
 
 
Beste Vrienden, 

 
Winterse Lichtpuntjes        Nieuwsbrief nr.15 
In de laatste nieuwsbrief van dit jaar wensen wij u allen lichtpuntjes op uw pad, groot of 
klein. De realiteit van nu leert ons dat dat we moeten omdenken en ons regelmatig aan 
moeten passen aan de nieuwe werkelijkheid in de samenleving. Lichtpuntjes helpen daarbij. 
Laat ze schijnen voor wie het nodig heeft, dat kunnen we allemaal voor en met elkaar doen. 
We wensen u fijne kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar. Veel leesplezier gewenst …. 

Kerstbijdrages van Erfgoedvrienden  
Poëzie door Ester van Meurs, ontwerp kerstkaart kunstenaar Goos Verwoest  

zoals 
de man die opkrabbelt          
de vrouw die schenkt 
het kind dat lacht 
de baby die ontwapent 
het dier dat zich koestert 
de boom die bloesemt 
de bloem die zich opent 
het water dat kabbelt 
en zoals 
de liefde die ontluikt 
zijn de vele lichtpuntjes 
die de verte met 
glans en goud omhelzen 
mogen ze blijven 
verlichten 
© Sterre van Resum        © Goos Verwoest 
 
 Geschiedenis van de kerstboom door Rosalien Korstanje 
Kerstmis zonder kerstboom! Voor velen is dat echt ondenkbaar. Die kerstboom, vol 
glinsterende ballen, slingers en lichtjes is in de donkere decembermaand het magisch 
middelpunt van veel woonkamers. Daarmee is een van oorsprong heidens attribuut door de 
eeuwen heen een onderdeel van een christelijk feest geworden. Klik hier voor het hele 
verhaal. 

 Kijkdoos Noordhavenpoort door Baukje Bijlsma 
In de Noordhavenpoort in Zierikzee is in het venster een ‘kijkdoos’ gemaakt met een 
Dickensachtig tafereel met lichtjes. Met dank aan Michelle’s nostalgische winkel in 
Zierikzee. 

 
 

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2021/12/De-Geschiedenis-van-de-Kerstboom.pdf


 
Zeeland 700 - Zierikzee 1304 - Vrede van Parijs 1323-2023 vervolg 
 

 Het boek ‘Gouwe Leeuwen’ over het beleg van Zierikzee en de zeeslag op de Gouwe in 
1304 is bijna klaar. Het ligt bij de editor. Nieuwsgierigheid is een belangrijke drijfveer naar 
deze bijzondere periode in de Zeeuwse geschiedenis. Het idee, dat Zierikzee in 1304 zo’n 
cruciale rol heeft gespeeld in de strijd tussen Vlaanderen en Holland over het bezit van 
Zeeland bij de slag op de Gouwe en het beleg van Zierikzee, geeft een gevoel van trots.  
Zeeland werd een eigen entiteit met een graaf aan het hoofd.  

 Het bezoeken van Vlaanderen, Wallonië en Noord-
Frankrijk, langs de oevers van de Schelde en de Leie maakt 
het verhaal nog interessanter. Wat speelde er aan de 
zuidgrens van Holland en Zeeland? Een aantal Zeeuwse 
edellieden waren Vlaamsgezind en verbannen naar 
Vlaanderen. Onder hen Jan van Renesse. Jan was in 1302 
aanvoerder van de Vlaamse troepen bij Kortrijk. Het 

gewonde Vlaamse volk 
versloeg het complete Franse 
elite ridderleger. Veel Franse 
ridders sneuvelden en de 
sporen van de ridders zijn 
verzameld. De strijd heet de 
Guldensporenslag en de 
sporen ’hangen‘ nog steeds in de Lievevrouwenkerk in 
Kortrijk. Daar is ook de Vlaamse Gravengalerij te zien. 
Kortrijk en omgeving ademt de Guldensporenslag. De 
Vlamingen kennen deze geschiedenis op hun duimpje. 
‘Ons’ Zeeuwen zijn nog niet zo op de hoogte van de 
bijzondere strijd in 1304, de rol van Zierikzee en Schouwen 
en Duiveland en de gevolgen voor Zeeland. Daar ligt de 
uitdaging.  

 In Doornik aan de Schelde staat een prachtige belfort. De 
onze-Lieve-Vrouwen-Kathedraal is zeer indrukwekkend. In de 
kerk lig door opgravingen een indrukwekkende archeologische 
tijdreis die teruggaat naar de Romeinen, de 1e en 2e eeuw. Bij 
Valenciennes in Noord - Frankrijk zijn restanten te vinden van 
de abdij van Fontenelle. De winnaar van de strijd met 
Vlaanderen Willem III graaf van Holland, Zeeland en 
Henegouwen huwde in 1305 met gravin Jeanne de Valois. Zij 
trad na zijn dood in het klooster van Fontenelle. Deze drie 
historische steden aan het stroomgebied van de Schelde met 
hun eeuwenoude kerken en interessante musea zijn stille 
getuigen van de late Middeleeuwen. De zoektocht naar de 
graven van de Graven liep op niets uit; zij rusten allang in 
vrede.  



