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Stap voor stap naar beter

Het jaar 2020 is een jaar om achter ons te laten. Er was zuur, maar ook zoet in deze periode.
We zijn er nog niet maar stap voor stap gaan we vooruit. De Erfgoedvrienden zijn bijna een jaar
verder in Corona tijd. We hebben een aantal projecten kunnen ondersteunen of zelf kunnen
uitvoeren. Creëer een lichtpuntje voor uzelf en voor een ander, zo blijft de ketting sterk. We
ondersteunen lokaal en plukken de vruchten van samenwerkingen met elkaar.

Gemeentelijk Archief = Zeeuws Archief per 01-01-2021

Eef van Brummelen is informatiemedewerker op het Zeeuws-Archief. Hij informeert u over de
overgang van het gemeentelijk archief naar Zeeuws archief. Klik hier voor 100 jaar Archief en
bekijk de topstukken met een hele leuke Rondleiding in het Archief.
Met ingang van 1 januari 2021 is het gemeentearchief Schouwen-Duiveland onderdeel
geworden van het Zeeuws Archief. De studiezalen in Zierikzee en de archieven blijven
beschikbaar en de medewerkers bereikbaar.
Onderzoek
Voor digitaal onderzoek naar het materiaal van het voormalig gemeentearchief gaat u naar de
website van het Zeeuws Archief www.zeeuwsarchief.nl, onderdeel ‘Onderzoek het zelf’. Door
het gebruik van het filter ‘Schouwen-Duiveland’ of ‘gemeente Schouwen-Duiveland’ onder
‘Collectie’ beperkt u uw zoekactie tot het materiaal van het voormalige gemeentearchief.

Ingang archief gemeentehuis Zierikzee

Contact
De relatiebeheerder Schouwen-Duiveland van
het Zeeuws Archief is de heer Ilja Mostert. U kunt
u hem bereiken op 0118- 678 880
i.mostert@zeeuwsarchief.nl.
U kunt een afspraak maken voor een bezoek aan
de studiezaal van het Zeeuws Archief in Zierikzee
door te bellen naar (0118) 67 88 00. Voor hulp bij
onderzoek en bij vragen kunt u gebruik maken
van WhatsApp (06 - 29 83 18 70) en mail
info@zeeuwsarchief.nl.

Park in Waterwijk

De afspraak met de gemeente is opgeschoven vanwege C. Een landschapsarchitecte afkomstig
uit Zierikzee en werkzaam in Rotterdam laat vrijblijvend haar licht schijnen over het weiland. Zij
is afgestudeerd op het Oosterscheldelandschap, de zoute kant... Ze gaat mee kijken op locatie
met de medewerker groenvoorziening. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden op dit
terrein. Het is behoorlijk nat nu in de Waterwijk. Hoe kun je het inpassen in het landschap en
de geschiedenis van dit gebied. Vooral de buurtbewoners informeren is belangrijk en
samenwerken waar mogelijk. Dit moet allemaal nog in gang gezet worden, er is belangstelling
van omwonenden. We zijn benieuwd.
Zeldzame schorzijdebij en
zeeaster

Project Schouwen Koorts

Het vertaalde manuscript van de glider pilot Bernard Black ligt bij de opmaak. Archivaris Ilja
Mostert van het Zeeuws Archief heeft de redactie afgerond. De opmaker is aan de slag en het
boek wordt drukklaar gemaakt. Uitgever Anthoni Fierloos van het Paard van Troje en de
Koperen Tuin uit Goes regelt de uitvoering. Het boek
krijgt de titel Schouwen Koorts. Het wordt in april
gedrukt en ligt op 5 mei in de boekwinkel. In de
laatste week van mei wordt in de Nieuwe Kerk de
tentoonstelling ‘Het laatste Ooorlogsjaar’en ‘De
Bevrijding van Schouwen-Duiveland gepresenteerd.
Dit wordt verzorgd door de kleinere musea van
Schouwen-Duiveland. In die week wordt het boek
gepresenteerd. In de spectaculaire film ‘De Slag om
de Schelde’ komt een glider pilot voor als één van de
hoofdpersonen. Klik hier voor de trailer van ‘De Slag
om de Schelde’. Het manuscript van Bernard Black is
hiervoor mede de inspiratie geweest. Het
De bemanning van een Airspeed Horsa
Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft een kostuum van
voor vertrek in september 1944
een Glider Pilot in bezit. In het oorlogsmuseum Wings
of Freedom in Best staat het zweeftoestel, een Airspeed Horsa, nagebouwd voor de film ‘Slag
om de Schelde’. De musea willen een aantal boeken afnemen.

