
Jaarverslag van de secretaris  
 

Bestuur 

Het bestuur heeft in het verslagjaar negen keer vergaderd. Aan de orde kwamen de 

jaarstukken 2016 en de begroting 2018.  

2017 is een bijzonder jaar geworden voor het Genootschap.  

Allereerst heeft de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen een groot deel van de 

collectie tot beschermd cultuurgoed aangewezen. Hieronder vallen de oudste collectie, 

verzameld tussen 1709-1804, en een groot aantal topstukken van verschillende afdelingen. 

Deze stukken zijn nu opgenomen in het register van nationaal beschermde stukken. De 

inspectie controleert deze stukken regelmatig. Er zijn richtlijnen voor de verplaatsing van 

stukken.  

Het bestuur is buitengewoon verheugd over de aanwijzing. Er wordt een bijzondere 

waardering uitgesproken voor Erik van der Doe, Katie Heyning en de andere conservatoren 

die zich hier jarenlang voor hebben ingezet. Zonder hun niet aflatende hulp en inzet zou dit 

mooie resultaat niet zijn behaald. Het Zeeuws Genootschap zal begin volgend jaar hieraan 

aandacht besteden in de media en op de website. 

Voorts is eind 2017 de projectaanvraag ‘Collectie online’ van het Genootschap bij de 

Stichting Dioraphte gehonoreerd. Het gevraagde subsidiebedrag van  

€ 71.740,00 is geheel toegewezen. Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen in 

binnen- en buitenland steunt op het gebied van wetenschap en onderzoek, sociale initiatieven, 

natuurbescherming, podiumkunsten en cultureel erfgoed. Eerder al (2007) heeft Dioraphte het 

project inventarisatie archeologische collectie van het Genootschap gefinancierd. Het project 

beoogt de oude collectie van het Genootschap, ondergebracht bij verschillende Zeeuwse 

beherende instellingen, in context online te presenteren en de oude dwarsverbanden virtueel 

terug te brengen. Voorwerpen van dezelfde schenker komen dan weer bij elkaar. De subsidie 

maakt het mogelijk dit te realiseren in 2019 als het Zeeuws Genootschap 250 jaar bestaat.  

Wat de collecties betreft is beslist tot de acceptatie van diverse schenkingen van bijzondere 

objecten.  

Dit jaar waren dat: een bijzondere kaart van het dorp Schoondijke, een zevental kinderboeken 

uit het begin van de vorige eeuw, het boek "De geschiedenis van het huis De Dry Clavers aan 

de Vlissingsestraat te Middelburg", geschreven door Francoise de Nooijer en Barend Puype, 

een aantal juridische werken uit de achttiende en negentiende eeuw, en een tweetal werken 

over landmeten. Onder de schenkingen bevindt zich  ook een exemplaar van de Code 

Napoleon (Paris, 1810) en zeven fragmenten van vuurdovers, afkomstig uit het verdronken 

land van Rilland. Daarnaast is dit jaar een mooie aankoop gedaan vanuit het fonds voor 

verzamelingen. Het is een bijzonder boekwerk, namelijk een in 1785 in Vlissingen gedrukt 

antwoord op een prijsvraag, in 1780 uitgeschreven door het Genootschap voor rekening van 

het Bataviaasch Genootschap. Deze verhandeling van de Franse ingenieur M. Garnier de St. 

Julien over de scheepvaart werd met goud bekroond. Van dit werk zijn verder maar twee 

exemplaren bekend, één in de Bibliotheque Nationale te Parijs en één in de bibliotheek van de 

Amerikaanse Yale University.  

In 2017 is ook voor het eerst sinds lange tijd weer een werk uitgegeven in de serie werken. 

Het gaat om "Het leven van Jezus in Veere en omstreken" met tekeningen van  Reimond 

Kimpe, ingeleid en toegelicht door Lo van Driel. 

