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VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE LINSCHOTEN-VEREENIGING 
OVER HET JAAR 2007 
 
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 2007 werd het bestuur van de Vereeniging gevormd door Henk den Heijer, voorzitter, Pieter Jan 
Klapwijk, secretaris, Jan Boeré, penningmeester, Anita van Dissel, Stefan Deconinck, en Hans Bonke, 
leden. Tijdens de 99ste jaarvergadering van de Vereeniging op 7 juli 2007 werd statutair aftredend 
bestuurslid Stefan Deconinck voor een nieuwe termijn herbenoemd. 
 
 
Ledenbijeenkomsten 

Op 7 juli werd – met dank aan KB-directielid en oud-Linschotenvoorzitter Perry Moree voor de 
verleende gastvrijheid – in de aula van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag onder grote 
belangstelling van de leden de 99ste ledenvergadering gehouden. Na het formele gedeelte van de 
vergadering werd Tresoor der zee- en landreizen III. Beredeneerd register op de Werken van de 
Linschoten-Vereeniging 51-100 gepresenteerd. Het register is samengesteld door Peter de Bode, 
werkzaam als redacteur bij de Koninklijke Bibliotheek, en is de vrucht van zeven jaar noeste arbeid. 
Journalist en taalhistoricus Ewoud Sanders gaf onder de titel “Een reis om de wereld met 21 woorden” 
een amusante maar uitermate leerzame instructie hoe men met een beperkte woordenschat er in kan 
slagen om in den vreemde de behoefte aan fysiek intermenselijk contact te bevredigen. Vervolgens 
werd het eerste exemplaar van Tresoor III aangeboden aan prof.dr. Marijke van der Wal, hoogleraar 
historische taalkunde aan de Universiteit Leiden. In haar dankwoord “Taal-tresoor. De Linschotenreeks 
als venster op taalgeschiedenis” hield zij een warm pleidooi voor een systematische bestudering van de 
journalen en reisbeschrijvingen die in de afgelopen kleine eeuw door de Linschoten-Vereeniging zijn 
uitgegeven. Daarbij diende het nu eens niet te gaan om de avonturen en ontberingen van de schrijvers 
van deze journalen, maar om een nadere analyse van het taalgebruik, die nader licht kan werpen op de 
ontwikkeling van de taalgeschiedenis. Beide sprekers hielden uit wetenschappelijk oogpunt daarom een 
warm pleidooi voor het digitaal beschikbaar stellen van de Linschoten-publicaties. 
 
Op 24 november vond in de letterlijk tot de nok gevulde filmzaal van het Amsterdams Historisch 
Museum de presentatie plaats van deel 106 in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging: 
Gouverneur van Imhoff op dienstreis naar India. Colombo, Cochin, Travancore, Tuticorin, Jaffna, 
Mannar, Colombo. De presentatie werd ingeleid door dr. Lodewijk Wagenaar, die tekende voor de 
eindredactie van deel 106. Daarna hield dr. H.K. s'Jacob, gastonderzoeker bij het Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis en bewerker van de Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden 
aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie onder de titel  “Nederlanders en Britten in 
Zuid-Azie 1750-1815. Geveinsde vrienden, vijanden en natuurlijke bondgenoten” een exposé over de 
vaak ongemakkelijke verhouding tussen de twee collega-koloniserende machten Nederland en Groot-
Brittannië, die zich geen van beide ontzagen om op zijn tijd te profiteren van elkanders tegenslagen 
maar die zich desondanks tot elkaar veroordeeld wisten. Vervolgens werd het eerste exemplaar 
uitgereikt aan mr. H. baron van Imhoff, oud-vice-president van de Arrondissements-rechtbank te 
Amsterdam. 
Gouverneur van Imhoff op dienstreis naar India is bezorgd door Marleen Chrisstoffels-Speelman, Anke 
Jansen-Galjaard, Marianne Wever-Nierop, met en onder leiding van Lodewijk Wagenaar. 
 
Linschotenpenningen 2005 en 2006 

Voorafgaand aan de presentatie van Gouverneur van Imhoff op dienstreis vond de uitreiking plaats van 
de Linschotenpenning 2006 aan de Stichting Kaap Hoorn-Vaarders, vanwege de vele verdiensten van de 
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Stichting op het gebied van de Nederlandse maritieme geschiedenis. Zich toespitsend op de Kaap 
Hoorn-vaart, ontplooit de Stichting een breed scala aan activiteiten, waaronder de exploitatie van een 
oudheidkamer, het organiseren van lezingen en een gestaag groeiende reeks maritiem-historische 
publicaties die een enthousiaste lezerskring vindt. De penning werd overhandigd aan drs. R.J. de Jong, 
voorzitter van de stichting, die in zijn dankwoord zijn erkentelijkheid uitsprak voor dit blijk van 
waardering. 
 
