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De erste ledenblieenkomst in 2004 werd gorganiseerd ter gelegerheid van de presentatb
vaa deel 102. Dit deet getiteld Met Prins Herdrik naar de Oost. De reis van lV.J.C. Huyssen
van KattendÍfke naar Nederlands-Indië 183G1838 werd op27 Eaart ten doop gehudet in het
Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Katrieatje Huyssea van Kattendiike - Fraok was de
bezorger. Ter gelegenbid van de presentatie spraken Anita van Dissel en Theo Stevens in de
aanwezigheid van ruim negentig leden eaklangstellenden over negeatiende-eeuwse Oost-
Indische reizen vaa rnarine-offrciers. Het eerste exerylaar werd in ontvangst genomendoor
de schrijver Rudy Kousbroek. Anita van Dissel en Alan Ixmmers vormden samen met Leo
Akveld, Lodewijk Wagenaar en Vibeke Roeper de C-omrnissie van ïoezicht voor dit deel. Na
lvÍarietje Kuipers, die in deel98 het levensverhaal van haar overgrootvader Anske Hielke
Kuipers presenteerde, was dit de tweede 'namat' in korte tii{ die aan de Linschoten-
Vereeniging ren belangwekkend maauscnpt ter uitgave aanbood- Het voornemen van de
vereniging om meer negentiende- en woet-twintigste eeuws materiaal te publicmeq brengt
dergelijke aangenarrc verrassingen met zich mee, In privécollecties blijkt allerlei ruaardevol
en biizonder materiaal aanwezig te àjr- dat de vereniging graag doorgeeft aan de leden en
andere belangstellenden. Dat dergelijk rnateriaal soms iets minder ervanen bemrgers - de
nazaten - met zich meebrengen neemt de vereniging graag voor lief, De persoonlijke
betrokkenhsid geeft het onderzoek rneer relëf. De eruaring heeft inmiddels geleerd dat een
minder ervarenbezorger van de Commissie van Toezicht weliswaar iets meer @eteiding
verlangt, maar dat de betrokkenheid bij de tekst en de bereidheid om dóór te zoeken naar
bronnen dan ook groter kan z{in dan bij een professionele historicus.

De Algemene Ledénvergadering op 12 juni in Teylers Museumte Haarlem werd door dertig
leden bezocht. Bli die gelegerheid traden bestuursleden Karel Davids en Dick Brongers
vo§ens rooster af, Hun plaatsen werden ingenomen door Henk den Heijer en [Ians Bonke.

Andere ledenbijeenkomsten waren er in 2004 niet. Het besturn en aftonderlijke bezorgers
werken rneer achter de schermen aan nieuwe publicaties. Met uitgever de Walburg pers werd
gesproken over berdrukken van veelgevraagde delen uit het oud fonds van de vereniging. Het
Tresoor deel3, vnrcht van het werk van Peter de Bode, naderde zijn voltooiing als
manuscript. De leden werden intussen op de hooge gehouden door incidentele rnailings en
nieuwsbriever- Het bestuur slaagde er Írcg niet in om in 2004 de achterstand in het
publicatieschema in te loper" maar met het werk van Maurits Ebben, Lodewijk Wagenaa en
Henk den Heijer aan hun voorgenoruen dele& is te verwachten dat de vereniging in 2005 of
2006 weer in de pas hopt met het kalenderjaar-



Op 3l december 2M4telde de vereniging 5ól leden, namelijk:
386 binnenlardse plusleden
27 buitentandse plusleden
49 binnenlardse instellingsleden plus
7 binnedadse instellingen gewoon
21 buitenlandse instellingsleden
70 gewone leden
l lidvoorhleven

Dat betekent eentoename van drie Ieden ten opzichte van 3l december 2ffJ.3.

Het bestuur bestond in 2004 uit
Leo Akveld (voouitter)
Vibeke Roeper (secretaris)
Jan Boeré (penningnester)
lodewijk Wagenaar
Stefrn Deoninck
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Hans Bonke


