
 

Beste Vrienden,           1  mei 2020 
Vrijheid Nieuwsbrief nr. 3 
 
Opgehokt  
We zijn in min of meerdere mate opgehokt en soms ook wat opgefokt door Covid-19. We moeten nog een 
poosje geduld hebben om vrij te kunnen bewegen. Het goede is dat er op vele vlakken creativiteit voorbij komt 
op digitaal en virtueel gebied, voor nu een alternatief. Er wordt goed gekeken op de vriendenwebsite, dat is te 
zien in de statistiek. Er zijn zo maar meer dan 550 hits in een paar dagen tijd geweest. Iedereen neemt 
kennelijk meer ruimte om te lezen, te kijken en te luisteren. Er staan nieuwe filmpjes over erfgoed, muziek, 
kunst en het bevrijdingsfeest op de site.  
 
Bevrijding  
Waar we niet om heen willen en kunnen is 75 jaar Bevrijding. Landelijk is er veel aandacht in de media. Vele 
activiteiten zijn afgelast of worden door geschoven naar volgend jaar. Op 4 en 5 mei is er een aangepaste 
herdenking op de Dam. De VMSD heeft niet stil gezeten de afgelopen tijd. Naast de vaste tentoonstellingen ligt 
in de 5 kleine musea, de schatkamers van het eiland, het pakket Schouwen-Duiveland Bevrijd! klaar. Op de 
fiets met passe-partout in de omgeving is een mooie beleving. Er wordt gewerkt aan aanpassingen om 
museumbezoek mogelijk te maken in alle musea op Schouwen-Duiveland. De Erfgoedvrienden hebben aan 
panelen en brochure meegewerkt en een oorlogskunstwerk gesponsord. Er is inmiddels een bedankbrief voor 
de donatie van 1000 euro gekomen van de Stichting Cultuur en Erfgoed in Bouwershaven. Let op de 
mededelingen in de lokale media de komende tijd wat openingstijden betreft en op de Website van de VMSD  
klik hier   
 
Blauwe Bolwerk restauratie 
Lisette is op het werkterrein geweest en heeft een gesprek gehad met Dhr. Marcel van Rooyen. Hij is 
werknemer-opzichter van Leenhouts Aannemingsbedrijf, zij restaureren onder andere het Blauwe Bolwerk. 
Leenhouts is een erkend restauratiebedrijf. De timmerlieden en metselaars volgen elk jaar een restauratie 
gerelateerde opleiding of cursus. Zo proberen ze constant bij te blijven. Ook leidinggevenden krijgen extra 
cursussen en er wordt veel geleerd in de praktijk. Bijna iedereen in het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in 
erfgoed. Er is een groepje medewerkers wat de voorkeur geeft aan het restaureren van erfgoed. Zij worden 
zoveel mogelijk ingezet ook bij het Blauwe Bolwerk. Het Blauwe Bolwerk uit 1621 is het restant van een 
historische wal die Zierikzee moest beschermen tegen aanvallen door de Spanjaarden vanaf het water. De 
aannemer vertelt dat de wal in slechte staat verkeerde en gerestaureerd moest worden. Ze wisten dit al uit 
het plan wat er lag. Toen ze begonnen viel aan de bovenkant het metselwerk tegen want er lag redelijk veel 
los. Ze proberen zoveel mogelijk te hergebruiken van de grote blokken die niet meer teruggeplaatst worden 
maken ze kleine steentjes. Er worden ook nieuwe stenen gebruikt, omdat een derde niet meer bruikbaar is. De 
nieuwe natuurstenen moeten bij een leverancier uit België komen. In verband met corona is er een beetje 
vertraging. Ze zijn nu in de groeve aan het produceren, waardoor de aannemer hoopt dat de uitloop meevalt. 
Het natuursteen wat gebruikt is in 1600 is een heel goed en duurzaam product gebleken, het houdt zeewater 
tegen. De stenen uit Wallonië vindt de aannemer niet super speciaal, maar het is de leeftijd van de muur die 
indruk maakt. Er is heel wat afgevochten bij die muur en dat maakt het bijzonder. Af en toe is er wel eens een 
scherf van een steen af, dat kun je interpreteren als een kanonschot. De firma Leenhouts doet het 
bouwkundige deel.  
 

Momenteel is restauratie architect - 
bouwhistoricus Karlijn de Wild van 
bureau Rothuizen uit Middelburg 
onderzoek aan het doen naar de wal. Als 
ze klaar  is komt er informatie van haar  
naar Lisette. In de volgende nieuwsbrief 
worden haar bevindingen +  
fotomateriaal gepubliceerd.  
 

