
Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten                       
 

 

 

Jaarplan 2021 
 

Vooraf 

 

Onze Kring bestaat al sinds 1928. Ooit opgericht om de geschiedenis van de vier ambachten in woord 

en in voorwerpen vast te leggen. Daardoor is een respectabele museumcollectie ontstaan, in 

bruikleen gegeven aan Museum Hulst. Daarnaast is een forse bibliotheek aangelegd en zijn 

indrukwekkende archieven ontstaan. Zo beschikt, als voorbeelden, onze Kring over informatiedragers 

van bisschop Jansenius, de kaartenmakers Hattinga en de notarissen Van Dalsum en Seijdlitz.  

 

Onlangs is o.a. de collectie Sponselee aan ons toebedeeld waardoor naast de uitbreiding van de 

bibliotheek met tal van boeken nu ook de aanleg van een beeldbank noodzakelijk is. Met ingang van 

dit jaar zullen in die beeldbank uit meerdere collecties tussen de 5.000 en 10.000 foto’s, 

ansichtkaarten e.d. worden vastgelegd. Rest nog een verwijzing naar de grote collectie bidprentjes 

die een vaste bron aan informatie aangaande de genealogie van de streek bevatten.  

 

Naast het bezitten, behouden en uitbreiden van deze geschiedkundige informatiedragers legt onze 

Kring jaarlijks verantwoording af aan leden én niet-leden. Dit doen we door het organiseren van zo’n 

6 lezingen, een drietal excursies, 1 á 2 cursussen en het opzetten en uitvoeren van enkele projecten. 

 

Het spreekt voor zich dat dit niet zomaar tot stand komt. Daarvoor is een goed getrainde, 

professioneel opgezette organisatie beschikbaar. Onze Kring beschikt over een harde kern van 

ongeveer zestig vrijwilligers en kan in voorkomende gevallen, denk aan de uitvoering van projecten, 

terugvallen op nog eens twintig á dertig vrijwilligers uit de erfgoedwereld. Van universiteiten tot aan 

collega heemkundige verenigingen e.d. Dit werkt ook andersom. Betrokkenen van buiten onze Kring 

kunnen ook een beroep doen op onze vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij 

archeologisch onderzoek door de provincie Zeeland. 

 

In de voorbije jaren is vol enthousiasme aan het vele werk dat onze Kring verzet gewerkt. Daarbij is 

het uitdragen van de zin en de noodzaak daarvan wel eens onderbelicht gebleven. Bovendien schoot 

er weinig tijd over om actief om te zien naar nieuwe leden. Sinds eind vorig jaar beschikt onze Kring 

over een beleidsplan waarin verbeteringen daartoe zijn opgenomen. Dat was tegelijkertijd hét 

moment om nog eens na te denken over de samenstelling van de bibliotheek, de archieven en ga zo 

maar door. In feite hebben we onze Kring tegen het licht gehouden om tot een meer bij de huidige 

tijd passende opzet te komen. Vandaar een ietwat anders samengestelde subsidieaanvraag dan in 

eerdere jaren. 

 

Hiervoor gaven we aan ons werk meer en anders onder de ogen van leden en derden te willen 

brengen. Daartoe wordt de informatie en communicatie van onze Kring op een nieuwe leest 

geschoeid. Het zal duidelijk zijn dat daarbij de digitale wereld in de vorm van een andere 

webomgeving, de sociale media en de aankondiging van en voorlichting over onze vele activiteiten 

veranderen en intensiever zullen worden.  

 

Al met al maakt onze Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten zich op voor de toekomst. In de 

verwachting dat de geschiedenis van onze mooie streek ter lering en vermaak zal dienen. 

 

Hulst, 2 oktober 2020  
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Onze activiteiten op een rijtje 

 

Om bovenstaande doelen te bereiken hebben wij onze begroting 2021 zo ingedeeld dat in blokken 

kan worden waargenomen wat we gaan doen en waaraan wij financiële middelen willen besteden. 

Hieronder volgt in samenhang met de opbouw van onze begroting puntsgewijs een toelichting 

daarop. 

