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AANKONDIGING NAJAARSBIJEENKOMST IN HET 
WESTFRIES MUSEUM HOORN 
 

Op zaterdag 7 november 2015 zal de najaarsbijeenkomst van 

de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis plaatsvinden 

in het Westfries Museum, Roodesteen 1, Hoorn. 

De dag zal in het teken staan van de Kaap Hoornvaart, die dit 

jaar zijn 400-jarig bestaan viert. Aan de hand van drie lezingen 

zal de ontdekking van Kaap Hoorn door Schouten en Le Maire 

aan de hand van het journaal, de moderne Kaap Hoornvaart en 

de link tussen Kaap Hoornvaart en de expositie in het West-

fries Museum worden behandeld. 

De lezingen en aansluitende ALV vinden plaats in de Schut-

terijzaal van het museum. Vervolgens zal de expositie Kaap 

Varen en de replica van de Halve Maen worden bezocht. Voor 

een hapje en een drankje wordt gezorgd, evenals een 

afsluitende borrel. 

 

Programma 

10.30–11.00 Ontvangst 

11.00–11.45 Lezing drs. Ad Geerdink, Varen op God’s 

genade 

11.45–12.45 Lezing dhr. Jan Wit over zijn solo-

wereldomzeiling volgens de route van de 

oude grote zeilvaart met de ‘Bastaert van 

Campen’, 1995-1996 

12.45–13.15 Lunch 

13.15–14.00 Lezing drs. Sjoerd de Meer, De ontdekking 

van Straat Le Maire en Kaap Hoorn in druk 

gebracht 

14.00–14.30 Vragen en discussie 

14.30–15.15 Algemene ledenvergadering 

15.15–17.00 Bezoek aan het Westfries Museum met o.a. 

de expositie over Kaap Hoornvaart en een 

bezoek aan de replica van de Halve Maen 

(opdeling in groepen) 

17.00–17.30 Afsluitende borrel 

 

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 Hoorn’. 

Aanmeldingen graag vóór 1 november 2015 via het online 

aanmeldformulier op de website www.zeegeschiedenis.nl of vul 

de bijgesloten antwoordkaart in. 

 

Museumkaart 

Leden in het bezit van een Museumkaart wordt vriendelijk 

verzocht deze mee te nemen in verband met museumbezoek. 

 

 
 

Het Westfries Museum te Hoorn (Foto’s: Westfries Museum) 

 
BELANGRIJK BERICHT OVER ACHT GLAZEN 

 

Dit is de allerlaatste Acht Glazen die in gedrukte vorm ver-

schijnt. Na dertig jaargangen zal de verenigingsnieuwsbrief 

vanaf 2016 alleen nog in digitale vorm verschijnen. Deze 

nieuwsbrief zal worden verzonden naar alle leden waarvan bij 

het secretariaat een e-mailadres bekend is. Wie niet over een e-

mailadres beschikt kan bij het secretariaat een schriftelijk ver-

zoek indienen om uitnodigingen voor de ledenvergaderingen 

per post te blijven ontvangen. Vergaderstukken worden even-

eens alleen nog op verzoek toegezonden. Wilt u er zeker van 

zijn dat u in 2016 Acht Glazen digitaal ontvangt, geef dan uw e-

mailadres door via het aanmeldformulier op onze website. 

  

http://wfm.nl/
http://wfm.nl/kaap-varen/
http://wfm.nl/kaap-varen/
https://www.halvemaenhoorn.nl/
http://www.zeegeschiedenis.nl/aanmelden-alv
http://www.zeegeschiedenis.nl/nieuwsbrief
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NOTULEN VAN DE VOORJAARSBIJEENKOMST OP 30 MEI 

2015 IN HET MARITIEM MUSEUM TE ROTTERDAM 
 

Aantal aanwezigen: 50 

 

Opening 

De vergadering wordt geopend door voorzitter Joost Schok-

kenbroek. De heer Ter Brugge heet de aanwezigen welkom 

namens het Maritiem Museum.  

 

Mededelingen 

Penningmeester Henk Rozendaal wordt opgehouden door een 

grote treinvertraging. Het financieel verslag komt hierdoor 

later op de agenda aan de orde. 

Een aantal leden is met bericht afwezig: de heren Brand, 

Flach, De Haas, Kuiper, Lantau, Leemans, Messink, Mörzer 

Bruyns, Van de Roemer, Van der Wiel, Wybrands Marcussen, 

Zeh en de dames Plaatzer en Reinders Folmer-van Prooijen. 

De leden worden opgeroepen toestemming te geven aan het 

bestuur om hun e-mailadres te gebruiken voor de digitale ver-

spreiding van de Acht Glazen.  

