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Schenkingen van Stichting Vrienden van het Marine Museum aan het Marine Museum 

 

1992 tot 1999 Vrijwilligers van de stichting verzorgen rondleidingen in het museum.  

De opbrengsten hiervan gaan naar de stichting, werden en worden gebruikt om 

het museum met collectieuitbreidingen te ondersteunen. 

 

1996 Bij de opening van het (nieuwe) Hoofdgebouw financiert de stichting het 

restauratiebedrag fl. 2.721,50 voor het staand horloge, ex-Ministerie van Marine 

aan het Lange Voorhout te Den Haag (zie afbeelding). Dit ‘staand horloge’ staat 

sindsdien tentoongesteld in het hoofdgebouw bij de doorgang naar het ‘Torentje”. 

 

2001 Ter gelegenheid van de opening van de 

Schorpioen en het 10-jarig bestaan van de stichting 

werden door de stichting de kosten fl. 5.685,81 voor 

een Postboei-special over de Schorpioen gefinancierd. 

 

2001 Dhr. Stroo schenkt aan het museum o.a. een model en een 

schilderij. Als dank hiervoor wordt hem door de stichting een 

lidmaatschap voor het leven aan geboden. 

 

2003 Dhr. J.C.A. Siliacus laat per legaat al zijn Marine gerelateerde 

schilderijen en onderscheidingen. De schilderijen en onderscheidingen 

worden door de stichting aan het Marinemuseum geschonken. 

 

2004 Op de vriendendag wordt aan het 

museum het model van de Abraham 

Crijnsen geschonken (zie afbeelding). 

In 2001 was aan dhr. Kroes opdracht 

gegeven dit voor fl. 2.500,00 te 

vervaardigen. De stichting betaalde de 

maker € 1134,00 in 2003 aan. 

 

2009 Schilderij De inscheping voor de tocht naar Chatham, van 

Everhardus Koster (aankoop voor € 10.000,00) wordt aan het museum geschonken (zie 

afbeelding). 

 

2009 De stichting tekent een bruikleenovereenkomst met de Koninklijke Marine voor het 

brugcomplex ex-De Ruyter. Tijdens de restauratie wordt het financieel 

beheer ondergebracht bij de stichting. Met subsidies en de inzet van veel 

vrijwilligers wordt dit in twee jaar gerealiseerd. In 2011 wordt het complex 

weer overgedragen aan de Koninklijke Marine en opengesteld voor het 

publiek. 

 

2011 Schilderij “Gijsje. Een brief naar huis”, van Heinrich Martin Krabbé 

(kosten € 7.136,25) wordt door het Marinemuseum aangekocht op een 

veiling (zie afbeelding). De stichting levert hierbij een financiële bijdrage 

van  €2.000,00.   
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2012 Model Willibrord Snellius  

(kosten € 1.400,00) wordt aan 

het museum aangeboden  

(zie afbeelding). 

 

 

2012 Schilderij Oorlogsbrik 

„Irene”, van Arnold de Lange (kosten € 1.484,00) wordt aan 

het Museum aangeboden (zie afbeelding).   

 

2014-2015 Het scheepsmodel pantserdekschip uit de Koningin 

Regentesse-klasse Hertog Hendrik wordt ter gelegenheid van het 

50-jarig bestaan van het Marinemuseum aan het museum 

geschonken (zie afbeelding). (kosten € 30.000,00).   

 

2015 De stichting heeft met 

een bijdrage van € 20.000 de 

aankoop van het schilderij van 

de 19e eeuwse maritieme schilder Louis Meijer door het 

Marinemuseum gefinancierd (zie afbeelding).  

 

2018  
De stichting koopt op verzoek van het museum een set van twee 
schilderijen aan van VADM Van der Plaat en zijn echtgenote (de 
maritieme ‘Marten en Oopjen’), en het sabel van VADM van der Plaat 
(zoals weergegeven op het schilderij). De stichting weet het geheel te 
verwerven voor € 7000. 

 

2019 De stichting financiert met een schenking van € 3000 de aankoop van een 

dagboek dat geschreven is door Joan François Obbes (1869-1963).  

 

 

 

 

 

De realisatie van de Tonijn en de Abraham Crijnssen zijn niet door de stichting Vrienden van het 

Marinemuseum mogelijk gemaakt, maar door de stichting Instandhouding Submarines and 

targets.  

 

De Schorpioen is door de stichting Ramschip Schorpioen eind 1998 overgedragen aan de Marine, 

en na een grondige restauratie het schip in 2000 opengesteld werd voor het museumpubliek. 

Bij de overdracht werden de donateurs van de stichting Ramschip Schorpioen gevraagd om 

donateur te worden van de stichting Vrienden van het Marinemuseum. 

In 1984 werd door een kleinzoon aan de stichting Ramschip Schorpioen een geschilderd portret 

van KLTZ Willem-Karel van Gennep (eerste commandant van de Schorpioen) cadeau gedaan, 

als bijdrage bij de inrichting van de kapiteinshut. Dit schilderij is meegekomen met de Schorpioen, 

maar om behoudtechnische redenen momenteel in depot opgeslagen. 

  


