Jaarverslag van de secretaris
Bestuur
Het jaar 2018 stond vooral in het teken van de voorbereidingen voor het jubileumjaar 2019, waarin
het Zeeuws Genootschap 250 jaar bestaat. Daarnaast heeft het bestuur met voldoening
geconstateerd dat de inspanningen om het voortgaande ledenverlies een halt toe te roepen,
vruchten beginnen af te werpen. Ook dankzij onze leden, die gratis kennismakingsleden konden
aanbrengen, kon het Genootschap voor het eerst sinds jaren een stijging van het aantal leden
noteren.
Met ingang van 1 januari 2018 is het Zeeuws Genootschap aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat personen die een bedrag of een kunstvoorwerp aan het
Genootschap schenken geen 100%, maar 125% van de waarde mogen aftrekken van hun belastbaar
inkomen.
Begin van het jaar hebben wij afscheid genomen van Hans Joziasse, die als thesaurier gedurende acht
jaar de financiën van het Genootschap in goede banen heeft geleid. Zijn opvolger is Peter van
Druenen, die ook voorzitter van de Werkgroep Cultuurhistorie is.
Huib Zuidervaart heeft zijn werkzaamheden als Genootschapsfellow aan het University College
Roosevelt in Middelburg beëindigd. In april heeft hij de Blaaubeenlezing gehouden over
sterrenkunde in de eerste helft van de 19e eeuw, ofwel wetenschap op weg naar professionalisering.
Bij de voorjaarsledenvergadering in mei kreeg Frits Smulders de genootschapspenning vanwege zijn
vele verdiensten gedurende een lange reeks van jaren voor het Genootschap en in het bijzonder voor
het tijdschrift Zeeland. Na afloop van de vergadering hield ons bestuurslid Anya Luscombe een
boeiende lezing over de bijzondere vriendschap tussen de Roosevelts en de Nederlandse Koninklijke
familie.
Dankzij sponsoring door het Vlissingse bedrijf Oceanwide Expeditions BV kon gestart worden met de
digitalisering van grote kaarten en afbeeldingen uit de Zelandia Illustrata, de verzameling oude
kaarten en prenten van het Zeeuws Genootschap, in beheer bij het Zeeuws Archief.
De samenwerking met verwante organisaties zoals het Natuurkundig Gezelschap Middelburg en de
Stichting Moesbosch te Koudekerke werd voortgezet. Samen met het Natuurkundig Gezelschap werd
in april een symposium over de autonome auto georganiseerd; met de Stichting Moesbosch een
lezing van dr Wim Thijs over Genen, Memen en Systemen en een lezing over het leven op de
buitenplaats omstreeks 1880 door Martin van den Broeke.
Een aantal leden bezocht in september de jaarlijkse Genootschapsdag in het Zeeuws Museum, waar
onze conservatoren toelichting gaven op daar tentoongestelde objecten uit de
Genootschapscollectie.
Onder auspiciën van het Genootschap werd op 27 en 28 september 2018 in Middelburg een
internationaal congres gehouden over Isaac Beeckman en Descartes, dat geopend werd door onze
voorzitter, Hugo Schorer.
Na afloop van de najaarsledenvergadering in november werd een boeiend drieluik over het leven van
Betje Wolff gepresenteerd, een lezing door Peter Van Druenen, een documentaire van Paul Kramer
en een eenakter door de Zeeuwse Comedie.

Uitgegeven in de reeks Werken van het Zeeuws Genootschap werd het boek Gezag en geld in
Zeeland 1572-1576 door Wim Dirksen
In december hield prof. dr J.J. (jan) Boersema een goed bezochte lezing over beelden van Paasleiland,
een nieuw perspectief op een veerkrachtige eilandcultuur.
Tenslotte kregen wij in december 2018 een zeer forse subsidie van de Stichting Zeeuwse Publieke
Belangen voor De Young Energy Society Challenge, een door onze commissie Jeugd georganiseerde
prijsvraag onder alle Zeeuwse jongeren over energietransitie in Zeeland. Deze prijsvraag is onderdeel
van onze jubileumactiviteiten in 2019.
Wat de collecties betreft heeft het bestuur verschillende schenkingen geaccepteerd. Dit jaar onder
meer een achttiende eeuwse zilveren avondmaalsbeker, in 1769 gemaakt door de Middelburgse
zilversmid Willem Langebeke voor de Grote of Magdalenekerk te Goes. Voorts een serie van 330
tekeningen van de heer De Plaa. Het gaat vooral om tekeningen van boerderijen van Walcheren en
van Zuid-Beveland. Ook een bijzonder manuscript uit 1786 met een verkorte geschiedenis van
Nederland, geschreven door de Middelburger Jan Lathouwer.

Administratie
De functie van administratrice werd wederom vervuld door J.F. Adriaanse.
Lidmaatschap/leden
Aan het begin van het verslagjaar telde het Genootschap 718 leden, met inbegrip van 24
huisgenootleden. Er werden 91 nieuwe leden ingeschreven. (hierin inbegrepen zijn ook 38 stuks
digitale kennismakingsleden). In 2018 ontvielen de vereniging 8 leden door overlijden, te weten; J.
van Rooijen Eur., ing., A.P. Volker, Mevrouw C. Lenshoek-van de Water, Mr. D.H.G. v.d. Meer, Dr.
G.G. Persijn, A.M. Bouman, C.J. van Heel, dr. B. Altena. 42 Leden zegden het lidmaatschap op. Aan
het eind van het verslagjaar telde de vereniging 759 leden, onder wie 25 huisgenootleden. Het
ledental laat een stijgende lijn zien.
Ruiladressen in Nederland 21 stuks en 15 ruiladressen in buitenland.
17 nieuwsbrieven/uitnodigingen verzonden in 2018 naar de leden en geïnteresseerden.
https://kzgw.nl/publicaties/nieuwsbrief-archief/

