Beste Vrienden,
Nazomeren

Nieuwsbrief nr.13 04-09-021

De zomermaanden zijn voorbijgevlogen voor uit en thuis met mooi en minder
weer. Er komen nog diverse activiteiten aan op Schouwen-Duiveland. De
Oosterschelde Week begint en binnenkort is het Open Monumentendag op
Schouwen-Duiveland. Klik hier voor de website van het Erfgoedplatform
Schouwen-Duiveland, dan kunt vast uitzoeken welke monumenten-woonhuizen immaterieel erfgoed u absoluut wilt bekijken op het eiland. Veel plezier!

Oosterschelde week 4 tot 11 september

In heel Zeeland zijn activiteiten uitgezet, zo ook op Schouwen-Duiveland. Heerlijk
om ook met kinderen er op uit te trekken in de natuur, varen, wandelen, zeilen,
op zeehonden safari, zeilen, kajakken, culinair, erfgoed bekijken en nog veel
meer. Vanwege Corona is het onder voorbehoud. Klik hier en neem een kijkje op
de website van de Oosterscheldeweek voor reserveringen en het laatste nieuws.

11 september Schouwen-Duiveland- Open Monumentendag OMD
Het thema is: Mijn monument is jouw monument

Er is speciale aandacht voor het Gouwe gebied waaronder Dreischor,
Noordgouwe, Schuddebeurs en Zonnemaire vallen. Er zijn gratis wandel- en
fietsroutes voorhanden in het Gouwe Gebied, zoals de Ouwe Gouwe route van de
Erfgoedvrienden. Er is een presentatie van streekdrachten, muziek en paarden
beslaan en er zijn tochtjes met een koets.
De Erfgoedvrienden openen de
Noordhavenpoort in Zierikzee vanaf
10.30 – 17.00 uur. De Walk of Fame III
panelen zijn te zien en te lezen met
enkele historische kostuums en
portretten. Er zijn boekjes te koop. De
schilderijen van Rijnhard Schregardus
hangen er en de gewelven met
zaklampjes zijn spannend voor kinderen.
De Gravengalerij, een Spaans tableau en de panelen over de middeleeuwse
Zeeslag op de Gouwe en het Beleg van Zierikzee zijn door de Erfgoedvrienden
geplaatst in het Sint Jacobshofje in de St. Domusstraat in Zierikzee. Kinderen
kunnen hier op de foto met hoofddeksels uit de middeleeuwen. Het hofje is door
de week geopend voor publiek.

‘Verf maken’ in de 17e eeuw: malen, wrijven, mengen en …. schilderen
geschreven door Rosalien Korstanje

In het Rijksmuseum wordt de nachtwacht van Rembrandt nageschilderd. U kunt
het proces volgen. Daarbij wordt onder andere onderzoek gedaan door het team
eromheen naar de pigmenten die schilders gebruikten. Zo is bijvoorbeeld
smaragdgroen en loodwit een uiterst giftige stof die slachtoffers gemaakt heeft.
Dan te bedenken dat Karel Appel in de 20ste eeuw ook nog loodwit gebruikte en
daar een beetje kierewiet van werd. Toen hij stopte met loodwit, knapte hij weer
op. Rosalien Korstanje heeft zich verdiept in 17e-eeuwse pigmenten, ze heeft er
interessant artikel van gemaakt. Klik hier voor haar verslag.

Klik hier. Hoe maakte Rembrandt zijn verf.

Kunstroute wandeling centrum Zierikzee

Elke eerste zondag van de maand hebben verschillende galeries hun
monumenten geopend met kunst en cultuur. Op 5 september tussen 13.00-16.00
uur kunt u naar Galerie Ywel Havenpark 20, Charlotte Beunders Korte Groendal
16, Saskia Eggink St. Jacobsstraat 1, Parlevinker galerie Nieuwe Haven 7 en
Pension B&B Klaas Vaak Nieuwe Bogerdstraat 24 met life muziek in de tuin van
14.00 tot 16.00 uur.

