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UITNODING EN AGENDA 
voor de 

Algemene Ledenvergadering van de WCH 

Dinsdag 9 april 2013 18.30 uur 

Zeeuwse Bibliotheek. Middelburg 

 
1. Opening 
 
2. Vaststellen Notulen ALV 10 april 2012 

 
3. Jaarrekening en balans 2012 * 

 
4. Begroting 2013 * 

 
5. Jaarverslag 2012 

 
6. Bestuursmutaties 

 
7. Redactie Nehalennia  

 
8. Roggeveenprijs (Scriptieprijs)  

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting.  

 
 
 * Stukken ter vergadering aanwezig 
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VERSLAG 
van de 

Algemene Ledenvergadering van de WCH 

Dinsdag 10 april 2012 18.30 uur 

Zeeuwse Bibliotheek. Middelburg 

 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur. Naast de bestuursleden (m.u.v. T. van Gent) 

zijn er geen andere leden aanwezig. 

1. Vaststellen Notulen ALV 6 april 2011 

Deze worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Jaarrekening en balans 2011  

Deze zijn door de kascommissie (Hans Vader en Karel Meertens) goedgekeurd. 

3. Begroting 2012 

  Begroting 2012 is akkoord.  

  De gezamenlijke bestuursvergadering ZVD en WCH ging op 7 maart j.l. akkoord 

met het voorstel van de penningmeester met directe ingang de contributie van Nehalennia te 

verhogen van € 20 naar € 22,50 euro. Dit om de exploitatie van het tijdschrift te kunnen 

volhouden. 

 Op het Genootschappelijk Overleg, 10 mei a.s., zal de voorzitter namens de WCH opnieuw de 

 nog niet ontvangen - maar door het Genootschap wel toegezegde - ‘Deltagelden’ (€ 500,-) aan 

 de orde stellen, evenals het nog openstaande subsidiebedrag van € 400,- van het Genootschap

 van de WCH. 

4. Jaarverslag 2011 

 In het Jaarverslag opnemen: ‘Op 13 mei vond een minisymposium plaats waar enkele WCH-

 leden aanwezig waren’. Het verslag wordt verder goedgekeurd en zal - na wijziging - op de  

 WCH-website worden geplaatst. 

5. Bestuursmutaties 

Katie Heyning heeft besloten per 1 mei 2012 als bestuurslid af te treden. Er worden 

verschillende personen benaderd voor opvolging. De Werkgroep heeft Maaike Doorenbos 

(hoofd studiezaal Zeeuws Archief) gevraagd zitting te nemen in het bestuur, waarop positief is 

gereageerd. Berit Sens heeft aangegeven op termijn als bestuurslid af te treden.  

6. Redactie Nehalennia  

Op initiatief- en in overleg met de eindredacteur heeft de vz. WCH een concept redactiestatuut 

opgesteld, dat de ZVD - na een kleine wijziging - in haar meivergadering zal bespreken.  

7. Invoering Roggeveenprijs (Scriptieprijs).  

De Werkgroep heeft besloten een tweejaarlijkse prijs in het leven te roepen voor de beste 

Masterscriptie op het gebied van de Zeeuwse cultuur- en/of sociaal- economische geschiedenis 
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door de eeuwen heen. Op dit moment wordt de jury geformeerd. De volgende personen 

hebben reeds toegezegd daarin zitting te nemen: Hanny Kool (historicus, vz), Katie Heyning 

(kunsthistoricus), Henk den Heijer (hl. maritieme geschiedenis), Han Wiskerke (hl. 

landbouwsociologie). Pieter Ippel (hl. Rechtstheorie) wordt nog benaderd. 

8. Rondvraag 

Geen opmerkingen. 

9. Voorzitter sluit de vergadering onder dank voor de goede sfeer. 
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 JAARVERSLAG 2012 
 

Inleiding 

De trend van een actieve werkgroep die twee jaar werd ingezet is ook in 2012 voortgezet. 

Dankzij de financiële ruimte die de WCH heeft verworven met de provinciale subsidie in het 

kader van Cultuur Continu 2009-2012 en de bijdrage van het Koninklijk Zeeuwsch 

Genootschap der Wetenschappen, konden de nieuwe activiteiten doorgang vinden. Het bestuur 

van de werkgroep is de provincie Zeeland en het Zeeuws Genootschap erkentelijk voor hun 

financiële ondersteuning. 

 

Activiteiten 

-Van het tijdschrift Nehalennia, een coproductie van de werkgroep en de Zeeuwse Dialect 

Vereniging (ZDV), verschenen drie nummers (afl. 175 t/m afl. 177). Op 7 maart vond in 

goede harmonie de jaarlijkse bespreking plaats tussen een vertegenwoordiging van de 

werkgroep en ZDV.  

