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voorwoord oesterpartij

Tien jaar Nationale 
Zeeuwse Oesterpartij
Voor velen zo goed als onopgemerkt, was daar in 2003 
opeens de Nationale Zeeuwse Oesterpartij.  Met 
Nederlandse en Vlaamse sprekers die vanuit hun 
genegenheid voor Zeeland over hun vakgebied spraken. 
En met zo’n driehonderd op persoonlijke titel uitgeno-
digde gasten, die zich soms hardop afvroegen of de 
bijeenkomst wel de moeite waard zou zijn.

Voor Corien van Rijn als voortreffelijke medeorganisator 
en voor mij als initiator van het evenement was die 
septemberdag vooral heel spannend. We liepen een fors 
financieel risico, maar zagen de uitdaging vooral in de 
toekomst liggen. Deze eerste editie moest slagen om als 
basis voor een jaarlijks terugkerend evenement – dat zijn 
waarde met de jaren zou bewijzen – te kunnen dienen.

De financiële support kwam van de Provincie Zeeland 
en van enkele bevlogen ondernemers die wij tot op de 
dag van vandaag dankbaar zijn. Huub Lacor van Roem 
van Yerseke zorgde voor de beste kwaliteit oesters in 
grote hoeveelheden en Wijnhoeve De Kleine Schorre 
uit Dreischor leverde zijn eerste wijnen. Ook die 
kwaliteit groeide met de jaren.

Omstreeks zes uur die namiddag kwam de hartslag 
van Corien en mij op het monumentale Abdijplein tot 
rust en hieven we even ontspannen het glas. Het 
symposium was dankzij de sprekers voortreffelijk 
verlopen en tijdens het netwerken zat de stemming er 
helemaal in. De jaarlijkse Nationale Zeeuwse 
Oesterpartij was een feit.

We hebben daarna veel mooie momenten meegemaakt. 
Met geweldige sprekers, zeker vanuit Vlaanderen. 
Kenmerkend voor de symposia is de humor die vanaf 
het openingswoord de toon en sfeer zet. En met humor 
zijn tal van serieuze onderwerpen de revue gepasseerd. 
In de persoonlijke sfeer verbeterden de relaties tussen 
Nederlandse, Zeeuwse en Vlaamse volksvertegenwoor-
digers. Ondanks het gevoelige dossier rond de 

Westerscheldeverdieping, dat niet veel jonger is dan de 
Oesterpartij.

Vorig jaar waren er zo’n 950 gasten. Toch heeft de 
Stichting Nationale Zeeuwse Oesterpartij honderden 
mensen die graag een uitnodiging hadden willen 
ontvangen, moeten teleurstellen. De kwaliteit van de 
catering is mede dankzij de samenwerking met de 
Provincie tóp. De Zeeuwse Zilte Zaligheden zijn een 
begrip geworden en de wijnen van De Kleine Schorre 
worden breed gewaardeerd.

De Nationale Zeeuwse Oesterpartij staat inmiddels te 
boek als het meest hoogwaardige netwerkplatform van 
Zeeland! Met de legendarische uitspraak van Wim Kan 
in het achterhoofd – ‘Uitverkocht is het mooiste woord 
dat ik ken’ – is er slechts één beperking, namelijk het 
aantal gasten; vorig jaar lag het aantal – logistiek 
bekeken – al te hoog. En dit alles is bereikt dankzij onze 
participanten en dankzij onze gasten. 

Vanuit deze gevoelens wensen wij u een stralende 
tiende editie van de Nationale Zeeuwse Oesterpartij toe!

Stichting Nationale Zeeuwse Oesterpartij
Ed van Dantzig - Voorzitter

colofon

inhoudsopgave

Dit is een speciale uitgave in het kader van het 10-jarig jubileum van de 
Stichting Nationale Zeeuwse Oesterpartij. Aan deze uitgave is medewerking 
verleend door onze partners.

De interviews zijn uitgewerkt door: 
Aly Breemhaar – Breemhaar Tekst, www.breemhaartekst.nl en door  
Inge Heuff – Freelance Journalist – www.heuffschrijft.nl
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De foto symboliseert de oorsprong van het ontstaan van de Stichting 
Nationale Zeeuwse Oesterpartij en het jaarlijks terugkerende evenement. 
De doelstelling is een ‘brug’ slaan tussen Zeeland, Vlaanderen en Den Haag. 
Onderwerpen aan de orde stellen die voor het bedrijfsleven en politiek in een 
goede sfeer besproken kunnen worden. 

Voorwoord Oesterpartij 3
Voorwoord Karla Peijs 4
Voorwoord Ed van Dantzig 6
Interview Daan Schalck Haven van Gent 8
Interview Hans Smits Havenbedrijf rotterdam 10
Interview Hans van der Hart Zeeland SeaportS 12
Interview Marc Van Peel Haven van antwerpen 14
Interview Huub Lacor roem van YerSeke 16
Interview Henk van Koeveringe roompot vakantieS 18
Interview Mirjam van Zuilen delta nv 20
Interview Filip D’havé vlaamSe overHeid 22
Interview Ben de Reu provincie Zeeland 24
Programmaoverzicht 26
Interview Sjoerd Heijning provincie Zeeland 28
Interview Axel Buyse vlaamSe overHeid 30
Interview Peter Kamstra en Johan Mesu abn amro 32
Interview Mike Sijbrandij evideS waterbedrijf 34
Interview Corien van Rijn nXpctd 36
Interview Rudi De Meyer alfaport antwerpen 38
Interview Cees Siermann vdcp 40
Recepten  42
Fotocollage  47
Protocolbureau 50
Zeelandbrug 51

p
ag

 3
V

o
o

rw
o

o
rd

 O
esterp

artij



karla peijs - commissaris van de koningin in zeeland

Het gaat om de goede 
relatie
Toen Karla Peijs in 2003 als minister van Verkeer en 
Waterstaat de eerste Oesterpartij opende, kon zij niet 
vermoeden dat zij een aantal jaren later als gastvrouw 
de genodigden welkom zou heten. Al vijf jaar draagt 
zij als Commissaris van de Koningin voor Zeeland de 
(mede)verantwoordelijkheid voor het welslagen van 
deze netwerkbijeenkomst. 

“De Oesterpartij is een mooie gelegenheid om te 
laten merken dat wij onze relaties belangrijk vinden 
en waarderen’’, stelt Peijs vast. “Zeeland was tien jaar 
geleden misschien wel de enige provincie met deze 
combinatie van een minisymposium en een netwerk-
bijeenkomst voor genodigden. En deze formule staat 
nog steeds als een huis. De Oesterpartij is uitgegroeid 
tot een hoogstaand relatie-evenement: ‘the place to 
be!’. Ook voor de Vlamingen.’’

De relatie tussen Zeeland en Vlaanderen gaat ver 
terug. Dat geldt ook voor de Oesterpartij. Vanaf het 
begin maken vertegenwoordigers van de verschillende 
Vlaamse overheden en het Vlaamse bedrijfsleven 
deel uit van de gastenlijst. Peijs: “Die contacten zijn 
heel waardevol. Vorig jaar troffen de minister van 
Economische Zaken van Nederland en de premier van 
Vlaanderen elkaar tijdens de Oesterpartij, zo’n match 
krijgt niet elke netwerkbijeenkomst voor elkaar. En 
traditiegetrouw spreekt ook een Vlaming tijdens het 
minisymposium; naar die lezingen kijken de genodig-
den uit.”

Ook in de beste relaties is er wel eens wat. Peijs is 
er kort over: “De Hedwigepolder ligt in Zeeland en 
het dossier in Den Haag, daar valt de beslissing. Die 
moet nu snel genomen worden, dan is er voor alle 
partijen duidelijkheid. Onze gastenlijst toont ook dit 
jaar een behoorlijk aantal Vlaamse gasten waarmee 
ik als goede buren een oester hoop te eten. Dus als 
de Oesterpartij een graadmeter is, dan zijn de weder-
zijdse relaties goed. En ben ik blij te kunnen conclu-
deren dat ondanks dit geschil ook Vlaanderen het 

belangrijk vindt om een goede relatie met Zeeland te 
onderhouden.’’

Voor Zeeland is ook de relatie met Europa van belang. 
Zeeland ligt dichter bij Brussel dan bij Den Haag. Als 
voormalige Europarlementariër beschikt Karla Peijs 
over de benodigde kennis en ervaring in het Brusselse. 
“We hebben inmiddels ook een stevig netwerk binnen 
het Europees Parlement en de Europese Commissie. Je 
moet in Brussel echt aanwezig zijn. Daarom is het Huis 
van de Nederlandse Provincies (HNP) zo belangrijk. Van 
daaruit lopen verschillende lobbytrajecten, variërend 
van een regeling voor het voormalige personeel van 
ZALCO tot geld voor het telen van specifieke Zeeuwse 
gewassen. Ook op het gebied van het Landbouwfonds, 
Visserijfonds en regionale fondsen lopen aanvragen. 
Maar dergelijke dossiers hebben vaak een looptijd van 
drie tot vier jaar.’’

Ook belangrijk is de signalerings- en profilerings-
functie van het HNP, meent Peijs. “Via het HNP onder-
houden we onder andere informele contacten met 
de Europese Commissie. Dankzij die relaties weten 
we vaak als eerste of er wetgeving aankomt die onze 
belangen gaan raken en kunnen we ons tijdig voorbe-
reiden. Daarnaast kunnen we ons via het HNP profile-
ren. Zo hebben we vorig jaar een Zeeuws diner geor-
ganiseerd voor Zeeuwen werkzaam bij de Europese 
instellingen.’’

Veel Europese handelsstromen liepen vroeger over 
Zeeland en zij brachten nieuwe kennis, andere culturen 
en inspiratie mee. “Zeeland lijkt tegenwoordig meer 
naar binnen gericht. Dat is jammer want er liggen in 
Europa veel kansen. Onze biobased economy hoeft 
niet te concurreren met Groningen, maar met Baden-
Württemberg. Gelukkig weet Zeeland de Europese sub-
sidiefondsen goed te vinden, maar als het gaat om ken-
nis, cultuur en contacten, dan laat Zeeland in Europa 
kansen liggen. Als we ons collectief meer richten op 
de Europese kennis- en handelsstromen, dan zijn onze 

mogelijkheden eindeloos. Een geslaagd voorbeeld is 
het aanhaken op ontwikkelingen in Gent waardoor we 
een biobased topregio zijn geworden.” 

“Zeeland heeft Europa ook veel te bieden’’, vervolgt 
de Commissaris van de Koningin.”Veel van de grote 
Europese uitdagingen spelen in Zeeland. Denk aan 
demografische veranderingen, klimaatverandering, 
energietransitie en de omgang met natuurlijke hulp-
bronnen. Volgens Eurostat zijn wij een van de meest 
kwetsbare regio’s van Europa omdat al die zaken hier 
samenkomen. Wij Zeeuwen hebben een traditie van 
worstelen met verschillende vraagstukken om vervol-
gens praktische en creatieve oplossingen te vinden. Die 
expertise en kennis kunnen we Europa aanreiken.’’

Deze editie van de Oesterpartij wordt de laatste voor 
Karla Peijs als gastvrouw. Aan dat gastvrouwschap 
hangt nog een kleine anekdote. “Tot een paar jaar gele-

den werden aan het eind van het minisymposium de 
sprekers op het podium gevraagd. Onder het genot van 
een oester en een glas champagne brachten zij vervol-
gens een toost uit. Tot die ene keer, toen er een spreker 
was (ik noem geen naam) die absoluut niet van oesters 
hield. Tja, daar sta je dan en moet je ten overstaande 
van iedereen een oester eten. Als gastvrouw heb ik 
voorgesteld dit onderdeel voortaan uit het programma 
te schrappen.’’

