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In memoriam
Op 1 augustus overleed ons bestuurslid John Oostveen uit Yerseke na een langdurige ziekte.
‘Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen’ stond er in de
rouwbrief. Vrij snel na zijn verkiezing, vorig jaar april, openbaarden zich gezondheidsproblemen bij John. Maar hij bleef levenslustig en bij de moed, bezocht zoveel als mogelijk onze
bijeenkomsten en de bestuursvergaderingen. Op Zuid-Beveland deed hij onderzoek naar
Thoolse oorlogsslachtoffers, voor het boek waarvan hij de verschijning niet meer mag
meemaken. Zijn ziekte liet niet toe dat John meer deed in de vijftien maanden dat hij deel
uitmaakte van ons bestuur. Zijn betrokkenheid bij het werk van de heemkundekring zal in
onze herinnering voortleven. John Oostveen is slechts 65 jaar oud geworden. Wij hebben hem
op 5 augustus begraven in Tholen, wat zijn wens was.
Kasteel Sint-Maartensdijk en 25 jaar koningin Beatrix
Op donderdag 6 oktober organiseert de heemkundekring in samenwerking met streekmuseum
De Meestoof te Sint-Annaland een avond die in het teken staat van zowel het Jaar van de
kastelen als het zilveren regeringsjubileum van koningin Beatrix. Secretaris Willem Heijbroek
van het museum vertelt over het voormalige kasteel te Sint-Maartensdijk en de bewoners.
Vervolgens presenteert de archeoloog Hans Koopmanschap de eerste resultaten van het
onderzoek aan het vondstmateriaal uit de opgravingen (40 jaar geleden) van het kasteel.
Daarna wordt in het museum de expositie ‘In naam van Oranje’ bekeken, over de opgravingen
én over voorwerpen die gemaakt zijn rondom jubilea van ons koningshuis. Ook wordt het
boekje aangeboden dat gemeentearchivaris Hans Zuurdeeg schreef voor de expositie: ‘In
naam van Oranje. Het kasteel te Sint-Maartensdijk en zijn bewoners’. De avond begint om
half acht in de koffiekamer bij het streekmuseum aan de Bierensstraat en is vrij toegankelijk.
Lezingen
Op donderdag 24 november om half acht is Oscar Huiskamp bij ons te gast. Hij is vrijwillig
molenaar op De Hoop in Tholen en praat ons bij over de Thoolse molens.
In februari hopen we een lezing te kunnen aanbieden over de landbouw.
In maart is de watersnood van 1906, die maand 100 jaar geleden, onderwerp van een lezing.
Er volgt nader bericht over de precieze data. De bijeenkomsten zijn steeds in De Meestoof.
Inloopdag
In de koffiekamer van het streekmuseum is zaterdag 19 november iedereen welkom op onze
jaarlijkse inloopdag. Misschien hebt u oude foto’s, zoekt u informatie over voorouders, kent u
bijzondere verhalen over het Tholen van vroeger. Kom dan eens gezellig langs. We zijn er
van tien tot half een en van half twee tot vier uur.
z.o.z.
Boeken

Ter gelegenheid van de Open Monumentendag schreef gemeentearchivaris Hans Zuurdeeg
het boekje ‘Kerken op Tholen en Sint-Philipsland’, waarin in 68 bladzijden alle kerken in de
gemeente de revue passeren. Het boekje is voor vier euro (afhaalprijs) verkrijgbaar bij de
heemkundekring.
Het boek over Tholen en de Thoolse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog – dat als titel
heeft gekregen ‘Gevallen en gebroken’ - wordt momenteel afgerond. Het zal in november
verschijnen en kost 18,90 euro.
Verder komt er nog dit jaar een jaarboekje uit voor de leden van de heemkundekring, met een
viertal interessante bijdragen.
Monumentendag
Tevreden kijken we terug op de Open Monumentendag. De 17 kerken en 9 andere
monumenten die hun deuren openden, trokken samen zeker duizend bezoekers. Bijzonder was
dat een aantal niet-monumentale kerken meedeed – op ons verzoek - en zo inspeelde op het
thema ‘religieus erfgoed’. In meerdere kerken werd orgel gespeeld of die gelegenheid
geboden aan bezoekers, in sommige was een kleine expositie ingericht of waren boekjes en
foto’s te koop. In Sint-Annaland waren de boerderijen Landzicht en Nooitgedacht nieuwe
deelnemers. In Tholen markeerde het afvuren van twee kanonnen het begin van de
monmentendag. Ons lid Lianne van Voorst organiseerde een stadswandeling voor scholieren.
Dit nieuwe initiatief trok ’s morgens 15 en ’s middags 3 kinderen.
Samen met de gemeente is op vrijdagavond in de koorkerk in Tholen een opening
georganiseerd van de Open Monumentendag. De belangstelling was goed en de bijdrage van
het Smalstads mannenkoor viel prima in de smaak. Het boekje van de gemeentearchivaris
werd gepresenteerd – de aanwezigen kregen een gratis exemplaar – en van de foto’s eruit was
een diapresentatie gemaakt. Burgemeester W. Nuis en onze voorzitter Wally Blaas voerden,
naast archivaris Zuurdeeg, het woord.
Landelijke Archievendag
Het Zeeuws Archief in Middelburg biedt u de kans om rond te kijken in de depots, een
afdeling die normaliter niet toegankelijk is voor het publiek. Dit kan op zaterdag 29 oktober,
de landelijke archievendag. Tussen 10 en 5 uur is er dan een breed en gevarieerd programma,
geschikt voor zowel de beginneling als de gevorderde archiefbezoeker. De studiezaal van het
archief aan het Hofplein én de expositie ‘My Generation! 50 jaar jong in Zeeland’ zijn al
vanaf 9 uur geopend.
Vanaf tien uur zijn er elk uur rondleidingen door de – ondergrondse – depots. Daarbij worden
dit keer bijzondere archiefstukken getoond die te maken hebben met onze zuiderbuur, België.
In het restauratieatelier kunt u kennis nemen van restauratie- en conserveringstechnieken. Ook
wordt doorlopend de korte documentaire ‘Zeeuws Vlaanderen Neederlandsch!’getoond. Twee
keer, om elf en drie uur, wordt deze onderbroken voor een workshop: Zoeken in de
databanken van het Zeeuws Archief. Wie met specifieke vragen zit over de eigen zoektocht in
archiefbronnen, kan deze vanaf tien uur voorleggen aan de aanwezige experts. En op een
informatiemarkt presenteren heemkundige kringen en historische verenigingen zich deze dag
in het Zeeuws Archief (Stad en Lande van Tholen is daar niet aanwezig).
Tenslotte verzorgt de historicus en jurist Cees Fasseur – vooral bekend van zijn biografie van
koningin Wilhelmina – van een uur tot half drie een lezing waarin de betekenis van
archiefonderzoek centraal staat. Wie geen donateur is van de stichting Vrienden van het
Zeeuws Archief, betaalt 5 euro voor het bijwonen van deze lezing. Belangstellenden dienen
voor 27 oktober te reserveren: tel. 0118-678800 of e-mail info@zeeuwsarchief.nl
z.o.z.

