
     

 

‘Natuur op Zee’, symposium van de Linschoten Vereeniging, het Maritiem Portal/de 

Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland en de Nederlandse Vereniging voor 

Zeegeschiedenis, vrijdag 13 mei 2022 

Locatie: Batavialand, Lelystad, Ontginningszalen 1-3 

PROGRAMMA 

10.30-11.00 Ontvangst (koffie, thee).  

11.00-12.00 Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis (uitsluitend voor 

leden NVvZ)  

12.00-13.30  Lunch (NB: de lunch is voor alle deelnemers voor eigen rekening voor 25 euro; u kunt bij de 

aanmelding aangeven dat u hiervan gebruik wilt maken).  

12.00-13.30 Rondleiding: Tijdens de lunch is er onder begeleiding gelegenheid om het Maritiem Archeologisch 

Depot / de ventjager te bezoeken. (Het verzamelpunt wordt nog bekend gemaakt.)  

13.00-13.30 Ontvangst (koffie, thee) voor middagsymposium in restaurant De Taverne 

13.30-13.40 Welkomstwoord 

Willy van der Most (directie Batavialand)  

13.40-13.50 Welkomstwoord  

  Jelle van Lottum (middagvoorzitter; voorzitter Stuurgroep Maritiem Portal / Huygens ING – KNAW)  

13.50-14.05 Stand van zaken Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland 

Els M. Jacobs (redactie Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland)  

14.05-14.25 Netwerk Maritieme Bronnen 

Sebastiaan Derks (Huygens ING – KNAW)  

14.25-14.45 Navigeren in een digitale zee  

 Gerhard de Kok (IISG – KNAW / Huygens ING – KNAW) 

14.45-15.00  Gelegenheid voor discussie 

15.00-15.30 Pauze (koffie, thee)  

15.30-15.50   Van weer en wind tot snelwegen op zee  

 Azadeh Achbari (Algemene Rekenkamer)  

 

15.50-16.10 Een schip vol verhalen. Anekdotes, geruchten en zoölogische kennis rond 1800 

Johannes Mueller (Universiteit Leiden)  

 

16.10-16.30 Afrikaanse planten en dieren ingescheept naar de Nieuwe Wereld: wie overleefden de reis? 

Tinde van Andel (Naturalis / Universiteit Leiden)  

 

16.30-16.50  Afsluitend commentaar 

Michiel van Groesen (Universiteit Leiden / Linschoten Vereeniging) en Andreas Weber (Universiteit 

Twente / Linschoten Vereeniging) 

 

16.50-17.05 Gelegenheid voor discussie 

  

17.05-17.45 Borrel  

https://www.batavialand.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid


    

 

Het Maritiem Portal wil als een centrale toegang zo veel mogelijk informatie aanbieden over de 

maritieme geschiedenis van Nederland (in een internationale context in heden, verleden en toekomst). 

Het portal is uitgegroeid tot het visitekaartje van de discipline, die gekenmerkt werd door een 

versnipperd veld. Via één centrale website maakt het Maritiem Portal deze organisaties en hun 

collecties zichtbaar en vindbaar. Onze doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in 

maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. De website is gericht op een breed publiek. 

De kern van het Maritiem Portal wordt gevormd door de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van 

Nederland (NMGN). In 2022 zullen er ook weer diverse hoofdstukken online beschikbaar komen. 

Vanaf 18 november 2016 is de website van het Maritiem Portal online. De projectfase (maart 2016-

zomer 2019) is inmiddels afgelopen en het Maritiem Portal gaat verder onder de vleugels van het  

Huygens ING – KNAW, dat in een Netwerk Maritieme Bronnen ook andere projecten, databases en e-

publicaties op maritiem gebied wil samenbrengen.  

Graag nodigen de algemeen directeur van het Huygens ING – KNAW, de Stuurgroep Governance van 

het Maritiem Portal, de hoofdredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, het 

bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis en het bestuur van de Linschoten 

Vereeniging u als deelnemer, auteur of belangstellende uit voor het symposium ‘Natuur op zee’ op 

vrijdag 13 mei 2022. 

Wij hopen van harte u op vrijdag 13 mei 2022 te mogen begroeten. Zou u zo vriendelijk willen zijn 

om u vóór vrijdag 29 april 2022 aan te melden via het aanmeldformulier? Lukt het niet om u aan te 

melden via het aanmeldformulier, neem dan s.v.p. contact op met Marja de Keuning. Deelname aan 

het middagsymposium is gratis. Het ochtendprogramma met de ALV is bedoeld voor leden van de 

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Deelname aan de lunch is mogelijk voor alle 

deelnemers aan het symposium, maar de kosten van 25 euro zijn voor eigen rekening en zullen vooraf 

dienen te worden overgemaakt op reknr. NL 11 INGB 0000 3901 50 tnv de Nederlandse Vereniging 

voor Zeegeschiedenis.  

U wordt vriendelijk verzocht om bij de aanmelding aan te geven welke onderdelen van het programma 

u wilt volgen: ALV (alleen voor leden NVvZ), lunch, rondleiding, middagprogramma. Wij 

verwachten veel animo; het aantal plaatsen is beperkt. Het is daarom van belang om u tijdig vooraf aan 

te melden. Zonder een bevestiging van registratie is deelname aan het symposium helaas niet 

mogelijk. Uiteraard zullen we de coronamaatregelen van de overheid nauwlettend volgen. Bij voorbaat 

veel dank voor uw medewerking. 

NB: Heeft u een museumjaarkaart, neemt u die dan s.v.p. mee en laat u registeren bij de receptie voor 

de toegang tot het museum. Het verzamelpunt voor de rondleiding wordt ter plaatse bekend gemaakt. 

U kunt deze uitnodiging natuurlijk ook aan andere belangstellenden doorsturen.  
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