 

Algemene zaken 

Onze Kring omvat ongeveer 500 leden. Daaronder bevinden zich ook zusterorganisaties. Andersom 

zijn wij lid van hen. Om onze leden waar voor hun geld te bieden organiseren we normaal gesproken 

een zestal lezingen, pakweg drie excursies, en een á twee cursussen per jaar. Afgelopen jaar is dat 

vanwege het Coronavirus nagenoeg onmogelijk gebleken. Desondanks pakken we de draad voor 

2021 weer op. Het spreekt voor zich dat deze activiteiten de bedoeling hebben mensen iets te 

vertellen over de oude maar ook moderne geschiedenis van en in de vier ambachten. Verder brengt 

onze Kring jaarlijks vier bulletins uit die de mensen thuis ontvangen. Tussendoor sturen we per jaar 

een keer of zes digitale nieuwsbrieven rond. Een keer per twee jaar ontvangen de leden een door 

deskundigen van binnen en buiten onze Kring opgesteld jaarboek met daarin tal van bijdragen over 

belangrijke of juist vergeten geschiedenisfeiten. Verder bieden we actieve leden, onze vrijwilligers, 

de mogelijkheid om zich op projecten e.d. in te zetten. Alle hierna nog volgende actiepunten hebben 

de bedoeling om het aantal leden c.q. geïnteresseerden te vergroten. 

 

• Actie(s): 

o Leidinggeven aan onze Kring 

o Instandhouding netwerk ten behoeve van kwalitatieve inbreng 

o Alle huishoudelijke handelingen verrichten die een vereniging eigen zijn 

o Nieuw beleid aan de hand van beleidsplan vormgeven 

o Toezien op uitvoering van afgesproken taken door werkgroepen en commissies 

o Betrekken leden en niet-leden bij acties van onze Kring 

• Tijdsbestek: 

o 2021 

• Globale kosten:  

o € 6.200 

• Kosten dit jaar: 

o € 6.200 

• Doel 2021: 

o Zie doelen bij onderstaande actiepunten 

 

T.a.v. Collecties 

Het onderzoeken en vastleggen van ons verleden is onze hoofdoelstelling. Daarbij wil onze Kring een 

zo compleet mogelijke verzameling van historische items aanleggen, zodat de resultaten van het 

onderzoek kunnen worden geboekstaafd met voorwerpen, boeken, archieven, beeldmateriaal 

enzovoorts. Dat is een taak die nooit af zal zijn. De afgelopen jaren is er passief met de collecties 

omgegaan. Vanaf 2020 is het de bedoeling om weer tot een actief aankoopbeleid over te gaan. Aan 

de al langer bestaande collecties wordt een nieuwe ‘lijn’ toegevoegd: een beeldbank. Vanwege de 

opkomst van fotografie, van digitale beelddragers enzovoorts. Al met al is het de bedoeling om 

zoveel mogelijk items op beeld vast te leggen om die via onze website voor iedereen bereikbaar te 

maken.  

Dit zijn de collecties: 
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• Onze museale collectie 

Wij hebben onze museale collectie in bruikleen gegeven aan Museum Hulst. Let wel, alle in dit 

museum dan wel in depot aanwezige stukken zijn voor meer dan negentig procent van onze Kring. 

Hierdoor bekleden wij zowel voor het museum als voor de gemeente Hulst een spilfunctie. De 

collectie omvat zo’n zesduizend voorwerpen. Deze wordt door ons jaarlijks op de samenstelling 

daarvan beoordeeld. Stukken worden in 2021 en 2022 op hun historische waarde beoordeeld en zo 

nodig ontzameld. Alles in lijn met ons beleidsplan en in samenspraak met de streekmusea. Daaraan 

zijn niet alleen kosten verbonden. Dit vereist tevens de inzet van deskundige vrijwilligers en op zijn 

tijd adviezen van expertisepartijen als Erfgoed Zeeland en dergelijke. 

 

o Zie voor verdere toelichting en de bijbehorende actie(s), tijdsbestek, globale kosten, 

kosten dit jaar en doel 2021 onder Museumcommissie  

 

• Onze bibliotheek 

Onze Kring beschikt eveneens over een uitgebreide bibliotheek. Met dank aan de gemeente aan te 

treffen in het Gemeentearchief. Eind 2021 zal het aantal titels door schenkingen meer dan 10.000 

stuks bedragen. Deze boekencollectie wordt jaar op jaar op de samenstelling beoordeeld. Boeken 

worden ontzameld, in schenking aanvaard dan wel aangekocht. In lijn met ons beleidsplan. Daarin is 

vastgelegd dat vanaf dit jaar onderzoek naar en beschrijving van de streekgeschiedenis prioriteit 

krijgt. De aandacht van onze Kring wordt daarom verlegd van de museumcollectie naar de overige 

collecties. Deze omslag kost tijd, geld en energie, welke onze Kring alleszins verantwoord acht. Voor 

de komende jaren ligt het accent vooral op het scannen en digitaliseren van daarvoor in aanmerking 

komende boeken. 