En goed gastvrouwschap gaat verder dan een harte-
lijk welkom. Sinds een aantal jaren organiseerde Peijs 
daarom een hapje en drankje voor genodigden die van 
ver kwamen. Afgelopen jaar werd dit een lunch voor 
de sprekers, partners en – vanwege het thema – enkele 
directeuren van bedrijven uit de Kanaalzone. “Als men-
sen ver moeten reizen, vind ik het wel passend om hen 
iets te eten aan te bieden.”

foto: marijana pajovic
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ed van dantzig - voorzitter stichting nationale zeeuwse oesterpartij

Het Zeeuwse geluid

Toen Ed van Dantzig te horen kreeg dat de stem van 
Zeeland nauwelijks gehoord werd in Nieuwspoort, het 
Haagse perscentrum van de Eerste en Tweede Kamer, 
zette dat hem aan het denken. Hij stapte met een voor-
stel naar de toenmalige Commissaris van de Koningin 
Wim van Gelder, kreeg een startbedrag en wist het 
Zeeuwse bedrijfsleven als partner te interesseren; de 
Nationale Zeeuwse Oesterpartij was geboren.

“Het is nu eenmaal leuk om zaken te bedenken 
met een duurzaam en repeterend karakter’’, legt de 
Commissaris bij Van Dantzig Communicatiepartners 
uit. “Zeeland heeft meer dan genoeg te bieden om een  
netwerkbijeenkomst voor mensen van buiten de  
provincie aantrekkelijk te maken. Zij kunnen op hun 
beurt de Zeeuwen inspireren.’’
Dat er expliciet ook naar Vlaanderen werd gekeken, 
stond voor Van Dantzig buiten kijf; voor Zeeland is 
Vlaanderen minstens zo belangrijk als Den Haag.

Aanvankelijk zette Van Dantzig met zijn medeorgani-
sator Corien van Rijn van marketing- en eventorgani-
satie NXPCTD (toen nog Marked!) in op een netwerk-
bijeenkomst. Het korte symposium, toen nog met zes 
sprekers, diende vooral als alibi voor de oesters en wijn. 
“Door lezingen aan het programma toe te voegen, 
hoopten we op serieuze aandacht van de pers. En de 
genodigden konden verwijzen naar het symposium 
als zij op het vrijelijk en royaal nuttigen van de oesters 
werden aangesproken. Het mooie is natuurlijk dat de 
lezingen evenveel waardering krijgen als de Zeeuwse 
Zilte Zaligheden en dat zij werkelijk wat toevoegen aan 
de netwerkbijeenkomst.’’

Die Zeeuwse Zilte Zaligheden, met in de hoofdrol de 
Zeeuwse oesters, werden al snel uitgebreid met wijn 
uit Schouwen-D®uivenland. “Tja, die eerste jaren was 
de wijn misschien niet altijd even lekker. Maar we had-
den genoeg mooie verhalen erover om de smaak leuk 
te verpakken. Uiteindelijk heeft de Oesterpartij deze 
wijn wel een duw gegeven in de goede richting.’’

De eerste Oesterpartij opende Karla Peijs in haar minis-
tersfunctie. Als Commissaris van de Koningin voor 
Zeeland heeft zij nu de rol van gastvrouw en is zij ook 
zeer nauw bij de voorbereidingen betrokken. “Karla is 
de fijnste gastvrouw die je je kunt wensen’’, vindt Van 
Dantzig. “Die rol moet je niet onderschatten. Dit is een 
zeer hoogwaardig evenement en de gastvrouw kan het 
succes maken en breken. Daarnaast beschikt Karla over 
een enorm Haags netwerk waar we als organisatie een 
beroep op kunnen doen.’’

De Oesterpartij begon met 300 genodigden en groeide 
tegen de klippen op, het toelatingsbeleid is daarom 
streng. Om het aantal gasten in de Wandelkerk en voor 
de catering hanteerbaar te houden, ligt het maximum 
op 750. Het zijn er elk jaar toch meer. Voor Van Dantzig 
is het ook elk jaar een beetje ‘zijn’ feestje waar hij met 
enorm veel plezier naartoe gaat. “Ik ontmoet er altijd 
zo veel aardige en interessante mensen. De popu-
lariteit is begrijpelijk. Want waar tref je de Vlaamse 
minister-president Kris Peeters, onze (inmiddels demis-
sionaire) minister Maxime Verhagen, het provinciale 
Zeeuwse bestuur, drie internationale havenbedrijven, 
Evides en de fine fleur van het Zeeuwse bedrijfsleven 
bij elkaar? Dat is de Nationale Zeeuwse Oesterpartij. 
En ja, het Zeeuwse geluid wordt iets beter gehoord in 
Nieuwspoort, misschien heeft de Oesterpartij daartoe 
bijgedragen.’’

foto: forum fotografie
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daan schalck - ceo haven van gent

Oesterpartij: zeldzaam  
hoogtepunt in het jaar
‘Ik kom nu drie jaar naar de Nationale Zeeuwse 
Oesterpartij, sinds ik CEO ben, maar ons bedrijf is 
vanaf het eerste jaar aanwezig geweest bij dit net-
werkevenement. Mede door de Oesterpartij blijven de 
relaties tussen Vlaanderen en Nederland voortreffelijk. 
Het is een van de zeldzame hoogtepunten in het jaar. 
Iedereen kent iedereen. Natuurlijk zien de genodigden 
elkaar ook door het jaar heen in verschillende settings. 
Maar op de Oesterpartij zie je elkaar allemaal, en dat in 
een aangename en informele sfeer wat het onderling 
vertrouwen en het contact bevordert.

Voor ons is de Oesterpartij ook van belang in verband 
met de nieuwe zeesluis naar Terneuzen. Dat die er 
komt, is belangrijk voor onze haven, zeg maar gerust 
dat die voor ons een kwestie is van overleven of niet 
overleven. Dat speelde in de vorige vijftig jaar en dat 
zal ook de komende vijftig jaar zo zijn. Ik denk dat we 
mede door de zeesluis meer naar elkaar toegroeien: 
Zeeland Seaports, de Haven van Terneuzen, de Haven 
van Gent. En ook naar de Haven van Antwerpen en in 
iets mindere mate naar Rotterdam. We zijn één eco-
nomische zone en als havens helpen we om welvaart 
te creëren in deze zone. Hoe meer we zaken op elkaar 
kunnen afstemmen, hoe beter het is voor die welvaart. 
We werken al goed samen, nu bijvoorbeeld in het 

project Biobase Europe. Tijdens de Oesterpartij voel je 
dat we naar één Europa moeten toewerken. Wat dat 
betreft mogen landsgrenzen van mij nog wel vager 
worden. Natuurlijk hebben ze een symbolische en juri-
dische waarde, maar economisch is die, zeker in deze 
regio, veel minder.

Ik denk dat de verdiepingsdiscussie nooit geïnterve-
nieerd heeft met de discussie over de zeesluis. Dat is 
mede te danken aan de Oesterpartij. Het zou best eens 
zo gelopen kunnen zijn dat ook alle andere zaken die 
met de relatie Nederland – Vlaanderen samenhingen, 
van tafel waren gegaan toen deze relatie in een dal zat. 
(Tijdens de moeizame onderhandelingen over uitvoe-
ring van het verdrag over verdieping en natuurherstel 
Westerschelde; red.)  Maar dat is niet gebeurd omdat 
de onderlinge banden op zich goed waren. Voor ons 
is verdieping trouwens geen issue. Onze haven heeft 
sowieso een beperkte diepgang. 

Wij zijn goed bekend in Zeeland. Een keer per jaar 
houden we een directieweekend, en dat doen we in 
Zeeland. Ook privé kom ik er graag, om er te wandelen, 
te fietsen. De ruimte en weidsheid gecombineerd  
met de culinaire genoegens, ja daar houden we van. 
Welke genoegens dat zijn? Inderdaad, de oesters,  
maar ook de Oosterscheldekreeft bijvoorbeeld gaat  
er bij ons goed in.’

foto: marijana pajovic
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hans smits - president-directeur (ceo) havenbedrijf rotterdam

Kritisch en waakzaam

Zijn bedrijf levert wel een financiële bijdrage aan de 
Oesterpartij, maar Hans Smits is zelf geen frequent 
bezoeker. Dat heeft louter met zijn agenda te maken: 
het komt niet altijd uit, of hij is in het buitenland.  
Maar er zijn altijd mensen van Havenbedrijf Rotterdam 
aanwezig, meerdere zelfs.

Wat acht u het belang van de Oesterpartij voor  
uw bedrijf? 
Bij dit soort gevestigde en goed georganiseerde tradities 
zie je en spreek je elkaar en praat je bij. Dat is altijd 
goed. In dit geval gaat het om het ontmoeten van 
iedereen die iets met het Zeeuwse te maken heeft, 
vanuit de economie, cultuur, politiek. En om te luisteren 
naar het verhaal, de lezing. Het hoort bij het netwerken. 
Je spreekt bijna automatisch met de Commissaris van 
de Koningin, met gedeputeerden, en natuurlijk met 
collega Hans van der Hart van Zeeland Seaports. Het 
bedrijfsleven komt naar je toe, zoals de overslagbedrijven 
Kloosterboer, Verbrugge, SEA-invest. 

Waarin onderscheidt de Oesterpartij zich van andere 
netwerkevenementen? 
De randvoorwaarden zijn prima, maar net als bij al  
dit soort netwerkbijeenkomsten, gaat het er toch om 
wat je er zelf van maakt. Er is altijd wél een verhaal op 
de Oesterpartij, dat is misschien het onderscheidende.  
En inderdaad is het niveau en de kwaliteit van de 
genodigdenlijst hoog.

Dit jaar is het thema ‘Europa’. Hoe kijkt u in dat 
verband aan tegen het gezamenlijk optrekken van 
havenbedrijven in de Rijn-Scheldedelta? 
Positief, natuurlijk. Het leidt tot meer onderling begrip. 
We doen allerlei dingen samen met de Vlaamse 
havenbedrijven, zoals het zeehavenoverleg en met 
Antwerpen voeren we een studie uit over een extra 
pijpleiding tussen Antwerpen en Rotterdam. Maar als 
het gaat om overleg over onderwerpen die uiteindelijk 
in handen liggen van politici, hetzij provinciaal hetzij 
nationaal, dan sta ik daar wel nuchter in. Hoe erg is het 
als we die overleggen niet zouden hebben? Met andere 
woorden: wat levert het op? Leidt het bijvoorbeeld tot 
scherpere prioriteitstelling voor de economische 
ontwikkeling, leggen we infrastructuur eerder aan, 
krijgen we onze zaken sneller op een lijstje in Den 
Haag, of in Antwerpen bij de regering? Daar gaat het 
natuurlijk om. We denken met dit soort samenwer-
kingsverbanden en overleggen wel een streepje voor  
te hebben, maar dat merk ik uiteindelijk nauwelijks. 
Als het op ‘doen’ aankomt, duikt iedereen toch vaak 
weer snel in z’n eigen hokje, binnen z’n eigen emoties 
en de eigen cultuur. Dat zie je veel in Europa. 
Dus ik blijf positief over dergelijke overlegstructuren, 
maar ik sta er wel kritisch en waakzaam tegenover. 

In 2010 was het thema van de Oesterpartij Biobase 
Europe. Wat heeft u daarmee?
Wij hebben in z’n algemeenheid heel veel met biobased 
economy. Zie onze Havenvisie 2030, zou ik willen zeggen. 
Want dit thema is een verhaal op zich. Het is een 
ontwikkeling die op ons afkomt, daar moet je rekening 
mee houden en dat doen we dus ook: we willen meer 
werken met windenergie, biomassa, CO2-afvoer.  
Het was beslist relevant dat de Oesterpartij 2010  
aan dat thema gewijd was.

foto: john vane
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hans van der hart - algemeen directeur zeeland seaports

Het mag wel wat 
selectiever
Zeeland Seaports is een van de belangrijkste economi-
sche pijlers van Zeeland. Gezien het werkveld is het niet 
vreemd dat deze onderneming partner is van het eerste 
uur. Algemeen directeur Hans van der Hart is een 
trouwe bezoeker van de Oesterpartij. De Oesterpartij  
is voor hem echter niet zaligmakend. “Er zijn meer 
geschikte plekken waarop ik onze relaties ontmoet.’’

