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De heemkundekring Stad en Lande 
heeft de onderscheiding voor De Ko-
ning aangevraagd. Hij was in 2002 
medeoprichter, tot maart van dit jaar 
secretaris van de club en schreef vele 
artikelen voor het jaarblad. Daarnaast 
is hij sinds 1979 betrokken bij de ge-
nealogische werkgroep Tholen, on-
der meer als penningmeester. Voor de 
Open Monumentendag is hij PR-man 
en tussen 2003 en 2017 coördinator ge-
weest. Verdiensten die ook zijn meege-
nomen toen hij in 2016 zijn koninklijke 
onderscheiding kreeg.
Het uitreiken van de legpenning was 
dinsdagmiddag één van de laatste of-
ficiële handelingen van burgemeester 
Ger van de Velde. De zilveren erepen-
ning omvat een penning, oorkonde en 
draaginsigne. Kees’ moeder was er ’s 
middags bij. Zij speldde haar 63-jarige 
zoon het insigne op. 
Met een smoes dat Van de Velde nog 
afscheid wilde nemen van enkele in-
woners werd De Koning naar het ge-
meentehuis gelokt. Vanwege de coro-
namaatregelen vond de uitreiking in 
klein comité plaats. Namens de aan-
vragende heemkundekring was voor-
zitter Gré Boelhouwers aanwezig. Tot 
op het laatste moment had De Koning 
geen idee.  ,,Ze kwam binnen met haar 
ambtsketen. Een lintje heb ik al gehad 
en aan deze onderscheiding had ik niet 
gedacht. Mooi om te horen dat ze hem 
nog graag zelf wilde uitreiken.” 

Beatrix 
De burgemeester en de Vossemeerder 
kennen elkaar al lang. De Koning wees 
Van de Velde bij haar kennismakings-
toer door zijn woonplaats, al de weg. 
Ook twee jaar later, bij de opening van 
het Roosevelt Informatiecentrum, za-
gen ze elkaar weer persoonlijk in het 
bijzijn van prinses Beatrix. De Vosse-
meerder is daar suppoost, leidt bezoe-
kers rond en is bestuurslid van de bij-
behorende stichting. In combinatie met 
het werk voor deze krant, en zijn eerder 
verkregen koninklijke onderscheiding, 
zijn ze dus zeker geen onbekenden 
voor elkaar. ,,Ik kijk dan ook terug op 
een prettige en fijne samenwerking met 
jou”, zei Van de Velde. 
Verdere verdiensten van De Koning 
zijn het (mee)schrijven van diverse 
boeken, geschriften en artikelen op 
cultuurhistorisch gebied. Hij geldt als 
specialist in het schrijven van het loka-
le dialect en zette zich in voor behoud 
van het oude archief van de gemeente. 
Zo wat hij twee keer in de jury bij het 

Groot Dictee der Thoolse taal. 

Ambassadeur 
De Koning duikt graag in de geschie-
denis van families en heeft zodoende 
ook onderzoek gedaan naar de presi-
dentsfamilie Roosevelt en de band met 
Oud-Vossemeer. ,,Je hebt als een ware 
ambassadeur bijgedragen aan waarde-
ring voor het cultuurhistorisch besef in 
deze gemeente. En je hebt toegevoegde 
waarde gecreëerd door Tholen cultu-

reel historisch op de kaart te zetten.” 
Het werk van de heemkundekring heeft 
daar een belangrijke rol gespeeld. Be-
gin van de eeuwwisseling was er geen 
heemkundekring op Tholen. De Ko-
ning en andere Tholenaren vormden 
na enkele cursusavonden over Thoolse 
geschiedenis vanuit de stichting Cultu-
reel Erfgoed Zeeland een werkgroep. 
,,Tholen was tot dan een blinde vlek”, 
zegt De Koning. De Koning werd se-
cretaris en bleef dat dus tot de zomer 
van dit jaar.