Opbouw                              Vooraanzicht stadswal                     Havenzijde  
toegang Havendijk                                                                         stadsmuur 



 

Riolering Gewelf 
 

Tijdens tuinwerkzaamheden stuit een inwoner van 
Zierikzee op wat lijkt een overwelfd stuk riolering. 
Tijdens een inspectie in 2009 blijkt dat veel riolen 
op de kaart van 1697 bouwkundig weinig zijn 
veranderd. Hier en daar bestaat het netwerk nog 
steeds uit eeuwenoud metselwerk. Het verhaal 
gaat dat jongeren vanaf de Noordhavenpoort naar 
school liepen door het gewelf in de binnenstad. De 
kaart is te zien in het Stadhuismuseum. 
 

Bron: De Kajak van Zierik. 
 
Zuidwellebrug  
 

Inmiddels is er een 
damwand geslagen en 
kan de schade worden 
bekeken en verholpen.  
De hekken op de brug zijn 
verwijderd en worden 
gerestaureerd evenals 
het wegdek. Op de 
achtergrond het 
gemeentehuis. 
 
  

 

Schouwen-Duiveland Bevrijd ! 
De musea van Schouwen-Duiveland: Museumhaven Zeeland, Brusea, Museumboerderij 
Goemanszorg, Brouws Museum en Museum de Burghse Schoole - werken samen om de fascinerende en 
leerzame oorlogsverhalen van het eiland voor een breder publiek te presenteren. In 2020 is het 75 jaar 
geleden dat het eiland is bevrijd. Dit gegeven was de aanleiding om in 2019 de gezamenlijke tentoonstelling 
‘Het laatste oorlogsjaar van Schouwen-Duiveland’ te presenteren. Vanzelfsprekend krijgt deze presentatie dit 
jaar een vervolg met Schouwen-Duiveland Bevrijd !  Voor de presentaties in de musea is een gezamenlijke 
brochure voorbereid. Daarbij zijn veel gegevens, dagboeken, en verhalen geïnventariseerd, met elkaar in 
verband gebracht, gesorteerd en verder uitgewerkt op panelen. Gekozen is voor de opzet met een 
onderverdeling in de volgende thema’s: 

 
Bevrijding - Terugkeer - Berechting - Herstel - Feest 

Met deze thema’s komt naast het laatste oorlogsjaar de periode 
van 1945 tot en met 1949 aan bod. De thema’s bieden een kader 
voor onderzoek, presentatie en educatie. Door de inundatie en 
evacuatie is er tijdens de bevrijding in de hoofden van de weinige 
bewoners nauwelijks ruimte voor bevrijdingsfeesten. De 
geëvacueerden moeten eerst  terugkeren, de schuldigen gestraft, 
de boel opgeruimd en schade hersteld. Pas in 1949 wordt er 
uiteindelijk een groot feest georganiseerd in Zierikzee en wat 
voor een feest! Het duurt maar liefst een week lang. De opzet is 
prachtig geschilderd in aquarel door Wim Abeleven, artisitiek 
leider van het feest.  Klik hier voor het filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=YTNrkghDtZ4&t=92s


 

 Poorterskleding feest 1949 
 Met dank aan Janneke Geluk 

De aanleiding voor het feest is  het 1100 jarig bestaan van Zierikzee. Iedereen doet mee en 
het hele eiland is erbij betrokken. Het wordt een uitgesteld bevrijdingsfeest. Na de 
oorlog zijn materialen en goederen heel schaars. Er moet dus worden 
geïmproviseerd. “Erremoe zoekt list” is een bekend gezegde uit die tijd.  
 
Bij de vijf thema’s passen persoonlijke verhalen van mensen die het hebben 
meegemaakt, de ooggetuigen. Hun aantal neemt snel af. Met een oproep in de 
lokale media voor het melden van namen en het beschikbaar stellen van 
documenten, foto’s, kleding en ander materiaal uit die tijd, zijn de presentaties in 
de vijf musea aangevuld. Zodra het kan gaan de vijf musea open en in deze netwerk 
tentoonstelling zijn een 40 tal panelen met verhalen ontwikkeld. Daarnaast is in  
de musea de Brochure Schouwen-Duiveland Bevrijd! gratis beschikbaar met 
bijzondere en intrigerende verhalen. Het begint natuurlijk met het laatste 
oorlogsjaar, dan komt de bevrijding, terugkeer, berechting, herstel en uiteindelijk  
feest! 
 
