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Het verhaal van Zeeland en de Gouwe     4 mei 2022 
In 700 jaar Zeeland is veel gebeurd en gestreden. Het verzet van Zierikzee tegen de 
Vlaamse belegering en de overwinning in de Zeeslag op de Gouwe in 1304 ligt aan de basis 
van de Vrede van Parijs. Zeeland werd als graafschap erkend: 700 jaar Zeeland, 
Zeeland700. Niet voor niets siert het stadszegel van Zierikzee de oorkonde van de vrede 
van Parijs. De oorkonde uit het archief in Lille is dit jaar te zien in het Zeeuws Museum. 
Met de finale strijd in 1304 op Schouwen-Duiveland kwam een eind aan de jarenlange 
strijd tussen de Hollanders en de Vlamingen over het bezit van Zeeland. De gebeurtenissen 
van toen hebben vele overeenkomsten met wat er nu helaas tussen de Oekraïne en 
Rusland gebeurt. Laten we hopen dat er vrede komt, oorlog is zo zinloos.  

Wie zaait… 
Dankzij Corona hebben we projecten kunnen realiseren of in gang kunnen ter 
voorbereiding van het herdenkingsjaar 2023 Zeeland700. Een aantal talentvolle vrienden-
vrijwilligers en professionals werken daaraan mee. Klik hier voor de projecten die klaar zijn. 
Met dank alvast aan deze harde werkers, we oogsten nu hun werk. Een deel ervan is op de 
vriendenavond te zien.  

Open Vriendenavond 18 mei  
Er is veel belangstelling, we hebben de 
‘Gouwepoort’ gesloten. De eerste 
middeleeuwse Zeeslag was indertijd groot 
nieuws in Europa. De erfgoedvrienden 
hebben ruim 20.000 euro gereserveerd voor 
een interessant programma Zeeland700 voor 
Zierikzee, met activiteiten in 2022, 2023, 2024 
en verder. Inmiddels is bekend dat Stichting 
Renesse sponsort met een prachtige bijdrage, waardoor we nu interessante stappen 
kunnen zetten. Aanvragen zijn ingediend bij de gemeente, landelijke fondsen, de provincie 
en een aanvraag voor interregionale EU subsidie is in voorbereiding. 

Het is onze bedoeling dat deze middeleeuwse geschiedenis gaat voortleven in het 
collectieve geheugen van bewoners, bezoekers, toeristen en ondernemend Schouwen-
Duiveland. De Erfgoedvrienden zijn vorig jaar gestart en er zijn mooie kruisbestuivingen 
gaande. Sommige projecten hebben tijd nodig om ze te realiseren, vroeg beginnen was 
daarom nodig. Zo zullen er in Zeeland en op Schouwen-Duiveland in 2023 op meerdere 
terreinen en met verschillende organisaties diverse vieringen en herdenkingen 
plaatsvinden, zoals 70 jaar Watersnood of de opening van de nieuwe sluis in Terneuzen. De 
Erfgoedvrienden houden zich bij het Gouwe project van 1304 als onderdeel van 
Zeeland700, in samenwerking met het Koninklijk Zeeuws Genootschap der 
Wetenschappen. 

Dank voor de samenwerking met reder Your Surprise, die met alles helpt om er een 
bijzondere avond van te maken. 

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/zeeland-700/


 
Nicolaaskerk Brouwershaven - Sint Jacobshofje Zierikzee, historie 
Op deze twee plekken is het laatste paneel over de slag op de Gouwe en het Beleg van 
Zierikzee in 1304 geplaatst. Dit paneel gaat over de twee strategisch gelegen kastelen aan 
de noordelijke en zuidelijke invaart van de Gouwe. De kastelen waren in 1304 in handen 
van Vlaamsgezinden, slot Bloodenburg nabij Zierikzee en slot Herkenstein nabij 
Brouwershaven. De toegang in de kerk en het hofje is gratis.  

Gouwe Leeuwen Klaar   
Het is gelukt om het benodigde 
sponsor bedrag bij elkaar te krijgen 
voor het boek. Het werd nog 
spannend want papier is schaars en 
is dus duur geworden. Met grote 
dank aan de sponsoren die in het 
boek vermeld staan. Het resultaat 
mag er zijn, met dank aan Helmy 
Korver, de opmaker van het boek, 
de editor Gerard van Keken en 

schrijver Luitzen Bijlsma. Het boek kost 15 euro en het ligt vanaf 18 mei in de boekwinkel, 
de musea in Zeeland en bij enkele ondernemers. De Erfgoedvrienden krijgen het boek 
bezorgd of toegestuurd. Het is ook een mooi cadeau om weg te geven. Veel leesplezier 
met dit waargebeurde verhaal.  

