ‘kamperfoelie.’
Vakanties: Westkapelle (Walcheren); verhalen

Eekhout, von, J.H.
Warden, ein König. Roman aus Flandern
1938
West-Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Hartman, Vicky
Der Tote von Domburg: Kriminalroman
2007
Als een oudere Engelsman, die na de oorlog in Nederland is gebleven, dood op 
het strand van Walcheren wordt gevonden, blijft een vrouwelijke rechercheur 
geloven in een misdrijf. Vertaling van ‘de dode van Domburg.’
Criminaliteit; Domburg (Walcheren); verhalen

Hartman, Vicky
Mord in Zeeland: Kriminalroman
2008
De erfgename van een Zeeuws chemieconcern heeft een dubbelrelatie en komt 
om het leven: rechercheur Laurien Minnaar verdiept zich in de drijfveren van de 
mannen rondom het slachtoffer. Vertaling van ‘Zeeuws meisje.’
Criminaliteit; Bedrijven; Walcheren; verhalen

Niet-Nederlandstalige romans
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Kempff, Martina
Die Schattenjägerin. Das leben der Jakoba von Bayern
2001
De onfortuinlijke gravin Jacoba van Beieren ziet haar macht en haar domeinen 
haar in de 15e eeuw ontglippen door toedoen van de machtspoliticus Philips 
van Bourgondië.
Jacoba van Beieren (gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen), verhalen

Scholz, Frida
Die unsichtbare Brücke
1954
Schouwen-Duiveland; Watersnoodramp (1953); verhalen

Spruit, Rinus
Der Strom der uns trägt. Eine Familiengeschichte
2011
Vertaling van ‘de Rietdekker.’ Kroniek van een familie van Zeeuwse rietdekkers 
vanaf de jaren dertig van de 20ste eeuw. De auteur schildert in kleine stukjes 
een treffend en bewogen beeld van opa, opoe, broers, vader en moeder. De 
verteller is de vader, de zoon noteert. Er is bovendien een soort dagboek dat 
de vader bij zijn 65ste begint te schrijven, soms heel beknopt, met summiere 
aanduidingen, maar later wat uitvoeriger. Het werk als rietdekker beheerst het 
hele leven, generaties lang. Lang en hard werken bij merendeels hardvochtige 
boeren met als dagelijks spookbeeld oud en arm te moeten sterven. het lot 
blijkt vaak voor deze zwoegende mensen meedogenloos, de barre weersom-
standigheden, een ongeluk dat levenslange wroeging veroorzaakt, het sterven, 
het klagen van een zieke moeder. Een fraai boek vol uiterst precieze beschrij-
vingen bijvoorbeeld van het slachten van een varken, de dood van enkele fa-
milieleden en vooral van de vader. Het leven is hard en dat blijkt uit de geringe 
communicatie, de obsessie voor het rietdekkersvak, voor lang werken. Over de 
meeste dingen is het: ‘zwieg stille.’
Zeeland; rietdekkers; verhalen

Spruit, Rinus
Maartens perfekte Welt
2014
Vertaling van Een dag om aan de balk te spijkeren. De grootse mabities van 
een Zeeuwse boerenzoon worden ernstig belemmerd door zijn verlegenheid. 
Zeeland; verhalen; verlegenheid

Wes, de, Claus                                                        
Die Tote von Cadzand                                                  
1995                                                                      
Cadzand (Zeeuwsch-Vlaanderen); romans                                 

Wes, de, Claus                                                        
Mord im Linienbus                                                     
1998                                                                     
West Zeeuwsch-Vlaanderen; romans                                      
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Wes, de, Claus                                                        
Der Mörder vom Veerse Meer                                            
2000                                                                      
Veerse Meer; thrillers

 
Engels

Corraghessan Boy, W.
World’s end: a novel
1987
Met het Hudsondal in de staat New York als achtergrond wordt het levenslot 
beschreven van een drietal met elkaar verbonden families in drie verschillende 
perioden: de 17e eeuw met de Hollanders als kolonisten, rond 1940 met de 
opkomst van het anti-communisme en aan het eind van de zestiger jaren. De 
centrale figuur is de laatste telg uit een geslacht van kleine landeigenaren die 
op zoek is naar zijn vader. Tenslotte vindt hij deze man -een historicus- die hem 
enkele onduidelijkheden met betrekking tot zijn voorgeslacht onthult.
Emigratie; Zeeland; verhalen

Doolaard, den, A.
Bantzinger, Cees A.B. (illustraties)
Mussy, Barrows (vertaling)
Roll back the sea: a novel
1949
Vertaling van ‘Het verjaagde water.’
Walcheren; inundaties; verhalen

Holdsworth, Elisabeth
Those who come after
2011
Juliana, kind uit een aan de Oranjes verwant adellijk geslacht, brengt haar 
moeilijke jeugd door in Middelburg. Kenmerkend zijn onder meer acute reuma, 
verzetsstrijd, de impact van een gebroken joodse moeder, die als politiek (!) 
gevangene Dachau overleefde en de Watersnoodramp van 1953. Herinneringen 
aan deze tijd zijn in deze gefictionaliseerde memoires verweven met gebeur-
tenissen in Australië, waarheen Juliana en haar ouders in 1959 emigreerden; 
hetgeen niet kon verhinderen dat het gezin uiteenviel. 
Zeeland; Middelburg; Geschiedenis; 20ste eeuw; verhalen

Koning, Hans
Zeeland, or Elective Concurrences. A novel
2001
Een oorlogsverhaal over vader en zoon Michel en Michael Beauchamp, die bei-
den het door de Duitsers bezette Frankrijk ontvluchten naar Gibraltar. Dan 
ontdekt Michael een patroon als hij de gangen van zijn vader nagaat.
Vlissingen; Wereldoorlog II; geschiedenis 1940-1945; verhalen
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Lambregtse, Cornelius
He gathers the lambs
1996
Het korte, maar blije leventje van een kleine jongen in een orthodox protes-
tants gezin op Zuid-Beveland. Vertaling van ‘in zijn arm de lammeren.’
Zuid-Beveland; Geschiedenis 1918-1933; verhalen; 

Lawman, Anthony                                                       
Fortress of the dunes. A novel of the Walcheren operation, 1944                                              
1980
Tegen de achtergrond van de oorlogsgebeurtenissen op Walcheren in 1944 
speelt zich de liefdesgeschiedenis af tussen de leidster van het verzet en een 
Duitse kapitein.
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; verhalen                           

Mitchell, David
The thousand autumns of Jacob de Zoet
2010
Desima voor de kust van Nagasaki, is een handelspost van de VOC en lange 
tijd Japans enige venster op de rest van de wereld. Hier arriveert in 1799 Jacob 
de Zoet als accountant, want er is sprake van corruptie onder de handelaren 
en het personeel van de VOC. Terwijl hij zijn werk doet en kennismaakt met 
de ingewikkelde procedures in het handelen met de Japanners, leert hij een 
beetje Japans en wordt verliefd op een Japanse vroedvrouw die met hulp van 
een Nederlandse geleerde de medische kennis in Japan wil vergroten.
(Domburg) Walcheren; verhalen; VOC; Japan; geschiedenis; 18de eeuw

Morgan Bowen, Betty
Jan’s victory. Story and pictures
1949
Walcheren; verhalen
      
Mullins, Edwin                                                        
The master painter                                                    
1989
De idyllische liefde tussen Jacoba van Beieren en de beroemde Vlaamse schil-
der Jan van Eyck (gest. 1441). Oorspronkelijke titel: Lands of the Sea.                 
Goes (Zuid-Beveland); Beeldende kunst; Jacoba van Beieren (gravin van He-
negouwen, Holland en Zeeland); romans 

Mullins, Edwin                                                        
The lands of the sea                                                  
1989
Met als centrale figuur de Vlaamse schilder Jan van Eyck (1390-1441), ka-
merheer en hofschilder van Filips de Goede (1396-1467), wordt een beeld 
geschetst van het politieke en culturele leven in het           
Bourgondische Rijk.                                                   
Goes (Zuid-Beveland); Beeldende kunst; romans    
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Münchhausen, von, Karl Friedrich Hieronymus
Munchausen at Walcheren, or, A continuation of the renowned Barons surpri-
sing travels, adventures, expeditions, and exploits, at Walcheren, The Darda-
nelles, Talavera, Cintra, &;c. &;c. his various combats with Eastern armies: and 
the particulars of a wonderful turtle-feast with Sir W...... C...... on board his 
yacht, when preparing to attack Flushing
2008 (Facs.) oorspr. uitg. 1811.
Ook beschikbaar via: Google Books
Walcheren; verhalen; Geschiedenis 1795-1815

Norel, Klaas
Stand by boys! A true story about Holland’s Fight Against the Sea
[ca. 1990], Facs. Herdr. van de 1955 editie.
Oorspronkelijke titel: Houen, jongens!
Zeeland; Schouwen-Duiveland; Watersnoodramp (1953); verhalen

Rang, William R.
Salt in his blood. The life of Michael de Ruyter
1996
Een gefingeerde biografie van Michiel de Ruyter
Ruyter, Michiel Adriaensz. de

Ransome, Arthur
We didn’t mean to go to sea. 
1983 (1ste dr. 1937)
Verhaal over een tocht met een klein scheepje van Engeland naar Walcheren 
door een aantal jongens.
Walcheren; verhalen; scheepvaart

Reest, van, Rudolf
Plantinga, Theodore (vertaling)
In this hour, a story of World War II and the Floods of 1953
2006
Roman over de reformatorische David Melse die zowel de bevrijding in 1944 als 
de stormvloed van 1953 meemaakt. Vertaling van: In dit uur
Zeeland; Watersnoodramp (1953); verhalen; Walcheren; geschiedenis 1940-
1945

Stevenson, Jane                                                       
Astraea                                                               
2001
In het Den Haag van stadhouder Frederik Hendrik komt in de 17de eeuw een 
geheim huwelijk tot stand tussen de Engelse prinses Elizabeth Stuart en een 
Afrikaanse prins. Speelt zich gedeeltelijk in Middelburg af.            
Geschiedenis; Middelburg (Walcheren); romans                          

https://books.google.nl/books?id=nxcGAAAAQAAJ&dq=M%C3%BCnchhausen++Walcheren&lr=&as_brr=1&pg=PR1&hl=nl#v=onepage&q&f=false
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Stevenson, Jane                                                       
The pretender                                                         
2002
Kroniek van het moeilijk 17de eeuwse leven van Balthazar van Overmeer, de 
geheime zoon van de Engelse prinses Elizabeth Stuart en een Afrikaanse ex-
slaaf. Vervolg op ‘Astraea.’ 
Geschiedenis; Middelburg (Walcheren); romans                          

Stevenson, Jane
The empress of the last days
2003
Op een oude zolder in Middelburg wordt o.a. de huwelijksacte gevonden van de 
winterkoningin, Elizabeth Stuart, en haar zwarte tweede echtgenoot, hetgeen 
leidt tot opzienbarende conclusies omtrent de erfgename van de Britse troon. 
Vervolg op ‘the Pretender.’
Geschiedenis; Middelburg (Walcheren); romans

Unwin, Adriana                                                        
Water into wine                                                       
1986                                                                      
Unwin, Adriana                                                        
Borsele (gemeente) (Zuid-Beveland); romans; verhalen                         

West, Edwin
Peper, John
The onderduiker: underground hero
2010
Een waargebeurd verhaal over de verzetsheld Anton Koole die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog een Amerikaanse vliegenier, Edwin West, weet helpen te ont-
snappen en terug te keren naar Parijs en vandaar naar de VS.
West-Zeeuws-Vlaanderen; verzet; geschiedenis 1940-1945; Wereldoorlog II; 
verhalen



 Zeeuwse romans en verhalen

89

Frans

Meersch, van der, M.
L’empreinte du Dieu
1936
Veere (Walcheren); verhalen

Vicks, Cornelia
Hélène la fille du meunier
1979
Zeeuws-Vlaanderen; verhalen

Zumthor, Paul
Les hautes eaux
1958
Walcheren; verhalen 
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Acker-de Baar, van, Kitty                                             
Zeeuws-Vlaamse streekverhalen in dialecten van Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 
[Video]                                                   
2002                                                                      
Dialecten; Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen; overige video’s        

Arendse, Corrie                                                       
Rond d’n ‘aerd                                                        
2003
Diverse verhalen in Zeeuws dialect.                                   
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Arendse, Corrie (et al.)
Tramper, Erwin (illustraties)
Slikspetters. 32 Zeeuwse verhaelen van achter dunen en dieken en vijf oude 
volksgedichten
2007
Zeeland; verhalen (dialect)

Bakker, de, Klazina
Flakkeese petuten. Beslommeringen van een huusmoeder
2016
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)

Balkenende, W.P.                                                      
Diengen die à je nie behriepe kan                                     
1983                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           
Watersnoodramp (1953); Zeeland 
(dialect)                              

Berrevoets, Simon                                                     
Reijnhout, Wim                                                        
Kaotje Tippelaer                                                      
1982                                                                      
Schouwen-Duiveland; verhalen (dialect)                                
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     

Dialecten



Zeeuwse romans en verhalen  

92

Bespieghelaer                                                         
Bie ons op ‘t durp                                                    
ca. 1975                                                                     
Walcheren; verhalen (dialect)                                         

Blom, Henk                                                            
Schouwse stikjes                                                      
2004                                                                     
Schouwen-Duiveland; verhalen (dialect)                                

Blom, Leni                                                            
Blom, Henk                                                            
Strao in aore veràelen in Schouws dialect                             
2001                                                                      
Schouwen-Duiveland; verhalen (dialect)                                

Blommaert, Julliën
Op’t gemakske: Kauterse vertelsels
2007
Nieuw-Namen; Zeeuws-Vlaanderen; verhalen (dialect)

Boven, van, Kees                                                      
Peeland an d’achterdeure                                              
1981                                                                      
Noord-Beveland; verhalen (dialect)                                    

Brandenbarg, J.A.                                                     
Veraelen van ‘t eiland Schouwen-Duuveland                             
1989                                                                      
Schouwen-Duiveland; verhalen (dialect)                                

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Francke, A.                                                           
Dialect op Walcheren                                                  
1987 
Thematisch gerangschikte inventarisatie.                              
Dialecten; Walcheren                                                  

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Soldaat-Poortvliet, D.K.                                              
Heerschap, P.                                                         
Dialect op Goeree-Overflakkee                                         
1988                                                                      
Dialecten; Goeree-Overflakkee                                         

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Dialect in West-Zeeuwsch-Vlaanderen                                   
ca.1978                                                                     
Dialecten; West Zeeuwsch-Vlaanderen; Volkskunde; West Zeeuwsch-Vlaanderen                                  



 Zeeuwse romans en verhalen

93

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Dieleman, M.                                                          
Dialect in het Land van Axel                                          
1981                                                                      
Dialecten; Land van Axel; Oost Zeeuwsch-Vlaanderen                                   

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Eggermont, J.L.                                                       
Dialecten in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 2                               
1982                                                                      
Dialecten; Oost Zeeuwsch-Vlaanderen                                   

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Eikenhout, L.                                                         
Dialect op Noord-Beveland                                             
1984                                                                      
Dialecten; Noord-Beveland                                             

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Gilst, van, J.A.                                                      
Dialect op Zuid-Beveland                                              
1985                                                                      
Dialecten; Zuid-Beveland                                              

Broecke-de Man, van den, E.J.                                         
Krijger-Goedegebuure, A.A.                                            
Dialect op Tholen en St.-Philipsland                                  
ca. 1986                                                                     
Dialecten; Sint Philipsland (eiland); Tholen (eiland)                                            

Bruna, Dick
Reinhoudt, Engel (vertaling)
Kleine Pluus
2014
Relatiegeschenk van de Gemeente Goes voor ouders die de geboorte van hun 
kind komen aangeven. Vader en moeder Pluis vertellen Nijntje dat er een kleine 
Pluis bijkomt.
Dialecten; Zuid-Beveland

Bruna, Dick
Reinhoudt, Engel (vertaling)
Opa en oma Pluus
2014
Nijn gaat bij opa en oma Pluis logeren. Opa maakt een step voor haar en oma 
leert haar breien. Prentenboekje met tekeningen in primaire kleuren
Dialecten; Zuid-Beveland
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Brunklaus, F.A                                                        
Kousemaker, J.                                                        
Het evangelie van Judas                                               
1983
Bewerking van het fictieve evangelie, dat in oorlogstijd, rond 1943, werd ge-
schreven door F.A. Brunklaus (1909-1974).                      
Zeeland; verhalen (dialect)

Buth-Villerius, Heleen                                                
‘t Is waer gebeurd                                                    
2006]                                                                     
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)                                

Bíínekluuver (pseud. van J.G.Jonker)                                  
Jonker, J.G.                                                          
Waer hebeurde veraelen uut de jongersjaeren van Keesje Benders om in nae-
bie 1920  in Brouwersaeven, op-eschreeve in ‘t Schouwse dialekt     
1988                                                          
Schouwen-Duiveland; verhalen (dialect); Brouwershaven (Schouwen-Duive-
land); verhalen (dialect)                

Cok, Bei                                                              
Noe nog mooier                                                        
1991
Liedjes en verhaaltjes in Zuid-Bevelands dialect                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect); gedichten (dialect)                                    
Cok, Bei                                                              
‘n Eel vergaer                                                        
ca.1995                                                                     
Volksliedjes; Zuid-Beveland (dialect)                                 
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)                                    

Cok, Bei                                                              
Nog een paer!                                                         
1997                                                                      
Volksliedjes; Zuid-Beveland (dialect)                                 
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)                                    

Cok, Bei                                                              
Achterankommertjes                                                    
1997                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     

Cok, Bei                                                              
Eindelienge                                                           
1997                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     
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Cok, Bei                                                              
D’n tied vergoeng                                                     
1998                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect);  gedichten (dialect)                                    

Cok, Bei                                                              
Aal de vèsjes (mie neuten)                                            
2000                                                                      
Volksliedjes; Zuid-Beveland (dialect); gedichten (dialect)                                    

Cok, Bei                                                              
“‘t Lange leste”                                                      
2000                                                                      
Zuid-Beveland; gedichten (dialect); verhalen (dialect)                                     

Cok, Bei                                                              
Ienkele gedichtjes van Bei Cok                                        
2002                                                                      
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)                                    

Cok, Bei
’t Overschotje: een mengelmoesje van gedichtjes
2007
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)

Cok, Bei
“Te boek” Gedichtjes, zelf geschreven of uit het Nederlands vertaald en bewerkt 
in het Zuid-Bevelands dialect
2011
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)

De Tier, Veronique
Hermon, Elsa van
Zeg jie da nog? Dialectwoorden van de week
2016
Zeeland (dialect); Zeeuwse dialecten

broeder Dieleman
Dennis Gaens, e.a. (red.)
Uut de bron
2015
Zeeuws-Vlaanderen; dialect

Din Rumi, ud-, Jalal
Quidam (vertaling)
Romie in Zêeland
2010
Quidam is het pseudoniem van Hans de Vos.
Zeeland; Soefisme; verhalen (dialect)
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Driel, van, Lo                                                        
Zeeuws                                                                
2004
Inleiding tot de taalkundige, historische en literaire aspecten van het in Zee-
land gesproken dialect.                                     
Dialecten; Zeeland                                                    

Eijk, van, J.                                                         
De lui van Oudenhil                                                   
1984                                                                      
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)                                

Eikenhout, Lau
Een rondje rongd Kas
2015
Kats (Noord-Beveland); geschiedenis 1951-1970; verhalen (dialect)

Evenhuis, Marco                                                       
Berg, Will                                                            
Zeeuwse wijsheden                                                     
1999                                                                      
Dialecten; Zeeland                                                    
Zegswijzen; Zeeland                                                   

