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LINSCHOTEN – VEREENIGING 

________________________________________________________________________________________ 

VERSLAG VAN DE 112DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 

(ONLINE), 6 FEBRUARI 2021, 13.00 UUR 

 

Aanwezig namens het bestuur: Michiel van Groesen (voorzitter), Martijn Punt (penningmeester), 

Carolien Stolte, Andreas Weber, Stefan Deconinck (leden), Ron 

Brand (secretaris). 

 

Aanwezige leden: het aantal varieerde, maximaal waren 26 leden aanwezig. 

 

Afwezig met bericht van verhindering: W.F.J. Mörzer Bruyns. 

 

1. Opening 

Voorzitter Michiel van Groesen opent de uitgestelde ledenvergadering om 13.06 uur, een ongebrui-

kelijke jaarvergadering vanwege het online karakter. Hij hoopt dat deze eerste keer ook tevens de 

laatste zal zijn, maar hij sluit dat helaas niet uit. Hij wil graag een rondje maken om te vragen hoe 

het met iedereen gaat, maar stelt voor om vragen en opmerkingen te bewaren tot agendapunt 8. Hij 

meldt dat de ledenvergadering wordt opgenomen, zuiver vanwege de verslaglegging. Het bestand 

wordt daarna verwijderd.  

Verder geeft hij aan dat de vergadering niet zo lang zal duren. Allereerst omdat er geen inhoudelijk 

programma is. Hij hoopt dat het normale ritme z.s.m. weer kan worden gevolgd. Dat inhoudelijke 

deel halen we dan weer in als we elkaar weer fysiek kunnen treffen. Daarnaast doen we sinds maart 

2020 veel digitaal en daarom is een lange sessie ook niet wenselijk. Corona was sterk van invloed op 

ons handelen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. De bestuursleden kregen er extra zorg-

taken bij. Daarnaast ligt alles stil en sommige bestuursleden werden daar ook door geraakt. De le-

denvergadering en de boekpresentatie werden uitgesteld. Gedacht werd om de jaarvergadering op 

hetzelfde moment te houden als de boekpresentatie. In juli leek dat mogelijk, maar uiteraard is dat 

uiteindelijk allemaal niet doorgegaan. 

Zodra dit mogelijk is, wordt het normale ritme weer opgepakt en vindt de 113de ledenvergadering 

nog voor de zomer plaats, waarschijnlijk in juni, mogelijk weer online. 

 

2. Verslag van de 111de algemene ledenvergadering, gehouden in Amsterdam op 29 juni 2019 

Het verslag, dat door secretaris Ron Brand vooraf is toegestuurd en op de website is gepubliceerd, 

wordt pagina voor pagina doorgenomen. Dit geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, 

zodat het met dankzegging aan de secretaris wordt vastgesteld.  

 

3. Verslag van de secretaris over het jaar 2019 

Ook dit vooraf rondgestuurde en op de website gepubliceerde verslag wordt doorgenomen en geeft 

eveneens geen aanleiding tot vragen of opmerkingen en wordt eveneens met dank aan de secretaris 

vastgesteld. 

 

4. Verslag van de penningmeester over het jaar 2019; verslag kascommissie 

Penningmeester Martijn Punt geeft aan dat het helaas even heeft geduurd voordat de financiële cij-

fers voor het jaar 2019 beschikbaar waren. Deze verschillen weinig ten opzichte van die over 2018. 

Er zijn geen significante wijzigingen, zowel aan de kant van de kosten als aan de opbrengsten. 
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Het eigen vermogen is niet enorm gedaald, dit is in ieder geval niet zorgelijk. Er is een langzame 

terugloop in de inkomsten, maar de hoop is dat de teruggang daarin door de verhoging van de contri-

buties wordt gestuit. De positie van de vereniging is momenteel gewoon goed. 

Hij stelt voor om de kascommissie bijeen te roepen om de cijfers over 2019 en straks 2020 gezamen-

lijk te controleren. Deze zijn zo goed als gereed, maar dat is geen onderwerp van deze vergadering. 