 

o Actie(s): 

▪ Het opzetten van een digitale catalogus waarin boeken enzovoorts kunnen 

worden opgeslagen en teruggevonden 

▪ Het actualiseren van het huidige boekenbestand 

▪ Het invoegen van boeken uit schenkingen e.d. 

▪ Het scannen en in de database invoeren van bestaande en nieuwe boeken 

o Tijdsbestek:  

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ > € 10.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 1.250 

o Doel 2021: 

▪ De gehele collectie incl. nieuwe schenkingen catalogiseren 

▪ > 10.000 scans maken 

▪ Huidige database ombouwen naar database in vernieuwde webomgeving 
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• Ons archief 

Wij beschikken over een uitgebreid archief. Grotendeels aan te treffen in het Gemeentearchief. De 

inhoud van dit archief wordt jaar op jaar op de samenstelling daarvan beoordeeld. Archiefstukken 

worden ontzameld dan wel geschonken of aangekocht. In lijn met ons beleidsplan. Daarin is 

vastgelegd dat vanaf dit jaar onderzoek naar en beschrijving van de streekgeschiedenis prioriteit 

krijgt. De aandacht van onze Kring wordt zodoende verlegd van de museumcollectie naar de overige 

collecties. Deze omslag kost tijd, geld en energie, die onze Kring alleszins verantwoord acht. 

 

o Actie(s): 

▪ Het opzetten van een digitale catalogus waarin archieven enzovoorts kunnen 

worden opgeslagen en teruggevonden 

▪ Het actualiseren van het huidige archiefbestand 

▪ Het invoegen van nieuwe archieven uit schenkingen e.d. 

▪ Het scannen en in de database invoeren van bestaande en nieuwe archieven 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ > € 10.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 1.250 

o Doel 2021: 

▪ De gehele collectie incl. nieuwe schenkingen catalogiseren 

▪ > 5.000 scans maken 

▪ Huidige database ombouwen naar database in vernieuwde webomgeving 

 

• De beeldbank 

Sinds de uitvinding van de gevoelige plaat zijn steeds meer mensen, gebeurtenissen, voorwerpen, 

landschappen, enzovoorts op foto en/of film vastgelegd. Daar komt sinds een jaar of tien ook 

beeldmateriaal bij dat op sociale media als Facebook en Youtube wordt getoond. Onze Kring zet zich 

in voor het zoveel mogelijk op een punt samenbrengen van dit beeldmateriaal. Alleen al in het 

afgelopen jaar hebben we schenkingen aanvaard waarin naar schatting 10.000 tot 15.000 beelden 

zijn opgenomen. De verwachting is dat met name deze collectie zal uitgroeien naar tienduizenden 

items. Alle materiaal zal voor zover dat nog niet is gebeurd worden gedigitaliseerd en op de website 

getoond. Ook hier geldt dat onderzoek, conserveren en catalogiseren tijd en geld kost.  

 

o Actie(s): 

▪ Het opzetten van een beeldbankbestand 

▪ Het opzetten van een digitale catalogus waarin beelddragers kunnen worden 

opgeslagen en teruggevonden 

▪ Het invoegen van nieuwe beelddragers uit schenkingen e.d. 

▪ Het scannen en in de database invoeren van bestaande en nieuwe 

beelddragers 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ > € 5.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 500 
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o Doel 2021: 

▪ Alle al ontvangen dan wel nog door schenkingen nog te verkrijgen en 

bestaand beeldmateriaal in een uniforme database onderbrengen 

▪ De gehele collectie incl. nieuwe schenkingen catalogiseren 

▪ De gehele collectie ontsluiten via onze webomgeving 

 

• Onze collectie bidprentjes 

Binnen de genealogie zijn bidprentjes dragers van belangrijke persoonlijke feiten. Die zijn nodig om 

binnen het aandachtsveld genealogie o.a. stambomen op te stellen. Ook voor het onderzoeken van 

geschiedenisdelen bevatten deze prenten richtinggevende feiten over betrokken personen. Onze 

Kring heeft inmiddels meer dan twintigduizend bidprentjes. Dit archief breidt zich al jaren gestaag 

uit. Ook hieraan zijn kosten verbonden. Zo wordt dit materiaal op de website digitaal ontsloten. Het 

conserveren en catalogiseren neemt veel tijd in beslag. De kosten zijn te overzien.  

 

o Actie(s): 

▪ Het opzetten van een digitale catalogus waarin bidprentjes kunnen worden 

opgeslagen en teruggevonden 

▪ Het actualiseren van het huidige bestand aan bidprentjes 

▪ Het invoegen van nieuwe bidprentjes uit schenkingen e.d. 