Noordgouwe- Schuddebeurs en de hostellerie in woord en beeld: op
weg met historicus Sander den Haan

Schuddebeurs ligt op een zandplaat in de voormalige Gouwe Zee. Je kunt er
heerlijk wandelen. De welgestelden uit Zierikzee hadden hun buitenplaatsen in
Schuddebeurs met klinkende namen zoals: Mon Plaisir, Welgelegen en Weelzicht.
Het is goed cultuur-historisch vertoeven in het groen van NoordgouweSchuddebeurs in het weekend van 11-12 september.

Op 11 september Open
Monumentendag zijn er
rondleidingen om 11.00 en 15.00 uur
bij Mon Plaisir. Op 12 september zijn
er ook gratis rondleidingen,
vertrektijden -bij goed weer- vanaf
dreef bij landhuis MP- 11.00 en 16.00
uur. Koffie en thee zijn te verkrijgen
Foto 1903 Zeeuws Archief
na de rondleidingen bij buitenplaats
Mon Plaisir. Op het terras bij Hostellerie Schuddebeurs zijn de drankjes voor eigen
rekening.
In de tweede helft september verschijnt van de hand van Sander den Haan deel II
van de vorig jaar aangelegde serie ter promotie van de Schouwen-Duivelandse
Open Monumentendag. Met deze keer de monografie over Herberg
Schuddebeurs (huidige Hostellerie Schuddebeurs) die al meer dan drie eeuwen ter
ontspanning aanwezig is. In opdracht van Uitgeverij Scoude te Zierikzee zijn de
delen I en II ook te bestellen onder vermelding van 'Open Monumentendag 2021.
Ze zijn € 7.50 per stuk exclusief postzegels bij verzending. Voor meer informatie
stuur hier een mailbericht.

Caudicaria Navis -Romeins scheepje

In een eerdere Nieuwsbrief is melding gemaakt van de bouw van een Romeinse
scheepje in Colijnsplaat op Noord-Beveland. Voorzitter Dimp Nelemans en
maritiem vormgever en ontwerper Ludo van Well van Stichting Maritieme Art en
Design (MAD), hebben zich sterk gemaakt en ingezet voor dit unieke project. Er is
veel onderzoek verricht naar de herkomst en de reconstructie van dit scheepje,
wat is gebouwd van kunststof. In Corona tijd is er met vrijwilligers uit Colijn
gewerkt aan de bouw. Op 4 september geeft gedeputeerde Harry van der Maas
de Romeinse vrachtvaarder het Zeeuws
kenmerk. Enkele bestuursleden zijn daarbij
uitgenodigd. Het schip komt naast de Nehallania
tempel te staan, waar iedereen het kan
bewonderen. In Zeeland is een Romeins stukje
maritieme geschiedenis toegevoegd. Hoe oud en
uniek is dat!
De Erfgoedvrienden willen het scheepje in Zierikzee laten bewonderen. Het
spriettuig van de hoogaars, waarvan er eentje bij de Museumhaven ligt, is
afgeleid van dit scheepje. U kunt een bouwplaat bestellen, meer lezen en weten:
Klik hier voor het hele verhaal van de reconstructie van de Caudicaria Navis.