De havenschappen Terneuzen en Vlissingen werden 
vier decennia geleden opgericht om de provinciale 
werkgelegenheid te versterken. Zeeland was sterk 
agrarisch georiënteerd, de mechanisatie van de land-
bouw kostte echter veel mensen hun baan. Nieuwe 
werkgelegenheid was ook de aanleiding om (chemi-
sche) industrie op de haventerreinen aan te trekken. 
Veertig jaar later is Zeeland Seaports in overslag de 
derde zeehaven van Nederland en zorgen de havens 
voor bijna 20 procent van de (in)directe Zeeuwse 
werkgelegenheid.

“Als havenbedrijf is Zeeland Seaports een voorwaar-
denscheppend bedrijf voor havengerelateerde logistiek 
en industrie’’, legt Van der Hart uit. “Wij ontwikkelen, 
exploiteren en beheren de haventerreinen. We trekken 
nieuwe bedrijven aan, zorgen voor de infrastructuur  
en het onderhoud van de haventerreinen, zowel op  
het land als aan en onder water. Daarnaast zijn we 
verantwoordelijk voor een veilig scheepvaartverkeer in 
onze havens.’’

Van der Hart constateert in de uitgifte van kavels op de 
haventerreinen een verschuiving van industrie naar 
logistiek. “Niet alleen Nederlandse, maar ook Vlaamse 
logistieke bedrijven – denk aan onder meer Cobelfret 
en Katoen Natie – kiezen voor de gunstige geografische 
ligging van onze zeehavens. Dit, gecombineerd met 
diep vaarwater en nauwelijks getijdebeperkingen, plus 
de goede verbindingen met het achterland, maken van 
Vlissingen en Terneuzen aantrekkelijke 
vestigingsplaatsen.’’

Tijdens de Oesterpartij ontmoet de havendirecteur veel 
kennissen en potentiële relaties, al geeft hij aan deze 
mensen ook elders geregeld te spreken. “Toch is de 
Oesterpartij interessant voor ons. De lezingen geven 
meer diepgang aan het programma en het moment in 
het jaar is uitstekend. Zo net na de zomer zijn er weinig 
van dergelijke netwerken.’’ Een aantal jaren woonde 
Van der Hart na afloop ook een bijeenkomst bij om 
door te praten over bepaalde actuele onderwerpen 
zoals destijds de zeesluis bij Terneuzen. “Die bijeen-
komst, meestal georganiseerd door het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (nu I & M) was een goede 
aanvulling op de Oesterpartij, iedereen is dan toch al 
aanwezig.’’

Er is ook een kritische noot, Van der Hart ziet naar 
verhouding veel dienstverlenende bedrijven en 
vertegenwoordigers van overheden. Hij zou de balans 
wat meer in evenwicht willen zien in de richting van 
het bedrijfsleven. “De Oesterpartij is in de loop van de 
jaren ook wel heel erg uitgedijd. In de massa is het 
soms lastig de juiste en interessante partijen te treffen. 
Ik heb daarom wel gebruikgemaakt van het speed 
daten via de gastenlijst en dat beviel mij goed.’’

foto: marijana pajovic
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marc van peel - schepen haven van antwerpen

brabo, de jonge held 
van antwerpen
Op de vraag hoe hij de Zeeuwse Oesterpartij over het 
algemeen ervaart, is het antwoord van Marc Van Peel 
helder: “Bijzonder aangenaam én nuttig. Heel vaak zijn 
netwerkbijeenkomsten aangenaam óf nuttig, maar 
de combinatie van beide kenmerkt de Oesterpartij. De 
sfeer is vriendelijk en de bijdragen gaan altijd over voor 
ons relevante onderwerpen. Over de Westerschelde, de 
relatie tussen Zeeland en Vlaanderen, over de regio of 
over maritieme zaken.”

Het meest memorabele jaar voor hem was 2009. 
Al maanden voordat de Oesterpartij gehouden zou 
worden, was Marc Van Peel uitgenodigd een toespraak 
te houden. Hij aanvaardde de uitnodiging graag, maar 
kort voor de Oesterpartij verliepen de onderhande-
lingen tussen Vlaanderen en Nederland bijzonder 
moeizaam. De Raad van State in Nederland had de 
noodzakelijke vergunning voor uitvoering van het 
verdiepingsbesluit geschorst vanwege vermeende 
natuurschade. Uit protest boycotte Vlaanderen de 
Oesterpartij. Marc Van Peel hield zich aan zijn afspraak 
maar gaf wel aan van de gelegenheid gebruik te wil-
len maken om in zijn toespraak kritisch te zijn op de 
houding van Nederland. “Het was balanceren tussen 
duidelijkheid en vriendelijkheid. Ik kreeg positieve en 
zeer begrijpende reacties na afloop. Dat was plezierig.”

Volgens Van Peel is zijn toespraak van toen nog steeds 
actueel. Met dien verstande dat de verdieping nu wel 
gerealiseerd is. Van Peel: “Het negatieve beeld dreigt 
soms te ontstaan dat Zeeland alleen de lasten draagt 
van verdieping en de Haven van Antwerpen alleen de 
lusten. Maar dat is niet zo. Het koppelen van natuur-
herstel aan verdieping is altijd een Nederlands voorstel 
geweest. Drie kernbegrippen hebben in deze hele 
kwestie altijd centraal gestaan: veiligheid, natuurher-
stel en toegankelijkheid.” 

Hij vervolgt: “Wij voelen ons zeer betrokken bij Zeeland. 
Tenslotte zijn we buren. We hebben begrip voor het 
gevoel van onveiligheid dat Zeeuwen soms hebben met 
de nabijheid van zo’n grote haven. We hebben daarom 
bijvoorbeeld een extra brandblusboot aangeschaft. 
Wel ben ik verbaasd over de krimp waar de Zeeuwen zo 
over klagen. Bij ons is een werkgelegenheidspotentieel 
van zo’n 4000 banen, van ongeschoolde jobs tot (hoog) 
geschoolde. Op nog geen uur reisafstand is er dus veel 
werkgelegenheid voor de Zeeuwen.” En daardoor zou 
Zeeland als vestigingsplaats aantrekkelijk kunnen zijn 
en hoeft werkgelegenheid geen reden te zijn om er 
weg te trekken. 

We staan nog even stil bij Europa, dit jaar het thema 
van de Oesterpartij. Marc Van Peel: “Het is een uitda-
ging Europa als een positief project te zien. Europa 
is belangrijk voor de integratie en Europa speelt een 
grote rol in de kwestie Hedwigepolder.”

Uit zijn toespraak op de Oesterpartij van 2009: “Ik heb 
geleerd hoe zeer water en watersnood deze heerlijke 
streek tekenen.  Maar ik heb ook geleerd bij Nederlands 
bezoek de ramen van het Antwerpse stadhuis wijd 
open te zwaaien en het monument van Brabo te ver-
klaren, de jonge held die de hand afhakte van de reus 
die de vrije doorvaart op de Schelde blokkeerde.”

foto: marijana pajovic
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huub lacor - algemeen directeur roem van yerseke

De oester als verbindend 
element
Roem van Yerseke is vanaf het eerste jaar de belangrijk-
ste leverancier van de oesters op de Oesterpartij. 
Medewerkers van het bedrijf steken zo’n 4000 oesters 
open voor de gasten, in de grote u-vormige stand in het 
midden van het Abdijplein. Platte oesters, Creuses en 
sinds kort Veerse Meer oesters. “De oesters zijn een 
belangrijk ingrediënt van dit netwerkgebeuren. 
Mensen die in het officiële gedeelte nog wel eens 
openlijk met elkaar van mening verschillen, komen 
samen bij onze stand en becommentariëren in alle 
gemoedelijkheid onze oesters. De oester bindt, zullen 
we maar zeggen.” Aldus Huub Lacor.

Nee, afnemers ontmoeten ze niet op de Oesterpartij. 
Het gaat Lacor vooral om de uitstraling voor zijn 
bedrijf. En dat werkt. De media bijvoorbeeld,  
weten Roem van Yerseke te vinden. Huub Lacor:  
“De Oesterpartij is in de loop der jaren een gigantisch 
succes geworden. Mensen komen er graag. Maar 
doordat er nu zoveel mensen komen, lukt het niet 
iedereen om bij onze stand de oesters te halen. Er gaan 
ook schalen rond met onze oesters en met andere 
hapjes. De gemoedelijkheid en de ongedwongen sfeer 
vind ik heel kenmerkend voor de Oesterpartij. Mensen 
praten makkelijk met elkaar en je hebt nauwelijks 
groepsvorming. En dat heeft ook met de oesters te 
maken. Iedereen vindt op de Oesterpartij mensen van 
zijn of haar gading. Voor de pers zijn de aanwezige 
politici interessant, voor het bedrijfsleven de aanwe-
zige bestuurders en politici. Het is een heel toeganke-
lijk evenement, met allemaal mensen die ertoe doen. 
En die formule wordt ook bewaakt, dat is belangrijk.”

Kees van Liere, Account Executive, is degene die al jaren 
aanwezig is bij de Oesterpartij om met enkele collega’s 
de oesters open te steken voor de gasten. “We spreiden 
de oesters uit op bedjes van zeewier, voor iedereen 
hebben we zo’n vier à vijf oesters. Maar er zijn mensen 
die je steeds weer ziet terugkomen, dan aan de ene 
kant van onze tafels dan aan de andere kant. Voor hen 
hebben we extra”, zegt hij lachend.

Het Grevelingenmeer en de Oosterschelde zijn de 
belangrijkste plekken waar Roem van Yerseke de 
Creuses vandaan haalt. De Creuses onderscheiden zich 
van de platte oester door hun meer zilte smaak. De 
platte oester – ‘de koningin onder de oesters’ - is wat 
milder en romiger van smaak en mooi blank van kleur. 
“De Creuses worden niet alleen rauw geserveerd maar 
ook vaak gebruikt voor allerlei soorten bereidingen. Ze 
lenen zich uitstekend voor gastronomisch experimen-
teren”, vertelt Giovanni Verhaert, Marketing Manager. 
“Misschien is het daarom dat er gigantische hoeveelhe-
den Creuses de grens overgaan richting België. De 
Belgische consument is creatief en weet het maximale 
uit deze veelzijdige oester te halen.”
 
De Oesterpartij hoort buiten gehouden te worden, 
daar zijn de heren het alle drie over eens. “Een keer 
moesten we binnen onze stand inrichten vanwege het 
weer. Dat was minder plezierig, de atmosfeer van het 
Abdijplein hoort er echt bij”, aldus Giovanni. 

foto: marijana pajovic
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henk van koeveringe - algemeen directeur roompot vakanties

De Zeeuwse nestgeur

Roompot Vakanties is nog niet zo heel lang partner van 
de Oesterpartij, een jaar of drie meent algemeen directeur 
Henk van Koeveringe. “Voor ons is de Oesterpartij een 
uitgelezen en gepaste gelegenheid om onze relaties 
naar Zeeland uit te nodigen. Zij krijgen er het beste dat 
Zeeland heeft te bieden: een fraaie historische locatie, 
boeiende sprekers en heerlijke zilte zaligheden.’’

Voor Van Koeveringe is de Oesterpartij een netwerk-
bijeenkomst waarmee hij bij zijn relaties goed voor de 
dag kan komen. “De organisatie is zeer professioneel 
opgezet, de verzorging voortreffelijk en de uitvoering 
keurig. Daar hecht ik waarde aan als ik onze zaken-
relaties voor een evenement uitnodig. En ik heb waar-
dering voor de organisatie die kans ziet om het hoogste 
niveau van bestuurlijk en ondernemend Zeeland op 
een middag bij elkaar te krijgen. Dat is in deze provincie 
geen eenvoudige opgave.’’

Roompot Vakanties heeft de afgelopen jaren een forse 
groei doorgemaakt. De vakantieaanbieder is uitgegroeid 
tot de nationale marktleider (36 eigen parken) met een 
internationaal aanbod in Duitsland (6 eigen parken), 
Frankrijk, Italië, België en nog een aantal Europese  
landen. “Voorheen troffen wij onze relaties vooral op  
de Vakantiebeurs’’, vertelt Van Koeveringe.  

