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Voorwoord van de voorzitter 

De Watersnoodramp van 1953  laat niemand in Nederland onberoerd. Bij de mensen die de 

ramp zelf hebben meegemaakt, staan de gebeurtenissen in het geheugen gegrift. Ook bij hen 

die buiten het rampgebied woonden. De menselijke tragedie die zich voltrok, maakte 

wereldwijd diepe indruk.  

Het spreekt dan ook voor zich  dat de heemkundekring Stad en Lande van Tholen zich, op 

verzoek van de gemeente, heeft ingespannen om tot een verslag in boekvorm te komen van de 

ramp en de gevolgen daarvan voor het eiland Tholen. De bekende Zeeuwse auteur de heer 

Slager, lid van de heemkundekring, was bereid om een dergelijk boek samen te stellen. In 

december 2002 ontstonden bij het bestuur van de heemkundekring echter twijfels over de 

financiële haalbaarheid op korte termijn van een dergelijk boek.Tevens bleek dat door 

onvoorziene omstandigheden de heer Slager zelf twijfels had over het tijdig, vóór september 

2003, opleveren van het boek. In gezamenlijk overleg is daarom besloten om het schrijven 

van het boek uit te stellen.  

Om toch als heemkundekring aandacht te besteden aan de ramp is - voornamelijk op basis van 

het verslag van Rijkswaterstaat van de stormramp - een korte samenvatting van de feitelijke 

gebeurtenissen voor, tijdens en na de ramp samengesteld voor het eiland Tholen. De 

samenvatting is bij de nieuwsbrief gevoegd. 

 

R.W. 

 

 

CONTRIBUTIE 

Een aantal leden heeft nog niet de contributie voor 2002 betaald. In de vorige 

nieuwsbrief is u gevraagd die zelf over te maken. Willen degenen die dat 

verzuimd hebben, het a.u.b. alsnog doen. De contributie bedraagt 12 euro, en 

voor een gezinslidmaatschap 18 euro (maximaal 2 personen op één adres). U 

kunt het overmaken naar bankrekening 30.30.31.883 t.n.v. Heemkundekring 

Stad en Lande van Tholen, 4697 GD Sint-Annaland. Bedankt voor uw 

medewerking. 

       De penningmeester. 
 

 

Let op: 

12 april Excursie naar Willemstad. 

15 april Jaarvergadering. 

 

           z.o.z. 



Schenkingen 

Van ons lid mevr. J. Meerman-Ottevanger uit Tholen haar dichtbundel ‘De goede zijde van de 

grens’. 

Van de secretaris een Franstalige catalogus met kaarten van de publieke verkoping van de 

Hollarepolder te Oud-Vossemeer in 1876. 

Van heemkundekring Halchterth te Halsteren het jaarboek 2002. 

Van dhr. Clarijs uit Halsteren enkele stukjes beslag voor een doodskist. 

 

Agenda 

25 febr. Zeeuwse boerenavond (voordracht en zang in dialect), 19.30 u. de Wellevaete Sint-

Annaland 

15 mrt. Excursie Zeeuws Landschap op de Slikken van De Heen, 13.30 u. infobord 

parallelweg Philipsdam. 

22 mrt. Nederlandse dialectendag, 10 u. stadsschouwburg Middelburg. 

26 mrt. Jaarvergadering streekmuseum De Meestoof. 

29 mrt. Genealogische middag, 12-16 u., de Wittenhorst te Halsteren. 

12 apr. Excursie naar Willemstad, 13.30 u. vertrek. 

15 apr. Jaarvergadering Stad en Lande van Tholen, met spreker G. Smallegange over 

Zeeuwse boerderijen. Plaats, tijd en agenda verneemt u nog nader. 

14 juni Boerderijentocht over Tholen. 

28 juni Activiteit ZLTO op landschapscamping en boerderij Kruijtenburg te Poortvliet i.v.m. 

Week van het platteland. Onze kring staat daar met een stand. 

 

Excursie 

Op zaterdag 12 april organiseert onze heemkundekring een excursie naar Willemstad. Van 2 

tot 5 uur ’s middags zal ons lid Simon Nieuwkoop ons rondleiden door deze vestingstad. 

We willen om half 2 vertrekken vanaf de carpoolplaats bij de Nieuwe Postweg in Tholen. Het 

vervoer is met eigen auto’s, waarbij er zoveel mogelijk met elkaar kan worden meegereden. 

Aan de excursie zijn geen kosten verbonden. Verteer is voor eigen rekening. 

Opgave voor deelname uiterlijk 1 april bij Theo Korevaar, tel. 0166-662354. 

  

Nederlandse Dialectendag 

De tweejaarlijkse Nederlandse Dialectendag wordt dit keer in Middelburg gehouden, op 

zaterdag 22 maart in de stadsschouwburg aan het Molenwater.  

Het ochtendprogramma bestaat uit een drietal lezingen en de overhandiging van zowel 

Dialectenboek 7 als het Supplement op het Woordenboek der Zeeuwse dialecten aan de 

commissaris van de koningin. De lezingen gaan over dialect(spot)rijmpjes, moedertaal en 

vadertaal, en lokalisme tussen rivaliteit en stigma in dialecten. De bijeenkomst begint om 10 

uur, van 12.30 tot 13.45 uur is er een lunchbuffet. Het middagprogramma, van 2 tot 5 uur, 

bestaat uit vijf workshops waarvan men er twee kan kiezen (vooraf inschrijven is 

noodzakelijk). Onderwerpen zijn de dialectverzameling van het Zeeuws 

Documentatiecentrum, het digitaliseren van het Woordenboek der Zeeuwse dialecten, 

waaraan herken je een dialect?, kenmerken van de Zuid-Nederlandse dialecten en de functie 

van dialect bij mondelinge geschiedenis. In de foyer is ‘s middags live volks- en 

streektaalmuziek te beluisteren, terwijl in de bovenzaal heemkundekringen en 

dialectverenigingen zich presenteren. Meer informatie is te vinden op www.kun.nl/dialect. 

Inschrijving vooraf voor deze dag is noodzakelijk. Informatie hierover bij Stichting 

Nederlandse Dialecten, Gen. Gavinstraat 344, 6562 MR Groesbeek, tel. 024-3615998. 

Daarheen kan ook het inschrijvingsformulier gestuurd worden (of e-mail snd@mail.be). On-

line inschrijven kan op www.vcv.be 


