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NIEUWSBRIEF            Nummer 57, januari 2022 

 

Werkgroep Fotocollecties gestart 

Vrijdagavond 21 januari is onder leiding van Ad de Graaf de nieuwe werkgroep Fotocollecties gestart. 

Alles verliep positief en constructief. Het werd voor iedereen wel duidelijk dat het zeer veel werk is. 

Ook zijn er nog allerlei vragen over de te volgen werkwijze; werk aan de winkel dus. De werkgroep, 

op dit moment bestaande uit 10 leden waaronder 4 bestuursleden, wil nog wel een aantal enthousiaste 

leden verwelkomen …………. 

De bedoeling is dat iedereen nu gaat oefenen met een setje foto’s en dat we over 4 tot 6 weken weer 

bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. In de tussentijd kunnen hopelijk al wat vragen worden 

uitgezocht over de werkwijze. Op de website krijgt u een indruk van waar de werkgroep mee aan de 

slag gaat  https://heemkundetholen.nl/werkgroep-fotocollecties  
Ook op Facebook staat een kort bericht; deel dit bericht en help zo mee de publiciteit te vergroten. 

 

Jaarboek 2021 

De redactie is blij verrast met de vele lovende reacties op het nieuwe jaarboek. Een mooi artikel in de 

Eendrachtbode en een paginagroot artikel in BN DeStem en de PZC onderstrepen de kwaliteit van de 

inhoud en de relatie tussen geschiedenis en actualiteit. Al deze aandacht heeft er zeker toe bijgedragen 

dat we in dit kalenderjaar al 11 nieuwe leden mochten inschrijven. 

 

Nieuwe leden, allen aangemeld via de website 

D. Bijl,  Sint-Maartensdijk 

R. Andringa, Oud-Vossemeer 

L. Eerland, Tholen 

A. van Dieren, Roosendaal 

A. Peters en A. Geluk, Tholen 

N. Hufener, Stavenisse 

M. de Jonge, Sint-Annaland 

J. Provoost, Tholen 

W. Fase, Sint-Annaland 

R. de Viet, Sint-Maartensdijk 

J. van Dijke, Tholen 

A.A. Geluk, Noordwijk 

 

In memoriam 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief in december, heeft ons het droevige bericht bereikt 

van het overlijden van ons zeer betrokken lid Rocus van Homoet. Kort voor zijn overlijden werd uw 

secretaris nog door hem benaderd om toch vooral aandacht te blijven vragen voor de vele verhalen die 

zijn en worden verteld maar zelden worden opgeschreven. “Zo gaat er ongemerkt veel interessante 

informatie over onze jongste geschiedenis verloren” zei hij. Ook overhandigde hij me een schoenlepel 

die hij ooit kocht op een rommelmarkt in Stavenisse. Het is een koperen schoenlepel met daarin 

gegraveerd schoenhandel Kooistra Tholen, waarbij hij zei dat hij graag de familiegeschiedenis van 

Kooistra had willen onderzoeken. Misschien dat een van u dat wil oppakken. 

We wensen de naasten veel sterkte. 

https://heemkundetholen.nl/werkgroep-fotocollecties
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Contributiefactuur 

Gelijktijdig met het nieuwe jaarboek heeft u de contributiefactuur 2022 ontvangen. De penningmeester 

constateerde een snelle betaling door vele leden. Mocht u de factuur mogelijk te ver uit het zicht 

hebben weggelegd, wordt u daar bij deze aan herinnerd. 

 

Jaarplanning 2022  

Feb 15  winterlezing Boathouse 19.30 Wellevaete 

Mrt 19  inloopdag (locatie nog niet bekend) 

Apr 7  presentatie De Luchtoorlog boven Zeeland, deel Tholen en Sint Philipsland, 

                          Gemeentehuis Tholen 

Apr 20  jaarvergadering met lezing  

Sep 10  Open Monumentendag 

Sep 17 of 24 excursie 

Okt 19  najaarslezing  

Nov 11 of 18 keutjesavond (of iets dergelijks) 

 

Winterlezing 15 februari 2022 

 

Geheimagenten op Tholen tijdens WO2.  

Op dinsdag 15 februari 2022 vertellen Victor van Haeren en Gerard van Loenen over een van de meest 

mysterieuze inlichtingendiensten van de Tweede Wereldoorlog: IS9. Hun respectievelijke vaders 

hebben ervoor gewerkt en ze hebben er veel onderzoek naar gedaan. Victor’s vader is op Tholen 

getraind door IS9 in ’The Boathouse’. En vele andere agenten ook. Benieuwd naar deze fameuze 

inlichtingendienst en hun werkwijzen? 

Kom dan op 15 februari naar de lezing om 19.30 uur in Wellevaete, Sint-Annaland. 

Zaal open 19.00 uur 

Bij toegang tot de zaal geldt het zogenaamde 3G-beleid, d.w.z. dat u toegang heeft met een geldig 

vaccinatiebewijs, een geldig testbewijs of een bewijs dat u bent genezen van Corona. 

U draagt een mondkapje tot u op uw plaats zit en houdt 1,5 afstand van niet-gezinsleden. 

Oproep 

Victor van Haren (zie hierboven) is op zoek naar het boekje Slechts een plicht, geschreven door G. 

Heijboer. 

Wie heeft dit boekje in bezit en wil dit wel afstaan? 

