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Agenda

Afhalen van het (voor leden gratis) jubileumboek
Van Wijs en Waan

Voor de leden die niet aanwezig waren op het jubileumfeest van 15 juni, 
bestaat de  mogelijkheid om het jubileumboek ‘Van wijs en waan’ af te halen 
op het kantoor van het Genootschap: ZB Planbureau en Bibliotheek van 
Zeeland, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg: 

dinsdagen en donderdagen 
(tussen 10 en 12 uur)

Wanneer u op deze dagen en/of tijdstippen niet kunt, bestaat de mogelijkheid 
om het af te halen bij de klantenservice op de begane grond. Wel eerst 
hiervoor contact opnemen met het secretariaat (0118-654347). 
Bent u niet in staat om het boek zelf af te halen? 
Stuur dan een email naar ons secretariaat: info@kzgw.nl. 

Het boek is voor niet-leden te koop bij de boekwinkel voor € 24,95. 
Wanneer niet-leden lid worden, krijgen zij het boek gratis.
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Verslag en foto’s van de jubileumviering 15 juni 2019

Met veel plezier kijkt het bestuur terug op de feestelijke viering van het 250-jarig bestaan op 15 juni jl. 
in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Naast onze beschermvrouwe HKH Prinses Beatrix woonden ca  
400 genodigden en leden de viering bij. Het jubileumboek “Van wijs en waan, 250 jaar verzamelen”, 
werd gepresenteerd en het eerste exemplaar werd door de auteur, conservator Katie Heyning aan prinses 
Beatrix aangeboden. Het digitale platform Collectie Online werd gelanceerd evenals de prijsvraag voor 
de jeugd over energietransitie, de Young Energy Society Challenge. 
Het bestuur dankt iedereen die zich heeft ingezet om deze viering tot een succes te maken.
Meer afbeeldingen (gemaakt door Scherp Fotografie) vind u op onze website: www.kzgw.nl.

Collectie Online voor iedereen toegankelijk

Een ander hoogtepunt op 15 juni was de presentatie 
van de Collectie Online, door de conservatoren Erik 
van der Doe en Katie Heyning. Op deze website is een 
begin gemaakt met het virtueel weer bijeenbrengen 
van de verschillende collectie onderdelen van het 
Zeeuws Genootschap en is naast informatie over de 
stukken ook informatie over de schenkers te vinden. 
In totaal bezit het Zeeuws Genoot schap circa 250.000 
objecten, verdeeld over verschillende collecties die 
in bruikleen zijn gegeven aan een viertal Zeeuwse 
instellingen. Hiervan is nog maar een klein deel 
verwerkt. U kunt de Collectie Online raadplegen op 
kzgwonline.nl.
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YESC, het Jongerenproject van het Genootschap

De jubileumviering op 15 juni werd afgesloten met de presentatie van prof. dr. Barbara Oomen over 
het jongerenproject van het genootschap: de Young Energy Society Challenge (YESC). Alle Zeeuwse 
jongeren worden in september uitgedaagd met de vraag: “Bedenk een concrete en effectieve maatregel 
voor de energietransitie”.  Voor deze jongerenprijsvraag kreeg het KZGW een subsidie van € 450.000 
van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen, de helft van het projectbudget. Team YESC, met vier 
medewerkers, bereidt samen met het hele Zeeuwse onderwijs de challenge voor met workshops en 
cursussen. In december 2019 vindt het grote YESC festival plaats, waar de prijswinnaar gekozen worden. 
Zo wordt een nieuwe generatie betrokken bij de Genootschapstraditie van vrij denken, breed kijken en 
oplossingsgericht werken.

