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VERSLAG 102
DE

 ALGEMENE LEDENVERGADERING, 

ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM, VLISSINGEN 

5 juni 2010, 14.00 uur 

 

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

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

dr. Anita van Dissel, leden; drs. Andy Cobben, beoogd 

penningmeester, drs. Andrea Kieskamp, prof.dr. Michael Limberger, 

beoogd leden 

Aanwezige leden:   47 

 

Afwezig met bericht van verhindering: 

L.M. Akveld, J.W.F. Bausch, mw. J. Bogaards, A. Boom, R. Brand, 

J.P. ter Brugge, D. Bruggink, F.A. van Dam, E. Heijning, 

J.W. Harting, W.H. van ‟t Hoogerhuijs, J.M.W. Hopstaken, G. Jacobs, 

W.A. de Jonge, J.G. Koning, A.J.M. Leenders, P.J. Moree, 

W. Nijman, J. Pop, mw. J. Schokkenbroek-Smit, L.J.M. Smit, 

Th. Sinnema,G.R. Sterken, S. Sybesma, D.J. Tang en W.A. Vervenne, 

H. Weekenstroo (allen s.s.t.t.) 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Henk den Heijer opent deze vergadering in de Tobagozaal van het Zeeuws Maritiem 

MuZEEum, die – toepasselijk – plaatsvindt onder Caribische temperaturen, en geeft een kort overzicht 

van de geschiedenis van het museum, de gebroeders Lampsins en de relatie met de Zeeuwse kolonie 

Tobago.  

 

2. Verslag van de 101
ste

 algemene ledenvergadering, gehouden te Leiden op 6 juni 2009 

Het verslag, dat voorafgaand aan de vergadering op de website van de Vereeniging is gepubliceerd en 

op verzoek aan de leden kon worden toegezonden, geeft aanleiding tot een tekstuele aanvulling bij 

punt 7 op pagina 2 (s.v. deel 111): landopdoemingen kan ook worden gelezen als landopdoeningen. 

Pagina 3, s.v. deel 113: de expeditie van Hendrick Brouwer was een WIC-expeditie. 

Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van deze correcties, onder dankzegging aan de 

secretaris. 

 

3. Jaarverslag Linschoten-Vereeniging over 2009 

Ook dit verslag stond op de website en kon aan de leden worden toegezonden.  

Twee tekstuele correcties op pagina 1: Groot-Brittannië bestond nog niet, lees: Engeland; 

bewindvoerder, lees: bewindhebber. Het verslag geeft verder geen aanleiding tot vragen of 

opmerkingen en wordt vastgesteld met inachtneming van bovengenoemde correcties.  

 

4. Financieel jaarverslag over 2009 

Scheidend penningmeester Jan Boeré was eigenlijk al in 2009 afgetreden, maar is een jaar langer 

aangebleven om het bestuur de gelegenheid te geven uit te zien naar een geschikte opvolger. Nu daarin 

is voorzien, geeft hij voor de laatste maal een toelichting op de jaarstukken. 

De gunstige financiële uitgangspositie van de vereniging maakte het mogelijk om deel 108 zonder  

financiële ondersteuning van derden uit te geven. Door meevallende productiekosten van dit deel, 

hogere inkomsten uit contributies (in totaal meer dan € 20.000) en beperkte kosten voor de twee 

ledenbijeenkomsten  kon het verslagjaar zelfs met een batig saldo van € 6.500 worden afgesloten.  
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De grote projecten van de afgelopen jaren – de uitgave van Tresoor III, de viering van het 

honderdjarig bestaan met de bijbehorende jubileumpublicatie en het extra dikke deel 107 – hebben een 

gestage aanwas van het eigen vermogen van de vereniging niet in de weg gestaan. Daarmee is een 

gezonde financiële buffer gecreëerd, waarmee de vereniging de komende jaren vooruit kan. 

Zoals aangekondigd tijdens de vorige ledenvergadering is voor het afgelopen jaar gepubliceerde deel 

108 aan de “reguliere” subsidiërende fondsen het bericht uitgegaan dat de vereniging ditmaal geen 

subsidie zal aanvragen. Op deze wijze maakte de vereniging een gebaar van goede wil naar de 

subsidiegevers, die ook de effecten van de economische ontwikkelingen ondervinden. Voor dit jaar is 

overigens wel weer een bescheiden beroep gedaan op ondersteunende fondsen. 

 

Verslag van de Kascommissie 

Evenals de vorige twee jaren werd de Kascommissie gevormd door de heren T. Sinnema en C.A. 

Jonkheer. Beiden hebben de boeken over 2009 gecontroleerd en in orde bevonden en stellen voor de 

penningmeester te dechargeren. Na voorlezing van de akte door de voorzitter wordt de heer Boeré 

voor de laatste maal gedechargeerd, onder dankzegging voor het vele werk dat hij in de afgelopen 

negen jaar voor de vereniging heeft verricht. 

