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Inleiding.  

Dankzij de provinciale subsidie en een bescheiden bijdrage van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 

der Wetenschappen, kon Werkgroep den de nieuwe activiteiten doorgang vinden. Het bestuur van de 

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

ondersteuning. Het aantal activiteiten in 2013 is beperkt gehouden omdat er veel energie opging in het 

opzetten van een vier evenementen in 2014. 

 

Activiteiten 

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

(ZDV), verschenen drie nummers (afl. 178 t/m afl. 181). Op 6 maart vond in goede harmonie de 

jaarlijkse bespreking plaats tussen een vertegenwoordiging van de werkgroep en ZDV.  

 

-Het symposium “Wederzijds profijt?De betekenis van de marine voor Zeeland en van Zeeland voor 

de marine tussen 1600 en 2013” werd georganiseerd op 7 juni 2013 was geslaagd. Samen met de 

marinekazerne Vlissingen, de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg werd dit symposium 

vorm gegeven in de Zeeuwse Bibliotheek voor een publiek met 110 personen. De bijeenkomst zocht 

antwoorden op de vraag of de relatie Zeeland en marine te typeren is als een van wederzijds profijt.  

D r Adri van Vliet van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag toonde aan hoe de 

marine maatschappelijke verankerd raakte in Zeeland in de zeventiende eeuw en werd gevolgd door 

een lezing over de krimpende horizon van de Admiraliteit Zeeland in de achttiende eeuw, door Dr 

Victor Enthoven van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dr. Anita van Dissel van de Universiteit 

Leiden en Ned. Instituut en het instituut voor Militaire Historie ging in op de vraag of de Zeeuwen ook 

echt doordrongen tot de top van de marine. De laatste lezing wordt verzorgd door de heer Ron van 

Maanen van het gemeentearchief Vlissingen. Hij liet de wisselwerking tussen de marine en Vlissingen 

in de twintigste eeuw zien. De studiemiddag werd afgesloten met een forum over de toekomstplannen 

van de marine, waaraan deelnamen Brigade-Generaal R. Oppelaar, kolonel der mariniers F. Swart, 

Gedeputeerde Kees van Beveren, wethouders Johan Aalbers (Middelburg) en Jacques Damen 

(Vlissingen). 
 

-Dit jaar werd geen Ronde Tafel Conferentie belegd omdat er geen kandidaten waren die voldoende 

gevorderd waren.  

 

Roggeveenprijs 

Erica Boersma is de winnaar van de Roggeveenprijs met haar scriptie De Republiek als barmhartige 

Samaritaan. Collectes voor buitenlandse geloofsgenoten in de 17de eeuw, Universiteit Leiden 2012. 

Zij ontving een oorkonde en een bedrag van € 500,- op een feestelijke bijeenkomst op 12 december in 

de Zeeuwse Bibliotheek. Een publiek van 60 personen luisterde vervolgens geboeid naar haar 

presentatie. Diverse media (de PZC, de Faam en universiteitsmedia) publiceerden artikelen over de 

prijs. 
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De eervolle vermelding ging naar Michal Bauwens voor haar scriptie Tussen theocratie en tolerantie. 

De classis Walcheren en haar invloed op religieuze co-existentie in Walcheren en Zeeuws-

Vlaanderen,Universiteit Gent 2010. 

 

De WCH ontving nog drie scripties. De onderzoeken werden verricht bij de Universiteit van 

Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij de Universiteit Gent. 

Vier onderwerpen handelen over de 17
de

 eeuw; het vijfde onderwerp betreft een 20
ste

 eeuws 

bestuurskundig onderwerp.  

De jury die de scripties beoordeelde bestond uit: dr. Hannie Kool (vz), prof.dr. Henk den Heijer, drs. 

Katie Heyning, prof.dr. Pieter Ipple en prof.dr.ir. Han Wiskerke. De vijf masterscripties zijn tot stand 

gekomen tussen 2010 en 2012. 

 

Bestuurlijke zaken 

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

De heer Hugo Schorer is de contactpersoon tussen Genootschap en WCH. 

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

bestuur nam afscheid van mevr. Corrie Pieterse, die een paar jaar als tweede penningmeester heeft 

ingezet, ook Ruud Paesie gaf aan dat dit zijn laatste bestuursjaar was . Nieuwe leden drs. M. van 

Dintel van het SCEZ en dr. A. van Dixhoorn van het University College Roosevelt werden bereid 

gevonden om toe te treden en worden op de ALV van 2014 geïnstalleerd. 

 

Samenstelling bestuur: 

dr J.L. Krabbendam, voorzitter 

drs. H. Nagelkerke, penningmeester 

mevr. drs. E. Adriaansz, secretaris 

mevr. M. Doorenbos 

drs. M van Dintel 

dr. A. van Dixhoorn 

dr. R. Paesie 

 

 

  

 

 

 


