
 

 

Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum - Amsterdam  

           (Opgericht 1916) 

 

De renovatie van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam – voormalig ’s Lands Zeemagazijn (uit 1656) - is 

voltooid. Het gebouw kreeg aan de buitenkant een grondige opknapbeurt en een  fameuze glazen 

overkapping van de binnenplaats: de dakconstructie bestaat uit metalen spanten met 1200 stukken glas en 

het bijzondere lijnenspel is een verwijzing naar de kompasrozen en oriëntatielijnen op oude zeekaarten.  

In het gebouw is een compleet nieuwe opstelling van de collectie, verdeeld in vaste opstellingen en 

tijdelijke tentoonstellingen. Er is een maritieme attractie, De Zeereis genaamd, en uiteraard het VOC-schip 

Amsterdam en het stoomschip Christiaan Brunings. In de westelijke vleugel komen tentoonstellingen die 

primair gericht zijn op gezinnen met kinderen en op schoolklassen. Het verhaal staat hierin centraal. Zoals: 

“Het verhaal van de walvis”, “Zie je in de Gouden Eeuw” en “Haven Amsterdam 24/7”. In de hele oostelijke 

vleugel staat de collectie centraal voor maritieme en culturele liefhebbers, met exposities over nautische 

instrumenten, globes, schilderijen, scheeps- en jachtmodellen, scheepssier, fotoalbums en over glas, zilver 

en porselein. De binnenplaats, het Open Pleyn, is omgetoverd tot een centraal oriëntatiepunt. 

 

De Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum is in 1916 opgericht en is eigenaar van 

één van de grootste maritieme collecties ter wereld. Sinds de verhuizing naar het Zeemagazijn in 1973 is 

de collectie van in totaal ongeveer 300.000 objecten in bruikleen gegeven aan de Staat. In 1995 is de 

Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum opgericht, die namens de Staat het beheer verzorgt. De 

Vereeniging heeft een Bestuur en een Raad van Commissarissen. 

De drie organisaties (Staat, Stichting en Vereeniging) voeren gezamenlijk het bewind over deze maritieme 

schatkamer in een rijksmonument. Een unieke situatie in de museumwereld. 

 

Als u belangstelling heeft om een indirecte bijdrage te leveren aan het in stand houden en uitbreiden van 

de museumcollectie en aan het wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u zich opgeven als lid van de 

Vereeniging. 

Met uw lidmaatschap draagt u bij aan de doelstellingen van de VNHSM: het bijeenbrengen, in stand 

houden, versterken en uitbreiden van haar magnifieke collectie maritiem historische kunstobjecten, met het 



oogmerk deze in het Scheepvaartmuseum Amsterdam te exposeren. Voorts heeft de Vereeniging ten doel 

het verbreiden van maritiem historische kennis. Zo wordt de continuïteit van de leerstoel Maritieme Historie 

aan de Universiteit Leiden, die door prof. dr. H.J. den Heijer wordt bekleed, gewaarborgd. Tevens bekleedt 

conservator Joost Schokkenbroek sinds januari 2013 bij de Vrije Universiteit in Amsterdam de leerstoel 

Maritieme Geschiedenis en Maritiem Erfgoed. Tenslotte levert de Vereeniging een financiële bijdrage aan 

het Fellowship programma van het Scheepvaartmuseum. Wij hopen U spoedig in Het Scheepvaartmuseum 

te mogen begroeten! 

 

 

Soorten Lidmaatschap:  

  

Gewoon lidmaatschap VNHSM:  € 75, -  per jaar voor 2 personen:  

Onbeperkt toegang tot het museum, 15% korting in de museumshop (exclusief boeken), speciale 

activiteiten zoals tentoonstellingpreviews, toezending periodiek Zeemagazijn, het wetenschappelijk 

Jaarboek, speciale lezingen met een wetenschappelijke invalshoek en uitnodiging voor het 

museumsymposium. 

 

Bijzonder lidmaatschap VNHSM: € 250, - per jaar  

Alle privileges zoals hierboven beschreven met daarnaast uitnodiging voor exclusieve bijeenkomsten en 

rondleidingen door conservatoren, waaronder een bezoek aan TEFAF Maastricht en PAN Amsterdam. 

 

Voor meer informatie: 

 

E-mail: vereeniging@hetscheepvaartmuseum.nl  

Website: www.hetscheepvaartmuseum.nl/vereeniging o.a. voor opgave lidmaatschap 

Telefonisch: 020-5232200 (ma, wo, vr van 09.30 tot 12.00 uur) 

Bezoekadres: Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam. T 020 5232222 

Openingstijden museum, restaurant, terras en winkel: 7 dagen per week van 9.00 tot 17.00 uur 
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