
Verslag over het jaar 2006  
 
In het vijfde verslagjaar – komend voorjaar viert de vereniging het eerste lustrum – timmerde 
de heemkundekring Stad en Lande van Tholen volop aan de weg en wisten velen de kring te 
vinden met vragen en schenkingen. Het ledental blijft een stijgende lijn vertonen. Het nam 
met 32 toe tot 179 op 31 december (waarvan 37 met een gezinslidmaatschap). 
 
Bestuur 
Het bestuur vergaderde in het verslagjaar acht keer. Tijdens de jaarvergadering in maart werd 
C.M. Kleppe uit Scherpenisse benoemd in de vacature J. Oostveen, waarmee het bestuur weer 
compleet was. De voorzitter werd ter gelegenheid van Koninginnedag koninklijk 
onderscheiden. 
De vereniging werd vertegenwoordigd op de afscheidsreceptie van gemeentearchivaris J.P.B. 
Zuurdeeg in Tholen, de regiobijeenkomst Open Monumentendag te Goes, de presentatie van 
informatiepanelen waardevolle boerenerven te Poortvliet, de seizoensopening van 
streekmuseum De Meestoof te Sint-Annaland, een bijeenkomst van het provinciaal 
erfgoededucatie platform te Middelburg (dit is inmiddels opgeheven en vervangen door een 
regionaal educatie platform), de presentatie van het boek ‘Tederheid voor draden’ van M. 
Muller-Roks te Sint-Annaland, opening van de Agribeurs te Sint-Annaland, de receptie bij het 
25-jarig bestaan van heemkundekring Halchterth te Halsteren. Ook was er een eerste 
bijeenkomst van de Thoolse klankbordgroep welstand. Verder woonden vertegenwoordigers 
het symposium bij ter gelegenheid van 50 jaar AWN-afdeling Zeeland te Middelburg, en een 
bijeenkomst van het project boerderij en landschap te Kwadendamme.  
Drie bestuursleden zijn inmiddels betrokken bij het Heidemijproject voor de realisatie van een 
kunstwerk dat herinnert aan de oude haven te Sint-Annaland. Zij woonden enkele 
bijeenkomsten bij en verzamelden materiaal. De medewerking van het bestuur is ook 
gevraagd voor een dijkenproject van Staatsbosbeheer, alsmede voor het verstrekken van 
historische informatie met betrekking tot de planontwikkeling voor het havengebied Sint-
Annaland. En dankzij onze bemoeienis kon een kolenhok bij het gemaal te Poortvliet 
herbouwd worden met een bijdrage voor kleine cultuurhistorische elementen van de stichting 
landschapsbeheer Zeeland. 
 
Activiteiten 
De beslissing om met de inloopdagen de boer op te gaan, is een juiste gebleken. In 
Maartenshof te Sint-Maartensdijk en De Poorthove te Poortvliet kwamen vele tientallen 
bezoekers een kijkje nemen. Het werk van de heemkundekring is daardoor breder bekend 
geworden. Bovendien heeft het de fotowerkgroep veel nieuw materiaal opgeleverd. 
De belangstelling voor de lezingen blijft wisselend. De heer Van Nieuwenhuijzen belichtte in 
februari de landbouw vroeger en nu, de secretaris vertelde in maart over de watersnood van 
1906 en mevrouw Muller in oktober over kant.  
Na een jaar onderbreking was er weer een excursie. Onder leiding van de heer Elenbaas werd 
in september een stadswandeling gemaakt in Tholen. Het werd een leerzame en plezierige 
middag, ondanks de geringe belangstelling van buiten het bestuur. 
Nieuwsbrieven verschenen er drie: in februari, juni en september. En in augustus presenteerde 
de kring zich tijdens de braderie Sint-Annaland op het terrein van De Meestoof. 
Nauw betrokken waren we bij de expositie in het Thoolse stadhuis ter gelegenheid van het 
afscheid van de gemeentearchivaris. Bestuursleden traden twee dagen als suppoost op. 
Hoewel er een opnameapparaat is aangeschaft, zijn er nog geen mensen geïnterviewd. Het 
bestuur had al wel enkele personen op het oog, maar die wilden nog niet meewerken. 
             



