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Op een zwoele zomeravond zaten we in de campus van Your Surprise in Zierikzee in de 
voormalige Gouwe Zee met een gevulde zaal Erfgoedvrienden en belangstellenden. Het water 
klotste niet meer tegen de ramen, de strijd was in 1304 al beslecht. Samen met de organisatie 
van Your Surprise en de Erfgoedvrienden werd het zomaar een geslaagde bijeenkomst op een 
historische locatie. Met dank aan u allen. 

Het verhaal over de hygiëne en de pest 
sprak tot de verbeelding. Opvallend was de 
herkenning van toen en nu met een 
pandemie en een oorlog gaande. De 
materie over de vrede van Parijs in 1323 
was veel omvattend en diepgravend.  

In het boek Gouwe Leeuwen is de 
geschiedenis beschreven en voorzien van 
kleurrijke illustraties over deze tijd. Het 
eerste exemplaar werd uitgereikt aan 
burgemeester Jack van de Hoek die het 

voorwoord schreef. De lokale krant, de Wereldregio, plaatste een artikel over de cruciale 
hoofdrol die Zierikzee vervulde in 1304 en waarbij Genua in beeld kwam. Klik hier voor het 
artikel. We danken Your Surprise, de inleiders, de crea’s en de sponsoren/donateurs die deze 
avond glans gaven.  

De onthulling over de fresco’s van de Zeeslag in Zierikzee in het Pallazo Nationale in Genua 
spreken voor zich. Wie had gedacht dat ‘Zirizea’ in Genua aan een plafond zou prijken. De 
nazaten van de familie Grimaldi hebben de Zeeslag van Zierikzee als eerbetoon aan admiraal 
Grimaldi in late renaissance stijl op het plafond laten schilderen. Luitzen en Baukje Bijlsma zijn 
een paar dagen naar Genua geweest en hebben met eigen ogen de indrukwekkende fresco’s van 
de zeeslag gezien. Twee jonge adonissen ontvingen ons met groot enthousiasme en met kennis 
van de fresco’s. Het boek Gouwe Leeuwen werd overhandigd aan de directie en wij kregen twee 
boeken van het Pallazo Nazionale mee. Net na dit moment oefenden muzikanten voor een 
concert, dat hebben we vastgelegd, klik hier voor dit intieme Italiaanse samenspel in de 
bijzondere ‘Grimaldi’ zaal. Zo bent u er ook even bij geweest.  

Gouwe leeuwen ligt in de Zeeuwse boekhandel, bij enkele Zeeuwse musea en bij ondernemers op 
Schouwen-Duiveland, voor € 15. Het boek is inmiddels bezorgd bij U thuis. Veel leesplezier! 

We krijgen vragen over de opening van de Noordhavenpoort. We zijn dit jaar niet actief in de 
poort. Volg ons op de website www.vriendenerfgoedzierikzee.nl 

Welkom nieuwe vrienden, we zijn blij met U.  

Met zomerse groet, dat het u goed mag gaan. In september gaan we weer verder.  

 
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jose van de Sande en Baukje Bijlsma  
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