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Verantwoording. 
 
“De Stichting Schouwenburgfonds voor wetenschappelijke militair-historische studies” werd in 1991 
opgericht door de historicus drs. Hans Jacob Schouwenburg. 
Het doel van de stichting was: Het bevorderen van wetenschappelijke studies en de totstandkoming 
van wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis.  
 
Dit doel werd onder meer verwezenlijkt door een driejaarlijkse uitreiking van de zgn. 
“Schouwenburgprijs” voor een wetenschappelijke, militair-historische studie of publicatie. 
Later ook door een tweejaarlijkse prijs uit te reiken voor de beste afstudeerscriptie op dit gebied, om 
de animo bij studenten voor dit onderwerp te stimuleren. 
Verder was de stichting initiatiefnemer en ondersteuner van de bijzondere leerstoel militaire 
geschiedenis aan de Universiteit in Leiden. 
In dit kader is ook een overzichtswerk “De militaire geschiedenis van Nederland 1550 – 2000”, dat in 
boekvorm uitgegeven is onder de titel “Met man en Macht”. 
 
Het vermogen van de stichting bestond uit een schenking van de oprichter en later aangevuld met 
enkele kleine schenkingen van derden. De financiering bestond uit de rente van het vermogen. 
De laatste schenking werd gedaan in het jaar 2002, bij verschijnen van het boek. 
Ten gevolge van de grote financiële krachtinspanning voor de financiering van het boek en later de 
dalende en zelfs geheel wegvallende renteopbrengsten is de stichting financieel uitgeput. 
 
2021 is het laatste jaar van de aanstelling van Professor B. Schoenmaker hoogleraar van de bijzondere 
leerstoel Militaire geschiedenis, die door de stichting mede gefinancierd wordt.  
Geheel in de lijn van de doelstellingen van de stichting is daarom besloten de handelseditie van een 
drietal proefschriften van promovendi bij zijn leerstoel mede te subsidiëren 
Deze proefschriften zijn de “uitkomst” van zijn werk bij de Schouwenburg leerstoel. 
Het betreft de promovendi; 

- Johan van de Worp die promoveert op een studie onder de titel Rood noch Oranje. De sociale 
strijd van de Nederlandse Marinematroos. 

- Maj. Dion Landstra, voor zijn proefschrift over waarnemers (ECMM/UNMO’s) op de Balkan in 
de jaren 1992-1995. 

- Wietse Stam, voor de Engelstalige dissertatie over de UBTAC-missie in Cambodja (1992-1993). 
 
Aangezien verder prijzen en de bijdrage aan de leerstoel niet meer konden worden gedragen is begin 
dit jaar besloten om de stichting op te heffen. 
 
Het resterende vermogenssaldo zal, onder aftrek van nog te maken kosten, worden verevend met 
de ANBI; 
De Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie “Mars et Historia”. 
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Schouwenburg, Pieter    Starink, Dirk  
Penningmeester 

Klinkert, Wim       

      

 Financiële verantwoording:     
 Vermogen per 1-1-2021     

 ING bank  10.952,75   
 ING Spaarrekening             478,77    
 Credit Europe Bank         3.319,92    
 Robeco                 5,07    
     14.756,51  
     

 Kosten in 2021:     
 Zakelijk betalingsverkeer             283,00    
 Bestuursvergadering             353,40    
 Laatste afrekening bijzondere leerstoel         3.000,00    
 Bijdrages aan 3 proefschriften van resp.:    
 Johan van de Worp.         3.000,00    
 Maj. Dion Landstra.         3.000,00    
 Wietse Stam.         3.000,00    

     12.636,40  

 Eindsaldo:        2.120,11  
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Bijlage: Jaarrekening 2020 
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