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Naam 

Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam 

 

RSIN-nummer 

Niet van toepassing. 

 

Overige gegevens 

KvK Amsterdam 34259272 

IBAN NL09ABNA0560749929 

BIC ABNANL2A 

 

Contactgegevens 

Kattenburgerplein 1 

Postbus 15443  

1001 MK Amsterdam 

T +31 (0)20 523 22 22 

fellow@hetscheepvaartmuseum.nl  

 

Doelstelling 

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar de collectie of onderdelen daarvan van de 

Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en/of andere museale objecten in 

beheer van Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum. 

 

Beleidsplan 

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het jaarlijks aanbieden en toekennen van 

beurzen (fellowships), waaronder het Dr. Ernst Crone fellowship aan personen met een 

universitaire mastergraad en van het Prof.. J.C.M. Warnsinck fellowship aan universitaire 

studenten en het verzamelen van financiële middelen om de fellowships mogelijk te maken.  

 

Dr. Ernst Crone fellowship  

Dit fellowship wordt een maal per jaar aangeboden en is bedoeld voor wetenschappelijk 

onderzoek naar de collectie zelf of onderdelen daarvan, of naar onderwerpen uit de maritieme 

geschiedenis waarover objecten in de collectie aanwezig zijn, mits deze objecten als bron worden 

gebruikt. Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom. Zij dienen te kunnen 

aantonen dat hun project uitvoerbaar is in een periode van maximaal een jaar. Bij aanvragen 

dienen minimaal twee referenties uit de academische wereld te zijn bijgevoegd. Van kandidaten 

wordt verwacht dat zij zelf zorg dragen voor publicatie van hun onderzoek, waarbij Het 

Scheepvaartmuseum zich het recht voorbehoud als eerste publicatie van onderzoeksresultaten te 

verzorgen.    

 

Prof. J.C.M. Warnsinck fellowship 

Dit onderzoek fellowship wordt een maal per jaar aangeboden en is bedoeld voor studenten die 

onderzoek willen doen naar de collectie of onderdelen daarvan, dat leidt tot een scriptie of 

publicatie. Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten die zijn ingeschreven aan een 

universiteit zijn welkom. Aanvragen dienen te zijn vergezeld van minstens een referentie uit de 

academische wereld. Van kandidaten wordt verwacht dat zij eventueel zelf voorstellen doen voor 

publicatie van het onderzoek, waarbij Het Scheepvaartmuseum zich het recht voorbehoud als 

eerste publicatie van onderzoeksresultaten te verzorgen. 

mailto:fellow@hetscheepvaartmuseum.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Peter Rogaar fellowship 

Dit fellowship richt zich op de bestudering van de geschiedenis van de relaties tussen Nederland 

en het Oostzeegebied en wordt aangeboden door de Stichting Directie der Oostersche Handel en 

Reederijen te Amsterdam. 

 

Aanvragen voor de drie fellowships worden door een commissie van deskundigen beoordeeld en 

de geselecteerde kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek. De commissie draagt 

aan het bestuur Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum kandidaten voor. Het Stichtingsbestuur 

besluit uiteindelijk aan wie de fellowships worden toegekend.  

 

Bestuurssamenstelling en namen bestuurders 

 De heer drs. Hendrikus Johannes Adrianus Dessens, secretaris 

 De heer Willem Frederik Oscar Wolters, penningmeester 

 Mevrouw dr. Elisabeth Maria Jacobs, voorzitter 

 De heer dr. Felix Constantijn Henny 

 De heer drs. Cornelis Hendrik Boer 

 

Leden van de selectieadviescommissie 

 De heer Prof. dr. Henk den Heijer, Universiteit Leiden 

 De heer Prof. dr. James Kennedy, Universiteit van Amsterdam 

 De heer Prof. dr. Joost Schokkenbroek, Vrije Universiteit. 

 

Beloningsbeleid  

De bestuursleden en leden van de selectiecommissie ontvangen geen beloning. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten  

Het Dr. Ernst Crone fellowship 2013 werd toegekend aan Dr. Richard Guy, voor een onderzoek 

naar het ruimtelijke gebruik van stoom-passagiersschepen in de 19
de

 eeuw. Guy promoveerde 

eerder bij Cornell University  op een onderzoek naar het ruimtelijke gebruik van Oostindievaarders 

in de 18
de

 eeuw. Vernieuwend was de analytische aanpak voor dit onderwerp en het gebruik van 

de collectie technische tekeningen van schepen van Het Scheepvaartmuseum. Guy organiseerde 

diverse studiebijeenkomsten en een seminar in samenwerking met de conservatoren van het 

museum en externe deskundigen. 