Het 250-jarig bestaan in 2019 van het Genootschap kwam regelmatig aan de orde. De 

voorzitter maakt deel uit van de Stuurgroep Jubileum en heeft vergaderingen bijgewoond van 

de ten behoeve van het jubileum ingestelde werkgroepen en commissies, die hun plannen 

nader vorm hebben gegeven. 

 Voor het academisch jaar 2017-2018 is de aanstelling van Dr. H. Zuidervaart als fellow, in 

het kader van het fellowship van het Genootschap aan de University College Roosevelt, met 



een jaar verlengd. In dat kader heeft de heer Zuidervaart de tweede Blaaubeenlezing gegeven 

over “De interactie tussen wetenschappelijke liefhebbers en academici in het Zeeland van de 

16e tot de 19e eeuw”. 

Op 10 september 2017 werd op landgoed 'Moesbosch' opnieuw een bijeenkomst 

georganiseerd, getiteld 'Conservatoren aan tafel'. De leden konden daar met vragen en 

voorwerpen terecht bij de conservatoren. Na afloop heeft de heer Lo van Driel een lezing 

verzorgd over zijn boek “Het leven van Jezus in Veere en omstreken” en over Reimond 

Kimpe. 

Op 3 november 2017 werd de vrijwilligersmiddag gehouden in het Zeeuws Museum als blijk 

van waardering voor alle mensen die zich inzetten voor het Genootschap. Alle vrijwilligers, 

alsmede de nieuwe leden van het Genootschap ontvingen daarvoor een uitnodiging. 

Op 18 november 2017 werd weer de Genootschapsdag georganiseerd. Een aantal 

conservatoren van het Genootschap gaf een toelichting op de in het Zeeuws Museum, al waar 

de dag werd gehouden, tentoongestelde objecten uit de Genootschapscollectie, waarvan een 

aantal behoren tot collectie die is aangewezen tot beschermd cultuurgoed. 

Er zijn twee algemene ledenvergadering gehouden, te weten op 30 mei en op 21 november 

2017. Na de ledenvergadering van 30 mei heeft drs Peter van Druenen, voorzitter a.i. van de 

Werkgroep Cultuurhistorie, een lezing  geven met als titel 'De onstuimige relatie tussen 

Middelburg en Vlissingen (door de eeuwen heen)'. Na de ledenvergadering van 21 november 

heeft de uitreiking van de Roggeveenprijzen 2017 plaatsgevonden. 

De Roggeveenprijs wordt door de werkgroep Cultuur Historie van het Zeeuws Genootschap 

elke twee jaar uitgereikt aan studenten die een Masterscriptie of een onderzoekspaper hebben 

geschreven over een Zeeuws cultuur-historisch onderwerp. Voorwaarde is dat de ingeleverde 

werkstukken positief werden beoordeeld aan een Nederlandse of Belgische universiteit.  

In het bestuur hebben de volgende mutaties en benoemingen plaatsgevonden.  

H.G. Joziasse trad af als theasauriër en de heer P. van Druenen trad als zodanig toe tot het 

bestuur. De Algemene Ledenvergadering heeft in haar ledenvergadering van 21 november 

2017  besloten om de Genootschapspenning toe te kennen aan H.G. Joziasse wegens zijn 

grote verdiensten voor het Genootschap. 

 

Administratie 

De functie van administratrice werd wederom vervuld door J.F. Adriaanse. 

 

Lidmaatschap/leden 

Aan het begin van het verslagjaar telde het Genootschap 737 leden, met inbegrip van 

huisgenootleden. Er werden 37 nieuwe leden ingeschreven. In 2017 ontvielen de vereniging 

14 leden door overlijden, te weten M.C.P. Huth-Duyvestijn, Dr. H.T.  Planteydt, F.  Wattel, 

Mevr. J.S.  Beinema-Pars, P.E. Greven, P.A. Wilderom, Mw. A.M.L. Heering, Th.A. 

Vermeulen, Drs. J.P. Vaane, L.A. de Graaf, Drs. J.M.A. Kole, Ing. P. van Rooyen, Drs. 

