Verken een plekje uit de Zwinstreek
Naam: De Marolleput .......................................................................................
Locatie: Nieuwvliet ..........................................................................................
Beschrijving:

Vaak rij je er langs en lees je keer op keer weer het woord. Marolleput. Maar wat betekent het, of hoezo
een put? Ik zie geen put. Na veel studie en onderzoek (2010), in het kader van de Staat-Spaanse Linies
waarbij het haventje van de Marolleput weer in ere hersteld is, zijn er verschillende archeologische
onderzoeken geweest. Tijdens de afgravingen waren er mooie lagen van veen, zeeklei en schelpen en
zoetwaterschelpen te zien. Al deze verschillende lagen vertellen de verhalen van het landschap eeuwen
terug. Natuurlijk zijn er allerlei kaarten en andere documenten, waarop te zien is dat er op de Marolleput
een haven is geweest. De zichtbare lagen vertellen veel. Zo ook de vondsten die hierdoor naar boven
komen. Te denken valt aan allerlei scherven van kannen, schalen, potten etc. Tijdens het graven was er
iets opmerkelijks te zien. In de laag boven de veenlaag waren duidelijke gaten gegraven dwars door de
haven heen. Er waren enkele putten naast elkaar te vinden. In deze putten waren resten van vlas te
vinden. Men kan daaruit concluderen dat het haventje na afsluiting van de zee, als vlasrootput is gebruikt
(14de eeuw). Dit werd doorgaans gedaan in afgedamde putten/sloten. In deze putten/sloten werden
vlasschoven geplaatst, het water werd er ingelaten en vervolgens werd het afgedekt met graszoden en
modder. Op deze manier werd het rottingsproces op gang gebracht. Na enkele weken worden de
graszoden verwijderd en kunnen de vlasschoven naar boven gehaald worden. De doorweekte bossen
worden te drogen gelegd op de velden. De zon en de wind doen hun werk. Deze manier van rotting gaat
gepaard met stank, die ontstaat door bacteriën. Het gecontroleerde rottingsproces is nodig om de pectine
van de stengels van het vlas te verwijderen, en de vlasdraad over blijft. Nu komen we bij de
naamsverklaring van de Marolleput. “Morelle” staat voor stinkend, zwart en donker.
Maar Morelle is wat anders dan Marolle. De naamsverandering is later ontstaan na de 80-jarige oorlog. In
deze oorlog is dit gebied verschillende keren onder water gezet. Door eb en vloed, ontstaan er grote
schorregebieden. De mensen trokken weg en konden zich niet verweren tegen de zee. Na jaren kwamen
er weer wat mensen. Eerst schaapsherders en later kwamen de hugenoten uit Noord-Frankrijk zich hier
vestigen. Ook was het schorregebied een schuilplaats voor vele meerkoeten. De volksnaam voor
meerkoet is ook wel Marolletje. Men denkt dat vanaf deze periode de Marolleput zijn huidige naam heeft
gekregen. Naamsverandering heeft natuurlijk ook te maken met de franse taal van de hugenoten.
Op dit moment zoekt de fauna en flora zijn weg in en om het haventje. Er heeft onder andere de
zilverreiger zich al gevestigd. Het is een aanwinst voor het Zeeuws Vlaamse landschap. Voor fietser en
wandelaar een mooie plek om te genieten van de rust en het uitzicht wat hier geboden wordt.

