Jaarverslag 2017 commissie Tijdschrift
De commissie Tijdschrift bestond in 2017 uit Peter Noordermeer
(eindredactie), Ineke van den Broek, Regina Bolderman en
Jeroen Padmos.
In 2017 mocht de commissie zich wederom verheugen in een
groot aantal ingezonden artikelen. Daarnaast ontvingen wij
aanvullingen op de bijdragen, reacties op raadfoto’s in de
rubriek ‘Wie bin dat noe…?’. Ook stelden enkele onderzoekers belangeloos hun
(archief)vondsten ter beschikking stelden voor publicatie. Driemaal achtereen
kon daardoor een zeer interessant blad uitgegeven worden. Voor het eerst werd
een themanummer uitgegeven dat in het teken stond van religies op SchouwenDuiveland. Nummer 150 verscheen met een full colour kaft.
In de nummers 148 tot en met 150, de vorig jaar verschenen exemplaren van
Stad en Lande werden achtereenvolgens gepubliceerd:





























Peter Noordermeer, Basisschoolproject ‘Mijn Stad en Lande’
Peter Noordermeer, ‘Goed gereformeerd’. De roerige geschiedenis van
de Gereformeerde Kerk in Nieuwerkerk
Rinus van Langeraad KAzn., Evacuatieperikelen ’44-’45
Peter Noordermeer, ‘Wie bin dat noe?’
Jan Kroesen, ‘Door ’t Vrije onze gevangenschap tegemoet’
Jeroen Padmos, ‘Uut de pepieren’. (Schier)eilandman
Peter Noordermeer, Een oude degelpers als familiestuk
Jan de Jonge, Hôtel Schraver, ‘grote tuin met amusementen’
Jan Kouwen, Foutje in Kroniek 2016
Anita de Munnik, ‘Geen Brouwerseiland!’
Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag van de najaarsledenvergadering
Huib Uil, De Nadere Reformatie op Schouwen-Duiveland
Jan Kouwen, Species Zirixea Judaica of toch de synagoge Schurkzee?
Rinus van Langeraad KAzn., Multireligieus Oosterland
Ineke van den Broek, Kiezen of delen. Katholieken in Zierikzee omstreeks
1600
Trianda Yuliasty, Schouwen-Duiveland in de ogen van drie moslima’s
Jan Kouwen, De kerkcent
Peter Noordermeer, ‘Wie bin dat noe?’
Jeroen Padmos, Uut de pepieren. Verkoop van joods onroerend goed: de
Zierikzeese middenstand deed zaken
Peter Noordermeer, Stad en Lande: ‘Geen zonnepark bij Dreischor’
Ineke van den Broek, Vier eeuwen vriendschap op papier. Verborgen geluk
Peter Noordermeer, Boek over collaboratie op Schouwen-Duiveland. ‘Er
waren echte schurken bij’
Rinus van Langeraad KAzn., De twee kikkerfonteinen van Zierikzee
Jan de Jonge, De nonnen van de Cornelia
Jeroen Padmos, ‘Wie bin dat noe?’
Jeroen Padmos, ‘Uut de pepieren’. De postdienst op Schouwen-Duiveland
Peter Noordermeer, ‘Turbulente tijden’. Onthullingen uit het Zierikzeese
weeskamerarchief
Joyce van Dijke-Vermeulen, Verslag ledenvergadering 21 april 2017 MFC
Zierikzee.

Een overzicht van deze bijdragen is eveneens opgenomen op de website van de
Vereniging. In 2017 verzorgden Jeroen Padmos en Gabri de Groot de
internetredactie.
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 ons
heeft bijgestaan bij het samenstellen van Stad en Lande. Niet in de laatste plaats
zijn wij dank verschuldigd aan Marian van Alphen van TSTP te Brouwershaven
voor de vormgeving van het blad. Het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te
Zierikzee bedanken wij voor de prettige samenwerking en het beschikbaar stellen
van beeldmateriaal.