Jubileumtentoonstelling Zierikzee geopend: Expeditie Zeeuwse ijstijd

Nog tot november 2019 zal in het Stadhuismuseum een tentoonstelling plaatsvinden van de 
fossielencollectie van het Genootschap. Dit is een bijzondere collectie die een groot deel van de 
landfauna van het Pleistoceen omvat 
en ook de zeezoogdierfauna van oudere 
periodes. Doel van de tentoonstelling is 
om het publiek kennis te laten maken 
met de wetenschappelijke rijkdom van 
de Genootschapscollectie, en mensen 
een inkijkje te geven in het leven in het 
Pleistoceen en hoe Zeeland er in die tijd 
uit heeft gezien. We nemen de mensen mee 
op safari langs mastodonten, mammoeten, 
reuzenherten, steppewisenten en al het 
moois dat de collectie te bieden heeft!
Lokatie: Stadhuismuseum Zierikzee,  
Meelstraat 6-8, 4301 EC Zierikzee.
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Catalogus jubileumtentoonstelling in Terra Maris  
nu te raadplegen op mobiele telefoon

Op 25 mei werd in museum Terra Maris te Oostkapelle de jubileumexpositie 
Vikingen op Walcheren? vondsten, verhalen, feiten en fabels geopend. Van 
deze expositie is nu ook de catalogus online beschikbaar: op de website van het 
Genootschap én op uw mobiele telefoon: https://kzgw.nl/walichrum. 

Aanwinst. Waarderingspenning Zeeuws Genootschap  
voor Frederik Nagtglas

Frederik Nagtglas (Utrecht 1821- De Bilt 1902) is na zijn studie in Delft in Middelburg geplaatst als 
arrondissements-ijker en burgerde daar al snel in. Naast gemeenteraadslid werd hij lid van het Zeeuws 
Genootschap en actief als bibliothecaris, conservator en bestuurslid tussen 1862 en 1884. Hij heeft 
in het museum in de Wagenaarstraat de oude Zeeuwse kamer ingericht. Van grote waarde zijn zijn 
catalogi voor de Zelandia Illustrata, de boekenverzameling van het Genootschap en het vierdelige 
Levensberichten van Zeeuwen.

Als dank voor al zijn werk besloot het bestuur 
hem ofwel een gouden medaille ofwel een ver-
gulde zilveren medaille en een kunstwerk aan 
te bieden. Nagtglas koos voor het laatste. De 
schilder W.J. Schütz kreeg opdracht een kunst-
werk te maken met als onderwerp een gezicht op 
Middelburg, als aandenken aan de stad waar hij 
zo actief is geweest. In November 1884 is hem het 
kunstwerk en de penning aangeboden.

In 1987 heeft het Genootschap het kunstwerk aan kunnen kopen en is het in bruikleen bij het Zeeuws 
Museum. Met de recente aankoop van de bijbehorende waarderingspenning is de gift weer compleet.

Aanwinst. Twee penningen: (1) Watersnood 1953, (2) Deltawerken 1958

Ook in deze warme zomer blijven onze conservatoren opletten. Zo werden er twee voor Zeeland zeer 
belangrijke munten ter verkoop aangeboden. De beslissing was snel gemaakt: doen! Een schitterende 
aanvulling op onze collectie:

1. Watersnoodramp 1953: Gietpenning, Brons, 60 mm
Medailleur: Oswald Wenckebach (1895-1962) is vooral bekend als vormgever van de omloopmunten 
geslagen tussen 1948 en 1980 door de Munt in Utrecht. (Wilhelmina / Juliana), maar heeft daarnaast 
ook vele penningen ontworpen. De voorzijde laat een watervlak zien waarin een mens vecht voor 
zijn leven, de armen machteloos omhoog. De keerzijde laat Noach’s duif zien, met olijftak, met het 
kantschrift NIL DESPERANDUM (Wanhoop nooit). De Vereniging voor Penningkunst heeft deze 
penning uitgegeven om financiële hulp te kunnen bieden aan de slachtoffers van de watersnood.  
Van deze penning zijn 387 zilveren en 1954 bronzen exemplaren verkocht, er kon een bedrag van  
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f 18.450 aan het Nationaal Rampenfonds worden afgedragen dankzij de belangeloze medewerking van 
Wenckebach.