Geldof, Jan                                                           
Minnaard-Verheijke, Jopie                                             
Jona in ‘t Zééuws                                                     
2003                                                                      
                                                                      
Ghijsen, H.C.M.                                                       
Woordenboek der Zeeuwse dialecten                                     
1979                                                                      
Dialecten; Zeeland; woordenboeken                                     

Ghijsen, H.C.M.                                                       
Woordenboek der Zeeuwse dialecten                                     
1974                                                                      
Dialecten; Zeeland                                                    

Goeman, Albert                                                        
Een bord snert en andere vertelsels uut ‘t Zeeuwse                    
1999                                                                      
Yerseke (Zuid-Beveland); verhalen (dialect)                           
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Goeman, Albert
Zwemer, Jan
‘k Was t’er zêlf bie. De 20e eeuw door de ogen van Albert Goeman en Jan 
Zwemer
2009
Een bundel verhalen in het Zuid-Bevelands en Walchers dialect over de 20ste 
eeuw
Zuid-Beveland; Walcheren; geschiedenis 20ste eeuw; verhalen (dialect)

Goeman, Albert
Zwemer, Jan (tekstred.)
Het hoefje aan de dijk en twintig verhalen in Bevelands dialect
2013
Zeeland; Zuid-Beveland; verhalen (dialect)

Goossen, Johan en Hans de Vos
Zeêuwse knoppe, Arabiese blomme. Een Zeeuwse bloemlezing uit de Koran
2014
Tekst in het Nederlands en Zeeuws. Bevat ook één Arabische tekst.
Zuid-Beveland; verhalen (dialect); Koran: Bloemlezingen

Heijde, Frans van der (et al.)
Luusterkruud, over schoanmaek, pruumtebak en andere wederwaerdigheden: 
verhalen van de Vertelkring Midden-Zeeland
2005                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Heijde, van der, Frans                                                
Achter de dune                                                        
2006                                                                      
Walcheren; verhalen (dialect)                                         

Heijde, van der, Frans
Ore, zie en schrieve
2009
Dertig korte verhalen in het Walchers dialect.
Walcheren; verhalen (dialect)

Houte, van, Izaak Charles                                             
I.C. van Houte vertelt                                                
2000                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Huisman-Griep, Leuntje Neeltje                                        
Zeeuwse vertelseltjes                                                 
1956                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           
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Jaap uit de Wulleminapolder                                           
Oans Vêsjesboeksje: zeeuwsche vèsjes uut den ouwen en den nieuwen tied
1931                                                                      
Zeeland; gedichten (dialect)

Jagt, van der, Krijn (samenst.)
Kouwen, Jan (samenst.)                                   
Minnaard-Verheijke, Jopie (illustraties)
Wieze woorden. Teksten, spreuken en gezegdes uut de Biebel, en uut aore 
ouwe boeken
2017
Schouwen-Duiveland; (dialect)

Jonge, de, Leen
Polderpraot. Rijmpjes en liedjes in het dialect van het Land van Axel
2013
Axel; Zeeuws-Vlaanderen; verhalen (dialect)

Jonge, de, Merien                                                     
Wertheim, Ineke                                                       
Spelerieên                                                            
ca.1982                                                                     
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Jonge, de, Rien                                                       
Plat Zeeuws                                                           
1989                                                                     
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Jonge, de, Rien                                                       
Bie ons op de klapbanke                                               
1997                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect); gedichten (dialect)                                    

Joosse, W.                                                            
Psalmen op hewonne grond                                              
1997                                                                      
Dialecten; Walcheren; Kerkelijke liederen; Nieuw- en Sint Joosland (Walche-
ren) 

Joosse, W.                                                            
Psalmen in het Zeeuws                                              
1999 
Dialecten; Kerkelijke liederen; Walcheren
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Joosse, Wim                                                           
Psalmen in het Zeeuws                                                 
2000                                                                      
Dialecten; Kerkelijke liederen; Walcheren
                                                                      
Kastelein, K.                                                         
Tanis, A.H.                                                           
Verhaelen uut ‘t land van haogten in hillen                           
1994                                                                      
Ouddorp (Goeree-Overflakkee); verhalen (dialect)                      

Kleeuwens, J.                                                         
Flakkeesche schetsen                                                  
ca.1934                                                                     
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)                                

Kousemaker, J.                                                        
Het boek van de Prediker Salomo                                       
1980                                                                      
                                                                      
Kousemaker, J.                                                        
‘n ‘Andvol psalmen voe ‘ier en noe                                    
1981                                                                      
Dialecten; Zeeland                                                    
Kerkelijke liederen; Zeeland                                          

Kousemaker, J.                                                        
Riemens, Wim                                                          
Ie zei. De gliekenissen van den ‘eere Jezus                                                         
1980                                                                      
Evangeliën
                                                                      
Kousemaker, J.                                                        
Het bèèste-verhaal van den Vos Reinaerd                               
1981
Zeeuwse vertaling van het middeleeuwse dierenepos.                    
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Kousemaker, Jan                                                       
Ghijsen, H.C.M.                                                       
Dien raoren Agestien                                                  
1967                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     

Kwekkeboom, Izak                                                     
Minnaard-Verheijke, Jopie                                             
Rumpels                                                               
1997                                                                      
Walcheren; Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     
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Lauret, Jan
Raodiopraot. Een verzaomelieng raodiocolumns, opgeschreven en uutgespro-
ken voor Omroep Zeêland
2015
Zeeland; radioteksten (dialect)

Lauret, Jan
Oekse praot: een verzaomelieng verhaoltjes, rîmpjes, vèsjes en gedichtjes in 
het dialect van “t Land van Axel”
2010
Hoek; Zeeuws-Vlaanderen; verhalen (dialect);geschiedenis

Leijdekkers, Ad                                                       
Eggink, Saskia                                                        
Leuke diengen vode mènsen                                             
1997                                                                      
Schouwen-Duiveland; verhalen (dialect)                                                                                     

Lijser, de, Peter J.L.
Dood grauwe vogel de ego van onrust
2012
Zeeland; verhalen (dialect)

Limonard, Bertus
Bertus Limonard vertelt
2009
Zuid-Beveland; geschiedenis; verhalen (dialect)

Meertens, P.J.
Meertens over de Zeeuwen. Zeeuwse studies uitgegeven naar aanleiding van 
zijn tachtigste verjaardag.                                         
1979                                                                      
Dialecten; Zeeland; Letterkunde; Zeeland; Cats, Jacob; Volkskunde; Zeeland; 
Wolff, Betje                                                          

Minnaard, Jan (tekst)
Minnaard-Verheijke,  Jopie (illustraties)
Kwa, zei bure. Zeispreuken en aol
2015
Bundeling zeispreuken (apologische spreekwoorden) in Zuid-Bevelands dia-
lect, aangevuld met anekdotes en wetenswaardigheden.
Spreekwoorden; Zeeuwse dialecten

Minnaard-Verheijke, Jopie                                             
‘k Za je d·t vertelle...                                              
2004                                                                      
Zeeland; dialect
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Minnaard-Verheijke, Jopie                                             
Onderweg. Zeeuwse vertellingen                                              
2012
Met aquarellen geíllustreerde verhalen uit het leven van de Zuidbevelandse 
schrijfster (1940-).
Zuid-Bevland; verhalen; dialect

Muijnck, A.M. de
Zeeuws woordenboek. De grote online verzameling van Zeeuwse woorden
2014
Zeeland; dialect; Zeeuwse woordenboeken; woordenboeken

Museum de Vier Ambachten
Van de Vos Reynaorde in’t diaolekt van ’t land van Ulst 
2008
Land van Hulst; gedichten (dialect)
                                                        
Nieuwenhuyzen, van, C.I.                                              
Looff, de, Elly                                                       
Walcherse vertelseltjes van om ‘t’Oekje                               
1988                                                                      
Walcheren; verhalen (dialect)                                         

Padmos klzn., Job                                                     
Wêêr is dun tied èbleeve?                                             
2001                                                                      
Ouddorp (Goeree-Overflakkee); verhalen (dialect)                      

Poldermans, D.A.                                                      
Ze wist nie wa ze dee                                                 
1990                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Poldermans, D.A.                                                      
As twee onden vechte...                                               
1992                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Poldermans, D.A.                                                      
Zuud-Bevelandsch lief en leed                                         
1971                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     

Poldermans, D.A.                                                      
Langs dieken en wegen                                                 
1934                                                                      
Zuid-Beveland; verhalen (dialect)                                     
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Quidam                                                                
Erme Job                                                              
2006                                                                      
Job: gedichten (dialect)
                                                                      
Rapaille, G.                                                          
Zwemer, Jan                                                           
Kwekkeboom, Bram                                                      
Kwarre                                                                
1995                                                                                                                                       
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Reinhoudt, Engel                                                      
De bakfiets en andere Zeeuwse verhalen                                
1999                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Reinhoudt, Engel
Ramstijn, Erna (voorlezer)
Luisterverhalen van Zeeuwse huize [Compact Disc]
Bevat onder meer: Op onderzoek ; Wraak ; Draeg ik ze kort, dan draeg ik ze 
lank 
2010
Zeeland; verhalen (dialect)

Reinhoudt, Engel
Hament, Jan Willem (illustraties)
Uutstuuksels. Spreuken en uitdrukkingen van Leuntje en Merien
2014
Zeeland; verhalen (dialect)

Rinck, Maranke                                                        
Linden, van der, Martijn                                              
Reinhoudt, Engel                                                      
Misjes te kus en te keur                                              
2006
Vele dieren zijn prachtig uitgedost omdat ze de kikkerprins willen kussen. Pren-
tenboek met sfeervolle schilderingen met sjamanistische indianenmotieven. 
Vanaf ca. 5 jaar.                                   
Sagen en legenden; Zeeland; jeugdliteratuur (dialect)    
             
Schoofkas, van de, Free                                               
Ivens, Ronny                                                          
Rijmen uit het Land van Hulst                                         
1988                                                                      
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten (dialect)                         
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Schoofkas, van de, Free                                               
Ivens, Ronny                                                          
Rijmen uit het Land van Hulst                                         
1996                                                                      
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten (dialect)                         

Schoofkas, van de, Free                                               
Ivens, Ronny                                                          
Rijmen uit het Land van Hulst                                         
1986                                                                      
Oost Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten (dialect)                         

Schyve, Cor                                                           
Uut het land van Kezand                                               
ca.1966                                                                      
Land van Cadzand (West Zeeuwsch-Vlaanderen); verhalen (dialect)       

Slegers-van Dongen, Nel                                               
Op z’n Flakkees gezeit                                                
1984                                                                      
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)                                

Soldaat-Poortvliet, D.K.                                              
Tussen Holland en Vlaanderen                                          
1989                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Soldaat-Poortvliet, D.K.                                              
“D’r beurt wat op Flakkee”                                            
1988                                                                      
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)                                

Soldaat-Poortvliet, D.K.                                              
Gedichten op zijn Flakkees                                            
ca.1980                                                                     
Goeree-Overflakkee; gedichten (dialect)                               

Soldaat-Poortvliet, D.K.                                              
Flakkeese vertelsels                                                  
1982                                                                      
Goeree-Overflakkee; verhalen (dialect)                                

Sponselee, George
Polderpraat. Verhalen uit het Land van Hulst en aangrenzend gebied
2010
Land van Hulst; Oost-Zeeuws-Vlaanderen; verhalen (dialect)
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Sponselee, George M.P.                                                
Willemsen, Rinus                                                      
Vol van verhalen                                                      
2004                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; verhalen (dialect)    

Steijns, Ed
Op marrode. Korte verhalen uit het land van Hulst
2009
Land van Hulst; Oost-Zeeuws-Vlaanderen; verhalen (dialect)
                           
Steketee, Ko                                                          
Eet nooit woste                                                       
1984                                                                      
Dialecten; Zeeland                                                    

Steketee, Ko                                                          
Huus zonder kop                                                       
1986                                                                      
Dialecten; Zeeland                                                    

Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek
De Zeêuwse Riempjesroute in Ellesdiek (Ellewoutsdijk)
[2010]
Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland); dialect; gedichten; literaire reisgidsen

Sturm, Anna
M’n eige taole = Mijn eigen taal: naar mijn wortels tussen Schorre en de Platte 
Dijk : nao m’n wortels tusn Schorre en de Platte Diek
2007
Zeeuws-Vlaanderen; gedichten (dialect)

Tanis, A.H.                                                           
Dao’ie van kommer eêuwitse                                            
2000                                                                      
Ouddorp (Goeree-Overflakkee); verhalen (dialect)                      

Tanis A.H.
Heerschap, Pau (voorlezer)
Dao’ie van Kommer Eêwitse [Compact disc]
2009
Ouddorp (Goeree-Overflakkee); verhalen (dialect)
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Tanis, George                                                         
Leuterpraet bie ‘n rondjie rond durp                                  
1993                                                                      
Ouddorp (Goeree-Overflakkee); verhalen (dialect)                      

Tanis, George                                                         
Matteüs, Markus, Lukas in Johannes                                    
2002                                                                      
                                                                    
Vaarzon Morel, Willem                                                 
W. Vaarzon Morel vertelt                                              
1999                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)                                           

Vader, J.                                                             
Stofkoper, L.A.                                                       
Huisman-Griep, Leuntje Neeltje                                        
Goed Zeeuws goed rond                                                 
1985                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)  
                                         
Vader, Jan                                                            
Joustra, Sj.                                                          
‘k Gaen ik ‘n stikje schrieve                                         
1982                                                                      
Walcheren; verhalen (dialect)                                         

Vader, Jan                                                            
Kersaon uut ‘t slopje en andere schetsen uit het oud-Walcherens buitenleven                                                           
1985                                                                      
Walcheren; verhalen (dialect)                                         

Vertaalgroep Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek
Joël en Micha
De biebel in ’t Zeêuws, vol. 1.
2011
Zeeland (dialect); bijbelboek; Micha; Joël

Vertaalgroep ’t Kerkje van Ellesdiek
Jakobus en Jewannes
2012
De biebel in ’t Zeêuws, vol. 2.
Zeeland; Jakobus; Johannes; verhalen (dialect)
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Vin, de, A.                                                           
Zande-Vleugels Schutter, van de, A.F.                                 
Oele, B.                                                              
Dialect op Schouwen-Duiveland in de tweede helft van de twintigste eeuw                                                                  
1998                                                                      
Dialecten; Schouwen-Duiveland                                         

Vleugelhof, Lou                                                       
Aol Zeeuws Vandaege                                                   
2001                                                                      
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)                                    

Vos, de, Hans                                                         
Jonge, de, Jan                                                        
Aol voe niks, zei Prediker                                            
2002                                                                      
                                                                      
Vos, de, Hans                                                         
‘t Vuufde evangelie                                                   
2003                                                                      

Vrede, van de, Rachel
Tramper, Erwin (illustraties)
’t Kom aal hoed ee!...
2008
Yerseke; Zuid-Bevelanden; verhalen (dialect)
                                                                
Waal, de, Dèsirè                                                      
George Sponselee                                                      
Graauwse streken                                                      
2006                                                                      
Graauw (Zeeuwsch-Vlaanderen); 
verhalen (dialect)                      

Waal, de, Dèsirè                                                      
Meer Graauwse streken                                                      
2014                                                                      
Graauw (Zeeuwsch-Vlaanderen); 
verhalen (dialect)                      

Will, George                                                          
Zeeuws of Vlaams?                                                     
2004                                                                      
Dialecten; Zeeuwsch-Vlaanderen; proefschriften                        
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Willemsen, Rinus                                                      
Faes, L.E.O.                                                          
Zeeuwse streekwoorden                                                 
2004                                                                      
Dialecten; Zeeland                                                    

Zêêuwse Dialect Verênigieng
Joop van Zijp vertelt. Deel 1
2008
Zeeland; verhalen (dialect)

Zêêuwse Dialect Verênigieng
Moet je eens even luisteren ... [2 Compact discs] = Mò j’ ‘s even luustere ... 
= Moe j’ ‘s even luusteren = Moe j’ ‘s even luisteren ... [2 Compact discs] : 
verhalen uit het Zeeuwse dialectgebied
2010
Korte verhalen uit het hele Zeeuwse dialectgebied, van het Zuid-Hollandse 
Goeree-Overflakkee, dat ook tot het Zeeuwse dialectgebied gerekend wordt, 
tot en met Zeeuws-Vlaanderen, vertolkt door vertellers uit het hele gebied.
Zeeuwse dialecten; Zeeland; verhalen (dialecten)

Stichting de Zeeuwse Taele                               
Zing Zeeuws! editie 2008. Programma … zaterdag 15 november 2008    
2008 
Zeeland; Volksliederen; festivals (dialect);

Stichting de Zeeuwse Taele                               
Zing Zeeuws! Programmaboekje 2010, 6 november, De Klomp, Ovezande.
2010 
Zeeland; Volksliederen; festivals (dialect);

Zwemer, Jan                                                           
Momenten uut de Mantelienge                                           
1993                                                                      
Zeeland; gedichten (dialect)                                          

Zwemer, Jan                                                           
Steutel, Peter                                                        
Jan Zwemer vertelt ‘de Scharrebak’: de uutstuuksels en ‘t leven van ‘n
Tijl Uilenspiegel, ongezoute naeverteld in nieuwe kleuren vo de Zệệuwen van 
noe                                                       
2003                                                                      
Zeeland; verhalen (dialect)
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7x Poëzie & grafiek
2015
Zeven dichters gekoppeld aan zeven kunstenaars van Kunstwerkplaats KipVis 
belichten zeven locaties in Vlissingen.
Vlissingen (Walcheren); gedichten

Abeleven-Labberton, W.                                                
Klein geheim                                                          
1959                                                                      
Veere (Walcheren); gedichten                                          

Abeleven-Labberton, Wil                                               
Vergaarde scherven                                                    
1946                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; gedichten                          

Achterberg, Gerrit                                                    
Veeke, van der, André                                                 
Zeeuws dicht                                                          
2002
Bundel gedichten van Nederlandse dichters over Zeeland.               
Zeeland; gedichten                                                    

[Archipel scholen]
Klasse
2011
Schoolgaan; gedichten

Bellamy, Jacobus (e.a.)
Roosje en haar nazaten                                                
2002                                                                      
Bellamy, Jacobus; Zeeland; gedichten                                                    

Berg, Jan van den
Vloten, Fransisca van (introductie)
Zeeland. Literaire reis langs het water
2013
Zeeland, gedichten

Gedichten
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Bergstrom, Pjotr                                                      
Zeeuwse golven [Video]                                                
ca. 2005]                                                                     
Bergstrom, Pjotr; reportages (video’s)                                

Beversluis, Martien                                                   
Rahusen, Ina                                                          
Stil water                                                            
1956                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Beversluis, Martien                                                   
Dieleman, P.                                                          
De Zeeuwsche lier                                                     
1940                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
Dichtbundel. ‘Over de grens’
2010
Uitgave in samenwerking met de deelnemers aan de gedichtenwedstrijd in het 
kader van de gedichtendag 2010: “Over de grens” en de studenten van het 
Grafisch Atelier van Toonbeeld.
Zeeuws-Vlaanderen; gedichten

Biesbroeck, Elisebeth                                                 
Al is er slechts...                                                   
ca.1996                                                                     
Zeeland; gedichten                                                    

Boddaert, M.                                                          
Naar lichte hoogten: nagelaten verzen: uitg. door E.G.                
1916                                                                      
Boddaert, Marie                                                       
Walcheren; gedichten                                                  

Boekhout, Jaap A.J.                                                   
Streekgerechten                                                       
1993                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten; verhalen                                         

Bosgaard, Thomas                                                      
De zon bedonderen en andere gedichten                                 
1997                                                                     
Zeeland; gedichten                                                    
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Bouma, Hans                                                           
Zeebeulen landdieven                                                  
1974                                                                      
Oosterschelde; gedichten                                              