Website 
De website www.heemkundetholen.nl is in de lucht, maar moet nodig verder worden 
uitgebouwd. Dat de site regelmatig wordt geraadpleegd, blijkt uit vragen en verzoeken die de 
secretaris ontvangt via het e-mailadres dat eraan is gekoppeld. 
 
Werkgroepen 
De werkgroep genealogie kwam zeven keer bij elkaar met gemiddeld zes à zeven 
belangstellenden. Hier komt niet zozeer het voorouderonderzoek ter sprake, als wel verhalen 
van vroeger en oude foto’s. 
De werkgroep fotografie kende een druk jaar. Er is een begin gemaakt met het opzetten van 
een registratie- en opbergsysteem. Daarnaast verzamelden de leden nieuw materiaal en 
probeerden van onbekende plaatjes zoveel mogelijk gegevens te achterhalen. Twee keer 
richtte de groep een foto-expositie in. Allereerst op een verkoping van de Geref. Gem. te Sint-
Annaland in juni, over de inundatie. En op de driedaagse Agribeurs in Sint-Annaland in juli 
was het oude en nieuwe boerenleven het thema. Dit laatste is ook het onderwerp voor een 
fotoboekje dat de werkgroep ter gelegenheid van het eerste lustrum van de kring samenstelt. 
De expositie was naderhand nog te zien in het zorgcentrum De Schutse te Sint-Annaland en 
hangt momenteel in het woonzorgcentrum Maartenshof te Sint-Maartensdijk. Metalen 
expositiestandaards zijn gesponsord door machinefabriek De Poort te Bergen op Zoom. 
De redactiecommissie liet in december het derde jaarboekje van de pers rollen. Het is met 52 
pagina’s A5-formaat acht pagina’s dikker dan de vorige uitgave en telt vijf bijdragen.  
 
Open Monumentendag 
Voor de Open Monumentendag haakten we dit keer niet aan bij het landelijke thema ‘feest’, 
maar kozen voor een eigen onderwerp: kerkorgels. Er waren negentien monumenten 
opengesteld, waaronder elf kerken. Door een miscommunicatie bleef het gemeentehuis in 
Sint-Maartensdijk dicht, en ook de molen in Stavenisse was door vakantie van de molenaar 
onverwacht gesloten. In verband met het thema werden alle kerken aangeschreven, maar de 
respons was een stuk kleiner dan vorig jaar. In veel gevallen werden in de deelnemende 
kerken de orgels bespeeld, soms werd bezoekers de gelegenheid geboden om dat te doen. 
Daarnaast waren in de kerk van Sint-Philipsland en het ambachtsherenhuis te Oud-Vossemeer 
kleine foto-exposities ingericht. In Tholen gaf J. de Viet een miniconcert in het stadhuis, was 
er net als vorig jaar een stadswandeling voor de jeugd en werden ter opluistering de kanonnen 
aan de Vest afgevuurd. Er zijn die zaterdag ongeveer 1150 bezoekers geteld. Hoewel de 
Rehobothkerk in Tholen niet aan de monumentendag meedeed, sloot het orgelconcert dat hier 
’s avonds plaatsvond, prima aan bij het thema.  
Voor de derde keer werd in samenwerking met de gemeente een openingsbijeenkomst 
georganiseerd. Dit keer in de hersteld hervormde kerk van Poortvliet, waar het aanwezige 
orgel 200 jaar eerder werd geplaatst. Met medewerking van de kerkenraad en de organist 
werd het een geslaagde avond. Er werd een door ons speciaal voor de gelegenheid 
samengestelde eenvoudige Thoolse orgelfolder gepresenteerd.  
Een dankwoord aan iedereen die op enigerlei wijze zijn steentje bijdroeg, is op zijn plaats. 
Echter, een punt van zorg bij de Open Monumentendag is de beschikbaarheid van voldoende 
vrijwilligers om de gebouwen open te kunnen stellen. Verder zal het bestuur de financiële 
kant nauwlettend in de gaten moeten houden gezien het beperkte budget. In september 2007 
staat de monumentendag op Tholen voor de twintigste keer op de kalender. Het landelijke 
thema is dan monumenten van de 20e eeuw.   
Rest mij iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de vereniging. 
 
C. de Koning, secretaris.          