2. Start Deltawerken 1958: Slagpenning, Brons, 60 mm
Medailleur: Fred Carasso (1899-1969) De uit Italië afkomstige Carasso, gevlucht voor het fascisme in zijn 
land, was een virtuoos medailleur en beeldhouwer met een voorkeur voor een vaak puntige vormgeving. 
De voorzijde, die symmetrisch is opgebouwd beeldt vijf dijkwerkers in bijna grimmige beslotenheid uit. 
De middenfiguur, tweemaal zo groot als de vier anderen, is, net als de overigen, gekleed in een zware 
werkjas en zuidwester. Hij zet een steen op een stapel als symbool voor het dichten van de dijk, water 
is onderaan met wat golfjes weergegeven. Op de keerzijde wordt het drooggelegde land opgeroepen; zij 
geeft symbolisch het doel van de Deltawerken weer. Een kale stam, de overstroming symboliserend, 
wordt door de zon beschenen en vogels vliegen er langs heen. Eén draagt, als de duif van Noach, een 
prominente, rechte korenaar om aan te geven dat het land weer bebouwd zal gaan worden.

Extra jubileumtentoonstelling: ‘Op reis met Willem V:  
een vorstelijke reis door achttiende-eeuws Zeeland’

Omdat we maar één keer 250 jaar bestaan en alle tentoonstellingen, lezingen, jubileumbijeenkomsten en 
symposia tot nu toe op een grote publieke belangstelling konden rekenen, is besloten om nóg een extra 
tentoonstelling te organiseren: ‘Op reis met Willem V: een vorstelijke reis door achttiende-eeuws Zeeland’. 
Deze tentoonstelling is een gezamenlijk initiatief van het Zeeuws Genootschap en het Zeeuws Archief.

Prins Willem V van Oranje, de laatste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden, 
werd 250 jaar geleden de eerste protector van het Zeeuws Genootschap. In 1786 ondernam hij met zijn 
gezin en hofhouding een vorstelijke tournee door Zeeland. Hij bezocht de erudiete collectie van het 
genootschap. Voorname dames en heren nodigden hem uit voor diners en partijen op hun imposante 
buitenplaatsen. In dorpen en steden werd hij door inwoners feestelijk onthaald. Maar zijn bezoek leidde 
hier en daar niettemin tot onrust en opstootjes. 
Reis mee met Willem V en zijn gezin door 
achttiende-eeuws Zeeland aan de hand van 
prachtige prenten en tekeningen uit de Zelandia 
Illustrata, de oudste verzameling kaarten en 
prenten met betrekking tot de provincie Zeeland.

30 oktober 2019 – 2 mei 2020
Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4431 CK Middelburg 
(Openingstijden: maandag t/m vrijdag en elke 
eerste zaterdag van de maand, behalve januari: 
09.00-17.00 uur). 
Toegang gratis
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Agenda vanaf 5 oktober 2019

In 2019 bestaat het Zeeuws Genootschap 250 jaar. In de loop van het jaar vinden talrijke 
jubileumactiviteiten plaats. Informatie over alle activiteiten in 2019 vindt u op onze website 
www.kzgw.nl.

5 oktober Zeeuws Museum, Middelburg
Opening van de nieuw ingerichte Wonderkamers met als thema ‘Kunst en Wetenschap’.

5 oktober ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Middelburg
 Wetenschapsdag

30 oktober Zeeuws Archief Middelburg
 Extra jubileumtentoonstelling: ‘Op reis met Willem V: een vorstelijke reis door achttiende-

eeuws Zeeland’. De tentoonstelling duurt tot 2 mei 2020.

