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Hoofdstuk 1 Samenvatting 
 

In museumland en in erfgoedkringen doet zich een stille revolutie voor. Het gebruiken van hun bezit wordt 

omgebouwd van het statisch exposeren van een brede collectie naar het larderen van verhalen mét een 

beperkt aantal aansprekende stukken. Bezoekers, raadplegers en andere geïnteresseerden vragen daarom. Dit 

laat onverlet dat gedegen onderzoek nodig blijft. Archieven en voorwerpen, geplaatst in de bijbehorende 

historische context, zijn daarvan de bewijsstukken. In beide gevallen, collectie en onderzoek komt de Kring 

nadrukkelijk in beeld. 

Het bestuur van de Kring heeft zich op genoemde veranderingen georiënteerd. Symposia e.d. zijn bezocht, een 

brainstormdag is georganiseerd, rapporten zijn gelezen en zelfs in onze opdracht opgesteld. De opgedane 

kennis en ervaringen hebben hun neerslag gekregen in dit beleidsplan.  

Het bestuur heeft keuzes gemaakt en richtingen aangegeven. Daarbij zijn de huidige statuten als uitgangspunt 

gebruikt. Die zijn zo veel omvattend dat visie en doelen niet meer met de huidige menskracht kunnen worden 

uitgevoerd. Een aantal daarvan zijn weggelaten of afgezwakt. Ook is nog eens goed naar ons ‘territorium’ 

gekeken. En wat doen anderen om doublures te voorkomen. De positie van het in 2007 afgestoten museum 

telt ook mee. Zeker als het om het exposeren van onze collectie gaat. Museum Hulst staat voor dezelfde 

opdracht als wij. En maakt keuzes die we hebben te accepteren. Met gevolgen voor ons functioneren. 

Mensen veranderen met de jaren. Een historische vereniging als de onze weet dat als geen ander. Kijken we nu 

eens vooruit dan zien we een publiek dat binnen een moderne, snelle en veeleisende samenleving op een 

andere manier aan informatie komt. Het zijn de mensen waarvan we hopen dat zij de Kring zo interessant 

vinden dat ze lid worden en op termijn, of nu al, meehelpen om onze vereniging te laten voortbestaan. 

Tegelijkertijd zijn senioren lid van de Kring. Beide groepen vragen op een eigen wijze om informatie. Het 

bestuur wil daarom dat enerzijds de ‘papieren’ uitingen van de Kring blijven bestaan, maar dat moderne 

digitale middelen daaraan worden toegevoegd. Niet alleen voor de informatieverstrekking, maar ook voor de 

communicatie. Zowel intern als extern. Social media en nieuwe technologische hoogstandjes als QR-codes en 

augmented reality horen daarbij. 

Om de jonge generaties aan te spreken wil de Kring actief in contact treden met onderwijsinstellingen. 

Gastlessen, lespakketten, jeugdlidmaatschap zijn de trefwoorden. Andermaal, vooral te benaderen via 

moderne social tools. Anders krijg je ze niet (meer) mee. 

Onze collectie en ons archief en bibliotheek zijn verspreid over de stad ondergebracht. De laatste twee met 

dank aan de gemeente voornamelijk het Gemeentelijk Archief, de collectie in Museum Hulst en hun depots. 

Het bestuur stelt voor om de aandacht te verleggen naar archief en bibliotheek. Nemen we dat als 

uitgangspunt, dan is de collectie volgend. Het bestuur wil boegbeelden uit de streekgeschiedenis benoemen en 

daaraan de ‘tijden van toen’ ophangen. Dat worden de verhalen van de Kring. We noemen dat onze 

uithangborden. Alle stukken uit de bestaande collectie die daarbij horen behouden we, de rest wordt tegen het 

licht gehouden.  

Dit kan betekenen dat we voorwerpen aan schenkers en bruikleners teruggeven, overdragen aan musea of 

indien onvermijdelijk verkopen of vernietigen. Daartegenover staat dat we actief de collectie rondom de 

uithangborden willen uitbreiden. Van boek tot schilderij, van gebruiksvoorwerp tot kaarten. In hoofdstuk 6 

wordt dit zogenaamde ‘ontzamelen’ (inclusief een schema) uit de doeken gedaan. 

Een bijbehorend voorstel is om de onze archieven en boeken die horen bij de uithangborden van lieverlee te 

digitaliseren. In die zin dat men deze op het internet kan raadplegen. In plaats van het zich fysiek naar het 

Gemeentearchief te moeten begeven om daar de stukken open te slaan.  

Naast de aandacht voor de geschiedschrijving van onze uithangborden blijft de Kring het tot zijn taak rekenen 

om een zo compleet mogelijk archief samen te stellen en te behouden. Ons archief inclusief de bibliotheek zal 

hét informatiepunt voor de streekgeschiedenis moeten blijven. 
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De Kring maakt onderdeel uit van een groot, collegiaal netwerk. Ook buiten ons eigen werkveld komen partijen 

voor die voor ons van belang zijn. Denk aan overheden, bedrijven en andere culturele instellingen. Het bestuur 

zal nog meer dan nu dit netwerk inschakelen om tot een optimaal product te komen. Samenwerking bij 

projecten staat voorop. Dat geldt ook voor het delen van kennis en ervaring. Met overkoepelende organisaties 

als Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archief en het Zeeuwsch Genootschap zal regelmatig overleg plaatsvinden.  

Alle voorgestelde wijzigingen, maatregelen en doelen zullen we niet op korte termijn voor elkaar krijgen. 

Allereerst kiest het bestuur ervoor om het werk dat nu wordt verzet in ere te houden. Wel passen we onze 

organisatie al wat aan. Alle werkgroepen en commissie gaan op basis van dit beleidsplan beschrijven hoe zij de 

bijgestelde visie willen verwezenlijken. Hier en daar wordt al met de inhoud van dit plan gewerkt. Denk aan de 

nieuwe Werkgroep Archief en Bibliotheek. De Werkgroep Communicatie & Webomgeving staat al in de 

startblokken. 

Hierna worden alle aangestipte onderwerpen uitgebreid behandeld. Het bestuur heeft zich voorgenomen om 

het beleidsplan in twee stappen aan de leden voor te leggen. In een extra ledenvergadering zal worden 

gevraagd welke delen van het beleidsplan direct al de instemming van de leden heeft. De delen die om nadere 

toelichting vragen of volgens de leden duidelijke aanpassingen behoeven worden in de extra vergadering wel 

besproken, maar daarna aangehouden. Die komen terug in de daaraanvolgende jaarlijks gehouden 

ledenvergadering. Voorzien van commentaar van het bestuur, vormgegeven in gewijzigde teksten. 
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Hoofdstuk 2 Aanleiding 
 

Eind 2006 is na een lange voorgeschiedenis het toenmalige Museum De Vier Ambachten 

verzelfstandigd. Het grootste deel van de collectie van de Kring is tegelijkertijd aan Museum Hulst in 

bruikleen gegeven. Tot dan was het museum een onderdeel van de Kring. Vanaf 2007 heeft Museum 

Hulst tevens een eigen collectie aangelegd. In de jaren na de oprichting ontstonden discussies over 

het eigendom van, de zeggenschap over en de inventarisatie van (delen van) de collecties. Soms 

vertroebeld door persoonlijke opvattingen en uitspraken. Nu, twaalf jaar later, zijn Museum Hulst en 

de Kring op een steeds grotere afstand van elkaar komen te staan, zijn twisten uit het verleden min 

of meer weggeëbd en willen beide organisaties hun toekomst onder de loep nemen. Rest nog de 

definitieve inpassing van de collecties binnen deze organisaties. 

Voor Museum Hulst geldt dat zij van de gemeente, hun huisbaas, hebben vernomen dat zij het 

huidige pand moeten verlaten. Naar het zich laat aanzien wordt Museum Hulst verhuisd naar ’s 

Landshuis, het pand van de VVV Hulst aan de Steenstraat. Enerzijds biedt dit pand meer ruimte, 

anderzijds is het ook dan onder één dak brengen van de collecties, inclusief depot, (nog steeds) niet 

mogelijk. Een van de redenen om naar de omvang én de samenstelling van de beide collecties te 

kijken. De aanstaande verhuizing van Museum Hulst en de herbezinning op de collecties hebben 

geleid tot een toekomstverkenning voor Museum Hulst. De Kring is als bruikleengever van het 

grootste deel van de gezamenlijke collecties indirect bij dit proces betrokken. 

De wereld waarin de Kring haar bestaan heeft is continu in beweging. Ook nu, ten tijde van de vragen 

rondom de toekomst van Museum Hulst en de Kring (inclusief de collecties), oriënteert men zich 

landsbreed op deze materie. Bezitters van historische collecties hebben sinds het begin van hun 

verzameling gestreefd naar het compleet maken daarvan. Daartoe heeft men alles wat werd 

aangeboden omarmd en in depot genomen.  

