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Verslag ledenvergadering Vereniging Stad en Lande 29 november 2019  
Nieuwe Kerk, Kerkplein 1 te Zierikzee 

Voorzitter Edzard Gelderman heet de aanwezigen welkom op de, zoals hij formuleert,  prachtige plek 
op ons mooie eiland die wilskracht en geestkracht uitstraalt. In het bijzonder worden de aanwezige 
ereleden Frans Beekman, Hugo Doeleman, Hans Erbrink,  David Schorer, Huib Uil en Peter Vleugel 
welkom geheten. De voorzitter opent de vergadering. 

De agenda voor vandaag en het verslag van de vergadering van 3 mei 2019 worden bij acclamatie 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
De volgende mededelingen worden door het bestuur gedaan:  
De voorzitter blikt met trots terug op de succesvolle jubileumviering die in het afgelopen jaar met 6 
jubileumactiviteiten centraal stond binnen onze vereniging. De geslaagde activiteiten werden 
mogelijk gemaakt dankzij het vele werk dat verricht werd in de diverse commissies en door de 
vrijwilligers. Het succes is af te leiden uit de vele aanmeldingen voor de jubileumactiviteiten, de 
aardige reacties daarop en de toename van het ledenaantal. Er zijn in het jubileumjaar 90 nieuwe 
leden ingeschreven.  
Het is duidelijk dat de goede PR heeft bijgedragen aan het succes, mede dankzij de welwillende 
medewerking en ondersteuning van Aad van der Woude (WereldRegio) en Jeroen van het Leven (Life 
Design). Als onderdeel van de PR voor de komende periode zal de nieuwe website van de vereniging 
Stad en Lande een belangrijke bijdrage gaan leveren. In het voorjaar van 2020 gaat de vernieuwde 
website online. De leden worden daarover nog geïnformeerd. 
 
Hierna wordt de begroting voor 2020 door penningmeester Christan Zantboer toegelicht:  

• Door de stijging van de contributiebaten in 2020, als gevolg van het hiervoor genoemde 
toenemend aantal leden, behoeft de contributie niet verhoogd te worden. Deze blijft €20,- 
voor 2020. 

• De uitgaven zijn iets gestegen. Meer leden betekent ook meer werkzaamheden dus meer 
uitgaven. Het bestuur probeert de kosten voor PR op een acceptabel niveau te houden.  

• De post onvoorzien is o.a. opgenomen t.b.v. de te verwachten drukwerkkosten als gevolg van 
een nieuw verenigingslogo. 

Nadat gebleken is dat niemand gebruik wil maken van de uitnodiging om vragen te stellen over de 
begroting, wordt per acclamatie ingestemd met de begroting 2020, inclusief het besluit betreffende 
de gelijkblijvende contributie voor dat jaar. 
 
Aize Meintema en Edzard Gelderman zijn aftredend en niet herkiesbaar in het bestuur. Joyce van 
Dijke-Vermeulen is ook aftredend, maar herkiesbaar. Zij wordt per acclamatie herkozen in het 
bestuur. 
De voorzitter geeft aan dat Anita de Munnik, na haar tijdelijk buitenlands verblijf, weer benoembaar 
is als bestuurslid. Anita is graag bereid haar bestuursfunctie weer op te nemen. Per acclamatie wordt 
zij benoemd als bestuurslid. Zij wordt door Edzard hartelijk welkom geheten in het bestuur. Het is het 
bestuur dat de functies intern verdeeld. De huidige voorzitter maakt er geen geheim van dat het 
bestuur de intentie heeft, Anita in het bestuur te ontvangen in haar oude functie als opvolger van 
Edzard Gelderman. De ledenvergadering onderstreept die intentie met een hartelijk applaus. 
Voor de vacature die binnen het bestuur ontstaat als gevolg van het aftreden van Aize Meintema, 
hebben zich nog geen kandidaten gemeld. Dit punt komt terug op de volgende ledenvergadering. 
Aize blijft voorlopig lid van de Monumentencommissie. 
 
Bestuurslid Christan Zantboer spreekt de beide aftredende bestuursleden Aize en Edzard toe met 
een korte terugblik op hun rol binnen het bestuur en eindigt met een persoonlijk woord van dank.  
In het bijzonder memoreert Christan het aantreden van Edzard Gelderman in 2014 als  
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- aanvankelijk -  plaatsvervangend voorzitter voor Anita. Tijdens het voorzitterschap van Edzard trof 
hem het droevig verlies van zijn partner. In de moeilijke tijd die volgde bleef Edzard zijn taken 
uitvoeren als voorzitter van de vereniging tot dit moment, waarop voorzien kan worden in het 
vervullen van de vacature. 
 
Na het overhandigen van de bloemen en de VVV-bonnen, keren we weer terug naar de vergadering. 
 