 

5. Begroting 2010 

De beoogde nieuwe penningmeester Andy Cobben stelt zich voor aan de vergadering. Vooruitlopend 

op zijn benoeming tijdens deze vergadering heeft hij in samenwerking met de heer Boeré de begroting 

voor 2010 opgesteld. Aan de inkomstenkant is enigszins voorzichtig begroot, aangezien de inkomsten 

uit donaties door de leden – de “extraatjes” bovenop de contributiebijdragen – naar verwachting lager 

zullen uitvallen dan voorgaande jaren. Ook de beoogde overstap op automatische incasso heeft als 

risico dat extra donaties achterwege blijven bij de inning van de contributies. 

Voor de uitgave van deel 109 in 2010 zal weer een beroep worden gedaan op financiële ondersteuning. 

De uitgaven voor 2010 vertonen geen grote verschillen met die van 2009. Al met al is een kleiner 

positief saldo begroot dan vorig jaar. De voorraad Werken zal bij de op handen zijnde verhuizing 

opnieuw worden geïnventariseerd, maar blijft voor € 1 op de balans staan.  

De door de beoogd penningmeester gepresenteerde begroting voor 2010 wordt door de vergadering 

met instemming begroet. 

 

6. Samenstelling van het bestuur 

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging ondergaat dit jaar een aantal wijzigingen. Voorzitter Henk 

den Heijer is na vier jaar aan het eind van zijn statutaire termijn gekomen en is derhalve niet 

herkiesbaar. De vergadering wordt voorgesteld mw. dr. Anita van Dissel als zijn opvolger te 

benoemen. Anita van Dissel is senior wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut 

Militaire Historie en heeft sinds 2006 zitting in het bestuur.  

Ook de opvolger van penningmeester Jan Boeré stelt zich voor. Economisch geograaf drs. Andy 

Cobben (50) is voorzitter van het college van bestuur van een stichting voor primair onderwijs. Hij is 

sinds tien jaar lid van de Linschoten-Vereeniging en een enthousiast verzamelaar van reisliteratuur. 

Zijn uitgebreide financiële ervaring en zijn ervaring met het onderhouden van contacten met uitgevers 

maken hem in de ogen van het bestuur tot een goede opvolger van scheidend penningmeester Boeré. 

De voordracht van beide nieuwe bestuursleden wordt door de vergadering bij acclamatie bekrachtigd.  

Daarnaast doen nog twee nieuwe bestuursleden hun intrede. De eerste is neerlandica drs. Andrea 

Kieskamp, directeur van bureau CultuurIDee,  en momenteel werkzaam als tentoonstellingsmaker in 

het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Andrea heeft aan de wieg gestaan van uitgeverij 

Terra Incognita, gespecialiseerd in Nederlandse historische reizen en reisteksten. De laatste jaren had 

ze zitting in de jury voor de Linschotenpenning. Het tweede nieuwe lid is de historicus prof.dr. 

Michael Limberger (44), verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent, met als 

specialisatie vroegmoderne geschiedenis, geschiedenis van de Europese expansie en maritieme 
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geschiedenis. Hij is na Jan Parmentier (1995-2003) en Stefan de Coninck (2003-heden) de derde Belg 

in het bestuur en zal de Belgian connection voor zijn rekening te nemen.  

Ook de voordracht van deze twee nieuwe bestuursleden wordt bij acclamatie aanvaard. 

Stefan Deconinck vertrekt voor een aantal jaren naar Afrika. Hij blijft lid van het bestuur en zal vanuit 

zijn standplaats Mombasa de website van de vereniging blijven beheren. 

 

7. Voortgang der Werken 

Scheidend voorzitter Henk den Heijer schetst de uitgaven die voor de komende jaren op stapel staan:  

 

 De reeks wordt geopend door deel 109, het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, die in 

1873/1874 deelnam aan de Atjeh-oorlog en de bestorming van Groot-Atjeh meemaakte. Het deel 

is bezorgd door dr. Herman Stapelkamp en zal op 6 november a.s. worden gepresenteerd. De 

locatie is nog niet bekend. 

 In 2011 verschijnt het journaal van Cornelis Matelief, een vroegmodern journaal dat als deel 110 

in de reeks zal worden bezorgd door Leo Akveld, oud-voorzitter van de vereniging.  

 Dr. Ruud Paesie heeft zich gebogen over het journaal van de „Don Luis‟ van de Middelburgse 

Commercie Compagnie, die in 1725 Kaap Hoorn rondde. Deel 111 verschijnt in 2012. 

 Het jaar daarop worden de lezers naar Siam gevoerd, in het voetspoor van Gijsbert Heeck. Gids op 

deze reis is prof.dr. Barend Jan Terwiel, emeritus-hoogleraar Zuidoostaziatische geschiedenis aan 

de Universiteit van Göttingen. 

 In 2014 wordt de steven wederom naar Kaap Hoorn gericht. Deel 113, dat voor dit jaar is 

voorzien, is gewijd aan het reisjournaal van Hendrik Brouwer (1581-1643), die deel uitmaakte van 

de jammerlijk falende expeditie naar  Chili in 1643. Net als bij deel 110 is hier ook een rol 

weggelegd voor een oud-Linschotenvoorzitter, namelijk scheidend voorzitter Henk den Heijer, die 

samen met drs. Cees Paul de transcriptie van dit journaal door mej. J.B. van Overeem uit de jaren 

1950-1960 zal uitwerken tot een publicatie. 