1 en 7 nov. 19.30 uur aula ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Middelburg
 Twee lezingen in samenwerking met het Natuurkundig Gezelschap Middelburg. 
 Het klimaat en alles wat ermee te maken heeft staat op dit moment centraal in de 

belangstelling en hoewel we dat via de media zelden horen  is er geen volledige consensus 
binnen wetenschappelijke kringen over de oorzaak ervan. Om die reden besloten het 
Zeeuws Genootschap en het Natuurkundig Gezelschap gezamenlijk twee lezingen over dit 
onderwerp te organiseren in de eerste week van november.
- De eerste lezing, onder auspicien van het KZGW, wordt door Prof. Salomon 

Kroonenberg gegeven op 1 november in de aula van de ZB| Bibliotheek van Zeeland. 
Prof. Kroonenberg is oud-hoogleraar Geologie aan de TU Delft en is thans hoogleraar 
aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hij is lid van de Werkgroep Geologie 
van het Zeeuws Genootschap. Hij noemt zichzelf een CO2-relativist en laat aan de 
hand van voorbeelden zien dat de terugtrekking van gletsjers en de zeespiegelstijging 
nog niet afwijken van de natuurlijke bandbreedte.

- De tweede lezing, op donderdag 7 november, is een geschenk van het Natuurkundig 
Gezelschap 1780 aan het Genootschap dat dit jaar 250 jaar bestaat. Prof. Wouter 
Peters is expert op het gebied van de koolstofcyclus en op dit moment betrokken 
bij onderzoek rond het modelleren van de atmosferische samenstelling. Tijdens de 
voordracht zal worden besproken hoe de CO2 toename in de dampkring zo’n grote 
invloed op het klimaatsysteem heeft, en waarom de toekomstvoorspelling van het 
klimaat bij verdere toename van CO2 door een aantal terugkoppelingen in het systeem 
zo lastig blijkt.

 Beide lezingen zijn vrij toegankelijk voor leden van het Genootschap en van het 
Gezelschap.
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20 november ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Middelburg
 Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Johan Francke over zijn 

nieuwste boek ‘Al die willen te kaap’ren varen. De Nederlandse commissievaart tijdens  
de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784’.

november Belfort, Sluis
 Opening tentoonstelling ‘Vaste voet in Vlaanderen. Kaarten en prenten uit de ‘Zelandia 

Illustrata’, over de verovering van Westelijk Staats-Vlaanderen in de eerste helft van de 
17de eeuw, tot 18 augustus.

23 november muZEEum Vlissingen
 Symposium ’75 jaar Slag om de Schelde’.

december Middelburg
 Presentatie jubileumbundel Genootschapsgeschiedenis. 

12 december Middelburg
 Eindpresentatie YESC (Young Energy Society Challenge), het jongerenproject van het 

Zeeuws Genootschap laat Zeeland schudden op haar ecologische grondvesten.

13 en 14 dec Middelburg
 Internationaal symposium ter voorbereiding op een Engelstalig boek over rol 

genootschappen zoals KZGW, bezien in diverse landen. 

11 jan. 2020 Belfort, Sluis
 Symposium ‘Zeeuws-Vlaamse iconen.  

Ondertitel: Culturele iconen in het Zeeuws-Vlaamse land’.
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Lopende jubileumtentoonstellingen

– Nog tot 19 oktober a.s. in het museum Het Warenhuis in Axel: Tentoonstelling “Kijk naar beneden, 
dan zie je meer” met fossielen en bodemvondsten in Zeeuws-Vlaanderen en de Westerschelde uit de 
collectie van het Zeeuws genootschap.

 

– Nog tot 26 oktober a.s. in het Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, Goes: 
Tentoonstelling “uitMUNTend” met bijzondere munten en penningen van het Zeeuws genootschap..

 

– Nog tot november a.s. in het Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, Zierikzee:  
Tentoonstelling “Expeditie Zeeuwse IJstijd” met fossielen uit de collectie van het Zeeuws 
genootschap.

– Nog tot 31 mei 2020 in Terra Maris, museum voor natuur en landschap, Duinvlietweg 6, Oostkapelle: 
Tentoonstelling “Vikingen op Walcheren? – vondsten, verhalen, feiten en fabels” met bijzondere 
objecten uit de archeologische collectie van het Zeeuws genootschap., met name vondsten van het 
strand Oostkapelle-Domburg.

Alle actuele en uitgebreide informatie over het jubileum kunt u vinden op onze website: www.kzgw.nl