▪ Het scannen en in de database invoeren van bestaande en nieuwe 

bidprentjes 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ > € 2.500 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 500 

o Doel 2021: 

▪ De gehele collectie incl. nieuwe schenkingen catalogiseren 

▪ Huidige database ombouwen naar database in vernieuwde webomgeving 

 

T.a.v. Educatie 

Onze Kring heeft zowel een indirecte als directe rol op het punt van educatie. Uiteraard betrekking 

hebbende op de streekgeschiedenis. Als onderzoekende en beschrijvende organisatie zorgen wij 

ervoor dat anderen de resultaten daarvan kunnen gebruiken waardoor onze resultaten worden 

doorgegeven of verder uitgewerkt. Dit is onze indirecte bijdrage aan research in den brede. In directe 

zin geven wij onze bevindingen allereerst door aan onze leden. Daarnaast stellen we onze kennis 

open voor niet-leden. Dat zijn geïnteresseerde mensen zoals studenten die de kennis voor hun doel 

gebruiken en deskundigen die op onze kennis voortbouwen. Bovendien bieden wij iedereen die zich 

thuis voelt bij onze Kring een platform om de eigen historische gegevens bij ons te ‘stallen’. De 

middelen waarlangs wij onze educatieve doelen willen bereiken zijn de (jaar)boeken, de lezingen, de 

excursies en de in te raadplegen databases ondergebrachte collecties. Het is verder de bedoeling om 

richting het onderwijs diensten aan te bieden als voordrachten, lespakketten en dergelijke. 

Binnen de range aan educatieve middelen neemt ons jaarboek een onbetwiste plaats in. Eens in de 

twee jaar wordt een compilatie van speciaal hiervoor door deskundigen geschreven artikelen onder 

leiding van onze Redactiecommissie in een fors boekwerk opgenomen en gratis aan de leden 

beschikbaar gesteld. Extra exemplaren worden gedrukt om aan belangstellenden buiten onze Kring 

te verkopen. Eens in de pakweg vijf jaar stelt onze Kring een omvangrijk werk vast. Zo is in het 
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verleden een boek over Jan Haak samengesteld. Daartoe gaan wij te rade bij deskundige 

leden, maar nodigen wij ook auteurs van buiten onze Kring uit. 

Sinds afgelopen jaar is onze Redactiecommissie, daartoe uitgebreid met een zestiental andere leden, 

bezig om een deskundig, vele facetten beschrijvend boek samen te stellen over de oorsprong en de 

daaraanvolgende geschiedenis van onze Sint Willibrordus basiliek. Dit boek zal in 2024 verschijnen. 

Deze speciale uitgaven worden verkocht, waarbij leden een korting krijgen.  

 

o Actie(s): 

▪ Resultaten van onze kennis en onze onderzoeken en dergelijke publiceren en 

beschikbaar stellen aan leden en derden 

▪ Openstellen van onze webomgeving als platform voor de inbreng van kennis 

en kunde van derden 

▪ Het organiseren van lezingen en excursies om daarmee de kennis van (niet-) 

leden te vergroten 

▪ De samenstelling en uitgave van thematische boeken 

▪ Gastlessen geven en lespakketten samenstellen voor basis- en voortgezet 

onderwijs 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ > € 35.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 18.000 

o Doel 2021: 

▪ Uitbrengen jaarboek 

▪ Tenminste zes lezingen aanbieden 

▪ Tenminste drie excursies aanbieden 

▪ Tenminste vier gastlessen geven 

▪ Tenminste één lespakket samenstellen 

▪ Werken aan het Willibrordusboek 

 

T.a.v. Communicatie 

Onze voorgenomen opzet voor de toekomst valt of staat met het overbrengen van onze acties, onze 

kennis en onze kunde op een breed publiek. Daarbij zijn moderne communicatiemiddelen 

onmisbaar. Als gevolg daarvan is de nieuwe inrichting van onze bestaande webomgeving in kaart 

gebracht. Daarbij hebben we ons zowel gericht op de ‘voorkant’, het deel dat door bezoekers wordt 

gebruikt, als op het backend, het deel dat door de vrijwilligers wordt bijgehouden. Dit houdt het 

volgende in:  

• Afgesproken is dat men daar binnen een aantal categorieën een onderwerp kan kiezen, 

waarna op de website niet alleen dat ene onderwerp wordt getoond, maar ook en direct de 

mogelijkheid wordt geboden om daaraan gerelateerde voorwerpen, boeken en archieven uit 

de andere categorieën te bezoeken. Zo ontstaat met een simpele handeling een compleet 

(tijds)beeld.  

