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KONINKLIJK  ZEEUWSCH  GENOOTSCHAP  DER  WETENSCHAPPEN 
 

 
Verslag van de algemene ledenvergadering op 21 mei 2019 in de Johanna Kruitzaal en Wim Hofmanzaal van de 
ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg. Aanvang: 19.00 uur. 
 
Aanwezig mevr. A. Wooldrik, mevr. H.A. Sonneveld, mevr. J.A. Luscombe-Serlie, mevr. C.E. Heijning, mevr. A.K. van 

Noppen, mevr. M.M.C. van de Kraats, mevr. B.M. Oomen, mevr. A. van Benthem Jutting, mevr. J. Mestdagh en de 

heren K.F.H. Schorer, P. van Druenen, M.M. Steenbeek, F.W. Scheurleer, G.R. Heerebout, M.G. Stevense,  G.H.W. 

Jansen, A.P. de Klerk, D.W. Siebrecht, F.A.D. van Nielande, H.W. Nijhuis, M. Sanderse, A. Wiggers, H.J. Zielstra, P.F. 

Vleugel, A. van Klaveren, B. Monkau, M.W. Dieleman en J.M. Mesu. 

Afwezig met bericht van verhindering: T.M. Bosch van Rosenthal en de heren B. van Amstel, F.D.J. van Diepenveen, 
W. van Dijk, K. Meertens en R.M. Rijkse. 
 
 

 

1. Opening. 
 

De voorzitter, de heer K.F.H. Schorer, heet de aanwezigen welkom. 
De secretaresse, mevr. J.F. Adriaanse, is tijdelijk uitgeschakeld; mevr. A.K. van Noppen is in deze periode 
waarnemend secretaresse.  
De voorzitter vraagt of de presentielijst door iedereen is getekend. Dit is van belang voor de AVG-
wetgeving. De notulen met de namen van de aanwezigen worden gepubliceerd op de website 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
Mededelingen:  

• Jubileum: de voorzitter van de Jubileumcommissie, de heer M.M. Steenbeek, deelt mede dat op 
de website en via de nieuwsbrieven veel informatie te vinden is. Er zijn dit jaar diverse 
tentoonstellingen in diverse musea in Zeeland. De tentoonstelling “Kijk naar beneden, dan zie je 
meer” in Axel is inmiddels geopend. Op 22 mei wordt de tentoonstelling “Uitmuntend!” in Goes 
geopend en op 24 mei de tentoonstelling “Vikingen op Walcheren?” in Oostkapelle. 
Op 7 juni is er een ééndaagse expositie in Het Raedthuys te Sint Maartensdijk. Daar zal de zilveren 
Sint Jacobsbeker te zien zijn, tevens zijn er ‘s morgens rondleidingen voor schoolklassen en een 
middagprogramma met lezingen. 
Op 15 juni is de feestelijke viering 250 jaar KZGW in de Sint Jacobskerk te Vlissingen in 
aanwezigheid van Prinses Beatrix. Tevens zal het eerste exemplaar van het jubileumboek over de 
verzamelingen worden overhandigd en is er een presentatie van de Collectie on-line en het YESC-
programma. Na afloop een receptie. Op dit moment zijn er ongeveer 250 aanmeldingen.  
’s Avonds is er een concert door barokensemble Van Swieten Society met muziek uit de tijd rond 
de oprichting van het KZGW. Ook daarvoor dient men zich aan te melden. Het concert is voor 
leden gratis, niet-leden betalen € 10,-- per persoon. 
Later in het jaar worden nog tentoonstellingen geopend in Zierikzee en Sluis en is er een speciale 
opening van de nieuwe inrichting Wonderkamers in het Zeeuws Museum   

• Het Familiefonds Hurgronje heeft besloten het Zeeuws Genootschap voor 5 jaar te steunen met 
een bedrag van € 30.000,-- per jaar. Dit bedrag is bedoeld om het Genootschap en de collecties 
onder de aandacht van de jeugd te brengen. Als dank heeft het Genootschap een gratis 
lidmaatschap aangeboden aan de leden van het familiefonds.  
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• Mevrouw Luscombe deelt mede dat enkele jaren geleden besloten werd een Genootschaps 
fellow aan te stellen aan de UCR. Voor 2019 is dat Maaike Roozenburg. Zij heeft kunstgeschiedenis 
en design gestudeerd. Ze werkt nu met de collectie van het Zeeuws Genootschap en zal in het 
najaar een lezing geven en een vak aan het UCR doceren. 
Voor 2020 zal dat Bram Vannieuwehuyze zijn. Hij is cartograaf en de collectie kaarten van het 
Genootschap wordt zijn onderwerp. 

• De digitalisering van ons archief van 1769 tot 1969 en de collectie handschriften is klaar. Ook de 

digitalisering van de Zelandia Illustrata, inclusief de grote kaarten is gereed.  

