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LINSCHOTEN – VEREENIGING 

________________________________________________________________________________________ 

BELEIDSPLAN 
 

 

Inleiding 

De Linschoten-Vereeniging is opgericht in 1908 en heeft als doelstelling de bevordering van 

de belangstelling voor en kennis omtrent het historisch reisverhaal. De Vereeniging tracht 

deze doelstelling te verwezenlijken door middel van diverse activiteiten en heeft in de meer 

dan honderd jaar van haar bestaan zowel nationaal als internationaal binnen de (maritiem-) 

historische wereld en binnen de Nederlandse historische letterkunde een gezaghebbende 

positie verworven. 

 

 

Activiteiten 

 

Werken van de Linschoten-Vereeniging 

De belangrijkste activiteit van de Linschoten-Vereeniging is de uitgave van de Werken van de 

Linschoten-Vereeniging. De reeks bestaat uit bronnenpublicaties: geannoteerde, tekstgetrouwe 

edities van oorspronkelijke, in de Nederlandse taal geschreven journalen en reisverhalen, die 

bij de uitgave worden voorzien van een inleiding waarin het reisverhaal in zijn context wordt 

geplaatst. Termen en begrippen in de brontekst worden verduidelijkt door middel van 

voetnoten bij de tekst. 

De publicaties worden samengesteld door wetenschappelijk geschoolde onderzoekers, die ter 

zake kundig zijn op het terrein van de uitgegeven brontekst. Een speciaal samengestelde 

Commissie van Toezicht staat borg voor het wetenschappelijk gehalte van de uitgave. De 

Linschoten-Vereeniging streeft ernaar jaarlijks een nieuw deel uit te brengen. Om de 

continuïteit van de reeks te borgen, wordt een meerjaren-publicatieplanning aangehouden, 

zodat er altijd diverse delen in uiteenlopende stadia van voorbereiding zijn. 

De publicaties van de Linschoten-Vereeniging verschijnen in samenwerking met een 

commerciële uitgever. In voorkomende gevallen wordt een beroep gedaan op financiële 

ondersteuning van derden om een uitgave te kunnen realiseren. In overleg met de uitgever 

worden incidenteel oudere, niet meer verkrijgbare delen in herdruk gepubliceerd. Daarbij kan 

worden aangehaakt op onderwerpen die om wat voor reden dan ook weer in de actualiteit 

staan. 

 

Linschotenpenning 

Naast de nieuwe publicaties en herdrukken van reeds verschenen delen uit de reeks, tracht de 

Linschoten-Vereeniging haar doelstellingen ook op andere wijzen te realiseren. Een daarvan 

is de zogenoemde Linschotenpenning, ingesteld bij het negentigjarig bestaan van de 

Vereeniging in 1998. De penning wordt uitgereikt aan personen en instellingen die – buiten 
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verenigingsverband – door hun activiteiten en/of publicaties bijdragen aan de doelstellingen 

van de vereniging. Tot 2011 werd de penning jaarlijks uitgereikt; sedertdien vindt de 

uitreiking tweejaarlijks plaats. Een speciale commissie, waarin qualitate qua één bestuurslid 

zitting heeft, doet een voordracht voor een laureaat aan het bestuur van de Vereeniging. Het 

bestuur beslist in laatste instantie over de voordracht. 

Het streven is om de penning tweejaarlijks te blijven uitreiken aan personen of instellingen 

die daarvoor in aanmerking komen op grond van de criteria die bij de instelling zijn 

vastgelegd.  

 

Ledenbijeenkomsten 

In ieder geval tweemaal per jaar vindt er een ledenbijeenkomst plaats. In het voorjaar is dat de 

jaarlijkse ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het beleid dat het 

voorgaande kalenderjaar is gevoerd, de financiële begroting voor  het lopende jaar ter 

goedkeuring voorlegt en de plannen met betrekking tot nieuwe uitgaven voor de toekomst 

ontvouwt. 