Voor de jaren na 2014 ligt het publicatieprogramma nog open. Het nieuwe bestuur zal zich over een 

aantal voorstellen buigen die zich mogelijk kunnen scharen in de reeks delen, beginnend met deel 114 

in 2015.  

 

8. Rondvraag 

 De heer Coelen toont zich bezorgd over een mogelijke terugloop op termijn van het ledenbestand 

en informeert naar plannen bij het bestuur om hier iets aan te doen. Voorzitter Den Heijer stelt 

hem gerust door op te merken dat niet alleen in het bestuur verjonging optreedt, maar ook in het 

ledenbestand. Door actiever te werven via de website, in combinatie met het uitbrengen van een 

folder, zal worden geprobeerd deze ontwikkeling te bevorderen. In dit verband roept de heer 

Browne de leden op om zelf ook nieuwe leden te werven. Bestuurslid Michael Limberger 

suggereert een Facebook-groep voor de Linschoten-Vereeniging, speciaal gericht op jonge 

potentiële leden. Alle voorstellen zullen op hun merites worden beoordeeld en zo mogelijk in een 

actieplan worden verwerkt. De suggestie van de heer Coelen om een ledenvergadering in 

Antwerpen te organiseren wordt meegenomen. 

 De heer Bethlehem merkt terecht op dat de publiciteit rond de uitreiking van de Linschoten-

penning voor verbetering vatbaar is. Het bestuur zal hier bij de volgende uitreiking meer aandacht 

aan besteden. 

 In dit verband wordt de vergadering nog op de hoogte gesteld van het voornemen van het bestuur 

om de Linschotenpenning in het vervolg niet meer jaarlijks, maar één maal per twee jaar uit te 

reiken. Zonder de laureaten van de afgelopen tien jaar tekort te willen doen, is het jaarlijks vinden 

van een geschikte persoon of instelling niet altijd even gemakkelijk. Door de uitreikingsfrequentie 

te halveren blijft het exclusieve karakter van deze prijs beter gewaarborgd. De vergadering stemt 

met het voorstel in.  
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10. Sluiting  

Voorzitter Den Heijer sluit – voor de laatste maal – de vergadering en dankt de leden hartelijk voor 

hun aanwezigheid en inbreng. Alvorens over te gaan tot het informele gedeelte van de bijeenkomst 

dankt hij scheidend penningmeester Jan Boeré voor zijn grote en niet aflatende inzet in de afgelopen 

negen jaar. Boeré wordt door hem gekarakteriseerd als “niet groot van gestalte, maar wel een terriër”. 

Jan Boeré heet zich met grote vasthoudendheid en zonder aanzien des persoons voor de Linschoten-

Vereeniging ingezet. De goede financiële positie van de vereniging is dan ook voor een zeer groot deel 

zijn verdienste. Voor de heer Boeré is de cirkel rond: zijn eerste vergadering als bestuurslid van de 

Linschoten-Vereeniging vond plaats in Vlissingen, zijn laatste eveneens. Hij heeft zijn 

werkzaamheden met veel plezier verricht en wenst de vereniging alle goeds. 

Vervolgens neemt aantredend voorzitter Anita van Dissel het woord. In kort bestek schetst zij de 

hoogtepunten van de Linschoten-Vereeniging tijdens het voorzitterschap van Henk den Heijer, 

waarvan de presentatie van Tresoor III en het honderdjarig jubileum het meest in het oog springen. Zij 

memoreert Henks grote innerlijke kalmte, zijn gelijkmoedig humeur, gevoel voor humor, grote kennis 

en afgewogen oordeel. Met een citaat uit het journaal van kaptein-luitenant Willem Kreekel, 

gezagvoerder a/b van Z.M. “De Vlieg” (zie deel 76 uit de reeks Werken van de Linschoten-

Vereeniging) neemt zij namens bestuur en leden afscheid van een zeer gewaardeerd voorzitter.  

 

 

Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst volgden twee lezingen. Allereerst maakte Albert J. 

Veldkamp, oud-stuurman op de walvisvaarder „Willem  Barendz‟, de aanwezigen deelgenoot van zijn 

belevenissen als zeeman. Vervolgens nam oud-voorzitter Henk den Heijer de leden mee naar Tobago, 

een stukje Zeeuws gebied in de Caraïben. Daarna konden de leden het MuZEEum bezoeken en de 

fototentoonstelling ZEEZEILERS in de Whitbread Round the World Race, foto's van Rutger Lokin 

bekijken. Ook de verlengde expositie Han Reijnhout, een Zeeuwse meester in detail oogstte veel 

waardering. De middag werd afgesloten met een borrel voor de leden in de hal van het MuZEEum. 

 

 

Rotterdam, 30 augustus 2010  

 

P.J. Klapwijk, secretaris 