Boutens, P.C.                                                         
Sötemann, Guus (toelichting) 
Toorop, Jan                                                           
Zeven zangen uit Zeeland                                              
1995                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Boutens, P.C.                                                         
Gegeven keur                                                          
1942                                                                      
Walcheren; gedichten                                                  

Braamse, Mieke (et al.)
De kleinste plant heelt het hartzeer…gedichten uit de wedstrijd ‘Wie maakt het 
mooiste gedicht?’ voorjaar 2011
Uitgave van de Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek
2011
Zeeland; gedichten

Bragt, Tijs van (et al.)
In verdubbeling verschijnen. Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de 
Werkgroep Poëzie Middelburg
Uitgave van de stichting Kunst- en Cultuurroute Middelburg, Mea Sponte
2013
Middelburg (Walcheren); gedichten

Brassac, Pierre-Jean (tekst)
Perrier, Christian (illustraties)
Il n’est d’eau que la mer. Florilège de poésie zélandaise  = Er is geen water dan 
de zee: een bloemlezing van hedendaagse Zeeuwse poëzie
2015
Zeeland; gedichten

Breukers, Chrétien
In een blauwgeruit kiel. Dichters over Michiel de Ruyter
2007
Ruyter, Michel Adriaensz. de; gedichten

Broekhoven, van, Lenny                                                
Frenks, Veronica                                                      
Nijkamp, Teun                                                         
De mooiste gedichten over Noord-Beveland                              
2006                                                                   
Noord-Beveland; gedichten                                             
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Buma, Joop                                                            
Schenk, Anneke                                                        
Waaiend langs brede kaaien                                            
1999                                                                      
                                                                      
Buma, Joop                                                            
Dichter bij het beeld                                                 
2005                                                                      
Monumenten; Middelburg (Walcheren); gedichten; wandeltochten

Buma, Joop                                                            
Kuipers, Jan J.B. 
Overduin, Hans                                                        
De slager van de Vleeshal en andere notities                          
2006                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten                                     

Buma, Johannes Herman
De stad gedicht [DVD]
Twaalf gedichten, één per maand, over verschillende plekken en gebeurtenis-
sen in Middelburg, geschreven door de stadsdichter van Middelburg
2009
Middelburg; gedichten

Buma, Johannes Herman
De stad gedicht, stadsgedichten van Middelburg
2010
Middelburg; gedichten

Buma, Johannes Herman
De stad gedicht 2010 [DVD]
Twaalf gedichten, één per maand, over verschillende plekken en gebeurtenis-
sen in Middelburg, geschreven door de stadsdichter van Middelburg
2010
Middelburg; gedichten

Burgers, Sandra
Ongewerveld
2008
Walcheren; gedichten

CBS ‘t Kompas
Watersnoodramp 1953-2003                                              
2003
Gedichten samengesteld en gemaakt door kinderen van de christelijke basis-
school ‘t Kompas
Watersnoodramp (1953); Den Bommel (Goeree-Overflakkee); gedichten     
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Cnodder, de, Remi                                                     
Loock, van, Frans N.                                                  
Hontenisse                                                            
1991                                                                     
Hontenisse (Zeeuwsch-Vlaanderen); gedichten                           

Cok, Bei                                                              
Noe nog mooier                                                        
1991
Liedjes en verhaaltjes in Zuid-Bevelands dialect                      
Zuid-Beveland; gedichten; dialect; verhalen                                    

Cok, Bei                                                              
Aal de vèsjes (mie neuten)                                            
2000                                                                      
Volksliedjes; Zuid-Beveland (dialect)                                 
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)                                    

Cok, Bei
’t Overschotje. Een mengelmoesje van gedichtjes
2007
Zuid-Beveland; gedichten

Cok, Bei
“Te boek” gedichtjes, zelf geschreven of uit het Nederlands vertaald en bewerkt 
in het Zuid-Bevelands dialect
2011
Zeeland; Zuid-Beveland; gedichten

Crebolder, Emma                                                       
Zwemsonnetten                                                         
1988                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Crebolder, Emma                                                       
Dansen met een vos                                                    
1998                                                                      
Sint Jansteen (Zeeuwsch-Vlaanderen); gedichten                        

Damme, van, Pier                                                      
Krukels                                                               
1988                                                                      
Walcheren; gedichten                                                  

Damme, van, Pier                                                      
Lamsoren en zeekraal                                                  
1995                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Damme, van, Pier                                                      
Slabberjan                                                            
2002                                                                      
Walcheren; gedichten                                                  

Damme, van, Pier
Er is een naam gevallen: gedichten
2010
Zeeland; gedichten

Dixhoorn, van, F.                                                     
Loodswezen I                                                          
1995                                                                      
Loodswezen; Westerschelde; gedichten                                  

Doorn, van, Herman H.                                                 
Warren, Hans                                                          
Zeeland dichtersland                                                  
2002
Bloemlezing van poëzie en proza van Nederlandse auteurs over Zeeland. Bevat 
op pag. 63 het gedicht “Thuiskeer in Zeeland” en op p. 65 een fragment uit het 
“Geheim dagboek” van Hans Warren.                    
Bellettrie; Zeeland; gedichten; verhalen                                                     

Elizabeth, Suzanna
Melancholie
2011
Zeeland; gedichten

Fischer, Elsa                                                         
Umbgrove, Conny                                                       
Lichttoeristen                                                        
2002                                                                      
Walcheren; gedichten; Kust; Walcheren; fotoboeken                                           

Geene, Peter                                                          
Canto Laboral                                                         
2001                                                                      
Arbeiders; Zeeland; gedichten                                         

Geerse, Laurens                                                       
Geruchten van de kust                                                 
1988                                                                      
Walcheren; gedichten                                                  

Geerse, Laurens                                                       
Ga niet langs af!                                                     
1994                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Geerse, Laurens                                                       
Wie wat bewaart, heeft iets om weg te gooien                          
2004                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Geerse, Laurens                                                       
Four poems                                                            
2005                                                                      

Goerée, Jan M.
Zeeuwse gezangen. Gedichten
2014
Zeeland; gedichten
                                                      
Gossije, Marianne                                                     
Wijnberg, Chawwa                                                      
Viergever, Frank                                                      
Park & Poëzie                                                         
2005                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten                                     

Gossije, Marianne                                                     
Wijnberg, Chawwa                                                      
Park & Poëzie                                                         
2006                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten    

Gossije, Marianne (red.)                                   
Wijnberg, Chawwa 
Viergever, Frank (fotografie)                                                  
Park & Poëzie, dichters natuurlijk! 10 juni 2007                                                         
2007 
Middelburg (Walcheren); gedichten    

Gossije, Marianne (red.)                                   
Wijnberg, Chawwa (red., tek.)                                                
Park & Poëzie, lustrum ‘feest’ 8 juni 2008                                                         
2008 
Middelburg (Walcheren); gedichten    
     
Gout, Cor                                                             
Cornelissen, Ronald                                                   
Zee/land                                                              
2002                                                                      
Zeeland; gedichten; verhalen     
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Griffioen-van Wuijckhuijse, Elma                                      
Stille symfonie                                                       
1993
Pastorale gedichten.                                                                                                                
Kloetinge (Zuid-Beveland); gedichten                                  

Groenewegen, Hans                                                     
Boer, Christine                                                       
Grondzee                                                              
2000                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
Veere (Walcheren); gedichten                                          

Grootendorst, Bep                                                     
Op vijf vingers                                                 
2006                                                                      
                                                                      
Grootendorst-Doornekamp, Bep                                          
Oostkappels boeketje                                                  
1999                                                                     
Oostkapelle (Walcheren); gedichten                                    

Hack, Fiona
Zeeland, gedichtenbundel van Zeeuwse bodem
2011
Zeeland; gedichten

Haan, de, Jaap                                                        
De vogel : gedichten (gereviseerd) [CD-ROM]                           
                                                                                                                                       
Harwal                                                                
Hollander, den, W.F.                                                  
Je kunt niet huilen, met je mondvol                                   
1982                                                                      
Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland); gedichten                             

Heerschap, Pau
Te Middelharnis werd een kind gered
2011
Verschenen in: Nehalennia nr. 171 (2011) 18-21.
Zeeland; watersnoodramp; verdrinking; gedichten

Heltzel, Ellen                                                        
Leeftink, Karel                                                       
Even dichter                                                          
1997                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Heyse, Jan                                                            
Sinterklaas opzeg-rympjes                                             
2006                                                                      

Hofman, Wim                                                           
Na de storm                                                           
2005                                                                      
Vlissingen (Walcheren); gedichten                                     

Hoefeijzers-Kars, Geertje
Zeeuwse parels
2012
Zeeland; gedichten

Houwink, Roel                                                         
Middelburgs dagboek                                                   
1976                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten                                     

Jobse, Neeltje Zoetje                                                 
Buiten het bereik van lantarens                                       
1986                                                                      
Walcheren; gedichten                                                  

Jong, de, Anneke                                                      
Bek, Mieke                                                            
“Open luiken”                                                         
1986                                                                      
Zeeland; gedichten; verhalen                                                     

Jonge, de, Eef                                                        
Tholen, land van wind en water                                        
2006
Verzameling gedichten, voorafgegaan door een verhaal in proza door    
Kees Slager.                                                          
Tholen (eiland); gedichten                                            

Jonge-Everaert, de, Eef                                               
Dorre kraters - zuiver zijde                                          
2004
Zeeland; gedichten

Jonge, de, Ron
Vlissingen, grandeur in perspectief
2009
Vlissingen (Walcheren); gedichten                                                                  
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Jurg, Erna                                                            
Beeld - Spraak                                                        
1987                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Kam, van der, Hans (foto’s en gedichten)
Burgh-Haamstede en omgeving: het jaar rond
2010
Burgh-Haamstede (Schouwen-Duiveland); gedichten; fotoboeken

Keuninck, de, Pieter                                                  
Cadzand dat staat als een zuil boven water                            
1996                                                                      
Cadzand (Zeeuwsch-Vlaanderen); gedichten                              

Klasse
2011
Gedichten en tekeningen van leerlingen van de Archipel Scholen op Walcheren 
rondom het thema school. 
Walcheren; Schoolgaan; gedichten

Klerk-Hontelez, de, Emmy                                              
In opdracht van Jan.... mijn nalatenschap                             
1982                                                                      
Klerk-Hontelez, Emmy de                                               

“Klim zelf eens in uw pen”                                            
1987                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten; verhalen                                         

Knibbe, Hester                                                        
Zwerfmotief                                                           
2006                                                                      
Zeeland; gedichten
                                                              
Kooiman, Jan                                                          
Een heilig moeten?                                                    
1994                                                                      
Zeeland; Oostkapelle (Walcheren); gedichten                                    

Koole, Jacoba (et al.)
Poëziepareltjes, opgedoken uit 30 jaar pennevreugd
2012
Een verzamelbundel met gedichten van de vereniging voor amateurschrijvers 
Pennevreugd uit de periode 1982-2012
Zeeland; gedichten
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Koopman, Marcel
Middelburgse stadsgedichten
2008
Middelburg (Walcheren); gedichten

Kruiningen, van, Corrie                                               
Grensgebied                                                           
1987                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Kruit, Johanna                                                        
Goosen, Dees                                                          
Jansen, Louis                                                         
Opgeraapt aan zee                                                  
2005 
Walcheren; gedichten; Kruit, Johanna                                                        

Kruit, Johanna                                                        
Omtrent het getij                                                     
1985                                                                      
Walcheren; gedichten ; Kruit, Johanna                                                 

Kruit, Johanna                                                        
Voorheen te Orisande                                                  
ca .1986                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Kruit, Johanna
Zeegrens, gedichten 1980-2000
2011
Zeeland; gedichten; Kruit, Johanna

Kuipers, Jan J.B.                                                     
Topografie                                                            
2005                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Kuipers, Jan J.B.                                                     
Nennie, de, Ramon                                                     
Het Middelburgs dozijn                                                
2006                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten                                     

Kuipers, Jan J.B. (bezorgd door)
Stel de stad een vraag: 11 dichters, 20 mei 2017
2017
Middelburg (Walcheren); gedichten
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Kunstwerkplaats Kipvis
7x Poëzie & grafiek
2015
Zeven dichters gekoppeld aan zeven kunstenaars van Kunstwerkplaats KipVis 
belichten zeven locaties in Vlissingen.
Vlissingen; gedichten

Lamp, Maryline (tekst)
Willemen, Els (illustraties)
Creaties voor Wolphaartsdijk 
2011
Selectie van geïllustreerde gedichten en (reis-)impressies ter gelegenheid van 
de eerste kunst- en creatieroute van Wolphaartsdijk (16 juli 2011). Pagina [6-
7] bevat een verhaaltje over een bezoek aan Kloetinge.
Kloetinge; Wolphaartsdijk; Zuid-Beveland; gedichten

Lassche, F.                                                           
Luctor et Emergo: verzen uit den neergang                             
1945                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Leeflang, Ed                                                          
De veren                                                              
1984                                                                      
Bellettrie; Zeeland                                                   
Schouwen-Duiveland; gedichten                                         

Leeuw, van der, Jan                                                   
De weg naar Orisande, of Het Zeeuwsche landjuweel                     
1977                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Leijdekker, Margreet                                                  
Brüggen, Nicole                                                       
Bosch, Katja                                                          
Ode aan de olm                                                        
2001                                                                      
Bomen; Hoogelande (Walcheren); gedichten                              

Lier, van, Peter
Buren, van, Machteld
Wisseling van de wacht
2011
Zeeland; gedichten

Lievense-Nauts, Lutgarde                                              
Monumenten van eenvoud                                                
2000                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Lievense-Nauts, Lutgarde                                              
Van weemoed naar deemoed                                              
2002
Veel autobiografische elementen                                       
Zeeland; gedichten                                                    

Lievense-Nauts, Lutgarde (samenstelling en eindred.)
Hoek, van, Jack (illustraties)
Zeegedichten                                              
Veel 2010
Gedichten, geïnspireerd door de eeuwig in beweging zijnde zee, zijn voor deze 
bundel verwoord door Zeeuwse en Brabantse schrijvers, speciaal voor de 3de 
kunstroute ‘Kunst aan de Kust’ in de dorpen Zoutelande en Meliskerke 
Zee; kusten; Walcheren; gedichten                                                    

Lijser, Peter J.L. de
Dood grauwe vogel de ego van onrust. Gedachtenkronkels van een hypochon-
der, casanova, brokkenmaker, optimist en surviver
2012
Zeeland; gedichten

Linssen, Charles                                                      
Zomaar... wat momenten                                                
2006                                                                      

Looymans, Henri
Een baken voor een kind op zoek
2011
Middelburg (Walcheren); gedichten
                                                                
Maes, Lex                                                             
Gedichten/gedachten                                                   
2002                                                                      
Maes, Lex                                                             

Marijs, Elly                                                          
Als bladeren ritselen...                                              
1986                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Marion, van, J.                                                       
Carillon: gedichten                                                   
1966                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Markus                                                                
De Griffioen schrijft                                                 
2004                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten                                     

Meerman-Ottevanger, Jopie                                             
De goede zijde van de grens                                           
1993                                                                      
Tholen (eiland); gedichten                                            

Meerman-Ottevanger, Jopie                                             
De goede zijde van de grens                                           
2002                                                                      
Tholen (eiland); gedichten  
                                          
Meij, de, Andrè                                                      
Ik hoef niet naar het strand en andere gedichten                      
2004                                                                      
Zeeland; gedichten

Meij, de, Andrè                                                    
De kunst van het luisteren en andere gedichten                        
2006                                                                      
Zeeland; gedichten

Meij, Andrè de                                                        
Meijers, Rik                                                          
Harinck, Nelleke                                                      
Oog in oog                                                            
2006                                                                      
Gehandicapten; Goes (Zuid-Beveland); gedichten                        

Moerdijk, Marie-Cècile                                                
Toe, pak me dan...                                                    
2006                                                                      
Zeeland; gedichten
                                                 
Nieuweboer, Judy                                                      
Zicht en inzicht                                                      
2006                                                                      
Zeeland; gedichten

Nè, Y.                                                                
Aan voeten van de zee                                                 
1996                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Oldenziel, Annie                                                      
Rijmpjes en spelletjes van het oude Zeeuwsche land                    
1995                                                                      
Volkskunde; Zeeland; gedichten; jeugdliteratuur                                  

Oorschot, van, Nel                                                    
Oorschot, van, P.J.                                                   
Geen dierder plek...                                                  
1989
Gedichten.                                                            
Zeeland; gedichten  
                                                  
Oorschot, van, Nel                                                    
Oorschot, van, P.J.                                                   
Op vleugels gedragen                                                  
1995                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Oorschot, van, Nel                                                    
Controversen                                                          
2004
Zeeland; gedichten
                   
Oosterling, Adrie                                                     
Een kwallenhart is week                                               
1999                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Oosthoek, Andreas                                                     
De bladen terug                                                       
1987                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Oosthoek, Andreas                                                     
De zachte schade van een foto                                         
2006                                                                    
Zeeland; gedichten
                                                       
Ouden, van den, Peter                                                 
Zeeuwse Babbelaars                                                    
2006                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Ouwehand, Mary                                                        
Inkt 1984-2004                                                        
2004                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Ouwehand-Hartree, Mary                                                
Van hart tot hart                                                     
1997                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Overbeek, Bert
De landzon die onderging in zeedamp
2017
Zeeland; gedichten

Phaff, Wim
Mensen kijken. Korte verhalen, gedichten en aforismen met als thema ‘Mensen 
kijken’
2015
Zeeland; verhalen; gedichten

Philipse-Bosman, Monique E.M.                                         
Gevoel onder de loep                                                  
2005                                                                      
Zeeland; gedichten

Poëziekamer Zierikzee
Folkertsma, Marijke (fotografie)
PoëZie Zierikzee. Stadsgezichten & gedichten
2016
Zierikzee; gedichten
                          
Rammeloo, Ronny H.R.                                                  
Wever, de, Herman                                                     
Platteeuw, Chris                                                      
Drieluik                                                              
1989                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten                                        

Rammeloo, Ronny H.R.                                                  
De zon gaat nooit onder                                               
2000              
West Zeeuwsch-Vlaanderen; gedichten; fotoboeken                                  

Ross, C. Paul                                                         
Vliet, van, R.                                                        
Markizaat verworven                                                   
2005                                                                      
Veere (Walcheren); gedichten                                          

Ross, C. Paul                                                         
Als het straks lichter wordt                                    
2006                                                                      
Zeeland; gedichten



 Zeeuwse romans en verhalen

125

Rozemond, Ineke                                                       
De poort                                                                                                                              
199X
Zeeland; gedichten                                                    

Rozemond, Ineke
Waar is Anna
2008
Bundel korte verhalen en gedichten
Walcheren; verhalen

Schagen, van, J.C.                                                    
Drie fragmenten uit een Domburgs rijmjournaal                         
1961                                                                      
Domburg (Walcheren); gedichten                                        

Schagen, van, J.C.                   
Al tuimelende                                                         
1975
Korte prozastukken, gedichten en aforimen, waarin de auteur herinneringen 
ophaalt aan zijn jeugd, zijn vrouw en zijn kleinkinderen                                                         
Zeeland; verhalen; gedichten                                                   
Schagen, Johan Christiaan Jacob van      

Schagen, van, J.C.                                                    
Nieuwenhuys, R.                                                       
Schippers, K.                                                         
Ik ga maar en ben                                                     
1972                                                                      
Veere (Walcheren); gedichten                                          

Schagen, van, Renè                                                   
Tarwe aan zee                                                         
1999    
Zeeland; gedichten
                                                             
