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T W E E EEIIWEN ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN: 
1769-1969 

In het toenmaals van het Nederlands vaste- en moederland afgezonderd levend 
eilandengebied Zeeland kwam in 1769 een vereniging tot stand die zich het Zeeuwsche 
Genootschap der Wetenschappen noemde. Niets minder dan dat. Het was een bewijs 
van materiele zelfstandigheid en van geestelijk zelfbewustziin. De hercn vestigden de 
retel van hun werkzaamheden te Vlissingen bij de Schelde, daar waar Nederland op 
rijn gewone manier in kontakt treedt met de buitenwereld, te weten langs de zee. 

Een van diegenen die bij de wicg van het Genootschap stonden was Leendert Blomme 
(1727-1788) bioloog, te Middelburg een zeer werkzaam man met grote belangstelling 
voor het wetenschappelijk leven en de wetenschappelijke stromingen van zijn tijd. Het 
Zeeuwsch Genootschap werd in de negentiende eeuw naar Middelburg verplaatst, waar 
het thans een museum met archief en biblicthcek bezit. Het draagt in grote trekken nog 
steeds hetzelfde karakter, en streeft dezelfde doeleinden na als middelpunt van we
tenschappelijke gevormden en gelntcresseerden in Zeeland. 

Op 26 September 1969 werd te Vlissingen en te Middelburg de tweedc eeuwver-
jaring van het Genootschap herdacht. Het bcgon in de eerste stad met een algemene 
ledenvergadering, waarop de voorzitter in het bijzonder de werking van zijn verenignig 
in de laatste vijftig jaar in het licht stelde Er werden een drietal ereleden benoemd. 
on de Kommissaris van dc Koningin in de Provincie Zeeland decide mede dat de 
vorstin als blijk van waardering het predikaat « Koninklijk » aan het vierend Genoot
schap had verleend. 

Voorts werd een gcschenk van 8000 gulden door de jubileumkommissie anngeboden. 
Het zai de werking van het Genootschap en van zijn vcrschlllende afdelingen in belang-
rijke mate helpen financieren, zodat het devies «Non sordent in undis» in een flinke 
materiele steun kan omgezet worden. 

Des namiddags werd voor een bomvolle zaal in het Scheldekwartier de feestrede 
gehouden door Mr. Louis Roppe, gouverncur van Belgisch Limburg over : Willem I 
koning der Verenigde Nederlanden. Het was het hoogtequnt van de dag; vooral de 
Noordnederlanders hebben gesnoept van de meestcrlijke wclbespraaktheid en de dege-
lijke historische kennis van de Zuidncderlandse hogc ambtenaar. 

Er was te Middelburg een ontvangst door het Provincinal Bestuur van Zeeland in 
de Statenzaal der Oude Abdij; er waren recepties en mogelijkheid tot bezoek aan het 
Zeeuws Museum, enz... 

Als blijvende hcrinnering aan het tweehonderdjarig jubileum werd een gedenkboek 
uitgegeven en aan de leden toegestuurd, rijk gedrukt op glanzend papier en overvloe-
dig verlucht, 165 biz.. Het dokument slaat de brug van 1769 tot 1969 en laat iets zicn 
van historic en leven in Zeeland in de afgelopen twee eeuwen; het heeft daartoe 
geput uit het rijke bezit van het Genootschap. Het behandelt o.m. de monumenten 
en de bouwkunst in Zeeland, wat verdwenen en wat behouden bleef, het toont ons 
dc landbouw op een keerpunt, het verleden en de toekomst van het ekonomisch Schcl-
delandschap. 
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Het gedenkboek werpt een blik op de werkgroepen van het Zeeuwsch Genootschap. 
o.m. geschiedenis en archeologie, palaeontologie .landschapsvorming, taalkundige en 
juridische studie. Het Genootschap geeft ook een bulletin uit met dc mededelingen van 
de Zeeuwse Vereniging voor dialektondcrzoek, en is betrokken bij de hoofdredaktie van 
de Zeeuwse Encyklopedie die volop aan het werk is. 

De ledenlijst van heden vermeldt 696 namen in Zeeland. 267 buitcn Zeeland en 17 
buiten Nederland. Er is ook een lijst van de vcrhandelingen en de werken die door 
het Zeeuwsch Genootschap werden uitgegeven in de loop van de tweehonderd jaar, 
gevolgd door registers van de auteurs, van de aardrijkskundige namen en van de 
onderwerpen. 

Wij vinden het al met al een veelkleurig en enig panorama op twee eeuwen 
intensieve aktiviteit. Het loopt over zeer diverse onderwerpen van de geneeskunde, de 
dicrkunde en de plantkunde, zowel over baarmocderweeen als over luchtgesteldheid, 
salamanders en oesters. over logaritmen, over de wisselkoersen en de prijsverhandelin-
gen, over het recht van dijkvelling, over de zclfontvlamming van fosfor en de honder-
den andere wetenschappelijke problemen waarover de Zeeuwen zich in de loop van 
die tweehonderd jaar in studie en vorsing gebogen hebben. Het is een weergaloze 
dokumentatiebron voor al diegenen die over dc geschiedenis van de wetenschap en haar 
beloop in die uithoek van de Nederlanden een onderzoek zouden willen ondernemen. 

Het is een afspiegeling en een weerkaatsing van de geestesstromingen uit de gehele 
wereld op een heel Heine oppcrvlaktc van de aardbodem waar een volk leeft. dat 
zijn bakcrmat op de wntcicn van de Ocennn met schrandcrheid en vlijt heeft vcroverd 
en ze nog bcstendig moet bcveiligen. in letterlijke trouw aan zijn lijfspreuk waarnaar 
het zijn dagelijks leven inricht iLuctor et eraergo. 

Het bestaan van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dat zich gehand-
haafd heeft in een periodc en in een landstrcek waar het waarachtig nict aan geeste-
lijkc schommelingen. staatkundige en ekonomische revoluties .oorlogen en bezettingen, 
water.snood en epidemici^n ontbrokcn heeft. is een boeiend en belangwekkend verschijn-
sel. Dat zevcnhondcrd mcn.scn van tcr plaatse zich thans nog als lid opgcven, dat er 
ook een kleine driehonderd van buiten Zeeland een geestelijk kontakt met het Genoot
schap onderhouden en belang willen blijven stellen in de werkzaamheden van een 
provinciale elite, die denkt en vorst op een zijstrook en op een tamelijke af.stand van de 
hoofdroutes van het akademisch verkeer, is een fenomcen van betekenis. 

Gelsoleerd zijn op een ciland heeft thans vecl, zoniet allcs van zijn zin verloren, 
doch zelfs in het verleden was de Zeeuwse isolering geen intellektueel isolement, en nog 
veel minder een intellektueclc verarming. Wetenschappelijke belangstelling laat zich 
niet bcperken, laat zich nict breidelen. De geest waait waar hij wil. Hij heeft over 
Zeeland flink gewaaid in de laatste tweehonderd jaar. Hij moge er nog lang en hevig 
waaien, over polders, dijken en zcegaten. En een onderzoek bezielen dat de faam van 
de geestelijke bewogenheid van de Zeeuwen hooghoudt. 

Voor een wetenschappelijke vereniging is oud zijn een eretitel. en een stuwkracht 
als zij zich maar met de jeugd laat mecdrijven, door de jeugd laat opnemen, en met de 
jeugd wil meegroeicn. Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen heeft zich door 
de zin van dat Goethewoord in het verleden laten leiden; het ziet er naar uit dat de 
Zeeuwen het in de toekomst voort zullen doen. L. Elaut. 
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