M.M.L. de Rijcke, Drs. P.J. Smallegange. 42 Leden zegden het lidmaatschap op. Aan het eind 

van het verslagjaar telde de vereniging 718 leden, onder wie 24 huisgenootleden. Het ledental 

laat een gestage neerwaartse trend zien. In de afgelopen 25 jaar is het aantal leden meer dan 

gehalveerd. Het bestuur poogt om daarin verandering aan te brengen, onder meer door samen 

te werken met de Zeeuwse Connectie, een netwerk van Zeeuwen in en  buiten Zeeland. 

Degenen die aangesloten zijn bij de Zeeuwse Connectie zullen een aanbod ontvangen voor 

een gratis kennismakingslidmaatschap van het ZG. Het bestuur hoopt dat dat leidt tot  

betalende leden. Ook heeft het bestuur een brainstormgroep ingesteld die zich gaat buigen 

over een promotie- en communicatieplan voor het Genootschap. En het Genootschap is 

inmiddels te volgen op Facebook en Twitter.  

 

 

Coördinatiecommissie Verzamelingen over 2017 



In 2017 kwam de commissie vijfmaal bijeen. De bestuursvergaderingen van het Genootschap 

werden steeds bijgewoond door een der leden van de commissie. De voor- en 

najaarsvergaderingen van de conservatoren vonden plaats op 1 april en op 11 november 2017. 

Tijdens deze bijeenkomsten werd intensief met de conservatoren gediscussieerd over de opzet 

van een collectie database op de nieuwe website, waarbij de dwarsverbanden tussen de 

verschillende verzamelingen weer zichtbaar gemaakt zouden kunnen worden.  

Aan de rubriek over de verzamelingen in het tijdschrift Zeeland werd door de conservatoren 

bij toerbeurt medewerking verleend. De digitalisering van de handschriftencollectie binnen 

het Metamorfoze-project vormde gedurende het hele jaar een punt van aandacht. Als eerste 

kwam het archief van het KZGW in de loop van dit jaar online op de website van het Zeeuws 

Archief (www.zeeuwsarchief.nl). De herziening van het Vademecum voor conservatoren werd 

afgerond. In overleg met de thesaurier van het genootschap werd een reiskostenregeling 

opgesteld. 

 

Kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen 

In het verslagjaar werd verder gewerkt aan de systematische depotcontrole in het Zeeuws 

Museum. In 2017 stond het hout en aardewerk centraal. Als gevolg van deze controle kon een 

aantal ongenummerde objecten geïdentificeerd en genummerd worden, tevens werd 

informatie over de betreffende voorwerpen uitgewisseld met het Zeeuws Museum. Een 

achttiende-eeuwse schoolplak (inv.nr. G2309) bleek na uitlening door het Zeeuws Museum 

aan het Historisch Museum de Bevelanden verdwenen. De vermissing was aanleiding tot 

aanscherping van het protocol bij het uitlenen van objecten aan derden. 

Handschriften 

In januari is het tweede gedeelte van de handschriften overgebracht naar het Zeeuws Archief. 

Daartoe is een eerstelijnsconservering uitgevoerd en is alles gedigitaliseerd. Deze 

werkzaamheden namen een groot deel van het jaar in beslag omdat het deze keer om 

omvangrijkere handschriften ging dan bij de eerste zending. Na een uitvoerige controle op 

volledigheid, volgnummering, inhoud bestanden, opvolging scaninstructie, beeldtechnische 

aspecten  etc. zijn alle scans inhoudelijk goedgekeurd en eind 2017 verstuurd. De scans van 

de handschriften zullen hierna in één keer online gezet worden.  

Voorgesteld werd om het project uit te bereiden met de verzameling Ermerins-Wildschut, 

1570-1795, ca. 2 meter. Dit archief is afkomstig van Jacobus Ermerins (1725-1795), commies 

van 's lands magazijnen en gedelegeerd rechter te Lillo. Ook werd voorgesteld, om de serie 

Handschriften van het Genootschap compleet te maken en de  scans betreffende de collectie 

C.J.M. Nagtglas mee te nemen in de beschikbaarstelling. 