Ria Geluk maakt gebruik van de rondvraag in de vorm van een mededeling:  
In 2020 zal de vereniging Stad en Lande samen met andere organisaties stilstaan bij het herdenken 
van 75 jaar bevrijding. De leden zullen daarover nader geïnformeerd worden. De voorzitter dankt Ria 
en benadrukt haar inzet voor en rol binnen de vereniging: zonder haar waren wij “stekeblind”. 
 
Onder dankzegging aan de leden van de Commissie Jaarboek (Lydia Mol, Corstiaan Prince, Rob van 
Leeuwen, Jop Steenhof de Jong  en Huib Uil) informeert Wijnand Renden de aanwezige leden over de 
nieuwe Kroniek van het land van de zeemeermin 2019, de 44e uitgave van het  Jaarboek van de 
Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland. Deze uitgave kwam mede tot stand door een 
financiële bijdrage van: De Slavenkas Zierikzee, Stichting Nutsfonds Zierikzee, Camping Den Osse en 
Het Cultuurfonds Zeelandia. 

De voorzitter van de vereniging ontvangt het eerste exemplaar van de Kroniek 2019. Hij geeft aan dat 
hij weet wat er allemaal komt kijken bij en valt te regelen voor de totstandkoming van het Jaarboek. 
Mede dankzij de inzet van de commissieleden ligt er ook dit jaar weer een uitdagende nieuwe 
Kroniek en nog wel in een nieuw jasje.  
De zeven auteurs komen naar voren terwijl Wijnand Renden hen introduceert met een korte 
samenvatting van hun Kroniekbijdrage: 
  
Hugo Landheer beschrijft in zijn artikel de berging van drie Bataafse marineschepen, die in november 
1800 van hun ankers werden geslagen en op het strand en de dijken ten zuidoosten van Zierikzee 
belandden. Hoe pakte men in die tijd de berging aan, hoe werd de schade hersteld en wat waren de 
kosten? 

Marlies Jongejan laat in haar bijdrage zien, hoe in 1817 een ambitieus en gedetailleerd plan werd 
opgesteld om de zeevisserij vanuit Zierikzee nieuw leven in te blazen. Aan de hand van het 
scheepsjournaal van de sloep De Hoop wordt een visreis van ruim elf weken gevolgd. 

In de Zierikzeesche Courant van 11 februari 1831 stond onder de rubriek ‘Nieuwstijdingen 
Nederlanden’ het bericht hoe, waar en waarom de luitenant ter zee der tweede klasse, J.C.J. van 
Speyk, de kanonneerboot no. 2 de lucht in liet vliegen. Adri. P. van Vliet geeft in zijn artikel de 
Zierikzeese reacties weer op dit optreden van Jan van Speyk. 

David Schorer heeft een brief, door jkvr. Carla Joséphine de Jonge aan het Zeeuws Archief 
geschonken, getranscribeerd. Op 15 augustus 1852 zet jonkvrouwe Henriëtte de Jonge-van Breugel 
zich aan het schrijven van een brief aan haar dochter Mina, om haar verslag te doen van een 
gebeurtenis die haar al weken volkomen in beslag heeft genomen… 

Rob C. van Leeuwen beschrijft in zijn bijdrage hoe na drie eeuwen in 1877 weer nonnen in Zierikzee 
terechtkwamen, hoe zij o.a. lesgaven aan de bewaar-, brei- en naaischool met niet minder dan 160 
leerlingen. Bijzonder interessant is de beschrijving van de totstandkoming van het Sint Cornelia 
Liefdehuis. 

Jop G. Steenhof de Jong beschrijft de elektrificatie van Schouwen-Duiveland. Gezien de geringe 
bevolkingsdichtheid bleef de elektrificatie in Zeeland achter bij de rest van Nederland. De 
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problematiek die daarbij speelt, de aanleg van het net, het personeel, de tarieven, de invloed van de 
Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp wordt systematisch besproken.  

Ruim tachtig jaar geleden, op 25 januari 1939, werd in de sociëteit Concordia aan het Havenplein in 
Zierikzee de Vereniging Stad en Lande opgericht. Over de aanleiding bestaan hardnekkige 
misverstanden. Huib Uil geeft voor eens en altijd duidelijkheid in zijn Kroniekbijdrage. 

Ten slotte worden de auteurs bedankt door de voorzitter voor hun inzet en het te verwachten 
leesplezier van deze prachtige uitgave. De dankwoorden worden door Edzard in de stijl van de 
Kroniek afgesloten met een leuke anekdote over de historie  reden van verkoop van het slot 
Haamstede.  
 
Voorzitter Edzard Gelderman sluit de ledenvergadering. 
 
 
Na de pauze geeft prof. Jan Rotmans een wetenschappelijke onderbouwing van de motieven voor 
een in zijn ogen noodzakelijke duurzaamheidstransitie van Zeeland, toegespitst op Schouwen-
Duiveland. 
 
 


