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Een achttiende-eeuwse ‘Maanwijzer’ van  
Henricus Schortinghuis, predikant te 
Koudekerke, meer in context geplaatst
Huib Zuidervaart*

Introductie

Zowel het Zeeuws Museum te Middelburg als het MuZEEum te Vlissingen 
hebben ieder een uiterst curieus wetenschappelijk instrument in bruik-
leen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het 

gaat hier om een uit papier en karton samengesteld instrument met draaibare 
schijven, welke in de vakliteratuur ‘volvelles’ worden genoemd. Blijkens het op-
schrift is het een ‘Starkundige maan-wyzer en almanach’, door de ontwerper ook 
wel ‘lunarium’ genoemd, naar het Latijnse woord luna voor ‘maan’ (fig. 1). In dit 
geval is dat een verwarrende benaming omdat met de term ‘lunarium’ doorgaans 
een ruimtelijk mechanisch model wordt aangeduid dat de bewegingen van de 
maan rond de aarde weergeeft, inclusief een aantal kenmerken zoals de helling 
van het baanvlak van de maan en dergelijke.1 Omdat het woord ‘maanwijzer’ pre-
cies aangeeft wat het beoogt, namelijk het weergeven van diverse sterrenkundige 
kenmerken die met de maan te maken hebben, zal ik vooral dat woord voor dit 
instrument gebruiken.

* Huygens ING (KNAW), Amsterdam. Met dank aan Dorine Zelders van het Zeeuws Museum 
voor haar door de jaren heen aanhoudende stimulans om me te verdiepen in de maanwijzer 
van Schortinghuis; aan Gabrielle Bouwman, die met haar invitatie om in maart 2021 voor 
het MuZEEum een presentatie te houden dit onderzoek eindelijk in beweging wist te zetten; 
aan Marijn de Valk voor het maken van een schitterende replica; aan Katie Heyning voor het 
signaleren van diverse archiefstukken en aan Bert Degenaar voor het ter bestudering uitlenen 
van het prototype van de maanwijzer.

1 De term ‘lunarium’ is geïntroduceerd door de Engelse instrumentmaker Benjamin Martin in 
de jaren 1760. Zie: John R. Millburn, ‘Nomenclature of Astronomical Models’, Bulletin of the 
Scientific Instrument Society, no. 34 (1992), 7. 
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De ontwerper van de maanwijzer was de predikant Henricus Schortinghuis (1737-
1801) uit het Zeeuwse Koudekerke. Hij bedacht dit instrument in 1783 en liet het 
vervolgens door zijn broer Wilhelmus uittekenen. Zo is de hierna nog te bespre-
ken dierenriem van zijn hand. Dit prototype is echter niet meer bij het Genoot-
schap aanwezig (waarover verderop meer). De in het Zeeuws Museum en het 
MuZEEum bewaard gebleven exemplaren zijn ‘verbeterde’ versies uit respectie-
velijk 1784 en 1785, die naderhand aan het Zeeuws Genootschap zijn geschonken. 
Kortom, wat is dit voor een instrument? Wat kan je ermee, en wat bezielde een 
laat achttiende-eeuwse Zeeuwse dorpspredikant om zich met deze materie bezig 
te houden? 

De man en zijn achtergrond
Voor een beter begrip hebben we eerst enige kennis nodig van de achtergrond van 
de ‘uitvinder’. Deze Ds. Henricus Schortinghuis kwam uit een streng reformato-
risch nest. Zijn vader, Wilhelmus Schortinghuis (1701-1750), was een spraakma-

De maanwijzers van Schortinghuis. Links het getekende exemplaar (Zeeuws Museum te 
Middelburg, G-2523); Rechts het naar dit voorbeeld gedrukte en gemonteerde exemplaar 
(Zeeuws Maritiem muZEEum te Vlissingen, G-2524). Bruiklenen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen.



Huib Zuidervaart 123

kende piëtistische predikant met sterk mystieke inslag uit het Groningse Midwol-
da (fig. 2).2 

Na een periode van geloofscrisis als beginnend predikant in het Oostfriese 
Weener, was hij rond 1727 door zelfonderzoek tot bekering gekomen. Vanaf die 
tijd was hij een groot aanhanger geworden van het gereformeerd piëtisme. Deze 
geloofsopvatting benadrukt dat geloven voornamelijk een zaak van het hart is. 
Men dient niet alleen met geloofswaarheden in te stemmen, maar het geloof moet 

2 Wilhelmus Schortinghuis was afkomstig uit Winschoten. In 1723 trouwde hij te Groningen 
met Aletta Busch, jonge dochter van Uitwierum. Hij was toen net predikant in het Oost-Friese 
Weener, vlak bij de grens met Groningen. Zie over hem J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schor-
tinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het pietisme in de gereformeerde kerk van 
Nederland (Groningen: Wolters, 1904) en M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis. En zijn analogieën 
(Amsterdam: Spruyt, 1942).

Links: Vader Wilhelmus Schortinghuis (1701-1750), predikant en invloedrijk theologisch publicist 
te Midwolda. Gravure uit 1760 door Abraham Durleu (*1731) naar een portret door de Groningse 
schilder Luitjen Jacobs van der Werf (Rijksmuseum, Amsterdam). Rechts: titelpagina van 
Schortinghuis’ Bevindelijke gesangen, Groningen, 1737; eerste editie 1727, vooral bestemd voor 
‘onbekeerden’.
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ook persoonlijk worden ervaren én in de praktijk gebracht. Voor die innerlijke 
ervaring wordt de term ‘bevindelijk’ gebruikt.3 Schortinghuis’ boek Het innige 
Christendom (1740), waarin hij onder meer getuigenis aflegt van zijn zelfonder-
zoek en bekering, geniet in bevindelijke kringen nog steeds enige bekendheid. 
Berucht zijn de ‘dierbare vijf nieten’ die hij daarin noemde: ‘Ik wil niet; ik kan niet; 
ik weet niet; ik heb niet; ik deug niet’. Daarmee wilde hij uitdrukken dat de zondige 
mens niets kon bijdragen aan zijn eigen behoud. Vader Schortinghuis was dus 
streng in de leer. Persoonlijke levensheiliging diende voorop te staan. 

