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Bestuursverslag 2020 
 
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. De collectie van Het Scheepvaartmuseum vormt het uitgangspunt voor 
het onderzoek, waarbij fellows vervolgens onderzoek doen in de collecties van andere musea, 
archieven en bibliotheken. Hun onderzoeksresultaten komen niet alleen de kennis van het museum 
ten goede, maar leveren zo ook een bijdrage aan de algemene kennis over de maritieme 
geschiedenis van Nederland. 
 
In het kalenderjaar 2020 bestonden binnen het fellowshipsprogramma twee onderzoeksbeurzen: het 
Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship en het Dr. Ernst Crone Fellowship, daarnaast ontwikkelt het 
museum momenteel een derde onderzoeksbeurs onder de werktitel Van de Velde Fellowship. 
 
De twee fellowships richten zich op twee verschillende type onderzoekers; het Prof. J.C.M. Warnsinck 
Fellowship is bedoeld voor bij voorkeur recent afgestudeerde academici (master of een vergelijkbare 
graad) en duurt maximaal zes maanden. Het Dr. Ernst Crone Fellowship richt zich daarentegen op 
ervaren academici zoals promovendi en postdoc onderzoekers en duurt maximaal een jaar. Het Prof. 
J.C.M. Warnsinck Fellowship richt zich nadrukkelijk op de ontwikkeling van jong academisch talent en 
kan worden beschouwd als een junior fellowship. Het Dr. Ernst Crone Fellowship heeft een duidelijk 
senior profiel en richt zich op de ontwikkeling als professioneel wetenschappelijk onderzoeker. In de 
stipendia, die aan de onderzoeksbeurzen zijn gekoppeld, komt dit eveneens tot uitdrukking: de 
onderzoeksbeurs bedraagt € 4.000 voor een Warnsinck Fellow en € 25.000 voor een Crone Fellow. 
 
Kenniscentrum 
Het onderzoek van Het Scheepvaartmuseum, gecoördineerd vanuit de afdeling Collectievorming & 
Onderzoek, sluit aan bij de doelstellingen van het museum voor de periode 2017-2020 om zich te 
positioneren als een kennis- en expertisecentrum. Deze ambitie heeft zich niet beperkt tot het 
verbeteren van de onderzoeksstructuur 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. 
 
Onderzoekers 
In het kalenderjaar 2020 waren twee fellows actief in Het Scheepvaartmuseum. In het kader van de 
Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship waren dit Geke Burger en Cora van de Poppe. Maritiem historica 
Burger deed onderzoek naar een recentelijk verworven manuscript van Salomon Diodati. Deze VOC-
ambtenaar schreef in de achttiende eeuw een uitgebreid verhaal over zijn verblijf in Suratte en dit 
tijdsdocument geeft nieuwe inzichten in de achttiende-eeuwse bedrijfsvoering van de VOC. 
Taalkundige Van de Poppe onderzocht de talige vormgeving en sociale implicaties van het 
journaalhouden door Michiel de Ruyter en zijn collega-officieren zoals Jan Corneliszoon Meppel. 
Tijdens het fellowship richtte zij zich vooral op de expeditie van 1664-1665 tegen de zeerovers in 
Algiers en de Engelsen in West-Afrika en het Caribisch gebied. Tijdens deze reis – de verste die De 
Ruyter ooit zou maken – kregen deze viceadmiraals het meermaals met elkaar aan de stok. Het 
onderzoek moet uitwijzen hoe zij hiervan verslag deden en achterhalen wat en of de consequenties 
hiervan waren. Was het journaal een (effectief) platform voor naming en shaming? De 
onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in verschillende artikelen en lezingen. De fellows, ook 
van 2019, presenteerden hun onderzoek daarnaast tijdens de goed bezochte fellowshipsmiddag op 
28 februari 2020.  
 
