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Wat is het heerlijk om vrij kunnen bewegen en op bezoek en op stap te kunnen
gaan. We hopen dat het zo blijft. De Erfgoedvrienden hebben mede ‘dankzij
Corona’ in de winterperiode en het voorjaar niet stil gezeten. Met hulp van
creatieve Erfgoedvrienden en ondernemers is geïnvesteerd in nieuwe activiteiten
die soms ook bij toeval voorbijkwamen. Dit alles verdient zich terug op meerdere
locaties op Schouwen-Duiveland deze zomer en daarna….

De late middeleeuwen

We werken door aan het centraal stellen van Zierikzee als middeleeuwse stad. De
periode 1300 tot en met 1323 bieden schitterende mogelijkheden. De Zeeslag op
de Gouwe en het Beleg van Zierikzee in 1304 zijn de hoogtepunten in de strijd
tussen de graafschappen Holland en Vlaanderen over het bezit van Zeeland. De
Vrede van Parijs in 1323 sluit deze periode af. Zeeland wordt als afzonderlijk
graafschap onder de graaf van Holland en Zeeland erkend. In elke Nieuwsbrief
komen verbindingen uit deze tijd aan bod met interessante weetjes. Aan het
einde van 2023 wordt het geheel gepresenteerd.

Slotbeschouwing Schouwen-Duiveland Bevrijd!

De eerste publieksactiviteit in de Nieuwe
Kerk in Zierikzee, na de lock-down, was
heel succesvol. De expositie SchouwenDuiveland Bevrijd! in de Nieuwe Kerk was
het sluitstuk van de exposities van de vijf
kleinere musea van Schouwen-Duiveland.
De pop up tentoonstelling trok ruim 1000
bezoekers. Er waren boekpresentaties
van onder meer Luitzen Bijlsma over
Schouwen Koorts. Het boek wordt goed verkocht en er komen extra donaties
binnen. Het levert de Stichting nieuwe Poorters en een nieuwe Reder (bedrijf) op,
welkom bij de Erfgoedvrienden! De eerste druk van 750 exemplaren van
Schouwen-Koorts is bijna uitverkocht. We beraden ons op een tweede druk. Dank
ook voor de mooie soms aangrijpende reacties. De meest genoemde: “Ik heb het
in een ruk uitgelezen”.

Bevrijdingsmuseum

In het najaar start het Bevrijdingsmuseum Zeeland met de Schouwen-Duiveland
hoek, ze hopen in januari klaar te zijn. De verhalen van de tentoonstelling
Schouwen-Duiveland Bevrijd! krijgen een definitieve bestemming. De Tien van

Rennesse, de zweefvlieger en enkele
ooggetuigenverslagen spelen hierin een rol. De Erfgoedvrienden helpen en
sponseren mee aan dit ‘buiten’ project in het Bevrijdingsmuseum, een mooie
afronding met een bijzonder verhaal. De film de Slag op de Schelde is een groot
succes. De makers kregen het boek Schouwen-Koorts toegestuurd, ze reageerden
enthousiast. Het manuscript van zweefvlieger Bernard Black ligt aan de basis van
de verhaallijn van de zweefvlieger.

Landschapspark Waterwijk Zierikzee

De groenvoorziening van de gemeente informeert ons
dat er momenteel onderzoek wordt gedaan op de plek
waar het landschapspark gaat komen. Het gaat om het
braakliggende terrein tussen de Poortkade en de
Havenweg. Onder de zoutminnende planten is Grambe
Maritima-Zeekool een prachtige plant, deze kan ook
gegeten worden. Wie weet kan dat hier ook groeien. Na
de zomer komt er meer informatie.

