Beste Vrienden,
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De natuur pakt uit!

25 april 2021
Het frisse groen van ontluikende planten en kwetterende
vogels zijn telkens weer een wonder. Een nieuw lente en
een nieuw begin met een vaccin geeft ruimte. We kunnen
naar buiten en de natuur ontwaakt. De pinksterblom bloeit
volop, het is een middeleeuws fenomeen. Aan het einde
van de Nieuwsbrief leert u haar beter kennen.

Vreugde en verdriet

We zijn ontdaan door het plotselinge overlijden van Han van de Sande, echtgenoot van
ons bestuurslid Jozé en vader van Michelle. Han was een fijn, hartelijk mens, handig en
creatief bezig met en voor anderen, niets was hem te veel. Het was veel te vroeg om
hem te moeten laten gaan, nu er zoveel moois opgebouwd was met Jozé en Michelle.
Gecondoleerd met zijn overlijden. We wensen hen alle kracht toe met het verwerken
van dit grote gemis.
Bij onze penningmeester Lisette en Marnix is baby Philip geboren. Van harte
gefeliciteerd, dat hij in liefde mag opgroeien tot een fijn mensenkind. Ze zijn heel
gelukkig met dit kleine wonder. We wensen hen in deze bijzondere tijd veel liefde en
geluk toe.

Noordhavenpoort project 1304

Het is nog maar de vraag of de Noordhavenpoort deze zomer een poosje open kan voor
publiek. Er is geboekt voor Open Monumentendag 11 september. Zoals enkele
vrijwilligers zeiden, ik wist niet dat ik het zo zou missen. We werken verder in deze
periode aan projecten rondom 1304, het beleg van Zierikzee en de slag op de Gouwe.
Het resultaat is straks te zien in de poort. Op de stadsmuren bij de poort was in 1304 de
slag op de Gouwe te zien, tot in Schiedam zag men de vuren in de verte van Zierikzee. In
de Noordhavenpoort zitten enkele kantelen op lagere hoogte, dat zou wel eens de
aanvangshoogte geweest kunnen zijn van een begin poort. Vrienden vrijwilligers bij de
Stads - en Commerciewerf in Zierikzee verdiepen zich in het maritieme. Matthijs
Mijnders heeft Graaf Willem de Goede op de vriendengalerij vereeuwigd. Klik hier.

Hotel Mondragon en Frederik Nagtglas

Hotel Mondragon en ’t Gouden Elfje aan de Oude Haven hebben net als alle
ondernemers op het eiland veel last van Corona. Activiteiten kunnen mondjesmaat
plaatsvinden en de terrassen mogen langzaam weer open. Wij hopen dat het binnenkort
beter gaat worden. Frederik Nagtglas, een bijzondere inwoner met hart voor het eiland,
woonde aan het Paardenstraatje - Oude haven waar nu bistro ‘t Gouden Elfje gevestigd
is. Klik hier voor een beeld van Mondragon.
Frederik Nagtglas (1821-1902) was ijkmeester, ingenieur, schrijver en historicus. In 1848
huwde hij met Maria Petronella Wilhelmina Ermerins. Dit was het eerste huwelijk in de

pas geopende Nieuwe Kerk van Zierikzee. Een bijzonder jaar
waarin de Grondwetherziening van 1848 de basis legde voor
het huidige stelsel van de parlementaire democratie. Dit
huwelijk werd in 2007 opnieuw in historische sfeer
uitgevoerd. De achter kleinzoon van Frederik Nagtglas was
hierbij aanwezig met zijn vrouw en schonk het gesigneerde boek ‘Mijn leven’ van F.
Nagtglas aan de organisatoren. Het dagboek geeft een mooie inkijk in zijn leven en
gevoelens voor zijn ‘lief’. Klik hier voor een stukje over zijn liefdesleven uit dit dagboek.
De huwelijksceremonie is gefilmd in 2007. Klik hier voor een impressie.

Waterwijk Landschap

Wethouder Mw. J van Burg en Mw. C. de Wilde van de
groenvoorziening maakten kennis met landschapsarchitecte Marit
Janse en Baukje Bijlsma van de Erfgoedvrienden. Het idee is om het
braakliggende weiland tussen de Waterwijk en het Havenkanaal een
levendiger aanblik te geven. Denk daarbij aan zoutminnende
planten/struiken die er van nature groeien met enkele paden en
grachten, een zitplek hier en daar en een natuurlijke ligging in het landschap. De
volgende stap is onderzoek naar de bodemstructuur. In de grachten in de Waterwijk zijn
lepelaars aan het slobberen met meerkoetjes en eksters die in de lente modus waren. Er
bloeit nu wat herik hier en daar.

Tips

Lisa Wiersma, onderzoeker en kunstschilder bij het programma ‘Het geheim van de
Meester’ gaat in het Rijksmuseum de Nachtwacht naschilderen. Ze wordt bijgestaan
door haar team van deskundigen. Klik hier voor het promotiefilmpje van het
Rijksmuseum.