De kinderen van Wilhelmus Schortinghuis werd van jongs af aan voorgehou-
den dat ze vaders strikte opvattingen zelf ook moesten uitdragen. En inderdaad 
volgden zij gedwee zijn spoor. Vijf zonen, Gerardus, Georgius, Henricus, Wilhel-
mus en Lucas, studeerden theologie aan de Universiteit van Groningen. Georgi-
us stierf als student, maar de vier anderen werden na voltooiing van hun studie 
predikant; uiteindelijk allemaal in Zeeland, een bekend bolwerk van de Nadere 
Reformatie, zoals de stroming van het achttiende-eeuwse gereformeerde piëtis-
me ook wel wordt genoemd.4 Ook dochter Katharina huwde een predikant die in 
Zeeland zijn standplaats kreeg.5 De oudste zoon, Gerardus, werd in 1750 de eerste 
predikant in het kleine dorp Rottevalle (bij Drachten), waar hij door zijn vader 
in het ambt werd bevestigd. Kort daarna stierf vader Schortinghuis onverwacht,6 
waarna Gerardus zich als pater familias ontfermde over zijn moeder, zijn zuster 
en zijn drie jongere broers. De laatstgenoemden stoomde hij persoonlijk door 
huisonderwijs klaar voor de universiteit. Zodoende werd Henricus Schortinghuis 

3 Herma Pierik, Gezangen voor onbekeerden. Over identiteitsvorming in de liederen van Wilhel-
mus Schortinghuis (1700-1750) (Utrecht: masterscriptie, 2012), 4. 

4 De vijf broers Schortinghuis waren: (1) Gerardus (1724-1767), student [1741], predikant te 
Rottevalle [1750] en Koudekerke [1761]; (2) Georgius (1728-1750), student [1746]; (3) Henri-
cus (1737-1801), student [1756], predikant te Kats [1761], Koudekerke [1768] en Nisse [1799]; 
(4) Wilhelmus (1739-1799), student [1757], predikant te Schoondijke [1764], Baarland [1780], 
Dreischor [1783], Zaamslag [1788], Serooskerke (Walcheren) [1795], en Lucas (1742-1779), 
student [1762], predikant te Noordgouwe [1768] en Biervliet [1769]. Een eerder – in 1735 te 
Midwolda – gedoopte zoon Henricus overleed als baby, net als vier andere kinderen van het 
echtpaar Schortinghuis-Busch. Zie F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde 
predikanten tot 1816, deel 1 (Dordrecht 1996), 222. 

5 Dochter Katharina Schortinghuis (* c. 1730) trouwde in 1759 te Rottevalle met Engelbertus 
Toll, student te Groningen [1736], daarna predikant o.a. te Emden [1759] en Colijnsplaat [1765-
1772]. Daarna keerde Toll terug naar Oost-Friesland, waar hij eerder predikant was.

6 Vader Wilhelmus Schortinghuis werd in november 1750 in de door hem te Midwolda gereali-
seerde nieuwe kerk [uit 1738] begraven. Zijn fraaie, met een familiewapen (‘tussen twee bomen 
een statig huis’) gedekte, zerk is daar nog steeds te zien, naast die van zijn als student in mei 
1750 overleden zoon Georgius. 
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op 24 juni in 1756, samen met zijn neef Gerardus Busz, ‘gratis’ als student theologie 
te Groningen ingeschreven. Uit die tijd dateert ook zijn treurdicht op het overlij-
den van Jesaias Hillenius (1700-1759), destijds een bekend piëtistisch predikant te 
Drachten, uitgegeven achter de lijkrede die zijn broer Gerardus Schortinghuis bij 
de uitvaart van deze predikant had gehouden.7 In 1760 werd ook een medestudent 
met een lofdicht bedacht, ditmaal ter gelegenheid van diens academische promo-
tie.8 In later jaren zou Henricus ook nog zijn Groningse leermeester in de theo-
logie, prof. Michaël Bertling (1710-1772), met een Latijns rouwdicht bedenken.9 

Toen Gerardus Schortinghuis in 1761 Rottevalle inruilde voor het Walcherse 
Koudekerke (fig. 3), ging opnieuw de hele familie mee, alleen werd de net af-
gestudeerde Henricus, later dat jaar, door zijn broer als predikant van Cats, op 
Noord-Beveland, bevestigd. Twee jaar later haalde Henricus zijn bruid – Maria 
Louisa Holscher – toch nog uit Groningen. Ook hun beider portretten werden 
in 1772 nog door een Groningse schilder vastgelegd. Beide kniestukken zijn he-
laas spoorloos verdwenen. Ze toonden Henricus op 34-jarige leeftijd ‘in preek-rok 

7 Gerardus Schortinghuis, Elisa’s rouw-bedryf […] ter naa-gedagtenisse van [...] Jesaias Hillenius 
(Leeuwarden: Koumans, 1759). 

8 Zie: Johannes Brill, Dissertatio historico-ecclesiastica de Synodo Ephesina vulgo lēstrikē dicta 
(Groningen: Spandaw, 1760). De uit Oost-Friesland afkomstige Johannes Brill (1740-1801) was 
een jaargenoot van Henricus Schortinghuis, ingeschreven aan de Groningse Universiteit in 
1756. Zie Album Studiosorum Academiae Groninganae (Groningen: Wolters, 1915), 210.

9 Zie de neo-latijnse dichtbundel Carmina (1775) van het van het Rotterdamse kunstgenoot-
schap ‘Prodesse Canendo’, waarvan de broers Schortinghuis, zoals zovele Nederlandse predi-
kanten, lid van waren.