Nu -sinds 1928, het oprichtingsjaar van de Kring- geldt ook voor Museum Hulst en de Kring dat de 

kwantitatieve omvang van de collectie uit de hand loopt. Van veel stukken heeft men meerdere 

exemplaren. Stukken die niet op de streek slaan zijn toch aangenomen. Stukken die op zich wel bij de 

streek passen, blijken niet geschikt ter illustratie van het verleden van de streek. Of verkeren in een 

niet meer te repareren staat.  

Het huidige publiek kan niet meer worden verleid om statisch ingerichte musea te bezoeken. Men wil 

meer op een interactieve wijze, gebaseerd op thema’s, kennisnemen van een verhaal. Dat verhaal 

wordt dan onderstreept met collectiestukken, net andersom als de wijze waarop vroeger musea 

werden ingericht. Dichtbij wijzen Erfgoed Zeeland en het Zeeuwsch Genootschap daarop en 

adviseren de musea en de kringen in Zeeland over deze veranderingen. 

Willen de Kring en Museum Hulst nieuwe, lees jongere, leden aantrekken c.q. jongere generaties 

aanspreken dan zal het bestaan van de Kring en van het museum vooral digitaal zichtbaar moeten 

zijn. Apps en smartphones zijn a.h.w. de ‘boeken’ van jongeren. Blijven Kring en Museum Hulst alleen 

‘van papier’ dan spreken wij hen nooit aan. 

Te lang is de vraag blijven liggen of de Kring zich, na het afstoten van het museum, zou moeten 

herbezinnen op haar functie binnen het historische krachtenveld. De aanname dat Museum Hulst 

nog steeds een beetje van ons is, is achterhaald. Tijd voor een nieuwe visie, waarin de Kring zich 

anders positioneert. 
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Gelet op ontwikkelingen in collectieland zal er moeten worden ontzameld en dient een discussie te 

worden gevoerd over de plek waar delen van de collecties het beste af zijn. Met als logisch gevolg de 

vraag wie het meest in aanmerking komt om (delen van) de collecties in beheer en eigendom te 

hebben. De Kring zal zichzelf opnieuw gaan uitvinden, waarbij nadrukkelijk voorop staat dat wat nu 

actief en accuraat wordt gedaan ook in de toekomst onderdeel van de nieuwe visie zal zijn.  

Samengevat zullen zowel Museum Hulst als de Kring nieuwe wegen moeten inslaan. Zowel los van 

elkaar als gezamenlijk. Voor de Kring is het duidelijk dat beide organisaties ook in de toekomst 

communicerende vaten zijn. Beide collecties spelen hierbij een belangwekkende rol. Of deze nu van 

de Kring of van het Museum Hulst is, in alle gevallen zullen de collecties opnieuw moeten worden 

beoordeeld.  

Tot slot: voor zover dit hoofdstuk gaat over collectiestukken, over musea en over samenwerking 

geldt dit niet alleen voor Museum Hulst, maar ook voor museum Het Warenhuis in Axel. En wat meer 

op afstand voor alle aanpalende organisaties die op een of andere wijze betrokken zijn bij het werk 

dat de Kring verricht.  
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Hoofdstuk 3 De vereniging: doel en middelen 
 

I. Huidige statuten 

In de statuten staan zowel doel als middelen verwoord. In artikel 2 staat het doel: 

 

“Het doel van de vereniging is: 

1. De kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van Oostelijk Zeeuws- 

Vlaanderen, en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst te bevorderen en te verspreiden; 

2. De nog aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten zoveel mogelijk te behouden en te 

herstellen.” 

 

De vraag is hoe dit doel zich verhoudt tot de werkelijkheid van vandaag. In de praktijk bestaan er 

zusterorganisaties in Sas van Gent, Terneuzen, Philippine en de ambachten van Boekhoute en 

Assenede. Ook behoud en herstel van monumenten wordt voornamelijk overgelaten aan een 

collega-organisatie: de Stichting Bescherming Stadsgezicht Hulst. Tegelijkertijd krimpt het 

werkgebied van de Kring in tot alleen nog het Hulster Ambacht. Niet in de laatste plaats hoort hier de 

constatering bij dat wij onze oudheidkamer al jaren geleden hebben overgedaan aan Museum Hulst. 

In artikel 3 van de statuten staat een uitgebreide opsomming van middelen die men ook taken zou 

kunnen noemen. Beide artikelen zijn in hoofdstuk 11 terug te vinden. Wie deze lijst raadpleegt zal 

zonder twijfel tot de conclusie komen dat het volledig uitvoeren van deze taken om een ‘peloton’ 

aan vrijwilligers vraagt. In deze tijd, waarin vrijwilligers schaarser en schaarser worden een 

ondoenlijke zaak. Bovendien zijn begrippen verouderd en werkwijzen van voor de oorlog. De vraag 

doet zich voor of deze brede benadering nog bij een modern functionerende Kring hoort. 

II. Snoeien in de ‘Kringtuin’ 

Alhoewel de naam van de Kring is afgeleid van de Vier Ambachten, suggereren de statuten al sinds 

de oprichting in 1928 om zich vooral op de stad Hulst en haar ommeland te richten. In de praktijk van 

de afgelopen jaren heeft de Kring gebalanceerd tussen de duiding van zijn naam (gaande tot aan 

Boekhoute en Assenede) en de stad Hulst met zijn ommeland. Goed beschouwd omvat het huidige 

verenigingsgebied het Hulsterambacht en het Land van Axel, de heerlijkheid Saeftinghe inbegrepen.  

Om het doel van de Kring met de actuele en toekomstige situatie te laten overeenkomen is het 

noodzakelijk om het verenigingsgebied anders te omschrijven. Enerzijds wordt daarmee de regio 

ingeperkt, anderzijds zal de Kring zich actiever in het Land van Axel en de heerlijkheid Saeftinghe 

moeten verdiepen. Doelen die in ons werkgebied door collegiale organisaties worden opgepakt 

krijgen altijd onze steun, maar worden niet meer tot onze eigen taken gerekend. 

De Kring zal zich dan als vereniging actief in deze regiodelen manifesteren, acties in de andere regio’s 

aan daar bestaande collega’s overlaten, maar wél intensieve contacten onderhouden met kringen 

e.d. aan de rand van ons gebied. Onderzoek en dossiers blijven de Vier Ambachten en diens randen 

bestrijken. 

Allemaal overwegingen om dit ook zo in de te wijzigen statuten te benoemen. En dus de vervallen 

doelen uit de bestaande statuten te verwijderen. Het toekomstige doel van de Kring zal met 

onderstaande (of gelijkluidende) zinnen in de nieuwe statuten worden beschreven:  
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a. Het verenigingsgebied van de Kring omvat het Hulsterambacht, het Land van Axel en de 
heerlijkheid Saefthinghe; 

b. Het werkgebied van De Kring omvat de Vier Ambachten en de randen daarvan. Daar wordt 
actief gewerkt aan het verzamelen en verspreiden van kennis betreffende de geschiedenis, de 
volks- en taalkunde en overige oudheden; 

c. Andere aandachtsvelden komen in beeld als deze het onder b gestelde versterken; 
d. Geschiedenis, volkskunde en oudheden zijn de aandachtsvelden waarbinnen actief 

samenwerking met musea en andere collegiale organisaties wordt voorgestaan; 
e. De Kring behoudt zich voor om in noodzakelijke omstandigheden, de historie van de streek 

betreffende, te reageren op specifieke voorvallen. 
 

De uitgebreide taken uit de middelenlijst kunnen niet allemaal meer worden uitgevoerd door de 

huidige Kring. Als het op ‘snoeien’ aankomt, is het wel in deze lijst. Het bestuur heeft zich samen met 

externe adviseurs en enkele ‘gewone’ leden gebogen over deze middelen. Het voert te ver om alle 

argumenten in deze op te voeren. De aanbeveling is om de volgende middelen in de vernieuwde 

statuten op te nemen: 

a. De Kring ondersteunt Museum Hulst bij de instandhouding van (de collectie van) Museum 
Hulst, in het bijzonder bij die van de oudheidkamer. 

b. De Kring is allereerst verantwoordelijk voor de instandhouding en uitbreiding van historische 
archieven, bibliotheken en gelijksoortige informatiedragers. 

c. De Kring stelt lespakketten en andere vormen van informatie samen. Deze richten zich met 
name op de aandachtsvelden streekgeschiedenis, volksgebruiken, taal- en schriftkunde 
(waaronder dialecten), historische documenten, wapenkunde en genealogie. 

d. De Kring staat voor het uitgeven van (wetenschappelijke) geschiedboeken, verslagen en 
artikelen.  

e. De Kring voorziet in het organiseren van excursies en lezingen.  
f. De Kring ondersteunt op verzoek het organiseren van tentoonstellingen door derden voor 

zover dit met het doel van de Kring overeenkomt. 
g. Correspondentie over en uitwisseling van boeken en geschriften met in onze streekhistorie 

geïnteresseerde personen en organisaties wordt door de Kring als taak gezien. 
h. In geval van behoud, herstel en soortgelijke acties ter bescherming van historische natuur- en 

cultuurmonumenten, gebouwen inbegrepen, beschrijft de Kring het belang van het behoud 
daarvan. 

i. De Kring richt zich actief op het in bovenstaand doel omschreven werkgebied. T.a.v. de 
omliggende regio’s wordt intensief contact met de collega-kringen en soortgelijke 
organisaties voorgestaan. 

j. De Kring behoudt zich voor om in geval van andere met de streekhistorie gepaard gaande 
onderwerpen waar nodig een standpunt in te nemen dan wel een actie te ondernemen.  