Oude Haven restauratie kademuur vervolg

Oude Haven Zierikzee 1745. De
Stenen- of Brede Brug over de Oude
Haven, ter hoogte van de
Gasthuiskerk. Collectie: Zeeuws
Archief

Erik van Uffelen en Luitzen Bijlsma hebben de
documenten van de gemeente over het onderzoek en
de aanpak van de kademuur Oude Haven nauwkeurig
doorgenomen. Het resultaat is neergelegd in een
‘Bevindingenrapport’. Daarbij is aangesloten bij het
participatietraject voor de omwonenden. De
aanleiding was de voorgenomen kap van de bomen
langs de Oude Haven. De kademuur is een Rijksmonument en het Oude Havengebied een beschermd
stadsgezicht. Het gaat om één van de mooiste
getijdehavens van Nederland (wij vinden de mooiste).
Het resultaat is dat de gemeenteraad unaniem
akkoord is gegaan met een onafhankelijke second
opnion die wordt uitgevoerd door de TU Delft.

Beleg van Zierikzee en Slag op de Gouwe 1304

De Erfgoedvrienden gaan in 2021-2022 extra aandacht besteden aan de strijd
tussen het Graafschap Vlaanderen en Holland over het bezit van Zeeland. Deze
gebeurtenissen waren het begin van grote veranderingen in het stroomgebied
van de Schelde. Het is een boeiend verhaal dat zich uitspreidt over meerdere
landen. Zierikzee wordt daarbij extra op de kaart gezet. Er zijn al Vrienden aan de
slag met fotografie, kostumering en schilderijen over deze periode.

Tweede Sint Elizabeths vloed 1421- 2021

600 jaar geleden zaaide de beroemde Sint Elizabeth vloed dood en verderf in Zeeland en
Holland. Van een springvloed zoals in 1953 was geen sprake, maar het natte weer was er de
oorzaak van dat het rivierwaterpeil nog zeer hoog stond. Daar kwam bij dat in de decennia voor
de vloed al diverse malen gaten waren geslagen in de kustlijn van de Grote Waard, de zuidkant
van het huidige Zuid-Holland. Zodoende kon de vloed een grote zeearm slaan tussen ZuidHolland en Zeeland. Op de plek waar het water het diepste in het land doordrong, nog voorbij
Dordrecht, zou het water voorgoed blijven staan. Op deze plek vormde zich over tientallen
jaren de Hollandse Biesbosch.
Het westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen werd nauwelijks getroffen. Noord- en ZuidBeveland werden zwaar geteisterd. Graaf Jan van Beieren stelde het vrij van een deel van de
belastingen om herstelwerkzaamheden mogelijk te maken. Ook de parochies op Schouwen en
Duiveland bleken in de jaren na de Elizabeths vloed niet in staat om de contributie aan de
bisschop in Utrecht op te brengen, omdat ze drukdoende waren met herstelwerkzaamheden. In
totaal gingen op de 19e november van 1421 dertig dorpen en ongeveer 2.000 mensenlevens
verloren aan de verwoestende kracht van de golven.
Bron: Deltawereld online. In het watersnoodmuseum
kunt u meer vinden over stormvloedrampen. Klik hier
voor de kennisbank.
De herdenking van de ramp in 1953 is te volgen op
omroep Zeeland. 1 februari om 10.00 uur
https://watersnoodmuseum.nl/herdenking-2021/

Fotowand Nieuwe Haven/Luitje

De Zeeuwse Schatkamer aan de Nieuwe Haven, ‘t
Luitje in Zierikzee maakt een historische fotowand
voor in hun zaak. Na de vondst van een uithangbord
van bakkerij de Looff begint het idee vorm te krijgen.
Ze vragen de Erfgoedvrienden om advies. Historische
foto’s van dit stukje Nieuwe Haven worden ingelijst
waardoor een nostalgische sfeer ontstaat. Zodra het
kan kunt u het gaan bekijken. Op de foto van uit 1953
ziet u de bakkerij en bewoners achter de
vloedplanken voor de Hoofdpoortstraat en de
Zevenhuisstraat. Klik op de foto voor een vergroting.

