STICHTING SCHORER FAMILIEBEZIT

Activiteitenverslag 2020
1. Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling is ongewijzigd gebleven.
2. Website
Omdat de domeinnaam schorer.nl overgenomen kon worden is een einde gekomen aan het
gebruik van de website van de Kennisbank filantropie. De website van de stichting is thans
www.schorer.nl .
3. Familieattributen
De familieportretten, die Jhr mr K.F.H. Schorer heeft geschonken aan onze stichting, een portret
van Johan Schorer en een portret van zijn vrouw Maria Steengracht zijn in bruikleen gegeven aan
de gemeente Middelburg. De gemeente heeft de portretten op gehangen in het oude stadhuis.
4. Familiearchief
In het kader van het 250-jarig bestaan van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen heeft het Zeeuws Archief te Middelburg een tentoonstelling georganiseerd over
het bezoek in 1786 van Prins Willem V aan Zeeland. Onderdeel van deze tentoonstelling waren
ook diverse documenten uit het familie-archief Schorer.
5. Biografie Jacob Hendrik Schorer
Op verzoek van de Stichting Historisch Onderzoek Zeeland (SHOZ) heeft de Zeeuwse historicus
Jan Zwemer een biografie geschreven van jhr Jacob Hendrik Schorer (1760-1822). Onze stichting
heeft daar € 8.000 aan bijgedragen. Op 18 november 2020 is het eerste exemplaar van de
biografie in zeer kleine kring door Jan Zwemer aangeboden aan Hugo Schorer, voorzitter van
onze familiestichting. De biografie is een uitgave van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen en is te bestellen bij het secretariaat van het Genootschap. Via de website van het
genootschap (www.kzgw.nl) onder publicaties is er ook nog een online mini-symposium over het
boek van Jacob Hendrik beschikbaar.
6. Boek over Schorersgraf
Op 6 februari 2020 heeft Ronald Buijsse het eerste exemplaar van het door hem geschreven boek
“Verbonden met Schorersgraf” uitgereikt aan Hugo Schorer. Het boek gaat onder meer over de
geschiedenis van het graf van mr Willem Schorer (1717-1800) in IJzendijke. De familiestichting
is de auteur behulpzaam geweest bij zijn onderzoek.

