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Inleiding
Zo was het | Zo is het – Sluis is niet het eerste boek over Sluis en het zal ook niet het laatste zijn. Het idee om dit 
boek te maken is vorig jaar ontstaan, nadat in de zomer van 2013 een gelijkaardige publicatie over Aardenburg 
het licht had gezien. Ook de uitgave over Sluis vertelt het verhaal van een dorpskern: beelden van vroeger, 
beelden van nu en verhalen nu verteld over vroeger. Met een boek, een wandeltentoonstelling en een website 
speelt Zo was het | Zo is het - Sluis in op de herkenning en de verwondering.

Sluis heeft altijd een aparte plaats ingenomen in de Zwinstreek. Het stadje staat synoniem voor dagjesmensen 
en andere toeristen, kledingwinkels, drogisterijen, restaurants, terrasjes en gezelligheid. “In Sluis liepen altijd 
vreemden rond”, is een uitspraak van één van de Sluizenaars die we interviewden. Vreemden die niet vreemd 
zijn, maar mensen die er zich thuis voelen. Van de Engelse toeristen die al voor de Tweede Wereldoorlog met 
de tram, de bus of de boot naar het stadje afzakten om te genieten van thee met kramiek tot de hedendaagse 
flanerende mensen al dan niet met een aankoop uit een winkel in de hand.

Mensen zoeken mensen op. Vroeger en nu. Sluis is meer koopstad geworden. De bezoekers, voornamelijk uit 
het vlakbij gelegen België, komen naar Sluis om te kopen, te drinken, te eten en gezien te worden. Ze struinen 
door de stadskern, die bestaat uit twee parallelle winkelstraten. Velen gaan van de Kaai tot aan molen De Brak 
en keren terug via de Kapellestraat, langs het belfort en de Groote Markt tot op het Walplein; voorbij winkels, 
restaurants, cafés, seksshops. Sluis als trefpunt: je komt er mekaar tegen.

Sluizenaars hebben veel zien veranderen. Voor de oorlog werd het straatbeeld gedomineerd door voetgangers, 
wat fietsers en paarden. Er reden misschien tien auto’s rond. Voorts stoomde de tram door twee belangrijke 
straten. En er was een haven waar altijd bedrijvigheid was. De Tweede Wereldoorlog was onverbiddelijk voor de 
inwoners. Na de bombardementen in oktober 1944 bleef er nauwelijks meer over dan wat smeulend puin. Een 
hele gemeenschap kapot geschoten. Het dodental viel mee. Gelukkig maar, al is elke dode in een oorlog er één 
te veel.

Toch verrees Sluis weer uit zijn as. Want de inwoners zijn ondernemers. Ze bouwden de structuur weer op. Niet 
alleen het eigen alledaagse leven, ook het Sluis waar iedereen welkom is. Het naoorlogse Sluis ging met de tijd 
mee: grotere winkels in het centrum, nieuwbouwwijken richting wallen, elk jaar wat toeristischer. De deuren van 
de winkels gingen open bij het opstaan en pas weer dicht als het bedtijd was. Ook op zondag. Zeven dagen op 
zeven.

Dit boek is niet alleen het verhaal van het huidige Sluis. Het is ook het verhaal van vallen en opstaan. Het verhaal 
van alle dag. Het verhaal van keuzes maken. Het verhaal van handen uit de mouwen. 



Zo was het | Zo is het – Sluis is opnieuw een blijvende herinnering, waarbij foto’s spreken en woorden beelden 
oproepen. Beelden en verhalen die door de tijd zijn meegenomen, maar die met dit project een plaats krijgen 
in het collectief geheugen. Een tijdelijke wandeltentoonstelling door Sluis prikkelt het lichaam en activeert 
de geest. De website richt zich op het verhaal aan de hand van fragmenten uit interviews die op video zijn 
vastgelegd. Met dit boek zal de tijd van toen niet terugkeren. Dat hoeft ook niet. Maar de beelden en de daarbij 
horende verhalen moeten we wel koesteren.

Voor dit boek gaat onze dank uit naar Drukkerij Durenkamp die meteen bereid was de productie op zich te 
nemen. Delta Zeeland Fonds steunde de voorbereiding van het project. Dank ook aan de Stichting Pro-Artes 
voor het indienen van het plan, Peter Verdurmen voor de hedendaagse straatfoto’s, de bruikleengevers van de 
oude prentbriefkaarten en foto’s en de Sluizenaars die ons hun verhaal hebben verteld.

André Bauwens - Estelle Slegers Helsen
www.zowashetzoishet.nl 



KAAI
Heel de Kaai was café. Het was er altijd druk. 
Dat had ook te maken met de boot Jacob 
van Maerlant die over de Damse vaart een 
dagelijkse verbinding onderhield met Brugge. 
“Onderweg meerde de boot aan in Hoeke en 
in Damme. Aan de Witte Hofstee en aan de 
brug van Oostkerke werd aangelegd als er een 
rode vlag uithing. In Hoeke kwam de douane 
aan boord”, getuigt Charles Verstraete.

