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AANKONDIGING NAJAARSBIJEENKOMST IN HET 

ZUIDERZEEMUSEUM IN ENKHUIZEN 

 

De najaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor 

Zeegeschiedenis vindt dit jaar plaats op vrijdag 15 november 

2019 in het Zuiderzeemusseum in Enkhuizen. 

 

Het symposium, dat georganiseerd is door de Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis in samenwerking met het 

Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Ne-

derland, heeft als thema ‘Reflecties van de maritieme caleido-

scoop’. 

Programma 

09.30-10.00  Ontvangst (koffie, thee) in het Peperhuis 

(Binnenmuseum Zuiderzeemuseum) 

10.00-11.00  Algemene Ledenvergadering Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis  

11.00-12.00  Kleren maken de vrouw 

Hilde Cammel (Zuiderzeemuseum) 

 

12.00-13.30  Lunch 

12.00-13.30  Bezoek tentoonstelling. Tijdens de lunch is 

er onder begeleiding gelegenheid om de ten-

toonstelling ‘Kleren maken de vrouw’ in het 

Binnenmuseum te bezoeken. 

 

13.00-13.30  Ontvangst middagprogramma (koffie, thee) 

in het Amsterdamse Huis (Buitenmuseum, 

Zuiderzeemuseum) 

13.30-13.35  Welkomstwoord 

Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum) 

13.35-13.45 Welkomstwoord 

Els van Eijck van Heslinga (middagvoor-

zitter; Maritiem Portal; hoofdredactie 

NMGN). 

13.45-14.00  Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie

  denis, geschiedenis en heden 

  Annette de Wit (Nederlandse Vereniging 

  voor Zeegeschiedenis) 

14.00-14.30  Ontwikkeling van de bibliotheek en de digi

  talisering van de collectie 

  Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum) 

14.30-14.45  Het Centraal Visserijregister: de burgerlijke 

  stand van de zeevisserijschepen 1911-2017 

  Jan van de Voort (oud-medewerker Museum 

  Vlaardingen) 

 

14.45-15.30  Pauze (koffie, thee) 

 

15.30-15.45  Behoud van varend erfgoed: een kleine ges

  chiedenis en recente ontwikkelingen 

 
Beeld van de tentoonstelling ‘Kleren maken de vrouw’ 

(Foto: Zuiderzeemuseum) 

 

  Marja Goud (Het Scheepvaartmuseum) 

15.45-16.15  De trans-Atlantische slavenhandel en de 

  Zeeuwse economie na 1750 

  Gerhard de Kok (Koninklijk Instituut voor 

  Taal-, Land- en Volkenkunde) 

 

16.30-17.30  Borrel 

Deelname en kosten 

Deelname aan het middagsymposium is gratis. Het ochtend-

programma met de ALV is bedoeld voor leden van de Neder-

landse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Deelname voor de 

lunch en de rondleiding over de tentoonstelling ‘Kleren maken 

de vrouw’ is voor alle deelnemers van het symposium mogelijk 

maar de kosten hiervoor bedragen 20 euro per persoon. U kunt 

het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening NL11 

INGB 0000 3901 50 van de Nederlandse Vereniging voor Zee-

geschiedenis onder vermelding van ‘Najaarsbijeenkomst 

Enkhuizen’. U wordt vriendelijk verzocht om bij de aanmelding 

aan te geven welke onderdelen van het programma u wilt vol-

gen: ALV (alleen voor leden NVZ), lunch en/of middagpro-

gramma. Dit is noodzakelijk in verband met het beperkte aan-

tal zitplaatsen. Zonder een bevestiging van registratie is 

deelname aan het symposium helaas niet mogelijk. Bij voor-

baat veel dank voor uw medewerking. Aanmelden kan tot 8 

november 2019 bij Marja de Keuning (mar-

ja.de.keuning@huygens.knaw.nl). 

 

Museumkaart 

Leden in het bezit van een Museumkaart worden vriendelijk 

verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek. 