De voorzitter vraagt een moment stilte vanwege het overlij-

den van een van onze leden, de heer A. Rijke, die voorzitter is 

geweest van de vriendenvereniging van het Maritiem Museum. 

 

Notulen vorige bijeenkomst 

Er moet aan de notulen worden toegevoegd dat er is gesproken 

over de voortzetting van de koepelorganisatie. Bovendien moet 

er staan ‘dhr. Van de Voort wil’ in plaats van ‘dhr. Van de Voort 

wilt’. De voorzitter licht toe dat in tijdschrifttermen ‘peer re-

viewed’ betekent dat ingezonden artikelen door de redactie 

worden doorgestuurd naar experts om te bepalen of het ver-

nieuwend genoeg is om te plaatsen.  

De secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging en de 

vergadering accordeert de notulen. 

 

Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 

Namens de redactie licht de heer Daalder de stand van zaken 

toe. Het tijdschrift is op tijd gearriveerd en het is een thema-

nummer. In dit nummer zijn veel artikelen in het Engels ge-

schreven. Dit is vaker gebeurd, maar het betekent niet dat het 

tijdschrift voortaan geheel Engels zal worden. Het zal wel vaker 

voorkomen, omdat buitenlandse onderzoekers zich meer met 

Nederlandse zeegeschiedenis bezighouden. De redactie is te-

vreden met de hoeveelheid kopij, maar moedigt mensen nog 

wel aan artikelen in te blijven sturen. Er komt binnenkort een 

themanummer over de Eerste Wereldoorlog.  

Zoals tijdens de vorige vergadering al werd besproken, 

wordt het moeilijker om het tijdschrift in de huidige vorm uit 

te blijven geven. De kosten zijn relatief hoog vanwege het be-

scheiden aantal abonnees. De redactie overweegt over te stap-

pen naar een geprinte in plaats van een gedrukte versie, naast 

een digitale uitgave. Dit is een bezuiniging op kosten, maar niet 

een achteruitgang van kwaliteit. In de toekomst zullen leden 

kunnen kiezen om per e-mail enkel een digitale versie te ont-

vangen of om ook een geprinte versie te ontvangen. De digitale 

versie zou met een kleine korting kunnen worden aangeboden. 

Het streven is naar dit model over te stappen bij nummer 1 of 

nummer 2 van het volgende jaar.  

Het tijdschrift zal definitief geen gedrukte maritieme bibliogra-

fie meer opnemen. De bibliografie is buitengewoon nuttig ge-

weest, zeker in de tijd dat er nog geen internet bestond. De 

online zoekmogelijkheden zijn nu zodanig goed dat een ge-

drukte versie overbodig is geraakt. Het is daarnaast bijzonder 

arbeidsintensief, vooral met de grote toename van publicaties 

op maritiem gebied. 

Er wordt gevraagd of het mogelijk is een lijstje van tijd-

schriften op maritiem gebied beschikbaar te stellen. De heer 

Van der Vliet geeft aan dat er reeds een lijst van tijdschriften 

op de website is te vinden. De heer Zijlstra vult aan dat ook 

boeksuggesties en andere zaken op de website staan. Mevrouw 

Engels merkt op dat de kloof tussen oudere en jongere leden 

niet te groot mag worden door deze voortschrijdende digitali-

sering. Het bestuur is zich hier van bewust. 

De heer Van Rijn vraagt of er ook artikelen in het Frans en 

het Duits komen. De heer Daalder geeft aan dat de redactie 

momenteel enkel kopij in het Nederlands en Engels accepteert, 

maar sluit niet uit dat er recensies over boeken in andere talen 

worden opgenomen.  

Het plan wordt ontvouwen om oude afleveringen van het 

tijdschrift te digitaliseren en via de verenigingswebsite be-

schikbaar te stellen. De vereniging heeft een complete set be-

schikbaar om te digitaliseren en deze online doorzoekbaar te 

maken.  

 

Website 

De webcommissie bestaat momenteel uit Jeroen van der Vliet, 

Hans Zijlstra, Jur Leinenga, Jirsi Reinders en Suze Zijlstra. 

Namens de webcommissie laat de heer Van der Vliet de bezoe-

kerscijfers zien van de nieuwe website. Hij geeft aan dat deze 

zich moeilijk laten vergelijken met het meetsysteem van de 

oude website, maar sinds de lancering van de nieuwe website 

in de zomer van 2014 is er duidelijk een stijgende trend waar-

neembaar. Door artikelen, nieuwsberichten en achtergronden 

te publiceren probeert de webcommissie de website actief te 

houden. Mensen keren daardoor regelmatig terug naar de 

website. Het grootste aantal bezoekers op een dag bedraagt 

191. 

  

De plannen van de webcommissie voor de komende maanden 

zijn: 

- Acht Glazen zal vanaf 2016 alleen nog digitaal verschijnen 

en wellicht ook vaker. De digitalisering zorgt voor een grote 

verlaging van de momenteel hoge verzendkosten. 