Start hekwerk 1870 Nieuwe Bogerdstraat Zierikzee  
De gemeente heeft het verzoek om het hekwerk in oude staat terug te brengen opgepakt. 
De gemeente is akkoord met een aannemer en het gaat binnenkort in de uitvoering. Daar 
zijn we blij mee gemeente, een stukje historie is behouden.  

Bevrijdingsmuseum Zeeland/Schouwen-Duiveland Bevrijd! 

De vitrine van Schouwen-Duiveland is klaar in het Bevrijdingsmuseum Zeeland in 
Nieuwdorp. De vitrine is geïnspireerd op het boek Gouwe Leeuwen waarvan het 
manuscript van glider pilot Bernard Black de leidraad was. Het boek is gerealiseerd door de 



Erfgoedvrienden en succesvol verkocht. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland is echt 
interessant en een bezoek zeker waard. Zowel binnen als buiten is veel te zien en het is 
ruim toegankelijk. We mochten alvast een foto vrijgeven van de vitrine met de ‘glider 
pilots’ met op de achtergrond de kruisen op de graven van de Tien van Renesse. Het 
verhaal van Schouwen-Duiveland in WO II is nu toegevoegd aan het Bevrijdingsmuseum 
Zeeland. Met dank aan directeur Stef Traas en zijn team.  
 

Expositie kostuum- en kaartenmakers in het Gemeentehuis 
werkdagen 10.00 17.00 tot 20 juni 

Het gemeentehuis in Zierikzee opent weer haar deuren 
voor tentoonstellingen in de centrale hal. De 
Erfgoedvrienden trappen af met een compilatie van 
historische kostuums uit de Walk of Fame met een 
bijzondere serie cartografische kaarten van Zeeland. Ze zijn 
beschikbaar gesteld door reder Christian Clerx uit 
Amsterdam/ Zonnemaire. 
 
De kleding geeft een tijdsbeeld van de mode van historische 
kostuums door de eeuwen heen van 14 de eeuw tot 2019. 
U kunt zo even binnen lopen en genieten van het 
gedetailleerde priegelwerk van kostuum- en 
kaartenmakers. Het boek de Walk of Fame kunt u daar 
inkijken of reserveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De’ Intogt’ van de Overwinnaars in 1304 in Leiden 
In 1865 togen de notabelen Jhr. Mr. Schuurbeque Boeye en Mr. C. der Leck de Clercq naar 
Leiden om samen met de studentenvereniging Minerva de gekostumeerde ‘Intogt‘ van de 
overwinnaars in Zierikzee op te voeren. In het boek Maskerade is de Optogt kleurrijk 
weergegeven en uitgevoerd. Het boek met prachtig ingekleurde litho’s ligt op de 
vriendenavond ter inzage. Voor wie niet kan komen op de vriendenavond is er is een 
filmpje van gemaakt. klik hier. 

https://www.youtube.com/watch?v=9wBp-mBFOQI


TIPS lokaal 
De schatkamers van het eiland Schouwen-Duiveland, de musea, zijn allemaal open, ze 
ontvangen u van harte met hun nieuwe tentoonstellingen en aanwinsten. Klik hier voor 
een overzicht. 
Theatergroep Zierik speelt van 28 april tot 14 mei Struisvogels op de Coolsingel, 7 
ontroerende verhalen over het bombardement op Rotterdam. Klik hier voor het 
programma. 

Wilt u een rondleiding door Zierikzee met een ervaren stadsgids dan kunt zich aanmelden 
bij de Gidsendienst in het St. Jacobshofje in Zierikzee. klik hier voor informatie.  
 
College tour 
Wij kijken uit naar een interessante college tour over de middeleeuwen op 18 mei. Er is 
een bijzondere onthulling, waar we zeker meer van gaan horen de komende tijd. In het 
boek Gouwe Leeuwen krijgt u er een voorproefje van te zien. Voor wie er niet bij kan zijn, 
kijk af en toe op de Erfgoedvrienden website bij projecten. Daar wordt u op de hoogte 
gehouden.  
 
Heb het goed, geniet waar mogelijk van de zomer met elkaar, in de uitbundige natuur en 
met de cultuur en het erfgoed om u heen.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, José van de Sande, Lisette van de Velde en Baukje Bijlsma 
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