 

-Het minisymposium “Underground” vond op zaterdagmiddag 4 februari 2012 plaats in de 

crypte van de Abdij in Middelburg. Samen met het Zeeuws Museum werd een spannend 

programma samengesteld met vertegenwoordigers van vrijwilligers in de archeologie, 

wetenschappers, conservatoren en politici die met elkaar discussieerden over de vraag hoe het 

ondergrondse erfgoed het best bewaard, ontsloten en benut kon worden voor tentoonstellingen 

en onderzoek en hoe verstoorders van dat erfgoed ontmoedigd konden worden. De korte 

krachtige presentaties en de stellingen nodigden uit tot een stevig debat met de circa 60 

deelnemers. De conclusie was dat professionals en amateurs elkaar meer moeten opzoeken 

omdat ze hetzelfde belang nastreven. Het symposium sloot aan bij de gelijknamige 

tentoonstelling in het Zeeuws Museum en werd door velen gewaardeerd. Ook dit was een 

vruchtbare en prettige samenwerking met een Zeeuwse instelling.  

 

-Op 1 juni vond een symposium over de geschiedenis van de Zuiddorpe plaats in de filmzaal 

van de Abdij. Ook hier was de zaal helemaal vol met honderd deelnemers, dankzij goede 

samenwerking met de provincie Zeeland en het Zeeuws Genootschap en Zeeuws Archief. 

Daarmee was de bijeenkomst een inhoudelijk- en organisatorisch succes. De boeiende 

verhalen riepen bij de bezoekers enthousiaste reacties op.   

 

-Dit jaar werd eveneens een Ronde Tafel Conferentie belegd. Deze hebben tot doel 

onderzoekers en promovendi die zich met een Zeeuws onderwerp bezighouden in de 

gelegenheid te stellen hun onderzoek toe te lichten voor een panel van deskundigen, dat hem 

daarover kritisch ondervraagt en waar mogelijk suggesties voor nader onderzoek doet. Ook de 

toehoorders in de zaal krijgen de kans eventuele vragen en opmerkingen ter tafel te brengen. 

De zevende zitting vond plaats op 27 april. De Leidse promovendus drs Karwan Fatah-Black 

lichtte het onderwerp van zijn proefschrift “Atlantische verbindingen: Paramaribo als 

knooppunt” toe en ontving zinvol commentaar van een wetenschappelijke commissie onder 

voorzitterschap van dr. Willem van den Broeke en een dertigtal belangstellenden. 

 

-De 26
ste

 Historische Studiedag van de WCH werd op 3 november gehouden in Middelburg 

samen met de Linschoten Vereeniging en Zeeuwen en de Zuidzee . Het programma bestond 

uit drie sprekers, Roelof van Gelder, Henk den Heijer en Ruud Paesie. De middag wordt 

afgesloten met de overhandiging van de publicatie “Voor zilver en Zeeuws belang. De 
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rampzalige Zuidzee expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie (1724-1727)” aan 

de burgemeester van Middelburg. Ruim 150 personen namen deel aan deze bijeenkomst. 

 

 

- 16 november  belegde  het Zeeuws Museum en het CBK een studiedag over het onderwerp 

“Authenticiteit van de Kunst” . De dag stond onder voorzitterschap van Hans Krabbendam. 

 

Overige werkzaamheden 

-Het bestuur heeft goede stappen gezet om de tweejaarlijkse Roggeveenprijs voor de beste 

Masterscriptie gebaseerd op onderzoek naar een Zeeuws cultuurhistorisch onderwerp. Daartoe 

is eerst uitgezocht of er voldoende animo is, een reglement opgesteld en wordt een deskundige 

jury gezocht. Vanwege een soortgelijk voorstel dat uit een lid van het Zeeuws Genootschap 

voorstelde is dit plan even geparkeerd om uit te zoeken of en hoe de prijzen elkaar kunnen 

versterken. Het plan is om in 2013 de eerste uitreiking te organiseren. 

-De werkgroep beschikt sinds eind 2009 over een eigen website, www.WCHZeeland.nl, 

waarop activiteiten uit eerdere jaren worden vermeld en toekomstige activiteiten worden 

aangekondigd.  

 

Bestuurlijke zaken 

- De werkgroep is in de persoon van de voorzitter vertegenwoordigd in het Genootschappelijk 

Beraad. Mw. Mr Sara is de contactpersoon tussen Genootschap en WCH. 

-Het bestuur kwam vier maal bijeen. In de ALV op 10 april werden de jaarstukken 

goedgekeurd. Het bestuur nam afscheid van mevr. drs. C.E. Heyning, die zich zeer 

verdienstelijk heeft gemaakt als voorzitter van de werkgroep Kunstgeschiedenis en als 

organisator van tal van bijeenkomsten, symposia en de Ronde tafel conferenties. Nieuwe leden 

Mw. M. Doorenbos van het Zeeuws Archief en Dorien Zelders van het Zeeuws Museum 

werden bereid gevonden om toe te treden en worden op de ALV van 2013 geïnstalleerd. 

 

Samenstelling bestuur: 

dr J.L. Krabbendam, voorzitter 

dr. T. van Gent, vice-voorzitter 

drs. H. Nagelkerke, 1
e
 penningmeester 

mw. C. Pieterse, 2
e
 penningmeester 

mevr. drs. E. Adriaansz, secretaris 

 

Leden 

dr. R. Paesie 

mevr. drs. B.I. Sens 

mevr. M. Doorenbos 

mevr. Dorien Zelders 
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