Bestuursverslag 2018

Het fellowshipsprogramma van Het Scheepvaartmuseum bestaat sinds 2007. Uitgangspunt van het
programma is dat het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek door externe onderzoekers naar de
collectie van Het Scheepvaartmuseum mogelijk wordt gemaakt en dat de uitkomsten van onderzoek,
in de vorm van het vergroten van kennis over de museumcollectie, ten goede komt aan het museum,
het publiek en de wetenschap.

Kenniscentrum en fellowships
Het onderzoek van Het Scheepvaartmuseum, gecoördineerd vanuit het Kenniscentrum, sluit aan bij
de doelstellingen van het museum die zijn vastgelegd voor de periode 2017-2020. Deze ambitie heeft
zich niet beperkt tot het verbeteren van de structuur binnen de muren van het museum. In 2017 is in
samenwerking met het Maritiem Museum Rotterdam en universitaire partners gewerkt aan een
degelijke infrastructuur voor maritiem-historisch onderzoek in Nederland. Deze bestond al
grotendeels, maar om de samenhang en kwaliteit te verbeteren is gekozen voor een integraal model,
waarbij alle fases van het onderzoek een plek hebben en waarbij talentvolle onderzoekers (fellows)
voldoende kansen hebben in elke fase van hun wetenschappelijke carrière.
Doelstelling van het Kenniscentrum van Het Scheepvaartmuseum is het stimuleren van maritiemhistorisch onderzoek, onder meer door het online beschikbaar stellen en wetenschappelijk verrijken
van de collectie-informatie. In een nieuw vastgelegde organisatiestructuur speelt het Kenniscentrum
binnen Het Scheepvaartmuseum een grote rol. Senior conservator Jeroen van der Vliet is
verantwoordelijk voor het maritiem kenniscentrum en de werving, selectie en begeleiding van de
fellows.
In het kalenderjaar 2018 waren maar liefst vijf fellows actief in Het Scheepvaartmuseum. Prof. J.C.M.
Warnsinck Fellows van 2017, Martijn Heijink en Iris van der Zande, rondden hun onderzoek af, terwijl
Warnsinck Fellows van 2018, Tijmen Kohn, Hanna de Lange, en Dr. Ernst Crone Fellow van 2018,
Erik Odegard, hun onderzoek aanvingen. De onderzoekers hebben zich gericht op het 17de-eeuwse
familieportret door Dirk Dirksz. Zandvoort uit 1644 (Heijink) en naar de reizen die in de jaren dertig van
de 20ste eeuw georganiseerd werden voor jongeren, speciaal aan boord van de Tarakan van de
Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' (Van der Zande). Het nieuwe onderzoek, in nauwe
samenwerking met conservatoren en externe deskundigen, richtte zich op het fenomeen van
spiegelgevechten en hun verbeelding in de maritieme kunst (De Lange), de repatriëring uit
Nederlands-Indië aan boord van ms. Oranje (Kohn) en het manuscript dat ten grondslag lag aan de
eerste Nederlandse zeereis naar Azië (Odegard). De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd in
verschillende artikelen en in bijdragen aan tentoonstellingscatalogi en het jaarboek van het museum.
Alle fellows presenteren hun onderzoek daarnaast tijdens de goed bezochte fellowshipsmiddag op 23
februari 2018.
Het Scheepvaartmuseum was het afgelopen jaar gastheer voor meerdere congressen en symposia.
Op 23 februari vond de jaarlijkse Fellowshipsmiddag plaats. Op 17 november werd het jaarlijkse
Museumsymposium georganiseerd rondom het thema passagiersvaart. Daarbij spraken
conservatoren, fellows en collega’s van universiteiten en andere musea. Het museumsymposium
werd dit jaar voor het eerst op een zaterdag gehouden zodat deze kon worden gecombineerd met de
najaar bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Op die manier hoopte het
museum een nieuw publiek te trekken en misschien wel nieuwe Vereenigingsleden te mogen
ontmoeten; dat bleek ook zeker het geval, een recordaantal van 120 deelnemers nam aan het
symposium deel. Een week later, op vrijdag 23 november, kwam het Maritiem Portal in het museum
bijeen voor een symposium. Hier werd aandacht geschonken aan digitale projecten waaraan Het
Scheepvaartmuseum ook deelneemt. Het museum is ook actief betrokken bij de organisatie van een