Jan Boeré vraagt naar de subsidies voor de nieuwe delen 119 en 120. De secretaris antwoordt dat in 

totaal zeven fondsen hieraan substantieel bijdragen. De voorzitter licht toe dat steeds minder fondsen 

bijdragen voor kleine bedragen. Het bestuur was dus enigszins bezorgd, maar dit was dus helemaal 

geen probleem. De fondsen zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de stand van zaken en er is 

uitgelegd dat de delen er nog niet zijn. Die reageerden daarop zonder uitzondering heel begripvol. 

Jan vraagt mede namens Andy Cobben of de jaarrekening bedrijfsmatig is of op kasbasis. De pen-

ningmeester antwoordt dat de jaarrekening niet is opgesteld op basis van de kas met overlopende 

kosten. De contributies worden zo veel mogelijk geboekt in het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Jan heeft een laatste vraag over boeken die aan antiquariaat Kok zijn verkocht. De voorzitter ant-

woordt dat deze € 750 hebben opgebracht.  

Hans Bonke vraagt zich af of door de verhoging van de contributie of corona van invloed is op het 

ledenaantal. De penningmeester heeft niet de indruk dat dit een rol speelt. De secretaris beaamt dit en 

geeft aan dat er zelfs nog nieuwe leden bijkomen.  

Hans Bonke vraagt aan Jan Boeré naar de gezondheidssituatie van onze vroegere penningmeester 

Andy Cobben. Jan Boeré heeft regelmatig contact met hem en geeft aan dat hij nog steeds onder 

behandeling is. Michiel vult aan en meldt dat Andy Cobben in de vroege fase in maart ernstig is ge-

troffen door corona, maar dat het nu gelukkig steeds beter met hem gaat. 

De voorzitter sluit dit agendapunt af met de kanttekening dat de financiële cijfers over 2019 worden 

goedgekeurd onder voorbehoud van controle door de kascommissie. Dit zal gebeuren zodra daarvoor 

gelegenheid is. 

 

5. Begroting voor het jaar 2020 

Er is geen begroting voor 2020, want deze heeft momenteel weinig zin, omdat we al in 2021 zitten. 

Het bestuur stelt daarom voor om tijdens de komende ledenvergadering in juni 2021 de begroting 

voor 2021 te behandelen en dan tevens de financiële cijfers over 2019 en 2020 te behandelen. De 

vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

6. Bestuurswisselingen 

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden en dus geen bestuurswisselingen.  

 

7. Voortgang der werken 

In algemene zin meldt de voorzitter dat de Walburg Pers na het overlijden van uitgever Pieter 

Schriks in 2017 op zoek naar een kandidaat voor overname en inmiddels heeft gevonden in Amster-

dam University Press (AUP). De naam Walburg Pers en het fonds blijven echter behouden, maar 

institutioneel en financieel onder AUP. 

In augustus 2020 hebben hij en secretaris Ron Brand bij AUP gesproken met Winnie Urban van 

Walburg Pers en kennis gemaakt met Jan-Peter Wissink van AUP, de nieuwe eigenaar. Dat gesprek 

was prettig en maakte duidelijk dat er feitelijk niet zo veel zal veranderen voor wat de Linschoten-

Vereeniging betreft.  

Aangegeven is dat de leden hechten aan boeken die op herkenbare wijze worden uitgegeven en dat is 

toegezegd. In de praktijk houdt het bestuur hier goed toezicht op. Vooralsnog is er geen enkele reden 

om aan te nemen dat dit zal veranderen. 

Er is ook gesproken over de mogelijkheid om delen te digitaliseren, AUP beschikt over veel know-

how op dit gebied. Het bestuur heeft momenteel naast de Vereenigingsreeks een reeks met delen om 

die op termijn te laten digitaliseren. Er zijn exemplaren van de delen van de inmiddels verkochte 

voorraad in Enkhuizen achtergehouden om op termijn te kunnen laten digitaliseren. 