Schrijer, Thom                                                        
Eggink-du Burck, Saskia                                               
Lege schommels                                                        
2000                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Schrijer, Thom                                                        
Gedichten over oud & nieuw Vlissingen                                 
2001                                                                      
Vlissingen (Walcheren); gedichten                                     
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Schrijer, Thom
Langs binnenpaden. Gedichten.
2009
Zierikzee (Schouwen-Duiveland); gedichten

Siepman, Joke (illustraties)
Liefde en verwondering. Gedichten van Joke
2007
Zeeland; gedichten

Slager, Huib                                                          
Geschenken van Boven                                                  
2004                                                                      
Zeeland; gedichten

Slock, Rob                                                            
Sas van Gent op rym                                                   
1987                                                                      
Sas van Gent (Zeeuwsch-Vlaanderen); gedichten                         

Sluijs, van, Maarten
De kracht van de Lange Jan. Een gedicht over de wederopbouw van de Mid-
delburgse Abdijtoren
2010
Geplaatst in: de Wete 39/3 (2010) 21-24.
Wederopbouw; Middelburg (Walcheren); gedichten

Smet Vercauteren, de, M.                                              
Ongedesemd brood                                                      
ca .1965                                                                     
Veere (Walcheren); gedichten                                          

Smit-van Wuijckhuijse, Elma                                           
Smit, Martin                                                          
Grenzeloos                                                            
1999                                                                      
Zuid-Beveland; gedichten                                              

Steinmetz, Rudolf                                                     
Van vlakke eilanden: verzen(1947-1949)                                
1950                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Stella Timonidou                                                      
Zielslocker                                                           
2005                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Stichting Gemeenschappelijke Openbare Bibliotheek Tholen
“Uut de klepkurf” verhalen en gedichten                                                    
1987                                                                      
Tholen (eiland); gedichten; verhalen                                             

Sturm, Anne
M’n eign taole. Nao m’n wortels tusn Schorre en de Platte Diek
2007
Zeeuws-Vlaanderen; gedichten

Suchëre, …ric                                                         
Andringa, Kim                                                         
Oppervlakte(s)                                                        
2006                                                                      
Zeeland; gedichten

Swanborn, Peter
Een koud bad. 24 liederen onder water
2009
Noordzee; gedichten
                                                    
Swiers, Robbert Jan                                                   
Vliet, van, Helen                                                     
Zintuiglijk geweld                                                    
2005                                                                      
Zeeland; gedichten
                                                                 
Tange, Jacques                                                        
Bewolkt met hier en daar een zonnetje                                 
2005                                                                      
Vlissingen (Walcheren); gedichten                                     

Teding van Berkhout, D.J.W.                                           
Jantje van Sluis en andere volksverhalen uit Zeeland                  
2005                                                                      
Zeeland; volksverhalen                                                

Veeke, van der, André                                                
Jordans, Theo                                                         
Tekens in het land                                                    
2005                                                                      
Aardenburg (Zeeuwsch-Vlaanderen); gedichten                           

Veeke, van der, André                                               
Moerasbeest Verdriet                                                  
2006                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
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Veeke, van der, André
Blauw als ijs
2010
Landschap; Zeeland; gedichten

Velde, van der, Paul (bijeengebracht door)
Hofman, Wim (bijeengebracht door)
De nieuwe Zeeuwse nachtegaal. 60 jaar poëzie in het Zeeuws Tijdschrift 1950-
2010
2010
Zeeland; gedichten

Vercnocke, Ferdinand                                                  
Zeeland                                                               
1934                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Verhagen, Hans                                                        
Moeder is een rover                                                   
2004                                                                      
                                                                      
Vleugelhof, Lou                                                       
Geboortestreek                                                        
1989                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Vleugelhof, Lou                                                       
Een gat in de dag                                                     
1993                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Vleugelhof, Lou                                                       
Verloop van stilte                                                    
1999                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Vleugelhof, Lou                                                       
Warren, Hans                                                          
Zee & land                                                            
1999
Bevat op p. 21 het gedicht “Thuiskeer in Zeeland” en op p. 58 het gedicht “Aan 
de Westerschelde” van Hans Warren.                       
Zeeland; gedichten                                                    

Vleugelhof, Lou                                                       
Aol Zeeuws Vandaege                                                   
2001                                                                      
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)                                    
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Vliet-Ovaa, van der, Gerda                                            
Gedichten uit Zeeland                                                 
1997                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Vreeken, Jacob                                                        
Zeeuwsche zangen                                                      
1932                                                                      
Volksliedjes; Zeeland                                                 
Zeeland; gedichten                                                    

Vroegindeweij, Rien                                                   
Baas, Geert                                                           
Dolieslager, Niels                                                    
Hoogenboom, Cees                                                      
Getekend                                                              
2003                                                                      
Watersnoodramp (1953); Goeree-Overflakkee; gedichten                  

Waarsenburg, van de, Hans                                             
Lataster, Ger                                                         
Villa Carmen Sylva                                                    
1994                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    
Domburg (Walcheren); gedichten                                        

Warren, Hans                                                          
Geerse, Laurens                                                       
Je kamt je haar tegen verlichte vensters                              
1991
Bevat op p. 6-12 de gedichten “Bekentenis”, “Nazomer op Walcheren”, “We 
lopen in onszelf te karekieten...”, “Onteigening”, “De zwaan”, “Achteraf” en “De 
oude dichter” van Hans Warren.                      
Zeeland; gedichten                                                    

Warren, Hans                                                          
Een stip op de wereldkaart                                            
2001                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Warren, Hans                                                          
Molegraaf, Mario                                                      
Verzamelde gedichten                                                  
2002                                                                      
Bellettrie; Zeeland; gedichten                                        
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Warren, Hans (tekst en tekeningen)
Molegraaf, Mario (nawoord)
Er staat een huis aan Schelde
2009
Zeeland; gedichten

Warren, Hans
Thuiskeer uit Zeeland
2009
Oorspronkelijk uit ‘Een roos van Jericho.’ Opgenomen in: Frank Tazelaar (et 
al.), Nu u! (Nijmegen 2009) 81-84.
Zeeland; gedichten

[Werkgroep Poëzie] (redactie)
Ontdekking van de aarde: om gegronde redenen
2015
Middelburg (Walcheren); gedichten

[Werkgroep Poëzie] (redactie)
Overkanten
Met bijdragen van: Daan Anthuenis, Anna de Bruyckere, Emma Burns, Hendrik 
Carette, Emma Crebolder, Marcel Koopman, Peer van Meer, Jesse Meeusen, 
Theo Raats, Thom Schrijer, George Sponselee en André van Veeke
2007
Zeeland; gedichten

[Werkgroep Poëzie] 
Vlaander, Jacoline (eindredactie)
Watermerk, tussen doorzicht en inzicht
2014
Met bijdragen van Bert Bevers, Richard Foqué, Jacoline de Heer, Josse Kok, 
Juul Kortekaas, Jan J.B. Kuipers, Karel Leeftink, Marieke van Leeuwen, Theo 
Raats, Anneke Schenk, Raymond van de Ven, Jacoline Vlaander en Frank de 
Vos.
Zeeland; gedichten

[Werkgroep Poëzie Middelburg]
Vlaander, Jacoline (eindred.)
In stenen. Ter stade
2017
Middelburg (Walcheren); gedichten

[Werkgroep Poëzie Middelburg]
Vlaander, Jacoline (eindred.)
Watermerk, tussen doorzicht en inzicht
2014
Middelburg (Walcheren); gedichten
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[Werkgroep Poëzie Middelburg]
Vlaander, Jacoline (eindred.)
Ontdekking van de aarde, om gegronde redenen
2015
Met werk van Joop Buma, Wim Haazen, Marcel Koopman, Juul Kortekaas, 
Johanna Kruit, Jan J.B. Kuipers, Karel Leeftink, Michael van Oostende, Theo 
Raats, Anneke Schenk, Thom Schrijer, André van der Veeke en Jacoline Vlaan-
der.
Middelburg (Walcheren); gedichten

Westhoff, Victor                                                      
Hartgespan                                                            
1989
Gedichten over de natuur.                                             
Zeeland; gedichten                                                    

Wiebrens-Beekman, A.                                                  
Uit de oude doos                                                      
ca .1978                                                                     
Bruinisse (Schouwen-Duiveland); gedichten          
                   
Wijnberg, Chawwa                                                      
Echo van de roos                                                      
2003                                                                      
Middelburg (Walcheren); gedichten                                     

Wiltink, Anneke
Overvloed. Kankergedichten en gedachten
2012
Kanker; gedichten

Zeeuw, de, Michiel                                                    
Laten vieren. liturgiesuggesties voor wie in een hospice verblijven of anderszins 
raken aan de eindigheid van het leven                                                      
2006                                                                      
Zeeland; gedichten                                                                 

Zeeuws Kunstenaarscentrum (samenstelling en uitgave)
Zeeuws Landschap                                                      
1977                                                                      
Zeeland; gedichten                                                    

Zuiderent, Ad                                                         
Warren, Hans                                                          
1 februari 1953                                                       
1983
Bevat op p. 119-121 het gedicht “Na de overstroming” van Hans Warren. 
Watersnoodramp (1953); Zeeland; gedichten                             
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Zwaal, B.                                                             
Vers vee                                                              
2004
Zeeland; gedichten                                                                      
                                                                      
Zweeden, van, Joos                                                    
Jagt, van der, Mieke                                                  
Oreel, Danker Jan                                                     
De wereld van Joos Kop                                                
2004
De Wereld van Joos Kop verscheen in afl. in de wekelijkse bijl. Buitengebied 
van de PZC in de winter van 2003/2004.                   
Zeeland; gedichten; Zweeden, Joos van

Zwemer, Jan                                                           
Momenten uut de Mantelienge                                           
1993                                                                      
Zeeland; gedichten (dialect)                                          
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Adam, Frank                                                           
Westerduin, Anne                                                      
Het grote Zwinvoorleesboek                                            
2004
Gaga, de bergeend, en Timon, het konijntje, delen samen een hol in het na-
tuurgebied het Zwin. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.                    
Fauna; Zwin (West Zeeuwsch-Vlaanderen); jeugdliteratuur               

Allewijn, Marlies
Ze was 16. Een oorlogsverhaal over vooroordelen, jezelf durven zijn en keuzes 
maken
2016
Zestienjarige Ize uit Amsterdam brengt gedwongen de zomervakantie door bij 
haar oma in Zeeland en leert daar, 70 jaar later, de oorlogsgeschiedenis van de 
toen zestienjarige Janna, de zus van haar oma kennen. 
Zuid-Beveland; Walcheren; Westkapelle; Wereldoorlog II;  jeugdliteratuur

Allewijn, Nadine
United
2015
De 18-jarige Faline leeft in het Zeeland van 2114 en wordt door organisatie 
United verplicht gekoppeld aan een jongen uit Amsterdam
Zeeland; toekomst; jeugdliteratuur

Arenthals, van, D.J.
Vlag, Aad (illustraties)
De schat van Aardenburg
2011
Verhaal over de zoektocht naar een schat in het Zeeuwse Aardenburg
Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen); jeugdliteratuur

Backer, Marijn                                                        
Thuis niet thuis                                                      
1994
Na een ruzie met zijn ouders verlaat Frank met zijn hondje het ouderlijk huis en 
probeert in een vissershaven aan de kost te komen. Vanaf ca. 11 jaar.                                                    
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur                                   

Jeugdliteratuur
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Beckman, Thea                                                         
Vrijgevochten                                                         
1998
Jasper monstert aan op de Anne-Maria om de wereldzeeÎn te bevaren, maar 
het schip wordt al na enkele weken gekaapt door Noord-Afrikaanse zeerovers. 
Vanaf ca. 12 jaar. Economische geschiedenis; Zierikzee (Schouwen-Duive-
land);             
jeugdliteratuur                                                       
Slavernij; Zierikzee (Schouwen-Duiveland); jeugdliteratuur            

Beek, van, Peter
Houfi, El, Abdelmajid (tekeningen)
Mail uit Barbarije. De verdwenen brief van Michiel de Ruyter
2007
Anna en Abdel beleven spannende avonturen als Abdel een brief van Michiel 
de Ruyter erft van zijn opa in Marokko. Naast het hedendaagse verhaal zijn er 
steeds hoofdstukjes over Michiel de Ruyter en de geschiedenis de Republiek 
rond het rampjaar (1672). Abdel en Anna zijn al snel de echte brief kwijt 
(gestolen door de broer van Abdel), maar komen wel het een en ander aan 
de weet omdat zij kopieën hebben gemaakt. Naast de avonturen is het ook 
duidelijk dat Anna Abdel wel erg leuk vindt.
Ruijter, Michiel Adriaenszoon de; jeugdliteratuur

Been, Joh. H.                                                         
Steenbergen, van, Rik                                                 
Horsthuis, Ben                                                        
Grote omnibus van historische verhalen                                
1989
Drie verhalen over jongens die als scheepsjongen of matroos meevaren  
in de vloot van Michiel de Ruyter.
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; jeugdliteratuur       

Been, Johan H.                                                          
De drie matrozen van Michiel de Ruyter                                
1987                                                                      
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; jeugdliteratuur                        

Been, Johan H.                                                        
Isings, J.H.                                                          
Foreest, van, John                                                    
Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter                     
1993
Paddeltje, een Zeeuwse scheepsjongen uit de 17e eeuw, valt in handen  
van een beruchte, schatrijke zeerover in Noord-Afrika. Vanaf ca. 11 jaar.                                                 
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; jeugdliteratuur                        
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Berge-Goudzwaard, van den, Loura                                      
Visser, Rino                                                          
De drie... en de bende van de sjacheraar                              
2004
Drie scholieren komen bij toeval op het spoor van een dievenbende.    
Vanaf ca. 9 jaar.                                                     
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur                                   

Berge-Goudzwaard, van den, Loura                                      
Visser, Rino                                                          
De drie... en de Scooterbende                                         
2004
Drie scholieren komen bij toeval op het spoor van een dievenbende.    
Vanaf ca. 9 jaar.                                                     
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur                                   

Berge-Goudzwaard, van den, Loura                                      
De drie... en de drugsbende                                           
2005
Drie vrienden ruiken onraad op een bedrijf waar veel buitenlandse     
vrachtwagens komen.                                                   
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur    
Biddeloo, Karel 

Berge-Goudzwaard, van den, Loura
De drie… en het slangenmysterie 
2009
Niels, Louise en Tim beleven alweer een nieuw spannend avontuur, wanneer 
in de krant van Noordkerke een bericht staat over een ontsnapte slang. Deze 
slang duikt op diverse plaatsen op en de kinderen gaan op onderzoek uit. Ook 
de politie en de reptielenambulance raken bij de zaak betrokken. Door oplet-
tendheid van de kinderen wordt ontdekt dat in een loods allerlei exotische 
dieren zijn ondergebracht. Vijfde, zelfstandig te lezen deel uit een serie over 
‘De Drie.
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur

Boeder, André                                                       
Bart en Judith als detectives                                         
1994
Bart en Judith komen op het spoor van een drugssmokkel en helpen de   
politie bij het vinden van de misdadigers. Vanaf ca. 10 jaar.         
Arnemuiden (Walcheren); jeugdliteratuur                               
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Boeder, André                                                        
Bart en Judith in groot gevaar                                        
1995
De tweeling Bart en Judith raakt betrokken bij de handel in illegaal  
vuurwerk; ze belanden in hachelijke situaties. Vanaf ca. 10 jaar.     
Arnemuiden (Walcheren); jeugdliteratuur                               

Boeder, André                                                        
Bart en Judith en het raadsel van nummer 5                            
1996
De tweeling Bart en Judith raakt na een auto-ongeluk van anderen betrokken 
bij criminele activiteiten van aan drugs 
verslaafde  jongeren.                                                             
Arnemuiden (Walcheren); jeugdliteratuur; thrillers                                     

Boeder, André                                                     
Bart en Judith in het nauw                                            
1998
Na een inbraak is Judith verdwenen. Haar tweelingbroer maakt angstige 
momenten mee als hij door een jeugdbende wordt vastgehouden. 
Vanaf ca . 11 jaar.                                                            
Arnemuiden (Walcheren); jeugdliteratuur; thrillers                                     

Boeder, André                                                       
Alarm!                                                                
1999
Bij een brand in een kampeerboerderij redt een brandweerman een kind. Daar-
na wordt hij ervan beschuldigd de brand zelf aangestoken te       
hebben. Vanaf ca. 12 jaar,                                            
Arnemuiden (Walcheren); jeugdliteratuur; thrillers                                     

Boer, den, Karin
Brosens, Ilse
Het spookhuis van Veere
Er gebeuren rare dingen in het nieuwe huis van Emma waar het lijkt of het 
spookt. Fotoprentenboek gebaseerd op een oude Zeeuwse sage. Met Duitse en 
Engelse vertaling als bijlage. 
2014
Veere; spoken; jeugdliteratuur

Broos, Wim                                                            
Nonnekes, J.                                                          
Toen de dijken braken                                                 
1987
Een dertienjarige Zeeuwse jongen uit een gezin met zeven kinderen maakt de 
watersnoodramp in 1953 mee. Ondanks alle angst blijft hij op God vertrouwen.                                                       
Watersnoodramp (1953); Zeeland;  jeugdliteratuur                       
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Brosens, John                                                         
Koers pal noord                                                       
2006
Als de zestienjarige Michiel de Ruyter aanmonstert op een koopvaardijschip, 
wordt hij door de Spanjaarden gevangen genomen.     
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; Jeugdliteratuur

Brosens, John
Peddelen in de Palingstraat. Een verhaal over de ramp van 1953
De Vlissingse Jas is 11 jaar en moet op 1 februari 1953 met zijn vader in een 
kano naar de binnenstad van Vlissingen peddelen om zijn opa en oma te red-
den uit het water.
2013
Vlissingen; Watersnoodramp 1953; jeugdliteratuur

Brosens, John
Leonora-den Ouden, Inge (ill.)
Zout water tot aan de dakgoot
Als Jasper op 1 februari 1953 wakker wordt, staat een groot deel van Vlissingen 
onder water. Jasper en zijn vader halen hun oude kano tevoorschijn en begin-
nen een reddingsactie. 
2016
Vlissingen (Walcheren); Watersnoodramp 1953; jeugdliteratuur

Bruna, Dick
Reijnhoudt, Engel (vertaling)
Nijntje op de fiets
2016
Nijntje gaat op de fiets naar zijn tante, die in een huisje op een heuvel woont; 
Zeeuwse editie
Zeeland; jeugdliteratuur

Buysrogge, Rudy
Het geheim van de Hulster wallen
2017
Drie vrienden uit Hulst helpen een dievenbende op het spoor te komen.
Hulst (Zeeuws-Vlaanderen); jeugdliteratuur

Capelle, M.C.                                                         
Herson                                                                
Om de Campveerse toren                                                
1977
Twee jongens uit het Veere van begin 19de eeuw vertellen elkaar over de 
schuilplaats van een Engelse onderduiker. Daarbij worden ze afgeluisterd door 
een landloper die goede contacten heeft met de Franse vijand.                                                        
Geschiedenis 1795-1815; Veere (Walcheren); jeugdliteratuur            
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Capelle, M.C.                                                         
Molenaar, A.                                                          
Toen de stormvloed kwam                                               
1962                                                                      
Watersnoodramp (1953); 
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur            

Dorrestein, Miek                                                      
Bruyn, Ruud                                                           
Wie keert het getij                                                   
1987                                                                      
Deltawerken; Zeeland; jeugdliteratuur                                 
Stormvloedkeringen; Zeeland; 
jeugdliteratuur                          

Duyster, A.                                                           
Karel redt zijn moeder                                                
1994]                                                                     
Watersnoodramp (1953); 
Noord-Beveland; jeugdliteratuur                