“Door onze groei is ons werkveld veranderd en daar-
mee ook onze zakenrelaties. Onze directe contacten 
betreffen nu vooral banken, fiscalisten en bouwonder-
nemers; die komen we niet tegen op de Vakantiebeurs. 
De Oesterpartij is een uitstekend alternatief gebleken, 
die voldoet aan onze eisen en verwachtingen om op 
een gepaste manier onze relaties te ontvangen.’’ 

Deze relaties komen voor meer dan 70 procent van  
buiten Zeeland aangezien het grootste deel van het 
werkgebied van Roompot Vakanties ook buiten Zeeland 
ligt. Ondanks de sterke connectie die de Oesterpartij 
heeft met Vlaanderen, en het feit dat Roompot 
Vakanties tien parken in België vertegenwoordigt, 
komen er nauwelijks relaties uit dat land. “Dat ligt een 
beetje gevoelig. Onze parken liggen vooral in Wallonië 
en de Oesterpartij is toch vooral een Vlaams feestje. 
Bovendien hebben we in België relatief weinig connecties 
met de zakelijke dienstverlening en de bouw.’’

Binnen de reis- en vakantiebranche is Roompot 
Vakanties de enige met een hoofdkantoor in Zeeland. 
Van Koeveringe vindt het belangrijk om Zeeland te 
kunnen promoten. “We laten onze genodigden kennis-
maken met de nestgeur van Roompot Vakanties. De 
Oesterpartij is daarbij een van onze visitekaartjes, 
stijlvol en feestelijk en op een goed tijdstip. Dat laatste 
lijkt een klein detail, maar is wel van wezenlijk belang. 
En de lezingen worden zeer gewaardeerd, juist ook 
vanwege het korte maar krachtige karakter. Wat mij 
betreft mag Marc Van Peel, schepen van Antwerpen elk 
jaar terugkeren. Hoe die man ons met humor de oren 
heeft gewassen, daar kunnen we nog wat van leren.  
We lieten ons lachend kastijden.’’

foto: marijana pajovic
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mirjam van zuilen - hoofd communicatie en public affairs delta nv

Zakelijk, maar vooral ook 
gezellig
DELTA NV is partner van het eerste uur. Mirjam van 
Zuilen, hoofd communicatie, kan zich dan ook niet 
herinneren ooit een Oesterpartij gemist te hebben. 
“Die allereerste Oesterpartij was voor ons wel even 
wennen. Ons sponsor- en partnerbeleid is erop gericht 
dat DELTA aan een evenement zelf nog iets toevoegt, 
een bepaalde meerwaarde geeft. Dat was hier niet de 
bedoeling.’’

Die beperking was voor DELTA geen reden om af te zien 
van deelname als partner. En de afgelopen tien jaar is 
deze grootste Zeeuwse werkgever partner gebleven. 
In de loop van de jaren zag Van Zuilen de animo om 
het netwerkplatform bij te wonen onder de relaties 
groeien. “We kregen al snel verzoeken voor een uitno-
diging en tegenwoordig moeten we helaas selecteren. 
Het aantal kaarten per partner is, ondanks de groei van 
de Oesterpartij nu eenmaal beperkt.’’

Het ontbreekt DELTA niet aan evenementen om relaties 
uit te nodigen. Uit het eigen, actieve sponsorbeleid 
zijn Concert at Sea, DELTA Ride for the Roses en Film 
by the Sea spraakmakende festiviteiten die zich er 
uitstekend voor lenen om gericht mensen te inviteren. 
“De Oesterpartij past heel goed bij dit rijtje’’, vindt Van 
Zuilen. “De Oesterpartij trekt in zijn combinatie van 
een kort symposium en de Zeeuwse Zilte Zaligheden 

weer een andere groep interessante mensen. Wij 
proberen onze invitaties af te stemmen op de belang-
stelling van onze relaties. Maar zoals gezegd, door de 
grote belangstelling is de selectie inmiddels tamelijk 
streng geworden.’’

DELTA is grootaandeelhouder van het Vlaamse afvalver-
werkingsbedrijf Indaver. De insteek van de Oesterpartij, 
waarbij het Vlaamse en Zeeuwse bedrijfsleven en de 
politiek worden uitgenodigd, maakt dit netwerkplat-
form interessant voor deze dochteronderneming, die 
dan ook aanwezig is. “Wij zien de Oesterpartij overi-
gens wel duidelijk als een Zeeuwse aangelegenheid. 
Onze relaties komen voor het merendeel uit Zeeland, 
al nodigen we incidenteel ook landelijke connecties 
uit.’’ Het valt haar op dat als het plein uiteindelijk leeg 
geveegd wordt, er altijd nog wat DELTA medewerkers 
staan na te praten met bekenden. “De Oesterpartij is 
voor ons meer dan alleen het netwerkevent, het is ook 
de middag waarop je nog even gezellig als Zeeuwen 
onder elkaar nieuwtjes uitwisselt.’’

De afgelopen tien jaar heeft de Oesterpartij een stevige 
ontwikkeling doorgemaakt. De professionele opzet is 
mee gegroeid met de forse groei van het aantal deel-
nemers en wist de Oesterpartij interessant te houden. 
Van Zuilen: “Dat er een symposium aan vooraf gaat, 
maakt de Oesterpartij extra aantrekkelijk. Al zou het 
van mij wel wat spannender, misschien zelfs interac-
tiever mogen. En als aandachtspuntje zou ik verjongen 
willen voorstaan. Het is toch vaak de gevestigde orde 
die er spreekt; wat mij betreft mag jong talent hier ook 
een kans krijgen. Volgens mij staat het publiek daar 
zeker voor open.’’

foto: marijana pajovic
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filip d’havé - vlaams vertegenwoordiger in nederland 

De relatie is robuuster

De eerste jaren kwam hij als Vlaamse vertegenwoor-
diger bij de EU in Brussel naar de Oesterpartij. Sinds 
2008 komt Filip D’havé er in zijn functie als Vlaamse 
vertegenwoordiger in Nederland. In de loop van de 
jaren heeft hij de Oesterpartij zien evolueren tot een 
netwerkbijeenkomst die de Zeeuwse en Vlaamse regio’s 
overstijgt en landelijke aantrekkingskracht heeft.

De meerwaarde van de Oesterpartij is voor de Vlaamse 
diplomaat duidelijk: “Iedereen die in Nederland en 
Vlaanderen wat betekent op het gebied van water 
komt in september naar Middelburg. Niet voor niets is 
Vlaanderen vanaf het begin een partner. Vanuit onze 
invalshoek kun je de Oesterpartij wel als de hoogmis van 
prettig netwerken beschouwen. Het is een uniek grens-
overschrijdend netwerkevenement op hoog niveau.’’

“Water beïnvloedt onze relatie met Zeeland en in som-
mige opzichten wordt die relatie er zelfs door bepaald’’, 
vervolgt D’havé. “Denk maar aan de editie van 2009.’’
Als signaal voor de vertroebelde verhoudingen, 
ontstaan door het uitblijven van de toegezegde 
Westerscheldeverdieping, bleef een groot deel van de 
Vlaamse participanten weg en hield schepen Marc Van 
Peel een uiterst scherpe toespraak. “Mede daardoor 
ontstond er een landelijke aantrekkingskracht’’, meent 
D’havé. “En toch ook zijn de relaties behouden geble-

ven. Juist door het niveau van de Oesterpartij komen 
boodschappen op de juiste plaats. Bovendien is ieder-
een zeer toekomstgericht. Het dieptepunt van 2009 
heeft uiteindelijk in positieve zin een katalyserende 
werking gehad.’’

D’havé ziet de Oesterpartij overigens niet alleen als 
de bijeenkomst om boodschappen, al dan niet via 
lezingen, door te geven. Het gezelligheidsaspect, 
gecombineerd met een – dit keer letterlijk – hartig 
hapje, is evenzeer van belang. “De mix van lezingen en 
ontmoetingen is krachtig. Zou het alleen een netwerk-
borrel zijn, dan waren er wellicht mensen afgehaakt. 
De sprekers vormen een extra aantrekkingskracht, de 
toehoorders zijn nieuwsgierig naar de boodschap en 
willen komen.’’ De waardering van D’havé ligt ook in 
het feit dat de genodigden een heel diverse achter-
grond hebben, van praktijkmensen tot beleidsmakers.

De betrekkingen tussen Vlaanderen en Zeeland, en in 
het kielzog Nederland, zijn aanmerkelijk verbeterd na 
de uitvoering, in 2010, van de verdieping. Bestuurders 
aan beide zijden hebben gezamenlijk nagedacht 
om vanuit een lange termijnvisie te komen tot een 
robustere en duurzame relatie. Dat heeft inmiddels 
geleid tot de intentie voor een nauwere economische 
samenwerking die Kris Peeters en Mark Rutte in juli 
2011 hebben uitgesproken. Ook het nieuwe samenwer-
kingsverband Vlaams-Nederlandse Delta ziet D’havé 
als een enorme doorbraak. “Zo trekken de havens waar 
mogelijk nu samen op; van blinde concurrenten zijn zij 
gezonde concurrenten geworden.’’

Toch hangt er opnieuw een (grijze) wolk boven de 
Oesterpartij, ditmaal in de vorm van de Hedwigepolder, 
de erfenis uit het verleden. D’havé: “Wij stellen ons con-
structief op, maar achten ons nu wel verplicht om tot 
geschillenbeslechting over te gaan. Toch zou dit onze 
algemene relaties niet wezenlijk mogen beïnvloeden, 
daarvoor zijn de onderlinge contacten hecht genoeg 
geworden.’’
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ben de reu - gedeputeerde provincie zeeland 

Op het juiste moment

De eerste jaren bezocht Ben de Reu de Oesterpartij als 
genodigde. Daarbij keek hij kritisch naar het programma 
van het minisymposium en de gastenlijst voordat hij 
besloot om te gaan. Als gedeputeerde met in zijn 
portefeuille onder meer grensoverschrijdende samen-
werking, biobased economy en het aandachtsgebied 
Kanaalzone, staat de Oesterpartij tegenwoordig 
vastgenageld in zijn agenda. Deze netwerkbijeenkomst 
kan niet gemist worden.

“Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en andere 
overheden uit alle beleidsvelden van de Provincie 
komen naar de Oesterpartij”, vertelt De Reu. “Die willen 
we graag gastvrij ontvangen. Een aantal van hen komt 
al eerder op die dag, zij zijn uitgenodigd om de lunch 
in het Prinsenlogement bij te wonen waar zeer gericht 
met elkaar gesproken kan worden. Maar dan blijven er 
genoeg mensen over om tijdens de Oesterpartij ook nog 
even te spreken. Veel tijd om een oestertje te proeven is 
er eigenlijk niet. Dat doe ik op een ander moment.’’

De formule van de Oesterpartij voldoet uitstekend, 
meent De Reu. Het bewijs ziet hij in het grote aantal 
verzoeken voor een uitnodiging. Hij is vooral ook 
gecharmeerd van de mogelijkheid om vooraf via de 
gastenlijst met genodigden een contactmoment af te 

spreken. “Daarmee voorkom je dat je een belangrijke 
relatie in de drukte mist.’’

De gedeputeerde plant al ruim van te voren zijn 
afspraken voor de Oesterpartij. “Afspraak is een groot 
woord, maar tijdens de verschillende vergaderingen in 
de periode voorafgaand aan de Oesterpartij gebeurt 
het vaak dat we elkaar herinneren aan die datum. De 
Oesterpartij is uniek in die zin dat eigenlijk iedereen er 
is, alle agenda’s zijn er op afgestemd. En dus is het de 
ideale middag om gezamenlijk, gericht, kort en toch 
ook informeel met elkaar te spreken.’’

Om de aantrekkingskracht van de Oesterpartij zo goed 
mogelijk te benutten, organiseerde de gedeputeerde 
vorig jaar een minisymposium rond de Kanaalzone 
gericht op de biobased economy, het thema van vorig 
jaar. “Niet te lang, zo’n anderhalf uur, is gediscussieerd 
over een aantal punten gecombineerd met enkele 
korte inleidingen. De aanwezigen waren genodigden 
voor de Oesterpartij die toch al zouden komen, en nu 
gewoon wat eerder kwamen. Ik benut nu eenmaal 
graag beide zijden van de medaille. Sommige onder-
werpen die toen naar boven kwamen, zijn we nog 
nader aan het uitwerken.”