• Daarnaast zal via de homepage het huidige gebruik, het direct raadplegen van onze 

databases met daarin onze collecties, mogelijk blijven. Die databases groeien in de loop van 

2021 van nu goed 40.000 items tot straks meer dan 60.000 items.  
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• Voor de werkgroepen wordt een alleen door hen te gebruiken omgeving opgezet, 

waarbinnen men de collecties kan beheren, de eigen documenten, correspondentie en 

dergelijke kan opslaan en raadplegen, zodat de leden van de werkgroepen over een goede 

werkomgeving zullen beschikken. 

• De webomgeving is niet slechts een website. Deze digitale omgeving, gebouwd rondom de 

databases, is voor onze Kring van cruciaal belang. De gecentraliseerde opslag van alle items is 

de grondslag voor alle daarop gebaseerde handelingen. Het beschikbaar stellen van en 

communiceren over onze collecties enzovoorts begint steeds bij die databases. Alleen op die 

manier kan informatie via de website en andere communicatiemiddelen worden verspreid. 

Denk daarbij ook aan de content van digitale nieuwsbrieven, van sociale media en van 

reclamedragers als posters, folders en advertenties.  

 

Naast de webomgeving blijven ‘papieren’ middelen van belang. Deskundige artikelen, 

verenigingsnieuws en andere wetenswaardigheden blijven onderwerpen die in ons kwartaalbulletin 

worden opgenomen om zo aan de leden kenbaar te maken.  

Wat de sociale media betreft kan nog worden opgemerkt dat onze Kring tot nu toe alleen beschikte 

over een Facebookpagina. Andere media als Twitter, Instagram en Linkedin nemen een steeds 

belangrijker plaats in de oudheidkundige wereld in. Uitwisseling van gegevens, instandhouding van 

een netwerk en berichtgeving aan (niet-)leden kunnen niet meer zonder. Daarom zullen we in de 

komende jaren deze middelen invoeren en verder vormgeven. Daarnaast wil onze Kring een eigen 

Youtubekanaal opzetten, waar een deel van ons beeldmateriaal kan worden aangeboden. 

 

o Actie(s): 

▪ De webomgeving ombouwen en moderniseren waardoor gebruik toeneemt 

▪ Beter ontsluiten van onze collecties en onze kennis door het digitaliseren 

daarvan 

▪ Bulletins en nieuwsbrieven regelmatig uitbrengen 

▪ Opzetten ‘eigen’ werkomgeving voor werkgroepen en commissies zodat hun 

functioneren wordt vergemakkelijkt. 

▪ Intensiveren gebruik van sociale media door onze Kring  

o Tijdsbestek: 

▪ 2021-2022 

o Globale kosten:  

▪ > € 15.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 11.800 

o Doel 2021: 

▪ Tweede en derde fase ombouwen webomgeving realiseren 

▪ Ontsluiting databases met daarin onze collecties voor iedereen 

▪ Opzetten digitale werkomgeving voor vrijwilligers 

▪ Inzetten op intensiever gebruik sociale media waaronder een eigen Youtube-

kanaal 

 

T.a.v. Werkgroepen 

De doelen die onze Kring zich jaarlijks stelt kunnen alleen worden gehaald vanwege de niet aflatende 

inzet van de vrijwilligers. Om dit goed te laten verlopen zijn er Werkgroepen en Commissies 

ingesteld. De voorzitters daarvan maken q.q. deel uit van het Algemeen Bestuur. Zo kunnen alle 

activiteiten op elkaar worden afgestemd. Deze deelorganisaties beschikken alle over eigen 
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budgetten. Enkele ontvangen alleen middelen ten behoeve van hun overheadkosten. De 

meeste beschikken daarnaast ook over middelen om het hen toebedeelde werk uit te kunnen 

voeren. Dit zijn alle Werkgroepen: 

 

• Bibliotheek & Archief 

Deze werkgroep gaat over de bibliotheek, de archieven en de beeldbank. Het werk en het belang 

daarvan is elders toegelicht. 

 

o Zie voor verdere toelichting en de bijbehorende actie(s), tijdsbestek, globale kosten, 

kosten dit jaar en doel 2021 onder Onze bibliotheek en Ons Archief en De Beeldbank 

o Tijdsbestek:  

▪ Jaarlijks 

o Overhead dit jaar: 

▪ € 200 

 

• Archeologie 

Deze werkgroep werkt mee aan onderzoek door derden en analyseert waar nodig de gevonden 

casussen. Het resultaat wordt vastgelegd en voor iedereen ontsloten. Omdat deze werkgroep niet 

beschikt over een bijbehorende collectie worden hier de kosten van deze werkgroep gedefinieerd. 