U kunt hierop reageren naar secretaris@heemkundetholen.nl 

De boekenserie ‘De Luchtoorlog boven Zeeland’ wordt uitgebreid met een deel over Tholen en 

Sint Philipsland. Op 7 april 2022 wordt het boek gepresenteerd in het gemeentehuis van Tholen.  

Deze publicatie is het vijfde deel uit de serie waaraan door Wim de Meester en Kees Stoutjesdijk 

wordt gewerkt en telt 365 pagina’s. Eerder uitgebrachte delen zijn respectievelijk Noord-Beveland, 

Schouwen-Duiveland, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. De auteurs hanteren ook nu een vast 

patroon waarbij tot in detail de inzet en acties van enerzijds de Luftwaffe versus de Royal Air Force en 

de United States Army Air Force worden beschreven, ondersteund door kopieën van vele originele 

documenten uit archieven. 

Daar blijft het niet bij want voor het eerst wordt de konvooivaart van de Kriegsmarine op de 

vaarwegen rondom Tholen en Sint Philipsland alsmede de Oosterschelde beschreven. Een vrijwel 

dagelijkse strijd waarbij over en weer zware verliezen zijn geleden. Ook de burgers en de civiele 

instanties zoals de luchtbescherming en politiediensten komen uitgebreid aan bod waardoor de 

gebeurtenissen evenwichtig en van alle kanten worden belicht. 

mailto:secretaris@heemkundetholen.nl
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Dit komt in specifieke hoofdstukken naar voren zoals het verloren gaan van de Nederlandse 

mijnenlegger HMS Hydra (15 mei 1940),  de Rhenus 127 (30 mei 1940) tijdens het begin van de 

oorlog tot aan het beschieten door de RAF van twee hospitaalschepen op 12 oktober 1944, waarbij 

vele doden en gewonden vallen onder de burgerbevolking. 

Alle verloren gegane Duitse, Britse en Amerikaanse vliegtuigen en alle luchtacties worden 

weergegeven waarbij in een aantal gevallen nabestaanden konden worden getraceerd, die zonder 

uitzondering medewerking hebben verleend. Op deze wijze zijn veel foto’s opgenomen die nog niet 

eerder zijn gepubliceerd. 

Het gaat te ver om alle hoofdstukken te duiden maar enkele willen de auteurs toch aanstippen zoals de 

inzet in 1945 van Duitse straalvliegtuigen die de Antwerpse havens moeten bombarderen maar een 

omweg maken via Rotterdam en van daaruit naar het zuiden waarbij de Eendracht en Het Zijpe als 

oriëntatiepunten worden gebruikt. Afgerond wordt met hoofdstukken over alle gesneuvelde en 

aangespoelde militairen en overzichten van afgevuurde en neergestorte V-1’s (vliegende bommen) en 

door de Duitsers aangebrachte versterkingen. 

De beide auteurs vinden het belangrijk om informatie van beide zijden te gebruiken om neutraal en op 

feiten gebaseerde verhalen weer te geven. “Als je de gevechtsverslagen naast elkaar houdt, heb je in 

veel gevallen overeenkomsten maar soms ook enorme contrasten. Een enkele keer konden we er geen 

peil op trekken en moet je maar zelf conclusies eraan verbinden en dat hebben wij dan ook gedaan. 

Als bij eerdere publicaties is ook dit regioboek in veel opzichten een bijzondere speurtocht”. 

De Meester kwam door de gedeelde interesse voor de luchtoorlog met Stoutjesdijk in contact. Die 

laatste heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de persoonlijke verhalen in het boek. Geen van de 

auteurs wonen nog in Zeeland, maar ze zijn er wel geboren en getogen. Kees Stoutjesdijk in 

Colijnsplaat maar woont nu in Middelharnis. Wim de Meester in Breskens en nu woonachtig in 

Alphen aan den Rijn. Wim’s vrouw Ria corrigeerde het boek en helpt bij de verkoop. 

Volgens plan volgen na ‘Tholen en Sint Philipsland’  nog vier delen over Walcheren waarna 

afgesloten wordt met een deel over de Zeeuwse kustwateren.  

De presentatie op 7 april 2022 is beperkt toegankelijk voor publiek. Belangstellenden kunnen 

zich daarvoor aanmelden via info@ww2research.nl en/of w-demeester@ww2research.nl  

 

Voor meer informatie, zie de website https://www.ww2research.nl/ 

 

Bij voorintekening kost het boek 39,95 euro en na verschijnen 44,95 euro. 

Vooraf bestellen kan tot 7 april via e-mail en u betaalt bij afhalen op 7 april 

w-demeester@ww2research.nl   of  k.stoutjesdijk@ww2research.nl 

of telefonisch 0172.424529 

De boeken zijn ook te leveren via boekhandel Paard van Troje en de Koperen Tuin (Goes), De 

Drukkery (Middelburg) en ‘t Spui (Vlissingen). 

Het boek kan tijdens de presentatie worden opgehaald in het gemeentehuis dan wel worden 

toegezonden (extra 8,25 euro verpakking- en verzendkosten). De reeds uitgebrachte delen zijn nog 

beperkt verkrijgbaar. 

Stichting WW2Research neemt ook deel aan de Havendagen. Op zaterdag 11 juni aanstaande zijn wij 

met een stand aanwezig. 
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