• Mevrouw Heyning deelt mede dat de stichting Dioraphte subsidie heeft gegeven om de 

verbanden tussen de verschillende collecties en objecten online weer zichtbaar te maken. Ruim 

1000 objecten zijn digitaal bij elkaar gebracht, met alles wat daarover door het Genootschap is 

gepubliceerd. Ook de schenker staat vermeld. Op 15 juni wordt dat voor iedereen zichtbaar. Via 

social media wordt het wereldwijd bekend. 

• Aan conservator fossiele zoogdieren, de heer M. Bosselaers, werd onlangs de P. van der Lijnprijs 

2019 uitgereikt. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een niet-professioneel 

geoloog, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse geologie. 

• De heer A. de Klerk vraagt wat het beleid is voor de openingen van tentoonstellingen. Worden 

alle leden uitgenodigd? Hij heeft één keer een uitnodiging ontvangen via de werkgroep 

CultuurHistorie. De musea nodigen zelf uit. De afspraak is dat bestuursleden, conservatoren, 

besturen werkgroepen en de vrienden van het betreffende museum worden uitgenodigd voor 

een opening. Leden van het Genootschap kunnen uiteraard zelf de tentoonstelling bezoeken op 

eigen gelegenheid. 

• De heer F. van Nieulande deelt mede dat er een plan is om alle leden van het Genootschap uit 

te nodigen in Axel voor een speciale meeting met uitleg over de tentoonstelling door de heren 

F. van Nieulande en H. Nijhuis. 

 
Ingekomen Stukken: 
Berichten van verhindering: zie hierboven. 
 

3. Verslag algemene ledenvergadering van 21 november 2018. 
 
Het verslag van de vorige vergadering is gecontroleerd door de heren W. van den Broeke en M.J. 
Sommeijer. Het verslag was en is beschikbaar op de website.  
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de commissie en notuliste. 
 

4. Voorstel tot instelling van een Commissie tot redactie van het jaarverslag. 
 
Het jaarboek Archief zal met ingang van dit jaar worden gesplitst in een wetenschappelijk deel en een deel 
met de jaarverslagen. In het deel met de jaarverslagen worden illustraties opgenomen. De voorzitter van 
de nieuwe redactiecommissie voor de jaarverslagen is de heer P. van Druenen, de overige leden zijn de 
heer A. Wiggers, namens de Coördinatiecommissie voor de Verzamelingen, mevr. E.G.M. Adriaansz, 
namens de werkgroepen, mevr. A. de Bruyn, conservator, en mevr. E.L. Wiers, tekstredacteur. Er kan 
bezuinigd worden op de drukkosten, zodat de totale kosten voor het jaarboek niet hoger uitkomen dan 
de afgelopen jaren. De vergadering gaat hiermee akkoord.  De heer A. de Klerk is zeer verheugd dat dit zo 
geregeld wordt. 
 

5. Jaarverslagen 2018 secretaris en Coördinatiecommissie Verzamelingen. 

De jaarverslagen zijn te vinden op de website. 
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De heer A. de Klerk merkt op dat hij de jaarverslagen van de Zelandia Illustrata en Archeologische 
voorwerpen miste. Dat klopt. Door de drukke jubileumactiviteiten is het niet bij iedere conservator 
gelukt om het jaarverslag op tijd in te dienen. Te zijner tijd zullen ze wel in het Archief te lezen zijn. 
Er zijn geen vragen meer en de verslagen worden vastgesteld. 
 

6. Financieel verslag 2018. 
 

De thesaurier, de heer P. van Druenen, geeft uitleg over het financieel verslag 2018. 
Het jaar sluit met een tekort van € 46.660,--. De oorzaak daarvan wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de koersresultaten. 
Er wordt veel aan ledenwerving gedaan, de contributie wordt eerder geïncasseerd en er is flink 
bespaard op de drukkosten van het jaarboek Archief en het tijdschrift Zeeland. Voor het tijdschrift is dat 
nog niet zichtbaar in dit verslagjaar omdat er nog een contract met de drukker was. Er zijn meer 
publicaties verkocht. De Algemene Reserve is flink naar beneden gegaan door verliezen op beleggingen. 
De beleggingen zijn uitbesteed aan Amfora Vermogensbeheer. De heer J. Mesu geeft uitleg. In 
voorgaande jaren waren er uitsluitend positieve rendementen. Nu is er een rendement van -6,5%. Dit 
kwam voornamelijk door de ontwikkelingen in de wereldwijde economie. De markten gingen onderuit 
en het vertrouwen was weg.  In het 1e kwartaal van 2019 was er weer een positieve ontwikkeling en het 
rendement is in dat kwartaal van – 6,5% naar +8% gegaan. Het herstel in het 1e kwartaal 2019 is 
krachtig. Dit komt door de groei van de wereldeconomie en de groei van bedrijfswinsten. De 
portefeuille van het Genootschap heeft een neutraal profiel, helft obligaties en helft aandelen. Er is 
geen positie in vastgoed, wel een klein stukje in alternatieve beleggingen. Men is erg voorzichtig met 
obligaties, de rente is laag. De heer B. Monkau merkt op dat alleen de externe ontwikkelingen 
geregistreerd worden en vraagt zich af of alles goed gezien is door de beheerders. De heer Mesu geeft 
uitleg over de werkwijze van Amfora. 
De heer M. Steenbeek vraagt hoe het zit met de kosten van het jubileum en wat is er al binnen 
gekomen. In 2018 is er nog niet zoveel ontvangen. Het meeste moet nog komen. Voor het jubileum zit 
er € 50.000,-- in de bestemmingsreserve. De kosten van het jubileum worden begroot op € 180.000,--, 
deze worden gedekt door giften op een bedrag van € 30.000,-- na.  Het gereserveerde bedrag van € 
50.000,-- zal waarschijnlijk niet geheel gebruikt hoeven te worden. 
De voorzitter bedankt de leden die een extra bedrag hebben overgemaakt voor het jubileum. Het totaal 
daarvan is ongeveer € 2.500,--. 
 