Het thema van dit jaar, Europa, is belangrijk vindt  
De Reu. Vooral gezien de 2020 strategie van de 
Europese Unie. Voor die langere termijn zijn nog 
miljarden aan subsidies te verdelen. De Digitale 
Agenda voor Europa, die deel uitmaakt van de EU 2020 
strategie, legt veel verantwoordelijkheden bij de 
decentrale overheden. Zeeland en Vlaanderen werken 
samen om subsidies te verwerven voor onder meer 
grensoverschrijdende projecten. De Reu: “De 
Oesterpartij valt dit jaar op een goed moment, 
namelijk tijdens de meningvorming voorafgaand  
aan de uiteindelijke bepaling van de programma’s  
met bijbehorende subsidies in 2013. Het is fijn om  
de belanghebbenden op zo’n netwerkbijeenkomst 
ongedwongen hierover te kunnen spreken.’’

foto: marijana pajovic

p
ag

 2
5

P
ro

vin
cie Z

eelan
d



Mark van der Feen (piano)
Mark van der Feen was drie keer prijswinnaar bij het 
beroemde Montreux Jazz Concours voor Solo Piano en 
speelde met enkele grote namen zoals Terry Lyn 
Carrington en John Engels. Recentelijk participeerde hij 
in duo concerten met de Nederlandse top-jazzpianist 
Peter Beets, pianist van de Beets Brothers en is vaste 
pianist bij de New Generation Big Band. Mark geeft ook 
regelmatig klassieke pianorecitals en begeleidt zijn zus 
Priscilla in liedkunst programma’s.

Paul van der Feen (alt-/sopraan-sax, klarinet)
Paul van der Feen was prijswinnaar op de belangrijkste 
Jazzsaxofoon competitie ter wereld (Whitefoundation 
World Saxophone Competition) en is één van de 
solisten van het Metropole Orkest. Hij maakte deel uit 
van bekende ensembles, waaronder The New Cool 
Collective en het Bert van den Brink Trio. Ook trad Paul 
op als solist met het Jazz Orchestra of the 
Concertgebouw. Hij heeft op jonge leeftijd al een zeer 
eigen geluid en muzikale opvatting ontwikkeld.

Clemens van der Feen (contrabas)
Clemens van der Feen wordt algemeen beschouwd als 
één van de grootste bastalenten van het laatste 
decennium en speelde o.a. met Toots Thielemans, Bert 

programma

europa: economische 
kracht voor Zeeland

De Feenbrothers, de muzikale 
familie uit middelburg

Europa heeft nog nooit zo centraal gestaan in het 
maatschappelijke debat als vandaag de dag. Het hangt 
af van welke kant je naar Europa kijkt; Europa kost ons 
veel geld, of levert ons juist veel op.

Wat levert Europa Zeeland op? Gekeken naar het 
huishoudboekje ontvangt Zeeland vanuit Brussel 
miljoenen aan regionale- en landbouwfondsen. De 
discussie rondom de Hedwigepolder laat tevens zien 
dat er uit Brussel niet alleen geld, maar ook verplich-
tingen komen. Is Europa alleen een pinautomaat 
voor Zeeland en haar burgers of is Europa veel meer? 
Lopen de Europese kennis en handelsstromen via 
Zeeland of missen we de boot? Zijn onze studenten en 

bedrijven gewapend met de kennis die nodig is voor 
een Europese interne markt? Hoe Europees is Zeeland 
eigenlijk? 

Inmiddels is duidelijk dat het belangrijk is om als 
Provincie je Europees te profileren. Een goed voorbeeld 
daarvan is de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Door die 
op een trans Europese netwerk te positioneren werd 
het opeens interessant voor Europa om de zeesluis te 
financieren. De Nationale Zeeuwse Oesterpartij van 
2012 gaat in op alle bovengenoemde vragen en brengt 
bovendien een discussie op gang over Europa als eco-
nomische kracht voor Zeeland. 

van den Brink, Rob van Bavel, Karel Boehle, Eric 
Vloeimans en Jesse van Ruller. Hij won een aantal 
belangrijke jazzprijzen, waaronder de eerste prijs op 
het “Internationale Jazzconcours voor Contrabas” 
 in Capbreton, Frankrijk. Clemens heeft zich ook 
ontwikkeld tot een gerespecteerde klassieke bassist  
en speelt o.a. in de contrabassectie van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest en met het Orkest van de 18e 
Eeuw (o.l.v. Frans Brüggen).

Matthijs van der Feen (drums)
Matthijs van der Feen begon op vijf jarige leeftijd met 
drummen op een drumstel dat toevallig in huis stond 
na een ontmoeting met een drummer van een 
Amerikaanse Gospelband. Geïnspireerd door Klassieke- 
en Jazz-platen van zijn vader stortte hij zich met broers 
Mark, Paul, Clemens en zus Priscilla op het samen 
musiceren. De “Feen Brothers” traden in de jaren die 
volgden op op vele locaties in Nederland en Europa 
waaronder meerdere keren op het North Sea 
Jazzfestival, wonnen verschillende muziekprijzen en 
produceerden CD’s. Matthijs is momenteel drummer 
van verschillende bands in uiteenlopende stijlen en 
speelde o.a. met Bert van de Brink, Louis van Dijk, Paula 
Morelenbaum, Lilian Vieira.

Ben Knapen

Wouter De Geest

Programma
Tijdens het minisymposium voorafgaand aan het 
informele ‘netwerken’ geven de heer Ben Knapen, 
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en Wouter De 
Geest, CEO van BASF Antwerpen hun visie op het thema.

15.00 – 15.45 uur 
Ontvangst op het Abdijplein.

15.45 – 16.45 uur
Minisymposium. 

16.45 – 17.00 uur
Officiële opening tiende Nationale Zeeuwse Oesterpartij.

17.00 – 19.00 uur
Nationale Zeeuwse Oesterpartij op het Abdijplein.
Topkoks bereiden oesters op verschillende manieren. p
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sjoerd heijning - gedeputeerde provincie zeeland

Niet voor de oesters, 
wel voor het gesprek
Sjoerd Heijning is een liefhebber van oesters. Sinds  
hij als gedeputeerde – met onder meer de havens, 
Deltawateren en promotie in zijn portefeuille – de 
Oesterpartij bezoekt, lukt het hem echter nauwelijks 
om een oester te verorberen. “Dat is niet erg, er blijven 
genoeg momenten in het jaar over. De Oesterpartij is 
toch vooral netwerken en dat doe je niet met volle mond.’’

De Oesterpartij is voor de Provincie Zeeland een zeer 
belangrijk evenement, zij heeft er de afgelopen tien 
jaar een goede naam mee opgebouwd. “Als bestuurlijke 
organisatie heb je zoiets nodig om onderscheidend 
mee naar buiten te treden’’, vindt de gedeputeerde. 
“Niet te vaak, het moet bijzonder blijven. Een enigszins 
vergelijkbaar evenement, maar dan op internationaal 
niveau, is de uitreiking van de Four Freedoms Award. 
Ook daarmee weten wij als provincie ons goed op de 
kaart te zetten.’’

Heijning heeft tijdens de Oesterpartij veel contact  
met vertegenwoordigers van de verschillende havens. 
Hoewel de Provincie sinds begin 2011 meer op afstand 
staat bij Zeeland Seaports is de belangstelling onver-
minderd. Ook de havens van Rotterdam, Antwerpen en 
Gent zijn als partners altijd goed vertegenwoordigd. 
“Het prettige van de Oesterpartij is de ontspannen 
sfeer waarbij je toch iedereen die voor ons van belang 
is op dit werkgebied, kunt spreken.’’

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat de netwerk-
borrel in veel gevallen toch te kort duurt om iedereen 
echt te spreken, hoe kort ook. Sinds een aantal jaren 
organiseert het provinciaal bestuur daarom een lunch 

vooraf aan de Oesterpartij met een select aantal 
genodigden. Heijning: “Die lunch geeft ons de gelegen-
heid om rustig te spreken over zaken die op dat 
moment actueel zijn. Er zijn enkele inleidingen maar 
het gaat vooral ook om bestuurders van overheden en 
bedrijven uit Vlaanderen en Zeeland en van de 
landelijke politiek te ontmoeten. De koppeling met de 
Oesterpartij is perfect, de genodigden hebben die dag 
toch al in hun agenda staan. Zij erkennen het belang 
van deze informele bijeenkomst en waarderen die.’’

Heijning noemt het thema van deze tiende editie – 
Europa – belangrijk. “Europa speelt een grote rol in 
onze relatie met Vlaanderen. Zo worden alle grensover-
schrijdende programma’s met Vlaanderen uitgevoerd 
op basis van Europese subsidies. En natuurlijk heeft 
Europa veel invloed op de Nederlandse handel. Het 
gezag van Europa speelt ook in de verkiezingen een rol. 
In die zin is de Oesterpartij dit jaar op een bijzondere 
dag gepland.’’

Of van Vlaamse zijde de relaties wat bekoeld zijn 
betwijfelt van Heijning: “Het is voor iedereen duidelijk 
dat de uiteindelijke beslissing over het wel of niet 
onder water zetten van de Hedwigepolder in Den Haag 
ligt, en niet in Zeeland. Natuurlijk wordt er in verschil-
lende contacten met onze Vlaamse buren over gespro-
ken, bijvoorbeeld in de Vlaams-Nedrlandse Delta, een 
economisch-logistiek samenwerkingsnetwerk. Ik weet 
zeker dat we tijdens de Oesterpartij met onze Vlaamse 
buren praten over wat ons bindt. En dat is gelukkig 
meer dan waarover we van mening verschillen.”

foto: marijana pajovic
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axel buyse - vertegenwoordiger vlaamse regering bij de europese unie

met oog voor het grotere 
belang
De aanwezigheid van de permanente vertegenwoordi-
ger van de Vlaamse regering bij de Europese Unie tij-
dens de Oesterpartij heeft niets te maken met het feit 
dat het thema dit jaar Europa is. Axel Buyse bezoekt de 
Oesterpartij al sinds het begin, zij het destijds in een 
andere positie; hij was tot augustus 2008 diploma-
tiek vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in 
Nederland.

“Het gros van de taken ten aanzien van de samenwer-
king tussen Zeeland en Vlaanderen is natuurlijk voor 
mijn collega Filip D’havé’’, haast Buyse zich te zeg-
gen. “Toch blijf ik betrokken bij de ontwikkelingen in 
Zeeland. Al was het maar omdat een deel van het dos-
sier rond de Hedwigepolder op mijn bureau ligt van-
wege de bemoeienissen van de Europese Commissie. 
Belangrijker is echter dat we op Europees vlak met 
Zeeland en Nederland zoeken naar samenwerking.’’

Dat de Hedwigepolder een probleem is, onderschrijft 
de permanente vertegenwoordiger. In de brede context 
van de samenwerking en contacten ziet hij de kwes-
tie echter als een vlekje. “Vlaanderen en Nederland 
hebben op veel terreinen overeenkomstige posities, 
denk maar aan het landbouwbeleid. En als het gaat 
om innovaties, onderzoek en ontwikkeling, dan staan 
Vlaanderen en Nederland op hetzelfde standpunt. 
Namelijk om de middelen te verdelen naar die insti-
tuten en bedrijven die bewezen hebben daar goed in 
te zijn. Je moet die 275 hectare polder daarom afzetten 
tegen het geheel aan relaties. De kwestie moet zonder 
meer opgelost worden, maar mag ons niet afleiden van 
het grotere belang.’’