Tips

’t Luitje in 1953. Vloedplanken voor de
Zevenhuistraat

De strijd om het Binnenhof een 7delige serie.

Johanna van Beieren gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen is te zien in deel I, zij verbleef
veel in Zeeland met name in Goes. Deel II gaat over Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619) hij
was raadpensionaris van Holland en Zeeland. Hij kwam in 1580 naar Schouwen om een regeling
te treffen om de dijken te versterken, die na het Beleg van Mondragon nog niet hersteld waren.
Klik hier voor De strijd om het Binnenhof of ga naar uitzendig gemist.

Susanne Smit, Tropenbruid

Het weesmeisje Anna droomt van een ander leven. Ze reageert op een advertentie waarin een
ambtenaar in Nederlands-Indië een echtgenote zoekt. Een prachtig liefdesverhaal van moed en
verlangen, met diepe inzichten over het Oude Indië. Vergeet de lokale boekhandel niet, online

bestellen of bellen kan en het wordt ook thuisbezorgd, voor
Zierikzee ga naar info@boekhandeldevries.nl 0111 412674 of WhatsApp 06 - 23142174.

De Rolling Stones

In Groningen is de expo over de Rolling Stones. Mick Jagger opende de expo virtueel. Helaas is
Corona een spelbreker en loopt het museum vele fans mis. Voor de verstokte liefhebbers is er
het boek Unzipped, een bijzonder collectersitem met prachtige foto’s ook van kleding en
optredens. In Zierikzee kunt u het online bestellen bij platenlounge Marmur aan Het havenplein
met LP’s en CD’s. Klik hier.

Het geheim van de Meester

Vanaf dinsdag 26 januari zendt NPO 2 het nieuwe seizoen van ‘Het geheim van de Meester’ uit.
In dit kunstprogramma reconstrueert een team van professionals de grootste werken van de
beroemdste kunstenaars van Nederland. Ze doen precies wat de meester ook deed. Klik hier.

BewuSD Het klimaat

Bewust Schouwen-Duiveland vraagt aandacht voor het klimaat. Voelt u zich geroepen om mee
te doen dan kunt u deze brief ondertekenen. U kunt hem ook doorsturen naar familie, vrienden
of kennissen. U kunt de oproep steunen op de website www.bewusd.nu/onderteken-ook-dezebrief. Teken uiterlijk zondag 14 februari 2021, want maandag 15 februari is het eerstvolgende
moment om deze petitie in te dienen.
Welkom Nieuwe Vrienden. Op de Vriendengalerij staan Vrienden ondernemers die online
verkopen en bezorgen. Klik op de plaatjes van de Vriendengalerij, dan komt u op hun website
waar de producten en mogelijkheden staan aangegeven. Zo steunen we hen.
Wij wensen u alle goeds, nog wat geduld en wat meer vrijheid op termijn. In de natuur komt
van alles boven de grond, het is al langer licht en we gaan op naar de lente.

Met Vriendelijke groet,
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jozé van de Sande en Baukje
Bijlsma
Het sneeuwklokje is een stinsenplant. Er zijn vele soorten. Het is afkomstig uit Zuid-Europa en is
in Nederland sinds de achttiende eeuw ingeburgerd. Het woord stinsenplant komt van het Friese
woord stins, dat stenen huis betekent. Er wordt een versterkt en met stenen gebouwd huis mee
bedoeld. Dit waren de woningen van adellijke of aanzienlijke heren, die dikwijls landgoederen
bezaten. Sneeuwklokjes staan symbool voor hoop, opnieuw ontwaken ….

