
Jaarverslag Van Winterfonds 2021  

In 2021 bestond het bestuur uit de volgende leden: A.F. Heerma van Voss (voorzitter), M.J. Teeuwen 
(secretaris) en M. Witteveen (penningmeester). De Raad van Advies bestond uit: M. van Berkel, M. 
Janse, J. van Kessel, M. van Rossum en M. van Winter. 

Vergaderingen: Het bestuur van het Professor van Winterfonds vergaderde in 2021 ieder kwartaal over 
lopende zaken en voorliggende subsidieaanvragen. De Raad van Advies en het bestuur vergaderden op 
18 mei 2021, over het financiële beleid, de activiteiten van 2020, en de werving en selectie van de 
nieuwe Van Winterfonds-promovendus.  

Het Fonds heeft ook in 2021 de Van Winter-promovendus Steije Hofhuis gesteund, dit jaar voor het 
laatst. De nieuwe Van Winter-promovendus is aangesteld: Hanna te Velde. Hier is een beschrijving van 
haar onderzoek in haar eigen woorden: 

Dankzij het Professor Van Winterfonds begin ik komend najaar (sept 2021) met 
promotieonderzoek op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam 
onder begeleiding van prof.dr. Ulbe Bosma en dr. Matthias van Rossum. De afgelopen jaren 
richtte ik mij onder andere op Nederlandse koloniale geschiedenis, Zuidoost-Azië, 
vrouwengeschiedenis en digital humanities. Nu ga ik in mijn promotieonderzoek de 
sociaaleconomische positie van vrouwen in het vroegmoderne Nederlandse koloniale wereldrijk 
bestuderen. Aan de hand van de rechtszaakdossiers van de VOC- en WIC-rechtbanken in Batavia, 
Cochin, Paramaribo en Willemstad onderzoek ik hoe vrouwen in deze Nederlandse koloniale 
steden hun sociale stijgingskansen probeerden te vergroten. De koloniale gerechtelijke bronnen 
geven een unieke inkijk in het alledaagse leven van vrouwen, omdat zij – in tegenstelling tot in 
vele andere koloniale bronnen – ook zelf aan het woord komen in bijvoorbeeld 
getuigenverklaringen en ondervragingen. Ik ben benieuwd of deze vrouwen (zowel vrij als tot 
slaafgemaakt) dezelfde relatief grote zelfstandigheid konden bereiken als vrouwen in de 
Republiek. Dit onderwerp is nog niet systematisch onderzocht voor de steden onder Nederlands 
koloniaal bewind in Azië en de Atlantische wereld. 

Tijdens de jaarvergadering op 20 juni 2022 heeft het bestuur aan de Raad van Advies verslag gedaan van 
de toekenningen en afwijzingen in 2021 en rekenschap geven over de financiën van 2021. Op basis 
hiervan heeft de Raad van Advies het bestuur decharge verleend. 

Aanvragen 2021 

In 2021 zijn bij het Fonds 35 aanvragen ingediend (tegenover 31 in 2019), 30 publicatiesubsidies en 5 
subsidies voor evenementen of activiteiten. Daarvan zijn er 23 toegekend, 19 publicatiesubsidies en 4 
overige. In totaal is er voor 38.500 euro aan subsidies toegekend. 

Daarnaast heeft het Fonds de Van Winter promovendus ondersteund en is er een nieuwe promovendus 
van start gegaan in september 2021. De Van Winterprijs 2021 is uitgereikt aan Enny de Bruijn voor haar 
boek De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw. 

 