De politieke wil tot serieuze en structurele samenwer-
king is wederzijds volop aanwezig. Buyse: “Europa is 
een platform waar je voortdurend coalities sluit. En er 
zijn genoeg raakvlakken in Zeeland waar we dat doen, 
zoals de Kanaalzone. Ook bijvoorbeeld de krimp die 
zich nu begint af te tekenen in Zeeuws-Vlaanderen 
is zo’n mogelijkheid. Op recreatief gebied is bij jullie 
daar veel bereikt, terwijl het recreatieve gehalte van 
Vlaanderen toch wat te lijden heeft gehad van onze 
manier van bouwen. Samenwerking met Brugge, Gent 
en Antwerpen ligt weer voor Zeeuws-Vlaanderen voor 
de hand. Zonder te pleiten voor een terugkeer van 
Zeeuws-Vlaanderen naar het oude graafschap, denk ik 
wel dat het jammer is als landsgrenzen ons verhinde-
ren om van elkaars sterke punten gebruik te maken.’’

Volgens Axel Buyse is er een interessante ideeënuitwis-
seling met Zeeland gaande over Europa en past het 
thema uitstekend bij de Oesterpartij. “De belangstel-
ling van de landelijke politiek voor de Oesterpartij 
maakt deze netwerkbijeenkomst tot dé plaats om tot 
de eerste contacten te komen die tot samenwerking 
kunnen leiden. En de huidige formule voldoet uitste-
kend. Het korte academische gedeelte biedt de moge-
lijkheid om de boodschap uit te dragen. De Vlaamse 
overheid komt die dag graag naar de Abdij om de 
relaties te bestendigen of te vernieuwen. Belangrijk is 
dat het gesprek met elkaar gaande blijft. En de oesters, 
die kunnen we altijd ook nog in Vlaanderen eten.’’
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peter kamstra - clusterdirecteur bedrijven zeeland abn amro johan mesu - kantoordirecteur abn amro meespierson

We verbinden graag onze 
naam aan de Oesterpartij
Vanaf het tweede of derde jaar is ABN AMRO betrok-
ken bij de Oesterpartij. De link tussen ABN AMRO en de 
Oesterpartij is het Zeeuwse bedrijfsleven, met name de 
visserij- en schaal- en schelpdierensector. Mesu: “Als er 
één bank is die de Oesterpartij omarmt dan is het ABN 
AMRO. Wij kennen de bedrijven goed en een groot deel 
van onze relaties is er aanwezig.”

ABN AMRO MeesPierson is de Private Bank van ABN 
AMRO. Johan Mesu: “Wij hebben veel te maken met 
(vermogende) particulieren en met ondernemers. En 
overigens ook met stichtingen en verenigingen. Als 
Private Bank willen we groeien. Dat kan met name als 
je ondernemers in je bestand hebt. Op de Oesterpartij 
is deze doelgroep bij uitstek aanwezig, daarom is het 
voor ons een belangrijk sponsorschap. We laten onze 
relaties graag de meerwaarde zien van een Private 
Bank die nauw samenwerkt met het Bedrijvencluster 
van dezelfde bank. We kunnen hen op die manier van 
a tot z begeleiden en adviseren. Bovendien vind ik 
de Oesterpartij een mooi platform, een van de beste 
netwerkbijeenkomsten in Zuidwest-Nederland. We 
verbinden er daarom graag onze naam aan.”

Voor ABN AMRO als hoofdlabel is ook de overheid 
belangrijk. Mesu: “We voelen ons nauw betrokken bij 
wat er hier in de provincie gebeurt, zeker bij die zaken 
die voor onze bedrijfsklanten van belang zijn: infra-
structuur, havenontwikkeling, Westerschelde.” Peter 
Kamstra, clusterdirecteur Bedrijven Zeeland bij ABN 
AMRO, vult aan: “Overheid en bedrijven in de visserij-
sector zijn nauw met elkaar verbonden, bijvoorbeeld 
als het gaat om milieuwetgeving. Doordat wij klanten 
uitnodigen voor de Oesterpartij stellen we hen in de 
gelegenheid contacten te leggen met politici. We zijn 
daarin een bruggenbouwer.”

Mesu en Kamstra roemen de kwaliteit van de 
Oesterpartij. Van het evenement op zich, maar ook 
van het publiek dat erop afkomt. “Er is een goede mix 
van Belgen en Nederlanders”, zegt Mesu. “Maar het is 
vooral een echt netwerkevenement. Je kunt van tevo-
ren aangeven wie je graag wilt spreken. Die contacten 
worden gefaciliteerd vanuit de organisatie. Dat geldt 
ook voor de uitnodigingen. En ja, ik houd absoluut van 
oesters. Ik heb ze overigens wel moeten leren eten. 
Maar inmiddels kan ik ze zeer waarderen.”

Europa is het thema van dit jaar. De grote uitdaging is 
volgens Mesu, hoe we Europa bijeenhouden. Volgens 
Kamstra ontbeert Europa vertrouwen. Kamstra: “Het 
huishoudboekje van Europa is veel beter op orde dan 
dat van Amerika. Maar wij kunnen tekorten in Europa 
niet compenseren. Niemand heeft het over het failliet 
van Californië, maar iedereen valt wel over het kleine 
Griekenland. Om terug te komen op dat vertrouwen: 
wat ik belangrijk vind, is dat mensen die bij onze bank 
werken, vertrouwde gezichten blijven. Om onze besten-
dige relaties te houden, is dat vertrouwen nodig.” Mesu 
vult aan: “Bankieren draait om vertrouwen en om 
continuïteit. Dat is ook duurzaamheid.” 

foto: marijana pajovic
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mike sijbrandij - manager sales & marketing evides

De informele ontmoeting

Het hoofdkantoor van Evides Industriewater mag dan 
in Rotterdam staan, met een vestiging in Middelburg, 
met veel stakeholders uit Zeeland en met de Zeeuwse 
wortels die Evides heeft, is de Oesterpartij toch ook  
een soort ‘thuis’feestje. Mike Sijbrandij, manager  
Sales & Marketing, gaat er met veel plezier naar toe. 
“De Oesterpartij is een mooi jaarlijks ijkpunt waarop  
je iedereen weer even spreekt.’’

Sijbrandij heeft grote waardering voor de netwerk-
bijeenkomst. “Dit is meer dan een gezellige jaarlijkse 
ontmoeting. Het is ook de gelegenheid waarop je op 
hoog niveau de mensen kunt spreken die er toe doen, 
zowel provinciaal en landelijk als – niet onbelangrijk 
– uit Vlaanderen. De aanwezigen vertegenwoordigen 
een groot deel van ons werkvlak. En behalve onze 
klanten komen bijvoorbeeld ook afgevaardigden van 
raden van commissarissen naar de Oesterpartij. Het is 
een uniek moment om informeel relaties te bestendigen. 
En dat geldt ook voor de gesprekken met de mensen 
uit de praktijk.’’

Het grensoverschrijdende karakter van de Oesterpartij 
geeft deze netwerkbijeenkomst een toegevoegde 
kwaliteit die voor Sijbrandij van wezenlijk belang is.  
De wrijvingen tussen de Vlaamse en Nederlandse 
overheden zijn bekend; de Oesterpartij biedt op zulke 
momenten een manier om elkaar te blijven ontmoeten 
en te spreken.

Sijbrandij: “Op de Oesterpartij komen genodigden van 
de Zeeuwse en de Vlaamse procesindustrie. Wij richten 
ons ook nadrukkelijk op bijvoorbeeld Antwerpen. Voor 
BASF Antwerpen, een van de grootste werkgevers in het 
havengebied, leveren wij proceswater en demiwater. 
Ter verduurzaming van het watergebruik vervangen 
we het grondwater voor water uit de spaarbekkens van 
de Biesbosch, dus Maaswater.’’

Evides Industriewater richt zich Beneluxbreed op het 
industrieel gebruik van water en op de reiniging van 
industrieel afvalwater. Daarbij werkt de waterleveran-
cier nauw met klanten samen om te verduurzamen. 
Dat geldt niet alleen voor BASF maar ook bijvoorbeeld 
voor DOW in Terneuzen. Voor deze chemieproducent 
wordt het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie de Drie Ambachten (Terneuzen) zodanig gezuiverd, 
dat het hergebruikt kan worden als voedingswater voor 
de productie van demiwater. 

Natuurlijk zijn de oesters en de wijn die geserveerd 
worden goede smaakmakers om het netwerken te 
bevorderen. “Maar de lezingen mogen er ook zijn’’, 
vindt de manager. “De sprekers leveren over het 
algemeen genoeg stof om op het Abdijplein na te 
praten en uit te diepen. Het minisymposium is eigenlijk 
altijd interessant en het muzikale intermezzo houdt 
het luchtig. Misschien dat het iets interactiever zou 
mogen. Bijvoorbeeld in de vorm van een forum of 
panel met gerichte stellingen waar de zaal op zou 
kunnen reageren. Dat zou de betrokkenheid verder 
kunnen vergroten. Het programma is nu vooral gericht 
op ‘zenden’. Aan de andere kant, de formule werkt 
uitstekend, de gasten zijn tevreden why change a 
winning team?’’

foto: michelle muus
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corien van rijn - directeur nxpctd

Persoonlijk contact blijft 
belangrijk
“De kracht van de Oesterpartij zit ‘m in de brug die 
de partij weet te slaan tussen politiek, bestuurders 
en bedrijfsleven. In overleg met de Provincie houden 
we de balans tussen die verschillende sectoren steeds 
goed in de gaten.”

Aan het woord is Corien van Rijn, directeur van NXPCTD 
marketing & events. Zij werkt al vanaf het eerste jaar 
mee aan de Oesterpartij. Samen met Ed van Dantzig 
heeft zij het conceptidee van Ed verder uitgewerkt, de 
Stichting Nationale Zeeuwse Oesterpartij opgericht en 
de organisatie mede op zich genomen. Corien: “In het 
eerste jaar, 2003, hadden we ca. 300 gasten. Nu zijn dat 
er ruim 750. We proberen het aantal gasten niet veel 
meer te laten oplopen. De gastenlijsten zijn niet ieder 
jaar hetzelfde, de issues die spelen en het thema dat 
we kiezen zijn daarin medebepalend. Wij kijken naar 
de relevantie. En verder is de Stichting faciliterend. 
We vragen sponsoren hun genodigdenlijsten door te 
geven, wij zorgen voor de uitnodigingen en ontdubbe-
len de lijsten. Het concept van de Oesterpartij is geba-
seerd op de combinatie van goede en actuele informa-
tievoorziening en een netwerkplatform in een mooie 
ambiance met de juiste mensen. Daardoor kunnen in 
een informele sfeer op een prettige manier zaken aan 
de orde worden gesteld.”

Corien vervolgt: “In principe is er van elke bedrijfstak 
maar één sponsor. Voor de havenbedrijven hebben 
we een uitzondering gemaakt. Zeeland vormt met 
Antwerpen en Rotterdam/Den Haag een belangrijke 
driehoek. De havenbedrijven in dit gebied werken heel 

veel met elkaar samen. Voor hen zijn contacten met de 
politiek en het bedrijfsleven erg van belang. Vandaar 
dat zij allen welkom zijn op de Oesterpartij.” Het thema 
van dit jaar, Europa, is mede gekozen vanwege de hoge 
prioriteit die het heeft op de agenda van Karla Peijs. 
Zij zal dit jaar voor het laatst als Commissaris van de 
Koningin in Zeeland de gasten op de Oesterpartij 2012 
verwelkomen. In maart 2013 zit haar termijn erop. 

Tevreden kijkt Corien terug op de afgelopen negen jaar. 
“Door inzet van verschillende tools je doel bereiken 
en zien dat dat lukt, dat is wat ik het mooie vind aan 
de organisatie van de Oesterpartij. Die inzet is boven-
dien niet eenmalig, maar ontwikkelt zich, evenals het 
resultaat. Niet alleen kwantitatief met meer gasten in 
de loop der jaren, maar ook inhoudelijk en organisato-
risch. We gaan met de tijd mee en blijven aansluiten bij 
actuele zaken. Heel leuk dat we vorig jaar een minister 
te gast hadden: Minister Verhagen van Economische 
Zaken en Landbouw en Innovatie.”