Late middeleeuwen, vervolg 1304

De informatiepanelen over de zeeslag op de Gouwe en het beleg van Zierikzee in
de Nicolaaskerk in Brouwershaven en het St. Jacobshofje in Zierikzee trekken de
aandacht. Het eerstvolgende paneel gaat over het verhaal van Brijdorpe,
Brouwershaven in opkomst en het Slot Herkenstein. De Vlamingen bezetten dit
strategisch gelegen slot aan de noordkant van de Gouwe evenals Slot
Bloodenburg dat ten zuiden van Zierikzee aan de monding van de Gouwe ligt. Er is
niet veel informatie over kasteel Herkenstein terug te vinden, ook niet wanneer
en hoe het verdwenen is. Er stond een vuurboet om de schepen naar de Gouwe
te leiden. De plaats is wel bekend, maar helaas zijn de gevonden funderingsresten
niet opgemeten. Het verhaal van de zeeslag en het beleg van Zierikzee is te lezen
in de Nicolaaskerk tot oktober en door de week onder de visafslag in het St.
Jacobshofje in de St. Domusstraat in Zierikzee.
Koggeschepen en galeien waren betrokken bij de slag op de Gouwe. Daar gaat de
museumhaven mee aan de slag. De Erfgoedvrienden en Museumhaven hebben
besloten contact te zoeken met de Kamper Kogge. Er is een optie genomen op de
komst van het varend koggeschip uit Kampen voor 2023. Het is dan 700 jaar
geleden dat in Parijs de vrede werd getekend tussen het Graafschap Vlaanderen
en Holland. Zeeland is vanaf die tijd
een zelfstandig onderdeel van het
graafschap Holland – Zeeland –
Henegouwen. De slag op Gouwe en
het Beleg van Zierikzee zijn hiervoor
cruciaal geweest. Tijdens het beleg
van Zierikzee worden onder andere
katapulten, blijden of trebuchets
gebruikt als wapentuig. Een blijde is
al op schaal nagemaakt, hij werkt
enorm goed met walnoten. Klik hier
voor het filmpje.

Waterpeilschaal

Op 10 september is de waterpeilschaal op het industriële erfgoed “de graansilo”
in Zierikzee klaar. Het doel van de waterpeilschaal is dat mensen zich afvragen
hoe hoog het water eigenlijk staat. Dieuwke Parlevliet ontwierp het werk samen
met leerlingen van de Theo Thijssenschool in Zierikzee. Het idee achter het werk
is dat als al het ijs op de wereld smelt, de hele graansilo onder water zou komen
te staan. "Het moet mensen bij de klimaat les houden. “
Klik hier voor het filmpje

TIPS

 De landelijk bekende lokale kunstschilder Theo Voorzaat stelt in het St.
Jacobshofje in Zierikzee werk tentoon van 22 tot en met 26 september. Wilt u
met vrienden of familie een erfgoedwandeling/rondleiding organiseren, dan
kan dat bij de Gidsendienst in het St. Jacobshofje. Klik hier voor tijden en
informatie.
 Schouwen-Koorts heeft een extra oplage van 500 stuks. Verkrijgbaar bij
Bakkerij-museum Sonnemans in Burgh Haamstede, Boekhandel de Vries in
Zierikzee, Paard van Troje Goes, Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp, voor € 15 euro.
Lees het echte verhaal van de glider pilot uit de film de Slag om de Schelde. De
Slag op de Schelde draait nog in Zierikzee bij bioscoop FIZI.
 Op Netflix is de film de Gold Finch te zien, gebaseerd op het boek van Donna
Tart. Het verhaal over het gestolen puttertje van Johan Fabricius is een aparte
ervaring.
 Op stap? Albrecht Dürer is een fenomenaal Renaissance schilder, hij was wijd
en zijd bekend. Hij reisde in 1520-1521 door Nederland en bezocht daarbij ook
Zierikzee. Hij kwam voor een aangespoelde potvis, maar die was inmiddels
vergaan. Voor liefhebbers: in Aken is een tentoonstelling aan deze reis gewijd
tot 24 oktober in het Suermondt-Ludwig Museum. Klik hier.
 Een boekentip zou zo maar kunnen zijn de Bekeerlinge, een poëtische roman
over gebeurtenissen in de late elfde eeuw. Het gaat schrijver Stefan Hertmans
vooral om het herbeleven van de historische gebeurtenissen. Tijdens het lezen
word je meegezogen in de pijn en het verdriet dat de hoofdpersonen moeten
hebben ervaren. Het is een vluchtverhaal van alle tijden.
Welkom en dank!
We bedanken trouwe vrienden voor hun support en heten nieuwe poorters en
reders hartelijk welkom. Met creatieve vrienden /musea / kunstenaars
kostuumakers, werken we samen aan projecten.
Met Vriendelijke groet, Luitzen Bijlsma, Lisette van de Velde, Peter Bracke, Jozé
van de Sande en Baukje Bijlsma
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