 

Als gevolg van bovenstaande wijzigingen zullen de statuten van de Kring worden aangepast. Op dat 

moment zullen de andere meer huishoudelijke of organisatorische artikelen nog eens goed worden 

bekeken. Een finaal concept zal te zijner tijd aan de ledenvergadering worden voorgelegd.  
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Hoofdstuk 4 ‘Waartoe is de Kring op aard’ 
 

I. Inleiding 

De Kring heeft vanaf het begin in 1928 eer ingelegd met het verzamelen en verwerken van informatie 

betreffende het verleden van de streek. In de breedste zin van het woord. Naast het in kaart brengen 

van het verleden is het altijd de bedoeling geweest om vergaarde kennis te delen met anderen. Dit is 

een groot goed en dient daarom zo te blijven. De vraag doemt op of de Kring moet moderniseren om 

zo het kennis delen te intensiveren. Tot aan het einde van de vorige eeuw kon informatie eigenlijk 

alleen maar op papier worden verspreid. Tentoonstellingen gaven inzicht in gebruiken, het leven van 

toen, bijzondere periodes uit het verleden enzovoorts. Daarvoor moest men letterlijk papieren 

materiaal ontvangen en naar het museum gaan dat toen nog in bezit van de Kring was.  

Sinds 2000 en zeker in de laatste jaren doen zich (digitale) kansen voor om ook op een andere wijze 

informatie beschikbaar te maken. Die horen bij deze tijd en zijn van belang om waar mogelijk in te 

zetten. Die kust gaat de Kring verkennen. Naast de website, rijp voor een meer toegankelijke 

opmaak, kan de Kring niet meer zonder social media zoals Facebook en digitale nieuwsbrieven. Sinds 

enkele jaren doen zich mogelijkheden voor om beelden via ‘augmented reality’ en ‘virtual reality’ te 

beleven waarbij je heden en verleden op elkaar kunt leggen. Wie hierover meer wil weten kan op 

deze trefwoorden googelen. Of de Kring nu al die middelen gelijk zal gaan inzetten is nog niet aan de 

orde. Eerst is een goede verkenning van deze materie noodzakelijk. Neemt de Kring stilletjes afscheid 

van boeken en bulletins? Beslist niet. ‘Papier’ wordt juist aangevuld door digitale middelen. Sterker 

nog, de digitale wereld maakt ‘papieren’ dossiers voor iedereen zelfs toegankelijker.  

Het uitdragen van de kennis van de Kring wordt door de verzelfstandiging van het toenmalige 

museum belemmerd. Uiteraard wordt een goede samenwerking met Museum Hulst, en ook met 

Museum Het Warenhuis in Axel, nagestreefd. Echter, over het beleid van deze musea heeft de Kring 

geen zeggenschap. Daartegenover staat dat de inhoud van archief en bibliotheek -naast andere 

overgebleven aandachtsvelden- voor de Kring van groter belang zijn geworden. Feitelijk richt de 

Kring zich de laatste jaren vooral op dit bezit van grote intrinsieke waarde. Een extra reden om nog 

eens goed naar nieuwe informatiekanalen te kijken. 

Een andere relevante vraag is deze: Wil de Kring alle voor handen zijnde en toekomstige kennis voor 

zichzelf houden of juist beschikbaar maken voor een groter publiek. Zowel om de Kring levendig te 

houden als om het aantrekken van leden is het antwoord op deze vraag zonder meer ja. 

II. Voor de leden 

De Kring bestaat bij de gratie van haar leden. Voor alles is dit dé doelgroep van de vereniging. Daarbij 

valt de vergrijzing van het ledenbestand op. Dit leidt onverbiddelijk tot het afnemen daarvan. Dat is 

zorgwekkend. Het is dus belangrijk dat nieuwe leden, en liefst van een jongere leeftijd, het ledental 

weer aanvullen. Helaas gebeurt dit nu onvoldoende waardoor het ledental toch afneemt.  

Bestaande leden vinden de Kring vooral belangrijk omdat zij het doel onderschrijven. Zo’n vijftig 

vrijwilligers onderzoeken allerlei historische onderwerpen, bekijken die en vullen deze aan. Zo houdt 

de Kring het verleden van de streek levend. Voordeel van het lidmaatschap is ook dat er jaarboeken 

worden samengesteld die de Kring net als de kwartaalbulletins en de georganiseerde lezingen gratis 

beschikbaar stelt.   
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Jaarlijks worden excursies georganiseerd waaraan leden tegen gereduceerd tarief kunnen 

deelnemen. Al met al een stramien dat al jaren bestaat en dat vooral naar binnen toe, naar de 

bestaande leden, is gericht. Potentiële leden worden hiermee niet of nauwelijks bereikt. Is dat 

voldoende? 

III. Voor de buitenwacht? 

Voor zover de Kring de publiciteit zoekt is deze niet specifiek op de buitenwacht gericht. Natuurlijk 

organiseren wij elk jaar opnieuw veel activiteiten. Die worden eerst en vooral aan de leden kenbaar 

gemaakt. Daarnaast heeft de Kring een collegiaal netwerk. Ook daar komt nieuws van de Kring 

terecht. Onder de buitenwacht worden hier alle personen en organisaties verstaan die geen lid zijn 

en/of niet met de Kring samenwerken. Daarop is de Kring onvoldoende gefocust. Kijkt men speciaal 

naar jongere generaties dan kan het bereiken daarvan zeker verbeteren. Wat kan hier verbeteren? 

IV. Dit gaat de Kring doen 

De Kring beschikt nu al over een website die speciaal is ingericht om grote hoeveelheden informatie 

in op te slaan. Denk aan de archieven, de boeken en de resultaten van de werkgroepen. Op dit 

moment wordt de bibliotheek geïnventariseerd en worden boeken die nog niet op de website staan 

daaraan toegevoegd. Ook de andere items uit de collectie krijgen speciale aandacht. Die stukken zijn 

in bruikleen aan Museum Hulst afgestaan. De inventarisatie daarvan wordt nog dit jaar versneld. Al 

met al krijgt de Kring zo een compleet overzicht van de collectie. 

Die collectie is op afspraak in Museum Hulst of in het Gemeentearchief te bekijken. Dan nog liggen 

veel stukken in depot. Als dit allemaal digitaal is ingevoerd én publiekelijk gemaakt kan iedereen die 

informatie inzien. Of het nu het bekijken van beeldmateriaal is of het raadplegen van historische 

boeken, dat kan op termijn allemaal. Dit vereist overigens een goede samenwerking met Museum 

Hulst.  

Het openen van de collectie van de Kring voor derden biedt bijvoorbeeld studenten de mogelijkheid 

om historisch materiaal op afstand te raadplegen. Ze hoeven dan niet af te reizen naar Hulst. 

Aangetroffen en gebruikte informatie kan vrijelijk worden verwerkt in scripties en 

onderzoeksrapporten mits met bronvermelding. Daardoor neemt de bekendheid van de Kring toe. 

Mensen die op een onderwerp googelen komen ook bij onze gedigitaliseerde bronnen terecht. Dat is 

belangrijk voor jongere generaties die zijn opgegroeid met digitale middelen. Voor hen is het 

onbegrijpelijk als men alleen op fysieke wijze aan informatie kan komen. De verwachting is dat deze 

maatregelen nieuwe leden gaan opleveren.  

Uit een oogpunt van publiciteit dient de Kring allereerst informatie aan te bieden die zo belangrijk is 

dat dit liefhebbers aanspreekt. Daarom zal uit de collectie van de Kring, zowel in Museum Hulst als in 

het Gemeentearchief te vinden, allereerst een selectie worden opgesteld van de meest in het oog 

springende artikelen en onderwerpen. In dit verhaal zijn dat ‘uithangborden’. 

V. Educatie 

Alhoewel het samenstellen en beschikbaar maken van ‘leergangen’ ook nu al in onze statuten is 

opgenomen is daar in de praktijk van de laatste jaren alleen incidenteel werk van gemaakt. Wil de 

Kring ook bij jonge generaties bekend worden dan zal zij hen moeten ‘besmetten’ met verhalen over 

de streek. Natuurlijk ook met de bedoeling om zo leden te werven. In de nabije toekomst zal aan de 

bestaande werkgroepen een werkgroep Educatie worden toegevoegd. Deze zal zich enerzijds richten 

op scholen en anderzijds op de jeugd in het algemeen. 
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a. Educatie via school 

Hiertoe wil de Kring lespakketten voor zowel basis- als voortgezet onderwijs ontwikkelen 

en uitzetten. Waar nodig begeleid door deskundige leden van de Kring die op school de 

onderwerpen uit die lespakketten zullen toelichten. Onze advisaeurs hebben ons 

gewezen op het bestaan van partners die op dit punt al ervaring hebben opgedaan en die 

graag met ons zouden willen delen. Zo is onder meer Erfgoed Zeeland genoemd. Wij 

zullen van die diensten graag gebruik maken. 

b. Digitale verleidingen 

Naast het ‘ouderwetse handwerk’ lijkt een vorm van ‘gamification’ de toekomst te zijn. 