De hervormde kerk van 
het Walcherse Koudekerke, 
standplaats van dominee Henricus 
Schortinghuis tussen 1768 en 
1799. Aquarel (detail) door Jan 
Jacobus Worrell (1825-1895) uit 
1857 (Zeeuws Archief, Collectie 
Zelandia Illustrata. Bruikleen 
van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen).
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met bef en een open bijbel voor zich’ en zijn toen 32-jarige echtgenote in ‘een 
blauw-satijnen japon met bloemen en een waaier in de hand’, haar hoofd getooid 
met een ‘neepjesmutsje’ (een in die dagen voor getrouwde vrouwen gebruikelijke 
hoofdbedekking).10

Broer Gerardus Schortinghuis had helaas van jongs af aan een zwak gestel. 
Toen hij in 1767 te Koudekerke overleed, vond zijn Vlissingse collega Jan Jacob 
Brahe het een wonder dat hij nog een leeftijd van 43 jaar had bereikt.11 In de ont-
stane vacature te Koudekerke volgde Henricus Schortinghuis – de latere maker 
van het lunarium – hem enige maanden later op. Hij zou er tot 1799 blijven.12 Wat 
zo’n lange periode (38 jaar) van Schortinghuisiaanse invloed met dat dorp heeft 
gedaan, heeft de kerkhistoricus Roel Bosch aan het eind van de vorige eeuw fraai 
uiteengezet.13 Veelzeggend is dat Henricus kort na zijn aantreden in de kerk de 
volgende tekst op de binnenmuur naast de Koudekerkse preekstoel liet aanbren-
gen: ‘Zijt uwen voorgangeren gehoorzaam, en zijt ze onderdanig; want zij waken 
voor uwe zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met 
vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig’ (Hebreeën 13: 17).14 Die 
boodschap kon niet worden misverstaan. Een ieder kon tijdens de preek in zich 
opnemen dat de dominee in alles gevolgd diende te worden. Dat miste zijn uit-
werking niet. De Koudekerkse kerkenraadsnotulen laten zien dat in de eerste ja-
ren, als middel tot disciplinering, de sanctie van verwijdering of onthouding van 
het avondmaal geregeld werd toegepast. Maar mettertijd resulteerde dit stren-
ge beleid in een cultuur van zelfcensuur waarbij ook de sabbats- of zondagsrust 

10 Beide portretten van de hand van de Groningse kunstenaar Luitjen Jacobs van der Werf 
(1701-1784) waren in 1899 nog in het bezit van Hubertus Johannes Schouten (1863-1936), zoon 
van Leendert Schouten, voormalig predikant van Koudekerke. Uit de collectie theologische 
objecten van vader Schouten is later het Bijbels Museum te Amsterdam voortgekomen  
(geliquideerd in 2020). Beide doeken zijn in 1899 door Schouten jr. aan het Zeeuws Genoot-
schap aangeboden, in ruil voor de Egyptische mummie van het Genootschap. Die ruil is toen 
niet doorgegaan, evenmin als een directe verkoop in 1905. De portretten zijn nadien niet meer 
gesignaleerd.

11 Jan Jacob Brahe, Lykreden over Joh. XI. II (eerste deel) op het zalig afsterven van den wel-
eerwaarden godzaligen en zeer geleerden heere Gerhardus Schortinghuis, in deszelfs leven 
herder en leeraar in Gods gemeente te Koudekerk in Walcheren (Middelburg 1768). Zie ook 
de ‘leevensbeschrijving’ van Gerardus Schortinghuis in de Boekzaal der geleerde wereld 107 
(1768), 333-340.

12 Henricus Schortinghuis werd 21 februari 1768 te Koudekerke beroepen.
13 Roel A. Bosch, ‘Twee generaties Schortinghuis: catechese in een tijd van vroomheid en verlich-

ting’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis 79:2 (1999), 204-225.
14 Ibidem, 220. 
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strikt werd nagevolgd. Uiteindelijk mocht op zondag zelfs het tijdens de preek 
vergaarde collectegeld niet worden geteld. 

Sterrenkunde als fysico-theologisch bindmiddel
Wat bezielde zo’n strenge en bevindelijke predikant om zich te richten op de ster-
renkunde, en zelfs dusdanig dat hij zich overgaf tot het ontwerpen van een maan-
wijzer? De handleiding die Henricus Schortinghuis in 1786 aan zijn instrument 
toevoegde, geeft op die vraag een helder antwoord. Want, zo schrijft hij, hoewel 
zijn ‘gewigtige bediening’ in een ‘vrij volkrijke gemeente’ hem niet toestond om 
van de astronomie zijn ‘hoofdstudie’ te maken, was hij wel van mening dat hij 
naast de Bijbel ook het ‘Boek der Natuur’ met ‘noesten ijver’ moest bestuderen. 
Immers, zo stelde hij, voor de duiding van het één, was het ander vaak nodig. 
Hij vond de sterrenkunde enorm geschikt om ontzag te krijgen voor de ‘Alwyze 
Boetzeerder van ’t gansch Heelal’, die dit alles had gemaakt en met natuurwetten 
had gereguleerd.15 Daarmee betoonde Schortinghuis zich – zoals zo velen in zijn 
tijd – een fervent aanhanger van de fysico-theologie, een stroming die natuurstu-
die beschouwde als een middel tot godsverheerlijking. Dat Schortinghuis onder 
meer verwijst naar het boek Godgeleerde starrekunde of eene betooging van Gods 
wezen en eigenschappen uit de beschouwing der hemelen, van de Engelse geleerde 
William Derham, past perfect in dit beeld.16 

Die hemelen ‘beschouwde’ Schortinghuis ook in bredere zin. Al in 1782 staat 
de Koudekerkse dominee vermeld als een van de vier Walcherse ‘correspondenten 
voor de meteorologie’ van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Soci-
eteit, de eerste weerkundige organisatie die Nederland heeft gekend.17 Kennelijk 
verrichte Schortinghuis dus ook zelf meteorologische waarnemingen. Maar de 
sterrenkunde voerde toch wel de boventoon. Vooral de maan vond Schortinghuis 
bijzonder, niet alleen omdat dit hemellichaam het dichtst bij de aarde stond, maar 
zeker ook omdat het in zijn omloop aan ‘wonderbaare orde en vaste wetten’ was 

15 Henricus Schortinghuis, Beschryving van een nieuw Lunarium of Starrekundigen Maanwijzer 
(Middelburg: Gillissen, 1786), hierna geciteerd als ‘lunarium’ (1786), 44-45. 

16 Ibidem, 5. 
17 Zie de ‘Naamlijst’ in de Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie 

Societeit I-3 (1783), 38. De overige Walcherse correspondenten waren J.A. van de Perre, L. 
Bomme en M. de Lichte. Zie over deze organisatie nader mijn ‘An eighteenth-century me-
dical-meteorological society in the Netherlands. An investigation on early instrumentation, 
organisation and quantification of the science of weather’, British Journal for the History of 
Science 38 (2005), 379-410 en ibidem, 39 (2006), 49-66.
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gebonden; wetmatigheden die de ‘beoefenaars der starrekunde’ pas na heel veel 
moeite hadden kunnen ontdekken.18 Daarmee doelde hij vermoedelijk op de stu-
dies van de Duitse astronoom Tobias Mayer, die in het midden van de achttiende 
eeuw de ingewikkelde maansbeweging theoretisch had weten te verklaren. Het 
was dus een puur ontzag voor de wetmatigheden in de van God gegeven schep-
ping dat Henricus Schortinghuis dreef. Dit bracht hem ertoe om zijn maanwijzer 
te construeren. 