Ook het Archief van het KZGW is nu helemaal gedigitaliseerd. Na inhoudelijke en technische 

controle staat dit gehele Genootschapsarchief sinds eind november op de site van het Zeeuws 

Archief: Archief KZGW, toegangsnummer 26. Met de digitalisering en beschikbaarstelling 

hoopt het Genootschap de toegankelijkheid van haar papieren erfgoed voor gebruikersgroepen 

te vergroten. Om fysiek verval tegen te gaan wordt de inzage van dit materiaal beperkt. Toch 

zal de collectie ook in de toekomst toegankelijk blijven voor onderzoekers met specifieke 

vragen die met behulp van een digitale versie niet te beantwoorden zijn. 

Een delegatie van de Erfgoedinspectie heeft op 14 december een rondleiding gekregen, 

waarbij een aantal handschriften op de lijst van beschermd nationaal erfgoed werd bekeken. 

De contacten met de Zeeuwse Bibliotheek, i.c. met conservator Marinus Bierens, verlopen in 

een prima sfeer. 

http://www.zeeuwsarchief.nl/


Een bijzondere aankoop is het boek met de titel: Willem Lootens, De 150 psalmen en 

gezangen voor de stem, orgel en clavecimbel [Antwerpen, Middelburg] 1776. Het is een 

volledig gegraveerd psalmboek met de muziek in 161 koperplaten.  

 

Boeken 

Veel aandacht ging het afgelopen jaar uit naar het verzamelen van gegevens voor een proef 

met het project Collectie Online. De controle van de verzameling pamfletten van na 1795 

werd afgerond. Hierin werden weinig exemplaren gevonden die aan het Genootschap 

behoren. 

Voor de verzameling werd aangekocht het met goud bekroonde antwoord van de Franse 

ingenieur M. Garnier de Saint Julien (1785) op een prijsvraag die het Genootschap voor 

rekening van het Bataviaasch Genootschap in 1780 had uitgeschreven, getiteld: Mémoire en 

réponse à deux questions sur l'art nautique, proposées en 1781, par la Société Zélandoise des 

Sciences. 

Mevrouw van Dissel schonk naast een aantal juridische werken uit de negentiende eeuw ook 

de Schatkamer der Nederlandse oudheden (Haarlem, 1737) en twee werken over landmeten 

van/door [?] Johan Sems en Jan Pietersz. Dou (ca. 1620) en [door] Johan Hermann Knoop 

(1744). Van Françoise de Nooijer ontving het Genootschap De Dry Clavers en bewoners: van 

eind 17e eeuw tot 2017. Het familiefonds Hurgronje schonk: Reislustige Zeeuwsche 

Regenten: de reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar 

Londen in 1769, door Irene Storm van Leeuwen-van der Horst. Jhr. Mr. K.F.H. Schorer stond 

een 7-tal fraai geïllustreerde kinderboeken uit het begin van de vorige eeuw af. Herman 

Nijhuis schonk Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van 

Nederland in gebruik, Haarlem, 1774. 

 

Munten en Penningen 

Het afgelopen jaar is een deel van de collectie beschreven namelijk de Vlaamse petits deniers. 

Hierbij bleek dat zich in de collectie minimaal twee exemplaren bevinden waarvan slechts 

vier exemplaren bekend zijn. Al deze munten zijn afkomstig uit het Zeeuwse kustgebied. Het 

gaat om twee munten van hetzelfde type met een omschrift dat gelezen kan wordt als 

“Inbrich”. De munten uit de Genootschapscollectie hebben een gewicht van 0,3 gram en zijn 

daarmee op Hollandse voet geslagen.  

Verder vordert de determinatie en registratie van de muntencollectie gestaag. Op dit moment 

zijn alle munten uit de Volle Middeleeuwen gedetermineerd en geregistreerd. In het komende 

jaar zullen ook de Romeinse en Vroeg Middeleeuwse munten worden ingevoerd. 