Simpel gezegd gaat het om digitale spelletjes. Praktisch gezien heeft dit veel voeten (en 

kosten) in de aarde. We wachten tot deze techniek binnen ons bereik komt. 

c. Jeugdlidmaatschap 

Jeugd zal zeker als aparte doelgroep benaderd worden. Een voor de hand liggende 

mogelijkheid is het invoeren van een jeugdlidmaatschap. Leuk daaraan is dat niet alleen 

een jongere zelf, maar ook hun ouders of school zo’n lidmaatschap kunnen aanvragen. 

Bijvoorbeeld als cadeau voor het halen van een diploma. Deze benadering wil de Kring zo 

snel mogelijk invoeren. 
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Hoofdstuk 5 Uithangborden 
 

I. Inleiding 

Vooropgesteld dat de Kring er allereerst is voor de doelen en middelen ten aanzien van de 

streekgeschiedenis. Doelen en middelen die de vereniging zich ten behoeve van de leden heeft 

gesteld. Tegelijkertijd zal de Kring ook met een andere afweging rekening moeten houden. In het 

belang van de leden en het bereiken van de gestelde doelen is het verzekeren van het bestaan van 

de vereniging van groot belang. Dat doet de Kring ook om het ledental op peil te houden. Liefst nog 

wat extra groei. Daarvoor is het nodig dat potentiële leden van het bestaan van de Kring afweten. De 

Kring zal dus reclame moeten maken.  

Hiervoor is al aangegeven dat onze vereniging tot een beperking van de tot nu toe geldende taken zal 

dienen te komen. Ook is onderbouwd dat nieuwe (jongere) leden meer en meer behoren tot de 

categorie mensen die met de digitale wereld zijn opgegroeid. Reden om met die omstandigheid 

rekening te houden. En dus is de Kring in haar collectie gaan zoeken naar ‘uithangborden’ die de 

inhoudelijke lading van de vereniging verwoorden en tegelijkertijd zowel digitaal als promotioneel de 

aandacht trekken. De volgende dossiers komen daarbij in beeld. 

II. Promotioneel geschikte dossiers 

Een eerste verkenning van het archief en de collectie van de Kring levert onderstaande voor 

promotie geschikte dossiers op. Daarmee is de lijst van potentiële kanshebbers niet bepaald. Een 

verdere beoordeling van collectie en dossiers is op zijn plaats. Inclusief een meer regionale weergave.  

Deze dossiers zijn nu in beeld: 

a. Jansenius 

Dit is het verhaal van een in Hulst geboren bisschop van Gent. De allereerste. De 

Kring beschikt o.a. over de boeken die van Jansenius zelf waren. Daarmee neemt de 

Kring een unieke positie in onder collegiale organisaties. 

b. Seydlitz 

De geschiedenis van notaris Willem Seydlitz is verbonden met het 

Gouvernementshuis. Het betreft het pand waarin de Gemeentewinkel is gehuisvest. 

Onlangs is het familiedossier aan de Kring geschonken. De combinatie van dit van 

oorsprong middeleeuwse pand met een rijke geschiedenis en het geslacht Seydlitz is 

van groot belang. 

c. Van Dalsum 

Ook een notaris te Hulst, een markant persoon. Sociaal bewogen en onderwerp van 

gesprek tijdens diens leven. Als exponent van zijn tijd in te zetten voor het 

geschiedschrijven van de periode net na 1900. De Kring heeft zijn persoonlijk archief 

in eigendom. 

d. Hattinga 

Beroemde familie van vooral kaartenmakers. Midden 1700 in Staats-Vlaanderen 

gevestigd. De Kring beschikt over kaarten en schilderijen van Hattinga. Rondom deze 

voorwerpen kan een uniek verhaal worden opgebouwd. Temeer omdat de Kring ook 

nu nog direct contact met de familie Hattinga heeft. 

Deze lijst dekt niet ons hele werkgebied. Op dit moment wordt een inventarisatie opgezet van alle 

binnen onze regio bekende families en/of personen. 
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Hoofdstuk 6 Inzet van de digitale wereld 
 

I. Digitalisering uithangborden 

Promotioneel geschikte dossiers hebben alleen hun uitwerking als deze in hun geheel digitaal kunnen 

worden getoond op de website van de Kring. Het alleen verwijzen naar uithangborden die niet of 

moeilijk te raadplegen zijn heeft daarom geen zin. Digitalisering van de uithangborden is echter een 

hele klus, reden om zowel met het Zeeuwsch Genootschap, Zeeuwse Bibliotheek, Erfgoed Zeeland als 

met het Zeeuws Archief te bezien welke diensten zij de Kring kunnen leveren. Denk aan 

ondersteuning bij de doorontwikkeling van de website en aan het massaal scannen van boeken en 

dossiers. Daarnaast bestaan er voor het type erfgoedorganisaties als de Kring enkele interessante 

subsidiemogelijkheden. Kan de Kring die aanboren, dan worden kosten meer beheersbaar en treedt 

tevens een versnelling van dit proces op.  

II. Augmented en virtual reality 

Eerder werden digitale hulpmiddelen als augmented en virtual reality kort aangestipt. Dit zijn 

technische ontwikkelingen die steeds interessanter worden. Het gebruik hiervan en nog van enkele 

andere ‘foefjes’ zal gemeen gebruik worden in al bestaande en toekomstige, meestal nog jongere 

generaties. Die boot mag dus niet worden gemist. Wie zijn (klein)kinderen ziet gamen weet een 

beetje waarover het gaat.  

Kort gezegd komt het erop neer dat men bij augmented reality een oude foto over de bestaande 

situatie heen projecteert. Denk daarbij aan een monumentaal pand. Die oude foto ‘schaalt’ zichzelf 

zodat die precies op het bestaande beeld past. Ook het weergeven van (in onze situatie historische) 

informatie op het scherm van de smartphone valt hieronder.  

Bij virtual reality kun je denken aan het projecteren van een nieuwe situatie in een bestaande 

omgeving. Vaak met bewegende beelden. Het klinkt futuristisch, maar deze technieken bestaan 

alweer meer dan tien jaar. De kosten dalen snel en dus komt dit binnen afzienbare tijd binnen ieders 

bereik. Reden om deze techniek in de gaten te houden en toe te passen als het zover is.  

III. QR-codes 

Een praktische mogelijkheid is het gebruik van QR-codes. Bij een voorwerp, een pand of een 

landschap kan een sticker of plaatje met daarop zo’n code worden geplaatst. Wie die code met zijn 

smartphone scant krijgt vanaf onze website alle door ons opgestelde, bijbehorende informatie te 

zien. Denk aan een fietstocht of wandeling waarbij men langs historische ‘feiten’ wordt geleid. 

Vroeger stonden daar borden met veelal statische en veel te korte teksten. Die worden nu door deze 

techniek vervangen.  

IV. Gamification 

Gamification is bij uitstek een tool waarmee jongeren kunnen worden bereikt. Spelenderwijs 

ontdekken jongeren de geschiedenis van hun omgeving. De gedachte achter gamification is dat men 

graag een wedstrijd aangaat met andere mensen. Daarvoor worden technieken uit computerspelen 

gebruikt die ingewikkelde, moeilijk begrijpbare feiten aantrekkelijker maken. Typische spelelementen 

die bij gamification vaak worden gebruikt zijn het verzamelen van punten, ranglijsten met daarop 

andere spelers en feedback voor de spelers. 

V. Voorzichtig beginnen 

Het laat zich raden dat de Kring (nog) niet over deze deskundigheden beschikt. Samenwerking met 

voortgezette opleidingen, bijvoorbeeld de Universiteit van Gent of een van de Hogescholen in 

Kortrijk, ligt voor de hand. Komt het zover dan zullen we onze leden daarvan op de hoogte brengen. 
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Hoofdstuk 7 De collectie 
 

I. Inleiding 

Het verzamelen, beheren en in eigendom hebben van een (pluriforme) collectie heeft onbetwist een 

voordeel. Niet alleen bepaalt de Kring zelf waarover die collectie gaat, ook heeft men daar de 

volledige zeggenschap over. De vraag is echter of deze zelfstandigheid de kwaliteit van de collectie 

zelve tot voordeel strekt. Enkele opmerkingen ter illustratie: 

• Voor een aanmerkelijk deel is de collectie ontstaan door alles wat is aangeboden zonder 

enige schifting in ontvangst te nemen. Met als resultaat een beslag op het depot door 

heden ten dage minder geschikte voorwerpen. 

• Samenwerking met andere organisaties kan juist leiden tot een voor belangstellenden 

meer complete collectie. Eigendom is dan van geen belang. 

• In een omni-collectie, zoals die van de Kring, ontbreekt focus, waardoor diepgang bij 

onderzoek wordt belemmerd. De aanwezige energie moet immers te veel worden 

verdeeld over tal van taken. 