Oud archief 
De Thoolse heemkundekring maakte 
zich samen met andere verenigingen 
uit de regio hard voor behoud van het 
oud archief uit het gemeentehuis in 
Sint-Maartensdijk. ,,Het initiatief voor 
de acties kwam uit Halsteren. Er werd 
door de gemeente voorgespiegeld dat 
het door de verhuizing naar Tholen vele 
malen duurder zou worden.” De orde-
ning van alle gegevens liep achter en de 
kosten van de extra mankracht werden 

opgevoerd in de meerprijs. Niet eerlijk, 
vond de heemkundekring. Diverse ac-
ties werden op touw gezet, onder andere 
een inzameling van handtekeningen. De 
Koning heeft ze nog thuis liggen. Met 
alternatieve kostenberekeningen kon de 
politiek worden overtuigd van de ver-
huizing van het archief en het bouwen 
van de benodigde kelder. 
Wat De Koning zo aantrekt aan histo-
rie, vindt hij lastig om in één zin te vat-
ten. ,,Ik vond het op school altijd al een 
leuk vak. Ik ben nieuwsgierig naar wat 
er vroeger was en doe al vanaf mijn ze-
ventiende stamboomonderzoek.” Het 
begon met het doorspitten van de eigen 
familiebanden. Ver weg zijn er zelfs 
verbintenissen met de familie Roose-
velt, de Amerikaanse presidentsfamilie 
die hoogstwaarschijnlijk banden heeft 
met Oud-Vossemeer. De woorden 
hoogstwaarschijnlijk zijn zorgvuldig 
gekozen, want De Koning is iemand 
die daarover nog een slag om de arm 
houdt. ,,Echte bewijzen zijn er niet.” 
De naam is hier wel gevoerd, maar de 
Nederlander die zich met die naam in 
de VS vestigde, is niet met zekerheid 
een Vossemeerder. 

Voor burgers 
Van De Konings hand verschenen ook 
diverse boeken, en artikelen in bladen, 
waaronder deze krant. Hij was uitgere-
kend zelf de schrijver van een artikel 
in de Eendrachtbode van dit jaar dat 
de zilveren legpenning onder de loep 
nam. ,,Het viel ons op dat de legpen-
ning sinds de jaren negentig met name 
aan wethouders, raadsleden en amb-
tenaren is uitgereikt. We hebben een 
opmerking daarover in een ingezonden 
brief aangegrepen voor het artikel. Je 
kunt natuurlijk niet bevroeden dat je 
hem zelf krijgt. De burgemeester heeft 
ook gezegd dat ze vindt dat die penning 
er voor burgers moet zijn.” 

Oorlog 
Terugblikkend op al zijn werk vindt 
hij het boek Gevallen en gebroken een 
belangrijke toevoeging aan de lokale 
geschiedschrijving. In het boek, dat hij 
samen met Wally Blaas schreef, wordt 
het verloop van de Tweede Wereldoor-
log op Tholen beschreven. ,,Er was 
nog geen boek over het Thoolse oor-
logsverleden. Er was alleen Slechts een 
Plicht van Briël Heijboer, oprichter van 
deze krant, maar dat ging met name 
over het verzet in 1944. Natuurlijk zijn 
er wel artikelen met Thoolse oorlogs-
verhalen geschreven, maar zo, gepre-
senteerd in een boek, niet. Ik streef er 
altijd naar om verhalen te vertellen die 
niet bekend zijn.”

Een van zijn mooiste werken vindt De Koning het boek Gevallen en gebroken, dat hij samen met Wally Blaas schreef. Het 
belicht de Thoolse oorlogsjaren. 

Zilveren legpenning voor Vossemeerder 

Kees de Koning heeft Tholen op 
de cultuurhistorische kaart gezet 

Kees de Koning uit Oud-Vos-
semeer is voor zijn vrijwilli-
ge bijdragen aan de Thoolse 
gemeenschap beloond met 
de zilveren legpenning van 
de gemeente. De amateur 
historicus vreet alles wat 
met (lokale) geschiedenis te 
maken heeft en heeft in zijn 
enthousiasme een aanzien-
lijke bijdrage geleverd aan de 
Thoolse geschiedschrijving. 
Mensen kennen hem ook als 
redacteur van deze krant. 