Kascommissie: 
Namens de Kascommissie, bestaande uit de heren F. Scheurleer en G. Jansen, deelt de heer Scheurleer 
mede dat de commissie de rekening heeft gecontroleerd, dat steekproeven zijn genomen en dat vragen 
adequaat zijn beantwoord. De heer Scheurleer stelt voor het bestuur en de thesaurier te déchargeren 
en de jaarrekening 2018 goed te keuren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
De voorzitter dankt de Kascommissie. 
Nieuwe leden van de Kascommissie zijn de heren G.H.W. Jansen en M.W. Dieleman. 
 

7. Benoeming commissie voor vaststelling notulen volgens art. 16 lid 6 van de statuten. 

Nieuwe leden voor controle van het verslag van deze vergadering zijn de heer A. Wiggers en mevrouw 
B.M. Oomen. 
 

8. Mutaties besturen en commissies.    

Coördinatiecommissie verzamelingen 
Aangetreden: 
Drs. A. Wiggers als buitenlid van de commissie.  
 
Commissie tot redactie van Archief en Werken: 
Afgetreden: 
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Mevr. M. Vader. 
 
Commissie tot redactie van het jaarverslag 
Aangetreden: 
Drs. P. van Druenen, voorzitter 
Drs. A. Wiggers 
Mevr. Drs. E.G.M. Adriaansz 
Mevr. Drs. A. de Bruyn 
Mevr. Drs. E.L. Wiers-Menschaar 
 
Activiteitencommissie 
Afgetreden: 
Drs. A. van Klaveren 
Drs. A. van Seters 
Drs. W. van Dijk 
In goed overleg is besloten de Activiteitencommissie te beëindigen. Lezingen worden via andere wegen 
georganiseerd. De heer Van Klaveren heeft veel gedaan voor deze commissie vanaf 2012. Ieder jaar 
werden de colleges georganiseerd en een excursie. De voorzitter dankt hem voor zijn inzet en overhandigt 
bloemen en een boekenbon. Voor de heer Seters zal nog een cadeautje worden verzorgd. De heer Van 
Klaveren benadrukt dat hij het niet alleen heeft gedaan maar in samenwerking met de andere 
commissieleden. 
 
Conservatoren Verzamelingen: 
Aangetreden: 
M. Sanderse, conservator Munten en Penningen 
Afgetreden: 
Dr. A.A.J. Scheffers, conservator Munten en Penningen. 
 
Overige leden worden voor herbenoeming voorgedragen, de vergadering gaat akkoord met 
bovenstaande benoemingen en mutaties. 
 

9. Nieuwe leden. 

Alle nieuwe leden staan vermeld in de oproep, na deze oproep zijn er nog bij gekomen:  
Jkvr. T.M. Bosch van Rosenthal, Mr. M.P. Oortman Gerlings, Mr. D.E.H. Hoen, G.J.I. Sprenger, G.J.P. Tissot 
van Patot, mevr. M.A.E. Pigneret-van Empel, J. Pielage, D.W. Siebrecht. 
 

10. Overeenkomst met mevrouw A.G. van Ree. 
 
Er wordt ter plekke een overeenkomst getekend met mevrouw A.G. van Ree-van Benthem Jutting. Door 
middel van deze overeenkomst draagt zij de auteursrechten en eventuele andere intellectuele 
eigendomsrechten van het boek ‘Mies. Een uit de hand gelopen reportage’ over aan het Zeeuws 
Genootschap. Er worden als dank bloemen aan haar overhandigd. 
 

11. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen meer. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid.  
 
Na de vergadering volgt de presentatie door mevrouw B. Oomen en mevrouw T. Stroo: YESC, het 
jongerenproject van het Zeeuws Genootschap laat Zeeland schudden op haar ecologische grondvesten. 

 


