
Verslag over het jaar 2002  
 
Op donderdag 25 april 2002 is op de eerste ledenvergadering, gehouden in de Wellevaete te 
Sint-Annaland, besloten tot oprichting van een heemkundekring met als naam Stad en Lande 
van Tholen. 
De aanzet was een cursus ‘Geschiedenis te kijk’ op Tholen, waarna de provinciale consulent 
regionale geschiedbeoefening het initiatief nam voor een bijeenkomst. Deze vond plaats op 2 
juli 2001 in het gemeentehuis te Sint-Maartensdijk en resulteerde in de vorming van een 
werkgroep, die de mogelijkheden ging onderzoeken. De werkgroep bestond uit mevr. M.J. 
Geluk-Jansen uit Tholen en de heren L. Hage uit Sint-Annaland, C.P.G. de Koning uit Oud-
Vossemeer, Th. Korevaar uit Scherpenisse en S. Nieuwkoop uit Tholen. Later trad nog mevr. 
A.I. van Dijke-Dekker uit Sint-Annaland toe, terwijl gemeentearchivaris J.P.B. Zuurdeeg als 
adviseur optrad. De werkgroep kwam vijf keer bijeen, waarna op dinsdag 22 januari 2002 in 
Haestinge te Sint-Maartensdijk een informatiebijeenkomst werd belegd. Mevr. A. Boxhoorn-
Urbanus uit Tholen hield een lezing over Oranjebezoeken aan Tholen. Er meldden zich 45 
personen aan als adspirant-lid. 
Voor de werkgroep was dat voldoende om de oprichting door te zetten, en in drie 
bijeenkomsten werd een ledenvergadering voorbereid. Op het moment van die vergadering 
hadden zich 61 leden aangemeld. De concept-statuten en de contributie werden er besproken. 
Als eerste bestuur kozen de leden de werkgroepleden Geluk, Van Dijke, De Koning, 
Korevaar en Nieuwkoop, alsmede R. Wielinga uit Sint-Maartensdijk. De voorgestelde naam 
Tholae voor de nieuwe vereniging wezen de leden af. Na de pauze hield J.F. Kousemaker uit 
Tholen een lezing over portretfotografie. 
Op 31 december telde de vereniging 79 leden. 
 
Bestuur 
Na de oprichting kwam het bestuur  in het verslagjaar vijf keer bijeen. In de eerste 
vergadering werden de taken verdeeld. Beoogd voorzitter S. Nieuwkoop trad terug als 
bestuurslid wegens ontwikkelingen rondom de toekomst van het gemeentearchief. R. 
Wielinga nam daarop de voorzittershamer ter hand, C. de Koning werd secretaris en D. van 
Dijke-Dekker penningmeester.  
Onderwerpen van bespreking waren de statuten, subsidie-aanvraag, huisvesting, herdenking 
van de watersnoodramp, toekomst archief, uitbreiding Maartenshof, nieuwsbrief, excursie, 
lesbrief voor het basisonderwijs. De statuten zijn op 13 september 2002 gepasseerd voor 
notaris Schot in Tholen. 
Het bestuur vertegenwoordigde de vereniging bij de presentatie van de boeken ‘De 
stadsregering van Tholen 1577-1702’ en ‘Werken met Zeeuwse kaarten’. De voorzitter zit 
namens de kring in de gemeentelijke werkgroep herdenking watersnoodramp, het provinciaal 
erfgoedecucatie platform (PEP) en het regio-overleg behoud gemeentearchief Tholen. 
 
Activiteiten 
In oktober verscheen de eerste nieuwsbrief. 
In november was er een ledenvergadering, met lezing van A.J. Beenhakker over het ontstaan 
van het eiland Tholen.  
Bestuursleden deden onderzoek voor de expositie in Stavenisse over de Ramp. 
Een klein aantal leden gaf aan actief te willen zijn in werkgroepen. Dit zal de komende tijd 
uitgewerkt moeten worden en geprobeerd zal moeten worden méér mensen aan de gang te 
laten gaan met het verleden van Tholen en haar bevolking. 
 
C.P.G. de Koning, secretaris. 



 