 

 

Landzoogdieren 

Voor de collectie landzoogdieren bestaat zowel nationaal als internationaal belangstelling. 

Diego Alvarez-Lao, Universiteit van Oviedo (Spanje) deed onderzoek aan fossiele 

overblijfselen van hoefdieren. Jan Boshamer, vleermuisdeskundige te Den Helder, 

bestudeerde de aanwezige vleermuissoorten en Jan van der Made, Nationaal Natuurhistorisch 

Museum te Madrid, verrichtte onderzoek aan de herten- en runderbeenderen. Bij onderzoek 

naar de in de collectie aanwezige menselijke schedels bleek dat niet alle schedels die De Man 

in Zeeland verzameld had, in de Tweede Wereldoorlog verloren zijn gegaan. Een aantal is 

bewaard gebleven in het Instituut voor Anatomische Pathologie van de Universiteit Leiden. 

Ook is gezocht naar de huidige verblijfplaats van de holenbeerschedel die sinds begin jaren 

‘80 vermist is. Deze is helaas niet teruggevonden. 
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Aan de voorbereidingen voor een tentoonstelling in Zierikzee, ter gelegenheid van het 250-

jarig bestaan van het Genootschap, werd aandacht gegeven en verder is tijd besteed aan het 

herinventariseren en waar nodig opnieuw rangschikken van de collectie.  

 

Mollusken 

Lex Kattenwinkel schonk voor de Genootschapscollectie tien exemplaren van de fossiele 

schelp Laevastarte quiespacis gevonden op het strand van Baarland. De schelpen waar de 

soortsnaam nu aan verbonden is, zijn afkomstig van een boring in 2015 bij Baarland. 

Verder schonk Richard Bleijenberg, gids voor de groeve De Kauter in Nieuw-Namen, ter 

plaatsing in de Genootschapscollectie, twee uitzonderlijk fraaie en wetenschappelijk zeer 

interessante zee-egels Echinocardium cordatum en een steenafdruk van Arctica islandica. De 

conservatoren verkregen ook toestemming in de groeve zelf te verzamelen waarbij de 

collectie van het Genootschap onder andere nog werd verrijkt met enkele exemplaren van 

Chlamys opercularis en een juveniel exemplaar van Neptunea angulata. 

 

Overige naturalia  

Aandacht is besteed aan de xylotheek, een verzameling kleine houten plankjes, ooit aanwezig 

in het kabinet van de Middelburger P.J. Serlé en in 1806 aan het Genootschap geschonken. De 

xylotheek, de oudste die in Nederland bewaard gebleven is, bevat plankjes van inlandse en 

West-Indische houtsoorten. Het onderzoek naar de vroegere conservatoren naturalia ten 

behoeve van op te stellen biografieën werd voortgezet. 

 

Bottenvistocht 

Op 15 juli werd de jaarlijkse bottenvistocht met de ZZ10 op de Westerschelde gehouden ten 

oosten van Terneuzen, in de put bij De Griete. Opgevist werden onder meer een erg zeldzaam 

en vrij goed bewaard gehoorbot (perioticum) van een zeer primitieve vinvisachtige 

(Parietobalaena), uit het midden-Mioceen (ca. 15 miljoen jaar oud). Ook bijzonder is een 

ribfragment van een soort zeekoe uit het Oligoceen. Het bot is afkomstig uit de Boomse klei, 

die op de bodem van de put bij De Griete dagzoomt. Verder werd uit hetzelfde tijdperk ook 

nog een ribfragment opgevist van een soort zeeschildpad. Daarnaast werden nog een aantal 

interessante schedelfragmenten van walvissen naar boven gehaald. Het opvallendste goed 

bewaard gebleven schedelbot was afkomstig van een vrij grote soort noordkaper. Een 

overzicht van alle opgeviste botten en andere voorwerpen is te vinden in bijlage 1 (zie […]). 

Tijdens de bottenvistocht is een aantal mollusken (schelpen) opgevist, meest fragmenten; een 

mooie gave platte klep Pecten complanatus was deze keer het topstuk. De volledige lijst staat 

vermeld in bijlage 2 (zie […]). De bottenvistocht leverde ook een aantal gesteenten op: zie 

hiervoor bijlage 3. 