De ontwikkelingen van de laatste tijd, als gevolg van voortdurende geschillen met het 

verzelfstandigde museum, hebben de Kring op het spoor gezet van een herijking van de collectie. 

Wat is waardevol, wat past bij het vastleggen van de streekhistorie, waarom zoveel dubbele 

voorwerpen, wat ontbreekt er nog. En vooral, waarop gaat de Kring zich focussen. Daarbij komt 

‘ontzamelen’ onvermijdelijk in beeld. De nagestreefde, toekomstige relatie met Museum Hulst als 

ook met Museum Het Warenhuis in Axel, roept de vraag op of (delen van) onze collectie bij de Kring 

beter of slechter af zijn dan bij hen of bij derden. Al met al een interessante en ook onvermijdelijke 

vraagstelling. 

II. De collectie van de Kring 

De collectie van de Kring bestaat uit een diversiteit aan voorwerpen. Schilderijen, prenten, 

landkaarten, boeken, archieven, dossiers, artefacten, gebruiksvoorwerpen en wat dies meer zij. Deze 

collectie is sinds 1928, de oprichting van de Kring, alleen maar gegroeid. Tal van voorwerpen zijn 

aangekocht of om niet aangeleverd, daartussen zitten schenkingen en bruiklenen. Nog altijd voert de 

Kring een (passief) aankoopbeleid.  

Het grootste deel van de collectie bestaat overigens uit gebruiksvoorwerpen. Van landbouw tot aan 

klederdracht, van huis-, tuin- en keukenvoorwerpen tot aan attributen van de schutterij. Enerzijds 

geven de voorwerpen een goed beeld van de geschiedenis van de streek, Hulst en ommeland in het 

bijzonder. Anderzijds is de collectie min of meer lukraak tot stand gekomen. 

De Kring beschikt sinds 2007 niet meer over een eigen tentoonstellingsruimte annex depot. Daarom 

heeft de Kring op het archief na de rest van de collectie in bruikleen gegeven aan Museum Hulst. 

Daar is onze collectie gemengd met eigendommen van dit museum. Hun voorwerpen zijn aangekocht 

en/of verzameld na de verzelfstandiging van Museum Hulst. Dit leidt tot een onoverzichtelijke 

situatie. Een exact overzicht van beider eigendommen is ondanks een hiertoe in 2007 gemaakte 

afspraak met het bestuur van Museum Hulst nog steeds niet beschikbaar. Sinds dit jaar wordt extra 

druk gezet op het inventariseren om zo deze achterstand in te halen. 

Onlangs is dat deel van de collectie dat eigendom is van de Kring door deskundigen geschouwd. Zij 

hebben aangegeven dat er onder de voorwerpen te veel doublures zitten. Veel voorwerpen komen 

vanwege de beperkte ruimte in het museum niet of nauwelijks uit het depot. Andere hebben vanuit 
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historische perspectief bekeken nauwelijks waarde. Een deel verkeert in een niet meer te repareren 

staat. Hun advies is dan ook om tot ontzamelen over te gaan. Daarna kan vanuit een beter overzicht 

worden besloten hoe verder met de collectie van de Kring om te gaan. De Kring wordt verder 

aanbevolen om een keuze ten aanzien van onze focus te maken en de voorwerpen die daar niet bij 

passen af te stoten. Tenslotte is ons de vraag voorgelegd om met de musea in overleg te treden over 

het in eigendom overdragen van (een deel) van de collectie aan hen. Daarbij speelt mee dat Museum 

Hulst, mede ingegeven door de aanstaande verhuizing, zelf ook focus wil aanbrengen in hun collectie 

en in hun toekomstige exposities.   

Let wel: Het gaat hier niet over het archief en de bibliotheek van de Kring. Die zijn grotendeels 

ondergebracht in het Gemeentearchief. 

III. Hoe verder 

Intern heeft de Kring zich beraden op de huidige collectie. Onder voorwaarden wil zij een deel van de 

totale collectie afstoten. Dat zal zeker bij schenkers en bruikleengevers tot discussie leiden. Om niet 

te vergeten bij heel wat leden. Toch vragen wij begrip voor deze benadering. Hiervoor is al 

aangegeven dat de veelheid aan statutaire taken zich niet verhoudt tot het aantal vrijwilligers. De 

samenstelling van de collectie verlangt op zijn minst dat er ‘een grote schoonmaak’ wordt 

georganiseerd. De brede samenstelling maakt het moeilijk om de herkenbaarheid van de Kring goed 

voor het voetlicht te brengen. Focus op de bijzondere delen van de collectie ontbreekt. Dat zijn 

grosso modo de belangrijkste insteken.  

Het idee is om vooral te focussen op de projecten die nu al in werkgroepen zijn ondergebracht: 

Archeologie, GrensDorpen, Funerair erfgoed en Genealogie. Deze werkgroepen zijn redelijk goed 

bemand en kunnen hun taken aan. Daarnaast is meer aandacht nodig voor het archief en de 

bibliotheek. Ook daarvoor komt er een werkgroep. Kijkt men naar de ‘uithangborden’ dan worden 

deze persoonsarchieven bij voorrang in kaart en in beeld gebracht.  

Onze collectie is voor een aanmerkelijk deel samengesteld uit voorwerpen ten behoeve van de 

oudheidkamer, later het voormalige museum aan de Steenstraat. Nu Museum Hulst de 

oudheidkamer van de Kring heeft overgenomen is het een logische gevolgtrekking om het 

bijpassende collectiedeel ook aan hen over te dragen. Onder de voorwaarde dat zij in de toekomst 

exposities over streekgebonden items blijven organiseren. Samen met hun bestuur zal dit deel van 

de bestaande collectie worden getoetst om waar nodig al tot ontzamelen over te gaan. 

Dan nog blijft een aanmerkelijk deel van de huidige Kring-collectie in stand. De artikelen die daartoe 

behoren worden gecategoriseerd. Van topstuk tot nauwelijks de moeite waard. Het zal duidelijk zijn 

dat veel voorwerpen zullen worden behouden. Alleen de zogenaamde D-categorie komt in zijn 

geheel in aanmerking om afgestoten te worden. De rest wordt bekeken op waarde voor toekomstige 

doelen. Wijken ze daarvan af of horen ze eigenlijk niet in deze streek thuis dan volgt een beoordeling 

op afstoten in de richting van partners die wel bij deze stukken passen. Bij voorrang naar Museum 

Hulst en/of naar Museum Het Warenhuis. 

Wat in eigendom van de Kring blijft of in bruikleen blijvend wordt aanvaard is afgestemd op de 

facetten die in de hierboven genoemde bestaande en toekomstige werkgroepen aan de orde zijn. 

Daarnaast, en niet onbelangrijk, wil de Kring alle waardevolle stukken die horen bij onze 

uithangborden, van boek tot schilderij en van dossier tot prent, voor de vereniging behouden. In de 

toekomst is dit het collectiedeel dat door gericht aankoopbeleid zal kunnen groeien.   
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IV. Selectieprocedure ‘ontzamelen’ 

 

1. Vooraf 

Hierboven is kort aangegeven dat het ontzamelen, afstoten en/of behouden op een procedure is 

gebaseerd. Het voert te ver om deze omstandig uit de doeken te doen. De Kring kan hierin 

terugvallen op de expertise die bij Erfgoed Zeeland aanwezig is. Zij hebben inmiddels rapport 

uitgebracht van de collectieschouw die ze in opdracht van de Kring hebben uitgevoerd. Die betrof 

alle nu nog bij de Kring in eigendom of bruikleen zijnde stukken die de Kring weer aan Museum Hulst 

in bruikleen hebben gegeven.  

De procedure houdt in dat alle stukken in een categorie terecht komen. Van A t/m D. A staat voor 

topstukken, B voor nodig voor permanente exposities, C nodig om in depot te houden voor 

aankleding van tijdelijke exposities en D staat voor ‘nauwelijks of geen waarde’, zowel financieel als 

museaal.  

Even een tussenstap aangeven. De collectie bevat zoals iedereen weet ook bruikleenstukken. Komen 

die in aanmerking om te worden afgestoten, dan worden die allereerst met de eigenaren besproken. 

Mits die nog in beeld zijn. Om daarachter te komen zal een campagne worden gestart die bedoeld is 

om ‘slapende’ bruikleengevers te bereiken. Na een vooraf vastgestelde periode waarin 

bruikleengevers niet bereikt zijn, worden de onderhavige stukken geacht eigendom van de Kring te 

zijn. Pas dan gaat het hiernavolgende ook op voor deze bruiklenen. 

2. De categorieën 

Categorie D vraagt allereerst om een toelichting. Deze bevat vooral laagwaardige voorwerpen, 

voorwerpen waarvan veel dubbele exemplaren aanwezig zijn of voorwerpen die zodanig zijn 

aangetast dat bewaren geen zin meer heeft. Ontzamelen betekent dat de Kring er voor kiest 

voorwerpen eerst aan collega-instanties aan te bieden. Wellicht dat zij hier nog emplooi in zien. Zo 

niet, dan kunnen deze stukken aan de voormalige eigenaren worden aangeboden. Wordt die kans 

niet benut dan worden stukken ter verkoop aangeboden. Wat dan nog overblijft zal, hoe triest dan 

ook, voor vernietiging in aanmerking komen. 