We willen beginnen met de eerste delen van de reeks. Dat klinkt wellicht vreemd, want de eerste 50 

delen van onze reeks zijn al eens gedigitaliseerd, ze zitten in wat voorheen het Geheugen van Neder-

land heette, maar wat nu het Metamorfozeproject is van de Koninklijke Bibliotheek. Deze delen zijn 

in een vrij vroeg stadium gedigitaliseerd, maar door de wet van de remmende voorsprong voldoen 

deze niet meer aan de huidige standaard. Ze zijn bijvoorbeeld heel slecht full-text doorzoekbaar en 

dat is toch wel een sterk gewenste functionaliteit.  
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Het ziet er naar uit dat op relatief korte termijn de digitalisering van de eerste delen ter hand kan 

worden genomen. Het bestuur gaat bekijken of de bestaande scans bruikbaar zijn, voor alle functio-

naliteiten of dat de delen opnieuw moeten worden gedigitaliseerd. Op termijn is daarover meer te 

vertellen. Digitalisering heeft vanzelfsprekend ook met financiering te maken, maar er zijn al gelui-

den gehoord, omdat het om grote bedragen gaat, dat fondsen hier oren naar hebben. Een potentiële 

aanvraag heeft dus grote kans van slagen. 

De voorzitter dankt Jan Boeré voor zijn suggestie om hiervoor contact op te nemen met het Prins 

Bernhard Fonds, maar eerst moeten alle zaken op een rij worden gezet. Er zijn tal van fondsen die 

hiervoor benaderd kunnen worden. Het betreft in eerste instantie de delen 1 t/m 83, die niet bij de 

Walburg Pers zijn uitgegeven, de rechten hiervoor berusten bij de Linschoten-Vereeniging zelf. We 

hoeven hier dus geen afspraken met andere partijen over te maken. De complete Vereenigingsreeks 

en de delen om te laten digitaliseren staan fysiek in Leiden. Fysiek is dus alles op orde. 

Na deze twee punten vooraf, volgt de bespreking van de delen 119 en 120. Momenteel wordt door 

het bestuur en de bezorgers Andreas Weber en Sylvia van Zanen hard gewerkt aan de delen 119 en 

120, de reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort op Java en Sumatra. Dit is een zeer 

omvangrijk monsterproject, qua organisatie en financiering. Deel 119 ligt bij de Walburg Pers en 

momenteel wordt de tweede drukproef gecontroleerd. De voorzitter schat in dat de leden eerder fy-

siek dit deel in handen zullen hebben dan zij zijn gevaccineerd. Het wordt aan de Plus-leden toege-

stuurd tenzij een fysieke boekpresentatie mogelijk is. De verwachting is dat het in april/mei ver-

schijnt. Deel 120 laat iets langer op zich wachten, dat zal na de zomer verschijnen, wellicht tijdens 

een fysieke presentatie. Andreas als bezorger voegt toe dat het samenwerking met de Walburg Pers 

heel plezierig verloopt, ook de samenwerking met medebezorger Sylvia van Zanen verloopt prima. 

Voor de zes of zeven delen daarna die in de planning staan, zijn er vooralsnog geen zorgen bij het 

bestuur, er is een goed gevulde orderportefeuille. De bezorgers van de beoogde delen 121 en 122 

hebben om persoonlijke redenen aangegeven mogelijk niet de gestelde deadline te zullen halen en 

daarom moet er wellicht geschoven worden met beoogde delen. Er is momenteel geen concreet beeld 

van de volgorde van verschijning. Er worden ook voortdurend nieuwe voorstellen voor uitgaven in 

onze reeks ontvangen. Aan teksten is dus geen gebrek.  

Jeroen Hofstra vraagt via de chatfunctie om toch een tipje van de sluier op te lichten. De voorzitter 

geeft daarom de concrete situatie weer: 

• Deel 121 (2021), het dagjournaal van militair ingenieur Carl Friedrich Reimer tijdens zijn in-

spectiereis met de Militaire Commissie in de Oost (1789-1793), bezorger Jeroen Bos: heeft door 

persoonlijke omstandigheden vertraging opgelopen en verschijnt niet in 2021. 

