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1. Voorwoord van de voorzitter 

In het jaar 2016 en 2017 heeft de Stichting Zenobia zowel bestaande tradities voortgezet als 
nieuwe activiteiten ondernomen. Zoals altijd organiseerden wij ons najaarscongres, ditmaal over 
Spanje. Onder de titel ¡Spanje! Het Nabije Oosten in het Verre Westen leidden acht sprekers ons 
door de rijke geschiedenis van het Iberisch Schiereiland. Daarnaast zagen wij de tweede editie 
van de jaarlijkse Zenobialezing in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Op vrijdag 3 
februari 2017 hield Miguel John Versluys, hoogleraar Klassieke en Mediterrane Archeologie in 
Leiden, onder grote belangstelling de lezing getiteld Egyptisch, Grieks, Romeins of toch 
Perzisch? Cleopatra en Alexandrië in de context van Hellenistisch Eurazië. Ook het 
herfstcongres over Jeruzalem (‘Van Eden tot heden’) op 21 oktober was een groot succes. Verder 
breidden we onze contacten uit door samenwerkingen aan te gaan met nieuwe organisaties zoals 
IZI Travel, maker van audiotours, met wie we een virtuele tour door Palmyra maakten in Spui25 
in mei 2016. Ook voor de komende periode staat er weer veel moois op de planning. Naast de 
Zenobialezing/lustrumviering op 24 mei 2018 hebben we weer een aantal mooie 
samenwerkingsprojecten op stapel. Samen met het Allard Pierson Museum (APM) te 
Amsterdam organiseert Zenobia het Wijnposium, over wijncultuur in het mediterrane gebied, in 
het kader van de APM tentoonstelling ‘Crossroads’. Ook het RMO heeft binnenkort weer een 
mooie nieuwe tentoonstelling over Nineveh, dus ook daar treedt Zenobia op met een 
veelbelovend congres, op 7 maart. 
 
Dit kalenderjaar loopt ook de huidige bestuursperiode van drie jaar af. Dat betekent dat een 
aantal bestuursleden terugtreedt, maar er blijven er ook vier aan. Deze aanblijvende 
bestuursleden krijgen drie nieuwe collega’s. Dit zorgt voor een mooi evenwicht tussen 
continuïteit en vernieuwing binnen het bestuur, waar ik persoonlijk erg gelukkig mee ben. Ik heb 
er dan ook alle vertrouwen in dat de Stichting onder het nieuwe bestuur verder zal groeien, nog 
meer vruchtbare contacten zal leggen en samenwerkingsverbanden zal aangaan, en dat we ook in 
de komende jaren veel prachtige congressen, symposia, en andere evenementen zullen 
meemaken. 
 
 
Josephine van den Bent 
Voorzitter van de Stichting Zenobia  
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2. Gegevens stichting 

a. Algemene gegevens 

Naam: Stichting Zenobia 

KvK-nummer: 34309831 

RSIN-nummer: 819816590 

 

b. Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Josephine van den Bent 

Secretaris: Janric van Rookhuijzen 

Penningmeester: Pieter Houten 

Commisaris intern: Martje de Vries 

Publiciteit: Thomas Hart 

Acquisitie: Ilse Verstegen (gestopt per 1 juli 2017) 

Bijzonder bestuurslid: Johan Weststeijn 

 

c. Contactgegevens 

Stichting Zenobia 
Van der Mondestraat 163 Bis-1e 
3515 BG Utrecht, Netherlands 

 

info@stichtingzenobia.nl 

www.stichtingzenobia.nl 
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3. Verslag van het bestuur  

a. Doelstelling 

De Stichting Zenobia bevordert de bestudering van historische oost-west verhoudingen in het 
oostelijke mediterrane bekken, de meest dynamische ontmoetingsplaats van volken en culturen in 
de menselijke geschiedenis. Zij tracht dit doel te bereiken door middel van het organiseren van 
congressen en symposia, het uitbrengen van boeken en catalogi, het ondersteunen van 
tentoonstellingen en studiereizen en, bovenal, het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek. De 
stichting dankt haar naam aan Zenobia, de derde-eeuwse koningin van de Syrische woestijnstad 
Palmyra, die enige tijd een deelrijk binnen het Romeinse imperium beheerste. Als historische figuur 
leeft zij voort in zowel de westerse, Grieks-Latijnse traditie, als ook in de oosterse, Arabisch-
Perzische overlevering. 

