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VERSLAG VAN DE SECRETARIS VAN DE LINSCHOTEN-VEREENIGING 

OVER HET JAAR 2009 
 
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 2009 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 101
ste

 jaarvergadering van de Vereeniging op 6 juni 2009 werd statutair aftredend 
bestuurslid en secretaris Pieter Jan Klapwijk voor een nieuwe termijn herbenoemd. Statutair aftredend 

penningmeester Jan Boeré heeft laten weten geen nieuwe termijn meer te ambiëren. Hij zal als 

penningmeester aanblijven totdat zich een opvolger heeft aangediend. 

 
 

Activiteiten 

Op 6 juni werd in de William Brewsterzaal van het Regionaal Archief Leiden de honderdeneerste 

ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging gehouden. De keuze van de locatie vloeide voort uit 
het thema van de bijeenkomst: de viering van de stichting van New York in 1609. Leiden was de 

thuisbasis van de Pilgrims, die uit Groot-Brittannië hier hun toevlucht hadden gezocht en van hier uit 

naar de nieuwe wereld vertrokken. Dr. Joke Kardux, universitair docent Amerikanistiek aan de 

Universiteit Leiden hield na de ledenvergadering een lezing onder de titel Nieuwkomers in een oude 
stad: De Leidse tijd van de Pilgrims, 1609-1620. Vervolgens werd de herdruk gepresenteerd van deel 

26, De Stichting van New York in 1625, in 1925 bezorgd door dr. F.C. Wieder. Deze herdruk past in het 

streven van Linschoten-Vereeniging en Walburg Pers om met enige regelmaat oude delen opnieuw uit 
te brengen, zo mogelijk in samenhang met een jubileumviering of een herdenking. Dit vormt een 

aanvaardbaar alternatief voor het aanvankelijke plan voor een heruitgave van de delen 1 t/m 25 van de 

Werken, dat uiteindelijk niet levensvatbaar bleek. 
 

Ook de presentatie op 14 november van deel 108 uit de reeks Werken vond in Leiden plaats en wel in de 

Universiteitsbibliotheek. WIC-bewindvoerder Johannes de Laet, de samensteller van het zogenoemde 

Roteiro dat als deel 108 werd gepresenteerd, was Leids ingezetene – vandaar de dubbele Leidse setting 
voor de bijeenkomsten in het verslagjaar. De Laets roteiro werd bezorgd door de lusitanist dr. Ben 

Teensma onder de titel Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet. Dr. 

Maurits Ebben, als historicus en hispanist verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de 
Universiteit Leiden, hield een gedegen inleiding op de rol van de Nederlanders in de West en in Brazilië 

in het bijzonder, waarin hij ook enige persoonlijke ervaringen en observaties in het Cubaanse met de 

aanwezigen deelde. Na een geanimeerde uiteenzetting van dr. Teensma over het belang van De Laet 
voor de Westindische Compagnie en voor de wetenschapsbeoefening, werd het eerste exemplaar van 

Suiker, verfhout & tabak overhandigd aan prof.dr. Günter Schilder, emeritus hoogleraar Geschiedenis 

van de Kartografie aan de Universiteit Utrecht, die het oorspronkelijke verslag van De Laet in een 

Amerikaanse bibliotheek had ontdekt. 
Het officiële gedeelte van de bijeenkomst werd afgesloten met de uitreiking van de Linschotenpenning 

2007. Daarna hadden de aanwezigen gelegenheid om de speciale tentoonstelling van Laetiana te 

bekijken: een ruime keuze uit de geschriften en boeken van Johannes de Laet, die door conservator dr. 
Anton van der Lem in de Dousakamer van de Universiteitsbibliotheek was ingericht. 
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Linschotenpenning 2007  

Tijdens de presentatie van deel 108 op 14 november werd de Linschotenpenning 2007 uitgereikt aan 

prof.dr. A.N. Paasman, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale cultuur- en 

literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.  
Op voordracht van de jury, bestaande uit drs. Andrea Kieskamp, drs. Ron J.W.M. Brand en voorzitter 

dr. Hans Bonke, had het bestuur van de Linschoten-Vereeniging besloten de Linschotenpenning 2007 

aan hem toe te kennen, vanwege zijn inspirerende werk op het terrein van de historische letterkunde en 

meer in het bijzonder het historische reisverhaal. Paasmans enthousiasmerende leiding aan vele 
werkgroepen aan de Universiteit van Amsterdam heeft de kring van geïnteresseerden voor dit literaire 

genre aanzienlijk vergroot en daarmee ook het draagvlak voor instellingen als de Linschoten-

Vereeniging, waarvan hij zelf ook geruime tijd bestuurslid is geweest. Het bestuur heeft gemeend met 
de toekenning van de Linschoten-penning 2007 zijn waardering uit te drukken voor Paasmans 

inspanningen op het gebied van het historische reisverhaal. 