Het concept is volgens haar beslist nog niet uitge-
werkt. ‘Ook al doen we steeds meer digitaal, ruimte 
en tijd nemen om elkaar ook persoonlijk te spreken, 
is heel belangrijk.’ Tijd voor het eten van oesters heeft 
ze overigens nauwelijks. Corien, lachend: “Ik ben op de 
middag zelf heel druk. Alles in goede banen leiden en 
in de gaten houden, gasten verwelkomen. Een enkele 
verdwaalde oester is dan misschien nog net voor mij.”

foto: marijana pajovic
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rudi de meyer - afgevaardigd bestuurder alfaport antwerpen

Het belang van draagvlak

“We zijn een jaar of vijf, zes geleden ‘op’ het netwerk-
platform van de Oesterpartij gestapt toen de onder-
handelingen over de Scheldeverdieping moeizaam 
verliepen en we in het algemeen over de toekomstige 
ontwikkeling van het Schelde-estuarium spraken. 
We constateerden in die tijd dat het  maatschappe-
lijk draagvlak in Nederland niet zomaar gerealiseerd 
was. Zo hebben we kunnen vaststellen dat spreken  
over  ontpoldering een bijzonder gevoelig thema was 
dat raakt aan een soort collectief onderbewustzijn 
van een volk. We hadden en hebben begrip voor die 
gevoeligheid, maar tegelijkertijd moest er evenwicht 
gevonden worden met de natuuraspecten en uiter-
aard ook met de economische verwachtingen. Het was 
Axel Buyse, de toenmalige vertegenwoordiger van de 
Vlaamse Regering in Nederland die ons wees op de 
Oesterpartij als netwerkevenement en het mogelijk 
belang ervan voor het creëren van draagvlak voor de 
Scheldeverdieping. Draagvlak kan politieke besluit-
vorming vergemakkelijken en het leek ons daarom 
een goede zaak daarin te investeren en eraan mee te 
doen, samen met het Havenbedrijf Antwerpen. Zo is 
er elk jaar wel een deel van onze achterban aanwezig 
geweest.

Eén jaar zijn we niet geweest. Dat was in 2009. Uit 
protest vanwege de schorsing door de Raad van State 

in Nederland van de noodzakelijke vergunning voor 
verdieping van de Westerschelde. Het verdrag was 
vrijwel gereed voor ondertekening, maar de relatie 
Nederland – Vlaanderen kwam door deze schorsing 
in een diep dal. We zijn wel sponsor gebleven, ook in 
dat jaar, maar met onze afwezigheid wilden we een 
signaal afgeven. Ik vind het nog altijd jammer dat ik 
daardoor de toespraak van Havenschepen Marc Van 
Peel (Haven van Antwerpen; red.) heb moeten missen. 
Dat moet een heel goede toespraak geweest zijn. Hij 
is historicus en zijn toespraak bevatte verschillende 
historische verwijzingen en verbanden. Ons signaal 
en zijn toespraak lijken overigens wel effect gehad te 
hebben want daarna kwam de ondertekening van het 
verdrag uiteindelijk toch snel tot stand. Hoewel een 
besluit over ontpoldering ook toen nog uitbleef.

Zeeland is voor mij niet onbekend, ook privé kom 
ik er graag. Met Eddy Bruyninckx, CEO Haven van 
Antwerpen ben ik verschillende keren in Zeeland 
geweest. We wilden mensen leren kennen, elkaar met 
de voornaam kunnen aanspreken. We hebben veel 
goede gesprekken gevoerd in goede restaurants. En die 
voor ons herkenbare, ietwat bourgondische cultuur 
gecombineerd met de meer zakelijke, Zeeuwse manier 
van denken en werken, spreekt me aan. En die vind 
ik ook terug bij de Oesterpartij: goede gastronomie, 
prachtige entourage op het historische Abdijplein, 
informele sfeer, de aanwezigheid van mensen met  
verantwoordelijkheden op vele echelons, dat alles 
maakt dat wij graag bij de Oesterpartij aanwezig 
zijn. We sponsoren die graag en we blijven zeker 
komen. Tenzij de bijsmaak over de Hedwigepolder 
wel heel zuur blijft. Ik verwacht ook dit jaar tijdens de 
Oesterpartij wel een allusie van Vlaamse zijde hierover.

En nu vergeet ik nog de oesters. De kwaliteit van de 
oesters op de Nationale Zeeuwse Oesterpartij is memo-
rabel! Evenals het hoge niveau en de eloquentie van de 
mensen die er iets komen zeggen. Dat wil ik absoluut 
meegeven.”

foto: marijana pajovic
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cees siermann - directeur van dantzig communicatiepartners

geen doel, wel als  
strategisch middel
Cees Siermann is als de nieuwe directeur van Van 
Dantzig Communicatieparters (VDCP) toch geen 
onbekende voor de Oesterpartij. Hij bezocht de 
Zeeuwse netwerkbijeenkomst de afgelopen jaren 
vanuit verschillende functies. “De Oesterpartij blijft 
een enorm fijne gelegenheid om relaties, partners en 
andere interessante mensen in een prettige ambiance 
te ontmoeten.’’

Het kantoor van VDCP staat weliswaar in Gouda, 
maar het adviesbureau in strategische communicatie 
wortelt deels in Zeeland. De Oesterpartij is dan ook 
het moment om de Zeeuwse banden aan te halen. 
“Wij nodigen echter ook veel landelijke relaties uit’’, 
vertelt Siermann. “Zij kunnen zelf het principe van 
de Oesterpartij ervaren. Een netwerkplatform van dit 
niveau kan namelijk een uitstekend middel zijn om 
bepaalde doelen op lange termijn te behalen. Zoals de 
Oesterpartij onder andere ingezet is om het Zeeuwse 
verhaal beter in Den Haag te laten horen.’’

En die strategie slaat aan. De aantrekkingskracht van 
de Oesterpartij overstijgt de Provincie. Landelijke 
politici weten in elk geval in september de weg naar 
het Abdijplein te vinden. Zij horen daar wat er speelt in 
het Zeeuwse en bestendigen hun relaties met bijvoor-
beeld de Vlaamse gasten. Landelijk is er belangstelling 
voor deze strategische opzet. Inmiddels heeft VDCP een 
vergelijkbaar evenement georganiseerd in Bergen op 
Zoom. Theater De Maagd en de Markiezenhof waren 
in juni het toneel van Hét West-Brabant Event met als 
thema Maintenance. Siermann: “Dit trok ruim twee-
honderd vertegenwoordigers van overheden en het 
bedrijfsleven uit de Zuidwestelijke Delta. De opzet was 

vergelijkbaar aan de Oesterpartij, zij het dat de hapjes 
gebaseerd waren op de streekproducten aardbeien, 
asperges en ansjovis.’’

De Nationale Zeeuwse Oesterpartij is voor de provincie 
Zeeland een strategisch instrument, stelt Siermann 
vast. De bijeenkomst biedt de Commissaris van de 
Koningin de ruimte om het economische beleid op 
verschillende manieren te belichten. Hij vindt het 
daarom niet vreemd dat de verschillende overheden 
ruim vertegenwoordigd zijn. “Wij streven in het uitno-
digingsbeleid naar een balans tussen het bedrijfsleven 
en de overheid. Maar de brede delegatie van overheden 
is wel een van de onderscheidende kenmerken van de 
Oesterpartij.’’

Volgens de directeur past de opzet van de Oesterpartij 
uitstekend bij deze tijd. “Veel communicatie verloopt 
digitaal om efficiënt te kunnen schakelen. Toch gaat 
het uiteindelijk ook om het schudden van handen, 
elkaar in de ogen kijken en het aftasten van elkaars 
belangen. Door de ontmoeting ontstaat vertrouwen.”

“Deelname aan dit evenement heeft een positief effect 
op alle genodigden’’, vervolgt Siermann. “Er zijn heel 
wat samenwerkingsverbanden ontstaan en relaties 
versterkt. En – toch ook niet onbelangrijk – de allure 
van de Oesterpartij straalt ook af op de genodigden. Zij 
behoren tot de groep die er voor de Provincie toe doet. 
Ook dat heeft een positieve invloed op de aanwezigen.’’

foto: focko van dantzig
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Xavier aelterman van restaurant de Campveerse Toren uit Veere maakt het 
gerecht Zeeuwse strandwandeling. “Schelpdieren, handgepelde garnalen, 
verse vis, zeegroenten dat is wat bij me opkomt als ik langs het Zeeuwse strand 
wandel. Voeg daar aardappelen uit de Zeeuwse klei aan toe en ik heb genoeg 
ingrediënten om dit ‘visitekaartje’ van Zeeland te maken.” vertelt Xavier. 

ingrediënten bereiding

Voor het “zand”
1.  Rol de staartstukjes van de paling door de maïzena en 

frituur die op 190C° totdat ze helemaal doorbakken zijn. 
Laat de paling uitlekken en zout ze na. Vervolgens met de 
rest van de ingrediënten tot een poeder malen en nadrogen 
in een oven op 120C°.

Voor het aardappelschuim
1.  Gaar de geschilde aardappelen in het zeewater, totdat ze 

gaar genoeg zijn voor puree. 
2.  Mix in de blender de warme aardappelen met de 10 cl 

kookvocht.
3.  Voeg er de olijfolie en de room aan toe, en meng het geheel 

nog even in de blender. Zeven en in een kidde doen. 
4.  Voeg op een halve liter 1 patroon toe en hou de kidde warm 

tot het moment van serveren.

Voor de “marshmallow” van zeewater
1.  Week de blaadjes gelatine 10 minuten in koud water en 

knijp ze daarna uit.
2.  Breng de 15 gram zeewater met de olijfolie aan de kook en 

los daar de gelatine in op. 
3.  Giet dit in een kom van de keukenmachine en laat die 

ongeveer 2 minuten draaien. 
4.  Voeg hierna de 150 gram zeewater en klop het tot een 

luchtige massa gedurende 10 minuten. 
5.  Stort het schuim in een bak en laat het door en door koud 

worden. Snij de marshmallow in kubussen van een halve 
centimeter en rol die door het “zand”.

Voor de schelpdieren
1.  Gaar de kokkels en mosselen in aparte pannetjes met 

deksel, in een bodempje zeewater tot ze openspringen. 
2.  Haal ze dan van het vuur af en hou warm tot serveren. 

Breng op smaak met gemalen peper.

Voor de kabeljauw
Verdeel de kabeljauwfilet in 4 gelijke stukken en pocheer die 
in het gastronomische zeewater. Breng op smaak en hou de 
vis warm tot serveren.

Zeeuwse strandwandeling

20 st kokkels
20 st mosselen
20 st garnalen, handgepelde
50 gr. zeekraal
1 bakje komkommercress
200 gr. kabeljauwfilet
1 lt gastronomisch zeewater

Voor het aardappelschuim
250 gr. bintjes
125 gr. room
10 cl kookvocht van de aardappelen
6 cl olijfolie
zout en gemalen peper

Voor de marshmallow
150 gr. gastronomisch zeewater
15 gr. gastronomisch zeewater
10 gr. gelatineblaadjes
2 cl olijfolie

Voor het “zand”
10 gr. paling, staartstukjes
20 gr. sesamzaad, geroosterd zeewater
6 gr. gedroogde zeewier
1 el maïzena

Sjaak jobse van het team van Plat de Zélande ging aan de slag met het motto 
‘Doe meer met mosselen’. Het resultaat is een heerlijk gerecht met gezonde 
Zeeuwse producten. Ook lette de kok op duurzaamheid. “in onze branche komt 
vaak overproductie voor. Ook verdwijnen veel producten in de afvalbak als ze 
over de datum zijn. Dat is niet altijd nodig. als iedereen zich daarvan bewust 
is, sparen we samen de wereld.” Sjaak ging bij dit gerecht uit van de complete 
mossel, die overigens niet per se van topkwaliteit hoeft te zijn. Ook kleinere 
mosselen zijn geweldig van smaak en goed in dit soort gerechten te verwerken.

ingrediënten bereiding

Paella
Kook de tarwe in bouillon en saffraan. Bak de groenten in olie. 
Bak de mosselen in olie. Meng het geheel en breng op smaak 
met de kruiden.

