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Samenstelling bestuur  

Eind 2020 werd het bestuur van de Vereeniging gevormd door prof. dr. Michiel van Groesen, 

voorzitter, drs. Ron Brand, secretaris, mr. dr. Martijn Punt, penningmeester, drs. Stefan Deconinck, dr. 

Michael Limberger, dr. Carolien Stolte en dr. Andreas Weber, leden. Van geen van de bestuursleden 

eindigde de bestuurstermijn. 

Het bestuur vergaderde drie keer, op 3 maart, 12 mei en 8 december. De laatste twee keer was dat een 

online bestuursvergadering. 

 

Ledenbijeenkomsten 

Het verenigingsjaar 2020 kende vanwege de strenge restricties vanwege het coronavirus helaas geen 

ledenbijeenkomsten. De ledenvergadering, die gepland stond voor mei, is uitgesteld en zal 

plaatsvinden op 6 februari 2021. Dit zal een online ledenvergadering zijn. 

De beoogde boekpresentatie van de delen 119 en 120, Kunstenaar op Java en Kunstenaar op Sumatra. 

De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1826-1832), in november kon om 

dezelfde reden ook geen doorgang vinden. Door de coronacrisis, maar ook door het vele werk voor de 

qua tekst en beeldmateriaal uitgebreide delen, is besloten de verschijning hiervan uit te stellen naar 

2021. Indien mogelijk zal een fysieke bijeenkomst worden georganiseerd waarin deze twee bijzondere 

delen worden gepresenteerd. Als dat niet kan, worden de beide delen misschien tijdens een digitale 

bijeenkomst gepresenteerd. Hoe dan ook, de Plus-leden krijgen hun delen dan per post toegezonden. 

 

Nieuwsbrieven 

In 2020 verschenen twee nieuwsbrieven, in mei en december. Deze bevatten nieuwsberichten over de 

Vereeniging en wetenswaarigheden op het gebied van het historisch reisverhaal. Deze nieuwsbrieven 

zijn gepubliceerd op de website. Ze zijn te vinden via de link https://www.linschoten-

vereeniging.nl/nl/nieuws/nieuwsbrief 

 

Website en sociale media 

In 2020 kon de vereniging geen activiteiten organiseren en er was daarom in dat jaar eigenlijk niet veel 

nieuws terug te vinden op de website. Dat neemt niet weg dat de site toch wel redelijk goed werd 

bezocht. Alles samen werden de webpagina's 57.912 keer bekeken, goed voor gemiddeld 159 

pageviews per dag. Dat is iets minder dan in 2019 (dat waren er toen 61.642) maar toen hadden we een 

actief jaar met een boekvoorstelling (het piratendeel 118) en een symposium samen met de Hakluyt 

Society. 

De pagina's met lidmaatschapsinformatie en het verhaal over de oprichting van de vereniging in 1908 

zijn door de jaren heen het meest bekeken, de informatie over de presentatie van deel 117 ("Met de 

Triton en Iris naar Nieuw-Guinea") staat op nummer drie, gevolgd door het overzicht van de Werken. 

Op Twitter hebben we nu 213 volgers; er is niet veel getweet, slechts een enkel berichtje, maar oudere 

berichten werden bijna 4.000 bekeken. Op Facebook bleef het in 2020 ook stil maar we kregen er nog 

7 volgers bij (totaal: 115). 

 

Ledental 

Na de opvallende stijging in 2019 liep het ledenaantal van de Vereeniging in 2020 helaas weer 

enigszins terug. Op 1 januari 2020 waren er in totaal 536 individuele leden en instellingsleden. In 

totaal kwamen er 13 individuele en instellingsleden bij, maar daarentegen beëindigden 23 individuele 

leden en instellingen hun lidmaatschap, waardoor het jaar op 31 december 2020 eindigde met 526 

leden in totaal. Zoals ook al gemeld in eerdere jaarverslagen wordt het effect van deze daling op de 

jaarlijkse inkomsten vergergerd door stijgende kosten voor boekuitgaven en bijeenkomsten, met name 

de zaalhuur van culturele instellingen. De Vereeniging teert nu in op het eigen vermogen. Het bestuur 

heeft daarom al tijdens de ledenvergadering van 2019 aangekondigd om de contributie met ingang van 

2020 te verhogen. Dit voorstel is door de ledenvergadering unaniem overgenomen. Met de ingevoerde 

contributieverhoging verwacht het bestuur een verantwoord financieel beheer te kunnen voeren. 

https://www.linschoten-vereeniging.nl/nl/nieuws/nieuwsbrief
https://www.linschoten-vereeniging.nl/nl/nieuws/nieuwsbrief


Doordat geen ledenvergadering en boekpresentatie konden worden georganiseerd, werden kosten 

bespaard. 

 

Overige zaken 

De Linschoten-Vereeniging was een van de sponsoren aan het symposium ‘Vlootschouw’, dat op 

zaterdag 18 januari 2020 plaatsvond in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dit nieuwe, 

tweejaarlijkse symposium heeft als doel een ontmoetingsplek te zijn voor iedereen die voeling heeft 

met het maritieme verleden van Nederland en België. Kortom, professionals, studenten en liefhebbers 

uit alle mogelijke maritiem-historische disciplines kunnen er terecht om kennis uit te wisselen en 

plannen te bespreken voor gezamenlijke projecten, aanvragen of activiteiten. Bovendien beoogt de 

Vlootschouw uit te groeien tot een tweejaarlijks terugkerend evenement. De eerste ‘Vlootschouw’ 

werd geopend met een keynote speech ‘Aangespoeld: zeegeschiedenis vandaag en morgen’ van prof. 

dr. Michiel van Groesen, hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, maar ook voorzitter 

van de Linschoten-Vereeniging.  

 

Met het overlijden van directeur-uitgever Pieter Schriks in november 2017 brak een onzekere periode 

aan voor de Walburg Pers. Tijdelijk nam Winnie Urban, sinds jaar en dag al een plezierig 

contactpersoon voor de Linschoten-Vereeniging, de honneurs waar. De Walburg Pers liet weten dat zij 

per 1 januari 2020 een nieuwe directeur-eigenaar heeft gevonden in de persoon van de zeer ervaren 

uitgever Jan-Peter Wissink, directeur van Amsterdam University Press. Onder zijn leiding wordt het 

fonds van met name historische non-fictieboeken onder de vertrouwde naam Walburg Pers voortgezet 

en uitgebreid. Het bestuur is hier blij mee en verwacht dat de samenwerking met de Walburg Pers op 

dezelfde voet wordt voorgezet als al gebeurt sinds 1985. 

 

Pijnacker, 29 maart 2021 

 

Ron Brand, secretaris 

 

Met grote dank aan bestuurslid en webmaster Stefan Deconinck voor de cijfers over de website en 

sociale media. 


