
 

Verslag Museumclub II 3 maart 2020 

We hebben vandaag met 9 personen een middagbezoek gebracht aan Zierikzee.  

Om 13.30 hadden we afgesproken met een gids die ons rond zou leiden door het Stadhuismuseum. 

Gehuisvest in het voormalig stadhuis van Zierikzee, vertelt onze gids het verhaal van 

monumentenstad Zierikzee en haar omgeving. Het gebouw en de collectie tonen de rijkdom van deze 

oude havenstad. Vanuit Zierikzee werd er met heel Europa intensief handelgedreven in zout en 

meekrap. De stad was ooit de roem en trots van Schouwen-Duiveland. Scheepsmodellen, oude 

kaarten, bodemvondsten, zilverwerk, schilderijen en curiosa laten zien hoe dit eiland zich door de 

eeuwen heen heeft ontwikkeld. Het grootste object van het museum is het Stadhuis zelf; een 

monumentaal pand van ruim 450 jaar oud. 

Zierikzee, van een kleine nederzetting aan de Ee in de 10e eeuw uitgegroeid tot een belangrijke stad 

met handel, nijverheid en visserij. Op 11 maart 1248 werd hernieuwd stadsrecht verleend door 

koning Willem II.  

Het was na Middelburg de 2e handelsstad van de zuidelijke landen. Met 14 verschillende soorten 

schepen werd er langs de kust tot aan Spanje handel gedreven. In een kamer zie je het Kabinet dat 

helemaal in schelpen is uitgevoerd. Dit kunstwerk is gemaakt door de Zierikzeese arts Job Baster 

(1711-1775). Hij deed onderzoek op medisch en natuurwetenschappelijk gebied. Hij was de eerste in 

Nederland die met succes de Chinese goudvis wist te kweken. Baster was lid van wetenschappelijke 

genootschappen waaronder de Royal Society in Londen. Hij slaagde er in de goudvis te kweken op 

Nederlandse bodem en vanuit zijn vijvers begon de opmars door heel ons land.  Mede door 

erfenissen kwam Job Baster in goeden doen. In 1758 erfde hij een hof met bomen, gelegen achter de 

Hoge Molenstraat en het Vrije. Dit zou bekend worden als het Zonnehof. Er stond een klein huisje in 

de vorm van een koepel en er waren twee vijvers. Was zoiets voor menige achttiende-eeuwer iets 

om aangenaam te verpozen, Baster wisselde dit af door zijn nieuwe bezitting ook te gaan gebruiken 

in het kader van zijn botanische studies. Hij kweekte er planten en deed experimenten. Het is in deze 

vijvers geweest, dat hij erin slaagde de Chinese goudvis op Nederlandse bodem te kweken. In 1758 

kreeg Baster uit Engeland twaalf visjes. De dieren overleefden echter niet. In 1759 kreeg hij er weer 

twaalf en het jaar daarop nog zes. Met deze vissen had Baster meer succes. Ze plantten zich 

gemakkelijk voort en groeiden goed. Hij kreeg variaties in kleur van goud, zilver en zwart. Op zijn 

beurt deelde Baster met gulle hand visjes uit aan zijn vele relaties. Baster had veel succes met de 

kweek. In 1771 schatte hij het aantal goudvissen op een paar duizend. Hij wist ze zodanig op hun 

gemak te stellen dat zij brood aten uit zijn hand en Basters vrouw leerde de vissen kunstjes. 

De zolderverdieping van dit museum is een bezienswaardigheid op zich. Is helemaal met ronde 

houten spanten met uitsluitend pen en gat verbindingen in elkaar gezet en lijkt op de bodem van een 

schip. Op www.slavenkast.nl kun je alles lezen over de Slavenkas die nog steeds in werking is. Bij 

www.gekaaptebrieven.nl kun je brieven lezen die via gekaapte schepen in een archief zijn terecht 

gekomen.  

Zierikzee heeft een rijkdom aan 569 monumenten en een middeleeuws stratenpatroon wordt gezien 

als een kostbaar bezit en is in de jaren '70 van de vorige eeuw ontdekt door de toerist.  

Het was een fijne middag die we met een etentje in Cederhof hebben besloten.  

Lia Vriens.  

http://www.slavenkast.nl/
http://www.gekaaptebrieven.nl/


 