 

o Actie(s): 

▪ Op vraag van derden worden hand- en spandiensten verleend bij opgravingen en 

dergelijke 

▪ Waar nodig wordt het resultaat van archeologisch onderzoek geanalyseerd en te 

boek gesteld 

o Tijdsbestek: 

▪ Jaarlijks 

o Globale kosten:  

▪ € 400 

o Overhead dit jaar: 

▪ € 200 

o Uitvoeringskosten dit jaar:  

▪ € 200 

 

• Genealogie 

Deze werkgroep gaat over de collectie bidprentjes, maar verricht ook andere taken die met 

familieonderzoek enzovoorts te maken hebben. 

 

o Zie voor verdere toelichting en de bijbehorende actie(s), globale kosten, kosten dit 

jaar en doel 2021 onder Onze collectie bidprentjes. 

o Tijdsbestek:  

▪ Jaarlijks 

o Overhead dit jaar: 

▪ € 200 
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• Funerair Erfgoed 

Deze werkgroep verdiept zich in geschiedenisfacetten die verbonden zijn aan begraafplaatsen. 

Daarnaast is er aandacht voor de in de streek aanwezige oorlogsgraven. De werkgroep restaureert 

samen met (medewerkers van) de gemeente Hulst de begraafplaats aan de Zoutestraat. 

 

o Actie(s): 

▪ Onderzoek naar begraafplaatsen en de daar begraven personen en de 

samenhangende historische situaties 

▪ Aandacht voor en verzorging van oorlogsgraven inclusief de daar begraven 

personen 

▪ Voortzetting van (groot) onderhoud en restauratie van de begraafplaats aan de 

Zoutestraat 

o Tijdsbestek: 

▪ Jaarlijks 

o Globale kosten:  

▪ € 400 

o Overhead dit jaar: 

▪ € 200 

o Uitvoeringskosten dit jaar:  

▪ € 200 

 

• GrensDorpen 

Deze werkgroep richt zich vooral en in den brede op de geschiedenis van de tweelingdorpen onder 

en boven de huidige landsgrens tussen Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen. Ook facetten en 

gebeurtenissen die zich rondom die grens voordeden hebben hun aandacht. Dat is bijvoorbeeld 

smokkel, de 1e Wereldoorlog en komend jaar de spoorlijn van Mechelen naar Terneuzen. Daarnaast 

heeft men de dialecten in de streek onder zijn hoede genomen. De werkgroep is een 

samenwerkingsverband tussen de Vlaamse organisatie "De Klomp" De Klinge VZW en onze Kring. 

 

o Actie(s): 

▪ Het organiseren van bijeenkomsten waarin de facetten van grens gerelateerde 

geschiedenis aan de orde komen 

▪ Het uitvoeren van eenmalige projecten die met de grensstreek te maken hebben 

▪ Aandacht vestigen op de dialecten van de grensstreek 

▪ Uitzetten van fiets- en wandeltochten langs historisch relevante punten 

o Tijdsbestek: 

▪ Jaarlijks 

o Globale kosten:  

▪ € 400 

o Overhead dit jaar: 

▪ € 200 

o Uitvoeringskosten dit jaar:  

▪ € 200 

 

• Communicatie & Webomgeving 

Deze werkgroep is de nieuwste loot aan de stam. Zij is verantwoordelijk voor het inrichten van alle 

mogelijke communicatiekanalen waaronder de website, digitale nieuwsbrieven en sociale media. 

Ook de vormgeving van alle uitingen valt hieronder.  
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o Zie voor verdere toelichting en de bijbehorende actie(s), globale kosten, kosten 

dit jaar en doel 2021 onder Communicatie. 

o Tijdsbestek: 

▪ Jaarlijks 

o Globale kosten:  

▪ € 200 

o Overhead dit jaar: 

▪ € 200 

 

Dit zijn de Commissies: 

 

• Redactiecommissie 

De leden van deze commissie dragen de zorg voor de uitgaven van onze kwartaalbulletins, de 

jaarboeken en voor speciale uit te geven boeken. Behalve het technisch regelen van de drukwerken 

bestaat het werk vooral uit de beoordeling van te publiceren bijdragen en het vormen van speciaal 

voor de (jaar)boeken bedoelde redacties. Vooral het opzetten van de bijzondere uitgaves kost veel 

tijd en kennis. Op dit moment wordt gewerkt aan het jaarboek voor 2021 en aan een lijvig boek over 

de oorsprong en daaraanvolgende geschiedenis van onze Sint Willibrordus basiliek. Dit boek zal in 

2024 verschijnen. 