b. Activiteiten in 2016 en 2017 

Afgelopen activiteiten 

In het begin van 2016 zijn wij gestart met de Zenobialezing in het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden, waarmee onze goede relatie met het Rijksmuseum verder wordt versterkt. De eerste lezing 
is verzorgd door de oprichter van de Stichting Zenobia, Diederik Burgersdijk. De titel was: 
Percepties van Palmyra, en daarmee een hommage aan de stad van Zenobia in een tijd van grote 
onzekerheid van het voortbestaan van deze stad. 
Op 18 mei 2016 vond in Spui25 (Amsterdam) een lezing plaats getiteld ISIS and antiquities. A 
virtual tour through Palmyra Samen met ACMES, Spui25 en izi.TRAVEL (dat een 
indrukwekkende digitale audiotour door Palmyra samenstelde) vroeg Zenobia op deze manier 
aandacht voor wat IS in de woestijnstad heeft aangericht. 
 
Op 22 oktober 2016 vond het Zenobiacongres ¡Spanje! Het Nabije Oosten in het Verre Westen 
plaats. Met acht sprekers was het een dag vol inzichten over de rijke geschiedenis van het Iberisch 
schiereiland. 
Op 3 februari 2017 heeft Prof. dr. Miguel John Versluys in het Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 
de tweede Zenobialezing gehouden met de titel Egyptisch, Grieks, Romeins of toch Perzisch? 
Cleopatra en Alexandrië in de context van Hellenistisch Eurazië. 

Op 21 oktober 2017 vond het twaalfde Zenobiacongres plaats met de titel: Jeruzalem: van Eden tot 
heden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. 

 

Toekomstige activiteiten 

Op 2 februari 2018 organiseert Zenobia het Wijnposium, in het Allard Pierson Museum te 
Amsterdam. Met dit Wijnposium gaat begin 2018 een langgekoesterde wens van Zenobia in 
vervulling: een evenement dat speciaal gewijd is aan de drank die door de geschiedenis van het hele 
mediterrane bekken stroomt. Het format is: drie korte lezingen, afgewisseld met Arabische muziek 
en wijnpoëzie. Er worden verschillende wijnen geschonken uit landen als Libanon en Georgië. 
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De derde Zenobialezing zal op 24 mei 2018 plaatsvinden in het in het Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden en worden verzorgd door Johan Weststeijn. De titel luidt De Trojaanse Oorlog en het 
Arabische volksepos van al-Zir. 

Op 7 maart 2018 zal een Avondsymposium worden gehouden in het Rijksmuseum van Oudheden, 
Leiden met de titel: Van bibliotheek naar front en weer terug: de macht en mythe van Nineveh. 

Het najaarscongres (waarvan de datum in maart 2018 zal worden bepaald), dat plaats zal vinden in 
Amsterdam heeft de voorlopige titel Xerxes’ droom: de Perzische oorlogen en de Gouden Eeuw van 
Griekenland. Hiermee komt Zenobia tegemoet aan de wens om ook aandacht te blijven te besteden 
aan onderwerpen uit de klassieke oudheid. 

c. Beleid 

Het bestuur van de Stichting Zenobia maakt zich op voor een bestuurswissel die plaatsvindt op 1 
januari 2018. 

Ilse Verstegen heeft het bestuur per juli 2017 verlaten. Er is besloten om de bestuursfuncties zoals 
die bij de vorige bestuurswissel in het leven zijn geroepen ook in het volgende bestuur te 
handhaven. 

• Voorzitter: Martje de Vries 

• Secretaris: Michele Meijer 

• Penningmeester: Evelien Roels 

• Fondsenwerving: Thomas Hart 

• Publiciteit: Karin de Vries 

• Commissaris intern: Pieter Houten 

• Bijzonder bestuurslid: Johan Weststeijn 

Ook is er een nieuwe Maitre de Bureau (voorheen: Karin de Vries) gevonden in Kristel Henquet. 
Zij zal ook in het OC plaatsnemen. 

De statuten zijn in september 2017 op enkele punten aangepast. De belangrijkste wijziging behelst 
de zittingsduur van bestuursleden. Deze is verkort van vier naar drie jaar. 

