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Contributie
Onlangs heeft u de nota gekregen voor betaling van de contributie 2013. We gebruiken daar
niet langer een acceptgiro voor. Het is belangrijk dat u bij de betaling het notanummer
vermeldt, de penningmeester vraagt daar aandacht voor. Per abuis is op de nota de datum 8-82013 terecht gekomen, in plaats van 8-2-2013. We vragen u om binnen een maand de bijdrage
van 12 of 18 euro over te maken. Een hoger bedrag mag natuurlijk altijd.
In memoriam
Sinds de vorige nieuwsbrief zijn meerdere leden ons helaas ontvallen: J.L. Goedegebuure uit
Sint-Annaland; I.L. van Haaften (man van ons lid M. van Haaften-Deurloo), D. Roozemond
en J.J. van Oeveren uit Stavenisse. We wensen de naasten veel sterkte toe.
Lezing
Op dinsdag 5 maart is Jan de Jonge uit Tholen bij ons te gast. Hij werkt aan een boek over
Thoolse (dienstplichtig) soldaten in dienst van Napoleon, en vertelt daar over. Een treffend
onderwerp in het jaar dat het 200 jaar is geleden dat er een einde kwam aan de Franse
overheersing van ons land. Zoals gebruikelijk zijn we in De Wellevaete in Sint-Annaland.
Aanvang 19.30 u., inloop met koffie v.a. 19 uur. Introducés welkom, toegang en koffie gratis.
Inloopdag
Met de halfjaarlijkse inloopdag maken we een ronde over het eiland. Op zaterdag 23 maart is
Tholen aan de beurt. We zijn dan tussen tien en vier uur te vinden in Meulvliet aan de
Zoekweg. Iedereen is welkom (toegang gratis) om te grasduinen in onze fotocollectie met
oude beelden van de verschillende woonkernen, en portretfoto’s. Verder zijn indexen te
raadplegen op de akten van de burgerlijke stand. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een
praatje komen maken, uw herinneringen delen aan gebeurtenissen en gebruiken van vroeger.
Agenda
Noteert u alvast de volgende data:
24 april, Jaarvergadering met lezing Het Werkend Trekpaard Zeeland
14 september, Open Monumentendag
28 september, Excursie.

z.o.z.

Keersluis haven Tholen
Het project Waterberging Volkerak-Zoommeer is onderdeel van een groter plan (Ruimte voor
de Rivier) bedoeld om delen van ons land (boven de grote rivieren) te beschermen tegen
wateroverlast die eens in de 1400 jaar voorkomt. Het zal dan nodig zijn om het waterpeil op
het Volkerak-Zoommeer – waar het Schelde-Rijnkanaal een onderdeel van is – tijdelijk met
2,30 meter te verhogen. Woon-, recreatie- en natuurgebieden die buiten de primaire
waterkeringen liggen, ondervinden daar overlast van. Het treffen van maatregelen moet dat
zoveel mogelijk voorkomen. Voor Tholen is dit actueel i.v.m. vooral de buitendijks gebouwde
wijk Waterfront. Een keersluis in de haven moet hier voor droge voeten zorgen.
De heemkundekring is twee jaar geleden uitgenodigd mee te bekijken wat de voors en tegens
zijn van verschillende varianten van zo’n keersluis. Een keuze maken noch conclusies trekken
was de bedoeling. Naast overheden en bewoners zaten beroepsvaart, pleziervaart en betrokken
ondernemers aan tafel. Wij werden overigens pas de tweede en laatste bijeenkomst gevraagd.
Daar bleek dat de bewoners, begrijpelijk, staan op een voorziening die garandeert dat hun
huizen droog blijven. De gemeente bleek in de toekomst nog wel meer te willen bouwen aan
het water én daarvoor de overnachtingshaven te willen opofferen. Wij hebben aangegeven het
afsnijden van Tholen van het water uit cultuurhistorisch oogpunt onaanvaardbaar te vinden,
en hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het beschermd stadsgezicht. Dit onder
verwijzing naar één van de hoofddoelstellingen van Ruimte voor de Rivier: verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit. Op dat moment had de gemeenteraad een variant die de haven in
tweeën zou delen, de voorkeur van de Rijkswaterstaat, al afgewezen. Wij hebben ‘niets doen’
de beste optie genoemd, en gesteld dat hoe verder een eventuele keersluis van de jachthaven
komt hoe beter het is.
De staatssecretaris besliste desondanks afgelopen september dat juist de door de raad
afgewezen variant het moet worden (het is in ieder geval de goedkoopste optie). In een
overleg met de gemeente, eind vorig jaar, hebben wij herhaald dat een keersluis wat ons
betreft zover mogelijk van de jachthaven moet komen. Om invloed te kunnen houden op het
vervolg, hebben we aangegeven met de keuze van de staatssecretaris alleen te kunnen leven
indien die optie wordt aangepast. We hebben drie varianten voorgesteld: a) een lage dam met
wegneembare schotten (onze eerste voorkeur); b) een dam met graskruin en Muraltmuur erop;
c) een dam met een graskruin, voorzien van strekdammen. De gemeente volgt dat grotendeels
in een zienswijze die ze gaat indienen. Namens de heemkundekring ligt er inmiddels al een
zienswijze bij de minister.
Uitverkocht
Van Zeven eeuwen straatnamen op Tholen en Sint Philipsland liggen nog enkele exemplaren
in de boekhandel, maar daarna is het boek volledig uitverkocht. We hebben van alle kanten
goede reacties gekregen op deze gedegen publicatie van oud-archivaris Hans Zuurdeeg.
Website Tholen-Schakerloo
Voor belangstellenden in de geschiedenis van Tholen is er heel wat te vinden op de website
http://tholen-schakerloo.nl/ van Jan en Dave van de Velde. Vader en zoon hebben onderzoek
gedaan naar een groot aantal Thoolse families (o.a. Van de Velde en Deurloo) en de goed
gedocumenteerde gegevens op deze site gepubliceerd. Maar er is veel meer op te vinden,
zoals overzichten van de eigenaren en bewoners van de boerderijen en huizen in de polders
van de voormalige gemeente Tholen, en van bebouwing langs de Eendracht buiten de wallen.
Ook zijn de kohieren bewerkt van een 18e eeuwse belasting op paarden (oorgeld) voor het
hele eiland. En ten slotte valt er te lezen over de begraafplaats van Schakerloo, de brandweer
van deze buurtschap, en zijn registers van overdracht van onroerend goed (transportregisters)
uit de 17e en de 18e eeuw getranscribeerd en samengevat.
z.o.z.