 

o Actie(s): 

▪ Jaarlijks uitgeven van tenminste vier kwartaalbulletins 

▪ Elke twee jaar uitgeven van een jaarboek 

▪ Eens in de zoveel jaren verzorgen van een speciale thematische editie 

o Tijdsbestek: 

▪ Jaarlijks 

o Globale kosten:  

▪ € 14.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 14.000 

o Doel 2021: 

▪ Vier kwartaalbulletins uitgeven 

▪ Een jaarboek uitgeven 

 

• Museumcommissie 

Meer dan 90 % van de museale collectie, aan te treffen in Museum Hulst, is eigendom van onze 

vereniging. Door onze Kring in bruikleen gegeven. Deze collectie wordt jaar op jaar op de 

samenstelling beoordeeld. Stukken worden ontzameld dan wel aangekocht. In lijn met ons 

beleidsplan is deze collectie dynamisch van aard.  

Komend jaar zal vooral in het tekenen van het ontzamelen staan. Daarbij wordt tevens bezien welke 

voorwerpen hetzij in bruikleen hetzij als schenking het beste aan welk museum kunnen worden 

uitgeleend. Naast Museum Hulst komt ook Museum Het Warenhuis in Axel in beeld. Na het 

ontzamelen zal worden bekeken of er stukken ontbreken die voor de nieuwe opzet van onze Kring 

van belang zijn. Op dat punt zal van lieverlee een actief aankoopbeleid ontstaan. Deze commissie is 

bovendien het eerste aanspreekpunt voor de bij ons gebied behorende musea. 
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o Actie(s): 

▪ Communicatie met Museum Hulst 

▪ Continu beoordelen van onze museumcollectie 

▪ Aan- en verkoop van collectie items 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 

o Globale kosten:  

▪ € 1.250 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 1.250 

o Doel dit jaar: 

▪ Opzetten van en starten met een ontzamelingscommissie 

 

• Excursiecommissie 

Deze commissie organiseert elk jaar drie á vier excursies naar locaties waar kennis kan worden 

genomen van specifieke historische feiten. Ter plekke krijgen de deelnemers informatie van 

deskundigen. Deze excursies staan niet alleen open voor leden maar ook voor niet-leden. Zo wordt 

historie en erfgoed in een bredere kring kenbaar gemaakt. 

 

o Actie(s): 

▪ Jaarlijks tenminste drie excursies naar belangwekkende historische 

bestemmingen organiseren 

o Tijdsbestek: 

▪ Jaarlijks 

o Globale kosten:  

▪ € 6.500 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 6.500 

o Doel 2021: 

▪ Het afhankelijk van de beperkingen door het Coronavirus organiseren van drie 

excursies 

 

T.a.v. Projecten 

 

• De Keuredag 

Eens in de paar jaar organiseert een erfgoedvereniging uit de vier ambachten een zogenaamde 

Keuredag. Dit is geworteld in de geschiedenis van onze streek. Vroeger kwamen de overheden van 

die ambachten jaarlijks bij elkaar om afspraken over jurisdictie, rechtspraak, omgang enzovoorts voor 

het totale gebied op elkaar af te stemmen. In 2020 was het Hulster Ambacht aan de beurt. Vanwege 

de Coronapandemie is de Keuredag uitgesteld naar 2021. De bijbehorende subsidieaanvraag en 

vergunning zijn in 2020 al afgerond, maar konden niet worden geëffectueerd. De subsidietoezegging 

bedraagt € 2.600 en is voor 2021 gereserveerd.  
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o Actie(s):  

▪ Het organiseren van een dagvullend programma waarin de Couffre van Assenede 

naar Hulst wordt overgebracht 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 

o Globale kosten:  

▪ € 11.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 11.000 

 

• Spoorlijn Mechelen-Terneuzen 

In 2021 is het 150 jaar geleden dat deze spoorlijn werd geopend. De werkgroep GrensDorpen heeft 

vanwege het grensoverschrijdende karakter de jubileumviering daarvan op zich genomen. Aan beide 

zijden van de grens worden (semi-) overheden en collega-organisaties betrokken. Ook de EGTS 

Linieland van Waas en Hulst valt daar onder. Omdat dit een eenmalig fenomeen is wordt de 

organisatie daarvan onder Projecten verantwoord. 

 

o Actie(s):  

▪ Het organiseren van manifestaties, exposities, recreatieve mogelijkheden en 

dergelijke welke het belang en het historische karakter van deze spoorlijn 

benadrukken 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 

o Globale kosten:  

▪ € 1.000 voor het aandeel ‘Hulst’ van onze Kring 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 1.000 

 

• Geschiedenis Hulst 

In 2021 wil onze Kring een aanvang maken met de verbeelding van de Hulster geschiedenis door 

middel van muurschilderingen, historische naamgeving aan monumentale panden en dergelijke. Dit 

project heeft ook een toeristische waarde. De kosten daarvan zijn nu nog moeilijk te schatten. Een 

plan zal worden opgesteld, de kosten begroot en pandeigenaren en de gemeente Hulst benaderd. De 

hier begrote kosten betreffen het opzetten van het plan en een enkele proef. 