De maanwijzer
Schortinghuis had zijn maanwijzer, die hij als een ‘eenvoudig werktuig’ bestem-
pelde, voor zijn eigen gebruik gemaakt. Maar nu hij het instrument toch had, 
meende hij dat het ook zeer geschikt zou zijn om de voornaamste bijzonderheden 
van de beweging van de maan rond de aarde ‘met een opslag van het oog’ uit te 
leggen aan ‘minkundigen’.19 Daarom zou het instrument ook zeer geschikt zijn om 
door schoolmeesters gebruikt te worden, om hun leerlingen ‘met gemak’ de bij-
zonderheden van de maan te onderwijzen. Omdat zijn maanwijzer hoofdzakelijk 
uit goedkope materialen zoals papier en karton bestond was dit zeker haalbaar, 
want andere ‘werktuigen ter beoefening der Astronomie’ waren doorgaans erg 
kostbaar.20

Het ‘werktuig’ van Schortinghuis bestond uit één vast papieren blad, met een 
in een cirkel geplaatste uitbeelding van de dierenriem. De daarop aangebrachte 
twaalf sterrenbeelden had Schortinghuis ontleend aan de ‘nieuwe en verklein-
de hemelkaarten van den heere Flamsteed’ met enige toevoegingen uit Bode’s 
Handleiding tot de kennis van den Starrenhemel.21 In deze dierenriem was ver-
der de ecliptica aangegeven (ofwel de schijnbare baan die de zon aan de hemel 
doorloopt). Aan de binnenzijde was een kleine verdeelde cirkel getrokken voor 
het aflezen van de declinatie van de zon (ofwel de hoek tussen de richting waarin 
men de zon waarneemt en het vlak van de evenaar. Deze hoek varieert gedurende 
het jaar van -23 graden [rond 21 december] tot +23 graden [rond 21 juni], met 0 
graden op 21 maart en 23 september). Aan de buitenzijde van de dierenriem was 

18 Schortinghuis, ‘lunarium’ (1786), 4. 
19 Ibidem, 6. 
20 Ibidem, 42. 
21 Schortinghuis verwijst hier naar Jean-Baptiste Fortin (ed.), Atlas céleste de Flamstéed, ap-

prouvé par l’Académie royale des sciences, et publié sous le privilege de cette compagnie (Paris: 
Deschamps, 1776) en Johann Ehlert Bode, Handleiding tot de kennis van den sterren-hemel 
dienende om de stand der vaste sterren [...] te leeren kennen (Haarlem: Bosch, 1779), 573. 
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een in 365 stukken verdeelde cirkel getrokken, om daarmee alle dagen van het 
jaar te kunnen instellen. Deze ondergrond met de dierenriem was vervolgens op 
een dunne plaat hout geplakt. In het centrum was een asje geplaatst, waar om-
heen zes ronde beweegbare schijven van ‘stijf papier’ (= karton) konden roteren. 
Twee metalen wijzertjes completeerden het geheel: het ene beeldde de zon uit, 
en het andere de maan. Uitgedrukt in meer hedendaags Nederlands zouden op 
het instrument – na het juist instellen van de draaischijven22 – de volgende zaken 
dagelijks kunnen worden afgelezen (nummering naar die van Schortinghuis):

1 De positie van de maan aan de hemel (uitgedrukt in lengte en breedte). 
2 Hoeveel graden de zon van de maan af staat. 

3
In welk sterrenbeeld de maan zich die dag vertoont. En welke sterren dan door de maan 
worden bedekt. 

4 De schijnbare afstand van de maan in haar ellipsvormige baan.
5 Of de maan in die ellipsbaan versnelt of vertraagt.
6a Of de maan zich boven of onder de ecliptica bevindt. 

6b
Hoever de maan verwijderd is van een van de twee knopen (Een knoop is een snijpunt van 
het baanvlak van de aarde met dat van de maan).

7 Hoeveel graden de maan af is van het vlak van de ecliptica. 

8-9

De ‘periodische’ en synodische omlooptijd van de maan (De ‘periodische’ of siderische 
maand is de periode waarin de maan om de aarde draait ten opzichte van een vast punt 
aan de hemel (= 27,3 dagen); De synodische maand is de tijdsduur tussen twee nieuwe 
manen, ofwel een volledige rondgang van de maan, gezien vanaf de (meebewegende) aar-
de (= 29,5 dagen). Op deze tijdsduur zijn onze maanden min-of-meer gebaseerd. 

10
Waar aan de hemel in de komende maand de nieuwe maan en de volle maan zullen voor-
komen. 

11-12 Of er dat jaar zon- of maaneclipsen zullen plaatsvinden, en zo ja wanneer en waar? 
13-14 ‘Den ouderdom der Maan’ (ofwel in welk fase de maan die dag zit).
15 Het verloop van eb en vloed in Vlissingen.

16
Het tijdstip van de passage van de maan door de meridiaan (ofwel op welk tijdstip de 
maan die dag op zijn hoogste stand aan de hemel staat). 

17

Een altijd durende almanak, ofwel een dagelijks in te stellen positie waarbij allerlei 
gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld het opgaan en ondergaan van de zon afgelezen 
zouden kunnen worden. 

22 Aan het begin van ieder jaar zou men in astronomische almanakken moeten opzoeken: de 
positie van (1) het apogeum (instelling eerste schijf ) en de klimmende knoop (instelling tweede 
schijf ), plus het moment van de eerste nieuwe maan. 
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Papieren instrumenten met draaischijven
Schortinghuis geeft niet aan waar hij zijn inspiratie voor de maanwijzer vandaan 
had. Dat is een storend verzuim, want zijn papieren instrument met draaischij-
ven (volvelles) staat in een lange traditie. Dergelijke instrumenten voor gebruik 
in de sterrenkunde komen al voor in middeleeuwse manuscripten.23 Ook in de 
eerste eeuw van de boekdrukkunst zijn dergelijke uitgaven geregeld op de markt 
gebracht. Vermaard zijn bijvoorbeeld de boeken van Petrus Apianus uit de zes-
tiende eeuw, waar binnen één-en-hetzelfde boek diverse papieren volvelles voor-
komen, zowel voor praktisch als voor theoretisch-didactisch gebruik. In die uit-
gaven worden de kwetsbare draaibare onderdelen met een klein draadje op hun 
plaats gehouden (fig. 4).