- Van alle leden waarvan een e-mailadres bekend is bij het 

secretariaat moet de commissie eerst toestemming voor di-

gitale communicatie vragen. Leden kunnen toestemming 

verlenen via een formulier op de website. 

- Er zullen meer (nieuws)artikelen op de website verschij-

nen. 

- Oude tijdschriftartikelen wil de commissie digitaliseren. 

Hiertoe zal de website moeten worden aangepast zodat ook 

met een wachtwoord kan worden ingelogd.  

- De vereniging is momenteel aanwezig op Facebook, Lin-

kedIn en Twitter. Dit najaar zal de commissie evalueren 

hoe dit bevalt. Momenteel loopt het gebruik van Twitter 

goed, maar Facebook en LinkedIn kunnen nog beter wat 

betreft de hoeveelheid interactie en aanwezige leden. 

https://www.facebook.com/zeegeschiedenis
https://www.linkedin.com/groups?gid=4068756
https://www.linkedin.com/groups?gid=4068756
https://twitter.com/zeegeschiedenis
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De heer Van der Vliet sluit af met een korte demonstratie van 

de website. Via www.zeegeschiedenis.nl kunnen de leden thuis 

zelf de nieuwe mogelijkheden bekijken.  

 

Activiteiten 

De kosten voor activiteiten van de vereniging worden allengs 

duurder en vormen voor het bestuur een steeds grotere uitda-

ging. Instellingen rekenen steeds vaker zaalhuur — hoewel niet 

vandaag, vanwege de gastvrijheid van het Maritiem Museum. 

Ook de kosten voor, een vaak professionele, catering drukken 

zwaarder op het verenigingsbudget. Het bestuur geeft de leden 

ter overweging om activiteiten te plannen die enkel in de 

(na)middag plaatsvinden. Dan wordt op lunchkosten bespaard. 

De heer Van der Zee merkt op dat het Historisch Tijdschrift 

Holland mini-symposia organiseert op vrijdagmiddag tussen 4 

en 6 uur. Daar kwamen veel mensen op af. De heer Van der 

Voort vraagt of de locatie in dat geval centraal kan zijn, omdat 

lang reizen voor een mini-symposium niet altijd de moeite 

waard is. De heer Daalder voegt toe dat er wellicht kan worden 

samengewerkt met een lokale historische vereniging. Dit was 

eerder in Vlissingen zeer succesvol. De heer Zijlstra merkt op 

dat mensen die lokaal mogelijk geïnteresseerd zouden zijn ook 

uitgenodigd zouden kunnen worden voor het middagpro-

gramma, eventueel zelfs zonder kosten na de lunch. De heer 

Brolsma suggereert een themabijeenkomst over de koopvaardij 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar wellicht een locatie als 

het Huis Doorn bij gekozen kan worden. Er wordt verder op-

gemerkt dat de communicatie tussen verschillende groepen en 

verenigingen beter kan, om elkaar op de hoogte te houden van 

de activiteiten. De voorzitter merkt op dat de maritieme koepel 

hier een rol kan spelen.   

De heer Stapel merkt op dat het fijn zou zijn als de Voor-

jaarsvergadering steeds in mei gepland zal worden, vanwege de 

vakantieperiode die in juni begint.  

 

Bestuurswissel 

Secretaris Manon Plaatzer kon vandaag helaas niet aanwezig 

zijn en dus geen persoonlijk afscheid nemen als vertrekkend 

bestuurslid. Dit afscheid volgt nog bij de najaarsvergadering, 

maar nu legt zij wel al haar taken neer. De heer Van der Vliet 

neemt het secretariaat van haar over, in ieder geval tot het na-

jaar van 2016. Penningmeester Henk Rozendaal doet de leden-

administratie. Hierdoor blijft de continuïteit binnen het be-

stuur gewaarborgd. De heer Jirsi Reinders wordt voorgedragen 

als nieuw bestuurslid. Hij is in Leiden in 2014 afgestudeerd als 

maritiem historicus. De vereniging stemt in met deze voor-

dracht.  

 

Verslag financieel jaar 

De penningmeester is gearriveerd en geeft toelichting op het 

verslag van 2014. De flyers zijn gedrukt en uitgedeeld. Het is 

moeilijk de respons hierop te meten, omdat alle aanmeldingen 

via internet gaan, niet via de strookjes van de flyer.  

De heer Reinders vraagt of de tweede oplage van het tijd-

schrift nog meegenomen kon worden in dit overzicht. De pen-

ningmeester licht toe dat dit in het stuk balans staat. De AUP 

heeft hij gevraagd om een specificatie van de rekening, omdat 

dit goed laat zien hoe duur het tijdschrift wordt.  

