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Klederdracht en visserstruien
Op onze eerste ledenavond in het nieuwe jaar, woensdag 12 februari, staat traditionele kleding
centraal. De Thoolse klederdrachtgroep treedt voor het voetlicht. Ze toont zowel boeren- als
burgerdracht, ochtend-, middag- en rouwdracht, en ook sieraden. Bij het geheel wordt volop
tekst en uitleg gegeven.
Voor de pauze belichten Anja Geldof en Stefanie Huibregtse een bijzonder stukje cultureel
erfgoed: Thoolse visserstruien. Er zijn verschillende breipatronen bekend, die vroeger van
moeder op dochter werden doorgegeven. Beide dames weten er alles over te vertellen.
De avond begint om half acht, en wordt zoals gebruikelijk gehouden in De Wellevaete in
Sint-Annaland. De toegang is vrij en introducés zijn welkom.
Inloopdag
Noteer vast in uw agenda dat de inloopdag op zaterdag 29 maart is. Dan is iedereen tussen
tien en vier uur welkom in de Elenahof, Poststraat in Stavenisse. Met name onze verzameling
oude foto’s is daar in te zien, maar ook indexen op de burgerlijke stand van de voormalige
gemeenten op Tholen en Sint Philipsland. Verder zijn we geïnteresseerd in uw oude foto’s, ze
kunnen ter plekke gescand worden.
In memoriam
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn drie leden ons helaas ontvallen: M. van
Oorschot-Hagenaars en M. Schot uit Tholen, en N.P. Schot uit Sint-Annaland. We wensen de
naasten veel sterkte toe.
Beeldbank Archeologie
Een selectie van 3500 bijzondere archeologische vondsten uit het Zeeuws Archeologisch
Depot is nu online te raadplegen via de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland:
www.scez.nl/beeldbankarcheologie. Dankzij een grootse inhaalslag zijn circa 34.000 Zeeuwse
bodemvondsten de afgelopen jaren geregistreerd, en met gegevens van herkomst vastgelegd
in een databasesysteem. Een fraaie selectie hieruit is nu via de Beeldbank Archeologie online
te bekijken.

1

Terugblik op activiteiten
In het afgelopen najaar waren er drie geslaagde activiteiten. De inloopdag, inmiddels een
beproefd concept, bracht ons op 30 november naar De Poorthove in Poortvliet. Daar was het
’s morgens wat drukker dan na de middag. Het bestuur constateert toch een teruglopende
belangstelling voor deze dagen. Reden om deze voortaan nog maar een keer per jaar te
houden.
Het idee om een keutjesavond op touw te zetten, bleek een schot in de roos. In De Wellevaete
in Sint-Annaland genoten op 8 november 49 liefhebbers van de verschillende gerechten van
het varken. En ook van elkaar; het was een buitengewoon gezellige avond in een
gemoedelijkse sfeer. Ook werd en film getoond van de slacht. De oud-slager die erover zou
vertellen, moest helaas door ziekte verstek laten gaan. Voor herhaling vatbaar, was de reactie
van veel bezoekers.
Met dertig aanmeldingen was de excursie op 28 september de drukst bezochte tot nu toe. De
zon deed zijn best om het tot een succes te maken. Eerst is in Oudenbosch de basiliek bezocht,
een kopie van de Sint Pieter in Rome. Daarna reed de groep naar Willemstad, waar na de
lunch onze gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop als gids fungeert bij een rondwandeling.
Hij weet tal van wetenswaardigheden te vertellen over zijn geboorteplaats en de gebouwen die
er staan.
Boekennieuws
Op 12 en 13 september 1631 vond één van de beruchtste zeeslagen plaats uit de Tachtigjarige
Oorlog: de slag op het Slaak, de zeearm tussen Sint Philipsland en het Brabantse vasteland.
Vanuit Antwerpen was een Spaanse vloot van 96 schepen over de Schelde onderweg naar
Willemstad, met de bedoeling om door te stoten naar Amsterdam. Op het Slaak werd ze in de
pan gehakt door de Zeeuwse vloot van viceadmiraal Marinus Hollaer. Aan Spaanse kant
moeten 1500 tot 2000 mannen zijn gesneuveld, en nog eens vier- tot vijfduizend zijn
krijgsgevangen gemaakt. Will Luijks uit Nieuw-Vossemeer deed onderzoek naar deze slag en
schreef er een boekje over: Slag op het Slaak. Het is voor zeven euro (exclusief
verzendkosten) te koop bij de heemkundekring Ambachtsheerlijkheid in Nieuw-Vossemeer,
e-mail heemkundenieuwvossemeer@home.nl of simon.nis@home.nl.
Door Eendracht Bloeiend, Over fruitteelt en de Zeeuwse veilingen, geschreven door drs.
J.P. (Jan) de Jonge, gaat over de wereld van Zeeuwse fruittelers en dan vooral over hun
afzetorganisatie: de veiling (ook Tholen en Sint-Annaland komen er in voor). Een voor
Zeeland belangrijk onderwerp waar tot nu toe nauwelijks over was geschreven. Terwijl onze
provincie al eeuwenlang een van de belangrijkste fruitteeltgebieden van Nederland is. De
veilingen zijn intussen uit Zeeland verdwenen. En hoewel de fruitteelt steeds belangrijker
werd, is de zichtbaarheid in zekere zin minder geworden. We zien wel de boomgaarden, maar
alles wat er omheen gebeurt valt minder op dan vroeger. Het boek, ISBN 978-90-70298-00-5,
omvat 236 bladzijden en ruim vijftig afbeeldingen. Het is voor 15 euro verkrijgbaar bij de
boekhandel, en in het Fruitteeltmuseum in Kapelle. Het is een uitgave van de Heemkundige
Kring De Bevelanden.
Zeeuwse Ankers
Ontdek nu het erfgoed van Zeeland via www.zeeuwseankers.nl, het digitale platform van
Zeeuwse Ankers. Het is de uitwerking van de culturele biografie van Zeeland. De nieuwe
website schenkt in 2014, het jaar waarin de provincie Zeeland 200 jaar bestaat, veel aandacht
aan de Canon van Zeeland. Ze biedt toegang tot verhalen, activiteiten, routes, thema’s en
collecties uit heel Zeeland. Bezoekers kunnen via zeeuwseankers.nl informatie vinden én
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(door gebruik te maken van een inlogcode) informatie toevoegen.
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