Impact coronacrisis 
Door de tijdelijke museumsluiting voor publiek en medewerkers in het voorjaar en najaar in verband 
met de bestrijding van het coronavirus is besloten om in het najaar geen nieuwe oproep te publiceren 
voor een nieuwe ronde van fellowships (twee onderzoeksplaatsen in het kader van het Prof. J.C.M. 
Warnsinck Fellowship) totdat het museum weer open zal gaan en het onderzoek van de fellowships 
weer ten burele kan worden uitgevoerd. Beide fellows die in 2020 werkten, hebben hun onderzoek 
hoofdzakelijk op afstand uitgevoerd daarbij grotendeels geholpen door digitale afbeeldingen van hun 
bronnenmateriaal. 
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Vooruitblik 
2021 is een overgangsjaar voor het fellowshipsprogramma. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen 
wordt het weer mogelijk om fellows onderzoek te laten doen in het museum en het depot. In het najaar 
starten drie nieuwe Warnsinck Fellows en mogelijk nog een vierde. Naar verwachting zal het 
programma in 2022 weer op het gewenste niveau zijn. Het bestuur en de coördinator van het 
programma onderzoeken de mogelijkheden om eenmalig een extra onderzoeksplaats beschikbaar te 
stellen. Met het National Maritime Museum in Greenwich (VK) worden gesprekken gevoerd om het 
nieuwe Van de Velde Fellowship gezamenlijk op te zetten waarbij onderzoekers een deel van hun 
onderzoek in beide musea uitvoeren. Om de uitkomsten van het fellowshipsprogramma verder onder 
de aandacht te brengen wordt overwogen in 2024 een publicatie te laten verschijnen met bijdragen 
van de verschillende fellows. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur van de Stichting (van tenminste vier leden) heeft in 2020 één keer vergaderd en bestond 
uit: 

• prof.mr. T.R. Ottervanger, voorzitter  
• dr. W.M. Witteveen, penningmeester 
• dhr. M. Huijser, secretaris  
• dhr. H. de Bles 
• dhr. Reginald Visser 

 
De kwaliteitscontrole en de selectie van de fellows is belegd bij een commissie; deze wordt 
gecontroleerd door het bestuur. De selectiecommissie (van tenminste drie leden) die het bestuur 
adviseert over de toekenning van de fellowships bestond in 2020 uit: 

• prof.dr. M. van Groesen (hoogleraar Zeegeschiedenis Rijksuniversiteit Leiden) 
• dr. M. Eekhout (conservator Stadsgeschiedenis Dordrechts Museum) 
• drs. J. van der Vliet (hoofd Collectievorming & Onderzoek Het Scheepvaartmuseum) 

 
Organisatie 
De onderzoeksbeurzen zijn ondergebracht bij de afdeling Collectievorming & Onderzoek van Het 
Scheepvaartmuseum. Ze worden financieel mede mogelijk gemaakt dankzij een meerjarige financiële 
bijdrage van de Samenwerkende Maritieme Fondsen en de Vereeniging Nederlandsch Historisch 
Scheepvaartmuseum, waarvoor het museum de fondsen en de Vereeniging bijzonder dankbaar is. De 
Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum doneert verder de bijdragen van de leden 
van de Fellowshipskring van de Vereeniging. Deze kring heeft als specifiek doel de financiële 
ondersteuning van het fellowshipsprogramma. In 2020 was de bijdrage € 6.567. Stichting Het 
Scheepvaartmuseum neemt de personeelskosten voor haar rekening van de coördinator van het 
fellowshipsprogramma, een taak die is belegd bij het hoofd Collectievorming & Onderzoek, en waarbij 
hij wordt bijgestaan door 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 functiescheiding is gewaarborgd, de afdeling financiën kan alleen 
betalingen klaar zetten in het banksysteem, de penningmeester verricht de betalingen. 
 