Steak van mossel
Meng alle ingrediënten zeer koud door elkaar en maak er 
een rol van met behulp van plasticfolie. Gaar in mosselvocht 
of visbouillon in 10 minuten. Koel de rol en snijdt er 4 mooie 
plakken van 2 cm dikte van en verwarm deze in braadpan of 
oven.

Mosselsaus
Kook mosselvocht met crème frâiche tot de helft in. Groenten 
meegaren en licht binden.
Serveer op een bord.

Steak van mossel met Zeeuwse paella

Voor de paella
65 gram tarly van Zeeuwse Vlegel 
65 gram klein mosselvlees
15 olijfolie
65 gram wortelreepjes
75 gram preiringen
100 gram bleekselderijstukjes
150 ml mossel/visbouillon
peper
saffraan/kurkuma

Voor de steak van mossel
125 gram gehakte vis
175 gram mosselen
50 ml room
10 gram bieslookringetjes 
viskruiden
peper
zout

Voor de mosselsaus
120 ml mosselvocht
80 gram crème frâiche
20 gram fijne mosselgroenten
bindmiddel [b.v.: maïzena]
peper
kruiden
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Chefkok mart Scherp van restaurant Scherp in middelburg laat zien dat je met 
de Zeeuwse Zilte Zaligheden een heerlijk gerecht kunt bereiden. echt Zeeuwse 
Tong met schelpdieren uit de Zeeuwse wateren. 

ingrediënten bereiding

1.  Kook de mosselen met wijn, ui, bleekselderij, peper en 
laurier. Pel de mosselen.

2.  Doe het kookvocht in een pannetje, laat inkoken tot de V. 
Blancheer V bos bladpeterselie en draai helemaal glad in 
keukenmachine.

3.  Bind het warme mosselvocht met de boter, crème fraiche en 
de bladpeterselie.

4.  Stoom de zandvrije kokkels, tapijtschelpjes tot ze net gaar 
zijn en haal ze uit de schelp. (houd van alle schelpdiertjes 
een paar achter die nog in de schelp zitten om te garneren)

Risotto
Fruit de rijst aan met gehakte sjalot en knoflook in olijfolie 
en zet hem op met 3 dl kippen bouillon en een paar draadjes 
saffraan. Ongeveer 20 min. zachtjes koken, onder voortdurend 
roeren indien nodig bouillon bijvoegen, daarna warm houden. 
Vlak voor het afmaken mosselen en kokkels toevoegen. Breng 
op smaak met peper en gehakte bladpeterselie

Linten van courgette
Snijd dunne courgette linten op de mandoline.
Warm de linten zeer kort in olijfolie en breng op smaak.

Zeeuwse tong
Knip van de ontvelde tong de kantgraatjes en de kop eraf. 
Smeer de tong in met olijfolie en schroei de filet aan beide 
zijdes kort aan in een zeer hete pan kort tot hij goudbruin 
ziet. Breng op smaak. Leg gelijk op een plateau en gaar kort 
verder in de oven 150ºC. Desgewenst 1 zijde fileren zodat de 
graatjes mooi zichtbaar zijn.

Schelpjes
Verwarm de schelpdiertjes met schelp kort in het kookvocht 
voeg chorizo en tomaat en wat bladpeterselie toe. Verdeel op 
bord.

Opmaak
Modeleer de risotto met een ijsknijper op een bord en leg de 
tong filet mooi in het midden. Rol de courgette linten op en 
lepel de saus op bord.

Tip
Serveer met Zeeuwse zeekraal.

gegrilde Zeeuwse tong met Zeeuwse 
schelpdieren

zeeuwse tong 200 gr. 4 st
400 gr. mosselen
100 gr. oosterschelde kokkels
100 gr. zeeuwse tapijtschelpjes
1 eetlepel gesneden chorizo
1 tomaat in blokjes gesneden ontdaan van zaad en vel
10 draadjes saffraan
1 eetlepel crème fraiche
50 gr. koude ongezouten roomboter blokjes
3 dl kippen bouillon
V bos bladpeterselie + 1 eetlepel gesneden
peper en zout
1 sjalotje fijngesneden
1/4 teentje knoflook fijngesneden
1 dl droge witte wijn
1 ui gesnipperd
150 gr. bleekselderij
1 blaadje laurier
1 groene BIO courgette
zeeuwse zeekraal (indien voorradig)
150 gr. risotto rijst

Chefkok marco adriaanse van restaurant Peper & Zout in middelburg vertelt 
het recept van bouillabaise. Dit recept is voor 4-6 personen en de vulling dient 
royaal te zijn met ongeveer 250 gram vis per persoon.

ingrediënten bereiding

1. Fruit de prei, bladselder, ui en venkelblokjes aan.
2.  Voeg de knoflook, steranijs, cayenne peper, tijm, laurier, 

saffraan toe en neem dit even mee.
3.  Nu kan de tomatenpuree erbij, na het ontzuren afblussen 

met de witte wijn en sinaasappelsap.
4.  Bak de karkassen, garnalen doppen en gamba pellen aan in 

de knoflookolie, mag best kleuren maar niet te veel.
5.  Afblussen met cognac en toevoegen aan de groenten.
6.  Bouillon toevoegen en aan de kook brengen, afschuimen en 

1 V  uur laten trekken.
7.  Passeren door een zeef en eventueel licht binden met een 

getomateerde roux.
8.  Op smaak brengen met ricard, cayenne peper, zout & 

knoflook.

Voor het garnituur
250 gr per persoon visfilet bijvoorkeur vissen als griet, tarbot, 
poon, kabeljauw, roodbaars, tong, zeebaars

Mosselen & Hollandse garnalen, optioneel; kreeft

Zeekraal en/of lamsoren, julienne van prei, wortel, 
kwartringen ui en fijne venkel (snijmachine)

Rouille, brood, croutons & Gruyère

Wijn
Kruidige wijn uit de omgeving van de Provence.
Bijvoorbeeld Picpoul de Pinet of witte Chateauneuf du Pape.

bouillabaisse

3 liter visbouillon
250 gr. garnalen doppen
1 kg kreeftenkarkassen
250 gr. gamba pellen 
250 gr. visfilet
0.25 dl knoflookolie
250 gr. venkelblokjes
1 grote gesnipperde ui
1 prei
V bos bladselderij
3 tenen knoflook
steranijs, cayenne peper, tijm, laurier, saffraan
zestes & sap van 3 sinaasappels
100 gr tomatenpuree 
1 dl witte wijn
V dl ricard
V dl cognac
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Chefkok Paul melis van restaurant de gespleten arent uit middelburg vertelt 
hoe je het beste een gebakken kabeljauw kunt bereiden.

Thema’s Oesterpartij 
2003 Zeeland: dichterbij dan je denkt (cross talk setting)
2004  Samenwerking Nederland/Vlaanderen binnen  

Europese context
2005 Economie en ecologie in evenwicht
2006 Kust en veiligheid
2007  Water (met in het bijzonder aandacht voor: kwaliteit, economische 

belangen, aquacultuur, energiewinning en transport over water)
2008 Nieuwe Verbindingen - Economie en Ecologie
2009 Deltatechnologie - Werk in uitvoering
2010  Biobase Europe Versterken-Vernieuwen-Verbinden
2011  Kanaalzone - grenzeloze groei tussen Gent en Terneuzen
2012 Europa: economische kracht voor Zeeland

ingrediënten bereiding

1.  Fruit de risotto rijst in een pannetje samen met wat sjalot.
2.  Giet er de morielje jus op met een scheut kippenbouillon 

en wat zout.
3.  Kook de risotto op laag vuur gaar in ongeveer 18 minuten.
4. Was de morieljes.
5. Maak de zwarte knoflook schoon en snij in kleine stukjes.
6.  Doe het witbier en een klein scheutje azijn in een pan, doe 

er evenveel eidooier bij, een klein beetje mosterd en peper 
en zout.

7.  Klop schuimig, au bain Marie, tot de dooiers gaar zijn en 
roer er de geklaarde boter door.

8.  Brand de gepelde en gevliesde hazelnoten in een pannetje.
9.  Bak de kabeljauw filets op de huid totdat ze mooi krokant 

zijn, draai om en laat rustig doorgaren met het vuur uit.
10.  Doe bij de gare risotto een scheutje room, de Parmezaanse 

kaas, zwarte knoflook en wat fijngesneden morieljes. 
Afsmaken met peper en zout.

11.  De overige morieljes stoven in een beetje boter, sjalot, 
morielje jus en peper en zout.

Dresseer de borden naar eigen inzicht.

gebakken kabeljauw

kabeljauw filet
risotto rijst
morieljejus
verse morieljes
parmezaanse kaas
kippen bouillon
ongezoete slagroom
zwarte knoflook
hazelnoot
witbier
eieren
geklaarde boter
peper en zout
mosterd
azijn
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protocolbureau

Hoe haalt u meer 
rendement uit uw netwerk?
Onze visie op relatiemanagement geeft het antwoord 
op dit vraagstuk. Het traditionele protocol, zoals in de 
loop der eeuwen ontwikkeld door de Europese 
monarchieën, heeft zich getransformeerd tot een 
eigentijdse versie van relatiemanagement. 

Het Protocolbureau is een ‘strategic networking’ 
consultant. Het bureau organiseert en ontwikkelt 
relatiebijeenkomsten en officiële evenementen voor 
het bedrijfsleven en de overheid. Onze protocolspecia-
listen assisteren op deze evenementen als hosts, 
ushers, liaison officers, ceremoniemeesters, coördina-
toren of organisatoren. 

Het Institute of Protocol The Hague traint studenten 
en cursisten in professioneel relatiemanagement. De 
trainingen combineren de onderwerpen ‘strategic 
networking’ met toegepaste diplomatie, modern 
protocolmanagement en eventmanagement. 
Deelnemers zijn diplomaten, organisatoren van 
evenementen, marketing- en communicatiemana-
gers, customer relationship managers en 
protocolmedewerkers.

De Zeelandbrug

Op de markante foto op de voorzijde staat een uitsnede van de 
Zeelandbrug. Geopend in 1965 door Koningin Juliana. Deze brug 
staat in meerdere opzichten symbool voor Zeeland en de relatie 
van Zeeland met Den Haag en in Europa. De brug was een Europese 
mijlpaal. Ten tijde van de opening was het de langste brug van 
Europa. Koningin Juliana sprak dan ook niet alleen met Nederlandse 
maar ook met Europese trots haar mooie woorden bij de opening.

De Zeelandbrug verbindt twee eilanden. Europa groeide langzaam 
van een eilandenrijk met puur nationale belangen naar een 
economische en internationale eenheid. Maar met behoud van 
culturele verschillen en eigenheden. Zo heeft de Zeelandbrug 
een bijdrage geleverd aan het verminderen van de sterke 
eilandencultuur in Zeeland, terwijl de culturele bijzonderheden van 
de verschillende eilanden behouden bleef. 

Begin zestiger jaren werden grootse plannen gemaakt voor de 
Deltawerken. Maar Zeeland was eigenzinnig en wilde met de bouw 
van de brug niet wachten op het finaliseren van deze plannen. De 
bouw werd dan ook een eigen Zeeuws initiatief. Het is deze zelfde 
eigenzinnigheid die tien jaar geleden de basis vormde voor de 
behoefte om het Zeeuwse geluid te versterken in Den Haag. De 
Nationale Zeeuwse Oesterpartij is een resultaat daarvan.

Meer overdrachtelijk staat de Zeelandbrug voor het leggen van een 
vaste verbinding. Ook dat is wat de Nationale Zeeuwse Oesterpartij 
doet, al tien jaar. Het leggen van vaste verbindingen tussen politiek 
en bedrijfsleven, tussen Zeeland, Den Haag, West-Brabant en 
Vlaanderen.

De Zeelandbrug viert in 2015 haar vijftigste verjaardag. De brug 
heeft een vaste plek verworven in de hoofden en harten van de 
Zeeuwen en iedereen die Zeeland bezoekt. Zo ook de nog relatief 
jonge, maar wel volwassen Oesterpartij. Ook deze heeft inmiddels 
een vaste plek gekregen in bestuurlijk en ondernemend Zeeland, 
West-Brabant, Vlaanderen en Den Haag. De Zeelandbrug verbindt.