 

Locatie 

Wierdijk 12 – 22, 1601 LA Enkhuizen. 
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Aanmelden 

De deelnamekosten bedragen € 25 (gereduceerd tarief voor 

studenten € 20). U kunt dit bedrag overmaken op bankreke-

ning NL11 INGB 0000 3901 50 ten name van Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis onder vermelding van ‘Na-

jaarsbijeenkomst Amsterdam’. Aanmeldingen worden graag 

ontvangen via het online aanmeldformulier op de website 

www.zeegeschiedenis.nl. 

 

Museumkaart 

Leden in het bezit van een Museumkaart worden vriendelijk 

verzocht deze mee te nemen in verband met het museumbe-

zoek. 

 

 

NOTULEN VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST OP 18 MEI 

2019 IN HET ZAANS MUSEUM IN ZAANDAM 
 

Aantal aanwezigen: 54 

 

1. Welkom en opening 

De voorzitter mevrouw Annette de Wit  heet de aanwezigen 

welkom en opent vervolgens de vergadering.  

 

2. Vaststellen agenda 

Er zijn geen aanpassingen op de agenda.  

 

3. Mededelingen 

De volgende leden hebben zich bij het bestuur afgemeld: De 

heren, J.W. Flach, C.P. Huurman, Th. Waijer, A. Vos, H. Sta-

pel, N. Delfos, P. Blussé, F. Zeh, H. Stapelkamp, C. de Voogd 

en mevrouw E. Jacobs, A. van Dissel, C. Reinders Folmer- van 

Prooijen, A.L. Bollen-Buckwell en Th. Roodhuyzen- van Breda 

Vriesman. 

Op 23 december 2018 is de heer A. Kok de vereniging komen 

te ontvallen. Om hem te gedenken verzoekt de voorzitter de 

leden een moment van stilte in acht te nemen. 

 

4. Notulen najaarsbijeenkomst  17 november 2018 te 

Amsterdam 

Zonder verdere opmerkingen worden de notulen goedgekeurd 

door de vergadering. De voorzitter dankt Jirsi Reinders voor 

zijn verslaglegging. 

 

5. Secretarieel jaarverslag 2018 

De secretaris verzorgt met ingang van het najaar de ledenad-

ministratie van de vereniging. Mutaties of aanmeldingen die 

via de infomail van de vereniging binnenkomen worden dus 

direct verwerkt. Het ledental is ten opzichte van 2017 afgeno-

men. Hopelijk zet deze lijn zich in 2019 niet voort. 

 

6. Financiën 

Er zijn aanpassingen gemaakt op de jaarrekening en dan met 

name  in het eigen vermogen. Het saldo op de spaarrekening 

is aangepast. Deze aanpassing is toegelicht in het financieel 

jaarverslag.  

Bij de overgang van het penningmeesterschap is door de pen-

ningmeester de heer Gerhard de Kok de boekhouding nieuw 

opgezet. Dat heeft ertoe geleid dat  gewacht is met het innen 

van de contributies voor 2019.  

Het eigen vermogen is in 2018 afgenomen met bijna 3.000 

euro. De penningmeester licht de inkomsten (contributies, 

bijdragen bijeenkomsten en verkoop artikelen) en de uitgaven 

(Tijdschrift, bijeenkomsten, bestuurs-en redactiekosten) toe. 

De digitalisering van de volledige serie van het Tijdschrift was 

in 2018 de grootste kostenpost. De verwachting is in 2020 

weer een betere balans te hebben wat betreft inkomsten en 

uitgaven.  

De penningmeester geeft het woord aan de heer S. de Meer die 

samen met de heer E. Van Eden de kascommissie vormde. De 

kascommissie is van mening dat de boekhouding een getrouw 

beeld geeft van de financiën van de vereniging en looft de in-

spanningen van de penningmeester. Twee vragen die hem  

zijn gesteld betreft het maken van een reservering ten behoeve 

van de viering van het 60-jarig jubileum in 2021 en hoe de 

declaraties te controleren die de penningmeester indient. Zou 

een tweede handtekening van een tweede bestuurslid niet 

noodzakelijk zijn bij grote declaraties van de penningmeester? 

De kascommissie verzoekt de ALV de financiën goed te keuren 

en het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 

2018. De ALV stemt daarmee in. 

De penningmeester licht de begroting voor 2019 toe. De 

grootste kostenpost blijft het Tijdschrift. Een grote uitgave zal 

de nieuwe website zijn waarop de gedigitaliseerde bestanden 

van het Tijdschrift terug zijn te vinden. 

