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In januari 2019 bestond het 
Koninklijk Zeeuws Genootschap 
der Wetenschappen 250 jaar. 
Het werd opgericht in 1769 als 

Genootschap ‘ter bevordering van 
wetenschapsbeoefening en kennis 
te verbreden, met name met betrek-
king tot Zeeland’. In dat kader begon 
men gelijk al fanatiek te verzamelen; 
ethnografica, kunst, boeken en alles 
wat in een kunst- en rariteitenverza-
meling past. Het genootschap paste 
in een ‘modebeeld’ waarin allerlei 
wetenschappenlijke genootschappen 
opgericht werden als uitvloeisel van de 
verlichting die toen al een poosje aan 
de gang was. Het is een van de oudste 
nog bestaande wetenschappelijke 
genootschappen van Nederland.

De grondlegger van de fossielencol-
lectie is J.C. De Man. Hij was medicus 
in Middelburg. In zijn eerste publicatie, 
‘Beenderen van den Mammouth en van 
het uitgestorven rund, opgevischt in 
den omtrek van Zeeland’ (1875), die hij 
schrijft als conservator van de fossie-
lencollectie, schrijft hij: “In den maand 
Junij van het jaar 1874 kwamen een 
paar Arnemuidse garnalen-visschers 
met een groot opgevischt dijbeen te 
Middelburg op het stadhuis, met het 
doel den burgemeester verlof te vragen 
om met dat vreemde been bij de inge-
zetenen rond te gaan. Ik was toevallig 
op het stadhuis en daar ook ik getroffen 
was door de grootte van dat femur, 
besloot ik het aanstonds maar aan te 
koopen voor de verzameling van het 
Zeeuws genootschap der Wetenschap-
pen. Een der visschers – zijn naam was 
Weijnnand, hij woonde te Vlissingen, en 
in zijne nabijheid vischte de schuit van 
den Arnemuidschen visscher Joris de 
Gruiter – had bespeurd, dat er aan zijn 
net een zwaar voorwerp bleef hangen. 
Het gebeurt wel meer, dat de netten in 
de diepte ergens aan vast blijven zitten; 
men dacht aan planken of balken, doch 
het bleek, toen men het ligchaam met 
haken had opgehaald, een ongewoon 
groot been. Op deze wijze vond men 
in Mei en Juneij achtereenvolgens een 
scheenbeen, eene ellepijp, een hoorn en 
eindelijk het bovenvermelde dijbeen.”

Er was in deze tijd al behoorlijk wat 
bekend over de fossiele fauna. J.C. De 

Man had de werken van Cuvier, ‘Re-
cherches sur les ossements fossiles de 
quadrupèdes’ (1812), erop nageslagen 
en zodoende kunnen concluderen dat 
het femur van een ‘Mammouth’ afkom-
stig was. Met de vondst en aankoop 
van dit been was de fossielencollectie 
geboren. Een collectie die vandaag 
de dag meer van 1200 stukken telt, 
afkomstig uit de Zeeuwse stromen en 
bestaande uit de grote vertegenwoordi-
gers van het Pleistoceen.

Met het 250-jarig jubileum in het 
vooruitzicht werd eind 2017 het plan 
opgevat om de verschillende collecties 
“terug te brengen naar de plaats van 
herkomst”. Er worden op verschillende 
plaatsen in Zeeland tentoonstellingen 

gebouwd rondom een deelcollectie. 
Het Stadhuismuseum in Zierikzee 
biedt van 28 juni tot 3 november 2019 
ruimte aan een grote tentoonstelling 
van de fossielencollectie, ‘Expeditie: 
Zeeuwse IJstijd’. In de grote zaal zullen 
topstukken uit de land- en zeezoogdier-
collectie te zien zijn, en ook het verhaal 
van de fauna, de vismethode, het 
genootschap en natuurlijk J.C. De Man 
en de tijdgeest waarin hij de collectie 
bijeenbracht.

Aansluitend op deze tentoonstelling 
zal op 14 september een WPZ-bijeen-
komst plaatsvinden in het Stadhuis-
museum, met voordrachten van Mark 
Bosselaers, Dick Mol en Jelle Reumer.

‘EXPEDITIE: ZEEUWSE IJSTIJD’

AUTEUR
HESTER LOEFF


