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Bestuurlijke zaken 
Met de toetreding van André Kastelein en Wim van Liere in het WCH-bestuur en de omzetting van vice- naar voorzitter WCH 
met Peter van Druenen najaar 2017, kreeg de werkgroep dit jaar een belangrijke creatieve impuls. Een en ander leidde tot een 
breed, dynamisch en gevarieerd activiteitenprogramma. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de WCH in 2017 weer 
terug van weg was, na de geforceerde bestuurlijke stilstand in het jaar daarvoor.  
Kortom: 2017 was het jaar van de symposia, lezingen en de uitreiking van de Roggeveenprijs. 
 
Anya Luscombe, KZGW-vertegenwoordiger in het WCH-bestuur, meldde haar afwezigheid van september tot 1 januari 2018  
i.v.m. een onderwijs- en onderzoeksopdracht in de VS. 
 
Tijdens de ALV van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen op 21 november, kondigde de voorzitter van het 
KZGW aan dat Peter van Druenen per 1 januari 2018 benoemd wordt tot thesaurier en bestuurslid van het ZG. In die positie 
blijft hij voorzitter van de werkgroep. Eveneens vervangt hij per januari 2018 Anya Luscombe als afgevaardigd lid van het 
KZGW in de werkgroep. 
 
Het bestuur kwam in 2017 vijf maal bijeen. Belangrijk aandachtspunt voor de werkgroep was uitbreiding van haar netwerk en 
verjonging van het ledenaantal. Zij hoopt dit te bereiken door het organiseren van een aantrekkelijk activiteitenprogramma met 
onverwachte, nieuwe gasten en sprekers en uitbreiding van haar culturele netwerk. In 2017 is hiermee een start gemaakt. 
 
WCH-activiteiten 

- april-mei. Vijf Hurgronje-lezingen over verschillende aspecten van de Zeeuwse geschiedenis. Een initiatief van de 
UCR in samenwerking en met financiële ondersteuning van de WCH en de Provincie Zeeland. Locatie: Raadzaal van 
het vrm. Stadhuis, Middelburg. Organisatie: Arjan van Dixhoorn. 

- 28 april. De ALV ’17 van de WCH vond plaats in Maritiem Museum MuZEEum te Vlissingen. Na de vergadering 
kregen de aanwezigen een interessante museumrondleiding door Leida Goldschmidt, WCH- én KZGW-lid en 
werkzaam bij het museum. 

- 30 mei. Lezing Peter van Druenen na afloop van de ALV van het KZGW. Titel: ‘De onstuimige relatie tussen 
Middelburg en Vlissingen door de eeuwen heen’. Locatie: Betje Wolff Auditorium/ ZB Planbureau en Bibliotheek van 
Zeeland, Middelburg. 

- 23 september. Lezing door Han Meyer (stedenbouwkundige TUD): ‘Naar een nieuwe staat van de Delta in Zeeland’. 
Locatie: Burgerzaal van het vrm. Stadhuis te Middelburg. Organisatie: Elly Adriaansz. 

- 12 oktober. Mini-symposium ‘Middelburg als historische wijnstad’, als onderdeel van een reeks over dit onderwerp en 

met een drieledig doel: 1. Het opzetten van een netwerk van deskundigen, 2. Kennisuitwisseling, 3. Het streven naar 

een publicatie over Middelburg, wijn, transport en geschiedenis. Locatie: UCR. Het symposium werd financieel 

ondersteund door de WCH. Organisatie: Arjan van Dixhoorn.  

- 18 november. Symposium ‘Rederijkerscultuur in Zeeuws-Vlaanderen: stand van zaken’, opgeluisterd met twee 
muzikale (koor)intermezzi van de componist Lupus Hellinck (16e eeuw). Dit evenement was een spin-off van een 
eerdere presentatie met dit thema te Veere in 2016 en betrof een samenwerkingsverband met de WCH. Deze en de 
Provincie Zeeland verleenden financiële steun. Organisatie: Arjan van Dixhoorn i.s.m. met project Rederijkers in 
Zeeland en Museum. 

