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VERSLAG 99
STE

 ALGEMENE LEDENVERGADERING, 

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG 

7 juli 2007, 13.00 uur 

 

Aanwezig namens het bestuur: dr. Henk den Heijer, voorzitter; drs Pieter Jan Klapwijk, secretaris; 

Jan Boeré, penningmeester; dr. Hans Bonke, drs. Stefan Deconinck, 

mevr. dr. Anita van Dissel, leden 

Aanwezige leden:   66 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Henk den Heijer opent de 99
ste

 ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging in de Aula 

van de Koninklijke Bibliotheek, onder dankzegging aan de medewerkers van de KB voor hun gastvrije 

ontvangst. Een speciaal woord van dank geldt dr. Perry Moree, zakelijk directeur van de Koninklijke 

Bibliotheek en oud-voorzitter van de Vereeniging, die zo vriendelijk was deze ontvangst mogelijk te 

maken. 

 

2. Verslag van de 98
ste

 algemene ledenvergadering, gehouden te Utrecht op 30 september 2006. 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle aanwezigen ervan hebben kennisgenomen van het verslag, dat in 

de weken voorafgaand aan de vergadering op de website van de Vereeniging te lezen was en op 

verzoek aan de leden werd toegezonden. De secretaris meldt een correctie en een aanvulling: op 

pagina 3 onder punt 7, Voortgang der Werken, staat bij deel 106 abusievelijk vermeld dat de tocht van 

baron van Imhoff naar Cochin in 1637 plaatsvond. Dit moet zijn: in 1739. Het journaal wordt bezorgd 

door Anke Jansen-Galjaard, Marleen Speelman, Marianne Wever-Nierop en Lodewijk Wagenaar. 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt het verslag vastgesteld, onder dankzegging aan de 

secretaris. 

 

3. Jaarverslag Linschoten-Vereeniging over 2006 

Aangezien ook het jaarverslag over 2006 op de website was gepubliceerd en op verzoek werd 

toegezonden, stelt de voorzitter voor te breken met de traditie dat het verslag door de secretaris ter 

vergadering wordt voorgelezen. Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt 

derhalve ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris.  

 

4. Financieel jaarverslag over 2006 

Penningmeester geeft een korte toelichting op het financieel verslag, dat op aanvraag aan de leden is 

toegezonden. Met een eigen vermogen eind 2006 van € 42.000 kan de Linschoten-Vereeniging 

bepaald een gezonde vereniging worden genoemd. De productieprijs van deel 105 viel mee en ook de 

gecombineerde verzending van de delen 104 en 105 leverde een meevallertje op. Met name de 

verzendkosten vormen een zware post voor de vereniging. De aanmaak van nieuw briefpapier en 

nieuwe acceptgirokaarten, alsmede het afscheid van een drietal (oud-)bestuursleden zorgden voor een 

lichte stijging van de post Organisatie. 

 

Verslag van de Kascommissie 

De voorzitter memoreert het overlijden op 14 juni jongstleden van de heer M.K. Half uit Nieuw-

Vennep. De heer Half was een actief verenigingslid, die samen met zijn echtgenote de stuwende kracht 

was achter de verzending van losse delen uit de reeks Werken aan de leden. De heer Half wordt node 

gemist. Het bestuur heeft zijn deelneming betuigd aan zijn echtgenote.  

De heer Half was vorig jaar samen met de heer C.A. Jonkheer benoemd voor een tweede termijn als 

lid van de Kascommissie. Oud-kascommissielid R. Groenewoud was bereid om de heer Half dit jaar te 
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vervangen en heeft samen met de heer Jonkheer op 20 april j.l. ten huize van de penningmeester de 

boeken over 2006 gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering volgt het voorstel van de 

commissie het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid. Voor het resterende deel van de 

tweede termijn van de Kascommissie zal een opvolger voor de heer Half worden gezocht. 

 

5. Begroting 2006 

Waar de Vereeniging in 2006 in financieel opzicht de wind mee had, wacht haar in 2007 heel wat 

zwaarder weer. Deel 106 wordt met € 9.800 een dure uitgave, die door tegenvallende opbrengsten uit 

subsidie slechts ten dele wordt gecompenseerd met een geraamd nadelig saldo van € 1.400 als 

consequentie. Gezien de batige saldi van de afgelopen jaren moet de Vereeniging dat wel kunnen 

lijden. De vergadering maakt daartegen geen bezwaar.  

 

6. Samenstelling van het bestuur 

Bestuurslid Stefan Deconinck is volgens het rooster van aftreden aan het eind van zijn bestuurstermijn. 