Wat de categorieën A t/m C betreft wil de Kring nog eens stipuleren dat ook hier collectiestukken toe 

behoren die voor afstoten in aanmerking komen. Ongeacht de status van topstuk of ‘aankleding’. 

Wat de Kring wil behouden zijn die stukken die passen bij de inhoud van de werkgroepen en bij de 

uithangborden. Zelfs dan kan het zijn dat stukken van eigendom veranderen omdat beheer en 

toezicht op die stukken elders beter af zijn dan bij de Kring.  

3. Beschikbaarheid 

Wat in alle gevallen bij overdracht van welk stuk dan ook aan de streekmusea geldt, is dat de Kring 

voor het uitoefenen van haar doelen altijd toegang tot overgedragen stukken wil behouden. Het 

gebruik daarvan, letterlijk of als beeldmateriaal, ten behoeve van onderzoek, rapportage of eigen 

exposities zal in een overeenkomst worden vastgelegd. Dat gaat zelfs verder, want ook over het 

gebruik van voor de Kring interessante stukken die eigendom van deze musea zijn, wil de Kring 

afspraken maken. Als compensatie voor het overdragen van de Kring-stukken aan hen.   
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4. Eigen exposities 

Tot slot. Zonet is aangegeven dat de Kring zich voorbehoudt om eigen exposities in te richten. Eerst 

en vooral zien wij het organiseren van tentoonstellingen en exposities als werk voor de musea. 

Desondanks vindt de Kring dat eigen exposities nodig zijn om de naamsbekendheid van de Kring te 

vergroten. De toekomstige samenstelling van de Kring-collectie, toegespitst op archief en 

bibliotheek, leidt ertoe dat de Kring in beeld blijft het inrichten van (kleine) op dat archief en die 

bibliotheek gerichte exposities op locaties van derden. Als voorbeeld kan dienen dat de gemeente, 

de openbare bibliotheek of een soortgelijke instantie ter ondersteuning van een herdenking, een 

jubileum of een ander bijzonder moment aan de Kring moet kunnen vragen om onze kennis en 

kunde aan hun voornemen toe te voegen. 

Op de volgende pagina is de procedure voor het ontzamelen in een schema weergegeven. Dit proces 

geldt alleen voor de collectie die op dit moment aan Museum Hulst in bruikleen is gegeven. Het 

archief en de bibliotheek zijn hiervan uitgezonderd. 
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Hoofdstuk 8 Communicatie hard nodig 
 

I. Inleiding 

Dit hoofdstuk zal aanvoelen als een wat vreemde eend in de bijt. Niet de doelen, maar de wijze 

waarop de Kring die uitdraagt, staat hier centraal. Daarbij wil de Kring ter geruststelling vooraf 

duidelijk zijn: de vereniging doet fantastisch werk en alle vrijwilligers verdienen niets dan lof. Dat zal 

zo blijven. Actieve leden zetten zich vol enthousiasme in voor dat deel van de doelen waar ze zich het 

meest bij thuis voelen.  

Daar zit wel een zeker kantje aan. Men gaat zo op in de hobby dat, ook op bestuursniveau, andere 

facetten van de vereniging onvoldoende aan de orde komen. Door samen hierover te praten komt 

het bestuur, aangevuld met adviseurs, tot de conclusie dat er meer aandacht nodig is voor de 

organisatie van de Kring en voor de wereld rondom de Kring. Daarin bevinden zich mensen die 

eveneens interesse in geschiedenis, in verhalen en in de streek hebben of daarvan kennis dragen. 

Mensen die de Kring niet kennen of niet verleid worden om lid van de vereniging te worden. Kort 

gezegd: Mensen binnen de Kring worden zo in beslag genomen door de gestelde doelen dat ze te 

weinig om zich heen kijken. Dat men niet op jacht gaat naar nieuwe leden. En daar wil de Kring een 

einde aan maken.  

Er komt daarom straks, naast de inhoudelijk opererende werkgroepen, een werkgroep 

Communicatie & Webomgeving die zich zal richten op de buitenwacht. Een belangrijke bijkomstige 

reden is dat de Kring de bekendheid die ze met het toenmalige museum in de streek innam, weer wil 

terugwinnen. En dan is verbetering van de naamsbekendheid een eerste vereiste.  

II. Met dank aan de leden 

Misschien is de inleiding wat scherp geformuleerd en kort door de bocht. Zo ja, dan vooral om tot 

iedereen door te dringen. Aandacht te krijgen voor de vergrijzing van het ledenbestand en voor de 

afname van het aantal leden. Daarom is ook een compliment voor de bestaande leden op zijn plaats. 

Zij dragen de vereniging. Op ledenvergaderingen, lezingen en excursies komen meer dan gemiddeld 

leden af die vrijwilligers en bestuur van harte aanmoedigen bij hun werk. Het is niet de bedoeling om 

in die saamhorigheid verandering te brengen. De Kring blijft er voor de leden en zal ervoor zorgen 

dat de vrijwilligers gewoon kunnen blijven werken zoals ze dat gewend zijn. Er komt alleen iets bij! 

En dan nog dit. Van bestaande leden zou de Kring wel eens willen weten of ze nog andere historische 

interesses hebben dan die welke nu in de Kring aan bod komen. En of er meer leden zijn die actief 

iets voor de vereniging willen doen. Ook vrijblijvende adviezen zijn welkom. Kortom: hoe kan de 

Kring haar leden er meer bij betrekken en hoe kunnen zij andersom de Kring wakker houden. 

III. Nieuwe benadering op zijn plaats 

Het bestuur van de Kring wil samen met actieve leden komen tot een andere benadering van de 

buitenwacht. Daaronder bevinden zich, als eerder gemeld, vooral mensen die jonger zijn dan de 

huidige leden. Die mensen verwachten aangesproken te worden op een wijze zoals zij in deze 

moderne wereld gewend zijn. En dus zal de Kring digitaal gaan. En niet schrikken: papier blijft. De 

geschiedenis kan niet worden veranderd maar de manier waarop de Kring die wil vertellen en in 

beeld brengen wél.   
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Om ons heen zie je collega-organisaties allemaal zo’n slag maken. Daarbij staat ‘digitaal’ allang niet 

meer voor een website of een nieuwsbrief. Je kunt zoveel meer. Denk aan korte filmpjes op Youtube, 

aan informatie krijgen via de smartphone, aan interactieve beelden van monumenten. Waar mensen 

vroeger konden volstaan met boeken en de krant, komen die dingen erbij. 

Vergroting van onze naamsbekendheid kunnen we niet alleen op eigen kracht bereiken. Gelukkig 

maken we deel uit van netwerk van gelijkgestemde organisaties. Daaronder zitten o.a. partners die 

net als wij projecten opzetten en onderzoek doen. Daar kan de Kring bij aansluiten. Vice versa. Het 

bestuur signaleert dat in onze regio en in Vlaanderen meer en meer thematische activiteiten worden 

opgezet. Als we daarvan deel kunnen en mogen uitmaken zal dit onze naamsbekendheid zeker laten 

toenemen. Wij werden bijvoorbeeld gewezen op Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, inclusief het 

advies om daarmee eens contact op te nemen.  

Het is tevens de moeite waard om hier te vermelden dat Erfgoed Zeeland, in samenwerking met de 

VVV Zeeland en de provincie zogenaamde erfgoedlijnen heeft ontworpen.  Dit zijn routes die op 

thema’s uit onze Zeeuwse geschiedenis zijn gebaseerd. Van de negen routes komen vier door onze 

regio. Erfgoed Zeeland biedt iedereen, dus ook onze Kring, de gelegenheid om interessante 

historische voorwerpen, locaties, panden of verhalen aan deze erfgoedlijnen toe te voegen. Onlangs 

heeft het bestuur hierover met hen overlegd en enkele voorbeelden met hen doorgenomen. 

Voor meer informatie over deze erfgoedlijnen kunt u deze link openen: 

 www.zeeuwseankers.nl/app/uploads/2019/03/VERHAALLIJNEN-VAN-ZEELAND-overzicht-versie-8-

maart-2019-ter-bespreking.pdf 

IV. Wat gaat de Kring doen 

Een nieuwe werkgroep Communicatie & Webomgeving is op dit moment in de maak. De eerste leden 

hebben zich aangemeld. Zij zullen voorstellen doen die o.a. gaan over de punten die in de vorige 

alinea werden opgesomd. Daarnaast zal de website opnieuw worden ingericht zodat informatie 

makkelijker kan worden geraadpleegd. Voorbeeld? Wie nu wil weten wat wanneer en waar wordt 

georganiseerd moet zoeken naar de activiteitenagenda. Die kan dus beter vóór op de homepage 

worden geplaatst. En organiseren collega’s iets wat u leuk zou kunnen vinden, dan zet de Kring dat er 

straks gewoon bij. De werkgroepen kunnen veel beter in beeld worden gebracht, zodat u makkelijk 

kunt volgen wat ze doen en wat hun vorderingen zijn. De Kring heeft een Facebookpagina die beter 

kan, doet nog niet aan Twitter en bovenal, heeft (nog) geen plan hoe die social media gestructureerd 

in te zetten. Ook de huisstijl kan worden verbeterd. Die zal meer uitnodigend worden.  