In de periode 2015-2017 verlenen wij op aanvraag de Reisbeurs (het bedrag gebaseerd op ruimte 
binnen de begroting, minimaal €250,-) en in het jaar 2016, tijdens het najaarscongres, is de 
Essayprijs (€500,-) uitgereikt aan dr. Inger Kuin van de Rijksuniversiteit Groningen voor haar 
artikel: ‘Inside Jokes. Lucian, Tatian and Mohammed cartoons’. Naast deze activiteiten en beurzen 
worden drie delen in de Zenobiareeks gepubliceerd, te weten Philostratos, Schilderijen & Sofisten 
en een nieuw deel Mohammed en de Late Oudheid, waarvoor een volledig dekkende 
crowdfundingsactie succesvol is afgesloten. De titel van het zesde deel is nog nader te bepalen. 
Daarnaast zal naast de Zenobiareeks de start van een nieuwe wetenschappelijke reeks (CIM) 
gesteund worden, waarvan de acta van het Tiende Zenobiacongres de eerste publicatie zal zijn. 
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Daarnaast wordt er in de periode van het huidige bestuur actief gezocht naar donateurs met het doel 
meer activiteiten te kunnen ontwikkelen. Hieronder verstaan wij het organiseren van lezingen op 
meer locaties in Nederland en zo mogelijk buiten Nederland, waarbij men kan denken aan 
Nederlandse instituten in het buitenland. Deze ambitie staat voor deze en de volgende periode. 

De gelden voor deze activiteiten worden verworven via: subsidies en donaties verkregen van 
partners en donateurs die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen; de kaartverkoop 
voor toegang tot de congressen (waarbij de toegangsprijs niet meer dan 10% boven de kostprijs 
uitkomt) en de verkoop van de boeken die deel uitmaken van de Zenobiareeks.  

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester van de stichting, onder 
directe controle van het gehele bestuur, dat op de hoogte gehouden wordt door middel van 
kwartaalrapporten op de vergaderingen. Het vermogen wordt besteed aan de ontwikkeling van 
bovengenoemde activiteiten van de stichting.  
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4. Realisatie boekjaar 2016 

Realisatie 2016: Uitgaven 
Omschrijving Bedrag Begroot bedrag 

     
Administratieve ondersteuning  €                        -    € 500.00 
Maître de bureau - vrijwilligersvergoeding  €                        -    € 500.00 
Maître de bureau - reiskostenvergoeding  €                        -    € 0.00 

Maître de bureau - werkbudget  €                        -    € 0,00  

     
Boekenfonds  €                 660.00  € 1,250.00 

Aanschaf eigen boeken  €                 660.00  € 500.00 

Publicatie boeken  €                        -    € 750.00 

     
Activiteiten   €              5,295.59  € 10,500.00 
Elfde Zenobiacongres  €              4,606.61  € 10,000.00 
Zenobialezing  €                 688.98  € 500.00 

     
Premieën  €                 500.00  € 750.00 

Zenobia Essayprijs  €                 500.00  € 500.00 

Reisbeurs  €                        -    € 250.00 

     
Promotiemateriaal en publiciteit  €                        -    € 200.00 
Aanpassing website  €                        -    € 200.00 

     
Vaste lasten van voorzieningen  €                 315.72  € 420.00 
Rekeningpakket ABN AMRO  €                 227.95  € 0.00 

Rekeningpakket Triodos  €                   67.78  € 400.00 

Website  €                   19.99  € 20.00 

     
Overige bestuurskosten  €              1,448.35  € 2,157.00 
Vergaderingen  €                 228.35  € 600.00 
Donateursdiners  €              1,220.00  € 1,557.00 

     
Aanvullen reserves  €                        -    € 0,00  

     
Niet mee te rekenen  €              6,960.05    
Achterstallige betalingen voor boekjaar 2015  €                        -      
Wij zijn Romeinen  €              6,960.05    
     
Totaal  €     15,179.71  € 15,777.00 
Reëel totaal  €       8,219.66    
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Realisatie 2016: Inkomsten 
Omschrijving Bedrag Begroot bedrag 

     
Sponsoring  €             1,700.00  € 1,700.00 
Labrys  €             1,200.00  € 1,200.00 
Ex Oriente Lux  €                500.00  € 500.00 

     
     
Boekenfonds (verkoop 
boeken)  €                  81.95  € 100.00 

Verkoop  €                  81.95  € 100.00 

     
     
