
 

Beste Vrienden, 
Nieuwsbrief nr. 22  
Vrede is Rijkdom          10 februari 2023 
De maand januari is voorbij en de dagen lengen alweer. De 70-jarige herdenking 
van de Watersnoodramp in 1953 was volop in het nieuws. Met name in 
Ouwerkerk was de indrukwekkende herdenking op de NOS te volgen. De verhalen 
van families en de beelden daarbij maken grote indruk. Met exposities, boeken 
documentaires, concerten en journaals wordt het drama zichtbaar en voelbaar 
gemaakt. Herdenken maakt dat de slachtoffers van de ramp niet vergeten 
worden. In 1304 was Zierikzee ‘wereldnieuws’ met de Zeeslag op de Gouwe en 
het beleg van Zierikzee. In 1323 werd de vrede van Parijs getekend en dat is dit 
jaar 700 jaar geleden. Dat vieren wij met middeleeuwse toestanden.  
 
Zierikzee 1304 - 1323 Vrede van Parijs 
De Erfgoedvrienden vertellen en verbeelden in 2023 de Zeeslag op de Gouwe en 
de belegering van Zierikzee van 1304 op verschillende momenten en plekken in 
Zierikzee en op Schouwen-Duiveland. In 1323 werd de Vrede van Parijs getekend 
en het ontstaan van Zeeland krijgt vorm. Op de website kunt het nu allemaal 
lezen en vinden bij projecten. We zijn trots op de ‘Erfgoedliefhebbers ‘ die in de 
afgelopen twee jaar meegewerkt hebben aan dit waargebeurde verhaal, het loopt 
nog door. 1304 is op alle plekken gratis toegankelijk, in het gemeentehuis van 
Zierikzee, in de Nicolaas, rondom de Noord- en Zuidhavenpoort en aan de Kaoi. 
Het speelt zich voornamelijk buiten af. Vanaf begin maart worden de eerste 
resultaten uitgerold. Klik hier voor een overzicht van de middeleeuwse 
toestanden. 

Uitnodiging poorters en reders expo gemeentehuis 8 maart  
Op 8 maart is de opening van de reizende tentoonstelling ‘Zierikzee 1304 – 1323’ 
in het gemeentehuis in Zierikzee door wethouder Jacqueline van Burg. U bent van 
harte welkom om daarbij als poorter of reder aanwezig te zijn en als eersten de 
tentoonstelling te bekijken.  Klik hier om u aan te melden. Dit in verband met de 
catering. 

 
  

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/middeleeuwse-toestanden-zierikzee-2023/
mailto:info@vriendenerfgoedzierikzee.nl?subject=Ik%20kom%208%20maart%20vanaf%2014.00


 

Officiële Start programma Zierikzee 1304 - 1323 
Op 11 maart is de officiële start van het programma voor 2023 samen met het 
Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Oud burgemeester Jack 
Asselbergs heeft zijn woonhuis in de Noordhavenpoort beschikbaar gesteld voor 
een kleine plechtige bijeenkomst op de plaats delict. Hier was de zeeslag op de 
Gouwe vanaf de stadsmuur te zien. Aanwezig zijn de Commissaris van de Koning 
Han Polman, burgemeester Harald Bergmann van Middelburg, burgemeester Jack 
van der Hoek en wethouder Jacqueline van Burg van Schouwen-Duiveland. Er 
komt hoog bezoek. Graaf Willem III van Holland, Zeeland, Henegouwen en Heer 
van Friesland en Admiraal Reinier Grimaldi van Monaco maken hun opwachting 
met de Oorkonde van de Vrede van Parijs. Er moet nog wat bezegeld worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna vertrekt het gezelschap naar Grand Café de Werf waar de ceremonie 
wordt vervolgd met poorters en reders, erfgoedvrienden, partner organisaties en 
professionals, die dit programma mede gevormd hebben of daar nog mee bezig 
zijn. De samenwerking is bijzonder met al deze creatieve mensen en dat mag 
gezien worden.  

Uiteraard zijn we de subsidiegevers, sponsoren en professionals dankbaar voor 
hun financiële bijdrage of een bijdrage in natura. Ze staan allemaal op de website 
vermeld.  
  
