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Door de vele positieve reacties op het succesvolle verloop van het symposium van 12
november 2016 in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden, hebben we begin 2017
besloten het voorgenomen tweejaarlijkse symposium voortaan jaarlijks te organiseren. Gezien
onze beperkt beschikbare menskracht en financiële reikwijdte blijft de uitreiking van de
Isingsprijs tweejaarlijks.
Begin van het jaar bleken wij gelukkig weer -om niet- de Leemanszaal van het RMO te
mogen gebruiken, zodat voor ons slechts de kosten van de catering overblijven. Wij zijn het
museum daar zeer dankbaar voor. Besloten werd dat ook in 2017 het symposium gratis zou
blijven. Als het op termijn een ‘vaste waarde’ blijkt te zijn geworden kan dit, afhankelijk van
de financiële situatie, heroverwogen worden.
Daarnaast besloten we het bij het symposium 2017 gepresenteerde Jaarboek 2016 ruim en in
beginsel ook gratis te verspreiden om zo veel mogelijk geïnteresseerde glasliefhebbers te
bereiken. De oplage van 500 exemplaren was ook mede bedoeld om bekendheid te vergroten.
(Medio 2018 zijn er nog 120 exemplaren over waar nog regelmatig naar gevraagd wordt.) Het
komende jaarboek 2017 verschijnt in een kleinere oplage.
Eind 2016 begonnen al de eerste contacten met mogelijke sprekers voor het symposium en
begin 2017 werden vaste afspraken gemaakt. Daarbij zou voor de eerste keer een buitenlandse
spreker optreden, Hans-Georg Stephan, emeritus Professor van de Universiteit van HalleWittenberg. Daarna kon de gebruikelijke voorbereiding beginnen met ruim verspreide mails
met de datum van het symposium. Deze werden in de zomer gevolgd door mails met het
programma en de uitnodiging zich aan te melden. Binnen korte tijd konden we de 65 plaatsen
van de Leemanszaal bezetten. Over naamsbekendheid behoefden we ons dus geen ernstige
zorgen te maken. Temeer niet omdat de gekozen datum in september betekende dat we
moesten concurreren met veel sociaal-culturele activiteiten van het nieuwe seizoen. Reden om
voor 2018 weer voor een later datum te kiezen. Als we afgaan op de reacties waren het
symposium, de sprekers en het aan alle aanwezigen uitgereikte Jaarboek 2016 een succes.
Deze datum was bijna het einde van de termijn waarbinnen inzendingen voor de Isingsprijs
gedaan konden worden tot aan het einde van het jaar. Op dat moment had het bestuur met de
jury wel enige zorg over het aantal en de kwaliteit van de binnengekomen inzendingen.
Gelukkig ontvingen we op de valreep nog een kwalitatief goed artikel, dat na beraad van de
jury begin 2018 tot winnaar van de Isingsprijs uitgeroepen kon worden. Het artikel en de
naam van de schrijver zal op het symposium van 2018 bekend worden gemaakt.
Voor het overige is er over het jaar weinig te melden. We ontvingen regelmatig vragen over
de herkomst van gevonden glazen voorwerpen. Deze konden in samenspraak met leden van
de vereniging ‘de Oude Flesch’ beantwoord worden. Tenslotte is het bestuur verheugd te
melden dat Johan Soetens besloten heeft weer toe te treden. Wij kunnen zijn expertise over de
(semi)automatische (flessen/glas)productie goed gebruiken.