Hij is evenwel herkiesbaar en heeft aangegeven voor een tweede termijn beschikbaar te zijn. De 

vergadering stemt hiermee onder applaus in. 

 

7. Voortgang der Werken 

De presentatie van Tresoor III hedenmiddag na afloop van de vergadering betekent een mijlpaal in de 

serie. Het is een prachtig en gewichtig deel geworden, waarvan alleen de voorzitter tot nu toe kennis 

heeft kunnen nemen. Maar het bestuur kijkt verder: inmiddels is de planning van uitgaven al 

gevorderd tot het jaar 2013. Een kort overzicht van de lopende en geplande projecten: 

 Deel 106 over de reis van toekomstig gouverneur-generaal Gustaaf Willem baron van Imhoff naar 

Cochin in 1739 is het eerstvolgende reguliere deel in de serie Het zal worden gepresenteerd op 

zaterdag 24 november aanstaande in het Amsterdams Historisch Museum.  

 Deel 107 verschijnt in het jubileumjaar 2008 en behelst het journaal van de reis naar de Molukken 

in de periode 1816-1819 van Maurits Ver Huell (1787-1860).Oud-voorzitter Leo Akveld schrijft de 

inleiding en maakt een selectie uit de aquarellen, die in een afzonderlijk deel zullen worden 

afgebeeld. De historicus dr. Ch.F. van Fraassen belicht de historische context van de journalen en 

Linschoten-secretaris Pieter Jan Klapwijk zal nader ingaan op de kunsthistorische betekenis van 

Ver Huell. Het is de bedoeling deel 108 te presenteren tijdens een symposium, dat in het najaar in 

het Maritiem Museum Rotterdam wordt gehouden. Thema van het symposium: het reisverhaal in 

zijn historische context. In het Maritiem Museum zal dan tevens een selectie van de Ver Huell-

aquarellen worden getoond. 

Een andere jubileumactiviteit is de publicatie van een themanummer van het Tijdschrift voor 

Zeegeschiedenis met de geschiedenis van de Linschoten-Vereeniging als onderwerp. Prof.dr. F. 

Gaastra schrijft een historisch overzicht van de vereniging, conservator Diederick Wildeman van 

het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam schrijft over het reisverhaal door de eeuwen heen 

en maritiem historici Cees van Romburgh en Henk den Heijer stellen een korte samenvatting van 

alle Linschotendelen samen. Het themanummer van het tijdschrift verschijnt in de loop van 2008.  

 Dr. Ben Teensma bewerkt het zogenoemde Roteiro van Johannes de Laet, een compilatie van 

beschrijvingen door stuurlieden en schippers van de kust van Brazilië. Het originele manuscript is 

waarschijnlijk samengesteld voor prins Johan Maurits van Nassau – “Maurits de Braziliaan” – en 

bevindt zich nu in de John Carter Brown Library in Providence, USA. Van Johannes de Laet werd 

al in de jaren 1931-1937 in vier delen het Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen der 

Geoctroyeerde West-Indische Compagnie gepubliceerd, bezorgd door S.P. L'Honoré Naber en J.C. 

M. Warnsinck. De Roteiro verschijnt in 2009 als deel 108 in de serie. 
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 Deel 109 omvat het verslag van ltz Henricus Nijgh over de activiteiten van Nederlandse 

marineschepen tijdens de Atjeh-oorlog (1873-1874). De marinehistoricus dr. Herman Stapelkamp 

is al ver gevorderd met de bewerking van dit journaal, dat in 2010 zal verschijnen.  

 Deel 110 komt voor rekening van oud-voorzitter Leo Akveld. Het door hem bewerkte journaal van 

Cornelis Matelief zal verschijnen in 2011.  

 Deel 111 zal gaan over de reis van het schip de „Don Louis‟ van de Middelburgse Commercie 

Compagnie in 1724-1725 om Kaap Hoorn naar de Spaanse koloniën op de Zuid-Amerikaanse 

westkust. Het doel werd echter nooit bereikt: het begeleidende schip de „Don Carlos‟ werd voor de 

Braziliaanse kust opgebracht, het bevoorradingsschip verging in een storm en de „Don Louis‟ werd 

op 31 december 1725 door de Spanjaarden voor de kust van Peru overmeesterd. De twee journalen 

die van deze expeditie bewaard zijn gebleven zullen door Ruud Paesie worden bewerkt om in 2012 

in de reeks Werken te verschijnen. 

