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In beweging
Na een pittig Corona jaar met beperkingen ontluikt de natuur om ons heen. Er is licht en ruimte
en dat geeft vreugde om wat vrijer te bewegen. Wie had kunnen denken dat we in een Covid
pandemie zouden belanden, dat leek iets uit de middeleeuwen. Niets is minder waar en we
moeten er mee leren omgaan zoals het er nu uitziet. In deze Nieuwsbrief staan creatieve leesluister- kijk- en/of doe dingen.

Muziek van Pieter en Lydia

Voor wie wil genieten van een’ klein concert’ voor klavecimbel en viool
van deze muzikale vrienden, klik hier voor de muziek. Na de wekelijkse
vesper van Kloosterwelle in de oude Corneliuskerk te Noordwelle
raakten wij, Lydia Evers en Pieter Eerland, samen in gesprek en
ontdekten dat wij beiden een grote passie hebben voor muziek. Lydia
speelt sinds haar jeugd viool en bij Pieter is het orgel en later
klavecimbel. Sinds 1 april 2020 musiceren zij wekelijks met zeer veel
genoegen samen. In het Adagio uit de Sonate in G-gr.t. van Johann
Christoph Pepusch (1667-1752) willen zij u daar een stukje in mee laten delen.
U krijgt regelmatig een ‘verhaal’ rond 1300 voorgeschoteld over de strijd tussen Holland en
Vlaanderen, de slag op de Gouwe en het Beleg van Zierikzee. Zo werken we toe naar een
project in 2022 en verder……

Kasteel Bloodenburg en Vuurboet bij Borrendamme 1303 - 1304 (2)

Kroniekschrijver Melis Stoke heeft het beleg van Zierikzee en de slag op de Gouwe van dichtbij
meegemaakt en beschreven. Hij onderhield contacten met de graven van Holland en Zeeland
en hij was bekend met Zierikzee en omstreken. Kasteel Bloodenburg stond in de buurt van het
dorpje Borrendamme, dat bekend is sinds 1297. Bezoekers kwamen hier met hun schepen aan
wal. De burcht staat in meerdere bronnen beschreven als een strategisch punt. In Borrendamme stond waarschijnlijk een slot of herenhuis en een ‘stenen huis’ met vuurbaak.
Het maakt nieuwsgierig waar
het gelegen heeft en wat er
gebeurd is. In het kastelenboek
van J.P van den Broecke staat
dat de Vlamingen er
‘huishielden’ tijdens de
belegering van Zierikzee in 1304.
Kasteelheer ‘Hobuck/Hobuut’
Hellecopszone werkt samen met
Jan van Renesse. Beide zijn
Vlaamsgezind en dat valt niet
goed bij de bevolking. De Vlamingen steken delen van het slot in brand in Borrendamme. De
poorters van Zierikzee hebben daarop Bloodenburg, het slot en de vuurbaak vernield. Met
grote verbittering werd er gevochten en niemand ontsprong de dans. Melis Stoke schreef: “Het
huus bernde tot eerdens toe af”, oftewel het huis brandde tot op de grond af. Quaal- of
Poortambacht is kort na deze gebeurtenissen door graaf Willem II geschonken als privilege aan
Zierikzee. De bewoners van Poortambacht kregen dezelfde stadsrechten als de poorters van
Zierikzee.

Zoektocht naar de leeuwtjes

In 1918 is op percelen aan de Cauwelsweg de fundering blootgelegd van de burcht
Bloodenburg, waarbij twee zandstenen leeuwtjes van 40 cm zouden zijn gevonden. Na een
kleine zoektocht blijkt dat er helaas van de leeuwtjes niets bekend is bij het Zeeuws Archief, het
Zeeuws Erfgoed, het Stadhuismuseum Zierikzee, Kastelenlexicon NKS Kenniscentrum voor
Kasteel en Buitenplaatsen en bij Kastelen.nl. De leeuwtjes zouden uit een andere periode
geweest kunnen zijn suggereert een bron, maar ieder spoor ontbreekt tot nu toe. Wie weet
staan ze ergens in een tuin ….. Met de informatie over de opgraving bij de Cauwelsweg is met
Ilja Mostert van het Zeeuws Archief een landkaart over elkaar heen geschoven en gezocht naar
de plek van het kasteel. De percelen op de Cauwelsweg zijn verdwenen en de conclusie is dat
de burcht nu haast zeker in het natuurgebied plan Tureluur ligt. Borrendamme is in 1642
prijsgegeven aan de zee en ligt op de bodem van de Oosterschelde. Er loopt een mooi
wandelpad achter de huizen van Poortambacht langs, waar je uitkijkt op plan Tureluur en de
buurt waar Borrendamme en kasteel Bloodenburg het strijdtoneel zijn geweest tussen de
graven van Holland en Vlaanderen in 1304.