 

o Actie(s):  

▪ Benaderen pandeigenaren om medewerking te verkrijgen 

▪ Opvragen offertes voor de verschillende onderdelen 

▪ Plan de campagne opstellen 

▪ Proeflocaties nader uitwerken en realiseren 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ € 1.500 voorloopkosten 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 1.500 
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• Naslagwerk over de Willibrordusbasiliek 

Eens in de zoveel jaar doet zich de mogelijkheid voor om speciale aandacht aan een onderwerp te 

besteden. Zo kwam twee jaar geleden het idee op om een boek samen te stellen waarin alle facetten 

van de Willibrordusbasiliek zullen worden behandeld. De (kerkelijke) geschiedenis, de architectuur, 

wie ligt er begraven en meer. Een redactie van ongeveer zestien leden/deskundigen werkt hieraan. 

Dit naslagwerk zal omstreeks 2024 uitgebracht worden.  

 

o Actie(s):  

▪ Verzamelen en onderzoeken van alle kennis aangaande de basiliek 

▪ Schrijven van diverse bijdragen die alle facetten van de basiliek beslaan 

▪ Opstellen van de vorm waarin de inhoud van het boek zal worden opgemaakt 

▪ Overleg met de drukker over vorm en kosten 

▪ Het aanbieden van het boek aan leden en niet-leden 

o Tijdsbestek: 

▪ 2019-2024 

o Globale kosten:  

▪ + € 23.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 0 

 

• Het instellen van de Janseniuslezing 

Onze Kring voelt zich terecht verplicht om eens in de twee jaar een bovenregionale lezing te houden. 

De bedoeling is om een facet van de streekgeschiedenis in een bredere context, bijvoorbeeld 

(inter)nationaal, te plaatsen. Zo kunnen deelnemers kennis nemen van de rol die de regio van de Vier 

Ambachten op een hoger niveau heeft gespeeld. 

 

o Actie(s):  

▪ Verzamelen en onderzoeken in aanmerking komende onderwerpen 

▪ Selectie van sprekers voor de hoofd- en deelsessies 

▪ Voorbereiden en organiseren van dit symposium 

▪ Vermarkten van het symposium 

▪ Vergroten bekendheid door inzetten van onze webomgeving en de sociale media 

o Tijdsbestek: 

▪ 2019-2024 

o Globale kosten:  

▪ + € 23.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 0 

 

• Fiets- en wandelroutes 

De geschiedenis van de Vier Ambachten levert tal van punten op die de moeite waard zijn om te 

verkennen. Fiets- en wandeltochten lenen zich daartoe bij uitstek. Onze Kring wil de streek 

verkennen, historische locaties, gebouwen en dergelijke inventariseren en daarlangs routes 

aanleggen. Bij elk historisch fenomeen wordt informatie door middel van een QR-code verstrekt. Dit 

sluit aan bij de reeds door Erfgoed Zeeland uitgezette erfgoedlijnen.  
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o Actie(s):  

▪ Inventariseren van locaties die zich lenen voor het opnemen in fiets- en 

wandeltochten 

▪ Opstellen van verhalen die per locatie via QR-codes kunnen worden aangeboden 

▪ Uitzetten van fiets- en wandelroutes 

▪ Het aanbieden daarvan via onze website en andere kanalen 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ > € 5.000 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 1.000 

 

• Inventarisatie fysiek erfgoed 

Enkele leden zijn gestart met het inventariseren en beschrijven van fysiek erfgoed. Denk daarbij aan 

historische panden en andere herkenbare objecten. Het resultaat daarvan wordt in een rubriek van 

ons Bulletin kenbaar gemaakt. Te zijner tijd kan men deze verhalen ook op de website raadplegen. 

Dit is een nog jong initiatief wat we graag aanbevelen bij leden en niet-leden. 

 

o Actie(s):  

▪ Inventariseren van panden en objecten locaties die de moete waard zijn om 

onderzocht en beschreven te worden 

▪ Opstellen van verhalen die in ons Bulletin en op onze website worden vermeld 

o Tijdsbestek: 

▪ 2021 e.v. 

o Globale kosten:  

▪ p.m. 

o Kosten dit jaar:  

▪ € 0 

 