Duyster, A.                                                           
De onafscheidelijke tweeling                                          
2003
Twee meisjes uit Gelderland verhuizen rond 1975 naar Zuid-Beveland en 
voelen zich er heel snel thuis.                                       
Bellettrie; Zuid-Beveland; jeugdliteratuur        

End, van den, C. (tekst)
Jonkers, Alberte (illustraties)
Kees-Jan en het geheim van de camping
2016
Avonturen van Kees-Jan die op vakantie gaat op een camping in Westkapelle
Westkapelle (Walcheren); jeugdliteratuur; vakanties

Evenhuis, Gertie                                      
Bouman, Jansje                                                        
De smokkelaar in klas 6                                               
1989                                                                      
Smokkelen; Zeeuwsch-Vlaanderen; jeugdliteratuur                       

Evenhuis, Gertie                                                      
Hollander, Carl                                                       
Verdreven vloot                                                       
1962                                                                      
Veere (Walcheren); Visserij; Dammen; Deltagebied; jeugdliteratuur                        



 Zeeuwse romans en verhalen

139

Evenhuis, Gertie                                                      
Westerschelde omnibus                                                 
1980                                                                      
Smokkelen; Zeeuwsch-Vlaanderen; jeugdliteratuur                       

Evenhuis, Gertie                                                      
Poortvliet, Rien                                                      
De school van Schellebelle                                            
1964                                                                      
Zeeuwsch-Vlaanderen; jeugdliteratuur                                  

Feller, Pieter                                                        
Veen, van der, Fiel                                                   
Joris en Bloedige Betty                                               
1998
Wanneer Joris en zijn zus in Vlissingen een tentoonstelling bezoeken  
over de zee, belanden ze per ongeluk in de piratentijd. Vanaf ca. 10 jaar.                                                                 
Vlissingen (Walcheren); jeugdliteratuur                               

Fenijn, Gerbrand                                                      
Kramer, Jaap                                                          
Verbannen                                                             
1998
In de barre winter van 1732-1733 
worden alle inwoners van het dorpje Durnberg door de aartsbisschop van Salz-
burg gedwongen hun huis en haard te verlaten omdat zij hun geloof niet willen 
afzweren. Onderweg naar Holland lijden ze veel ontberingen. Vanaf ca. 10 jaar.           
Zeeuwsch-Vlaanderen; jeugdliteratuur                                  

Fluitsma, Maaike                                                      
Slingenberg, Ben                                                      
Wiltink, Anneke                                                       
Hengeveld, Ruth                                                       
Dam Merrett, van, Sylvia                                              
Zelf schrijver worden                                                 
2005                                                                     

Frenks, Anita
Loon, van, Frank
Bresko, het onderwaterfeest
2015
Avonturen van Bresko de robotvis in de haven van Breskens.
Breskens (Zeeuws-Vlaanderen); jeugdliteratuur
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Gansewinkel, van, Annie
Verschraagen, Richard
Deze schelp verdient een kistje
2015
Veerle woont met haar opa bij zee. De tekeningen zijn geïnspireerd op het Vlis-
singse Nollestrand. Opa heeft in zijn leven veel verdriet gekend. Voor al zijn 
herinneringen heeft hij een schelp in een kistje. Maar waarom zou je iets wat 
je aan het huilen maakt bewaren?
Zeeland; jeugdliteratuur; strand
                                                               
Geerinck, Ann                                                         
Pino en het eenhoornplan                                              
2000
Pino en zijn vrienden uit Oostburg bedenken een plan om de zee weer   
schoon voor eenhoorns te maken.                                       
Oostburg (Zeeuwsch-Vlaanderen); jeugdliteratuur                       

Grinwis, Peter                                                        
Filo                                                                  
2006                                                                      
Zeehonden; Deltagebied; verhalen                                      

Grisnigt, J.W.                                                        
Poeder, H.                                                            
Moeders grote dochter                                                 
ca.1970                                                                     
Watersnoodramp (1953); Zeeland; 
jeugdliteratuur                       

Haan, den, Ditteke (tekst)
Bakker, Ella (illustraties)
De bijbel van Dina
2015
De wonderlijke geschiedenis van twee mensen uit Nieuwerkerk die tijdens de 
watersnoodramp van 1953, samen met de statenbijbel, gered werden
Nieuwerkerk (Schouwen-Duiveland); Watersnoodramp (1953); jeugliteratuur

Heijmans, Jeane
Strating, Lutske (illustraties)
Simon: thuis en op vakantie in Zeeland
2009
Een ondernemend jongetje van vier jaar mag gaan logeren bij opa en oma in 
een strandhuisje in Zeeland.
Zeeland; vakanties; jeugdliteratuur
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Heugten, van, Anneriek                                                
De man in de modder                                                   
2006
Twee kinderen doen een lugubere vondst in een stadsgracht, die terugvoert op 
een geheimzinnige gebeurtenis tijdens de Tweede  Wereldoorlog.
Gechiedenis 1940-1945; Zeeuwsch-Vlaanderen; jeugdliteratuur       

Heugten, van, Anneriek
Tulp, Wouter (illustraties)
Het spook van de vuurtoren
2007
Amber is tegen haar zin verhuisd naar de kust. Haar moeder wil een museum 
maken van de oude vuurtoren die ze gekocht heeft. Daan die in het dorp woont, 
zegt dat het spookt in de vuurtoren. Vanaf ca. 9 jaar.
Vuurtorens; Zeeland; jeugdliteratuur

Heugten, van, Anneriek
Beek, van de, Mariëlla (illustraties)
Drijven op een dak. De tijd van televisie en computers, 1950-heden. De Wa-
tersnood
2009
De 12-jarige Hanneke is met haar broers alleen op de boerderij wanneer de 
dijken doorbreken. Samen met haar oudere broer weet het meisje zich te red-
den op een ronddrijvend dakgeraamte. Het jongere broertje is echter op zoek 
gegaan naar zijn nieuwe brandweerauto en overleeft het niet.
Schouwen-Duiveland; Zeeland; Watersnoodramp (1953); jeugdliteratuur

Heugten, van, Anneriek
Tulp, Wouter (illustraties)
Een geheim achter glas
2009
Op het bungalowpark van de ouders van Lars wordt steeds ingebroken, maar 
er wordt niets gestolen. Er is ook iemand in het kustplaatsje Zandplaat terug-
gekomen die iets te maken heeft met Lars’ moeder. Vanaf ca. 9 jaar.
Zeeland; Vakantiehuizen; jeugdliteratuur

Heugten, van, Anneriek
Op zoek naar Johan Hendrik
2009
Remi en Lisa zijn op schoolreisje in Sluis. Ze moeten informatie verzamelen 
over meneer Van Dale van de woordenboeken. Dan krijgen ze hulp van een wel 
heel vreemde man. Met veel informatie over Van Dale. Vanaf ca. 9 jaar.
Dale, Johan Hendrik van; Sluis; jeugdliteratuur
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Hofman, Wim                                                           
Het vlot                                                              
1988
In de Tweede Wereldoorlog is Vlissingen erg veranderd. In de tijd erna zoekt 
Wim wat houvast in zijn leven. Hij wil het avontuur zoeken in verre reizen. 
Vanaf ca. 10 jaar.                                      
Hofman, Wim; Geschiedenis 1945-2000; Vlissingen (Walcheren); jeugdlitera-
tuur; Bellettrie; Vlissingen (Walcheren); jeugdliteratuur                   

Hofman, Wim                                                           
Baumgartner, Klaus                                                    
Schuurman, Ida                                                        
De kleine Hofman                                                      
1991                                                                      
Zeeland; jeugdliteratuur; Hofman, Wim                                                           

Hofman, Wim                                                           
De stoorworm                                                          
1980
Het huis van Ietsje Wit en Piekevet staat onder water. Door het raam zien ze 
dat hun eiland is overstroomd. Dat wordt het begin van een onverwacht avon-
tuur. Vanaf ca. 8 jaar.                                
Watersnoodramp (1953); Zeeland; jeugdliteratuur                       

Hofman, Wim                                                           
Pressler, Mirjam                                                      
Das Flo?                                                              
1996                                                                      
Geschiedenis 1945-2000; Vlissingen (Walcheren); jeugdliteratuur       

Hoogerwerf-Holleman, R.                                               
Ivan de zigeunerjongen                                                
2004
Een zigeunerjongen raakt betrokken bij de watersnoodramp van 1953, en laat 
zich uiteindelijk dopen. 
Watersnoodramp (1953); Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur            

Hoogstraten, Theo
De Michiel de Ruytercode
Het bureau van Fiofen (opgericht door de tweeling Fiona en Fenno) heeft op-
dracht gekregen om de Michiel de Ruytercode te kraken. Vriendin en mede-
speurder Valentina denkt dat er een verband is met een opdracht tot moord. 
De code, afkomstig uit de onderwereld, heeft alles te maken met de 400ste 
geboortedag van Michiel de Ruyter. Redelijk spannende detective die los van 
de voorgaande twee delen (‘De toren van de zeven verdiepingen’ en ‘De vuur-
meester’*) gelezen kan worden. Vanaf 12 jaar.
2007
Ruyter, Michiel Adriaenszoon de; jeugdliteratuur
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Janse, Cor                                                            
Bunt-Dekker, Margreet                                                 
Drugssmokkel op Walcheren                                             
2005 
Drie vrienden gaan op vakantie naar Walcheren, maar kijgen te maken met 
vuurgevaarlijke drugssmokkelaars.                                 
Drugs; Walcheren; jeugdliteratuur                                     

Janse, Gerdien
Ye & Bo barsten van de energie!
2017
Ye & Bo gaan op zoek naar Zeeuwse energie in de vorm van zon, wind en water.
Energievoorziening; Zeeland; jeugdliteratuur

Janse, Gerdien
Ye & Bo ontdekken Schouwen-Duiveland
2016
Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur

Janse, Gerdien
Ye & Bo op bezoek bij Opa Stok
2016
Ye & Bo bezoeken hun opa in de polders van Wolphaartsdijk
Wolphaartsdijk (Zuid-Beveland); jeugdliteratuur

Jansen, Sunny J.
Braamhorst, Jan (illustraties)
Paniek op het slagveld. De strijd van Jacoba van Beieren
2008
Filips de Goede regeert over de graafschappen van zijn nicht Jacoba van Bei-
eren. Hij vindt dat vrouwen niet mogen regeren. Daar is Jacoba het niet mee 
eens en ze gaat de strijd met hem aan. Vanaf ca. 10 jaar.
Jacoba van Beieren (gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen); jeugdli-
teratuur

Janssen, Judith
Storm!
2012
Jet (11) heeft beloofd om Krijns geheim aan niemand te vertellen. Maar als 
er een zware storm losbarst, moet Jet haar belofte breken om haar vriend te 
redden. Vanaf ca. 10 jaar.
Watersnoodramp (1953); Zeeland; Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur
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Kam, de, Martinus
De steen van Freio
In de 3e eeuw n.Chr. probeert de 14-jarige Freio in Zeeland een offersteen voor 
de godin Nehalennia te bemachtigen. In het tweede gedeelte gaat Freek van 
Oosten in 1995 op zoek naar een gestolen Nehalenniasteen.
2016
Nehalennia (godin); verhalen; jeugdliteratuur

Kam, de, Martinus
Nehalennia. Het laatste offer
2013
In de 3e eeuw n.Chr. probeert de 14-jarige Freio in Zeeland een offersteen voor 
de godin Nehalennia te bemachtigen.
Nehalennia; Zeeland; Oosterschelde; Ganuenta; Colijnsplaat; verhalen; 
jeugdliteratuur

Kam, de, Martinus                                                     
Uso in de Oosterschelde                                               
2006
De 14-jarige Frank ziet tijdens het zwemmen in de Oosterschelde een USO. 
Samen met Iris onderzoekt hij wat er werkelijk in het water rondzwemt. 
Vanaf ca. 11 jaar.                                         
Oosterschelde; jeugdliteratuur                                        

Karens, Gonda                                                         
Baan, Jan Peter                                                       
Mijn tol                                                              
2005
Een jongen die vrolijk met zijn tol speelt, maakt mee hoe het alles verwoes-
tende water zijn dorp overvalt.                                
Watersnoodramp (1953); Zeeland;
jeugdliteratuur                       

KeM
Bram gaat op reis
2011
Bram is een zeehert en beleefd allerlei avonturen als hij van het Zwin de wijde 
wereld in trekt. KeM is het pseudoniem van C.W. Kuijper
Zwin (West-Zeeuws-Vlaanderen); jeugdliteratuur

Koninck, de, Annemieke (tekst)
Brugge, Ria (foto’s)
De avonturen van Zwientje
2008
Varkenshouderij; jeugdliteratuur; Zeeuws-Vlaanderen
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Korpershoek-van Wendel de Joode, A.                                   
Kollaard, Joh                                                         
De schrik van de oceaan: het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 
2000                                                                      
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; 
jeugdliteratuur                        

Kraijo, Ineke
Verdacht
2012
Silke logeert bij een oom en tante in Zeeland. Als ze ontdekt dat haar moeder 
in de gevangenis zit wegens diefstal, probeert ze er samen met een vriendin 
achter te komen, wat er gebeurd is.
Zeeland, Jeugdliteratuur

Kruit, Johanna                                                        
Harmelen, van, Peter                                                  
Zomer in Zoutelande                                                   
2005
Twee vriendinnen mogen samen met tante Lies op vakantie. Ze vervelen zich 
geen moment maar missen hun ouders wel. Vanaf ca. 7 jaar.        
Vakanties; Zoutelande (Walcheren); jeugdliteratuur                    

Kruit, Johanna                                                        
Boer, de, Kees                                                        
Heksenmeisje                                                          
2006
Teinaki (ik-figuur) is voorbestemd om hoofdheks te worden. Eerst moet ze zon-
der toverkracht een paar moeilijke opdrachten vervullen. Vanaf  ca. 9 jaar.                                                           
Bunkers (verdedigingswerk); Walcheren; jeugdliteratuur                

Kruit, Johanna
Bode, de, Ann (tekeningen)
Spoken op de vlucht
2008
Pas vele decennia later is hij in staat zijn diepe schuld te belijden en het goed 
te maken met de zoon van zijn overleden broer. Nadat hij aldus met God in 
het reine is gekomen, keert de rust terug in de nadagen van zijn leven. Vanaf 
circa 9 jaar.
Zoutelande (Walcheren); jeugdliteratuur

Kuipers, Jan J.B.
Waluch de bard
2016
Een verhaal over ontluikende vriendschap, Kelten en German en de Romeinse 
tijd in Zeeland.
Zeeland; geschiedenis; Romeinse oudheid; jeugdliteratuur
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Kuipers, Jan J.B.
Eenooge, van, Pieter (tekeningen)
De hoorn van de vrijheid
2008
Zeeland; geschiedenis; Romeinse oudheid; jeugdliteratuur

Letterie, Martine
Bommen op ons huis
2009
In mei 1940 verliest Fien tijdens het bombardement van de Duitsers op Rot-
terdam in een klap haar vader en haar huis. Met haar moeder en broertje 
vlucht zij, voor een groot deel lopend, naar Middelburg. Als zij daar aankomen, 
staat hun een volgend bombardement te wachten. Van argeloos, beschermd 
schoolmeisje verandert Fien plotseling in iemand die verantwoordelijk is voor 
haar bijna 6-jarige broertje en haar door de schok geestelijk verdoofde moe-
der. Ze beseft dat haar Joodse buurjongen David in een nog moeilijker situatie 
is. Vanaf 10 jaar.
Middelburg; jeugdliteratuur; geschiedenis 1940-1945; Wereldoorlog II

Lijster, de, Peter (tekst)
Gillissen, Kitty (illustraties en aquarellen)
Zeevlabouter Knapkop vliegt naar de zon
[2014]
Avonturen van een Zeeuws-Vlaamse kabouter
Zeeuws-Vlaanderen; kabouters; jeugdliteratuur

Linders, Joke (et al.)
Het ABC van Annie MG. Van de A van Abeltje tot de Z van Ziezo
2016
Via de letters van het alfabet, van de A van Abeltje tot de Z van Ziezo, wordt 
een beeld geschetst van het leven en werk van (kinderboeken)schrijfster Annie 
M.G. Schmidt (1911-1995). Met veel illustraties in kleur en zwart-wit. Voor o.a. 
vakcollecties jeugdliteratuur
Annie M.G. Schmidt; Taal- en letterkunde 

Logmans-Weltevrede, M.C.                                              
Kramer, Jaap                                                          
In Holland staat een huis                                             
1992                                                                      
Zeeland; jeugdliteratuur                                              

Logmans-Weltevrede, M.C.                                              
Kramer, Jaap                                                          
Elke dag een verrassing                                               
1993                                                                      
Middelburg (Walcheren); jeugdliteratuur                               
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Logmans-Weltevrede, M.C.                                              
Kramer, Jaap                                                          
Vuile Annemie                                                         
1994
De oude Annemie is met al haar huisdieren een buitenbeentje in het dorp. Maar 
als de bende van Lange Leen de omgeving onveilig maakt verandert er veel 
voor de dorpsbewoners.                              
Middelburg (Walcheren); jeugdliteratuur                               

Maas, Joh.C.                                                          
André de koerier                                                      
1982                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; West Zeeuwsch-Vlaanderen; jeugdliteratuur     

Mahieu, Ineke
Kneepkens, Henk (illustraties)
Overal water
2010
Omdat Nout (12) geen voetbalschoenen heeft kan hij, ondanks zijn talent, 
niet meespelen in het schoolelftal. Het arme gezin staat niet bepaald in aan-
zien, mede vanwege illegale stropersactiviteiten. Als de storm toeneemt en er 
springtij wordt verwacht, zijn er maar een paar mensen die de ernst van de 
situatie inzien. Noodzakelijke maatregelen worden niet of nauwelijks genomen 
door de lakse houding van de autoriteiten. Als het daadwerkelijk misgaat, spe-
len Nout en zijn broer een heldenrol om te redden wat er te redden valt.
Tholen; Watersnoodramp (1953); jeugdliteratuur

Meeuse, C.J.
De dominee die niet meer preken mocht. Over het leven van dominee Koelman 
(1631-1695)
2013
Sluis; jeugdliteratuur; godsdienst; verhalen

Meeuse, Dirk                                                          
Meeuse, Piet                                                          
Jan Drums                                                             
2006
Een jongetje gaat met een marmotje in zijn jas langs de boerderijen om een 
centje bij te verdienen, tot hij op een dag een dikke portefeuille vindt.                                                   
Sociale vraagstukken; Zeeland; jeugdliteratuur                        
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Mevahor                                                               
Rijswijk, van, C.                                                     
Kramer, Jaap                                                          
Simon Gieke                                                           
2002
Een goddeloze zwerver redt tijdens een van zijn strooptochten het leven van 
een rondreizend prediker en komt tot geloof. Verhaal spelend op de Zeeuwse 
eilanden in de jaren 1566-1573.                 
Hervorming; Zeeland; jeugdliteratuur                                  

Minnaard-Verheijke, Jopie                                             
De vertelboom                                                         
2006                                                                      

Molenaar, Hennie
Schothorst, Daniëlle
Na de storm
2009
De 12-jarige Adriaan woont bij zijn zus in Delft, omdat er op de Zeeuwse eilan-
den geen goede middelbare school is. In februari 1953 zorgt de springvloed en 
de storm dat de Zeeuwse eilanden onder water komen te staan. Adriaan weet 
niet of z’n familie het heeft overleefd.
Zeeland; Watersnoodramp (1953); verhalen