23 Owen Gingerich. ‘Astronomical paper instruments with moving parts’, in: R.G.W. Anderson, 
J.A. Bennett, W.F. Ryan (eds.), Making instruments count. Essays on historical scientific instru-
ments presented to Gerard L’Estrange Turner (Aldershot: Variorum, 1993), 63-74. Zie ook D.J. 
Bryden, ‘Paper Instruments Made in Seventeenth Century London’, Bulletin of the Scientific 
Instrument Society, no. 55 (1997), 3-15. 

Volvelles of draaischijven, zoals toegepast in de door Gemma Frisius gecorrigeerde versie van 
Petrus Apianus, Cosmographie (Antwerpen: Verwithagen, 1573) (Collectie Degenaar, Oud Zuilen).
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Tegen het einde van de zeventiende eeuw raakten de papieren instrumenten ech-
ter in onbruik. Een van de laatste Nederlandse voorbeelden is het Planetolabium 
van de Leidse mathematicus Lotharius Zumbach de Koesfelt dat in het jaar 1691 
is uitgebracht. Dit betrof eveneens een op hout geplakte papieren grondplaat met 
daarop de dierenriem, waarboven dan drie kleinere houten ronde schijven met 
papieropdruk konden roteren.24 In Middelburg was zo’n instrument bijvoorbeeld 
in bezit van de doopsgezinde predikant en sterrenkundige liefhebber Johannes 
Nettis (1707-1777). Een grotere inspiratiebron voor Schortinghuis lijkt echter de 
Astronomical Rotula van de Engelse mathematicus James Ferguson (1710-1776) te 
zijn geweest (fig. 5). 

Dat was een papieren instrument met vier draaischijven of volvelles. Net als de 
maanwijzer van Schortinghuis beoogde de Astronomical Rotula allerhande as-
pecten met betrekking tot de maan en de zon aan te kunnen wijzen. Ferguson 
ontwierp dit papieren instrument omstreeks 1742 en bracht er kort voor zijn dood 
in 1775 een nieuwe versie van uit.25 Schortinghuis noemt in zijn handleiding tot de 

24 Lotharius Zumbach de Koesfelt, Planetolabium, dat is planeeten-wyzer door den welken men 
gantsch vaardigh, light, ende seer na, sonder reekeninge de plaatsen der seven planeeten [...] op 
’t netste werden aangewesen (Amsterdam: Valck, 1700). Nederlandse vertaling van de Latijnse 
editie van 1691. 

25 James Ferguson, The description and use of the Astronomical Rotula, shewing the change and 
age of the moon, the motions and places of the sun, moon and nodes in the Ecliptic; with the 
times and phases of all the solar and lunar eclipses (Londen 1775).

James Ferguson, Astronomical Rotula 
(c. 1742), vertonende de verandering 
en ouderdom van de maan, de positie 
en verplaatsing van de zon, maan 
en knopen in de ecliptica; met de 
tijden en fasen van alle zons- en 
maansverduisteringen (Museum for 
the History of Science, Oxford,  
inv. no. 14117)
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maanwijzer diverse auteurs bij wie de lezer meer informatie over sterrenkundi-
ge onderwerpen zou kunnen vinden, maar opmerkelijk genoeg is Ferguson daar 
niet bij. En dat terwijl Fergusons Starrekunde voor Jonge Heeren en Jufferen uit 
1771 bij uitstek geschikt was voor een populaire kennismaking met de astronomie. 
Schortinghuis refereert daarentegen naar andere vertalingen van sterrenkundige 
boeken, zoals die van de Franse sterrenkundige Jerôme de Lalande, de Duitse as-
tronoom Johann Ellert Bode, of Engelse geleerden als John Ray, William Derham, 
John Keill en Benjamin Martin. Fergusons Astronomical Rotula heeft echter der-
mate veel raakvlakken met de Zeeuwse maanwijzer van Schortinghuis dat we er 
van uit moeten gaan dat deze Fergusons instrument ergens heeft gezien. Mogelijk 
is hij erdoor geïnspireerd geraakt en heeft hij er vervolgens een eigen Nederlands-
talige vorm aan gegeven. 

De maanwijzer uitgegeven door het Zeeuws Genootschap
Henricus Schortinghuis presenteerde zijn prototype op 12 februari 1784 aan het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen dat toen nog in Vlissingen was ge-
vestigd.26 In de daaropvolgende vergadering van de deftige heren van het Genoot-
schap, twaalf dagen later, werd het geschenk met ‘bijzonder genoegen’ aanvaard. 
Omdat enkele ‘kundigen’ nog wat opmerkingen over het instrument hadden, werd 
de president van het Genootschap (de Vlissingse burgemeester Isaac Winckel-
man) afgevaardigd om met ‘den vernuftigen uitvinder’ in overleg te treden. Op de 
agenda stond een gesprek over een paar gesuggereerde verbeteringen. Bovendien 
wilde het Genootschap nagaan of de beschrijving van het instrument, samen met 
een soort bouwplaat, wellicht opgenomen zou kunnen worden in hun lijfblad, de 
Verhandelingen.27 Alzo geschiedde. Op 27 april 1784 meldde secretaris Jona Wil-
lem te Water dat er inmiddels ruggespraak was gehouden met de Middelburgse 
horlogemaker Joseph van den Eeckhout, die op dat moment druk bezig was met 
de constructie van een imposant planetarium (dat anno 2021 nog in de hal van 
het Zeeuws Archief valt te bewonderen). Eeckhout had voor de maanwijzer enige 
– helaas niet nader aangeduide – verbeteringen voorgesteld, die onder dankzeg-
ging aan Schortinghuis werden overgebracht.28 Inmiddels was de begeleiding van 
het drukproces in handen gekomen van Leendert Bomme, de secretaris van het  
Middelburgse Natuurkundig Gezelschap en zelf een sterrenkundig liefhebber met 

