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Goede wensen
Het bestuur wenst alle leden een goed en gezond 2009 toe. We hopen op een vruchtbaar
verenigingsjaar en stellen daarbij de betrokkenheid van onze leden erg op prijs. Het afgelopen
jaar verliep positief voor de kring. We mochten in de loop van 2008 het 200ste lid noteren.
De nieuwe leden zijn: C. J. Kot, C.W. Coomans, mevr. E.A.M. Deurloo, F.J.L. Boogaart, dhr.
en mevr. Mees, A.L.H. Walpot, dhr. en mevr. Verheul en J. van der Scheer uit Tholen; P.F. de
Rijke, J. Westdorp, P.J. van Dijke, P.J. Dekker, A.J. Keur en J. van Poortvliet uit SintAnnaland; P. de Goeij uit Sint-Maartensdijk; W.M. Fase uit Oud-Vossemeer; mevr. A.
Lindhout uit Poortvliet; A. de Graaf uit Amsterdam; dhr. en mevr. Op den Brouw uit
Eindhoven; M.S.J. Meijerink uit De Meern; J.N. van Felius uit Haarlem; mevr. N. Mathijssenvan Gorsel uit Goirle; mevr. A. Scheffer-Tijn uit Dieren.
Lezing
De eerste activiteit dit jaar is een lezing, op donderdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in De
Wellevaete te Sint-Annaland. Twee leden van de werkgroep Industrieel Erfgoed Zeeland
komen vertellen wat deze werkgroep doet, én ze gaan in op het Zeeuwse en Thoolse
industrieel verleden. De werkgroep richt zich op het behouden, en documenteren, van sporen
en de nalatenschap van de beginnende industrialisering. Maar ook op objecten die op het punt
staan om te verdwijnen. Ze inventariseerde de meekrap- en vlasindustrie, en de scheepsbouw.
En bestudeerde zaken als weegbruggen, travaljes, gemalen en bierbrouwerijen. Een boeiend
thema, waarbij het bestuur velen van u hoopt te mogen verwelkomen.
Agenda
Noteert u vast in uw agenda de datum van de jaarvergadering: dinsdag 24 maart a.s. Na het
huishoudelijk gedeelte vertelt de heer D. Fluijt, voor Staatsbosbeheer boswachter op o.a.
Tholen, over zijn werk.
Tweede cursus
De deelnemers aan de cursus Inleiding op de streekgeschiedenis, afgelopen najaar, waren vol
lof over het aangeboden programma. De vraag kwam naar een vervolg, het bestuur gaat
kijken wat mogelijk is. Ondertussen gaat de cursus, volgeboekt, vanaf 26 januari op herhaling.
Oproep jaarboek
Het vijfde jaarboek, dat begin december het licht zag, is positief ontvangen blijkens reacties
die de redactie kreeg. Leden worden opgeroepen om bijdragen voor de zesde uitgave in te
sturen naar de secretaris. Hebt u een verhaal over oude gebruiken of beroepen, een onderzoek
naar een gebeurtenis uit het verleden, een vertelling in dialect, of andere zaken die interessant
kunnen zijn om te publiceren, neem dan contact op. Mogelijk kan het jaar van de tradities
aanleiding zijn voor een pennenvrucht.
z.o.z.

Terugblik
Een korte terugblik op de activiteiten in het afgelopen najaar.
Met 25 deelnemers was de excursie naar de Krammersluizen en het Watersnoodmuseum in
september qua belangstelling een succes. Op de sluizen kregen we een uitvoerige
uiteenzetting over het scheidingssysteem van zout en zoet water. Daarna bekeken we het
complex, waaronder de bedieningskamer. Heel interessant allemaal. Ook bij het
Watersnoomuseum was er eerst een korte uitleg, ondertussen genoten we van de koffie met
een bolus. In het caisson zelf was onder meer de thema-expositie interessant rond religie. Het
prachtige weer lokte na afloop uit tot een afsluiting met een drankje op het terras van het
nabijgelegen restaurant.
De inloopdag in Oud-Vossemeer, begin november, kwam wat aarzelend op gang. Na een
rustige morgen trok het bezoekersaantal na de middag aan, zodat er uiteindelijk toch nog wel
een vijftigtal mensen een kijkje kwam nemen in de Vossenkuil. Zoals gebruikelijk trokken de
mappen met oude foto’s volop de aandacht. De collectie van de fotoclub werd ook nu weer
verrijkt met een aantal nieuwe aanwinsten.
Zeeuwse canon
Eind november is de Canon van Zeeland gepresenteerd. Een overzicht van de geschiedenis
van onze provincie gebaseerd op 14 hoofdlijnen en 50 vensters. Belangstellenden kunnen de
canon vinden op het webportaal www.geschiedeniszeeland.nl.
Zelandia Illustrata digitaal
De beeldverzameling van het Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, de Zelandia
Illustrata, is in beheer bij het Zeeuws Archief. Ze bevat z’n 35.000 afbeeldingen,
onderverdeeld in vier hoofdcollecties en diverse aanvullende collecties: I. gedrukte kaarten en
plattegronden; II. topografische prenten en tekeningen (stads- en dorpsgezichten, gebouwen);
III. historie en leven (gebeurtenissen uit de Zeeuwse geschiedenis, Zeeuwse oudheden,
wapens, zegels, munten, penningen, affiches); IV. portretten en personalia (bestuurders,
zeehelden, kunstenaars, predikanten); aanwinsten v.a. 1995; prentbriefkaarten; collectie dr.
Mezger; collectie De Plaa. Een groot gedeelte van deze historisch-topografische atlas is de
afgelopen jaren gedigitaliseerd en beschreven. Via de beeldbank Zeeland in Beeld zijn nu
20.000 afbeeldingen op internet te raadplegen: www.zeeuwsarchief.nl/afbeeldingen.htm.
Uitdrukkingen
Waar een Huizer heeft gelopen, groeit geen gras meer, een spreekwoord dat bij veel oudere
inwoners van het Gooi bekend is en een (niet bepaald vleiend) oordeel over de Huizenaren
bevat. Zo zijn er honderden spreekwoorden en gezegden die inwoners van een bepaalde
gemeente karakteriseren. Enkele andere voorbeelden: Ik kom van Losser, ik weet van niks;
Praten en breien, zeggen de meisjes van Leijen; In Rotterdam wordt het geld verdiend en in
Amsterdam wordt het uitgegeven.
Dr. M.A. van den Broek heeft de bedoeling een boek uit te geven met dit soort uitdrukkingen.
Daarbij vindt hij het tevens belangrijk om te vermelden hoe een dergelijk gezegde is ontstaan
en wat het betekent. Daarmee kan een belangrijke bijdrage op het terrein van de volkskunde
worden geleverd. Wie informatie heeft, kan contact opnemen met de heer Van den Broek:
Van Schadijcklaan 5, 1241 BN Kortenhoef, tel. 035 – 656 05 72, fax 035 – 655 00 27, e-mail:
m.a.broek@planet.nl.
z.o.z.