De heer Brolsma vraagt hoe de digitalisering van het tijd-

schrift in de begroting past. De heer Van der Vliet antwoordt 

dat  hier hopelijk een subsidie voor kan worden verkregen.  

De penningmeester licht toe dat de jaarlijkse subsidie die 

de vereniging verder krijgt van het college Directeuren Ooster-

sche Handel en Reederijen niet is begroot, maar dat deze wel 

constant jaarlijks op 1250 euro ligt. De heer Leinenga sugge-

reert dat we eventueel bij andere fondsen nog geld zouden 

kunnen aanvragen voor het tijdschrift. Verder staan de druk- 

en verzendkosten van het tijdschrift wel bij de uitgaven, maar 

omdat de prijs fluctueert, staat dit niet los in de begroting.  

De voorzitter vraagt om decharge van het bestuur, de vergade-

ring stemt in.  

Hierna doet de heer De Gier namens de kascontrolecom-

missie, bestaande uit hemzelf en de heer Boissevain, verslag 

van de staat van de verenigingsfinanciën. De commissie geeft 

complimenten wat betreft de overzichtelijke en nauwkeurige 

begroting. De flyers waren onder de post drukkosten gezet en 

dat moest pr zijn. Verder geeft het financieel verslag een goed 

overzicht. Het voorstel van de commissie is dus om het bestuur 

te dechargeren.  

Nu stemt de vergadering nogmaals in met decharge van het 

bestuur.  

De heer De Gier treedt af als lid van de kascontrolecommis-

sie en zou worden opgevolgd door de heer Reinders, maar om-

dat deze zojuist als nieuw bestuurslid is toegestreden is hij niet 

meer beschikbaar voor deze functie. Tijdens de najaarsverga-

dering zullen een nieuw lid van de kascontrolecommissie en 

een nieuw reservelid worden aangesteld.  

 

Rondvraag en sluiting 

De voorzitter geeft aan dat de najaarsvergadering van 2015 zal 

plaatsvinden op 7 november. De locatie en het thema worden 

op een later moment bekend gemaakt.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

Jeroen ter Brugge geeft een rondleiding door het Leuveha-

vengebied. 

http://www.zeegeschiedenis.nl/
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MARINES OP DE VRIJE MARKT: ZEESCHILDERS IN DE 

GOUDEN EEUW 
 

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en de Facul-

teit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam nodigen u uit voor een symposium op 16 decem-

ber 2015 over maritieme kunst in de Gouden Eeuw. 

 

Schilderijen en prenten van schepen, zeeslagen en havens be-

horen zo vanzelfsprekend tot het repertoire van de schilder-

kunst van de Gouden Eeuw dat we bijna vergeten dat het ‘zee-

stuk’ ooit iets geheel nieuws was. Rond 1600 gingen kunste-

naars in de Nederlanden zich specialiseren in het maken van 

‘marines. Tijdens dit symposium zal de aandacht zijn gericht 

op de manier waarop deze zeeschilders zich trachtten te onder-

scheiden op de binnen- en buitenlandse kunstmarkt. Moesten 

zij het vooral hebben van opdrachtgevers uit de maritieme we-

reld of werkten zij voor een breed publiek dat wel een ‘zeetje’ of 

een ‘scheepsbatalje’ aan de wand wilde hebben? Of mikten zijn 

op een nog exclusiever publiek van vorsten en verzamelaars? 

Een aantal deskundigen, onder wie drs. Pieter Roelofs (Rijks-

museum) , drs. Friso Lammertse (Museum Boijmans Van Beu-

ningen) dr. Remmelt Daalder (v/h Het Scheepvaartmuseum) 

zullen hun licht laten schijnen op de zeeschilders van de 17de 

eeuw en hun bedrijf.  Prof.dr. Michiel van Groesen, hoogleraar 

zeegeschiedenis in aan de Universiteit van Leiden, zal het pro-

gramma afronden. 

 

Aanleiding voor dit symposium is het verschijnen van de han-

delseditie van het proefschrift van Remmelt Daalder: Van de 

Velde & Zoon: het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en 

Willem van de Velde de jonge, 1640-1707 (uitgeverij Primavera 

Pers, Leiden). Gelijktijdig verschijnt ook de Engelse editie van 

dit boek. 

 

Plaats: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 

1081 HV Amsterdam 

Tijd: woensdag 16 december 2015, 14–18 uur 

Deelname: gratis, aanmelden verplicht 

 

Meer informatie over aanmelden en programma vindt u op 

www.zeegeschiedenis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret van Willem van de Velde de Jonge door Lodewijk van 

der Helst, ca. 1660-1672 (Collectie: Rijksmuseum) 

http://www.zeegeschiedenis.nl/