Moree-Schipper, Mirjam
Kramer, Jaap (illustraties)
Tom naar Neeltje-Jans
2009
Tom doet mee aan een wedstrijd. Hij moet een plaat heel mooi kleuren. Als 
hij wint, mag hij naar Neeltje Jans. AVI-M3 voor een christelijk publiek. Vanaf 
ca. 6 jaar. 
Recreatie; Neeltje-Jans; jeugdliteratuur
               
Mowat, Ralph                                                          
Ransome, Arthur                                                       
Brighouse, Henry                                                      
We didn’t mean to go to sea                                           
2000
Verhaal over een tocht met een klein scheepje van Engeland naar Walcheren 
door een aantal jongens.                                    
Scheepvaart; Walcheren; jeugdliteratuur                               

Muynck, de, Marrie                                                    
De samenzwering                                                       
1988                                                                      
Geschiedenis 1700-1795; Middelburg (Walcheren); jeugdliteratuur       
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Norel, K.                                                             
Donker, Walter                                                        
Tevel, J.J.                                                           
Houen, jongens!                                                       
1992
Tijdens de dijkdoorbraak in februari 1953 probeert de bevolking van Colijns-
plaat op Noord-Beveland te redden wat er nog te redden valt.   
Watersnoodramp (1953); Colijnsplaat (Noord-Beveland); jeugdliteratuur 

Norel, K.                                                             
Michiel Adriaanszoon de Ruyter                                        
.2006
Michiel de Ruyters loopbaan van bootsjongen tot bevelhebber bracht hem de 
hoogste roem, maar uiteindelijk ook zijn dood. 
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; jeugdliteratuur

Norel, Klaas                                                          
Ottow, Roel                                                           
Houen jongens!                                                        
2003
Tijdens de dijkdoorbraak in februari 1953 probeert de bevolking van Colijns-
plaat op Noord-Beveland te redden wat er nog te redden valt.   
Watersnoodramp (1953); Colijnsplaat (Noord-Beveland); jeugdliteratuur 

Onckels, Ingrid                                                       
Verwoestend water                                                     
2002
Door de watersnoodramp in 1953 verliest Marieke haar ouders en vele broer-
tjes en zusjes. Ze wordt opgevangen in een Rotterdams doktersgezin met een 
aardige zoon.                                    
Watersnoodramp (1953); Zeeland; 
jeugdliteratuur                       

Oranje, Corien                                                        
De vreselijke verhuizing                                              
2005
Het gezin Lasonder gaat voor drie jaar naar Indonesië. Sasha en haar  drie-
lingbroers Sam en Nick verzetten zich hiertegen, maar er valt niet aan te ont-
komen. Vanaf ca. 9 jaar.                               
Verhuizen; Terneuzen; jeugdliteratuur                                 

Ouden, den, Roelof                                                    
Zwendel op Zuid-Beveland                                              
2005
Twee schooljongens die in Zeeland logeren, ontdekken dat hun neef geweld-
dadige boeven helpt die aanhangwagens stelen.                   
Criminaliteit; Zuid-Beveland; 
jeugdliteratuur                         
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Pamelen, van, Frank
Storm rond het fort
2011
Vierde deel in de serie ‘Spaai redt de wereld.’ Sanna en Spaai zijn op vakantie 
in Zeeland. Vlak voordat ze een fort gaan bekijken, zien ze in de bosjes een le-
pelaar liggen met een geknakte vleugel. Bibi, een meisje uit de buurt, probeert 
de vogel te redden, maar uiteindelijk moeten de kinderen hulp gaan halen in 
het fort. Daar zien ze een man met rechthoekige zwarte doosjes in de hand 
bij een put zitten. Het ziet er vreemd uit. De lepelaar blijkt even later ook weg 
te zijn uit de bosjes. Er klopt iets niet en de kinderen gaan op onderzoek uit.
Jeugdliteratuur; Zeeland; Walcheren; Zuid-Beveland

Parlevliet, Dieuwke (tekst)
Roon, Arie (illustraties)
Schorre Cor, het kanon van Zierikzee
2017
Zierikzee (Schouwen-Duiveland); jeugdliteratuur

Philipse, C.                                                          
Roothciv                                                              
Elzenga, C.                                                           
Hoge laarzen en een breed gerande hoed                                
1951                                                                      
Zuid-Beveland; jeugdliteratuur                                        

Pirreault, Jef                                                        
Rosseau, Herman                                                       
Klerk, de, Roger                                                      
Toen bezweken de dijken                                               
1988                                                                      
Bellettrie; Zeeland; jeugdliteratuur                                  
Deltawerken; Zeeland; jeugdliteratuur                                 
Watersnoodramp (1953); Zeeland; jeugdliteratuur  Stormvloedkeringen; Zee-
land; jeugdliteratuur                          

Poldermans, D.A.                                                      
Tomkins, D.                                                           
De Schouwsche smokkelaar                                              
1976-1978                                                                      
Geschiedenis 1795-1815; Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur           
Smokkelen; Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur                        
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Pollet, Frank
RotVos! Een vertelling
2007
Moderne versie van de al eeuwenoude fabel Van den vos Reynaerde. In deze 
versie zijn de dieren verwisseld voor mensen van vlees en bloed, waardoor het 
aloude Reynaertverhaal ineens heel actueel wordt en dichtbij komt. Directeur 
Noël Leeuwenhart wil met zijn leerlingen ‘Het Feest van Onze School’ vieren. 
De leerlingen hebben helemaal geen zin in een feest, de reden is één leerling: 
Rein de Vos. Iedereen lijkt wel een reden te hebben waardoor Rein van school 
moet worden gestuurd.
Pesten; Fabels; Zeeland; jeugdliteratuur

Putter, de, Diny                                                      
Karman, Adri                                                          
Penny de Zwaluw                                                       
2006
Een groepje zwaluwen trekt naar Afrika, doet daar allerlei kennis op, 
en komt dan terug naar een Zeeuwse boerenschuur.                      
Vogels; Zeeland; jeugdliteratuur                                      

Putter-Dekker, de, C.M.                                               
Kramer, Jaap                                                          
Een dorp in rep en roer                                               
1994
Bij de viering van de tiende bevrijdingsdag doen alle bewoners uit het dorp 
mee. Ook voor Johan, die niet meer kan lopen, wordt het een echte feestdag.                                                       
Gehandicapten; Zeeland; jeugdliteratuur                               

Raad, de, Ben
Bardo op vakantie
2014
De tweeling Bart en Carolien gaat met ouders en herdershond Bardo naar een 
camping in Zeeland. Daar krijgen ze te maken met fietsendieven.
Zeeland; jeugdliteratuur; vakanties; diefstallen

Reenen, van, Jan                                                      
Kramer, Jaap                                                          
Het water komt                                                        
1993
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 beleeft ook het gezin Heijboer 
angstige uren bij de overstromingen in Zeeland. Vanaf ca. 10 jaar.                                                                 
Bellettrie; Zeeland; jeugdliteratuur; Watersnoodramp (1953); Zeeland; jeugd-
literatuur          
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Reinhard, John
Poep aan m’n klomp
2012
Jikkemien is een dapper boerenmeisje op Walcheren en verzot op bolussen. 
Ze loopt op klompen, die ze houtjes noemt en die ze, als het moet, als een 
geducht wapen kan inzetten.
Walcheren; jeugdliteratuur

Reinhard, John
Hupsakeetje Poepie Jeetje
2013
Nieuwe avonturen van het dappere Walcherse boerenmeisje dat lichtfeeën be-
vrijd, een draak verslaat en de koningin van de sterren een lesje leest.
Walcheren; jeugdliteratuur

Rhijn, van, Aleid                        
Een helicopter daalde                                                 
1970                                                                      
Watersnoodramp (1953); Zeeland; jeugdliteratuur                       

Rietman, Hèlène                                                       
Broekhoven, Melanie                                                   
De Duinlanders                                                        
2005
Als zijn oma sterft, krijgt Frank een kist en een sleutel waarmee hij de elfenko-
ningin moet bevrijden. Vanaf ca. 10 jaar. 
De fictieve naam ‘Scharrenesse’ waar het verhaal zich afspeelt is afgeleid van 
‘Scharendijke’.                                                       
Scharendijke (Schouwen-Duiveland); jeugdliteratuur                    

Roux, le, Frans                                                       
Swiers, Robbert Jan                                                   
Het papegaaienpension                                                 
1996                                                                      
Middelburg (Walcheren); jeugdliteratuur                               

Ruggenberg, Rob                                                       
Het verraad van Waterdunen                                            
2006
Weeskinderen uit een Vlaams dorp komen aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog op een bedreigd eilandje voor de Zeeuwse kust terecht.                                                              
Geschiedenis; Waterdunen (verdwenen) (Wulpen of Koezand);  jeugdliteratuur                                                       
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Ruggenberrg, Rob
Slavenhaler
2007
Na de dood van zijn vader monstert Tyn aan op een driemaster richting Sla-
venkust, waar hij zijn halfzus Obaa, door zijn vader verwekt bij een Afrikaanse 
slavin, hoopt te vinden. Obaa is echter vanwege het stelen van heilige stenen 
uit het dorp verjaagd. Tweede historisch kinderboek van de schrijver, geba-
seerd op feiten, zich afspelend in Afrika en Brazilië in 1637 en 1638 ten tijde 
van de overheersing door de West-Indische Compagnie. Meesterlijk verteld, 
goed gedocumenteerd en tot het eind toe spannend avonturenverhaal, waarin 
gedetailleerde beschrijvingen van gruweldaden en onsmakelijkheden niet wor-
den geschuwd.
Zeeland; slavenhandel; geschiedenis 18de eeuw; jeugdliteratuur

Ruggenberg, Rob
Omnibus. Manhatan, Slavenhaler, Waterdunen
2009
Zeeland; geschiedenis; slavernij; 17de eeuw; verhalen; jeugdliteratuur; Wa-
terdunen (verdwenen) (Wulpen of Koezand)

Ruggenberg, Rob
De boogschutter van Hirado
2013
Als de Zeeuwse jongen Reyer met zijn vader naar Batavia gaat komt hij in 
de leer bij een VOC-koopman. Daardoor komt hij in contact met het Japanse 
meisje Sakura, dat van haar vader met een Nederlandse koopman moet trou-
wen. Vanaf ca. 12 jaar. 
Zeeland; verhalen

Ruggenberg, Rob
Haaieneiland
2015
Matroos Roemer uit Middelburg strandt tijdens een ontdekkingsreis in 1772 in 
de Stille Zuidzee op een koraaleiland.
Middelburg (Walcheren); verhalen; jeugdliteratuur

Ruggenberg, Rob
Piratenzoon
2017
Zain, zoon van een Marokkaanse piraat, vaart met zijn schip naar Zeeland om 
te vechten tegen de opstandelingen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Zeeland; Tachtigjarige Oorlog; jeugdliteratuur
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Schalk-Meijering, Marian (tekst)
Visser, Ron (illustraties)
Geheimen rond Borssele, 1913-2013
2013
Het 100-jarige bestaan van de school in Borssele is aanleiding voor de leerlin-
gen om uit te zoeken waarom zo lang geleden veel mensen uit de streek naar 
Amerika zijn geëmigreerd. 
Borssele; Zuid-Beveland; emigratie; jeugdliteratuur

Schippers, W.
De sluiker
2010 (1ste dr., 1931)
Een smokkelaar uit Veere krijgt wroeging als hij in een Zeeuws-Vlaamse 
scheepsmaat de zoon van zijn omgekomen broer herkent. Twee Zeeuwse 
broers maken samen fortuin met smokkelen in de Franse tijd; als een van hen 
komt te overlijden, bedriegt de achtergebleven broer de nabestaanden. Pas 
vele decennia later is hij in staat zijn diepe schuld te belijden en het goed te 
maken met de zoon van zijn overleden broer. Nadat hij aldus met God in het 
reine is gekomen, keert de rust terug in de nadagen van zijn leven.
Zeeland; Veere; Zeeuws-Vlaanderen; smokkelhandel; geschiedenis 1795-
1815; 19de eeuw; verhalen; jeugdliteratuur

Schippers, W.
Visser, Rino (illustraties)
Oog om oog. Hebt uw vijand lief
2012
Verbitterd door de moord op vele familieleden in de godsdienststrijd tegen de 
Spanjaarden monstert een jongeman aan het begin van de Tachtigjarige Oor-
log aan op de Geuzenvloot. Speelt deels op Schouwen-Duiveland.
Bommenede (verdwenen); Schouwen-Duiveland; Zeeland; Tachtigjarige Oor-
log; geschiedenis; verhalen; jeugdliteratuur

Schouwenburg, van, Gera                                               
Weyer, van de, Tineke                                                 
Het mosselmeisje                                                      
1982
Maaike, een gelovig Zeeuws meisje, geniet van de kermis, die bij haar in het 
stadje komt. Daarna gaat ze Dove Ko helpen met het verkopen van mosselen                                                          
Mosselvisserij; Zeeland; jeugdliteratuur 

Selleger-Elout, J.M.                                                  
Midderigh-Bokhorst, B.                                                
Een zomer met Lijsje Lorresnor                                        
1977                                                                      
Walcheren; jeugdliteratuur                                            
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Selleger-Elout, J.M.                                                  
Midderigh-Bokhorst, B.                                                
Laurientje                                                            
1983                                                                      
Domburg (Walcheren); jeugdliteratuur                                  

Sinke, Gabi (tekst)
Prins, Tsjitske (illustraties)
Het verdwenen licht van Kaap Tein
2016
Avontuur van de jongen Tein die als het licht uit de vuurtoren gedoofd is, pro-
beert een zandzuiger te waarschuwen. Geïnspireerd op het duinlandschap bij 
Domburg.
Domburg (Walcheren); jeugdliteratuur

Smids, Annejoke
Het koningsschip
2015
Michiel de Ruyter heeft de opdracht gekregen om de Engelse vloot aan te val-
len. Dit is een gevaarlijke missie, maar gelukkig heeft hij de scheepsjongen 
Charie meegenomen. Met (computer)illustraties info over De Ruyter.
Ruyter, Michiel Adriaensz. de; Geschiedeniscanon; jeugdliteratuur

Sponselee, George M.P.                                                
Vergouwen, Marileen                                                   
Legende van ‘t Verdronken Land van Saeftinghe                         
ca.1998                                                                      
Sagen en legenden; Verdronken land van Saaftinge (Oost Zeeuwsch       
-Vlaanderen); jeugdliteratuur                                         

Starreveld, Jacob                                                     
Wolf, de, Alex                                                        
De sluwaard van Veere                                                 
1989                                                                      
Geschiedenis 1568-1648; Veere (Walcheren); jeugdliteratuur            
Bellettrie; Veere (Walcheren); 
jeugdliteratuur                        

Starreveld, Jacob                                                     
De olieramp
2014
Door een breuk in een supertanker stroomt olie naar de stranden van Walche-
ren. Een groep scholieren onder leiding van Mark Verburg en een Iraans meisje 
ondernemen actie tegen het oliebedrijf.
Milieukunde; Walcheren; jeugdliteratuur            
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Stoffels, Karlijn
Eigen vuur
2016
De familie van Sooys (ca. 14 jaar) wordt ernstig getroffen tijdens de bom-
bardementen op Oostburg in 1944. Sooys besluit zijn zusje en broertjes naar 
familie te brengen. Het wordt een gevaarlijke tocht dwars door de frontlinies
Oostburg (Zeeuws-Vlaanderen); Wereldoorlog II; jeugdliteratuur
   
Sturm, H.                                                             
Nonnekes, J.                                                          
Toen ‘t water kwam                                                    
1979                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; jeugdliteratuur                    

Strelitski, Mies
Hartog, de, Arnold (illustraties)
Woebie ziet spoken: een vakantie aan zee
2008
Woebie, zijn zus en hun ouders (onbestemde wezens) zijn op vakantie in een 
dorp aan zee. Op het strand vinden ze een fles met een brief van een spook 
dat om gezelschap vraagt. ’s Avonds ontmoeten de kinderen het spookje in een 
leegstaande villa. Ze nemen het mee naar het kinderbal waar het spookje de 
kinderen te veel schrik aanjaagt. Ook de logeerpartij bij Woebie thuis is geen 
succes. Woebie heeft het idee om van de villa een museum en spookhuis te 
maken. Voorlezen vanaf circa 4 jaar.
Domburg (Walcheren); verhalen; vakanties; jeugdliteratuur

Swiers, Robbert Jan
Tussen vuur en water. Walcheren 1940-1946
2016
Belevenissen van een opgroeiende jongen (naar de dagboeken van Geert Jan 
Swiers, 1925-2002) tussen het vuur van de verwoesting van Middelburg en de 
droogmaking van het onder water gezette eiland Walcheren.
Walcheren; Geschiedenis; Wereldoorlog II; jeugdliteratuur

Swiers, Robbert Jan                                                   
De Milde Maerten                                                      
2004
Een oud huis in Middelburg dreigt gesloopt te worden. Het denkt terug 
aan wat het allemaal heeft meegemaakt door de eeuwen heen. Vanaf ca.9 jaar.                                                               
Woningen; Middelburg (Walcheren); jeugdliteratuur                     
Tempelman-Venselaar, Dorothé
Een droom van een moord
2005
De geliefde dominee van Driewegen werd in 1687 door een jaloerse      
collega vermoord. Het moordwapen is eeuwen nadien nog steeds zoek.    
Geschiedenis 1648-1700; Driewegen (Zuid-Beveland); jeudliteratuur     
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Tempelman-Venselaar, Dorothé
Oreel, Danker Jan (illustraties)
1295, de slag om Baarland
2013
De 15-jarige Maarten is schildknaap van ridder Floris van Borselen. Hij moet 
Baarland verdedigen tegen aanvallen van de Vlamingen die een overval bera-
men op het dorp en het kasteel.
Geschiedenis 500-1500; Baarland (Zuid-Beveland); jeugdliteratuur

Tempelman-Venselaar, Dorothé
Capello, Toon (illustraties)
Helden van de Honte. Een jeugdroman gebaseerd op historische feiten
2007
Pieter, een eenvoudige boerenjongen, droomt ervan eens op een groot schip 
de zeeën te bevaren. De voorzienigheid helpt een handje als hij zijn moeder op 
familiebezoek in Vlissingen mag vergezellen. Daar maakt hij in november 1689 
de noodlottige stranding van het admiraalschip ‘Walcheren’ mee. Het schip 
bleef lange tijd een obstakel voor de zeevaart.
Vlissingen; Zeeland; geschiedenis 1648-1700; 17de eeuw; Honte (Wester-
schelde)

Tempelman-Venselaar, Dorothé
Krijn en de magische speer. Het verhaal van Krijn, de Zeeuwse Neanderthaler
2014
Krijn is een Neanderthaler die 40.000 jaar geleden in de Zeeuwse delta woon-
de. Hij krijgt de opdracht op zoek te gaan naar een meisje dat uit de stam 
verdwenen is.
Zeeland; jeugdliteratuur; Neanderthalers

Tempelman-Venselaar, Dorothé
Op zoek naar de schat in de Zak van Zuid-Beveland
2009
Een jongen uit groep acht gaat op zoek naar een schat die bij een kasteel 
begraven zou liggen, maar tegelijkerkijd dreigt hij zijn vriendinnetje aan een 
andere jongen kwijt te raken.
Kastelen; Baarland; jeugdliteratuur

Terlouw, Jan                                                          
Oosterschelde, windkracht 10                                          
1976
De meningen van twee generaties staan tegenover elkaar; ouderen die de wa-
tersnoodramp meemaakten, kiezen voor afsluiting van de  Oosterschelde maar 
de jongeren zoeken naar oplossingen die minder ingrijpend zijn voor het milieu.                                      
Deltawerken; Oosterschelde;
jeugdliteratuur                           
Watersnoodramp (1953); Oosterschelde; jeugdliteratuur; Stormvloedkeringen                  
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Tijsen, Kristien (idee en tekst)
Ton Harmsen (illustraties)
Fendy Long (vormgeving)
Ozzie de zeepostmeeuw
2014
Zeemeeuw Ozzie uit het Vlaamse Blankenberge beleeft allerlei avonturen tij-
dens zijn eerste grote opdracht als postbezorger richting Zeeuws-Vlaanderen
Jeugdliteratuur; Zeeuws-Vlaanderen