Vereniging van de Musea Schouwen-Duiveland

Luitzen Bijlsma heeft het voorzitterschap van de VMSD overgedragen aan Chris van
Mechelen. Wij wensen hem en zijn bestuur veel succes, we weten elkaar zeker te
vinden. De musea mogen binnenkort gedeeltelijk open, let op de media wat de

mogelijkheden zijn. Het watersnoodmuseum heeft een nieuw online programma
opgezet. Voor een bezoek klik hier. Wereldwijd zijn vele musea virtueel
bereikbaar, er gaat een wereld voor u open.
Financiën

De nota’s en automatische betalingen zijn de deur uit, alvast hartelijk dank
voor uw donatie. Adres- en e-mailwijzigingen graag doorgeven aan
info@vriendenerfgoed zierikzee.
Nieuwe Kerk restauratie
De Nieuwe Kerk, een waterstaatskerk, heeft een opknapbeurt gehad aan
de buitenkant, waarbij onder andere de ramen gerestaureerd zijn en de
buitenkant geschilderd. De Stichting Oude Zeeuwse Kerken is eigenaar van
het gebouw dat in 1848 opgeleverd is.

Gotisch kostuum 1300-1350

Het gotisch kostuum volgens de mode in de periode 1300 – 1350 is gereed. Met dank
aan Jeltje Lanting voor het kostuum en de touret en Willemijn Roks voor de schoenen.
Het gehaakte haarnetje-crespine met parels en tasje zijn prachtig gemaakt door
mevrouw Mac Koster van Leder en Draet. Zij was in 2018 in Zierikzee met haar
middeleeuwse re-enactment met het tonen van oude en vergeten technieken met
betrekking tot leder en textielbewerking in de middeleeuwen. Wij hopen dat de reenactment groepen deze zomer weer naar buiten kunnen bij historische evenementen.
Klik hier voor een impressie van Leder en Draet.

cotte-gordel

surcotte fluweel

tournet-crespine

tasje met parels

snavelbekschoenen

Schouwen Koorts voor U

boekwinkel de Vries in Zierikzee.

Het boek Schouwen Koorts is uit. Het is het verhaal
van een glider-pilot die in 1944 op SchouwenDuiveland is gestrand. Een adembenemend verhaal
op basis van het manuscript van de glider pilot
Bernard Black. Het boek geeft een indringende inkijk
in de omstandigheden waarin de piloot en zijn
bemanning terecht kwamen. Het beschrijft de rol
van de verzetsmensen die hen hielpen onderduiken
en de poging te ontsnappen naar bevrijd gebied
samen met ‘De tien van Renesse’. Schouwen Koorts
ligt vanaf 5 mei in de boekwinkel. Dankzij de gulle
sponsoren is de prijs laag gehouden en hebben
boekhandel en musea toch een flinke winstmarge in
deze lastige tijd. U krijgt van de stichting Vrienden
een exemplaar thuisbezorgd. Wellicht is het een
leuk cadeau voor Moederdag of Vaderdag. Extra
exemplaren zijn te koop of te bestellen voor € 15 bij

De boekpresentatie is gepland tijdens de tentoonstelling Schouwen-Duiveland Bevrijd!
die wordt gehouden van 16 t/m 24 juni in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. De dag en het
tijdstip van de boekpresentatie wordt nog ingepland. We laten het u weten.

Kunstwerk Pluis van Kianoosh Gerami

Drie enorme blauwe handen roepen om hulp. Pak mijn handen en red me! De emotie
‘red mij ‘ is voor iedereen duidelijk zichtbaar. Het is gemaakt met blauw plastic vispluis
waarvan 65.000 kilo per jaar aanspoelt aan de Noordzeekust. Met deze sculpturen
benadrukken Kianoosh Gerami en de Stichting Centree de grote problematiek van de
vervuiling en de gevolgen voor natuur, mens en dier. Bij het project zijn
wetenschappers, visserij en het onderwijs nauw betrokken. Leerlingen van de Pontes
Pieter Zeeman in Zierikzee en het Goese Lyceum hebben hiervoor kunst- en
onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Een groep studenten van de Hogeschool Zeeland
heeft het afgelopen half jaar onderzoek gedaan.

De Middeleeuwse Pinksterblom

Een Pinksterblom of Pinksterbruid is een oud Nederlands
folkloregebruik. Rond Pinksteren werd een voorjaarsfeest
gehouden dat de viering van de pinksterblom werd genoemd.
Ongetrouwde meisjes worden door huwbare jonge mannen
als 'bruid' gekozen en met bloemen en een kroontje
‘versierd’. Deze feesten, die al in de Middeleeuwen werden
gehouden, waren enerzijds met Pinksteren verbonden, een
belangrijk kerkelijk feest. Het werd ook buiten de kerk
gevierd als een algemeen voorjaarsfeest waarbij het opnieuw
ontluikende leven en de liefde worden gevierd met de hoop
op vruchtbare opbrengsten van de akkers. Er zijn onder u
vast mensen die zich het lied ‘Hier is onze fiere Pinksterblom’
herinneren.
Bron : wikipedia.

Voor nu wensen wij u allen sterkte met de huidige maatregelen, welkom nieuwe
vrienden. We gaan voorwaarts!
Ga er lekker op uit waar mogelijk, de natuur ontwaakt! Met Vriendelijke groet,
Luitzen Bijlsma, Lisette van de Velde, Peter Bracke, Jozé van de Sande, Baukje Bijlsma