Maretak - mistletoe 
 Mare betekent heks, nachtmerrie, nachtelijke kwelgeest of 
spook. De maretak staat daarom bekend als een heksenkruid. De 
enorme kerstballen die hoog in de bomen hangen, accentueren op 
een mysterieuze wijze het winterse silhouet van de kale bomen. 

De maretak heeft een 
oeroude geschiedenis, die verschilt van land tot 
land. Druïden en goden waren in de ban van de 
mare. De parasiet komt vooral voor op 
fruitbomen, meidoorns, linden, wilgen en 
populieren. Een van de populairste en meest 
bekende gebruiken is het kussen onder de 
‘mistletoe’. De maretak blijft een geliefkoosde 
decoratie. Liefde, vruchtbaarheid en geluk zijn 
slechts enkele typeringen van deze parasiet.  

Kerstmuziek, es ist ein Ros entsprungen  
 Om even stil te zijn dit prachtige lied, er is een roos ontsprongen, geschreven in 1609 
door Michael Praetorius. De roos in het lied stond oorspronkelijk symbool voor Maria. Voor 
wie het wil horen klik hier. 

Waterwijk ’Zoutpark’ en - historisch hekwerk binnenstad in onderzoek 
 De gemeente heeft twee vragen van de Erfgoedvrienden opgepakt en werkt 
momenteel aan onderzoek en financiering om een Zoutpark en restauratie te kunnen 
uitvoeren. We worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.  

Vriendenavond uitgesteld  
 Het bestuur vindt het nu niet raadzaam om de vriendenavond door te laten gaan, 
gegeven de opgelaaide pandemie. Heel jammer, maar het programma blijft gehandhaafd 
en het wordt naar het voorjaar verzet.  

Achtergrondverhalen voor de donkere dagen  
 In vorige Nieuwsbrieven staat wel eens een achtergrond narratief, een verhaal dat 
aangeklikt kan worden. Erfgoedvrienden hebben zich verdiept in een onderwerp. De 
verhalen verbinden de historie en bedrijvigheid van vroeger met het heden, zoals: de 
getijdehaven, Zeeuwse Zoute, de soapstory, het ontstaan van de kerstboom. Ze zijn zeer de 
moeite waard. 

 Het boekje met de vertelling Zonder Woorden van Jeltje Lanting is zo’n sfeervol verhaal, 
dat zich afspeelt in het Zierikzee rond 1600. Het is een verhaal van duisternis, licht en hoop. 
Voor wie het nog niet gelezen heeft klik hier  

 Cadeautip wijnboek van Oxhoofd tot Kattekop,  proost !  
De geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel is prachtig in woord en beeld gebracht door 
achttien acteurs uit verschillende disciplines. Dit leverde verrassende verborgen verhalen 
op.  Wat blijkt? De geschiedenis van Zeeland ziet er door een wijnglas anders uit! Ilja 
Mostert van het Zeeuws Archief tekende voor het Zierikzeese verhaal. Het is verkrijgbaar bij 
het Paard van Troje in Goes of te bestellen bij de lokale boekhandel. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YJP9sxpsnTA
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2020/12/ZONDER-WOORDEN.pdf


 Cees van Egmond ontwerpt een diorama van de zeeslag op de Gouwe voor in de 
Museumhaven. 

 Leo Seinen gaat een evenhoog op schaal maken. 

 

 

 De Ouwe Gouwe route 
wordt gedurende twee jaar in 
alle seizoenen in beeld 
gebracht door fotograaf 
Charles Daniels voor het 
project Zeeland 700-Zierikzee. 
Deze foto is de primeur en 
gefotografeerd bij het 
Dijkwater. 

 
 
 
Historisch wandelen met kerst op Schouwen-Duiveland 
 De Ouwe Gouwe Route ligt het Dijkwater, het is een oude vaarroute tussen Duiveland 
en Dreischor, afgesloten in 1953. Het is nu een prachtig natuur- en wandelgebied in elk 
seizoen. De route kunt u downloaden, klik hier  

 Stichting Vlam van O, kijk hier, ontwerper van onder andere historische raamposters, 
heeft twee interessante historische routes rondom Zierikzee. Het Mondragonpad en O, kijk 
Zierik, langs de oevers van de EE. U kunt beide routes bestellen, klik hier 

Wij danken u allen, reders poorters, voor uw vriendschap en samenwerking. Dankzij 
uw bijdrages kunnen we het project Zeeland 700-Zierikzee 1304 uitbouwen tot een 
bijzonder middeleeuws evenement in 2023. 
 
We wensen u moed, hoop, wijsheid, troost, passie en gezondheid toe.  
 
Met een Vriendelijke Kerst- en Nieuwjaarsgroet, Luitzen Bijlsma, Jozé van de Sande, 
Peter Bracke, Lisette van de Velde en Baukje Bijlsma 
 
 
 

https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2020/10/Langs-de-Oevers-van-de-Ouwe-Gouwe-Fietsroute-als-Boekje-Nederlands.pdf
https://www.vriendenerfgoedzierikzee.nl/wp-content/uploads/2020/10/Langs-de-Oevers-van-de-Ouwe-Gouwe-Fietsroute-als-Boekje-Nederlands.pdf
https://okijkhier.nl/

