Verslag over het jaar 2004
Het afgelopen jaar is voor de heemkundekring Stad en Lande van Tholen positief verlopen.
Het ledental groeide dankzij een actieve werving met 30 tot 133 op 31 december. Daarvan
zijn er 27 met een gezinslidmaatschap. Het blijft overigens jammer dat het aantal actieve
leden beperkt blijft. Mede daardoor kan het bestuur, dat ook beperkt is in zijn tijd, niet alles
aanpakken wat het zou willen. Verheugend is wél, dat mensen de kring in toenemende mate
weten te vinden met schenkingen van oude boeken, documenten of foto’s.
Een hoogtepunt was de presentatie van ons eerste jaarboekje in juni, een bescheiden uitgave
getiteld ‘Verhalen over het eiland Tholen verteld door drie inwoners’. De leden kregen het
gratis aangeboden.
Een enquête onder diezelfde leden leverde bedroevend weinig respons op, maar wel zijn er
onderwerpen aangedragen waar het bestuur wat mee kan.
Zag de gemeente bij een bespreking over de toekomst van het gemeentearchief in januari
onze vereniging abusievelijk nog over het hoofd, later in het jaar volgde de uitnodiging om
een vertegenwoordiger af te vaardigen in de klankbordgroep m.b.t. het welstandsbeleid. Ons
lid dhr. B. Leunis uit Tholen is daartoe bereid gevonden. Een tegenvaller was dat de
gemeenteraad in het kader van de bezuinigingen niet alleen de subsidie met tien procent
verminderde, maar ook de bijdrage schrapte voor de organisatie van de Open
Monumentendag.
Bestuur
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer, in april was de consulent regionale
geschiedbeoefening drs. A.P. de Klerk te gast. In mei droeg de op de jaarvergadering
teruggetreden R. Wielinga de voorzittershamer over aan W.A. Blaas. In de bestuursvacature
werd J. Oostveen uit Yerseke gekozen. Geplaagd door gezondheidsproblemen probeert deze
zoveel als in zijn vermogen ligt enthousiast een bijdrage te leveren.
De vereniging werd vertegenwoordigd bij de opening van de onderkomens van stichting
Stadsarcheologie Steenbergen en heemkundekring Halchterth te Halsteren, de opening van
het jaar van het Zeeuws slavernijverleden te Middelburg, de provinciale opening van de Open
Monumentendag in IJzendijke en een regiobijeenkomst over de monumentendag in Goes, de
ingebruikname van de kanonnen aan de Molenvlietsestraat in Tholen en de opening van de
expositie rond verdedigingswerken in de Gasthuiskapel. Op ons initiatief was het gedeelte
over de inundatie aansluitend enkele weken te zien in streekmuseum De Meestoof en trok
daar een behoorlijke belangstelling. De voorzitter vertelde erover in een radioprogramma bij
Omroep Zeeland. Bij de expositie is prima samengewerkt met het gemeentearchief.
Dat archief vergde ook weer de nodig energie, omdat de gemeenteraad dreigde terug te
komen op een besluit om het in Tholen te houden. In goed overleg met de zusterverenigingen
Philippuslandt en Halchterth en de genealogische werkgroep Tholen is er druk gelobbyd, er
zijn twee inloopavonden bezocht en er is ingesproken bij de commissie algemeen bestuur om
het tij te keren. Ook bezochten we met de stuurgroep nieuwbouw gemeentehuis het
Markiezenhof, waarvoor Bergen op Zoom een ambitieus plan had en Thoolse steun zocht.
Maar dit bleek vooralsnog een luchtkasteel en de gemeenteraad handhaafde het eerdere
besluit. We zullen hopen dat het dit keer definitief is.
Momenteel oriënteert het bestuur zich op het ontwikkelen van een website op internet.
z.o.z.

Activiteiten
Voor de leden zijn drie lezingen georganiseerd. Die van P. v.d. Vijver over trekpaarden, in
Zeeuws-Vlaams dialect, was met een zestig belangstellenden een topper. Vestingbouw en de
Tweede Wereldoorlog in Stavenisse trokken elk een twintigtal geïnteresseerden.
De leerzame excursie in Oud-Vossemeer bracht veertien mensen op de been.
De belangstelling voor de open dag in maart viel tegen, maar in november was het
aanmerkelijk drukker. Toen
waren er ook prentbriefkaarten te
zien.
Nieuwsbrieven verschenen in
januari, maart, juni, september en
november, de laatste met
bijdragen over de Tweede
Wereldoorlog en de bevrijding.
Die van maart droeg als eerste het
logo dat door het bestuur is
ontwikkeld.
De werkgroep genealogie kwam
zeven keer bij elkaar, maar het
aantal bezoekers blijft beperkt.
Op de agrarische open dag van de ZLTO in Poortvliet verzorgden we een mini-expositie over
de landbouwmechanisatie, tijdens de braderie in Sint-Annaland presenteerden we de
heemkundekring op het terrein van De Meestoof. Beide activiteiten leverden ons bekendheid
en een aantal nieuwe leden op.
Tijdens de Open Monumentendag waren zestien gebouwen op Tholen en Sint-Philipsland
voor het publiek geopend. Ook was er een stadswandeling in Tholen. De belangstelling was
goed. De secretaris heeft voor dit evenement een draaiboek samengesteld.
Voor de redactiecommissie van het jaarboek hebben - naast de bestuursleden H. Geluk en C.
de Koning - mevr. J. Meerman en dhr. B. v.d. Aarssen zich bereid verklaard. Deze commissie
kwam echter nog niet bij elkaar. Verder zijn stekken gestoken voor een werkgroep fotografie,
maar ook daarvoor moet de eerste bespreking nog plaatsvinden. Het initiatief werd genomen
voor een boek over de Thoolse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor is door
de Rabobank een substantiële bijdrage toegezegd.
Rest mij om iedereen te bedanken die het afgelopen jaar op enigerlei wijze voor de
heemkundekring actief was.
De secretaris,
Kees de Koning.