 

 

Overige activiteiten 

Door een noodzakelijke verbouwing in het Corts Huis in Enkhuizen moest de verhuizing van de 

“Nijhoff-voorraad” van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag naar het Corts Huis in Enkhuizen 

helaas wederom worden uitgesteld. Bestellingen van losse delen worden niettemin op de vertrouwde 
snelle en adequate wijze afgehandeld. 

 

Op 27 maart vond op uitnodiging van het bestuur van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders in  

Hoorn een gezamenlijk overleg plaats met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor 
Zeegeschiedenis en de Linschoten-Vereeniging. Doel van dit overleg was elkaar nader te informeren 

over geplande activiteiten van de drie instellingen en de mogelijkheden te bespreken om deze 

activiteiten – indien mogelijk – nader op elkaar af te stemmen. De bestuursdelegaties hebben 
afgesproken elkaar zoveel mogelijk op de hoogte te stellen en te houden van de faits et gestes van de 

respectievelijke organisaties. Een aantal suggesties voor nadere samenwerking verdient een nadere 

uitwerking. Het overleg vond plaats in een plezierige en stimulerende atmosfeer en zal in 2010 zeker 
een vervolg krijgen. 

 

 

Website 

Hoewel het niet direct in het oog springt, vervult de website van de vereniging een niet te onderschatten 
rol in de verspreiding van de bekendheid van de Linschoten-Vereeniging en haar activiteiten.  De 

onderstaande statistieken en faits divers over 2009 mogen dat illustreren: 

 In 2009 kende de website 4.656 bezoeken, waarvan 65% (3007) nieuwe bezoekers. Deze nieuwe 
bezoekers bezochten gemiddeld minstens 3 pagina's. 

 Het hoogtepunt in de digitale belangstelling vond plaats op 18 maart 2009, met 41 verschillende 

bezoekers.  

 Eenderde van de bezoekers komt meteen op de verenigingssite terecht, zonder zoekrobot of link. Dat 
betekent dat die bezoekers het webadres kennen. De meeste bezoekers komen via Google. 

Wikipedia, de Linschoten-blog en het Zeeuws Archief zijn in de rij de volgende beste 

doorverwijzers.  
 Wie ons googelt, zoekt bijna steeds op de naam (Linschoten vereniging, Linschoten vereeniging, 

Linschoten-vereeniging) , dus heel gericht naar onze vereniging.  

 Van de 4.656 bezoekers kwamen er 3.625 (78%) uit Nederland; daarna volgen België (7%) en de VS 
(4%).  

 Binnen Nederland staat Amsterdam aan kop (543 bezoekers oftewel 12%); gevolgd door Den Haag 

(199) en Utrecht (182). Daarna volgen Middelburg (159), Rotterdam (157), Leiden (119) en 

Groningen (89), Sittard (64), Zwolle (63) en Nijmegen (60). Balk, de koploper van de voorbije twee 
jaar, is weggezakt naar een 62ste plaats.  
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 In België (330 bezoekers) komt 16% uit Gent; in de VS wordt het grootste deel van de bezoekers 

verdeeld over Atlanta (34), New York (28) en Saginaw -Michigan (25).  

 De internationale top-10 bestaat verder uit Ierland (95), Duitsland (56), Brazilië (45), Frankrijk (38), 
Portugal (34), het Verenigd Koninkrijk (31)  en Canada (17). 

 

 

Ledental 

Met 600 leden eind 2009 bleef het ledental van de Vereeniging op hetzelfde niveau als 2008. Het 
ledenbestand bestond uit 521 particuliere leden, waarvan 22 leden woonachtig in het buitenland, 79 

instellingsleden, waarvan 18 in het buitenland en 4 honoraire leden. 

De nieuwe aanwas van leden werd in het verslagjaar gecompenseerd door een opschoning van het 
ledenbestand, waarbij een aantal wanbetalende leden werd geschrapt. Of het ledental de komende jaren 

op hetzelfde niveau gehandhaafd zal blijven, staat nog te bezien. De onzekere economische situatie kan 

voor sommigen een reden zijn de portefeuille aan lidmaatschappen weer eens kritisch te bezien. Het 

bestuur van de Linschoten-Vereeniging is echter vast van plan om ervoor zorg te dragen dat de het 
lidmaatschap van de vereniging tot die categorie lidmaatschappen behoort die pas in laatste instantie zal 

worden wegbezuinigd.  

 
 

Rotterdam / Vlissingen, 5 juni 2010 

 
Pieter Jan Klapwijk, secretaris 