 

Het Prof. Warnsinck fellowship 2013 werd toegekend aan student geschiedenis Jos van 

Lonkhuysen (Universiteit Leiden), voor het ontwikkelen van een vernieuwende probleemstelling 

voor de geschiedenis van de Nederlandse Rijn- en binnenvaart tijdens de industrialisatie van 

Nederland vanaf het einde van de 19
de

 eeuw. 

 

Het Mr. Peter Rogaar fellowship werd in 2013 niet uitgegeven omdat er geen voorstellen van 

voldoende kwaliteit waren ingediend. 
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Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum Amsterdam 

       

       Balans per 31 december 2013 

       

 
2013 2012 

  
2013 2012 

       Vorderingen  €      7.000   €  17.500  
 

Eigen vermogen  €    33.555   €    32.896  

       Liquidemiddelen  €     59.055   €  52.896  
 

Verplichtingen  €    32.500   €    37.500  

       

 
 €     66.055   €  70.396  

  
 €    66.055   €    70.396  

 

 

 
  

     

     

     Staat van baten en lasten per 31 december 2013 

     

 
2013 

 
2012 

 

     Baten 
    Bijdrage SNS Reaalfonds  €    5.000  

 
 €       5.000  

 Bijdrage Vaderlandsch Fonds  €  10.000  
 

 €     10.000  
 Bijdrage Vereeniging Ned. Hist. Scheepvaart Museum  €  10.000  

 
 €       5.000  

 Bijdrage Admiraal van Kinsbergenfonds  €    2.000  
 

 €       5.000  
 Bijdrage Prins Hendrik Fonds  €    3.000  

 
 €            -    

 Bijdrage Gravin van Byland stichting  €    2.500  
 

 €            -    
 Bijdrage Dir. Oosterse Handel  €         -    

 
 €       7.500  

 Bijdrage Theodoor Gilissen Bankiers  €         -    
 

 €       7.500  
 Rente spaarrekening  €       750  

 
 €          766  

 

     Totaal baten 
 

 €  33.250  
 

 €    40.766  

     Lasten 
    Dr. Ernst Crone Fellowsship   €  30.000  

 
 €     30.000  

 Warnsinck Fellowship  €    2.500  
 

 €       2.500  
 Mr. Peter Rogaar Fellowship  €         -    

 
 €       7.500  

 Bankkosten  €         91  
 

 €           19  
 Kamer van Koophandel  €         -    

 
 €           24  

 

     Totaal lasten 
 

 €  32.591  
 

 €    40.043  

     Resultaat 
 

 €      659  
 

 €         723  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans per 31 december 2013 
 

 
2013 2012 

   Vorderingen 
     SNS Reaalfonds  €    5.000   €   5.000  

   Admiraal Kinsbergenfonds  €    2.000  
    Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum  €         -     €  12.500  

   Totaal vorderingen  €    7.000   €  17.500  
   

      Liquidemiddelen 
     Rekening courant  €  25.469   €  13.060  

   Spaarrekening  €  33.586   €  39.836  
   Totaal liquidemiddelen  €  59.055   €  52.896  
   

      Eigen Vermogen 
     Stand per 1 januari  €  32.896   €  32.173  

   Resultaat  €       659   €      723  
   Stand per 31 december  €  33.555   €  32.896  
   

      Verplichtingen 
     St Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam  €  32.500   €  37.500  

   

       
 

     Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
     

      Verplichting 2014, onderzoekers starten 1 februari 2014 
    Dr. Ernst Crone Fellowsship   €  30.000  
    Warnsinck Fellowship  €    2.500  
    Mr. Peter Rogaar Fellowship  €    7.500  
    

      

 
 €  40.000  

    

      

      Toezeggingen 2014 - 2019 2014 2015 2016 2017 2018 

SNS Reaalfonds  €    5.000  
    Vaderlandsch Fonds  €  10.000   €  10.000   € 10.000   € 10.000   € 10.000  

Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum  *   *   *   *   *  

Admiraal van Kinsbergenfonds  €    5.000  
    Prins Hendrik Fonds  €    3.000  
    Dir Oosterse Handel  €    7.500   €   7.500  

   

      

 
 €  30.500   €  17.500   € 10.000   € 10.000   € 10.000  

      *VNHSM bestuur is akkoord met het afgeven van een garantie ter hoogte van € 32.500 per jaar 

  voor de periode 2015-2019.  
     