 

Volkenkundige voorwerpen 

Onder de nu beschermde voorwerpen bevindt zich een groot aantal volkenkundige 

voorwerpen. In de achttiende-eeuwse collectie zijn dat onder meer de bekende Egyptische 

mummie en Japanse en Indische voorwerpen geschonken door Adriaan Moens. Andere 

aansprekende voorwerpen zijn de West-Indische indianentooien en de bewaard gebleven 

nalatenschap uit Tibet en Nepal Samuel van de Putte. De later verworven topstukken 

betreffen de collectie gebruiksvoorwerpen en kledingstukken van de Zwartvoet-indianen 

afkomstig van Meinard Sprenger, de West-Afrikaanse voorwerpen van C.J.M. Nagtlas en de 

voorwerpen uit Zuid-Afrika en Bengalen verzameld door J.R. Vos. Tenslotte zijn er nog drie 

losse topstukken etnografica uit Nederlands-Indië als beschermd aangewezen: een badek met 

zilverbeslag uit Celebes, een ritueel gesmede kris uit Java en een stenen hoofd van een 

Javaanse tempelwachter. 

Onderzoek wordt verricht naar de drie achttiende-eeuwse indianentooien van het Zeeuws 

Genootschap.  

Voor de catalogus van alle etnografische objecten is verder gegaan met het verzamelen van 

gegevens aan de hand van het archief van het genootschap. 



 

Archeologische voorwerpen 

Voortgang wordt gemaakt met het inventariseren en registreren van de collectie, hierbij 

assisteert en fotografeert Gemma van der Hoogte. Archieven van verschillende instanties 

worden geraadpleegd om gegevens van deze oude collecties boven water te krijgen. 

Op 3 februari zijn aangekocht zeven vuurdovers, kleine dikke dekseltjes met een stevige 

knop, afkomstig van het verdronken land van Oud Rilland.  

Van april-2017- april 2018 werd in het kader van de viering ‘Middelburg 800 jaar 

stadsrechten’ een educatieve tentoonstelling verzorgd in de keukenkasten van het 

keldergewelf in het van de Perrehuis in de Wagenaarstraat in Middelburg. Het Historisch 

Museum de Bevelanden in Goes richtte een opstelling in over verdwenen dorpen in de 

gemeente Borssele. Uit de archeologische collectie van het Genootschap zijn er enkele 

objecten te zien afkomstig van  het Hoge Huis van Sinoutskerke en van het kerkhof van 

Coudorpe. De expositie ‘De Romeinse Kust’ langs de Nederlandse kust eindigde in het 

Zeeuws Museum. Het Genootschap leverde voor de tentoonstelling uit het binnenland van 

Walcheren o.a. briquettage-materiaal, gebruikt voor de zoutwinning, een spinsteen en een 

weefgewicht.  

Tim Clerbaut kwam naar het depot van het Zeeuws Museum om voor onderzoek de Romeinse 

dakpannen en ander Romeins bouwmateriaal te bestuderen. Letty ten Harkel van de 

Universiteit van Oxford fotografeerde enkele fibulae. Jasper Boelsma, maakt een 

inventarisatie van vroegmiddeleeuwse Nederlandse zwaarden. 

Ruilverkeer  

Het ruilverkeer beleeft nog steeds moeilijke tijden. Door het digitaal publiceren en de hoge 

verzendkosten wordt het voor de meeste partners moeilijk de ruilbestanden op peil te houden. 

De samenwerking met de Zeeuwse Bibliotheek verloopt goed, zo nodig is er overleg. De 

‘ijzeren stock’ is aangevuld met vijf exemplaren van elke uitgave van het Genootschap in 

2016. In het tijdschrift Zeeland is in elke aflevering een selectie uit de ontvangen publicaties 

gegeven. 

Historisch-Topografische Atlas Zelandia Illustrata 
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