Tol, van den, Cor                                                     
Het kofjekokertje en het spookschip van Middelharnis                  
1973                                                                      
Middelharnis (Goeree-Overflakkee); jeugdliteratuur                    

Vane, Sjaak                                                           
De klok van Eindelande                                                
2004
Er is iets mis met de golven. Heel Eindelande zal vergaan... maar de  
klok zal blijven slaan.                                               
Noordzee; Nehalennia (godin); jeugdliteratuur                                   

Velde, van de, Hedwig                                                 
De heks van Axel                                                      
2003
Tanne, een 14-jarig weesmeisje, ontdekt ten tijde van de godsdiensttwisten 
in Zeeuws-Vlaanderen wat er werkelijk met haar moeder en grootmoeder is 
gebeurd.                                     
Axel (Zeeuwsch-Vlaanderen);
jeugdliteratuur                           

Velde, van de, Hedwig
Een lied voor Lore
2008
Een oorlogsverhaal dat gebaseerd is op het oorlogsdagboek van Leon van 
Haelst. Het is het verhaal van het grensdorp Koewacht waar tijdens de Eerste 
Wereldoorlog door de Duitsers de grens dwars doorheen wordt gelegd, door 
een onder stroom gezet prikkeldraad. Families worden zo van elkaar geschei-
den, kunnen niet meer naar de kerk of niet meer naar school. De liefde tussen 
Lore, dochter van de plaatselijke cafébaas (België), en Bert (Nederland) wordt 
erg op de proef gesteld. Vanaf ca. 14 jaar.
Koewacht (Zeeuws-Vlaanderen); geschiedenis; Wereldoorlog I; jeugdliteratuur

Verburg, Go                                                           
Lutz, Jan                                                             
Het water kwam!....                                                   
ca.1971                                                                     
Watersnoodramp (1953); Zeeland; jeugdliteratuur                       
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Verkuil, Gerard
Man, Corine de (illustraties)
Pissebedden en Spitfires
2006
Verhaal over Tim en zijn vriend Richard die in groep zeven zitten en allebei gek 
zijn van alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft.
Tweede Wereldoorlog; Zeeland; jeugdliteratuur

Verkuil, Gerard
Man, Corine de (illustraties)
Wilde eenden en betonstrijkers
2012
Verdere avonturen van de twee vrienden Tim en Richard, die allerlei nieuwe 
dingen ontdekken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, maar 
daarnaast komen ze ook nog iets anders op het spoor.
Tweede Wereldoorlog; Zeeland; jeugdliteratuur

Verkuil, Gerard
Apenstaarten en cookies
2015
Verdere avonturen van de twee vrienden Tim en Richard op hun zoektocht naar 
de geschiedenis van de bevrijding van Zeeland en de inundatie van Walcheren.
Zeeland; Wereldoorlog II; jeugdliteratuur

Verkuil, Gerard
Waterbuffels en angsthazen
2016
Tim en Richard gaan op schoolkamp en met hun nieuwe vriend, een Iraakse 
vluchteling, ontdekken ze allerlei dingen over de Zeeuwse oorlogsgeschiedenis 
en over vriendschap.
Zeeland; Wereldoorlog II; jeugdliteratuur

Visser-Sluiter, C.                                                    
Visser, Rino                                                          
Een jongen uit Stavenisse                                             
2002
Het levensverhaal van een Thoolse jonge man, zijn geloofservaringen en zijn 
dood tijdens de watersnoodramp van 1953.                         
Potappel, Leendert Johannes; 
jeugdliteratuur                          
Watersnoodramp (1953); Stavenisse; jeugdliteratuur                    
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Vogelaar-van Amersfoort, A.
Visser, Rino (illustraties)
In dienst van de Koning. Uit het leven van ds. G.H. Kersten
2007
Henri Kersten, geboren in 1882, groeit op in Den Haag. Op jonge leeftijd wordt 
hij dominee in Meliskerke. Hij maakt het bijzondere moment mee dat een 
nieuw kerkverband tot stand komt, christelijke scholen worden opgericht, en 
een theologische school ontstaat. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, bre-
ken er moeilijke tijden aan. Dit verhaal, gebaseerd op feiten en overgeleverde 
anekdotes, beschrijft het leven van ds. G.H. Kersten, met daaraan onlosma-
kelijk verbonden het ontstaan en de ontwikkeling van het kerkverband ‘de 
Gereformeerde Gemeenten.’
Gereformeerde Gemeenten in Nederland; Kersten, Gerrit Hendrik; jeugdlitera-
tuur.

Vogelaar-van Amersfoort, A.
Op een strobaal, 60 jaar geleden … 1 februari 1953
2013
Dineke en Leen moeten samen met hun ouders en broertje vluchten naar het 
dak van hun huis voor het water in de stormnacht van zaterdag 31 januari 
1953. Gebaseerd op waargebeurde verhalen.
Schouwen-Duiveland; watersnoodramp (1953); jeugdliteratuur.

Vos-Dahmen von Buchholz, Tonny                                        
Jonge, de, Reint                                                      
De Wiking van Walacra                                                 
1979                                                                      
Walcheren; jeugdliteratuur                                            

Vreeswijk, Helen
Bracke, Dirk
Over the edge
Chris (17) is verliefd op Fien, maar zij ziet hem niet staan. De gefrustreerde 
jongen is geobsedeerd door seks. Hij besluit hoe dan ook seks te hebben met 
een meisje, dat dan wel op Fien moet lijken. Vanuit Antwerpen gaat hij naar 
Nederland: daar randt hij een jong meisje aan. Daarna volgen steeds geweld-
dadigere aanrandingen en verkrachtingen. Al die tijd blijft seks met Fien zijn 
ultieme wens. De Nederlandse politie ziet al snel de verbanden, maar het duurt 
even voordat alle zaken samenkomen. Vanaf circa 15 jaar.
2010
Hulst (Zeeuws-Vlaanderen); jeugdliteratuur; Seksualiteit; verhalen

Vriend, de, Ellen
Crush!
Tijdens een zomervakantie in het Zeeuwse Zoutelande wordt Mikkie verliefd 
worden op een de “foute” jongen Steve en samen met een vermeend lijk bij 
een bunker leid dat tot verwikkelingen.
2014
Zoutelande (Walcheren); jeugdliteratuur
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Wezel, van, Leendert                                                  
Ellens, Hans                                                          
De bunker                                                             
2000
Twee vrienden ontdekken in de duinen een bunker uit de Tweede Wereldoorlog 
waar vreemde dingen gebeuren. 
Vanaf ca. 12 jaar.         
Bunkers (verdedigingswerk); Goeree-Overflakkee; thrillers; jeugdliteratuur             

Wijk, van, B.J.                                                       
Donkere dagen op Walcheren                                            
1995                                                                      
Geschiedenis 1940-1945; Walcheren; jeugdliteratuur                    

Zanten, van, Jacqueline (tekst)
Zanten, van, Loes (illustraties)
Loesje en de Zeeuwsekappen-bende. Loesje op Texel
2017
Avonturen van een Zeeuws meisje in Zeeland en op Texel.
Zeeland; jeugdliteratuur

Zeeuw, de, P.                                                         
Ebbend getij, verhaal uit den heldenstrijd om Zierikzee in 1576       
1927                                                                      
Geschiedenis 1568-1648; Zierikzee (Schouwen-Duiveland);               
jeugdliteratuur

Zeeuw, de, P.
Michiel Adriaanszoon de Ruyter
2017
Beknopte biografie in de vorm van een jeugdboek
jeugdliteratuur; Ruyter, Michiel Adriaensz. de
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Duits

Boer, den, Karin
Brosens, Ilse
Das Spukhaus von Veere
Vertaling van het spookhuis van Veere. Er gebeuren rare dingen in het nieuwe 
huis van Emma waar het lijkt of het spookt. Fotoprentenboek gebaseerd op een 
oude Zeeuwse sage. Met Duitse en Engelse vertaling als bijlage. 
2014
Veere; spoken; jeugdliteratuur

Engels

Boer, den, Karin
Brosens, Ilse
The haunted house of Veere
Vertaling van het spookhuis van Veere. Er gebeuren rare dingen in het nieuwe 
huis van Emma waar het lijkt of het spookt. Fotoprentenboek gebaseerd op een 
oude Zeeuwse sage. Met Duitse en Engelse vertaling als bijlage. 
2014
Veere; spoken; jeugdliteratuur

Leeuw, de, Adële                                                      
Leeuw, de, Cateau                                                     
Dina and Betsy                                                        
1940 
Dina, een tienjarig meisje wil niets liever dan reizen. Samen met haar vijfjarige 
zusje Betsy beleeft ze allerlei avonturen op het vooroorlogse eiland Walcheren 
en in Den Haag, Haarlem en Leiden. 
Walcheren; verhalen 

Niet-Nederlandstalige 
jeugdliteratuur
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Ransome, Arthur
We didn’t mean to go to sea
Verhaal over een tocht met een plezierjacht over de Noordzee naar Vlissingen 
door een stel jongens. Oorspronkelijke uitgave 1937.
2000
Scheepvaart (Walcheren); jeugdliteratuur

Schalk-Meijering, Marian (tekst)
Visser, Ron (illustraties)
Secrets around Borssele, 1913-2013
Het 100-jarige bestaan van de school in Borssele is aanleiding voor de leerlin-
gen om uit te zoeken waarom zo lang geleden veel mensen uit de streek naar 
Amerika zijn geëmigreerd. 
2013
Borssele; Zuid-Beveland; emigratie; jeugdliteratuur

Verkuil, Gerard
Monkeys and cookie cakes
Verdere avonturen van de twee vrienden Tim en Richard op hun zoektocht naar 
de geschiedenis van de bevrijding van Zeeland en de inundatie van Walcheren.
2015
Zeeland; geschiedenis; Wereldoorlog II; jeugdliteratuur 
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Dialect

Moet je eens even luisteren= Mò j’ ‘s even luustere ... = Moe j’ ‘s even luusteren 
= Moe j’ ‘s even luisteren ...: verhalen uit het Zeeuwse dialectgebied
2010
Korte verhalen uit het hele Zeeuwse dialectgebied, van het Zuid-Hollandse 
Goeree-Overflakkee, dat ook tot het Zeeuwse dialectgebied gerekend wordt, 
tot en met Zeeuws-Vlaanderen, vertolkt door vertellers uit het hele gebied.
Zeeland; dialecten; verhalen

Oosterling, Adrie (tekst en muziek)
Adrie Oosterling vertelt ‘Ik bin d’r eih’luk foo…
2008
Elf in lengte wisselende teksten in Cadzands dialect voorgedragen door de Ne-
derlandse kleinkunstenaar (1948- ).
Zeeuws-Vlaanderen: Cadzand; dialect; verhalen

Reijnhoudt, Engel
Ramstijn, Erna (stem)
Luisterverhalen van Zeeuwschen huize
2010
Zeeland; verhalen; dialect

Reinhoudt, Engel (red.)
Zeven gedichten in het Zuud-Bevelands van Henk Newenhouse (Henk Nieu-
wenhuize)
[2011]
Uitgave van de Stichting ’t Kerkje van Ellesdiek
Zuid-Beveland; gedichten (dialect)

Luisterboeken
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Sarneel, Leonsa
Muller, Leen (opname en montage)
Visse schèppe
2013
Sarneel vertelt het waargebeurde verhaal uit 1883/1884 bij het kanaal en de 
toenmalige suikerfabriek
Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen); verhalen (dialect)

Sarneel, Leonsa (tekst en vertelling)
Sasse verhalen. Elf op ware gebeurtenissen gebaseerde verhalen
2014
Cd 1 bevat: Omkijke ; Carnaval ; Visse schèppe ; Speurtocht ; Corrlie’s bee-
weg ; Het vertelsel van Jan.  Cd 2 bevat: De kapelaan z’n scherp ; De tocq 
van Pharailde (Ferielde) ; Een hand van goud ; Scêêmen om suiker  en Ulder 
leste troef.
Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen); verhalen (dialect)

Vrieze, de, Wim (piano)
Veer, van der, Mar
Ouwe verhaelen uut de Schouwse West’oek
2003
Schouwen-Duiveland; verhalen; dialect.

Zegers, Jan
Klooté, Paul (stem)
De worsteling naar geluk
2013
Verhaal over het rustieke 19de-eeuwse boerenleven in het Land van Axel in 
Zeeuws-Vlaanderen, waar op de avond van 1 oktober 1891 de bevolking van 
het land van Axel opgeschrikt wordt door een vreselijk misdrijf.
Land van Axel; Oost-Zeeuws-Vlaanderen; verhalen; dialect

Jeugdliteratuur

Duyster, A.
Steur, Leo (stem)
Zal Karel het redden?
[s.a.]
Opa vertelt een aangrijpend verhaal over de watersnoodramp van 1953.
Watersnoodramp (1953); Noord-Beveland; jeugdliteratuur
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Janssen, Judith
Schaeffer, Herman (stem)
Storm!
2013
Jet (11) heeft beloofd om Krijns geheim aan niemand te vertellen. Maar als 
er een zware storm losbarst, moet Jet haar belofte breken om haar vriend te 
redden. Vanaf ca. 10 jaar.
Watersnoodramp (1953); Zeeland; Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur

Kruit, Johanna
Rietveld, Theo (stem)
Zomer in Zoutelande 
2005
Twee vriendinnen mogen samen met tante Lies op vakantie. Ze vervelen zich 
geen moment maar missen hun ouders wel. Vanaf ca. 7 jaar. Voorgelezen door 
Theo Rietveld en kinderen van groep 4-5 van de Cederhof te Middelburg
Zoutelande; toerisme; jeugdliteratuur

Raaf, de, Ben
De tas
2010
Maartje (12) en haar moeder moeten tijdens de watersnoodramp in februari 
1953 hun huis verlaten en worden
opgevangen in Zierikzee. Dan ontdekt Moeder dat ze een tas met veel geld 
achtergelaten heeft. Vanaf ca. 10 jaar.
Watersnoodramp (1953); Zeeland; Schouwen-Duiveland; jeugdliteratuur.
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Berrevoets, Ganpat
Date [DVD]
2013
Film over twee studenten die elkaar kennen via internet en zich afspeelt in de 
binnenstad van Middelburg (o.a. koffieshop St. John).
Middelburg; speelfilms

Bruyn, de, Erik
Wilde mossels [DVD]
2001
Drie jongens proberen iets te maken van hun bestaan in Bruinisse, waar de 
lokale motorclub en de band het enige vertier bieden. Eèn van hen wil het dorp 
verlaten, maar moet kiezen tussen het overnemen van de scheeps reparatie-
werf van zijn vader en zijn droomland Ierland.
Bruinisse (Schouwen-Duiveland); speelfilms

Gerritsen, Willem
Renesse [DVD]
2016
Bas moet de as van zijn overleden opa uitstrooien in Renesse en besluit diens 
advies op te volgen er de zomervakantie door te brengen en ‘een meisje te 
scoren.’
Renesse (Schouwen-Duiveland); speelfilms

Graaf, de, Eef
Silhouetten tegen het licht – Silhouettes against the sky [DVD]
2016
Een man belandt in het abstracte, rechtlijnige landschap van Zeeland en ver-
plaatst zich langzamerhand naar een meer dynamische omgeving: het oude 
stadje Zierikzee. Hij ziet alles om zich heen en ook zichzelf voornamelijk in 
silhouet. 
Zeeland; Zierikzee; speelfilms

Speelfilms
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Hazekamp Schwab, Tallulah
Dorsvloer vol confetti
2014
De jonge Katelijne groeit op in een strenggelovig boerengezin in Zeeland. Om-
dat ze zich een buitenbeentje voelt vlucht ze weg in fantasie en verhalen. Naar 
de roman van Franca Treur.
Walcheren; speelfilms

Hermon, Elsa van en Klaas van Urk
Vuule wuuven
2013
Een komedie in streektaal waarbij twee vriendinnen (en tevens buurvrouwen) 
niet meer zo vriendelijk tegen elkaar zijn als blijkt dat de een er vandoor gaat 
met de man van de ander.
Zeeuws-Vlaanderen; speelfilms

Hermon, Elsa van en Klaas van Urk
Cornelia
2011
Twee secretaresses vechten voor het behoud van het cosmeticabedrijf Corne-
lia, waar ze al heel lang werken. Gesproken in Zeeuws-Vlaams dialect
Zeeuws-Vlaanderen; speelfilms

Hermon, Elsa van en Klaas van Urk
Moord op de Hoekse feesten
2010
Tijdens de Hoekse feesten wordt een moord onderzocht op een vrouw die ge-
vonden is onder een molen. Gesproken in Zeeuws-Vlaams dialect
Hoek (Zeeuws-Vlaanderen); speelfilms

Ketterij, van de, Klaas
Alert: dossier Verstrate
2012
Speelfilm over de verdwijning van Anne Verstrate, de zus van onderzoeksjour-
nalist Alex Verstrate.
Zeeland; speelfilms

Koopman, Will
Terug naar de kust [DVD]
2010
Alleenstaande moeder wordt door een onbekende achtervolgd en met de dood 
bedreigd.
Domburg; Vlissingen; Walcheren; speelfilms
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Koster, Simon
Lentelied [DVD]
2007 (oorspronkelijke versie1936)
Jeugdig elan, spontaniteit en vrijheid kenmerkten in de ogen van de regisseur 
de Nederlandse cultuur en dat wilde hij uitdrukken. In Lentelied overwint de 
daadkracht van de jeugd alle tegenslagen. Ook al is de film op locatie opgeno-
men en niet in een studio, ook al is het thema voor die tijd modern, Lentelied 
is toch een tamelijk traditionele film geworden.
Middelburg (Walcheren); Haamstede (Schouwen-Duiveland); verhalen; recre-
atie; speelfilms

Mulder, Perry
Zeeuws meisje [DVD]
2015
De Rotterdamse Timo gaat op zoek naar zijn Zeeuwse roots, nadat hij op het 
sterfbed van zijn vader te horen krijgt dat hij een andere moeder heeft. Op z’n 
motor gewapend met een adres van zijn moeder verlaat hij de drukke stad op 
weg naar Zeeland.
Schouwen-Duiveland; Zeeuws-Vlaanderen; speelfilms

Polfliet, Paul
Honderd procent [DVD]
2006
Drie tieners besluiten tijdens een avondje kaarten in hun stamkroeg om een 
practical joke uit te halen met de lokale dorpsgek Henk. Na enkele dagen krij-
gen ze te horen dat Henk nog steeds vermist is. Als ze erachter komen dat hun 
practical joke anders uitpakt dan verwacht, besluiten ze om naar hem op zoek 
te gaan en wacht een catastrofaal einde.
Ritthem (Walcheren); speelfilms

Rots, Esther
Kan door huid heen
2009
Een jonge Amsterdamse vrouw trekt zich na traumatische gebeurtenissen terug 
in een verlaten huis op het platteland van Zeeland.
Zeeland; speelfilms

Sombogaart, Ben
De Storm [DVD]
2010
Als de achttienjarige alleenstaande moeder Julia tijdens de stormramp van 
1953 haar baby kwijtraakt, gaat zij nadat zij zelf is gered, op zoek naar het 
jongetje.
Zeeland; watersnoodramp (1953); speelfilms
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Sorber, Kees
De heks van Kwadendamme [DVD]
2006
Een heel oude legende vertelt dat er vroeger een heks in Kwadendamme ge-
woond zou hebben...
Kwadendamme (Zuid-Beveland); volksverhalen; speelfilms