• Deel 122 (2022), het dagboek van Thomas Hees, Nederlands gezant in Algiers, eind 17de eeuw, 

bezorger Caroline Coffrie: loopt vertraging op, bovendien hebben zich verscheidene andere be-

zorgers van dit manuscript zich gemeld bij het bestuur. Samenwerking is wellicht mogelijk, maar 

dit deel kan niet deel 121 vervangen. 

• Deel 123 (2023 of 2024), het reisjournaal van Jan Jacob Bertold, 1818-1819, bezorger Sjoerd de 

Meer. 

• Deel 124 (2023 of 2024), Op reis naar zeventiende-eeuws Suriname: van Zeeuws naar Amster-

dams bestuur (drie scheepsjournalen uit het einde van de zeventiende eeuw), bezorgers Nettie 

Schwartz en Suze Zijlstra. 

Om de bezorgers en het bestuur iets meer armslag te geven, is aan de delen 123 en 124 nog geen 

concreet jaartal gekoppeld. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen deze delen ook niet naar voren 

worden gehaald. 

• Vanaf 2025 zijn in ieder geval nog zeker drie delen ingepland. 

 

8. Rondvraag 

De voorzitter komt terug op zijn mededeling aan het begin en vraagt naar het wel en wee van de 

leden. Wie dat wil kan er over vertellen tijdens de rondvraag. 

Auke van der Veen vraagt naar de waardering van de delen van de Vereenigingsreeks en of die op de 

balans staat. Volgens de penningmeester en oud-penningmeester Jan Boeré heeft de Vereenigings-

reeks nooit op de balans gestaan. De voorzitter meent van wel, maar niet met een geldbedrag erbij. 

Oud-secretaris Pieter Jan Klapwijk geeft via de chatfunctie aan dat de voorraad oud fonds en de 

voorraad Linschoten-Penningen voor € 1 op de balans heeft gestaan. De penningmeester geeft aan 

dat dit nog steeds zo is, maar dus niet als gewaardeerd voor de geleidelijke waarde. 
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Stefan Deconinck zegt dat deze online ledenvergadering een mooie gelegenheid is voor de buiten-

landse leden om een keer bij een bijeenkomst aanwezig te zijn. Hij wil geen wijsheid van een beken-

de Nederlandse voetballer citeren, maar wil de leden hierbij graag groeten. 

Hans Bonke stelt voor om de opname van de ledenvergadering op de website te plaatsen, zodat deze 

ook na afloop nog te bekijken is voor de leden die niet aanwezig konden zijn. Geen van de aanwezi-

ge leden maakt hiertegen bezwaar en webmaster Stefan Deconinck zal de opname op de website 

achter een wachtwoord plaatsen met een tijdsbeperking. 

Jan Boeré stelt deze online ledenvergadering op prijs, want hij mist het contact. Verder kijkt hij uit 

naar de verschijning van de nieuwe delen. Hij is blij dat de Vereeniging gezond is. De voorzitter 

reageert en benadrukt dat het bestuur heeft geprobeerd om in een coronaluwe periode samen te kun-

nen komen om te kijken of we de boekpresentatie nog fysiek konden laten plaatsvinden, maar dat al 

vrij snel bleek dat dit onverstandig zou zijn en daarna onmogelijk werd. Zodra het weer kan, gaan we 

dit inhalen. Hij geeft aan dat ook het bestuur het contact met de leden mist. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst een goede gezondheid toe, 

zowel fysiek als en mentaal. We kunnen niet wachten tot we elkaar weer kunnen zien. Digitaal kun-

nen de leden altijd bij het bestuur terecht. Hij wenst iedereen geen goede reis terug naar huis en 

hoopt de leden spoedig weer fysiek te kunnen ontmoeten. Daarop sluit hij om 14.00 uur de vergade-

ring, waarna enkelen nog een kwartiertje met elkaar napraten. 

 

Pijnacker, 28 februari 2021 

 

Ron Brand, secretaris 
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