Voor de trailer van Tjeerd Muller klik hier “Schouwen-Duiveland Bevrijd!” 
 
Klik op het plaatje om de folder van de tentoonstelling te bekijken. 
 
 

 
 
Muziek Dorine van Dijk op harp  
In Nieuwsbrief nr. 2 werd de koppeling muziek, architectuur en 
kostuumhistorie aangevoerd als een mooie combinatie. Een aantal 
muzikanten maakt thuis muziek uit een bepaalde periode. Dit wordt 
aangevuld met verhalen over architectuur en kostuumgeschiedenis. 
Dorine van Dijk is de eerste gaste, zij is een bekend gezicht want ze  
speelt regelmatig op Schouwen-Duiveland. Dorine stelt zich voor, 
klik hier. Ze speelt het stuk ‘Romance without words’ van Felix 
Godefroid (1818 - 1897) In 1844 maakte de componist - harpist uit 
België een tournee door Nederland. Klik hier voor zijn 
indrukwekkende palmares. Bron: Wikipedia. 
         Klik hier voor het concert.    
ANBI 
Peter Bracke heeft bericht gehad van de belastingdienst dat de ANBI status gecontinueerd wordt. U kunt uw 
donatie volgend jaar aftrekken van de belasting. De Stichting heeft nu aan alle voorwaarden voldaan.   

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2020/04/2.FOLDER_BEVRIJD170320.pdf
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2020/04/2.FOLDER_BEVRIJD170320.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bZMp6xCkQbk
https://www.youtube.com/watch?v=bZMp6xCkQbk
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2020/04/Dorine-van-Dijk-voorgesteld.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Godefroid
https://youtu.be/g4pjL6bhlis


 

 
 
 
 
 
 
 
Kostumering 
De Biedermeierperiode ( 1840 - 1850) valt in deze tijd. Door de industrialisatie heerst er bij handwerkslieden 
en kunstenaars ontevredenheid vanwege grote werkloosheid. Ook op Schouwen-Duiveland is het leven zeer 
armoedig. De burgerij leeft behaaglijk. Maar burgemeester de Crane van Zierikzee doet destijds zijn uiterste 
best om daar verandering in te brengen. Op de homepage staat de compilatie van ‘De Kraankinderen’. U krijgt 
een idee hoe het er aan toeging en hoe de mensen ongeveer gekleed waren. De chique dames hebben een 
smalle taille en dragen wijder wordende rokken, de mouwen strak, met een puntvormig lijfje met accenten 
naar zeventiende eeuws model. Het haar wordt gekapt in pijpenkrullen aan weerszijden onder een elegante 
luifelhoed. Ze dragen daarbij cameeën, bloedkoraal, kleine pareltjes en mitaines - handschoenen. Aan de 
voeten dragen ze platte pantoffelschoenen met rozet of strik en op straat rijglaarzen. De kleding van de 
burgerman bestaat uit een  slippenjas met dubbele rij knopen, vest met horloge, een klepbroek en een 
dasspeld. Op het hoofd prijkt  een hoge kachelpijphoed. Hij gaat op stap met een wandelstok en pijp. De 
schoenen  zijn laag met hakken, het haar was halflang golvend met een sikje of ringbaard. De stoffen van deze 
tijd  zijn  tafzij, moiré, katoen, wol of batist en de tinten  zijn  donker. Bron: Elseviers kostuumgids 
 
Architectuur 
Biedermeier architectuur wordt gekenmerkt door eenvoud en elegantie. Met het begrip Biedermeier wordt in 
de kunst- en cultuurgeschiedenis de periode aangeduid tussen het Congres van Wenen (1815) en de revoluties 
van 1848. De Biedermeier periode heeft geen betrekking op een tijdperk als een geheel. De middenklasse 
groeide in aantal en door middel van kunst en cultuur werd een beroep gedaan op gemeenschappelijke 
gevoeligheden. Hoewel de term zelf een historische referentie is, wordt het meestal gebruikt om de artistieke 
stijlen die opbloeiden op het gebied van literatuur, muziek, (harp!) beeldende kunst en interieur te duiden. Het 
welbekende ronde Biedermeier boeketje is afkomstig uit deze periode. De beroemde synagoge - schuilkerk , 
de Stadttempel in Wenen, is een bijzonder voorbeeld van Biedermeier architectuur. Het is het enige joodse 
gebedshuis dat de Tweede Wereldoorlog overleefd heeft in Wenen. Tegelijk met dit gebouw werden twee 
appartementengebouwen van vijf etages gebouwd om, conform de wetgeving, de synagoge niet op te laten 
vallen in de omgeving. Bron: Wikipedia 

 

In de volgende Nieuwsbrief speelt Wim van Ham op luit.  
 