26 Zeeuws archief, archief KZGW, inv.nr. 62 (12 februari 1784), fol. 399. 
27 Ibidem, inv. nr. 5, fol. 154-155 (vergadering 24 februari 1784). 
28 Ibidem, fol. 168, 169 (vergadering 27 april 1784). 
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een ruime ervaring in astronomische waarnemingen.29 Eind mei wist Bomme te 
melden dat hij iemand gevonden had die het ontwerp kon omzetten in een nette 
kopie die geschikt zou zijn om in twee gedeelten in een koperplaat gegraveerd te 
worden.30 Op 30 november bleek dat dit werk voor een beloning van zes Zeeuwse  
Rijksdaalders was uitgevoerd door Cornelis Taselaar, stadstimmerman en lec-
tor bouwkunde aan de Middelburgse Tekenacademie. Deze academie was mede 
door Bomme opgericht, dus hij had voor die taak niet ver behoeven te zoeken. 
‘Uitvinder’ Henricus Schortinghuis, die in diezelfde vergadering van het Zeeuws  
Genootschap tot ‘medelid’ was toegelaten, was over het getoonde resultaat bij-
zonder te spreken.31 Taselaars tekeningen konden nu overgedragen worden aan de 
uitgever van de Genootschapsverhandelingen, de boekverkoper Pieter Gillissen,  
die ervoor zorgde dat de Amsterdamse graveur Hendrik Klockhoff het graveer-
project in 1785 voltooide. Op 28 maart 1786 kon president Winckelman aan de 
vergadering de proefdrukken van de ‘verbeterde’ maanwijzer tonen (fig. 6).32 

29 Zie voor Bomme’s bemoeienis met de sterrenkunde nader: H.J. Zuidervaart, ‘Over “Astrono-
misten” en “Konstgenoten”. Aspecten van kenniscirculatie in Middelburg in de 18e en vroege 
19e eeuw’, Archief KZGW 2020-I, 123-165, vooral 139-142. 

30 Zeeuws archief, archief KZGW, inv. nr. 5, fol. 171 en 173 (vergaderingen 25 mei & 29 juni 1784). 
31 Ibidem, fol. 207 (vergadering 30 november 1784). 
32 Ibidem, fol. 272 (vergadering 28 maart 1786). 

Grondplaat met de uitbeelding van 
de dierenriem en de onderste nog uit 
te snijden volvelles (draairingen) van 
de maanwijzer van Schortinghuis, 
zoals in 1785 gegraveerd door Hendrik 
Klockhoff (Universiteitsbibliotheek 
Utrecht)
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Kort daarna was het Schortinghuis zelf die in een bijeenkomst van het Middel-
burgs Departement van het Genootschap een exemplaar kon laten zien van het 
‘door hem geïnventeerde lunarium’, zoals dat ‘van de afgedrukte platen in gereed-
heid was gebracht’. Hij hoopte dat dit model tot voorbeeld kon dienen voor an-
dere exemplaren die van die platen vervaardigd konden worden.33 Het is vermoe-
delijk dit model dat nu in Vlissingen staat. Want na het instrument een tijdje zelf 
thuis gebruikt te hebben, schonk hij dit exemplaar van de door hemzelf in elkaar 
gezette maanwijzer op 4 augustus 1788 aan het Middelburgse Departement, ‘om 
in het Cabinet van het Departement geplaatst te worden’.34 

Ondertussen was in het najaar van 1786 ook de beschrijving van het instrument 
in druk verschenen. Dat gebeurde tweeërlei. Allereerst als artikel in het twaalfde 
deel van de Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap, met daarachter in ge-
vouwen toestand ook de platen, maar uitgever Gillissen bood aan sterrenkundige 
liefhebbers ook de mogelijkheid om de beschrijving als los boekje te bestellen, 
met daarbij ‘eenige weinige’ ongevouwen platen, zowel ‘los, als opgeplakt’ (fig. 
7a).35 Overigens lijken er maar weinig maanwijzers van deze gravures te zijn sa-
mengesteld. Alleen in de instrumentencollectie van Johan Adriaen van de Perre, 
de eerste president van het Middelburgse Natuurkundig Gezelschap, ben ik zo’n 
‘Lunarium van Ds. Schortinghuis’ tegengekomen. Het is in 1798 op de veiling van 
deze grote verzameling voor 14 stuivers verkocht.36

Het contact van Henricus Schortinghuis met uitgever Pieter Gillissen over de 
maanwijzer had nog een ander gevolg. Tot dusverre waren alle heruitgaven van 
de theologische werken van vader Wilhelmus Schortinghuis uitgegeven door de 
weduwe van de Groningse uitgever Jurjen Spandaw, maar die was al geruime tijd 
geleden (in 1776) overleden. Gillissen bood de erven Schortinghuis evenwel een 
nieuwe mogelijkheid om hun vaders erfgoed levend te houden. Henricus zette 
zich dus weer aan het werk, maar nu op het gebied van de zuivere theologie en 
bereidde een verkorte uitgave voor van zijn vaders gedachtengoed. Dit Verkort 
opstel der noodige waarheden […] van […] Wilhelmus Schortinghuis verscheen in 

33 Ibidem, inv. nr. 233, fol 63vs (vergadering Middelburgs Departement 5 april 1786). 
34 Ibidem, fol. 89r (vergadering Middelburgs Departement 4 augustus 1788). 
35 Advertentie Hollandse Historische Courant, 28 december 1786. 
36 Catalogus van een uitmuntende verzameling van extra fraaije boeken, in onderscheidene taalen 

en wetenschappen, alsmede […] een uitmuntend kabinet van natuurkundige werktuigen, […] 
alles nagelaaten door mr. J.A. van de Perre (Middelburg: Keel, 1798), 119 (no. 151). 
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1788 (fig. 7b). Het boekje was vooral gericht op gebruik in het onderwijs en bij ca-
techisatie, en het is kennelijk in die hoedanigheid veel gebruikt. Want zoals zoveel 
schoolboeken is het boekje nu uiterst zeldzaam.37

37 Van het Verkort opstel der Noodige waarheden, getrokken uit en geschikt naar het onder-
wys-boekje van den weleerwaarden heere Wilhelmus Schortinghuis, […] door deszelfs zoon 
Henricus Schortinghuis (Middelburg: P. Gillissen en zoon, 1788) is in de Nederlandse Nationale 
Catalogus (NCC) slechts een enkel exemplaar bekend. Op de titelpagina wordt gesuggereerd 
dat het de ‘derde druk’ zou zijn, maar aangezien een vermelding van eerdere drukken ner-
gens is gevonden, ziet het er naar uit dat Henricus zijn bewerking presenteerde als vervolg 
op de tweede druk van zijn vaders Nodige waarheden in het herte van een christen (Gronin-
gen: Spandaw, 1742). Omdat er uit deze jaren geen exemplaren bewaard zijn gebleven van de 
Middelburgse Courant, kan niet worden nagegaan in hoeverre er op Walcheren voor dit boekje 
is geadverteerd. In andere kranten komt geen vermelding voor. De inhoud van het boekje is 
besproken in het bovengenoemde artikel door Roel Bosch.