Activiteiten  €             6,258.19  € 13,000.00 
Elfde Zenobiacongres  €             6,258.19  € 13,000.00 
Zenobialezing  €                       -    € 0.00 

     
Donaties  €                790.00  € 800.00 
Vrienden, begunstigers, 
patronen  €                790.00  € 800.00 

Andere donaties  € 0,00   € 0,00  

     
Bestuur en vergaderingen  €                  20.00  € 480.00 
Vergaderfonds  €                  20.00  € 480,00  

Donateursdiners  €                707.78    

		 	 		
		 	 		
     
		 	 		
Rente en vermogen  €                665.00  € 150.00 
Rente spaarrekeningen  €                       -    € 150.00 
Storting geldkistjes  €                665.00  		
		 	 		
Niet mee te rekenen  €             8,914.05    
Boekjaar 2015 
(Philossubsidie)  €             1,500.00    
Boekjaar 2017  €                150.00    
MdB-gift 2015  €                304.00    
Wij zijn Romeinen  €             6,960.05    
    
   		
Totaal  €     18,429.19  € 15,750.00 
Reëel totaal  €       9,515.14    

		 	   
Resultaat op de 
rekening  € 1,295.48    
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Realisatie 2017: Uitgaven 

 
Omschrijving Bedrag Begroot bedrag 

   
Administratieve ondersteuning  €                    -    € 100.00 
Maître de bureau - vrijwilligersvergoeding  €                    -    € 100.00 

Maître de bureau - reiskostenvergoeding  €                    -    € 0.00 

Maître de bureau - werkbudget  €                    -    € 0,00  

   
Boekenfonds  €                    -    € 1,250.00 

Aanschaf eigen boeken  €                    -    € 500.00 

Publicatie boeken  €                    -    € 750.00 

   

Activiteiten   €          2,659.73  € 7,500.00 

Twaalfde Zenobiacongres  €          2,302.14  € 7,500.00 
Zenobialezing  €             357.59  € 0.00 

   
Premieën  €                    -    € 250.00 
Zenobia Essayprijs  €                    -    € 0.00 
Reisbeurs  €                    -    € 250.00 

   
Promotiemateriaal en publiciteit  €                    -    € 200.00 
Aanpassing website  €                    -    € 200.00 

   
Vaste lasten van voorzieningen  €               26.98  € 420.00 

Rekeningpakket Triodos  €                    -    € 400.00 

Website  €               26.98  € 20.00 

   
Overige bestuurskosten  €             722.71  € 1,632.00 

Vergaderingen  €               55.41  € 600.00 

Bedankdiners  €             370.00   
Onvoorziene kosten  €               29.25  € 1,032.00 

Nieuwjaarsborrel  €             202.00   

Representatie  €               66.05   

   
Aanvullen reserves  €                    -    € 0,00  

   
Niet mee te rekenen  €               83.40   

Achterstallige betalingen voor boekjaar 2016  €               83.40   

Hoort bij 2018  €                    -     

   

Totaal  €    3,492.82  € 
11,352.00 

Reëel totaal  €    3,409.42   
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Realisatie 2017: Inkomsten 
Omschrijving Bedrag Begroot bedrag 

   
Sponsoring  €                     1,700.00  € 2,200.00 
Labrys  €                     1,200.00  € 1,200.00 

Ex Oriente Lux  €                        500.00  € 1,000.00 

   
   
Boekenfonds (verkoop boeken)  €                        490.62  € 750.00 

Verkoop  €                        490.62  € 750.00 

   
   

Activiteiten  €                     5,876.44  € 7,500.00 

Twaalfde Zenobiacongres  €                     5,876.44  € 7,500.00 
Zenobialezing  €                               -    € 0.00 

   
Donaties  €                        929.67  € 500.00 
Vrienden, begunstigers, patronen  €                        929.67  € 500.00 
Andere donaties  €                               -    € 0,00  

   
Bestuur en vergaderingen  €                     1,167.79  € 0.00 
Vergaderfonds  €                        220.00  € 0.00 

Bedankdiners  €                        947.79   

   
   

Rente en vermogen  €                               -    € 150.00 
Rente spaarrekeningen  €                               -    € 150.00 

   
   