Versteeg, Janine
Het geheime recept van de pepernoot
2015
Een door VideoZeeland gemaakte Schouwen-Duivelandse Sinterklaasfilm 
waarin Pieten op speurtocht gaan over Schouwen-Duiveland, bedoeld als start-
punt van een bezoek aan het Huis van Sinterklaas in Zierikzee, waar men na 
het zien van de film op missie in het Huis gestuurd wordt.
Schouwen-Duiveland; speelfilms

Versteeg, Janine 
De Muppets in Bru
2012
Een film over de avonturen die de handpoppen van De Muppets die in Albert 
Heyn liggen in en om Bruinisse beleven.
Bruinisse (Schouwen-Duiveland); speelfilms

Visser, Fifi (regie)
De eerste vrouw [DVD]
2014
Film waarin Lilian Janse uit Vlissingen, de eerste vrouwelijke volksvertegen-
woordiger van de SGP, gevolgd wordt tot aan haar installatie in de Gemeente-
raad van Vlissingen op 26 maart 2014
Vlissingen; Vrouwen; SGP; documentaire films

Zeeuwse Documentaire Stichting
De handboogschutters van Middelburg : 800 jaar Confrérie van Sint Sebasti-
aan [DVD-video]
2016
Documentaire over de geschiedenis van de schutterij in Middelburg, de schut-
ters van St. Sebastiaan en de restauratie van het schuttersstuk uit 1650 van 
Jonson van Ceulen, kunstschilder, geboren in Londen, in een Vlaams-Duitse 
immigrantenfamilie. 
Middelburg (Walcheren); geschiedenis; schutterijen
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Broeckx, Jeff                                                         
Legendre, Marc                                                        
De klokkenluider van Sluis                                            
2002
Ballonstrip.                                                           
Sluis (Zeeuwsch-Vlaanderen); 
jeugdliteratuur                          

Jonge, de, Cor                                                        
Damme, van, Jan                                                       
Rozendaal, Ernst-Jan                                                  
Zeeland bestaat niet!                                                 
2004
Ballonstrips.                                                         
Humor; Zeeland; stripverhalen                                         

Labeur, Liesbeth
Op weg en reis
2017
Ballonstrip. De verbeelding van een zondag uit het leven van Neeltje, een 
Zeeuws meisje van dertien uit een groot calvinistisch gezin. Oorspronkelijke 
titel ‘Op weg naar Zoar’ (zie onder stripboeken: [Sela])
Ballonstrip
Zeeland; Geloofsbeleving; stripverhalen

Stripboeken
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Legendre, Marc (tekeningen)
Broens, René (tekst)
Reinaert de Vos
2010
Het klassieke dierenepos ‘Reynaert de vos’, gebaseerd op een Frans verhaal 
over de vos Renart. Broens brengt de Reynaert naar de 21ste eeuw in deze 
nieuwe, ritmische rijmvertaling met jambische viervoeters, een mengeling van 
middeleeuws en modern Nederlands. In zijn uitgebreide nawoord legt Broens 
uit dat de middeleeuwse auteur hiermee de schijnheiligheid van zijn tijd hekel-
de en zijn publiek een allegorische spiegel wilde voorhouden. Reynaert verper-
soonlijkt, aldus Broens, steeds het tegenovergestelde van wat Christus deed 
en predikte en is dus een antichrist.
Land van Hulst (Oost-Zeeuws-Vlaanderen); ballonstrip; Reinaert(verhalen)

Lodewijk, Martin
De Daddy Vinci code 
2015
Avontuur van Agent 327 en Olga Lawina dat zich deels afpeelt in het Franse 
Rennes-le-Château en het Zeeuwse Renesse (slot Moermond).
Renesse (Schouwen-Duiveland); stripverhalen; ballonstrip

Oreel, Danker Jan
Tijdreis door de geschiedenis van Goes
2005
Uitgegeven ter gelegenheid van 600 jaar Goes.
Goes; geschiedenis; ballonstrip

Oreel, Danker Jan (tekeningen)
Verhulst, René (tekst en scenario)
De banneling van Tobago. Zeeuwen in de West.
2013
Planter Lucas Pol bindt de strijd aan met Zeeuwse kolonisten op Tobago, wordt 
verbannen en belandt in Goes.
Goes; Tobago; geschiedenis; ballonstrip

Oreel, Danker Jan (tek.)
Zwemer, Jan (tekst)
Zeeland, van Nehalennia tot Westerscheldetunnel. 2000 jaar geschiedenis in 
strip
2010
Broer en zus Timo en Kim leren van stadsarcheoloog Bob Romeijn over de 
Zeeuwse geschiedenis, en laten zich alle belangrijke gebeurtenissen vertellen. 
Met veel aandacht voor de strijd tegen het water.
Geschiedenis; Zeeland
Ballonstrip
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Oreel, Danker Jan (tek.)
Zwemer, Jan (tekst)
Uebersetz. (aus dem Niederl.), Lucas Rosenfelder
Zeeland, von damals bis heute. 2000 Jahre Geschichte als Comic.
2010
Broer en zus Timo en Kim leren van stadsarcheoloog Bob Romeijn over de 
Zeeuwse geschiedenis, en laten zich alle belangrijke gebeurtenissen vertellen. 
Met veel aandacht voor de strijd tegen het water.
Geschiedenis; Zeeland
Ballonstrip

Oreel, Danker Jan
Publiek geheim. Selectie uit 25 jaar werk van de striptekenaar en illustrator 
Oreel
2016
Ballonstrip; Beeldende kunst

[Sela] 
Op weg naar Zoar
2010
Graphic novel over een zondag uit het leven van het dertienjarig meisje Sela 
uit een groot reformatorisch Zeeuws gezin. Sela droomt tijdens de preek weg 
en denkt aan haar droom van die nacht, over de donkere, goddeloze wolken 
die boven de bedreigde Nederlandse reformatorische zuil samenpakken. Alle 
mensen van de Bijbelbelt gaan in die droom op weg naar Zoar (de oudtesta-
mentische stad waar Lot en zijn dochters een veilig heenkomen vonden toen 
God Sodom en Gomorra verwoestte). Sela is het pseudoniem van Liesbeth 
Labeur (1975)
Ballonstrip; Reformatie; Zeeland

Vandersteen, Willy
De laaiende linies
2011
Gemaakt in het kader van het Europese Interreg IVA-project “Forten en Linies 
in Grensbreed Perspectief” Bevat tevens: De Staats-Spaanse Linies? Getuigen 
van een woelige tijd (tekst: Mathieu de Meyer, Barbara Axters & Luc Bauters; 
foto’s en krt.: Misjel Decleer ... et al.)
Geschiedenis; jeugdliteratuur; ballonstrip; verdedigingswerken; Zeeuws-
Vlaanderen

Vandersteen, Willy                                                    
De piraten van Sluis                                                  
2004   
Ballonstrip; Geschiedenis; Sluis (Zeeuwsch-Vlaanderen); jeugdliteratuur            
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Vandersteen, Willy                                                    
Verhaegen, Marc                                                       
Geerts, Paul                                                          
De rebelse Reinaert                                                   
1998 
Ballonstrip.  Hulst (Zeeuwsch-Vlaanderen); jeugdliteratuur     

Vandersteen, Willy                                                    
Geerts, Paul                                                          
Het Delta-duel                                                        
1984
Ballonstrip                                                           
Deltawerken; Zeeland; stripverhalen                                   

Verhaegen, Marc                                                       
Vandersteen, Willy                                                    
Geerts, Paul                                                          
Het verdronken land                                                   
2000 
Ballonstrip; Verdronken land van Saaftinge (Oost Zeeuwsch-Vlaanderen);             
jeugdliteratuur                                                       

Verhaegen, Marc (tek. en scenario)
Jan Kragt (scenario)
Het geheim van Michiel de Ruyter
2007
Vlissingen; geschiedenis; Michiel Adriaensz. de Ruyter; stripverhalen

Verhaegen, Marc (tek. en scenario)
Jan Kragt (scenario)
De Vliegende Hollander. Het VOC-complot
2008
‘De vliegende Hollander’ vertelt het verhaal van Kapitein Willem Vanderdec-
ken die voor het VOC naar het Oosten reist. Een van de opdrachtgevers wil 
dat hij slaven mee terugneemt. Als hij dat weigert, sluit deze Heer Ongenae 
een verbond met een duivelse figuur, die hem in staat stelt om de reis van 
Willem op mystieke wijze te dwarsbomen. Hij moet vechten tegen piraten en 
een reuze-octopus. Willem volhardt, maar wordt uiteindelijk door Ongenae 
vervloekt om tot het einde der tijden op z’n schip rond te varen... tot twee van 
zijn nakomelingen hem redden.
Terneuzen; Zeeland; VOC; stripverhalen

Vink, Willem de (tekst en teêkeningen)
Vos, Hans de (in het Zeêws vertaeld deur)
Jezus Messias; op z’n Zeêuws
2008
Zeeland; stripverhalen (dialect)
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Vizid (David Audenaert)
Foxy. Reinaert de Vos 2.0
2015
Stripverhalen; volksverhalen; Hulst (Zeeuws-Vlaanderen)

Vranken, Ben
Dode varkens
2017
Graphic novel met een bundeling van de beste verhalen van Vranken toegelicht 
door de tekenaar zelf en verrijkt met een dossier.
Zeeland; stipverhalen

Vranken, Benno
De suikeroorlog
Deels vert. van: The sweet war, verschenen in: The SPX 2004 anthology
Ballonstrip
Drama’s in de vorm van beeldverhalen die zich afspelen aan de kusten van een 
noordelijke zee.
Kusten; Zeeland; verhalen

Vranken, Benno
Dorrenboom, Pieter M. (medew.)
Kustbewoners
2001
Vijf verhalen over kusten, vreemde bewoners en gure havensteegjes. In het ti-
telverhaal spoelt de hoofdpersoon na een schipbreuk aan op een vreemde kust. 
Ontwrichte, bijzondere verhalen vol mensenschuwe zielen. De tekenaar heeft 
een uniek handschrift waarbij menselijke figuren grote verwantschap vertonen 
met de Hollandse aardappel.
Ballonstrips; Kusten; Zeeland; verhalen  
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Beek, van,  Louis J.A.
Mathilde, of: hoe een Zeeuws meisje een levend kunstwerk werd
2010
Mathilde Willink; Zeeland; Terneuzen; toneelstukken

Bierens, Marjolein
Land van over zee. Een briefwisseling
2014
Moeder Anna blijft verpauperd achter in Zeeland als haar dochters op zoek gaan 
naar vruchtbaar land in Amerika. 
Zeeland; emigratie; toneelstukken

Bierens, Marjolein
Monologen voor meisjes
2010
In poëtische teksten vertellen jonge vrouwen en een oudere vrouw over hun 
leven.
Zeeland; vrouwenleven; toneelstukken

Bierens, Marjolein
Mooie Anna: een Zeeuwse fado
2010
Zeeland; toneelstukken

Doesburg, Johan (regie)
Smit, Ton Theo
Verstegen, Mathieu
Watersnood, een verhaal over leven, dood en overleven
[ca. 1990]
Zeeland; Watersnoodramp (1953); toneelstukken

Toneelstukken



Zeeuwse romans en verhalen  

180

Gelder, van, Bert
Een Cadzandse muts. Blijspel in vijf bedrijven.
2010
Een bruidegom wordt op zijn trouwdag door een overspelige vrouw gedwon-
gen, een unieke Cadzandse muts door een identiek exemplaar te vervangen. 
Vrije bewerking naar Eugène-Marin Labiche & Marc Antoine Amédée Michel van 
Un chapeau de paille d’Italie
Klederdrachten; Land van Cadzand (West-Zeeuws-Vlaanderen); toneelstukken

Lockefeer, L.G.J.
De boer: bloemlezing voor landbouwscholen
1951
Landbouw; Zeeland; toneelstukken

Poldermans, D.A. (medeged.  door)
Het spel van de stathouwer
1930
Zeeland; Geschiedenis; 17de eeuw; toneelstukken

Rijke, de, Judith                                                     
Wendel, Judith                                                        
Zoutwerken                                                            
2004                                                                      
Zeeland; toneelstukken                                                

Versloot, Anna Maria
De schrijver, zijn vrouw, haar minnares
2014
Toneelstuk over de schrijver Martinus Nijhoff, opgevoerd tijdens het Zeeland 
Nazomerfestival 2014.
Zeeland; Biggekerke; Martinus Nijhoff; toneelstukken

Wijdeven, Herman van de
De zwarte van Walcheren
2014
Toneelstuk opgevoerd tijdens het Zeeland Nazomerfestival 2014, i.h.k.v. 200 
jaar afschaffing slavenhandel, 1814-2014
Walcheren; slavernij; toneelstukken 
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Adelmund, Martijn J.                                                  
Mysteries in Zeeland. 
2006                                                
Bevat 32 korte verhalen over legenden, waargebeurde moordverhalen en 
onverklaarbare mysteries in de provincie waarin vooral volksvertellingen en 
legenden worden behandeld De auteur maakt weinig gebruik van diepgaand 
archiefonderzoek. Verhalen zijn veelal klakkeloos hertaald. Veel verhalen zijn 
nog korter dan een krantenbericht en niet af: volksverhalen over fabeldieren 
(zoals het konijn van Mariekerke) staan plompverloren en zonder context te-
midden van beter lopende verhalen zoals de Vliegende Hollander, al blijven 
taalgebruik en spelling het hele boek door rammelen (Heinekenszand in plaats 
van Heinkenszand, pagina 12, 108). Het boek bevat een lijst waarin de lezer 
zelf zijn kennis over ‘mysteries’ en heemkunde kan toetsen. Helaas heeft de 
auteur daarbij rijkelijk uit eigen duim gezogen (oorsprong naam Zoutelande, 
pagina 11, het vervloekte duinpad bij Westkapelle, pagina 17). 
Zeeland; volksverhalen                                                

Andeweg, Agnes
De Vliegende Hollander en Terneuzen. Van internationaal symbool tot lokale 
legende
2015
Wetenschappelijke studie naar het ontstaan van de legende van de Vliegende 
Hollander en de situering van Terneuzen als woonplaats van kapitein Willem 
van der Decken.
Terneuzen; volksverhalen; sagen en legenden

Phons Bakx
Stichting Antropodium (opmaak en tekst)
Jan Haak, heugenissen aan een watergeest: volksmythische personificatie van 
de verdrinkingsdood in de Lage Landen en elders 
2015
Zeeland; volksverhalen

Volksverhalen
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Ballegeer, Johan
Radersma, Jan
Spokerijen in het Brugse vrije. Sagen legenden en volksverhalen
1979
Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen); volksverhalen

Bauwens, A.R.
Vertellingen uit en rond Aardenburg
1994
Aardenburg; volksverhalen; folklore

Beunke, H.E.                                                          
Meertens, P.J. (voorwoord)                                                      
Walcherse vertellingen                                                
1978                                                                      
Walcheren; volksverhalen                                              

Bouwman, André
Besamusca, Bert
Van den vos Reinaerde
2002
Land van Hulst (Oost-Zeeuws-Vlaanderen); volksverhalen; Reinaert de Vos

Brand, K.J.J. (samenstelling)
Van den vos Reynaerde, over oorsprong, verspreiding en datering van het 
Reinaert verhaal
1984
Land van Hulst (Oost-Zeeuws-Vlaanderen); volksverhalen; Reinaert de Vos

Bree, de, Levien
Vier van Walch’ren en één Schouwenaar. Een paar Zeeuwsche vertelsels
1930
Walcheren; Schouwen-Duiveland; volksverhalen

Eekhout, Jan H.                                                       
Boerenlegenden                                                        
1953                                                                      
West Zeeuwsch-Vlaanderen; volksverhalen                               
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Evenhuis, Marco (bewerkt door)
De mooiste Zeeuwse mythen en sagen
2001
Bewerking van het Zeeuwsch sagenboek uit 1933. De verhalen zijn thematisch 
ingedeeld in zeven delen, onder andere mythologische sagen, duivelssagen, 
sprookjes en volksvertellingen. Ieder deel is onderverdeeld in een aantal on-
derwerpen. Ieder onderdeel wordt kort ingeleid, waarna de veelal korte sagen, 
die niet verhalend, maar zakelijk en feitelijk zijn opgeschreven, volgen. De 
veelheid aan thema’s en de grote verzameling Zeeuwse volksverhalen zal voor 
de liefhebber/kenner van de Zeeuwse folklore zeker interessant zijn. 
Zeeland; sprookjes en volksverhalen; volksverhalen

Eykma, Karel (vertaling)
Weve, Sylvia (illustraties)
Daele, van, Rik (nawoord)
Reinaert de Vos
2008
Reinaert de Vos wordt aan het hof van Koning Nobel gedaagd. Met gladde tong 
weet hij zich er steeds uit te praten. Eigentijdse versie op rijm van de middel-
eeuwse dierenfabel. Met illustraties.
Land van Hulst (Zeeuws-Vlaanderen); volksverhalen

Francke, S.
Backer, Willem (illustraties)
Legenden langs de Noordzee
1934
Zeeland; folklore; volksverhalen

Geldof, Willem
Volksverhalen uit Zeeland en de Zuidhollandse eilanden
1979
Zeeland; folklore; volksverhalen

Kuipers, Jan
Dwaallichten in de Delta. Volksverhalen, schedels en schatten en andere we-
tens- en merkwaardigheden uit het Zeeuwse
1988
Zeeland; folklore; volksverhalen

Laan, van der, Ko
Het wonder gerucht. Nederlands volksverhalenboek
[ca. 1950]
Zeeland; volksverhalen
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Lijser, de, Peter (naar Honoré de Balzac e.a.)
Jezus voor he laatst gezien op veerboot tussen Cadzand en Oostende! En an-
dere hele en halve waarheden rondom de eilanden Cadzand en Wulpen
2015
Cadzand; volksverhalen

Norel-Straatsma, A.
Een kindeke geboren. Bundel kerstverhalen
1933
Zeeland; volksverhalen

Risseeuw, P.J. (tekst en red.)
Eekhout, Jan H. (et al.)
Kerstboek
1922-1933
Zeeland; volksverhalen; kerstmis

Sorber, Kees                                                          
De heks van Kwadendamme [DVD-video]                                   
2006
Een heel oude legende vertelt dat er vroeger een heks in Kwadendamme ge-
woond zou hebben...                                                 
Volksverhalen; Kwadendamme (Zuid-Beveland); dvd                       

Sponselee, George (verzameld door)
Roover, de, Kris (illustraties)
Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen
1995
Zeeuws-Vlaanderen; volksverhalen

Teding van Berkhout, D.J.W.                                           
Jantje van Sluis en andere volksverhalen uit Zeeland                  
2005                                                                      
Zeeland; volksverhalen                                                

Wackers, Paul (bez. door)
Reinaerts historie
2002
Land van Hulst (Oost-Zeeuws-Vlaanderen); volksverhalen; Reinaert(verhalen)

Wauters, Anna
Verwilligen, Trees (illustraties)
Levensecht: ware verhalen uit het Zeeuws-Vlaamse land
1983
Verhalen uit Nieuw-Namen en Hulst waar de schrijfster onderwijzeres was.
Zeeuws-Vlaanderen; volksverhalen
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Willem (maker van Madoc)
Nimweegen, Arjaan van (vertaling)
Over de vos Reinaert, gevolgd door Reinaerts geschiedenis waarin zijn latere 
lotgevallen zijn opgetekend.
1998
Land van Hulst (Zeeuws-Vlaanderen); volksverhalen; Reinaert de Vos

Zwemer, Jan
Een kist op zolder. Veranderingen op Walcheren
1988
Walcheren; volksverhalen; sociale geschiedenis
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