Links: Titelpagina van de losse uitgave van de Beschryving van een nieuw Lunarium of 
Starrekundigen Maanwyzer (1786) door Henricus Schortinghuis (Collectie Degenaar, Oud Zuilen). 
Rechts: Titelpagina van het door Henricus Schortinghuis verzorgde uittreksel uit de theologische 
werken van zijn vader Wilhelmus Schortinghuis (1788), eveneens uitgegeven door Pieter Gillisen 
te Middelburg (Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg).
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Het ‘onderwijzend planetarium’ van Schortinghuis uit 1792
Daarmee was de sterrenkundige inventiviteit van Ds. Henricus Schortinghuis nog 
niet voorbij. Want de notulen van het Genootschap onthullen dat Schortinghuis 
vier jaar later voor de dag kwam met een vergelijkbaar papieren instrument, dit-
maal een ‘met veel nauwkeurigheid samengesteld onderwijzend planetarium’, dat 
ook nu samen met een korte handleiding aan het Genootschap werd geschon-
ken.38 Dit instrument heeft echter de tand des tijds niet overleefd. Het ‘onderwij-
zend planetarium’ van Schortinghuis wordt nog wel genoemd in de catalogus van 
de Genootschapsverzamelingen van 1890, maar daarna is het spoorloos verdwe-
nen.39 

Wat nog wel bewaard is gebleven, is een redevoering die Henricus in 1795 voor 
het Zeeuws Genootschap heeft gehouden, met als titel ‘De bewooning der Hee-
melen’. Vermoedelijk heeft hij daarmee zijn belofte gestand willen doen die hij 
drie jaar eerder bij de schenking van zijn planetarium had gedaan, namelijk om 
op een van de komende vergaderingen iets te presenteren over ‘de loop der pla-
neten en de sterren’. In dit handschriftje betoogt de Koudekerkse dominee niet 
alleen dat hij het zeer waarschijnlijk acht dat de Hemelen – ofwel de planeten 
– bewoond zijn, maar zelfs dat dit voor de goede verstaander al in de Bijbel zou 
zijn onthuld.40 De vraag naar de mogelijkheid van leven elders in het heelal is een 
bekend thema dat tot op de dag van vandaag menig mens intrigeert. Dat thema 
heeft meer pennen in beweging gebracht. Al een eeuw eerder was deze hypothe-
se in detail uitgewerkt door bijvoorbeeld Bernard le Bovier de Fontenelle (1657-
1757) in zijn Entretiens sur la pluralité des mondes (1686) of Christiaan Huygens 
in diens Kosmotheoros (1695-1698). 

Het prototype van de maanwijzer van Schortinghuis teruggevonden?
Hierboven kwam al even aan de orde dat het prototype van de maanwijzer van 
Schortinghuis uit 1783 niet bij het Zeeuws Genootschap bewaard is gebleven. In 
de collectie Degenaar, de grootste particuliere verzameling van antieke weten-
schappelijke instrumenten in Nederland, ondergebracht in planetarium Zuylen-

38 Zeeuws archief, archief KZGW, inv. nr. 26, fol. 215 (vergadering 24 april 1792). 
39 Catalogus van de oudheidkundige verzamelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen (z.pl. [Middelburg], 1890), p. 26 (nr. 209). 
40 Redevoering over ‘De bewooning der Hemelen als zeer waarschijnlijk geleerd in de gewijde 

schriftuur onderzocht en aangetoond, door H. Schortinghuis, predikant te Koudekerke’, geda-
teerd 25 februari 1795. Handschriftenverzameling KZGW, 4192.
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burgh in Oud Zuilen, bevindt zich echter een manuscriptversie van een ‘Sterkun-
dige Maanwijzer ende Almanac’ die na nauwkeurige beschouwing weinig anders 
kan zijn dan dit vermiste prototype (fig. 8). 

Het gaat hier duidelijk om hetzelfde instrument, alleen minder fraai uitgevoerd 
dan de manuscriptversie uit 1784, die in opdracht van het Zeeuws Genootschap 
door Cornelis Taselaar is gemaakt. Het is naar Taselaars versie dat de maanwijzer 
in 1785 in een koperplaat is gegraveerd en het jaar erna veelvuldig is afgedrukt. 
Gezien het feit dat het er Schortinghuis juist om begonnen was dat zijn maanwij-
zer goedkoop verkrijgbaar moest zijn, is het nauwelijks voorstelbaar dat iemand 
de kopergravure opnieuw in handschrift zou hebben uitgevoerd. Blijft over de 
hypothese dat het hier gaat om het prototype waarvan de dierenriem door Wil-
helmus Schortinghuis is getekend. Dit laatste omdat Henricus naar eigen zeggen 

‘Sterkundige Maanwijzer ende Almanac’, uitgevoerd in handschrift op papier, 
karton en hout. Ongedateerd en ongesigneerd. Vermoedelijk gaat het hier om 
het prototype van Henricus Schortinghuis, waarvan de dierenriem door zijn 
broer Wilhelmus Schortinghuis (in 1783 predikant te Dreischor) is getekend 
(Collectie Degenaar, Oud Zuilen).



‘Maanwijzer’ van Henricus Schortinghuis138

een ‘te grove schrijftrant’ bezat, en zijn broer daarentegen ‘een gladde pen voerde’ 
(vgl. fig. 9).41 

Maar dat ook de tekening van zijn broer niet voor de drukpers zou voldoen er-
kende Henricus ook al in de aanbiedingsbrief. De geachte broer had het weliswaar 
‘naar mijn opgaaf vrij wel gedaan’, zo stelde Henricus, maar toch wilde hij het 
resultaat ‘geenszins voor een goede teekening gehouden hebben’.42 Een vergelij-
king tussen de Degenaar-versie en de gegraveerde versie laat onmiskenbaar zien 
dat de gravure veel professioneler is uitgevoerd. Als tekenaar en graveur hadden 
Cornelis Taselaar en Hendrik Klockhoff de maanwijzer een vorm gegeven die het 
instrument voor een groot publiek veel aantrekkelijker maakte (fig. 10). 

