Jaarverslag 2017
Bestuur
Het bestuur bestond in 2017 uit de leden drs. Loek Hermans, voorzitter, mevrouw drs. Karla
Peijs, mevrouw dr. Elly Plooij-van Gorsel, drs. Pim Waldeck en dr. Paul Brood, secretaris.
Het bestuur kwam drie maal in vergadering bijeen, waarbij steeds de directie van het
Nationaal Archief vertegenwoordigd was.
Fondsenwerving
De fondsenwerving was in 2017 gericht op het realiseren van een semipermanente
tentoonstelling met als titel Wie ben ik, wie was jij? die zal openen in oktober 2018. Het
Genootschap trad op als organisator van de fondsenwerving hiervoor.
Steun aan publieksactiviteiten
Het Genootschap voor het Nationaal Archief reserveerde voor de in oktober 2018 te openen
semipermanente tentoonstelling én de in september te openen fototentoonstelling Face to
Face. Het voor eerdere tentoonstellingen geïnitieerde gratis busvervoer voor scholen in en
rond Den Haag werd dankzij het grote succes voortgezet.
Vriendenactiviteiten
Vrienden hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en korting op alle activiteiten en
winkelartikelen. De Plus-vrienden ontvingen het bij de tentoonstelling verschenen Het Grote
VOC Boek voor hun lidmaatschap.
In juni 2017 bestond de Vriendenstichting 15 jaar. Dit werd gevierd op zondag 17 september
tijdens de jaarlijkse Vriendendag. Centraal stond die middag de VOC. De Vrienden kregen
een rondleiding door de tentoonstelling én het VOC-depot.
De Vrienden waren uitgenodigd voor de Jan Kompagnie Lezing 2017: ‘Winston Churchill,
vader van Europa’. Deze lezing werd gehouden door Felix Klos.
Ook waren de Vrienden weer welkom op de Ketelaarlezing, die gehouden werd door Gary
Wolff met als titel Quantified Self.

Captains of History en Families with History
De Captains of History is een exclusieve groep toonaangevende bedrijven die naast hun
bedrijfsbelang oog hebben voor de historische rol die hun onderneming in de Nederlandse
geschiedenis heeft gespeeld. Benaderd worden die bedrijven en organisaties waarvan de
geschiedenis belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De
selectie vindt dus plaats op basis van inhoudelijke gronden. Toetreding kan alleen
plaatsvinden op uitnodiging van de Stichting. Met het lidmaatschap van deze exclusieve
groep steunt het bedrijf de publieksactiviteiten van het Nationaal Archief, de bewaarder en
verteller van de geschiedenis van de Nederlandse samenleving.
Op 11 april 2017 werd een Captain’s dinner gehouden, waarvoor het bestuur
vertegenwoordigers van een aantal grote bedrijven had uitgenodigd. Tijdens het bijzonder
genoeglijke diner traden als spreker op Erik Rietkerk, toenmalig CEO Acomo, Ardi Bouwers,
directeur China Circle, en Willem van Gulik, emeritus hoogleraar Materiële cultuurkunde en
kunstgeschiedenis van Oost Azië.
De presentaties die het Nationaal Archief en het Genootschap gaven, leidden niet tot
nieuwe toezeggingen, maar hebben wel de band verstevigd met onze huidige partners;
Acomo, Nationale Nederlanden, Hema en Friesland Campina.
Een selecte groep families die een belangrijke rol hebben gespeeld en nog steeds spelen in
de Nederlandse geschiedenis, wordt gevraagd om toe te treden tot het exclusieve
genootschap Families with History. De Families ontvangen een pakket privileges waarin de
historische rol van hun familie (of familiebedrijf) in de Nederlandse geschiedenis speciale en
exclusieve aandacht krijgt.