TiPS

 In de Burghse School is de wisseltentoonstelling over Burgen en Kastelen te
zien met kostuums van de Erfgoedvrienden. De medewerkers van de musea en
vrijwiligers weten elk jaar weer iets boeiends uit te werken naast de vaste
collectie. Rond elk museum op Schouwen-Duiveland zijn wandelroutes uitgezet.
Voor slechts 2 euro kunt u het informatieve boekje kopen in alle musea. Het is
een mooie combinatie. Leuk voor kinderen en kleinkinderen om tegelijkertijd de
omgeving te verkennen. Klik hier voor de eilandelijk musea en hun exposities.
 Ze zijn voor het eerst tot 5 september in Nederland te zien: vijftig wildlife foto’s
van National Geografic. Erfgoedvriend en voorzitter van de Stichting Daguerre,
Frank Dirks en zijn vrouw Caroline van de Theetap in Zierikzee, waren al eerder
betrokken bij de expositie van World Press Photo. De foto’s vertellen het verhaal
over bewustwording van de natuur. De Fransman Louis Jacques Mandé Daguerre
wordt beschouwd als een van de uitvinders van de fotografie. Kaarten zijn
verkrijgbaar aan de kassa bij de Nieuwe Kerk of via nationalgeographiczierikzee.nl.
 Daarnaast is er tegelijkertijd een nevenexpositie van Stichting Rugvin. Er is een
selectie foto's van bruinvissen die bij het thema passen.
 P.S. Het Cameramuseum krijgt een doorstart in de lange Sint Janstraat in
Zierikzee. Klik hier voor meer nieuws.
 Op Netflix is voor geschiedenis liefhebbers ‘the Outlaw King’ een interessante
film, deze speelt in 1304. De bloederige strijd tussen de Schotten en Engelsen en
hun families is vaak gruwelijk. De strategieën en gevechten met pijl en boog,
schilden en katapulten in die tijd waren min of meer gelijk aan die in de strijd

tussen de Hollanders en de Vlamingen. Zo ging het
ongeveer toe in de Guldensporenslag in 1302 waar banneling Jan van Renesse
met de Vlamingen een hoofdrol speelde. Dit was de voorloper in de strijd tussen
Holland en Vlaanderen. Hij versloeg met poorters, ambachtslieden en voetvolk de
tactische strijd tegen de Franse ridders. Bekijk hier de trailer.

Vriendengalerij

Op de Vriendengalerij is plaats voor Poorters en Reders die met hun passie/bedrijf
voor het voetlicht willen treden. Als u erop klikt komt u in hun actuele website.
Het is de moeite waard om af en toe even te klikken.

Sint Jacobshofje

Guusje Poot is met de Gidsendienst
Zeeland in het ‘Visslop’ in de Sint
Domusstraat gevestigd. De eigenaar
Stichting Monumenten SchouwenDuiveland van Stichting Renesse
stimuleert een publieke functie van dit
schitterende monument. De
mogelijkheden zijn divers op het
pleintje, van kleinschalige muziek- en
toneeloptredens tot een
bruiloftsfeestje. Voor bezoekers is er
veel informatie. De Gildekamer kan verhuurd worden voor vergaderingen,
tentoonstellingen, jubilea en of bijeenkomsten. Passanten en toeristen kunnen
genieten van deze rustieke plek. Het is indertijd gesticht voor het huisvesten van
vissersweduwen. In 1804 werd de vismarkt hierheen verplaatst. De overdekte
buitenruimte en het afslagershuisje dateren van 1805. Loop eens binnen in dit
ludieke hofje. Klik hier voor informatie.
De Erfgoedvrienden hebben
geholpen het gebouw in te richten.
Twee Spaanse kostuums uit de
Erfgoedvriendencollectie staan in
de Gildekamer opgesteld met een
verklarend tekstje. In het vis
afslagershuisje komen
visserskostuums te staan. De
portretten van de Hollandse en
Vlaamse graven uit de late middeleeuwen vinden hier een voorlopige
bestemming. De hoofdrolspelers uit het beleg van Zierikzee en de Zeeslag op de
Gouwe in 1304 zijn hier afgebeeld. Klik hier voor de vorderingen en het geheim
van meester-schilder Matthijs Mijnders.

Brouwershaven St. Nicolaaskerk Zeeslag 1304

In samenwerking met het bestuur staat de preview van de Zeeslag uit 1304 in de
kerk. Daarvoor kregen ze de pdf van de Fietsroute langs de oevers van de Ouwe
Gouwe in gebruik. Het portret van Admiraal Grimaldi en Graaf Willem de Goede,
hoofdrolspelers in deze strijd, hangen erbij. Brouwershaven en het nabijgelegen
den Osse, Brijdorpe en Slot Herkenstein spelen een rol in deze periode. Dit
verhaal wordt uitgewerkt en later toegevoegd.
We wensen u een fijne zomer met mooie momenten waar u ook bent.
Met Vriendelijke groet, Luitzen Bijlsma, Lisette van de Velde, Peter Bracke, Jozé
van de Sande en Baukje Bijlsma

Ontwerptekening van de feestelijk intocht van Willem de Goede in bevrijd Zierikzee in 1304.
Georganiseerd en nagespeeld en in 1865 in Leiden door de studentenvereniging Minerva.