- 21 november. Uitreiking van de tweejaarlijkse Roggeveenprijs voor de beste masterscriptie en onderzoekpaper op het 
gebied van de Zeeuwse (cultuur)geschiedenis. Deze editie werd gewonnen door: 

-     Jan-Willem de Winter met zijn masterscriptie, ‘Gehavende stad. De krimp van middeleeuwse havensteden in 
Zeeland in de 16e – 19de eeuw’, Universiteit Utrecht 2014 en 

-  Joost Verheggen met zijn onderzoekspaper ’Remigius Schrijver: an Early Composer of the Baroque 
Uncovered’, UCR Middelburg, 2016 

De winnaars ontvingen respectievelijk € 500,- en € 250,- en hielden een kort maar boeiend exposé met beeld en 
geluid over hun onderzoek. 

          De jury die de onderzoeken beoordeelde bestond uit: Henk Nellen, Hannie Kool-Blokland, Perry Moree en Elly 
Adriaansz (secretaris), allen historici. De prijsuitreiking vond plaats in het Betje Wolff Auditorium/ ZB Planbureau en 
Bibliotheek van Zeeland, Middelburg. Organisatie: WCH. 
- 9 december. Symposium ‘Middelburg als wereldstad’, n.a.v. het 800-jarige bestaan van de stad. Het symposium 
dat bijzonder goed werd bezocht, bevatte zeven korte inleidingen door zeven sprekers over cultuur, economie, 
demografie, politiek, religie, voeding, wetenschap, e.a. De lezingen werden als een kleine, historische Odyssee 
wandelend gehouden rond- en in de ruimten van het Abdijcomplex te Middelburg.  
Sprekers: 

- Erica Boersma (historicus), ‘Middelburg als spil in het calvinisme’ 
- Peter van Druenen (historicus), ‘De demografische ontwikkelingen in Middelburg tot en met de 19e eeuw’ 
- Victor Enthoven (historicus) over de economische rol die Middelburg in haar bloeiperioden vervulde 
- Veronica Frenks (Romanist), ‘Middelburg als toeristische trekpleister’ 
- Gerard van Keken (sociaal geograaf), ’Culinaire en vinologische zaken in de Middelburgse geschiedenis’  



- Joost Verheggen (muziekwetenschapper), “De rol van Middelburg als muzikaal centrum’ 
- Huib Zuidervaart  (wetenschapshistoricus), ‘Wetenschappelijke ontwikkelingen en hun oorsprong in Middelburg’ 

 Dit veelzijdige 'zevenluik’ werd in- en uitgeleid door Arjan van Dixhoorn (historicus) en besloten met een geslaagde 
receptie. Totale organisatie: Wim van Liere.  

 
Financiën 
Met dank ontving de WCH ook in 2017 Provinciale subsidie en een bescheiden bijdrage van het Koninklijk Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen. 
Het aanzienlijk aantal projecten waarbij de WCH in 2017 betrokken was als organisator en/of als (mede-) financier resulteerde 
in een verliessituatie. De liquiditeit én het eigen vermogen namen hierdoor substantieel af, bij een op zichzelf nog aanvaardbaar 
blijvende solvabiliteitssituatie. Een en ander zal worden verantwoord in de nog te presenteren jaarrekening over het verslagjaar 
2017. De werkgroep en het bestuur van het KZGW zoeken gezamenlijk naar een oplossing van het vraagstuk inzake de in het 
verleden door het KZGW toegezegde subsidiebedragen.                                 
 
Samenstelling bestuur 2017 
drs. Peter van Druenen, voorzitter  
drs. Hans. Nagelkerke, penningmeester 
drs. Elly Adriaansz, secretaris 
prof. dr. Arjan van Dixhoorn  
André Kastelein (per april 2017) 
drs. Wim van Liere (per april 2017) 
mw. dr. Anya Luscombe (KZGW t/m december) 
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