Tips 
 Het programma Verborgen Verleden komt met een nieuwe serie. Op 18 
februari komen de bekende Friese advocatenbroers Hans en Wim Anker langs bij 
het Zeeuws Archief waar medewerker Ilja Mostert, werkzaam in Zierikzee, wordt 



 

geraadpleegd. Wat volgt is een reis naar het verleden van zeevaarders, 
slavenkassen en een koninklijke tragedie. 

 Op 22 mei arriveert in Zierikzee het transport van de Blijde uit het Fries 
Museum. De Blijde wordt opgebouwd voor de Noordhavenpoort naast het kanon. 

 Het boek ‘Zichtbare herinneringen’ aan de watersnoodramp van 1 februari 
1953 is uit. De teksten van dit boek zijn van Inge Heuff en Stichting Brouws-
museum. De eindredactie is van Ria Geluk. Het is o.a verkrijgbaar bij boekhandel 
de Vries in Zierikzee. De tentoonstelling is te zien in het gemeentehuis in Zierikzee 
gedurende werkdagen tot eind februari.  

 In het Zeeuws Museum is de vaandeldrager van Rembrandt deze maand te 
zien. Voor deze expo moet u een tijdblok reserveren.  

 Het verhaal van Vlaanderen is (terugkieke) te zien op de VRT op zondagavond. 
Zo’n 1,5- 2 miljoen mensen kijken naar deze boeiende serie. In de aflevering over 
de Guldensporenslag 1302 speelt Jan van Renesse, destijds een banneling, een 
belangrijke rol. In de Lieve Vrouwenkerk in Kortrijk is het verhaal van ‘1302 
Opstand, Slag, Keerpunt’ gratis te beleven, een aanrader. 

 Kunstenaar Kris van der Werve heeft een fietsmysterie ontworpen met als 
thema Jonker Willem 1304. Het is een puzzeltocht lang de oevers van de Ouwe 
Gouwe waar u een mysterie moet oplossen. Het is een interessant groepsuitje. 
Klik hier voor meer informatie. 

Jaarverslag, website, creatieve erfgoedvrienden en professionals 
De website is bijgewerkt met de evenementen en ontwikkelingen verder in het 
seizoen. Het jaarverslag 2022 staat op de website onder Organisatie, met dank 
aan penningmeester Lisette van de Velde. Het aantal donateurs stijgt gestaag.  
We heten nieuwe reders en poorters van harte welkom. Aan het programma 
Zierikzee 1304 - 1323 heeft de afgelopen twee jaar een groep Erfgoedvrienden 
meegewerkt. Wat een creativiteit komt hier uit voort. Hun werk is vaak 
belangeloos en dat is hartverwarmend. Veel van dat werk is in de ‘Reizende 
Tentoonstelling Zierikzee 1304 1323 te zien. Er schuiven professionals aan met 
bijzondere ideeën die in uitvoering zijn, het werkt als een sneeuwbaleffect. 
Kortom, Chapeau voor u allen! 
 
Behouden - Benutten - Beleven 
De erfgoedvrienden volgen nauwkeurig de ontwikkelingen rond het fraaie 
stadsgezicht van het Oude Havengebied. Het herstel van de kademuur van de 
Oude Haven, een Rijksmonument, is daarvan onderdeel evenals het behoud van 

https://www.fietsmysterie.nl/


 

de oude lindebomen langs de haven. Nederland kent niet een tweede 
getijdehaven in een historisch stadscentrum als Zierikzee. 

Ook de herbestemming van de poortgebouwen heeft onze aandacht. De 
gemeente heeft aangekondigd door participatie belanghebbenden bij dit traject 
te betrekken. De Erfgoedvrienden hebben zich aangemeld en voorstellen gedaan 
voor een publieksgerichte invulling. Een doorgaande wandelroute door deze 
schitterende gebouwen waar de verhalen uit het verleden kunnen worden 
beleefd is daarbij de inzet. 

Het muurtje met het historische hekwerk in de Nieuwe Bogerdstraat in Zierikzee 
is door de gemeente gerepareerd, nu is het wachten op het ijzeren hekwerk.  
 
Met Vriendelijke groet, 
 
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke , Lisette van de Vele , Jozé van de Sande en Baukje 
Bijlsma. 
 

Kapconstructie Nobelpoort, foto archief RCE 


