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Samenstelling bestuur  

Eind 2021 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. In 2021 eindigde de eerste 

termijn van Ron Brand en Carolien Stolte. Zij stelden zich beiden herkiesbaar en werden tijdens de 

ledenvergadering van 12 juni 2021 voor een nieuwe termijn benoemd. 

Het bestuur vergaderde zes keer, op 18 februari, 1 april, 12 juni, 30 augustus, 25 oktober en 20 

december. Vier keer was dat online, op 30 augustus en 25 oktober vond de bestuursvergadering fysiek 

plaats. 

 

Ledenbijeenkomsten 

Het verenigingsjaar 2021 kende vanwege de strenge restricties vanwege het coronavirus helaas geen 

fysieke ledenbijeenkomsten. De ledenvergadering van 2020 kon niet worden gehouden in het 

betreffende kalenderjaar, maar pas op 6 februari 2021. Dit was een online ledenvergadering.  

De ledenvergadering van 2021 vond wel plaats in het kalenderjaar en wel op 12 juni 2021. Ook dit 

was een online bijeenkomst. Tijdens deze ledenvergadering ontving Prof. Dr. Henk J. den Heijer, 

emeritus hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Linschoten-

Vereeniging in de periode 2006-2010 de Linschoten-Penning. Namens de jury las Johan Francke het 

juryrapport voor. Het juryrapport is te lezen op de website: https://www.linschoten-

vereeniging.nl/linschoten-penning?view=article&id=91&catid=18 

Na afloop van deze ledenvergadering werd deel 119, het eerste deel van het tweeluik Kunstenaar op 

Java en Sumatra gepresenteerd. De beide bezorgers, Andreas Weber en Sylvia van Zanen, verzorgden 

hierbij een inleiding. Het bestuur streeft ernaar om als deel 120 gereed is, beide delen alsnog tijdens 

een fysieke bijeenkomst te kunnen presenteren. Dit zal dan begin 2022 zijn en de beoogde locatie 

daarvoor is Naturalis Biodiversity Center in Leiden. 

 

Nieuwsbrieven 

In 2021 verschenen twee nieuwsbrieven, in mei en november. Deze bevatten nieuwsberichten over de 

Vereeniging en wetenswaardigheden 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 2021 zijn de pagina's van onze website alles samen 85.228 keer bezocht, of gemiddeld 233 page 

views per dag. Dit cijfer slaat dus niet op individuele bezoekers – een enkele bezoekers kan 

bijvoorbeeld 15 pagina's bekijken – en schept dus niet zo’n heel duidelijk beeld van het bezoek aan de 

website in zijn geheel. Maar als we dit cijfer vergelijken met 2019 en 2020 dan zien we hier toch wel 

een toename, want toen telden we respectievelijk 61.642 en 54.385 page views. Dat is een opmerkelijk 

verschil, waarvoor niet direct een reden kan worden aangeven. 

Ook op Twitter, het enige sociale media platform waar de vereniging nu actief is, steeg onze 

zichtbaarheid. Onze berichten werden 13.123 keer bekeken, in vergelijking met een 4.000-tal views in 

2020. 

Het is ook nog interessant te vermelden dat de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag sinds 2007 

onze website archiveert, als deel van haar opdracht rond het verzamelen van digitale publicaties. 

Momenteel doet de KB dit voor meer dan 21.000 websites in het domein Nederlandse taal, cultuur en 

geschiedenis. De Linschoten-Vereeniging hoort bij de 100 oudste actieve websites die in de selectie 

zijn opgenomen. 

 

Ledental 

Ook in 2021 liep het ledenaantal van de Vereeniging helaas weer enigszins terug. Dat kwam door 

opzeggingen, maar ook is het ledenbestand geschoond van enkele leden waarvan geen e-mail adres 

bekend is en waarvan gedurende lange tijd stelselmatig de fysieke post als onbestelbaar wordt 
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geretourneerd. Nader onderzoek naar een geldig postadres leverde helaas niets op, zodat de 

ledengegegevens uit de administratie zijn verwijderd. Op 1 januari 2021 waren er in totaal 536 

individuele en instellingsleden in binnen- en buitenland. In totaal kwamen er 3 individuele en 

instellingsleden bij, maar door opzeggingen en uitschrijvingen zijn 24 individuele en instellingsleden 

uitgeschreven. Het jaar eindigde op 31 december 2021 daarom met in totaal 515 leden in totaal. 

De terugloop in ledenaantal is ingecalculeerd met de contributie, die in 2020 is verhoogd om de 

stijgende kosten in de hand te kunnen houden. Hierdoor kan de Vereeniging een verantwoord 

financieel beheer voeren. Doordat in 2021 alleen online bijeenkomsten konden worden georganiseerd, 

zijn kosten bespaard. 

 

Overige zaken 

Op 27 juli 2021 overleed na een kort ziekbed op 80-jarige leeftijd ons gewaardeerd lid Walter Ernst 

Bornhaupt (1941-2021). Walter Bornhaupt was jarenlang een zeer trouwe en enthousiaste bezoeker 

van de bijeenkomsten van de Linschoten-Vereeniging en veel van de leden zullen hem ongetwijfeld  

hebben gekend. Samen met George Pauli was hij ook jarenlang lid van de kascommissie en in deze rol 

heeft hij veel werk voor de Vereeniging, en met name voor de penningmeester, verricht. 

 

De Linschoten-Vereeniging is een van de deelnemers aan het Maritiem Portal, dé toegang tot het 

maritieme verleden en heden van Nederland. de missie van het Maritiem Portal is het aanbieden van 

zoveel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland in een internationale 

context in heden, verleden en toekomst. De doelgroep van het Maritiem Portal bestaat uit 

onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed. 

 

Pijnacker, 20 mei 2022 

 

Ron Brand, secretaris 

 

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

sociale media. 


