Jaarverslag 2016 commissie Tijdschrift
De commissie Tijdschrift bestond in 2016 uit
Peter Noordermeer (eindredactie), Ineke van den Broek en
Jeroen Padmos.
In 2016 mocht de commissie zich wederom verheugen op
een groot aantal ingezonden artikelen. Daarnaast
ontvingen wij aanvullingen op de bijdragen, reacties op
raadfoto’s in de rubriek “Wie bin dat noe…?” en konden wij
gebruik maken van onderzoekers die belangeloos hun
(archief)vondsten ter beschikking stelden voor publicatie.
Driemaal achtereen kon daardoor een zeer interessant blad uitgegeven worden.
In de nummers 145 tot en met 147, de vorig jaar verschenen exemplaren van
Stad en Lande; historische bijdragen en mededelingen van Vereniging Stad en
Lande van Schouwen-Duiveland werden achtereenvolgens gepubliceerd:
 Piet Dekker, Een erfenis met vraagtekens;
 André Flikweert, De artsenfamilie Keller te Oosterland en Zierikzee – een
vermogende familie in de 19de eeuw;
 Rinus van Langeraad KAzn., Van Weelweg K 73 naar Weelweg 3 en van
gemengd bedrijf naar recreatieboerderij;
 Wim Kesteloo, Per boot naar Nieuwerkerk;
 Piet Karman, Onverklaarbaar en onweerstaanbaar;
 Anita de Munnik, De Driestuiversopera;
 Rinus van Langeraad Kzn., De Gouden Koets kwam ooit naar Zierikzee;
 Piet Karman, Oosterschelde open!;
 Jan de Jonge, Van doktersfonds van den gemeentegeneesheer naar een
algemeen ziekenfonds;
 Michiel Verweij, Leuvense studenten uit Schouwen-Duiveland, deel IV:
Zierikzee 1485-1527;
 Edzard Gelderman, Geschiedenissen van Westenschouwen;
 Jeroen Padmos, Gids van Joods erfgoed in Nederland;
 Jan de Jonge, Het weeghuisje van Viane;
 Jeroen Padmos, De Statenbijbel van bakkersbaas Anthoni Meermans;
 Wim Kesteloo, Luchtgevecht boven Nieuwerkerk;
 Piet Karman, Goedkope koelkast, dure melk;
 Peter Noordermeer, Boek werpt nieuw licht op de slavenopstand op de
Neptunus;
 Rinus van Langeraad KAzn., Het gezin Der Weduwen-Der Weduwen.
Een overzicht van deze bijdragen werd eveneens opgenomen op de website van
de vereniging. De internetredactie werd in 2016 door Jeroen Padmos en
Gabri de Groot verzorgd.
De verzending van Stad en Lande werd voorbereid door de redactieleden in
samenwerking met Anita de Munnik, Joyce van Dijke, Cor van der Linde, Piet van
Beveren, Ria Geluk en Edzard Gelderman.
De redactie wil een speciaal woord van dank doen uitgaan naar een ieder die
haar heeft bijgestaan bij de samenstelling. Niet in de laatste plaats is zij dank
verschuldigd aan Petra Kostense van LNO drukkerij te Zierikzee. Petra heeft de

redactie jarenlang met raad en daad ter zijde gestaan bij de vormgeving van het
blad. Aan die samenwerking is met ingang van 2017 een eind gekomen doordat
de productie nu is ondergebracht bij TSTP in Brouwershaven.
Aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee is dank verschuldigd
voor de prettige samenwerking en het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