Vuurtorens in de middeleeuwen

Bij Borrendamme, in de buurt van kasteel Bloodenburg, stond in 1304 een
vuurboet. In die tijd was er veel scheepvaart en natuurlijk ook visserij. Alle
vervoer ging over water. Als het op oorlog voeren aankwam werden de
koggeschepen van handelsschepen omgebouwd naar kleine drijvende
burchten. Kanonnen en geweren waren er nog niet dus een hoge toren op
een schip gaf de boogschieters goede kansen. Alles ging met windkracht of
spierkracht. Geen wonder dat zichtnavigatie uitermate belangrijk was.
Vuurboeten en -bakens werden opgericht om de schepen te helpen hun weg
te vinden in het ingewikkelde getijdewater.
Bij vuurtorens denken we nu al snel aan de zuurstok van Haamstede. Maar in
die tijd waren het bakens en torens voor overdag en vuren voor als het
donker was, dat vuur moest natuurlijk hoog worden gestookt. Soms op een
duintop en gestookt door vissersvrouwen om hun mannen de weg terug te leiden. Vaak werd
een vuurboet of vuurkorf op een stenen gebouw gezet. Dit was het geval in 1304 bij
Borrendamme. De Vlaamse vloot heeft moeite de weg te vinden naar de Gouwe en de
vuurboet bij Borrendamme was van strategisch belang. Geen wonder dat de Poorters van
Zierikzee nadat de Vlaamse vloot was verslagen de vuurboet bij Borrendamme vernielden.
Als voorbeeld een
gezicht op het dorp
Egmond aan Zee. De
kerktoren diende als
dagbaak voor de
scheepvaart. In de
nacht werden op
een duin twee vuren
ontstoken op
verschillende
hoogte. Ets en
gravure door Claes
Jansz Visscher. Bron:
Studio Rijksmuseum.

Waterwijk park

Helaas nog geen nieuws, de afspraak met de groenvoorziening van de gemeente is uitgesteld
vanwege de ijspret en C. De ideeën borrelen wel en er komen leuke reacties.

Schouwen Koorts.

Het boek Schouwen Koorts komt eraan. Het onderzoek naar de
personen en de locaties is afgerond en het boek is inmiddels opgemaakt.
Met de uitgever ‘Het Paard van Troje’ wordt het drukken en uitgeven
gepland. Het zoekwerk is afgerond met een archeologisch onderzoek op
de plek waar het toestel is geland. Die plek kan nauwkeurig worden
vastgesteld aan de hand van luchtfoto’s die door de RAF in de oorlog van
Schouwen-Duiveland zijn gemaakt. Op de bewuste plek vlakbij
Nieuwerkerk is de concentratie van metalen resten in de bodem
aanzienlijk hoger dan verderop in het veld. Voor een indruk van de inzet
van de gliders bij de operatie Market Garden klik hier. Interessant detail
in de video is dat voor het maken van de Airspeed Horsas de
meubelindustrie werd benut. Ze werden met name door vrouwelijke
werkkrachten in elkaar zijn gezet. De mannen zaten aan het front en de
oorlogsindustrie was ingericht voor wapens, schepen en metalen
vliegtuigen.
Het zweeftoestel, de Airspeed Horsa, was grotendeels van hout gebouwd, voor éénmalig
gebruik. De spanwijdte was 30 meter en er konden 30 personen of materieel mee worden
vervoerd. Het toestel werd getrokken door een bommenwerper. Op 17 en 18 september 1944
kwamen meer dan 1500 vliegtuigen over Schouwen-Duiveland op weg naar Oosterbeek bij
Arnhem. Het toestel is uiteindelijk in brand gestoken en de boer zal grotere metaalresten
hebben verwijderd. Kleinere stukken zoals bouten en schroeven bleven achter in de bodem,
een signaal van wat hier 76 jaar geleden plaatsvond. Nog een duit in het zakje, op de valreep
werd er een muntje gevonden van de 18 de eeuw. Erg afgesleten en niet heel duidelijk maar
nog te traceren als Duit. Geen waarde behalve het vinden van de schat dan …
Tip: Op NETFLIX is een bijzondere Engelse film ze zien over een archeologische vondst uit de
zevende eeuw, “Dig It”. Een aanrader met geweldig spel van de acteurs. De dreiging van de
Tweede Wereldoorlog hangt boven dit verhaal.

Gotisch kostuum 1300-1350

Vriend Jeltje Lanting heeft een vroeg gotisch kostuum gemaakt de
afgelopen weken. In de gotische periode had de kerk een grote
invloed. Volk en adel kwamen bijeen voor erediensten en
mirakelspelen. De vurige Mariaverering veroorzaakte een grote
waardering voor de vrouw.De ‘çotte’-jurk was van boven smal en
naar onder uit wijd lopend met lange mouwen, ronde hals en een
gordel, daarover een surcotte/overkleed. Op het hoofd een touret,
het haar werd gevlochten en opgerold in een crespine/ haarnet.
Willemien Broks Cats uit Zierikzee heeft een gordel en bijpassende
leren snavelbekschoenen gemaakt en mede gesponsord. Klik hier
voor Leathers waar veilig workshops zijn in Coronatijd. In de maak
is een crespine en een tasje. Met grote dank aan de dames!