Om de juiste mensen te bereiken zal de Kring doelgroepen definiëren. Daar richt de werkgroep dan 

de externe communicatie op. En niet alleen in en om Hulst maar in een bredere regio. Zeg maar van 

Antwerpen tot Terneuzen en van Kloosterzande tot Zelzate: Oost Zeeuws-Vlaanderen met een grote 

stap over de Vlaamse grens.  

Heeft de Kring iets te melden dan weet deze straks kranten, tijdschriften en andere (digitale) media 

te vinden. Via deze communicatiemix wil de Kring, naast de lezingen en de excursies, extra 

bijeenkomsten organiseren. Zo zal in 2020 de Keuredag weer worden gehouden en denkt de Kring 

aan een eens in de twee jaar te houden symposium. Met onderwerpen die een breed publiek van uit 

de ruime regio aan zullen spreken. Alles om bekend te worden en de vraag naar het lidmaatschap 

van de Kring aan te wakkeren.  
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In het proces rondom het opstellen van dit beleidsplan zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo 

hebben we een aantal deskundigen gevraagd om ons te adviseren. Daaruit kwam naar voren dat een 

gerichte aanpak van fondsenwerving, met name voor bijzondere projecten, gewenst is. Daaronder 

vallen sponsorships, crowdfunding, subsidies en bijdragen in natura. Ook is de suggestie gedaan om 

het via de Werkgroep GrensDorpen lopende contact met de EGTS Linieland van Waas en Hulst te 

verstevigen. Dit is een officieel ingesteld Europees samenwerkingsverband van de gemeentes 

Beveren, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Hulst. De Kring neemt dit advies over en zal in een op te stellen 

jaarplan aangeven welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Die taak, evenzeer als de taak om 

een gerichte aanpak op te stellen, zal, eveneens op basis van het externe advies, worden neergelegd 

bij de Werkgroep Communicatie & Webomgeving.  

 

V. Ons netwerk 

Er bestaan veel heemkundige en oudheidkundige kringen zowel als historische verenigingen en 

bijbehorende andere organisaties. Zo ook in Zeeland en in Zeeuws-Vlaanderen. Gelukkig maar. 

Geschiedenis houdt niet op bij onze verenigingsgrens. Samenwerking is vaak nodig en kan tot betere 

resultaten leiden. Bijvoorbeeld bij een archeologisch project. En nog veel meer. Ook buiten ons 

werkveld bevinden zich voor ons belangrijke personen en organisaties. Denk aan sponsoring, aan 

andere deskundigheden, aan educatie en aan het faciliteren van onze doelen. En terzijde: wij zijn 

andersom weer voor hen van belang. Allemaal redenen om ons netwerk goed te verzorgen. 

De Kring zal daarom als voorheen actief contact zoeken met die organisaties en personen. Het sluiten 

van allianties zal daarvan een belangrijk resultaat moeten zijn. Binnen dit netwerk zien wij erop toe 

dat wij dé partij zijn binnen onze regio. 

Binnen ons netwerk nemen de gemeenten Hulst en Terneuzen een bijzondere plaats in. Met name 

Hulst maakt met enige regelmaat gebruik van onze knowhow. Die gemeente biedt ons ook 

opslagruimte in het Gemeentearchief voor ons archief en onze bibliotheek. Gelet op onze 

toekomstige doelen zullen deze overheden, aangevuld met de provincie en het waterschap, 

regelmatig partners zijn. De Kring neemt op zich om jaarlijks onderwerpen voor samenwerking aan te 

dragen. Daarbij baseren wij ons o.a. op de plannen die deze overheden zelf in petto hebben. 

Voorbeeld: In de komende Omgevingswet worden gemeenten verplicht om erfgoed, cultuurhistorie 

en archeologie in hun ruimtelijke beleid een plaats te geven. Daarbij moeten ook kaarten worden 

samengesteld. De Kring beschikt over kennis die beide genoemde gemeenten ontberen.  

 

VI. De uithangborden en meer 

In onze externe communicatie wil de Kring (de geschiedenis van) de personages van onze 

uithangborden een plaats geven. Dat rijtje kan nog worden uitgebreid. Zij gaan ons verhaal vertellen. 

Daartoe zal de Kring een goede strategie en een verhaallijn moeten ontwikkelen. Zo komt iedereen, 

uiteraard ook de leden, te weten dat men de website kan gebruiken als historische database. Een 

soort van Wikipedia van de streekgeschiedenis. Juist de dossiers, de boeken en voorwerpen die bij 

deze uithangborden horen moeten op de website gelezen en bekeken kunnen worden. Daarvoor 

zullen heel wat pagina’s gescand moeten worden. Bestuursleden voeren gesprekken met 

organisaties als het Zeeuws Archief en het Zeeuwsch Genootschap over de opzet daarvan en over 

hun mogelijke medewerking daarbij. In algemeen zin samengevat wil de Kring dat onze rijk gevulde 

archieven overal zichtbaar worden en thuis kunnen worden geraadpleegd. Zowel door de hobbyist, 

de incidenteel geïnteresseerde als de deskundige.  
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Hoofdstuk 9 Eerste aanzet nieuwe visie 
 

De toekomstige doelen en middelen van de Kring lopen hiervoor als een rode draad door het verhaal. 

Keuzes worden gemaakt over de aandachtsgebieden, de werkvelden, de regio, de collectie, de 

uithangborden en de communicatie. Bottomline zijn dit de voorgestelde veranderingen. De Statuten 

zullen in die zin worden aangepast. 

1. Het verenigingsgebied wordt ingeperkt tot het Hulster Ambacht, het Land van Axel 

en Saeftinghe. Daar treedt de Kring actief op en doet er aan ledenwerving. 

2. Het werkgebied van de Kring blijft bestaan uit de Vier Ambachten en Saeftinghe, 

aangevuld met grensoverschrijdende activiteiten. 

3. De doelen, middelen en taken worden afgestemd op de huidige realiteit. Daarmee 

verminderen de aandachtsvelden en kan dieper worden ingegaan op onderwerpen 

die de Kring in deze tijd van belang vindt. 

4. De huidige aandachtsvelden -Archeologie, GrensDorpen, Funerair erfgoed, 

Genealogie en Archief & Bibliotheek blijven in stand. Door middel van lezingen, 

excursies, educatie en kleinschalige exposities worden deze aandachtsvelden 

ondersteund. 

5. Aan de bestaande werkgroepen worden zowel een werkgroep Communicatie & 

Webomgeving als een werkgroep Educatie toegevoegd. 

6. De collectie wordt ontzameld, zodat uiteindelijk dat deel overblijft dat qua 

intrinsieke waarde past bij de nieuwe doelen. Voorwerpen die overschieten worden 

aan collega-organisaties aangeboden. Wat geen bestemming meer kan krijgen wordt 

verkocht of vernietigd. 

7. Daartegenover wordt de collectie op het punt van de ‘uithangborden’ verdiept. Dit 

betreft met name de geschiedenis van een viertal families. Behoud van het 

bijbehorende deel van de huidige collectie c.q. actieve verwerving van voorwerpen 

die deze ‘uithangborden’ completeren en versterken staat voorop. 

8. Het zwaartepunt van de toekomstige collectie ligt in de volle breedte op de inhoud 

van de archieven, de dossiers en de boeken om zo een zo volledig mogelijk beeld van 

de historie van de streek te kunnen schetsen. De Kring wil dé historische vraagbaak 

van de streek zijn. 

9. Voorwerpen die De Kring op zich zou willen behouden, maar die vanuit het oogpunt 

van een kwalitatief hoogstaand beheer beter af zijn bij andere organisaties kunnen 

alsnog aan hen worden overgedragen. 

10. In de gevallen waarin collectiestukken aan andere organisaties worden overgedragen 

bedingt de Kring de fysieke en digitale toegang tot deze stukken zodat onze 

onderzoeken niet worden belemmerd. Als tegenprestatie voor het overdragen van 

stukken verlangt de Kring ook toegang tot en gebruik van de eigendommen van die 

organisaties voor het geval die een rol spelen bij onderzoek naar de geschiedenis van 

de streek. In de breedste zin van het woord. 

11. De Kring gaat ertoe over om alle kennis waarover zij beschikt zo enigszins mogelijk 

openbaar te maken. Digitalisering is daartoe een belangrijk middel. De nadruk zal 

allereerst liggen op het digitaliseren van die collectie- en archiefstukken die behoren 

tot de ‘uithangborden’. 
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12. Samenwerking met aanpalende organisaties, zowel in Zeeland als in Vlaanderen 

wordt nagestreefd. Dit komt de bekendheid van onze streekhistorie ten goede. 