In het najaar wordt het nieuwe deel uit de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging 

gepresenteerd. Alle leden krijgen een uitnodiging om bij de presentatie aanwezig te zijn. 

De bijeenkomsten worden bij voorkeur georganiseerd op een locatie die aansluit op de 

activiteiten van de Vereeniging in het algemeen of op de te presenteren uitgave in het 

bijzonder. Het inhoudelijke deel van de bijeenkomsten wordt verzorgd door sprekers of door 

middel van een rondleiding op een expositie die op dat ogenblik wordt gehouden. 

 

Verenigingswebsite 

Tweemaal per jaar wordt aan de leden een Nieuwsbrief toegezonden met informatie over 

lopende zaken. De voornaamste informatiebron voor leden en andere geïnteresseerden is 

echter de website van de Linschoten-Vereeniging, www.linschoten-vereeniging.nl. De site 

bevat praktische en inhoudelijke informatie over de Vereeniging en haar activiteiten, een 

overzicht van gepubliceerde en nog verkrijgbare delen met korte samenvattingen, een 

platform voor vraag en aanbod van antiquarische delen, een overzicht van maritiem-

historische actualiteiten, links naar verenigingsstukken en naar relevante andere websites en 

een aanmeldformulier voor nieuwe leden. 

De site is een belangrijk medium om de naamsbekendheid van de Linschoten-Vereeniging te 

vergroten. Het streven is om de site middels toevoeging van relevante informatie actueel en 

aantrekkelijk te houden. 

 

Communicatie met leden en andere geïnteresseerden 

De traditie wil dat het verenigingssecretariaat de “brievenbus” is waar leden en andere 

belangstellenden met vragen en suggesties terechtkunnen. Met de komst van e-mail is het 

belang daarvan in aanzienlijke mate toegenomen. De meest uiteenlopende verzoeken om 

informatie en voorstellen voor nieuwe uitgaven  komen via het secretariaat binnen. Er wordt 

naar gestreefd om binnengekomen vragen zo snel en adequaat mogelijk af te handelen of door 

te geleiden. 

 

http://www.linschoten-vereeniging.nl/
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Samenwerkingsverbanden 

De Linschoten-Vereeniging zoekt voor de realisatie van haar doelstellingen voortdurend naar 

samenwerking met individuen en organisaties die op (maritiem-) historisch of letterkundig 

gebied actief zijn. Daaronder zijn individuele wetenschappers, universiteiten, musea en andere 

wetenschappelijke organisaties, zowel in binnen- als buitenland. 

Structurele contacten op nationaal niveau worden onderhouden met de Nederlandse 

Vereniging voor Zeegeschiedenis, de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-Vaarders en een 

aantal instellingen die verenigd zijn in de zogenoemde Maritieme Koepel. Dit 

samenwerkingsverband in oprichting moet de komende jaren worden uitgebouwd tot een 

portal waarin voortdurende uitwisseling van kennis en activiteiten zal plaatsvinden. Daardoor 

moeten onderlinge samenwerkingsverbanden worden bevorderd en “dubbel werk” worden 

voorkomen. 

Op het terrein van tekstedities wordt door de Vereeniging samengewerkt met het Huygens 

Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). In 

samenwerking met dit Instituut worden de kaders vastgesteld, waarbinnen de ontwikkelingen 

in de teksteditiewetenschap op komende delen uit de reeks Werken van de Linschoten-

Vereeniging kunnen worden toegepast. Op deze wijze wordt de bezorging van nieuwe 

bronnenpublicaties up to date gehouden. 

In internationaal verband wordt contacten onderhouden met de Hakluyt Society in Groot-

Brittannië, met wie op wederzijdse basis contactpersonen zijn aangesteld, en de Van Riebeeck 

Society in Zuid-Afrika. 

 

 

Conclusie 

De Linschoten-Vereeniging kan na ruim een eeuw met trots terugkijken op een roemrijke 

geschiedenis, maar heeft onmiskenbaar de ambitie om gebruik makend van de nieuwste 

ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten haar werkzaamheden voort te zetten. 
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