 De mislukte aanval van Hendrik Brouwer op Chili in 1641 vormt waarschijnlijk het onderwerp van 

deel 112. Het journaal van Brouwer is enkele decennia geleden getranscribeerd door mevrouw G. 

van Overeem, in leven directrice van het Maritiem Museum Prins Hendrik. Via oud-voorzitter Leo 

Akveld is de transcriptie bij het bestuur van de Linschoten-Vereeniging terecht gekomen, die er een 

bezorger voor zal zoeken. 

Naast de nieuwe delen wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het project tot heruitgave van de 

delen 1 tot en met 25. Een personeelswisseling bij de Walburg Pers heeft geleid tot een kleine 

vertraging in de planning. Dit najaar kunnen de leden evenwel een eerste mailing tegemoet zien 

waarin hun belangstelling voor dit project zal worden gepeild. Zoals bekend zullen nieuwe intekenaren 

op de gehele serie automatisch lid van de Vereeniging worden. Bij doorgang van het project zal het 

ledental in één keer worden verdubbeld! 

 

8. Rondvraag 

 De heer Van Opstal merkt naar aanleiding van punt 4, het verslag van de Kascommissie, op dat het 

bestuur de vergadering niet kan voorstellen het bestuur décharge te verlenen, maar dat de 

Kascommissie dit dient te doen. Één en ander blijkt evenwel op een misverstand te berusten: het 

bestuur beschikt wel degelijk over een ondertekende verklaring van de Kascommissie waarin het 

voorstel tot décharge wordt gedaan. Indien bij de volgende vergadering geen lid van de 

Kascommissie aanwezig is, zal de aanwezigheid van deze verklaring expliciet worden gemeld. 

 De heer Bethlehem heeft inconsistenties geconstateerd in de wijze waarop in de laatste delen wordt 

omgegaan met voet- en eindnoten. In de regel worden inleidingen op bronteksten van eindnoten 

voorzien en de bronteksten zelf van voetnoten. Hoewel er soms redenen aanwezig kunnen zijn om 

van het stramien af te wijken, zal het bestuur nauwlettend toezien dat auteurs/bewerkers zich aan de 

gehanteerde standaard (bijvoorbeeld in de vorm van een “voorbeelddeel”) conformeren.  

 De heer Van der Velde, redacteur van het Zeeuws Tijdschrift, heeft het bestuur benaderd met het 

voorstel een themanummer te wijden aan het aandeel van Zeeuwen in de Linschotenreeks. Deze 

uitgave zou mogelijk gemaakt moeten worden door een financiële bijdrage van de Vereeniging. 

Het bestuur heeft het voorstel daags voor de ledenvergadering ontvangen, maar heeft zich er 

inmiddels wél over gebogen. Het bestuur stelt het enthousiasme van de heer Van der Velde zeer op 

prijs, maar is niettemin van mening dat het voorstel niet strookt met de doelstelling van de 

Linschoten-Vereeniging, namelijk de uitgave van bronnen. De leden betalen daarvoor de 

contributie en de subsidiegevers geven daarvoor subsidie. Mevrouw Reinders Folmer roept op 

grond van het publicitaire nut op tot steun van het initiatief van de heer Van der Velde. Het bestuur 

waardeert mevrouw Folmers enthousiasme; niettemin moet een afweging worden gemaakt tussen 

de te verwachten publiciteit en de kosten die met de realisatie van dit initiatief zullen zijn gemoeid. 

De heer Van der Velde wil niettemin zijn voorstel in nader uitgewerkte vorm nogmaals aan het 

bestuur voorleggen. Het bestuur wacht één en ander af. 
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 De heer Coelen vraagt of het eeuwfeest van de Vereeniging nog zal worden aangegrepen voor een 

publiciteitsoffensief. Die plannen zijn er inderdaad; het bestuur hoopt op aandacht via de pers en 

beraadt zich onder meer op een nieuwe folder. Wellicht kunnen drukbezochte historische websites 

als die van de Canon van Nederland (www.entoen.nu) van links naar de Linschoten-website 

worden voorzien. De heren Tang en De Bode van de Koninklijke Bibliotheek zeggen staande de 

vergadering toe de mogelijkheden te bekijken om de site Het Geheugen van Nederland 

(www.geheugenvannederland.nl) van een dergelijke link te voorzien. 

 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng. Na 

de pauze zal Tresoor III ten doop worden gehouden. De heer Tang biedt aan om de aanwezige leden in 

de pauze rond te leiden over de tentoonstelling “De Verdieping van Nederland”. 

http://www.entoen.nu/
http://www.geheugenvannederland.nl/