13. Zowel voor basis- als voorgezet onderwijs zullen lespakketten worden samengesteld 

die belangwekkende delen van de streekhistorie verklaren. Deskundige leden van de 

Kring zullen die lespakketten op de scholen nader toelichten. 

14. Er worden maatregelen genomen die het werkveld van de Kring ook buiten de 

scholen om voor jonge(re) generaties interessant maken. Denk aan digitale tools, 

jeugdlidmaatschap e.d. 

15. In de komende tijd wordt een communicatiestrategie opgesteld die zich enerzijds 

richt op de bestaande leden, anderzijds dient te bewerkstelligen dat de 

naamsbekendheid van de Kring toeneemt zodat het werven van nieuwe leden beter 

verloopt. De website en social media zijn daarbij belangrijk. 

Samengevat wil de Kring de geschiedenis van onze streek verkennen, ontdekken, inventariseren, 

completeren, in context en perspectief plaatsen, beschrijven, vastleggen, bewaren en uitdragen. Dit 

alles op een actieve wijze, waardoor enerzijds leden waar voor hun geld krijgen en anderzijds derden 

geïnteresseerd raken. 
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Hoofdstuk 10 Gewijzigde organisatie 
 

In het voorgaande is al aangegeven dat de vereniging intern enkele veranderingen zal ondergaan. Dit 

naar aanleiding van het veranderen van doelen en middelen. Om een beeld te schetsen volgt hier 

eerst een organigram van de bestaande situatie: 

 

Zoals te zien is bestaat de organisatie van de Kring op dit moment uit vier werkgroepen en vier 

commissies. Naast de bestuurlijke onderdelen en de clubwinkel. Hierna wordt zichtbaar dat de 

commissie Archief/Bibliotheek vanwege het extra gewicht dat daaraan zal worden gegeven wordt 

omgezet in een werkgroep. Zowel voor ‘Educatie’ als voor ‘PR/ICT/Communicatie’ worden ook twee 

werkgroepen toegevoegd. Zo denkt de vereniging voldoende geëquipeerd te zijn om het toekomstige 

werk aan te kunnen. 

Los van de voorgestelde wijzigingen blijft het mogelijk om nieuwe werkgroepen toe te voegen. De 

samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland kan als voorbeeld dienen. Een 

(gezamenlijke) werkgroep kan bijdragen aan het bereiken van doelen op het punt van behoud van 

cultuurlandschappen. 
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Hoofdstuk 11 Toekomstige huisvesting 
 

Sinds 2007 maakt het museum geen deel meer uit van de Kring. In 2018 is als gevolg daarvan ook het gebruik 

van het bijbehorende pand, Steenstraat 28, aan de museumstichting overgedragen. Sindsdien beschikt de Kring 

niet meer over een ruimte ten behoeve van opslag, vergaderen en studie.  

Tot nu toe mag de Kring gebruik maken van een klein deel van het gemeentearchief. Daar liggen de archieven 

en bevindt zich onze bibliotheek. Het bewerken en raadplegen daarvan kan op vastgestelde tijden zowel door 

ons als door derden, op afspraak, plaats vinden. Het ziet er naar uit dat de openstelling van het 

gemeentearchief in de nabije toekomst zal worden beperkt. Bewerken en raadplegen komen daarmee in het 

gedrang. 

De kans is groot dat in de komende jaren onze bibliotheek en ons archief aanmerkelijk zal worden uitgebreid. 

Daar dienen we nu al rekening mee te houden. 

Elders in dit beleidsplan is vermeld dat de Kring op verzoek kleine exposities op verzoek van een bevriende 

organisatie wil kunnen inrichten. Dat zal dan in het pand van die organisatie gebeuren. Zelf beschikken we niet 

over een ruimte daartoe, waardoor het ‘uitstallen’ van een kleine collectie, bijvoorbeeld ten behoeve van 

educatieve doeleinden, onmogelijk is.  

Door onze adviseurs zijn wij erop gewezen dat het hebben van een eigen ruimte het tevens mogelijk maakt om 

op een makkelijke manier sociale contacten te onderhouden. Meer algemeen gesteld zou een eigen ruimte 

beperkt (en onder toezicht) open kunnen zijn zodat derden gewoon even kunnen binnenlopen en vragen 

kunnen stellen. 

Alles overziende komt het bestuur tot de conclusie dat op korte termijn een discussie over een eigen 

huisvesting zal moeten plaats vinden. Die ruimte zal moeten voldoen aan huishoudelijke en aan 

beveiligingsvoorwaarden. Denk enerzijds aan ontvangst van mensen en anderzijds aan klimaatbeheersing en 

brand- en inbraakbeveiliging. De aangekondigde discussie zal leiden tot een plan de campagne voor deze 

huisvesting.  
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Hoofdstuk 12 Huidig statutair doel en middelen van de vereniging 
 

Ter verduidelijking staan hieronder de huidige doelen en middelen weergegeven. 
 
Artikel 2 
Het doel van de vereniging is: 

3. De kennis van de geschiedenis, volkskunde, taalkunde en oudheden van Oostelijk Zeeuws- 
Vlaanderen, en meer bepaald van de Stad en het Land van Hulst te bevorderen en te 
verspreiden; 

4. De nog aanwezige historische natuur- en cultuurmonumenten zoveel mogelijk te behouden 
en te herstellen. 

 
Artikel 3 
Om dit doel te bereiken zullen de volgende middelen worden aangewend: 

1. De inrichting, instandhouding en uitbreiding van een oudheidkamer, omvattende een 
toonzaal van oudheden, een archief en een boekerij; 

2. De inrichting en instandhouding van leergangen voor de studie van geschiedenis, oud-recht, 
middeleeuws latijn, middelnederlands, oudfrans, volksgebruiken, dialecten, documenten, 
oudschriftkunde, oude munten, wapenkunde, stamboomkunde, een en ander vooral in 
betrekking tot de vroegere Vier Ambachten en Saeftinghe; 

3. De uitgave van geschiedboeken, annalen en verslagen; voorts de plaatsing van artikelen over 
historische onderwerpen in plaatselijke bladen en geschiedkundige tijdschriften; 

4. Het houden van excursies alsmede lezingen en voordrachten over geschied-, volks- en 
oudheidkundige onderwerpen -ook in openbare bijeenkomsten- te Hulst en elders; 

5. De inrichting en bevordering van optochten, oude spelen en toneelvoorstellingen, alles in 
verband met het doel der vereniging, en desgewenst in samenwerking met andere 
verenigingen; 

6. De uitwisseling van boeken en geschriften met andere studiekringen in binnen- en 
buitenland; 

7. Het voeren van briefwisseling met geschied- en oudheidkundige personen en kringen, zowel 
in Nederland als in den vreemde, over onderwerpen, betrekking hebbende op historie en 
oudheden; 

8. Aanwending van alle gepaste tussenkomst om de nog bestaande historische monumenten 
voor vernietiging en verval te bewaren; 

9. Alle andere wettige middelen, die tot bereiking van het doel der vereniging bevorderlijk zijn.  
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Hoofdstuk 13 Verantwoording 
Gehouden interviews met:    Functie: 

• Fons Vinck     bestuur 

• Marc Buise     bestuur 

• Ilse Thuy     bestuur 

• Luc Ringoot     bestuur 

• Jaap van Zijderveld    lid 

• Lies Kohnhorst     bestuur 

• Ferrie Moubis     bestuur 

• Marc Mangnus     bestuur 

• Evert-Jan van Kerkhove    bestuur 

• Jos Bleijenbergh    bestuur 

• Willy Verschraegen    bestuur 

Deelnemers brainstorm: 

• Fons Vinck     bestuur 

• Ilse Thuy     bestuur 

• Luc Ringoot     bestuur 

• Jaap van Zijderveld    lid 

• Lies Kohnhorst     bestuur 

• Albert Reunis     lid 

• Marc Mangnus     bestuur 

• Evert-Jan van Kerkhove    bestuur 

• Jos Bleijenbergh    bestuur 

• Willy Verschraegen    bestuur 

• Barbara Audenaert    adviseur 

• Richard Lensen     lid 

Deskundigen/adviseurs:    Achtergrond: 

• Janneke de Wit     Erfgoed Zeeland 

• Nathalie de Visser    Provincie Zeeland 

• Jaap van Zijderveld    Ontwerper BNO 

• Barbara Audenaert    ZB v/h Scoop: Kunst & Cultuur 

• Frank Lafort     Strategic communications, facilitator 

Met dank aan: 

• Erfgoed Zeeland 

• Zeeuws Archief 

• Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 

Literatuur:      Uitgave van: 

• Bulkafstoting in Musea    St. Landelijk Contact Museumconsulenten,  

Huis voor de Kunsten Limburg 

• Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties Erfgoedhuis Zuid-Holland 

Netwerk Digitaal Erfgoed 

• Voorstel ontzamelen collectie   Erfgoed Zeeland 

• Bewaren of weggooien?   Zeeuwse Ankers & COVRA 

• Zeeuws erfgoed toeristisch benutten  Erfgoed Zeeland, HZ University, Prov. Zeeland 