Slot
In 1799 verruilde Henricus Schortinghuis het Walcherse Koudekerke voor het 
Zuid-Bevelandse dorp Nisse. Gezien de kleinere omvang van dit dorp wilde hij 

41 Zeeuws archief, archief KZGW, inv. nr. 62 (aanbiedingsbrief 12 februari 1784), fol. 399. Dat het 
broer Wilhelmus Schortinghuis was die de tekening gemaakt heeft blijkt uit de signering op de 
gravure. 

42 Ibidem. 

Handtekeningen van Henricus Schortinghuis (1737-1801), 
predikant te Koudekerke, en Wilhelmus Schortinghuis, toen 
predikant te Schoondijke, in het Album Amicorum van 
Godefridus Callenfels (1728-1786), predikant eerst te Cats 
en na 1761 te Sluis (Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
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het kennelijk wat kalmer aandoen. Ook bij het Middelburgse Natuurkundig Ge-
zelschap, waar hij net als enige Middelburgse predikanten als ‘docerend lid’ was 
opgetreden, legde hij zijn taken neer. Niet zo vreemd, want van die predikanten 
was hij inmiddels als laatste overgebleven. Met de uit Zierikzee overgekomen lec-
tor Johan de Kanter Philzn (1762-1841) trad voor dat gezelschap een nieuwe, iets 
professionelere fase in. De Kanter zou in Zeeland een van de eersten zijn die met 
zijn fysisch-astronomische kennis zijn boterham kon verdienen.43

Ook van zijn broers was Henricus Schortinghuis inmiddels de laatst overge-
blevene. Broer Wilhelmus, die aan het eind van zijn leven als weduwnaar naar 
het Walcherse Serooskerke was verhuisd, en na het winnen van een prijsvraag in 

43 Zie mijn ‘Over “Astronomisten” en “Konstgenoten”. Aspecten van kenniscirculatie in Middel-
burg in de 18e en vroege 19e eeuw’, 123-165, vooral 145-147. 

Vergelijking van de sterrenbeelden ‘Leeuw’ en ‘Kreeft’, en de binnenste volvelle, zoals getekend op 
de maanwijzer in de collectie Degenaar (vermoedelijk door Wilhelmus Schortinghuis) en zoals 
gegraveerd door de Amsterdamse graveur Hendrik Klockhoff naar het voorbeeld getekend door 
de Middelburgse lector bouwkunde Cornelis Taselaar. Het verschil in professionaliteit is duidelijk 
aan de vormgeving af te lezen.
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1794 eveneens was toegelaten tot het Zeeuws Genootschap, overleed na een korte 
ziekte in januari 1799.44 Zijn bibliotheek werd in juli te Veere geveild. Een in de 
veiling ook aangeboden ‘groote fraaye Toverlantaarn’, waarmee 110 verschillende 
‘vertooningen’ konden worden uitgebeeld, laat zien dat deze bevindelijke predi-
kant zich toch niet alle wereldse geneugten had ontzegd.45 

Henricus zelf overleed in zijn pastorie te Nisse in november 1801, waarna hij 
in de kerk ‘rouwstatig’ werd begraven. Een overlijdensadvertentie (fig. 11) en een 
bericht in de Boekzael is het enige dat we daarvan vernemen.46 Of zijn bibliotheek 
ook is verkocht, en of daar nog maanwijzers of andere astronomische curiosa in 
zaten, is helaas onbekend. Over de passie van Henricus Schortinghuis voor de 
astronomie valt daardoor helaas niets naders meer op te merken.

44 Curieus is dat Wilhelmus Schortinghuis in 1794 met twee anderen een prijsvraag over het 
‘brandkoorn’ in tarwe won, een thema dat twee jaar eerder was voorgesteld door zijn broer 
Henricus. Zie G.G. Trimpe Burger-Mekking, ‘Prijsvragen en conceptprijsvragen van het 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1769-1860’, Archief KZGW (2002), nr. 48. Voor 
zijn overlijdensadvertentie, zie de Oprechte Haarlemse Courant, 17 januari 1799. 

45 Advertentie voor de veiling in de Middelburgsche Courant van 13 juli 1799. 
46 Middelburgsche Courant, 3 december 1801 en Maendelyke uittreksels, of de Boekzael der geleer-

de werrelt, 174 (Jan. 1802), 100-101. 

Overlijdensadvertentie van Henricus Schortinghuis (1737-
1801), die twee jaar tevoren zijn standplaats Koudekerke voor 
het Zuid-Bevelandse Nisse had verruild (Middelburgsche 
Courant, 3 december 1801).



Het Zeeuws Genootschap is opgericht in 1769. De rots in 
de woelige zee met de zeven muzen werd het symbool. De 
muzen staan voor de vrije kunsten en wetenschappen. De rots 
is hun veilige werkplek en het opschrift kan (zeer) vrij worden 
vertaald met: ‘Zij schitteren te midden van de golven’.
De 1.400 leden en de 80 vrijwilligers van het Zeeuws 
Genootschap dragen Zeeland in hun hart en vormen met 
elkaar de rots der muzen. De collectie telt inmiddels meer 
dan 200.000 objecten die worden beheerd door diverse 
musea, bibliotheken en archiefdiensten in de hele provincie. 
Door middel van boeken, tijdschriften, exposities, lezingen en 
congressen laten wij de indrukwekkende Zeeuwse cultuur en 
geschiedenis zien, zowel binnen de provinciegrenzen als ver 
daarbuiten. Het Genootschap is dé autoriteit op het gebied 
van de Zeeuwse kunsten en wetenschappen.

Wij laten Zeeland schitteren!

U kunt het Genootschap steunen door toe te treden als lid en, 
desgewenst, een bijdrage te leveren aan de werkzaamheden 
van een van de werkgroepen of commissies.

Voor nadere inlichtingen omtrent het Genootschap en zijn 
activiteiten kan men zich wenden tot de administratie:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
(0118) 65 43 47
info@kzgw.nl
https://kzgw.nl
https://kzgwonline.nl/
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