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Kees Slager vertelt
Bent u benieuwd hoe het bijna 700 pagina’s dikke boek ‘Tholen’ tot stand is gekomen? Auteur Kees
Slager uit Poortvliet vertelt op woensdag 14 februari wat hij bij het samenstellen en schrijven van dit
werk over de geschiedenis van ons eiland zoal is tegengekomen. Verder gaat hij op een paar thema’s
wat dieper in.
De lezing is, zoals gebruikelijk, in De Wellevaete te Sint-Annaland en begint om half acht. De toegang
is gratis, introducés zijn welkom.
Vacatures bestuur
Twee leden van het bestuur hebben aangegeven, een punt te zetten achter hun loopbaan. Joop de Korte
is periodiek aftredend en na tien jaar niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Voorzitter Jaap Bout
stopt na zeven jaar tussentijds. Zij leggen hun functie neer tijdens de jaarlijkse algemene
ledenvergadering op dinsdag 10 april a.s.
Ook zal tijdens die vergadering een nieuw lid voor de kascommissie benoemd moeten worden.
Het bestuur vraagt de leden serieus na te denken over wat zij op dit vlak voor de vereniging kunnen en
willen betekenen. De secretaris verstrekt desgewenst graag nadere informatie.
Duiken voor vliegtuig
Robert Baumgardner in Austin (Texas) zoekt meer informatie over iets wat zijn oom Haynes M.
Baumgardner (afgelopen jaar overleden) in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Wie het
hierna volgende bekend voorkomt, wordt verzocht contact op te nemen met de secretaris.
Baumgardner was piloot van een B-24 bommenwerper in de 491st Bomb Group van de U. S. 8th Air
Force. Hij vloog met zijn squadron op 18 september 1944 een bevoorradingsvlucht naar de dropzones
ten noordwesten van Son in het kader van operatie Market Garden. Om op de terugvlucht naar de basis
in Engeland vijandelijke luchtafweer en radardetectie te vermijden, vlogen de bommenwerpers op zeer
lage hoogte (‘below dike level’) terug over Brabant (Son, Udenhout, noordelijk van Steenbergen),
richting Sint Philipsland, langs Bruinisse en Haamstede naar de Noordzee. Baumgardners vliegtuig
naderde een dijk waarop duidelijk een fietsende man werd waargenomen. Die zag het vliegtuig op tijd
aankomen, sprong van zijn fiets en dook op de grond. Baumgardner vloog rakelings over hem heen.
Die persoon moet de wind van de propellers hebben gevoeld. Het voorval vond plaats in de middag
van 18 september 1944 tussen 16.45 en 17.15 uur plaatselijke tijd. Robert Baumgardner is nu op zoek
naar de bewuste dijk (plaats en naam) en de betrokken persoon, of mensen aan wie dit voorval is
verteld, met de bron erbij.

Open dag Watersnoodmuseum
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk organiseert op zaterdag 3 februari een open dag, van tien tot
vijf uur. De toegang is die dag gratis, en er zijn allerhande activiteiten (zie de activiteitenkalender op
de website van het museum).
In caisson 4 is vanaf 2 februari ‘De Ramp in focus’ te zien, een expositie van zeventig originele foto’s
uit 1953. En ook de tentoonstelling ‘Het water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’, die
laat zien hoe watersnoden zich in het heden en de toekomst kunnen ontwikkelen. Verder wordt op 3
februari de expositie ’65 schenkingen – Elke schenking heeft een eigen verhaal’ geopend. De 65
getoonde voorwerpen worden tevens in een boekje beschreven.
Contributienota
Begin januari is, tegelijk met het jaarboek, de nota voor de contributie 2018 verstuurd. Wie de
nieuwsbrief digitaal ontvangt, is daar al via een e-mail op geattendeerd. Voor de overige leden: de nota
zat in dezelfde envelop als het jaarboek. Heeft u deze gemist, meldt dat dan bij het secretariaat.
Romeinse kust
In het Zeeuws Museum in Middelburg is tot en met 6 mei de tentoonstelling ‘Romeinse kust’ te zien.
De noordelijke grens van het Romeinse Rijk, de Limes, volgt de loop van de Rijn. In het westen
mondt deze rivier uit in dat andere belangrijke water, de Noordzee. Het kustgebied van Nederland, van
Texel tot Zeeland, is voor de Romeinen daarom vanuit handelsoogpunt en militaire strategie heel
belangrijk geweest. In de tentoonstelling zijn voorwerpen te zien uit de collecties van het
Rijksmuseum van Oudheden en provinciale en gemeentelijke archeologische depots die afkomstig zijn
uit plaatsen en gebieden aan deze Romeinse Noordzeekust. Het merendeel van de tentoongestelde
Zeeuwse vondsten is afkomstig uit het Zeeuws Archeologisch Depot van de SCEZ. Ook is er ruim
aandacht voor Nehalennia, de Zeeuwse beschermvrouwe van handelaren en zeelieden. En er is een
interactieve digitale presentatie te zien van het in 2013 afgesloten onderzoek van het Romeinse fort
van Aardenburg.
Op 18 februari, 11 maart en 8 april verzorgt Robert van Dierendonck, specialist-archeoloog van de
Romeinse tijd bij de stichting cultureel erfgoed Zeeland (SCEZ), van 13.30 tot 14.30 uur een
rondleiding door deze tentoonstelling. Belangstellenden daarvoor moeten vooraf reserveren, via
rondleidingen@zeeuwsmuseum.nl of 0118-653000. Er zijn geen extra kosten naast de normale
entreeprijs (verzamelen bij de entreebalie in het museum).
Lezingen dialect
Bij de SCEZ in Middelburg loopt momenteel een lezingenreeks over het Nederlands en zijn dialecten.
Er staan er nog drie op het programma. Op dinsdag 20 februari presenteert Jan Stroop, dialectoloog en
nu gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, het derde en laatste deel van zijn lezing ‘Van
Olla vogala tot Poldernederlands: de geschiedenis van het Nederlands en zijn dialecten’. Op dinsdag
13 maart gaat het over ‘Zeeuws als wereldtaal?’, spreker is Jacques van Keymeulen, hoofddocent bij
de vakgroep taalkunde – Nederlands aan de Universiteit van Gent. En dinsdag 27 maart is het de beurt
aan Kathy Rys, onderzoeker bij het Meertens Instituut en de Universiteit van Antwerpen, met het
onderwerp ‘Zeeuwse dialectsporen in Brazilië?’
De kosten voor het bijwonen van een of meerdere lezingen zijn tien euro per lezing (inclusief koffie of
thee). De lezingen zijn van half drie tot ca. vijf uur, bij de SCEZ aan de Looierssingel 2 in
Middelburg. Inschrijven kan via v.de.tier@scez.nl, waarna men een bevestigingsmail ontvangt.

