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VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE LINSCHOTEN-VEREENIGING 
OVER HET JAAR 2006 
 
Gevolggevend aan het bepaalde in artikel 10 van de statuten brengt de secretaris van de Vereeniging 
verslag uit “omtrent de toestand en de verrichtingen van de Vereeniging in het afgelopen kalenderjaar.” 
 
Samenstelling bestuur 

Eind 2006 werd het bestuur van de Vereeniging gevormd door Henk den Heijer, voorzitter, Pieter Jan 
Klapwijk, secretaris, Jan Boeré, penningmeester, Stefan Deconinck, en Hans Bonke, leden. Tijdens de 
98ste jaarvergadering van de Vereeniging op 30 september 2006 werd Leo Akveld als voorzitter 
opgevolgd door Henk den Heijer en werd Anita van Dissel benoemd tot bestuurslid. 
 
Ledenbijeenkomsten 

Op 30 september werd in de collegezaal van Museum Sterrenwacht Sonnenborgh te Utrecht de 98ste 
ledenvergadering gehouden. Leo Akveld was aan het eind van zijn statutaire termijn als voorzitter 
gekomen en droeg tijdens de vergadering de voorzittershamer over aan Henk den Heijer, sinds 2004 lid 
van het bestuur. Akveld kan terugkijken op een bestuursperiode, waarin de Vereeniging een grote mate 
van stabiliteit kende en waarin een groot aantal initiatieven voor nieuwe uitgaven zijn ontwikkeld. 
Vermeldenswaard zijn in dit verband de uitgave van Tresoor III, voorzien voor medio 2007, en de 
plannen voor een heruitgave van de delen 1 tot en met 25 uit de serie Werken. Dit laatste project is 
geëntameerd door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en Uitgeverij Van Wijnen te 
Franeker.  
Na de lunch werd door Vereenigingslid en medewerker van Sonnenborgh Hans Weekenstroo een 
inleiding gegeven op de sterrenwacht en konden de leden het gebouw en het museum bezichtigen. 
 
Op 9 december vond in het Museum voor Volkenkunde te Leiden de gecombineerde presentatie plaats 
van de delen 104 en 105 in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging: Christenslaven. De 
slavernij-ervaringen van Cornelis Stout in Algiers(1678-1680) en Maria ter Meetelen in Marokko 
(1731-1743) en Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse 
aanval op Elmina, 1625-1626. 
Na inleidingen van de bezorgsters Maaike Jacobs en Laura van den Broek over respectievelijk Cornelis 
Stout en Maria ter Meetelen werd het eerste exemplaar van deel 104 overhandigd aan dr. Herman 
Obdeijn, als historicus gespecialiseerd in de relatie Nederland-Marokko en in die hoedanigheid 
betrokken bij de organisatie van de viering 400 jaar Nederland-Marokko in 2005. Onder de titel “Van je 
vrienden moet je het maar hebben! De merkwaardige relaties van de Republiek met Marokko en 
Algerije” belichtte hij de delicate verhoudingen tussen de Republiek enerzijds en Marokko en Algerije 
anderzijds, waarbij “geven en nemen” – en vooral veel “geven” – vaak het parool was.  
Na een inleiding door bezorger Henk den Heijer ontving Kees Slager, journalist en oud-hoofdredacteur 
van het VPRO-programma OVT het eerste exemplaar van Expeditie naar de Goudkust.  
In zijn dankwoord haalde Slager herinneringen op aan het door Den Heijer en hem op het strand van 
Elmina voor de radio gereconstrueerde ooggetuigenverslag van de aanval – waarvan overigens later 
bleek dat die op een andere locatie had plaatsgevonden – en schetste hij een boeiend beeld van de lange 
traditie die de VPRO heeft in het gebruik van historische bronnen voor radiodocumentaires. Dat de serie 
Werken van de Linschoten-Vereeniging daarbij zo’n belangrijke bron blijkt te zijn geweest, deed de 
aanwezigen uiteraard zeer veel deugd. 
De presentatie werd geleid door oud-voorzitter Leo Akveld, die daarmee zijn grootste wens van zijn 
voorzitterschap – het inlopen van de achterstand in uitgaven van de serie Werken – vervuld zag.  
Een etentje met de bestuursleden en oud-bestuursleden Leo Akveld, Vibeke Roeper en Lodewijk 
Wagenaar vormde een passende afsluiting van een geslaagde bijeenkomst.  
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Linschotenpenning 2005 

De Linschotenpenning 2005 werd niet in het verslagjaar uitgereikt. De commissie, waarin Lodewijk 
Wagenaar als lid namens het bestuur werd opgevolgd door Hans Bonke en die verder bestaat uit 
Remmelt Daalder en Diederick Wildeman, zal zich in 2007 bezinnen op geschikte kandidaten voor de 
penningen voor 2005 en 2006. 
 
Overige activiteiten 

In het verslagjaar rondde samensteller Peter de Bode zijn werkzaamheden voor Tresoor III af. De 
voorintekenactie die in mei werd gestart om de belangstelling voor deze uitgave te peilen, verliep boven 
verwachting. Met meer dan 200 intekenaren – bijna één op de drie leden heeft ingetekend – blijft de 
uitgave binnen de financiële perken.  
Met de Walburg Pers en Uitgeverij Van Wijnen is overlegd over de heruitgave van de delen 1 tot en met 
25 uit de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging. De uitgevers zullen in de loop van 2007 de 
belangstelling voor dit project peilen, waarna besloten zal worden of de plannen kunnen worden 
gerealiseerd. Het ligt in de bedoeling dat de heruitgaven in verschillende edities worden uitgevoerd en 
dat intekenaren op de hele serie automatisch lid van de Linschoten-Vereeniging zullen worden. 
Bestaande leden zullen delen met korting kunnen bestellen om hun series te completeren. 
 
De eind 2005 voorgestelde samenwerking met de Hakluyt Society is in 2006 nog niet van de grond 
gekomen. Er wordt gebroed op ideeën om deze wens tot samenwerking nadere vorm en inhoud te 
geven, maar concrete plannen zijn op korte termijn niet te verwachten. 
 
De Nieuwsbrief verscheen het afgelopen jaar drie maal: in mei, in september en in november. Om de 
kosten binnen de perken te houden werd de verzending gecombineerd met de mailings voor Tresoor III, 
de uitnodiging voor de ledenvergadering en de uitnodiging voor de presentatie van de delen 104 en 105. 
 
De verzending van delen uit de bij Nijhoff uitgegeven voorradige werken was zoals vanouds in handen 
van mevrouw H. Half-Biegelaar. Nabestellingen van delen die bij de Walburg Pers zijn verschenen 
worden rechtstreeks door de uitgever verzonden. 
 
De Vereeniging telde eind december 564 leden, te weten  487 particuliere leden (waarvan 23 in het 
buitenland) en 77 instellingsleden (waarvan 19 in het buitenland). Dit betekent een groei van 8 leden ten 
opzichte van 31 december 2005. Met een ledental dat de afgelopen jaren rond de 560 leden schommelt, 
wordt de toenemende vergrijzing aardig het hoofd geboden. Niet elke historische vereniging kan dat de 
Linschoten-Vereeniging nazeggen! 
 
 
Rotterdam, 15 mei 2007 / Den Haag, 7 juli 2007 
 
Pieter Jan Klapwijk, secretaris 