De Biosensor is eind vorig jaar voor het eerst 
ingezet op de afdeling acuut/complex (GF6) 
in Bergen op Zoom. Aan het eind van de eer-
ste coronagolf werd het hulpmiddel al kort-
stondig gebruikt bij coronapatiënten. “Ver-
volgens was het de bedoeling om hem als 
pilot ook bij patiënten met een longontste-
king, een longembolie of COPD in te zetten. 
Daarmee willen we onderzoeken of zij baat 
hebben bij een vroegsignalering en willen 
we ervaring opdoen met nieuwe technolo-

gie”, vertelt Miranda de Klerk, verpleegkun-
dige en Chief Nursing Information Officer. 
De Biosensor bestaat uit een slimme pleister 
en een kastje dat de meetwaardes ontvangt. 
De pleister wordt bij de patiënt op de borst 
of onder de borst geplakt en geeft de waardes 
af naar het kastje dat bij het bed staat. Vanuit 
daar worden de gegevens over de ademha-
ling en de hartfrequentie elke minuut naar 
het programma op de computer en de tele-
foon gestuurd.

’Slimme pleister’ houdt 
coronapatiënten in de gaten
De coronapatiënten op de longafdeling in het Bravis ziekenhuis worden sinds maandag 
26 oktober extra in de gaten gehouden met de Biosensor van Philips. De ‘slimme pleis-
ter’ meet elke minuut de ademhaling en de hartfrequentie van de patiënt. Wijken de 
waarden volgens een bepaalde trend af, dan gaat een signaal naar de smartphone van 
de verpleegkundigen. Hierdoor kunnen zij sneller ingrijpen als de patiënt achteruitgaat. 

Besmettingen
terug naar 70
De daling van het aantal nieuwe coronabesmettin-
gen, zoals die landelijk optreedt, was afgelopen week 
ook in Tholen zichtbaar. Er zijn 70 nieuwe gevallen 
gemeld, flink minder dan de 118 van een week eer-
der. Wel zijn weer twee inwoners met corona in het 
ziekenhuis opgenomen. 
Na vorige week donderdag daalde het aantal nieuwe 
besmettingen per dag in de gemeente Tholen naar 
onder de tien. Vier op zaterdag was het laagste aantal.
Ook in het rioolwater op beide Thoolse zuiveringen 
is de enorme piek van gemeten coronavirusdeeltjes 
(aanwijzingen voor een mogelijke brandhaard), in de 
laatste oktoberweek, fors afgenomen. In Tholen naar 
gemiddeld 16.684 miljard (was 331.781 miljard) per 
100.000 inwoners, en in Sint-Maartensdijk naar 7680 
miljard (was 353.017 miljard) bij de metingen op 1 
november.

Hagenaar 
bekeurd 
en vervoerd
Een 25-jarige man uit Den Haag is vrijdagavond na-
dat hij met zijn bestelbus in de sloot was gereden, be-
keurd voor onverzekerd rijden. Agenten kwamen het 
voorval op de Postweg tussen Tholen en Poortvliet 
toevallig tegen tijdens een surveillanceronde. De Ha-
genaar was ondertussen zelf het busje uitgeklommen 
en had geen hulpdiensten gebeld. Hij hoefde niet te 
blazen omdat de politie hem niet heeft zien rijden. 
Wel kreeg hij twee boetes van bij elkaar zo’n zeven-
honderd euro. Niet alleen voor onverzekerd rijden, 
maar ook voor het ontbreken van een geldige Apk-
keuring. Ambulancepersoneel verwees de jongeman 
naar de huisartsenpost. Hij kon niet meer in de be-
schadigde bus rijden en omdat er geen taxi was om 
hem te brengen, hebben de aanwezige politieagenten 
heb daar naartoe gebracht. 


