Tijdens de Dorpsraadvergadering van dinsdag 25 september 2007 is het eerste exemplaar van de nieuwe
Zoutelandse vlag aan de Dorpsraad aangeboden.
Het idee achter deze vlag is om Zoutelande een duidelijker eigen identiteit te geven en is ontstaan door een
particulier initiatief van Piet Pattenier het ontwerp is van Paul-Pieter Pattenier.
De verkoop gaat verzorgd worden door Koets casual.

Op veler verzoek de uitleg van het oude Gemeente wapen van Zoutelande welke centraal staat in de nieuwe
vlag.

In goud, een rode leeuw en over alles heen
een blauwe barensteel.
Dit wapen is tevens het geslachtswapen
Van Soutelandes, gesproten uit het bloed der
eerste graven van Holland, en van de eerste
heren van deze plaats afkomstig.
Het wordt in de 17e eeuw al als heerlijkheidswapen genoemd
Wapen: Dit is het wapen van het geslacht Van Zoutelande, dat pretendeerde af te stammen van de graven
van Holland. Het wapen is dan ook het Hollands grafelijke, met op de leeuw een barensteel, als
onderscheidingsteken voor een jongere tak. Het wapen komt voor op de wapenkaart van Smallegange (
1696 ) en werd op 31juli 1817 voor de gemeente bevestigd.
Barensteel: Oude benamingen zijn lambel of palesteel. Heraldische bijfiguur bestaande uit een tamelijk
korte dwarsstreep met drie afhangende deltavormige stukken, hangers genoemd.
Als er minder of meer dan drie hangers zijn, moet dit aangegeven worden. Zijn gebruikelijke plaats is in het
schildhoofd en hij is meestal blauw of rood. Het wordt veelal gebruikt om het wapen te breken, d.w.z. om
wapens van jongere zonen of takken van de hoofdstam te onderscheiden. Hij komt echte ook als
zelfstandige wapenfiguur voor. In de middeleeuwse wapens is de barensteel veel strakker, een soort
dwarsstreep, iets boven het midden over het gehele schild heen geplaatst met dunne rechthoekige hangers
die als strepen naar beneden lopen.
De bronnen voor deze wijsheid heb ik gevonden in geschiedenisboeken van onderstaande schrijvers in het
Zeeuws Archief .
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Met vriendelijke groet,
Piet Pattenier