Tips 
Delpher krantenarchief 
Houdt u van  speuren in archieven, de website Delpher.nl is een Goudmijn, het 15 miljoen grote krantenarchief 
is avontuurlijk en werkt verslavend. Er komt steeds meer bij. Delpher komt van spitten, delven en het is gratis 
voor de liefhebber. 
 
 
 
 



 

Historisch dagblad doeboek 
Het grote geschiedenis doeboek voor kinderen van 8 tot 12 jaar Schatgraven is uit. Het ligt bij lokale 
boekhandels of bestel bij historischnieuwsbladad.nl/shop het kost € 12.50. 
Oorlogskinderen 
Meesterinterviewer Coen Verbraak heeft het indrukwekkende boek Oorlogskinderen geschreven. Ze maakten 
dingen mee die hun een leven lang bij zouden blijven. Verkrijgbaar bij de boekhandel en online. 
www.thomasrap.nl. 
Netflix Unorthodox film 
De vierdelige serie vertelt het verhaal van een jonge vrouw die opgroeit in de streng orthodoxe Joodse 
gemeenschap van Brooklyn, New York. Het is een ontroerend drama, met geweldig spel van actrice Shira Haas. 
Haar wereld wordt bepaald door eeuwenoude tradities en verstikkende dogma’s, ze besluit er uit stappen met 
alle gevolgen van dien.  
Libelle magazine 
De Libelle heeft een interessante special Vrijheid! uitgebracht, het is mooi geïllustreerd met pakkende 
verhalen. Het is verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 14.95. 
Volkskrant mijn bevrijding 
De ooggetuigenissen en verhalen over de bevrijding van Nederland gaan verder. De tijdlijn van de bevrijding 
vordert en wordt stap voor stap ingevuld. Klik hier voor mijnbevrijding.nl  
Museum thuis 
Op you tube is een lezing met beelden over het werk van de schilder J. van Ecyk  te volgen. De meest 
fantastische details op  een schilderij komen te voorschijn, met innemend commentaar van Tiil Holger-
Borchert, expert op van Eyck gebied.  
 
Jozé  van de Sande bestuurslid stelt zich voor 
Ik ben Jozé van de Sande geboren op 21-07-1964 in Nieuwerkerk en opgegroeid in Zierikzee. Ik heb rechten 
gestudeerd en werk als zelfstandig juridisch- en belastingadviseur onder de naam Mr. Jozé van de Sande-Vis. 
Mijn klanten komen voor de meest uiteenlopende adviezen omtrent juridische vraagstukken, contracten en 
bijvoorbeeld oplossingen voor betalingsproblemen maar ook advies over zaken op het gebied van erfenissen, 
testamenten en belastingen. Zeker in deze tijd nu we getroffen zijn door het coronavirus krijg ik heel veel 
vragen over de verschillende maatregelen voor ondernemers. Tel. 06-58 77 61 70. In mijn vrije tijd ben ik 
regelmatig te vinden in de winkel Michelle’s van mijn dochter  aan de Visstraat in Zierikzee. Na een grondige 
opknapbeurt in het monumentenpand zijn authentieke elementen behouden  gebleven en is het een prachtige 
winkel geworden. Zo is onder andere mijn interesse gewekt voor de Erfgoedvrienden.  
 
Vrijheid  
Vrijheid heeft een bijzondere betekenis, we zijn 75 jaar vrij van oorlog en geweld gespaard gebleven,dat vieren 
we op 4 en 5 mei. Corona beperkt nu onze vrijheid op een andere manier. Het virus is stilzwijgend het leven 
binnen gewandeld en ketent ons aan huis. Aandachtig leven past bij deze tijd, het vraagt om geduld en nieuwe 
zienswijzen voor de toekomst. We mogen van lieverlee iets meer, pas goed op u zelf en anderen, Carpe diem- 
pluk de dag. 
 
We ‘ll meet again, don’t no where don’t no when…..  
 
Met Vriendelijke groet, 
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jozé van de Sande, Baukje Bijlsma 

 
 
 
 
 
 

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/mijnbevrijding/v/