Niet mee te rekenen  €                     1,000.00   

Eigen rekening  €                               -     

Boekjaar 2016  €                               -     

Boekjaar 2018  €                     1,000.00   

   
Totaal  €           11,164.52  € 11,100.00 
Reëel totaal  €           10,164.52   
   

Resultaat op de rekening  €      6,755.10  -€ 252.00 
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5. Begroting 2018 

Begroting 2018: Uitgaven 
Omschrijving Begroot bedrag 

  
Administratieve ondersteuning  €                                 300.00  
Vergoeding maître de bureau  €                                 300.00  
Reiskosten maître de bureau  0,00  
Werkbudget maître de bureau  0,00  

  
Boekenfonds  €                              2,000.00  
Incidentele aanschaf  €                                        -    
Uitgave boeken  €                              2,000.00  

  
Activiteiten  €                             14,000.00  
Wijnposium  €                              3,000.00  
Nineveh-congres  €                              3,000.00  
Zenobialezing  €                                 500.00  
Xerxescongres  €                              7,500.00  

  
Premieën  €                                 750.00  
Zenobia Reisbeurs  €                                 250.00  
Zenobia Essayprijs  €                                 500.00  

  
Promotiemateriaal en publiciteit  €                                 200.00  
Postermateriaal  €                                        -    

Aanpassing website  €                                 200.00  

  
Vaste lasten voorzieningen  €                                 260.00  

Bankrekening  €                                 200.00  

Webhosting  €                                   60.00  

  
Overige bestuurskosten  €                              2,191.00  
Administratie en vergaderingen  €                                 400.00  
Onvoorziene kosten (10%)  €                              1,791.00  

  
Totaal UITGAVEN:  €                             19,701.00  
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Begroting 2018: Inkomsten 
Omschrijving Begroot bedrag 
  
Sponsoring  €                              2,200.00  
Labrys Reizen  €                              1,200.00  
EOL  €                                 500.00  
NKV  €                                 500.00  

  
Boekenfonds  €                                 750.00  
Verkoop boeken  €                                 750.00  
Crowdfunding  €                              1,000.00  

  
Activiteiten  €                            14,200.00  
Wijnposium  €                              3,000.00  
Nineveh-congres  €                              3,200.00  
Zenobialezing  €                                        -    
Xerxescongres  €                              8,000.00  

  
Donaties  €                              1,040.00  
Vrienden, begunstigers, patronen  €                                 800.00  
Andere donaties  €                                 240.00  

  
Rente en vermogen  €                                        -    
Rente spaarrekeningen  €                                        -    

  
Totaal INKOMSTEN:  €                            18,190.00  

  

Resultaat  €          -1,511.00  
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6. Verklaring Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is onder de indruk van de vele activiteiten die het bestuur van de Stichting 
Zenobia ook in 2017 weer heeft georganiseerd en kijkt uit naar de samenwerking met het nieuwe 
bestuur in het komende jaar. De financiële resultaatrekening over 2017 laat een positief beeld zien 
en volgens de RvT is de begroting op orde. De RvT zou nog drie aanbevelingen willen doen: 

1. Het zou goed zijn de balans op te maken van huidige bezittingen en verplichtingen, zodat 
er een helder overzicht is van hoe de stichting er financieel voorstaat en dit netjes aan het 
volgende bestuur kan worden overgedragen. 

2. Het bestuur zou er goed aan doen na te denken over de functie en bemensing van de 
adviesraad. Oud-voorzitters zouden hierin bijvoorbeeld een mooie rol kunnen spelen. 

3. De RvT geeft het bestuur de overweging mee om landelijk verder uit te breiden. Tot nu 
toe organiseerde Zenobia voornamelijk activiteiten in Amsterdam. Dit is recent uitgebreid 
naar Leiden. Het bestuur zou kunnen overwegen om bijvoorbeeld in Utrecht of Nijmegen 
ook eens een lezing te organiseren. 

 
  



 STICHTING ZENOBIA — JAARVERSLAGEN 2016 & 2017 
 

  15 

7. Ondertekening, 9 januari 2018 

 

 
Josephine van de Bent 
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Zenobia (tot 31 december 2017) 

 

 

 
Maaike van Berkel 
Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Zenobia 

 

 

 
Janric van Rookhuijzen 

Secretaris van het bestuur van de Stichting Zenobia (tot 31 december 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Pieter Houten 

Penningmeester van het bestuur van de Stichting Zenobia (tot 31 december 2017) 