groot nieuw Nederlands-Vlaams maritiem-historisch congres dat voor het eerst in 2019 zal
plaatsvinden. Voor het congres, met de werktitel Vlootschouw, is een brede programmacommissie
gevormd en deze kwam meerdere malen in het museum bijeen.
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Het bestuur van de Stichting (van tenminste vier leden) bestond in 2018 uit:
 prof.mr. T.R. Ottervanger, voorzitter
 drs. W.F.O. Wolters, penningmeester (tot 1-12-2018), opgevolgd door dr. W.M. Witteveen
 drs. V. Carasso, secretaris
 dr. E.M. Jacobs
 dr. F.C. Henny
De kwaliteitscontrole en de selectie van de fellows is belegd bij een commissie; deze wordt
gecontroleerd door het bestuur.
De selectieraad (van tenminste drie leden) die het bestuur adviseert over de toekenning van de
fellowships bestond in 2018 uit:
 prof.dr. M. van Groesen (hoogleraar Zeegeschiedenis Rijksuniversiteit Leiden)
 dr. M. Eekhout (conservator Stadsgeschiedenis Dordrechts Museum)
 drs. J. van der Vliet (Senior Conservator/Hoofd Kenniscentrum Het Scheepvaartmuseum)
De onderzoeksbeurzen zijn ondergebracht in het Kenniscentrum van Het Scheepvaartmuseum en
worden financieel mede mogelijk gemaakt dankzij een meerjarige financiële bijdrage van het
Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst en De Vereeniging Nederlandsch
Historisch Scheepvaartmuseum, waarvoor het museum de fondsen bijzonder dankbaar is.
De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum stelt zich jaarlijks garant.
Stichting Het Scheepvaartmuseum neemt de personeelskosten voor haar rekening van de coördinator
van het fellowshipsprogramma, een taak die is belegd bij de senior conservator, en van de
conservatoren die de individuele fellows inhoudelijk begeleiden bij hun onderzoek.
De afdeling financiën voert de administratie van de Stichting onder verantwoordelijkheid van de
penningmeester. De afdeling financiën zet betalingen klaar in het banksysteem, de penningmeester
verricht de betalingen.
Vooruitblik
Twaalf jaar na de invoering van het fellowshipsprogramma van Het Scheepvaartmuseum heeft een
tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Daarbij komt dat de Raad voor Cultuur in zijn nieuwste advies
over de toekomst van het museaal bestel nadrukkelijk heeft gewezen op het belang van onderzoek
naar museumcollecties, o.a. door het instellen van fellowships. Het fellowshipsprogramma van Het
Scheepvaartmuseum vervult hierbij een voortrekkersrol.
In de nieuwe koers voor het fellowshipsprogramma voor de komende vijf jaar ligt de nadruk op:
1. uitbreiding van de duur van het Warnsinck Fellowship van 3 naar 6 maanden en uitgebreid met een
hogere vergoeding (van € 2.500 naar € 4.000);
2. uitbreiding van het aantal Warnsinck-onderzoeksplaatsen van één naar maximaal vier per jaar:
twee fellows starten voortaan in februari en twee starten in het najaar van ieder jaar;
3. grotere verspreiding van de onderzoeksresultaten; met de fellows wordt op het vroegst mogelijke
moment al gesproken over de publicatiemogelijkheden en het indienen van een voorstel bij diverse
redacties. Fellows worden ook aangemoedigd meer te publiceren dan één artikel in een
wetenschappelijk tijdschrift en hun onderzoeksresultaten in meerdere lezingen te presenteren;
4. versterking van het interne programma en meer aandacht voor begeleiding;
5. meerwaarde creëren door het onderzochte object of deelcollectie meer in context te onderzoeken
met collecties bij andere musea en instituten;
6. onderzoek naar het instellen van een derde onderzoeksbeurs; een Van de Velde Fellowship
bestaande uit een stipendium van maximaal € 10.000 per jaar.
Om bovenstaande ambities voor de komende jaren uit te kunnen voeren zijn voldoende financiële
middelen nodig waarvoor in 2019 een aanvraag voor vijfjarige financiering is ingediend bij de Stichting
Maritieme Fondsen en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum.

Prof.mr. T.R. Ottervanger
Voorzitter
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