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JAARVERSLAG 2018
Bestuurlijke zaken
In 2018 onderging het WCH-bestuur enkele veranderingen. Zo verstevigde per april ’18 Gerard van Keken,
sociaal geograaf en onderzoeker met een maatschappelijke focus op identiteit in de breedste zin van het woord,
de werkgroep. Anderzijds en tot teleurstelling van het bestuur, kondigde Wim van Liere zijn vertrek aan per
december, dit i.v.m. met tijdrovende werkzaamheden. Zijn loyale en ondersteunende inzet voor de WCH zal node
worden gemist!
Behalve het drukke jaarprogramma, stond 2018 ook reeds in het teken van de organisatorische- en inhoudelijke
voorbereiding van de verschillende programmaonderdelen van 250-jarig jubileum van het Zeeuws Genootschap
dat in 2019 wordt gevierd en waar het WCH-bestuur intensief bij betrokken is.
In 2018 kwam het bestuur vijf maal bijeen.
WCH-activiteiten
2018 was een bijzonder dynamisch jaar met een waaier aan activiteiten, geconcentreerd in het najaar:
- 29 september. Dagexcursie Ieper De hel van Passendale (‘Loopgraven en oorlogsmonumenten WOI), n.a.v.
100 jarige herdenking van het einde van de 1e Wereldoorlog. Onder de bezielende leiding van de gids Frank
Gunst, bezochten de 35 deelnemers het ‘Memorial Museum Passchendael 1917’, een Engelse en Duitse
begraafplaats en de Saint George’s Memorial Church te Ieper. Deze indrukwekkende dag werd afgesloten
met het bijwonen van de Last Post bij de Menen Poort in Ieper. Organisatie Peter van Druenen.
- 27 en 28 sept. Internationaal WCH-congres Isaac-Beeckman-Descartes in Context. Science, Arts and Culture
in the Early Dutch Republic vindt plaats op diverse locaties. 21 sprekers met o.a.: Huib Zuidervaart (Huygens
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Floris Cohen, wetenschapshistoricus UU en de Australische
Descartes-specialist John Schuster. Het congres werd geopend door jhr.mr. Hugo Schorer, vz. ZG. en jhr.mr.
A. Roëll (Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen) en vond plaats onder auspiciën van het
Zeeuws Genootschap en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Organisatie: Isaac
Beeckman Stichting, de UCR (Arjan van Dixhoorn, Albert Clement) en de RUG (Klaas van Berkel).
- 19 september, 24 oktober, 14 november, 18 december. Vier Hurgronje-lezingen in het Zeeuws Museum,
Middelburg i.s.m. Marjan Ruiter, dir. ZM. Sprekers respectievelijk: dr. Hanneke Grootenboer (over Adriaan
Coorte), drs. Gaila Jehoel (over Jan van Scorel), Artyom Anikin (over Zeeuwen in het 17de eeuwse NieuwNederland en drs. Didi van Trijp (over natuurverkenningen in het 18de eeuwse Zeeland). Organisatie Arjan van
Dixhoorn.
- 6 oktober. Publieksdag Rederijkers in Zeeland. Lezingen, voordrachten (w.o. gedichten), en muziek (w.o.
liederen). Opgevoerd werd onder meer een 16de eeuwse klucht uit ‘s-Gravenpolder met gemoderniseerde
tekst en muziek. Locatie: Slot Oostende te Goes. Organisatie Arjan van Dixhoorn.
- 11 oktober. Besloten wijnsymposion. Organisatie Gerard van Keken.
- 7 november. Lezing De historie van de walvisvaart door Anne-Goaitske Breteler, gehouden in de overvolle
gehoorzaal van MuZEEum, Vlissingen. Bretelers betoog werd aangevuld door o.a. Albert Veldkamp, vrm.
stuurman op de walvisvaart en oud-loods te Vlissingen. Organisatie Peter van Druenen
Financiën
In 2018 ontving de WCH wederom een subsidiebedrag van Provinciale Staten in het kader van de door de
werkgroep in dat jaar voorgenomen te realiseren projecten. Hiervoor als steeds onze dank. In verband met
onvermijdelijk gebleken temporisering en verschuiving van een aantal projecten 2018 wordt getracht deze eerst te
realiseren op verder in de tijd gelegen momenten. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de
planning van de projecten 2019 voor zover die samenhangen met het 250-jarig jubileum van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap, dat zich afspeelt in de periode 2019-2020. In verband met uitblijvende kosten in 2018
voor de eerder genoemde uitgestelde activiteiten, toont de jaarrekening van de WCH een positief beeld ten
bedrage van € 2.080. Voorgesteld is - mede gelet op te verwachten kosten van de in 2019 in totaal voorziene
projecten – om dit bedrag geheel onder te brengen in een ‘Voorziening Projecten 2018/2019’. In administratieve
zin komt hiermee voor de werkgroep het resultaat 2018 uit op € nihil. Een en ander zal worden verantwoord in de
nog te presenteren jaarrekening over het verslagjaar 2018.
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Samenstelling bestuur 2018
drs. Peter van Druenen, voorzitter, tevens thesaurier ZG en contactpersoon ZG/WCH
drs. Hans Nagelkerke, penningmeester
drs. Elly Adriaansz, secretaris
prof. dr. Arjan van Dixhoorn
André Kastelein
dr. Gerard van Keken
drs. Wim van Liere (tot december 2018)
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