
Jaarverslag 2019 commissie Tijdschrift 
 
De commissie Tijdschrift bestond in 2019 uit Peter Noordermeer 
(eindredactie), Ineke van den Broek, Regina Op de Beek en Jeroen 
Padmos. 
 
In 2019 mocht de commissie zich wederom verheugen in een groot 
aantal ingezonden artikelen. Daarnaast ontvingen wij aanvullingen 
op de bijdragen en reacties op raadfoto’s in de rubriek ‘Wie bin dat 
noe…?’. Ook stelden enkele onderzoekers belangeloos hun (archief)vondsten ter beschikking 
voor publicatie. Driemaal achtereen kon daardoor een zeer interessant blad uitgegeven 
worden. Opnieuw werden drie nummers fullcolour uitgegeven. In de nummers 154 tot en met 
156, de in 2019 verschenen exemplaren van Stad&Lande werden achtereenvolgens 
gepubliceerd: 
 

 Ilja Mostert, Bergen van belang. Mottekastelen op Schouwen-Duiveland; 
 Jan de Jonge, Waterbouwkundige Johan van Veen (1893-1959). Het jaar van Johan van 

Veen; 
 Rinus van Langeraad KAzn., Internationale hulpverlening in 1953 en 1954; 
 Kees Stoutjesdijk, Een stukje Stoofweg in Nieuwerkerk; 
 Rinus van Langeraad KAzn., Omme in Vromme; 
 Theo Coumans, Herinneringen aan de wederopbouw van Schouwen-Duiveland na de 

ramp; 
 Jeroen Padmos, Uut de pepieren. Lever een bijdrage aan historisch onderzoek naar 

het Volkspetitionnement 1878; 
 André Flikweert, Hennepteelt in Dreischor; 
 Huib Uil, In memoriam Joop van Loo (1934-2019); 
 Jeroen Padmos, Wie bin dat noe?; 
 Joyce van Dijk-Vermeulen, Verslag ledenvergadering 30 november 2018 Burgerzaal 

Gemeentehuis Zierikzee; 
 Ilja Mostert, De strandtent van Pieter Telle. De wieg van het kusttoerisme in Renesse; 
 Jeroen Padmos, Dreigende sloop van Napoleonschuur Scharendijke; 
 Jeroen Padmos, Wie bin dat noe?; 
 Ineke van den Broek, ‘Maer zullen in een herberghe gaen, daert hem genoegen sal’; 
 Jeroen Padmos, Rectificatie artikel ‘Waterbouwkundige Johan van Veen (1893-1959)’; 
 Rinus van Langeraad KAzn., Het heerlijk huys tot Oostersteyn,  

’s Heerenhof en De Abeelen; 
 Monumentencommissie Stad en Lande, Oorkonden voor geslaagde restauraties; 
 Ineke van den Broek, Uut de pepieren. Boer zoekt vrouw; 
 Jeroen Padmos, Schouwen-Duiveland herdenkt zijn oorlogsslachtoffers; 
 Rinus van Langeraad KAzn., De herkomst van de Schouwse familie Klompe; 
 Jeroen Padmos, Wie bin dat noe? Adopterend Amsterdam kwam naar Schouwen-

Duiveland (1954); 
 Jeroen Padmos, Uut de pepieren. Een rijkssubsidie voor Stad en Lande; 
 Wim en Ana Maria de Vrieze, Een oude boerderij aan de Pauwlijntjesweg; 
 John Vijgenboom, Verslag ledenvergadering 3 mei 2019 Dorpshuis De Schutse, Burgh-

Haamstede. 
 



 
De redactie wil een speciaal woord van dank doen uitgaan naar een ieder die ons heeft 
bijgestaan bij het samenstellen van Stad&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. 


