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Inloopdag Ten Anker
Op zaterdag 25 april is er weer een inloopdag. Belangstellenden zijn tussen tien en vier uur
welkom in zaal De Klipper van zorgcentrum Ten Anker, Prins Clauslaan te Tholen. U kunt er
grasduinen in de uitgebreide collectie van de fotowerkgroep. Hebt u zelf oude foto’s, dan
heeft de werkgroep belangstelling. Ze wil ze graag scannen, wat ter plekke kan gebeuren.
Wie geïnteresseerd is in zijn voorgeslacht, kan indexen op de akten van de burgerlijke stand
vanaf 1811 (van Tholen en Sint Philipsland) raadplegen. Ook is Frank Kousemaker aanwezig
met zijn collectie oude portretfoto’s.
Verslag jaarvergadering
Met een kleine veertig belangstellenden was de algemene ledenvergadering op 24 maart goed
bezocht. De aanwezigen hoorden van boswachter Dirk Fluijt een boeiend betoog over de
natuurgebieden die Staatsbosbeheer op en om Tholen beheert. En hij toonde er fraaie plaatjes
bij. De voorzitter vroeg na afloop meer aandacht van Staatsbosbeheer voor het
cultuurhistorische aspect van de gebieden.
De leden herbenoemden bij acclamatie de periodiek aftredende bestuursleden W. Blaas, C. de
Koning, H. Geluk en C. Fase. De penningmeester presenteerde een bijzonder positief
jaarverslag en de secretaris kon in aanvulling op zíjn verslag melden dat het ledental alweer
was gestegen en inmiddels 238 bedraagt. De voorzitter deelde mee dat de vereniging een
beamer gaat aanschaffen en een aantal expositieborden. Enerzijds is het gemakkelijk om
hierover zelf te kunnen beschikken, anderzijds verbetert het onze presentatiemogelijkheden.
Ten slotte gaat het bestuur onderzoek doen naar de registratie van een anbi-status bij de
belastingdienst, een zogenoemde algemeen nut beogende instelling.
Radiotoestel in WOII
Eind maart is een boek verschenen, getiteld ‘Het radiotoestel in de Tweede Wereldoorlog’.
Auteur Gidi Verheijen publiceert er de resultaten in van zijn speurwerk in de archieven van
ruim duizend toenmalige gemeenten (waaronder die op Tholen en Sint-Philipsland),
ministeries, provincies, NIOD, PTT, enkele relevante bedrijven en het Bundesarchiv in
Berlijn. Op last van de Duitse bezetter moesten alle radiotoestellen worden ingeleverd. Op
Tholen werden ze in november 1943 verzameld in het gymnastieklokaal van de openbare
school in Tholen. Eind februari 1944 zijn de ruim duizend stuks afgevoerd naar Breda, en de
beste daarvandaan met binnenvaartschepen naar Duitsland. De bestemming van dit transport
komt in het boek aan de orde. Maar ook zaken als het stiekem luisteren naar de radio, de
sancties die daarop stonden, het saboteren van de inzameling.
Het boek telt 276 pagina’s en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen, tabellen en kaartjes. Het is
uitsluitend verkrijgbaar bij de auteur, tel. 046-4851847 of gverhe@planet.nl. De prijs is 30
euro, exclusief verzendkosten.

Industrieel erfgoed
De werkgroep Industrieel erfgoed Zeelans (WIEZ) beijvert zich om sporen uit het industriële
verleden te doen behouden, en om ze goed gedocumenteerd en beschreven te bewaren. Niet
alleen de industrie, maar ook landbouw, scheepsbouw, verkeer over weg en water, en
nutsbedrijven zijn sectoren waar de werkgroep zich op richt. Meekrap- en vlasindustrie, en de
scheepsbouw, zijn inmiddels systematisch in kaart gebracht. Van objecten die dreigen te
verdwijnen wordt de WIEZ graag op de hoogte gesteld, maar ze is nadrukkelijk geen
actiegroep. Over het werk van de WIEZ vertelde werkgroeplid Toon Franken eerder dit jaar
voor onze kring. Een deel van zijn lezing was gewijd aan Thoolse industriële objecten: de
stoomgemalen, watertorens, transformatorstations en bruggen, coupures, sluizen en
muraltmuren, en gevelreclame.
Het contactadres van de werkgroep is: Postbus 49, 4330 AA Middelburg, telefoon 0118670870, email info@scez.nl.
Meldpunt Erfgoed Zeeland
Dit centrale informatiepunt is onlangs ingesteld, met als doel de identiteit van de Zeeuwse
regio’s zoveel mogelijk te waarborgen. (Kleinere) elementen met een cultuurhistorische
waarde, of elementen die in de vergetelheid zijn geraakt (bv. grenspalen,
transformatorstations, tijhaventjes, landschappelijke elementen), kunnen worden gemeld
indien er zorg bestaat over het voortbestaan ervan. Het meldpunt richt zich op een breed
publiek. Meldingen kunnen gedaan worden via www.meldpunterfgoedzeeland.nl.

Van wie bin jie d’r éne?
Deze vraag kreeg ik regelmatig toen ik jong was en bij mijn oma logeerde. Even een
boodschapje doen voor oma, in de winkel steevast de vraag: van wie bin jie d’r éne?
Ik probeer hieronder uit te leggen van wie ik er een ben. Vroeger kon ik dit niet, maar
misschien is toen wel de kiem gelegd voor de genealogische nieuwsgierigheid van nu.
Mijn naam is Magda(lena Johanna) Jansen, geboren te Tholen in de Kerkstraat (nu
boekhandel Oostdijk) als tweede dochter van Leendert Jansen en Francijntje Gretha Riemens,
mijn vader is geboren te Tholen en mijn moeder te Rotterdam.
Vader had als kind in Rotterdam gewoond en daar kennis gekregen aan mijn moeder. Toen
vader uit Indië terugkwam, zijn ze al snel getrouwd (in Rotterdam).
Vaders vader, mijn opa Jansen dus, was Kornelis Jansen, zoon van Leendert ‘de strontboer’
Jansen en Pieternella Soetens. Overopa Jansen is slechts 60 jaar geworden en daardoor was
opoe ‘Piete’ aangewezen op bakeren om in haar levensonderhoud te voorzien, en voor de rest
haar hand op te houden bij de kerk.
Vaders moeder, mijn oma dus, was Magdalena Johanna Cornelisse, dochter van Simon
Cornelisse en Jansje Bergers. Mijn oma was op nog jongere leeftijd dan haar schoonmoeder
weduwe, want opa werd slechts 33 jaar oud. Ze heeft in de oorlog Rotterdam, waar ze woonde
toen opa stierf, de rug toegekeerd en kwam terug naar Tholen. Daar woonde ze in de
Brugstraat en later op de Parksingel.
Moeders vader, mijn opa Riemens dus, was Cornelis Riemens, geboren te Stellendam en met
zijn ouders Marinus Cornelis Riemens en Francijntje Klink als klein jongetje verhuisd naar
Rotterdam. Daar trouwde hij met Leuntje Adriana Wilhelmina Paardekooper, geboren en
getogen te Rotterdam, maar van vaderskant afkomstig uit Krabbendijke.
Moeders moeder, Leuntje Adriana Wilhelmina Paardekooper, was een dochter van Marinus
Paardekooper en Grietje de Jong.
Zo, nu weten jullie van wie ik er éne bin.
Magda Geluk-Jansen

