
Verslag over het jaar 2005 
 
Het afgelopen jaar kende hoogte- en dieptepunten voor de heemkundekring Stad en Lande 
van Tholen. Hoogtepunten waren de start van een werkgroep fotografie, de activiteiten rond 
Open Monumentendag en het verschijnen van het boek ‘Gevallen en gebroken’. Het 
overlijden van bestuurslid J. Oostveen vormde een dieptepunt. 
Het ledental nam met 14 toe tot 147 op 31 december. Daarvan waren er 31 met een 
gezinslidmaatschap. 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar negen keer. Slechts  één keer was J. Oostveen 
daarbij aanwezig. Hij moest verder verstek laten gaan wegens zijn gezondheid en overleed in 
augustus. De lege plaats wordt hopelijk in 2006 opgevuld. Tijdens de jaarvergadering in maart 
legde T. Korevaar uit Scherpenisse zijn functie neer. Hij maakte al deel uit van de werkgroep 
die de oprichting van onze kring voorbereidde. In de vacature werd voorzien door de 
benoeming van C. Fase uit Sint-Annaland. H. Geluk werd in de plaats van Korevaar tot 
algemeen adjunct aangesteld.  
De vereniging werd vertegenwoordigd bij de heropening van het Rabobankkantoor in Sint-
Annaland, de onthulling van een verzetsmonument in de Drunense Duinen, de opening van de 
expositie Vijftig jaar jong in Zeeland te Middelburg, de presentatie van een boek over 
Zeeuwse streekdrachten in Goes en op de regiobijeenkomst Open Monumentendag in Goes. 
Leden van het bestuur woonden bijeenkomsten bij over juridische aspecten en ‘geld zoeken’, 
verder was de verzekering het afgelopen jaar een aandachtspunt. 
Verder waren we aanwezig bij een ‘brainstormsessie’ op initiatief van Heidemij Zeeland rond 
het thema historische havens (Sint-Annaland). 
            
Activiteiten 
De onderwerpen van de lezingen waren divers. Mevrouw De Jonge vertelde over merklappen, 
de heer Huiskamp over molen De Hoop in Tholen. Op de jaarvergadering leverde de 
dialectgroep Tholen een bijdrage. En op initiatief van het streekmuseum nodigden wij – in het 
kader van het zilveren regeringsjubileum van de koningin - de heren Koopmanschap en 
Heijbroek uit voor een lezing over de opgravingen bij het kasteel te Sint-Maartensdijk. De 
belangstelling was wisselend. 
Een excursie werd dit jaar niet georganiseerd. Wél waren er twee inloopdagen in Sint-
Annaland, net als het voorgaande jaar was die in het najaar drukker bezocht dan in  het 
voorjaar. Op deze laatste presenteerde de werkgroep fotografie zich. Inmiddels is besloten om 
de inloopdagen te laten rouleren langs de verschillende woonkernen.  
Nieuwsbrieven verschenen in januari, maart, juni, september en december. 
De werkgroep genealogie kwam wederom zeven keer bij elkaar, waarbij enkele nieuwe 
bezoekers hun gezicht lieten zien. En de werkgroep fotografie is enthousiast van start gegaan 
met het verzamelen en beschrijven van foto’s, alsmede het vastleggen van zaken. 
Op verzoek van de bibliotheek verzorgden we in de boekenweek een dia-lezing over de 
geschiedenis van Tholen en Sint-Philipsland, alsmede een kleine expositie over de landbouw. 
De voorzitter hield daarnaast enkele keren een lezing voor verenigingen. Ook presenteerde de 
heemkundekring zich weer op het terrein van De Meestoof tijdens de braderie in Sint-
Annaland. 
Met zeventien kerken en negen andere gebouwen was het aanbod van de Open 
Monumentendag dit keer bijzonder groot. Het thema ‘religieus erfgoed’ is door ons aangevat 
om te proberen zoveel mogelijk Thoolse kerken op deze dag open te krijgen voor het publiek  
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en dat is redelijk gelukt. Een nieuw initiatief van een van onze leden was een stadswandeling 
in Tholen voor de jeugd. En ook zijn als opening van de dag in Tholen de kanonnen 
afgevuurd. In samenwerking met de gemeente is de vrijdag tevoren een openingsbijeenkomst 
belegd rondom de presentatie van een boekje, van de hand van de gemeentearchivaris, waarin 
alle Thoolse kerkgebouwen worden beschreven. Een dankwoord aan alle medewerkers aan 
deze dag(en) is zeker op zijn plaats. 
 
Publicaties 
Dankzij spontaan ingezonden bijdragen kon een gevarieerd jaarboekje het licht zien. Voor de 
redactiecommissie betekende het de vuurdoop, deze commissie kwam twee keer bij elkaar. 
De voorzitter en de secretaris waren het afgelopen jaar veel tijd kwijt aan het samenstellen 
van het boek ‘Gevallen en gebroken’, over de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog op en 
van Tholen en Sint-Philipsland. Het resultaat mag er zijn, getuige de vele positieve reacties 
die ons van alle kanten bereiken. Een bijzonder stuk geschiedenis van de streek is vastgelegd, 
met de hulp van velen en mede dankzij een behoorlijke bijdrage van de Rabobank. Het eerste 
exemplaar is in ontvangst genomen door de burgemeester, tijdens een presentatie waaraan ook 
de gemeente volop haar medewerking verleende. 
 
Rest mij om iedereen te bedanken die het afgelopen jaar op enigerlei wijze voor de 
heemkundekring actief was. 
 
 
De secretaris,  
Kees de Koning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
           