Els Hermans nam als kind met de hele familie 
vaak de boot voor een uitstap naar Brugge. 
“Daar kochten we wel eens kledij en voor we 
terugkwamen, kregen we een glas limonade.” 
“Zo’n tocht duurde anderhalf uur en je kon 
ook buiten zitten”, weet Elodie Dusarduijn-
Quataert nog. Rinus Leenhouts: “Er konden 
ook pakjes mee.”

“Op de boot werkte ook een Rus”, zegt André 
D’hoore. “Die was gek op pinda’s. We renden 
als kind altijd naar de boot om er als eerste aan 
te komen. De eerste mocht dan in de Albert 
Heijn een tipzak met pinda’s gaan kopen. Als 
beloning kreeg je van die Rus een handvol 
pinda’s.” 

“Ook Sinterklaas kwam met de boot uit 
Brugge op de Kaai aan. In die periode was het 
allemaal slik. De bomen die er stonden waren 
met planken beschermd tegen wegglijdende 
wagens”, zegt Wilhelmina Risseeuw-Verhage.

Sluis stond ook bekend om het bancaire 
toerisme. Daar waren niet alleen de banken 
goed mee, maar de hele middenstand. 
“Terwijl de mannen op een terras een borrel 
of een pint dronken, stonden hun vrouwen 
in de bank aan te schuiven om hun geld te 
keren”, zegt Elodie Dusarduijn-Quataert. Dat 
was de glorietijd van het knippen en innen 
van aandelencoupons. “Ook aardewerk van 
Makkum was zeer in trek bij de Belgen. Mijn 
schoonouders verkochten dat in hun winkel 
aan de Kaai.” Julien du Fossé besluit: “Ik sprak 
met een bankdirecteur die voorspelde dat het 
met Sluis gedaan zou zijn als de banktoeristen 
weg zouden blijven. Hij heeft ongelijk 
gekregen.” 



De westzijde van de Kaai met zijn statige patriciershuizen in 1933. Veel van die huizen beschikten over 
souterrains met ramen boven de begane grond. Op de voorgrond is de gedenksteen te zien die herinnert aan 
het doortrekken van de Damse vaart tot in de haven van Sluis.
Collectie G.A.C. van Vooren





Zicht op de Nieuwstraat rechts en de Plompe Toren vanaf molen De Brak. Op de achtergrond links ligt de rooms-
katholieke kerk in de Oude Kerkstraat. Voorts staat op de achtergrond het belfort met ernaast het torentje van de 
Nederlands hervormde kerk.
Collectie Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen

PL
O

M
PE

 T
O

RE
N



Zicht op Nieuwstraat in 
1959 vanaf de hoek van 
de Kapellestraat met de 
Beestenmarkt. Links hotel café 
restaurant ’t Hoekje van de 
familie Smallegange. Rechts op 
de hoek van de Nieuwstraat met 
de Beestenmarkt de winkel van 
de familie Murijn die onder meer 
souvenirs verkocht.
Collectie Marianne van Kerschaver 

Links de hoek van de Geweldigerstraat 
met de Nieuwstraat omstreeks 1900. 
Aan de muurankers te zien dateren de 
eerste panden uit 1648. Vormden ze ooit 
een geheel? Voorts wordt er op deze 
zomerse dag gevlagd. Kennelijk is het 
een feestdag. In het midden een stevige 
transportwagen. Uiterst rechts een 
pakhuis.
Collectie Archief gemeente Sluis
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Colofon
André Bauwens (Oostburg, 1953) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is sedert 
1993 bestuurslid van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen en eindredacteur van de publicaties van 
die vereniging. Hij publiceert regelmatig over de geschiedenis van zijn streek.

Estelle Slegers Helsen (Mol, 1965) organiseert en creëert projecten omtrent erfgoed, cultuur en media. Hierbij 
speelt communicatie een belangrijke rol. In 2010 kwam ze in West-Zeeuws-Vlaanderen wonen om ook daar actief 
deel te nemen aan het dagelijkse (culturele) leven en zich in die zin ook in te zetten.

Peter Verdurmen (IJzendijke, 1953) is fotograaf met een grote betrokkenheid met Zeeuws-Vlaanderen. Hij heeft, 
al dan niet in samenwerking met anderen, diverse fotodocumentaires op zijn naam staan.

Voor dit boek is gebruik gemaakt van de fotocollecties van: Gemeente Sluis, Heemkundige Kring West-Zeeuws-
Vlaanderen, R. Heijens, M. van Kerschaver en wijlen G.A.C. van Vooren.

Onze dank gaat voorts uit naar de inwoners en oud-inwoners van Sluis die bereid waren zich te laten 
interviewen: A. D’hoore, E. Dusarduijn-Quataert, J. du Fossé, R. Heijens , E. Hermans, M. Leenhouts , A. Ohms,
G. van Poecke, W. Risseeuw-Verhage, C. Verstraete.
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