Erfgoedwand klaar

Ondernemers Tanya en Hans Hakkenberg van de Zeeuwse Schatkamer hebben een historische
fotowand. De Erfgoedvrienden hebben aan de compositie meegewerkt. Er is een serie foto’s
van de Nieuwe Haven en rondom ’t Luitje samengesteld, opgeknapt en uitgewerkt. Klik hier
voor een indruk.

Tip

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst geeft vier keer per jaar gratis een tijdschrift uit. U vindt meer informatie op
www.cultureelerfgoed.nl. Mailen voor een gratis abonnement kan ook, ga naar
mailto:info@cultureelerfgoed.nl
Boekwinkeltjes.nl
Bij boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u uw tweedehands boeken. Zo'n 8700 antiquaren,
boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan. Samen zijn ze goed voor een aanbod van
7 miljoen boeken. Voor liefhebbers zijn er meer interessante tweedehands boeken te scoren
voor weinig geld. klik hier https://www.boekwinkeltjes.nl/

Slavernij

Zeeland heeft een behoorlijke rol gespeeld in het slavernijverleden. De kijk op het
slavernijverleden staat volop in de belangstelling. Op 12 februari zou in het Rijksmuseum de
expositie Slavernij geopend zijn. De teneur is dat we niet alleen naar de zwarte bladzijden
moeten kijken maar ook dat het een wezenlijk onderdeel van onze sociale, economische en
politieke geschiedenis was, die nog steeds doorwerkt in het huidige leven. Hoe kan nu vandaag
de dag uitbuiting en misbruik verbannen worden. Dit is van wezenlijk belang in welk land dan
ook rijk en arm. Klik hier voor de introductie over slavernij van het Rijksmuseum.
Tip: Op NETFLIX is de Amerikaanse serie Self Made te zien die zich afspeelt in een gekleurde
gemeenschap rond 1910. Een aangrijpend, onthutsend verhaal over de eerste zwarte vrouw die
miljonair wordt tegen alle stromen in. Een bijzonder tijdsbeeld met een geweldige cast.

Kunstgeschiedenis

Had u altijd graag een cursus kunstgeschiedenis willen volgen? Dat kan ook thuis. De Vrije
Academie organiseert live op zoom of op verzoek colleges Kunstgeschiedenis. Er zijn kosten aan
verbonden. Klik hier voor het complete aanbod van de Vrije Academie.

Rebelse meisjes kinderboek

Internationale vrouwendag van 8 maart jongstleden heeft extra aandacht besteed aan
voorbeeld vrouwen. Rebelse meisjes gaat over moedige vrouwen van overal ter wereld die
pionier waren of zijn en uitblinken in hun beroep en daadkracht. Voor meisjes en jongens
inspirerend te lezen of om voor te lezen. Het geeft zelfvertrouwen om in het leven,
nieuwsgierig, gul en bevlogen te zijn. Klik hier voor de Roses Stories.
Het magazine See All This heeft aandacht voor vrouwelijke artiesten van overal op de wereld,
een prachtig eerbetoon. Het magazine in het Engels is te bestellen, klik hier

Musea Schouwen-Duiveland

De Musea van Schouwen-Duiveland zijn gesloten. Het wachten is op de (gedeeltelijke)
opheffing van de lock down, waardoor musea weer open kunnen. Let op de media.

Welkom Nieuwe Vrienden

De Erfgoedvrienden is een culturele ANBI. U kunt uw donatie aftrekken van de belasting, het
bedrag wordt vermenigvuldigd met 1.25 % door de belastingdienst. Het RISN-nummer van de
Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee is: 852995477. Dank aan allen voor uw vriendschap.

De penningen

De nota’s voor uw donatie gaan deze maand de deur uit, de vrienden die voor automatische
betaling hebben getekend krijgen bericht van de penningmeester over de afschrijving. De
nota’s worden verzonden, behalve voor bedrijven die zeer door Corona getroffen zijn. Zij
hoeven dit jaar niet te doneren en blijven gewoon vriend en volgend jaar zien we weer verder.

Vriendengalerij

In de Vriendengalerij staan vrienden ondernemers die online verkopen en bezorgen. Klik op de
plaatjes van de Vriendengalerij, dan komt u op hun website waar de producten en
mogelijkheden staan aangegeven. Zo steunen we hen lokaal.

Met Vriendelijke Lentegroet,
Wij wensen u allen, jongeren en ouderen, kracht, wijsheid en vrijheid om voort te
bewegen.
Luitzen Bijlsma, Peter Bracke, Lisette van de Velde, Jozé van de Sande en Baukje Bijlsma
(Klik op de foto voor een vergroting)