De Linschotenpenning 2005 is toegekend aan prof.dr. L. Blussé, hoogleraar in de Europees-Aziatische 
betrekkingen aan de Universiteit Leiden en auteur van een groot aantal maritiem-historische werken, 
vanwege zijn vele verdiensten op het gebied van het ontsluiten van Europese en Aziatische bronnen ten 
behoeve van historisch onderzoek. Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft daarmee zijn 
waardering willen uitdrukken voor Blussé’s inspanningen als onderzoeker en publicist en voor zijn rol 
als bruggenbouwer tússen en begeleider ván wetenschapsbeoefenaren in Europa en Azië. Aangezien 
professor Blussé wegens verblijf in China op 24 november verhinderd was, is de penning in januari 
2008 in besloten kring aan hem overhandigd. 
 
De commissie die kandidaten voor de Linschotenpenning voordraagt, bestond uit de heren Hans Bonke 
(namens het bestuur), Remmelt Daalder en Diederick Wildeman. De heren Daalder en Wildeman 
hebben te kennen gegeven hun werkzaamheden voor de commissie te willen beëindigen. Het bestuur 
van de Linschoten-Vereeniging is hen zeer erkentelijk voor hun inspanningen in de afgelopen jaren en 
zal zich beraden op nieuwe kandidaten voor deze commissie.  
 
 
Overige activiteiten 

De plannen van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers en Uitgeverij Van Wijnen tot heruitgave van de 
delen 1 tot en met 25 uit de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging hebben in het verslagjaar 
vastere vormen gekregen. Door enkele factoren, waaronder een personeelswisseling bij de Walburg 
Pers, hadden de voorbereidende werkzaamheden voor deze uitgave enige vertraging opgelopen, maar 
van uitstel komt in dit geval geen afstel. In het voorjaar van 2008 zullen potentiële geïnteresseerden 
door middel van een mailing worden benaderd om de belangstelling te peilen. Leden van de Linschoten-
Vereeniging krijgen als eersten de gelegenheid om in te tekenen op delen die aan hun series ontbreken. 
Op basis van de respons op de mailingen zal worden besloten of het project doorgang kan vinden of 
niet.  
 
De samenwerking met de Hakluyt Society beperkt zich vooralsnog tot ruilverkeer van de nieuw 
uitgebrachte publicaties. Het bestuur beraadt zich nog op een nadere invulling van de intenties tot 
samenwerking.  
 
De Nieuwsbrief verscheen het afgelopen jaar tweemaal: in juni en in november. De verzending werd 
gecombineerd met de uitnodigingen voor respectievelijk de ledenvergadering en de presentatie van deel 
106. Een noviteit was de toezending van de convocaten en nieuwsbrieven per email aan die leden, die 
desgevraagd hadden laten weten daarop prijs te stellen. Daarmee kan ook een aanzienlijke besparing op 
kopieer- en portokosten worden bereikt. Ook de plaatsing van het verslag van de ledenvergadering en 
het jaarverslag op de website draagt bij tot een verdere reductie van de kosten. Aan leden die niet over 
email beschikken of die daar anderszins prijs op stellen, worden de verslagen desgevraagd alsnog 
toegezonden. 
 
De verzending van delen uit de bij Nijhoff uitgegeven voorradige werken was zoals vanouds in handen 
van mevrouw H. Half-Biegelaar. Door omstandigheden was het in het afgelopen jaar niet altijd mogelijk 
om de bestelde delen op korte termijn te leveren. In de loop van 2008 zal de “Nijhoff-voorraad”, die de 
afgelopen jaren onderdak genoot bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, worden overgebracht naar 
het Corts Huis van de Christiaan Cornelis Corts Stichting in Enkhuizen. Het bestuur van de Linschoten-
Vereeniging is de Christiaan Cornelis Corts Stichting bijzonder erkentelijk voor de geboden gastvrijheid 
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en heeft haar als dank het honorair lidmaatschap aangeboden. Het bestuur van de Linschoten-
Vereeniging streeft ernaar de dienstverlening na de verhuizing van de voorraad zo snel mogelijk weer 
op het vertrouwde peil te brengen. Nabestellingen van delen die bij de Walburg Pers zijn verschenen 
worden rechtstreeks door de uitgever verstuurd.  
 
De website van de Linschoten-Vereeniging is eind 2007 geheel vernieuwd. De gedistingeerde 
vormgeving heeft plaatsgemaakt voor een – letterlijk en figuurlijk – lichtere uitstraling, die door de 
bezoekers van de site positief is ontvangen. De site zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. 
 
De Vereeniging telde eind december 582 leden, te weten 504 particuliere leden (waarvan 20 in het 
buitenland) en 78 instellingsleden (waarvan één honorair lid en 18 in het buitenland). Dit betekent een 
groei van 18 leden ten opzichte van 31 december 2006. De Linschoten-Vereeniging weet zich daarmee 
goed te handhaven en gaat met die wetenschap vol vertrouwen haar jubileumjaar tegemoet. 
 
Rotterdam, 25 mei 2008 / Den Haag, 14 juni 2008 
 
Pieter Jan Klapwijk, secretaris 


