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Voor wat betreft de voorgaande twee punten (Mededelingen en lngekomen stukken)

benadrukt de voorzitter dat sinds 2019 de routine wordt gevolgd dat onderwerpen die

hieronder vallen, maandelijks in de digitale nieuwsbrief worden gemeld en elk kwartaal in

de Mededelingen zoals die wordt bijgevoegd bij het tijdschrift Zeelond.ln verband

hiermee: ontvangt u de nieuwsbrief nog niet? Dan zouden wij graag uw e-mailadres

ontvangen (op: info@kzew.nl). U krijet dan vanaf de eerstvolgende editie de

nieuwsbrieven, die ook te lezen zijn op onze website:

https ://kzew. n l/ou b I icaties/n ieuwsbrief-a rch iefl.

3. Verslag Algemene Ledenvergaderihg van 19 mei 2021

- Het verstag van de ALV van 19 mei 2021 staat op de website van het Genootschap

(https ://kzew. n I/verslaeen ).

- Het verslag is gecontroleerd door de Commissie voor vaststelling van de notulen (dhr.

Sanderse en dhr. Wiggers). Er waren geen inhoudelijke correcties, we! een aantal

opmerkingen met betrekking tot de formuleringen en de opmaak. Deze zijn inmiddels

doorgevoerd in het verslag en in de online-versie van het verslag.

- Er waren vanuit de leden geen vragen of opmerkingen.

- Het verslag wordt daarom vastgesteld met dank aan de secretaris en de commissie.

4. Begroting 2022

- De thesaurier, de heer Verhaeghe, geeft een toelichting bij de begroting voor 2022. Er is

uitgegaan van de cijfers 2O2Ltlm oktober. ln grote lijnen zijn die conform de begroting.

- Besluit: de begroting wordt goedgekeurd door de ALV

- Mevrouw Heyning vraagt of de thesaurier in de begroting wat explicieter kan aangeven

hoe de fondsen voor de collectie zijn gealloceerd

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

- Dhr. Sanderse en dhr. Wiggers hebben aangegeven wederom deelte willen uitmaken van

de commissie voor de vaststetling van de notulen van deze digitale ALV. Het bestuur is blij

met dit aanbod.

6. Activiteiten tot mei 2022

- De heer Van Druenen vertelt dat de meeste activiteiten die stonden gepland voor

november en december ZOZL zijn doorgeschoven naar 2022:

o Symposium over de geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel

o Lezing over de geschiedenis van de Zeeuwse wijnhandel

o . Symposium over de geschiedenis van de Zeeuwse walvisvaart

o Uitreiking Roggeveenprijzen
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Er is één online symposium georganiseerd dat uiteraard wel kan doorgaan: de

geschiedenis van de West-!ndische Compagnie, op 2 december àOZL, van L4.00 tot 17.00

uur ('New perspectives on the establishment and functioning of the West lndia Company

400 years ago'). Het Zeeuws Genootschap werkt hierin samen met de Biblioteca Nacional

in Rio de Janeiro. Het symposium is onderdeel van een omvangrijker programma dat in

2022zijnvervolg krijgt. Het doel is de geschiedenis van de West-lndische Compagnie

(WlC), die dit jaar 400 jaar geleden is opgericht, in de volle breedte en diepte onder de

publieke aandacht te brengen. Hiertoe worden vijf symposia georganiseerd en een online

expositie. De vijf thema's zijn: (1) De geschiedenis van de WlC, (2) De rol van Zeeland in

de WlC, (3) De WIC in Afrika, (4)slavernij en (5)Cartografie.

De online expositie, die in 2022 zal worden geopend, is daarom zo bijzonder - en

waarschijntijk internationaal gezien uniek - omdat een mooie verzameling museale

objecten van verschillende musea en archieven in Nederland (waaronder het Zeeuws

Genootschap) én Brazilië getoond kunnen worden, zonder dat de gebruikelijke hoge

kosten voor transport en verzekering behoeven te worden gemaakt. Op deze wijze

kunnen in de toekomst op een eenvoudige manier meer internationale exposities worden

georganiseerd, passend bij het internationale karakter van het Zeeuws Genootschap.

Naast de drie resterende symposia en de expositie rondom de West-!ndische Compagnie

is er in 2022 ookeen aantal activiteiten gepland rondom de voorbereidingen van de

herdenking van de Vrede van Parijs in 1323, die een aanzienlijke rol heeft gespeeld in de

wording van het graafschap Zeeland. Bij dit project, dat een initiatief is van de Werkgroep

Cultuurhistorie, zijn steden betrokken uit Zeeland, Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De

start van het project vindt plaats in het najaar van 2)22met de feestelijke presentatie

van de originele acte van de Vrede van Parijs, die in het archief van Lille bewaard wordt.

Het originele stuk zal dan in Middelburg te zien zijn. Een belangrijke aanloop naar de

Vrede van Parijs was de Slag bij Zierikzee in 1304. Onder leiding van een internationale

vloot onder leiding van admiraal Grimaldiwerd toen de Vlaamse vloot verslagen en een

einde gemaakt aan het Vlaams gezag over de provincie.

Collectienieuws

Mevrouw Heyning vertett over de laatste ontwikkelingen rondom de collectie van het Zeeuws

Genootschap. De coronaperikelen hebben ertoe geleid dat er voor de conservatoren veel

belemmeringen zijn om de collectie op locatie te onderzoeken. De nieuwe conservatoren

kunnen daardoor niet optimaalworden ingewerkt. Voor het uitbreiden van de Collectie

Online is daarentegen wel volop gelegenheid, omdat dit van huis uit kan gebeuren. Het

Genootschap heeft het afgelopen halfjaar een aanta! schenkingen mogen ontvangen.



Hierover is in de nieuwsbrief en in de Mededelingen van het tijdschrift Zeeland melding

gedaan. AIle schenkingen zijn ook op de website te zien.

8. Rondvraag

- De heer Vleugel merkt op dat bij het noemen van de naam van de stad Lille moet worden

overwogen om deze stad ook met de Nederlandse naam te vermelden: Rijssel.

- De heer De Weerd beaamt de opmerking van de heer Vleugel.

- Ook komt de suggestie om bij de communicatie van het Genootschap in het algemeen en

projecten als Zeeland70O, vooral ook gebruik te maken van de sociale media. De heer Van

Druenen onderschrijft dit en vertelt dat de activiteiten op deze media de komende tijd

zullen worden uitgebreid.

- De heer Vleugel vraagt ook of voor het project ZeelandT00 al subsidie is aangevraagd bij

de Provincie Zeeland. De heer Van Druenen antwoordt dat dit het geval is en dat de

Provincie hoogstwaarschijnlijk partner wordt in dit project.

- De heer Bertijn doet de suggestie om de prins van Monaco (de familie Grimaldi die in

1304 aan de basis heeft gestaan van het ontstaan van Zeeland als bestuurlijke eenheid)

om een financiële bijdrage te vragen. De heer van Druenen neemt dit idee mee naar de

organisatie.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en spreekt

nogmaals de wens uit dat de volgende ALV weer onder de normale omstandigheden kan

worden georganiseerd.