Prof.mr. T.R. Ottervanger 
Voorzitter 



2020 2019 2020 2019

Vorderingen 9.067€         6.317€       Eigen vermogen 65.617€      32.683€      

Vooruit ontvangen bedragen -€            5.000€        

Liquidemiddelen 73.550€       40.366€     Nog te betalen bedragen 17.000€      9.000€        

82.617€       46.683€     82.617€      46.683€      
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Begroting Begroting
2020 2020 2019 2021

Baten
Bijdrage Vaderlandsch Fonds 6.000€       6.000€          10.000€     6.000€     
Bijdrage Vereeniging Ned. Hist. Scheepvaart Museum 12.500€     12.500€        -€           12.500€   
Bijdrage VNHSM Fellowship kring 6.567€       -€              6.317€       4.000€     
Bijdrage Directie der Oostersche Handel en Reederijen 2.500€       2.500€          -€           2.500€     
Bijdrage Fonds Dorus Rijkers 4.000€       4.000€          -€           4.000€     
Bijdrage Admiraal van Kinsbergenfonds 2.000€       2.000€          -€           2.000€     
Bijdrage Stichting Ondersteuningsfonds NISS 5.000€       5.000€          -€           5.000€     
Bijdrage Vereeniging de Prins Hendrik Stichting 2.500€       2.500€          -€           2.500€     
Bijdrage diverse Fondsen -€          2.500€          -€           2.500€     
Rente spaarrekening 0€              -€              0€              -€         

Totaal baten 41.067€     37.000€        16.317€     41.000€   

Lasten
Dr. Ernst Crone Fellowsship -€          25.000€        -€           -€         
Warnsinck Fellowship 8.000€       16.000€        9.000€       16.000€   
Willem van de Velde Fellowship -€          -€              -€           10.000€   
Reis -en verblijfkosten Fellows -€          2.500€          -€           2.500€     
Bijeenkomsten fellows -€          -€              -€           -€         
Bankkosten 132€          -€              108€          150€        

Totaal lasten 8.132€       43.500€        9.108€       28.650€   

Resultaat 32.935€     -6.500€         7.210€       12.350€   

Staat van baten en lasten per 31 december 2020
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2020 2019
Vorderingen
VNHSM Fellowship kring 6.567€          6.317€        
Vereeniging de Prins Hendrik Stichting 2.500€          -€            
Totaal vorderingen 9.067€          6.317€        

Liquidemiddelen
Bestuurrekening 55.819€        22.635€      
Spaarrekening 17.731€        17.731€      
Totaal liquidemiddelen 73.550€        40.366€      

Eigen Vermogen
Stand per 1 januari 32.683€        25.473€      
Resultaat 32.935€        7.210€        
Stand per 31 december 65.617€        32.683€      

Vooruitontvangen bedragen
NISS bijdrage 2020  €               -    €  5.000,00 

Nog te betalen bedragen
Het Scheepvaartmuseum Fellows 2019/2020  €       17.000  €  9.000,00 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Verplichting 2021
Max 4 Warnsinck fellows starten najaar 2021 16.000€     
1 Van de Velde Fellow, start eind 2021-begin 2022 10.000€     
1 Crone fellow start begin 2022 25.000€     
Extra onderzoek door Cora van de Poppe 4.000€       

55.000€     

Toezeggingen: 2021 2022 2023 2024
Vaderlandsch Fonds 6.000€          6.000€       6.000€        6.000€       
Directie der Oostersche Handel en Reederijen 2.500€          2.500€       2.500€        2.500€       
Fonds Dorus Rijkers 4.000€          4.000€       4.000€        4.000€       
Admiraal van Kinsbergenfonds 2.000€          2.000€       2.000€        2.000€       
Stichting Ondersteuningsfonds NISS 5.000€          5.000€       5.000€        5.000€       
Vereeniging de Prins Hendrik Stichting 2.500€          2.500€       2.500€        2.500€       
VNHSM 12.500€        12.500€     12.500€      12.500€     

34.500€        34.500€     34.500€      34.500€     

Toelichting op de balans per 31 december 2020
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