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NIEUWSBRIEF              Nummer 49, januari 2020 

Lezing Slag om de Schelde 
De voorjaarslezing wordt verzorgd door Robert Catsburg uit Welberg. Op dinsdag 18 februari vertelt 
hij over de Slag om de Schelde, en de bevrijding van de eilanden Tholen en Sint-Philipsland. Catsburg 
is een amateurhistoricus met een bovengemiddelde belangstelling voor de bevrijding van het 
zuidwesten van ons land door de geallieerden (met name Canadezen). Een actie die 75 jaar geleden het 
einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland inluidde. Catsburg publiceerde er verschillende, 
uiterst gedetailleerde, boeken over. De Slag om de Schelde, die in oktober en november 1944 werd 
uitgevochten, eiste in ons land bijna 5300 levens. Daaronder ruim 1400 burgers. Onderdeel van de slag 
was de operatie Suitscase, in het verlengde waarvan het grondgebied van de huidige gemeente Tholen 
van de nazi’s werd bevrijd. 
De lezing wordt gehouden in de Wellevaete in Sint-Annaland en begint om 19.30 uur.    
 
Agenda 
Noteert u in uw agenda ook alvast de volgende data: 
21 mrt inloopdag in Tholen; 
15 apr jaarvergadering; 
12 sep Open Monumentendag; 
14 nov excursie naar Markiezenhof. 
 
In memoriam 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief is ons lid A. Duijnhouwer te Scherpenisse ons 
ontvallen. Eerder in 2019 overleed M. Doevelaar-Scherpenhuizen te Sint-Annaland, die abusievelijk 
nog niet in de nieuwsbrief werd vermeld. Wij wensen hun naasten veel sterkte. 
 
Oproep vrijwilligers Monumentendag 
Het bestuur is op zoek naar enkele mensen die willen helpen bij het organiseren van de jaarlijkse Open 
Monumentendag, op de tweede zaterdag in september. In het werkgroepje dat deze taak uitvoert, zijn 
vacatures ontstaan zodat er behoefte is aan versterking. Ook vrijwilligers die op de Monumentendag 
een dagdeel in een monument de bezoekers willen ontvangen, zijn welkom. 
In meer algemene zin zou het bestuur geholpen zijn met leden die een handje willen toesteken bij het 
organiseren van zaken. Uitbreiding van activiteiten zit er met de huidige bezetting van het bestuur niet 
in. Terwijl het denkbaar is dat er werkgroepen gevormd worden die zich in bepaalde facetten van de 
heemkunde gaan verdiepen. Schroom daarom niet en neem contact op met het bestuur. 
 
             



Puzzel, ploeter en peins mee op oud schrift 
Houd je van geschiedenis en ben je een kei in het puzzelen met oude handschriften? Heb je ervaring in 
het transcriberen van oude notariële aktes of juridische stukken, of ben je als student of 
stamboomonderzoeker een kenner in het ontcijferen van moeilijk leesbare stukken? Dan is er goed 
nieuws. Op zaterdag 14 maart vindt voor het eerst een nationale paleografiewedstrijd plaats, 
georganiseerd door de makers van dé online paleografie oefentool: www.watstaatdaer.nl. Deze 
wedstrijd is in Het Utrechts Archief.  
Het kunnen lezen van oude handschriften (paleografie) is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in 
archieven of universiteiten, het is ook gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis en taal houdt. 
En of je nou goed bent in (oude) taal, of graag historische stukken ontcijfert: álle oud schrift kenners 
krijgen de kans om mee te puzzelen en de strijd aan te gaan tijdens de landelijke paleografiewedstrijd.   
Deelname is mogelijk in twee categorieën, 25-plus en 25-min (speciaal voor studenten). De 
voorselectie via www.watstaatdaer.nl eindigt op 20 februari om 16.00 uur. Aanmelden voor deze 
voorselectie is niet nodig, je kunt simpelweg meedoen via de genoemde website.  
De beste vijftig paleografen uit de voorronde strijden in Utrecht om de titel. In beide categorieën is er 
een prijs van 500 euro voor de winnaar en van 250 euro voor de nummer twee. De voorronde en de 
finale bestaan uit het transcriberen van drie teksten. In de voorronde gebeurt dit digitaal, in de finale 
schriftelijk. De transcriptieregels worden bij de oefeningen vermeld.  
 
Familienamenbank 
De CBG Familienamenbank bevat sinds kort ook de gegevens uit het ‘Woordenboek van de 
Familienamen in België en Frankrijk’ van dr. Frans Debrabandere.  
De website CBG Familienamen bevat meer dan 320.000 Nederlandse familienamen, met onder andere 
informatie over het aantal keer dat een naam voorkomt, de spreiding over Nederland, en een analyse 
en verklaring van de naam. Met dank aan de Belgische filoloog Dr. Frans Debrabandere zijn daar nu 
de lemma’s uit het ‘Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk’ aan 
toegevoegd. Dit is om twee redenen belangrijk. Enerzijds werden in België eerder, en meer dan in de 
noordelijke Nederlanden, achternamen aangetroffen. Anderzijds heeft er een niet geringe 
noordwaartse migratie plaatsgevonden (veelal protestanten op de vlucht voor vervolging), waardoor 
niet alleen taalkundige overeenkomsten voorkomen, maar ook concrete naamsverbanden.  
CBG Familienamen had al eerder de beschikking over Debrabanderes (nooit uitgegeven) 
‘Woordenboek van de familienamen in Zeeland’ (WFZ). Ook de gegevens uit dat naslagwerk vind je 
terug in de Familienamenbank.  
 
 