 

7. Website 

Bestuurslid Jirsi Reinders is onverwachts verhinderd waarop 

de penningmeester de presentatie van de nieuwe website 

overneemt. Op dit moment wordt aan de website gebouwd. De 

huidige website werkt goed, maar de nieuwe wordt frisser, 

strakker en zal op alle (mobiele) apparaten goed werken. De 

website krijgt een nieuwe url en zal geschikt zijn voor het aan-

bieden van de digitale bestanden van het Tijdschrift voor Zee-

geschiedenis. De bestanden zijn in pdf en doorzoekbaar. Wel-

licht moet een zoekmodule worden aangeschaft om de databa-

se beter doorzoekbaar te maken. De heer Hoekstra merkt op 

dat op de huidige website veel spam te zien is. Dat is voor ve-

len, inclusief het bestuur, een ergernis en een van de redenen 

over te stappen. Gepaste advertenties die geld opleveren zijn 

wel welkom. Als de website gereed is, zullen de leden daarover 

geïnformeerd worden. 

 

8. Verslag van de redactie 

De heer Remmelt Daalder krijgt het woord. De redactie is te-

vreden met het in eigen beheer uitbrengen van het Tijdschrift 

en te spreken over de kwaliteit van zowel de binnen- als de 

buitenkant. Het Tijdschrift biedt afwisseling in de vorm van 

themanummers, maar ook qua rubrieken. 

Justyna Wubs heeft de redactie verlaten. Ook Dirk Tang, ja-

renlang secretaris van de redactie, heeft afscheid genomen en 

zijn taken overgedragen aan  Wouter Heijveld. Aan de redactie 

worden twee nieuwe redacteuren toegevoegd: Hanno Brand 

en Ron Brand. 

De heer H. Zijlstra vraagt of er ook een digitale uitgave komt 

van het Tijdschrift. De heer Daalder geeft aan dat de redactie 

daar een eerste verkenning voor heeft gedaan, maar dat het  

bestuur daar een standpunt over in moet nemen. 

http://www.zeegeschiedenis.nl/
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De voorzitter van de vereniging neemt tijdens de vergadering 

door middel van het aanbieden van een attentie aan Dirk 

Rang afscheid. 

 

9. Samenstelling van het bestuur 

Jelle van Lottum en Jirsi Reinders zijn door persoonlijke om-

standigheden helaas niet bij de vergadering aanwezig. Het 

bestuur neemt afscheid van Hanno Brand en dankt hem voor 

zijn inspanningen als bestuurslid. 

 

10. W.V.T.T.K. 

De najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 15 novem-

ber in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. De bijeenkomst 

wordt georganiseerd in samenwerking met het Maritiem Por-

tal. Leden van de vereniging zijn altijd welkom bij bijeenkom-

sten van het Portal, maar dit najaar wordt met de Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis samengewerkt en deze bij-

eenkomst georganiseerd.  

 

11. Rondvraag 

De heer H. Rozendaal vraagt of de heer Hanno Brand in het 

bestuur wordt opgevolgd. De voorzitter antwoordt dat de ta-

ken in het bestuur worden gereorganiseerd. Jelle van Lottum 

gaat de taken van Hanno overnemen en de inhoudelijke kant 

van de bijeenkomsten op zich nemen. Mocht er toch behoefte 

zijn aan uitbreiding van het bestuur dan worden de leden 

daarover geïnformeerd.  

 

12. Afsluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 
De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis draait 

op vrijwilligers, zij maken het mogelijk dat de vereniging 

reilt en zeilt.  

 

Voor het bestuur, de redactie van het Tijdschrift voor Zee-

geschiedenis en de webredactie, het organiseren van acti-

viteiten en de kascommissie zijn wij altijd op zoek naar en-

thousiaste kandidaten. Wilt u voor korte of langere tijd ons 

helpen bij het organiseren van verschillende activiteiten, 

heeft u financieel inzicht en een gevoel voor cijfers of juist 

voor het schrijven of redigeren van teksten, laat het ons 

weten! 

Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd zich te 

melden bij een bestuurslid, bijvoorbeeld op de eerstvol-

gende ledenbijeenkomst. 

 


