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Excursie Zierikzee
Op zaterdag 22 september willen we een uitstapje maken naar Zierikzee. Onder leiding van
een gids wordt een cultuurhistorische wandeling gemaakt door deze oude stad, en een bezoek
gebracht aan het stadhuismuseum. De rondleiding begint om 14.00 uur. We vertrekken om
13.00 uur met eigen vervoer vanaf de carpoolplaats aan de Broekseweg/Krabbenkreekweg.
Van deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van 5 euro, de rest wordt uit de verenigingskas betaald. Liefhebbers graag tevoren aanmelden bij de secretaris.
Uit het bestuur
We kijken terug op twee geslaagde activiteiten in de afgelopen periode. Allereerst de
jaarvergadering begin maart, dit keer in de Wellevaete gehouden. Hier hield, na het
huishoudelijke gedeelte, de heer Albert Kort een interessante lezing over 19e eeuwse Zeeuwse
– en Thoolse – veldwachters. Er waren 27 aanwezigen.
Half april was er de halfjaarlijkse inloopdag. Ongeveer zestig belangstellenden kwamen een
kijkje nemen in het voormalige stadhuis in Tholen. Behalve onze eigen kring – met foto’s,
genealogisch materiaal en publicaties – waren ook het gemeentearchief en de dialectgroep
Tholen aanwezig. Dit in verband met het eerste lustrum van onze vereniging. Het was een
gezellige en informatieve dag.
Uw bestuur heeft verder bij de gemeente ingesproken op de structuurvisie Tholen-Noord, het
gebied tussen de Kruittoren en de Slabbecoornpolder. We hebben nadrukkelijk gepleit voor
het terugbrengen van een waterpartij (stadsvest) op een historisch verantwoorde plaats. Onze
zienswijze is, vooral op financiële gronden, afgewezen.
Op zaterdag 11 augustus presenteert de kring zich tijdens de braderie in Sint-Annaland. U
kunt ons vinden op het terrein van streekmuseum De Meestoof aan de Bierensstraat.
Zaterdag 8 september is het Open Monumentendag. In alle woonkernen op Tholen en SintPhilipsland zijn die dag tussen tien en vijf uur monumentale panden toegankelijk voor het
publiek; in totaal 21 gebouwen doen mee.
Werkgroep genealogie
De bijeenkomsten van de werkgroep genealogie zijn op de volgende data: 26 september,
7 november en 19 december. Steeds om acht uur ’s avonds in De Meestoof in Sint-Annaland
(ingang koffiekamer). Iedereen is welkom, de koffie staat klaar.
Nieuwe leden
Ruim 180 leden telt onze vereniging, maar het bestuur is ervan overtuigd dat er méér
inwoners zijn met belangstelling voor het Thoolse verleden. Als ieder lid nu eens een nieuw
lid aanbrengt, zouden we een mooie groei kunnen realiseren. De jaarcontributie is slechts
twaalf euro. Voor wie de meeste leden werft willen we een prijsje beschikbaar stellen. Dus
doe allemaal uw best!
z.o.z.

Fotowerkgroep
De fotowerkgroep heeft de afgelopen periode heel wat materiaal gekregen, wat een waardevolle
aanvulling van de collectie opleverde. Liefst 97 mensen stelden (afdrukken van) foto’s
beschikbaar, waarvan tien mensen van buiten Tholen. Iedereen hartelijk dank daarvoor. En foto’s
blijven welkom. Kijk eens wat u in de kast heeft liggen dat de moeite van het bewaren waard is.
Pleidooi voor fotoboeken
Wie plezier heeft in geschiedenis, leest graag de verhalen over vroeger. Zo iemand kijkt geboeid
naar oude foto's, omdat daar ook zoveel aan is af te lezen. Een foto van het schoolplein geeft
meteen het gevoel van knikkers in een aarden kuiltje, of van bokstaan en 'hoeveel vingers steek ik
op?' En dat kruispunt, waar je zo voorzichtig je kleine kinderen overheen laveerde, daar ligt nu een
rotonde waar je helemaal omheen moet.
'Nou ja, dat is jeugdsentiment, dat is geen geschiedenis waar je serieus mee bezig bent', luidt
vaak de eerste reactie, als uitgeverij Aprilis voorstelt om een fotoboek samen te stellen over
de naoorlogse periode in een dorp of stad. De praktijk wijst echter anders uit. Het onderzoek
naar het verleden begint juist bij jezelf, bij het vastleggen van wat we nog weten. Die
naoorlogse periode lijkt nog zo dichtbij, dat we vergeten dat onze kinderen al niet meer weten
wat een doorzonwoning is, dat ze Ard Schenk niet meer kennen en dat het geratel van een
filmapparaat in een donkere zaal hen vreemd is.
Alleen bewaren van foto’s is niet genoeg. Je moet er mee werken, een aanzet geven tot het
schrijven van de recente geschiedenis. Uitgeverij Aprilis in Zaltbommel geeft een serie fotoboeken
uit over de tweede helft van de vorige eeuw: Uijt hoven, dorpen en steden. Ze zou ook graag over
Tholen een boek uitgeven. Er zijn foto's beschikbaar, maar de uitgever zoekt nog een samensteller
die een keuze maakt en daar passende teksten bij schrijft. Of misschien kan een werkgroep(je) aan
de slag gaan om zo'n boek te maken? Aprilis houdt rekening met mensen die eerst het werk willen
afmaken waarmee ze bezig zijn, want een samensteller mag in zijn eigen tempo werken en een
einddatum wordt niet vastgelegd. Wie zo'n boek zou willen maken, of iemand weet die dat zou
kunnen, mag naar Zaltbommel bellen voor meer informatie: 0418-512088.
Veen-Vis-Zout
Recent is de bundel Veen-Vis-Zout gepubliceerd. In dit boek (136 blz.) zijn, onder redactie
van Adriaan de Kraker en Guus Borger, acht bijdragen verschenen over deze drie thema’s. De
auteurs hebben zich beperkt tot de zuidwestelijke delta van Nederland en aangrenzend
Vlaanderen. Vooral de bijdragen over veen en zout, die als grondstoffen in dit gebied een
grote rol hebben gespeeld, zijn van groot belang voor het begrijpen van de economische en
landschappelijke ontwikkeling van genoemd kustgebied.
De bundel is te bestellen bij het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie (Vrije Universiteit, De
Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam) en kost 35 euro inclusief verzendkosten en exclusief
btw. Nadere informatie tel. 020-5987291, of kijk op de site www.falw.vu.nl/igba.
Kruip in de kleren van Michiel de Ruyter
In het Zeeuws Archief (Hofplein 16, Middelburg; ma t/m vr én elke eerste zaterdag van de
maand 9-17 u.) kunnen kinderen actief aan de slag met Zeeuwse zeehelden. Aan de hand van
drie scheepskisten vol merkwaardige voorwerpen kunnen ze het verhaal áchter de zeehelden
ontdekken via speelse opdrachten. Kinderen vanaf zes jaar kunnen individueel of in
groepsverband op ontdekkingstocht gaan in de kelderruimtes van het Zeeuws Archief. Voor
kinderen vanaf acht jaar is er de Kijk- en luisterwijzer Zeehelden die hen informatief door de
nu lopende tentoonstelling begeleidt. Voor scholen is zelfs een speciale gastles beschikbaar
rondom de expositie. Zie www.zeeuwsarchief.nl onder educatie – docenten – educatief
aanbod – Beleef het verleden.
z.o.z.

