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LINSCHOTEN-VEREENIGING 

 

UITNODIGING 
 

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging heeft het genoegen u uit te nodigen voor de 

presentatie van deel 119 en 120 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging: Kunste-

naar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter Van Oort (1825-1833) en 

Kunstenaar op Sumatra. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-

1834). 

 

In deze twee delen staan de dagboeken en natuurimpressies van tekenaar, schilder en illustrator 

Pieter van Oort (1804-1834) centraal, uit de jaren waarin hij rondreisde in de Indische archipel. 

Van Oort was een van de meest getalenteerde natuurtekenaars van Nederland in de negentiende 

eeuw. In 1826 reisden hij en enkele wetenschappers in opdracht van koning Willem I naar Ne-

derlands-Indië (Indonesië). In zijn dagboeken doet Van Oort verslag van zijn dagelijks leven en 

beschrijft hij met veel oog voor detail de lokale gebruiken, monumenten en verhalen. Ook 

maakt hij prachtige tekeningen van planten en dieren die tegenwoordig sterk bedreigd zijn. Van 

Oorts levendige ooggetuigenverslag bevindt zich in de archieven van Naturalis Biodiversity 

Center in Leiden.  

 

De uitgave van het manuscript valt samen met het 200-jarig bestaan van Naturalis. Op 9 augus-

tus 1820 besloot Koning Willem I tot de stichting in Leiden van 's Rijks Museum van Natuur-

lijke Historie en dat is een van de voorlopers van Naturalis. Het was de bedoeling om de publi-

catie in november 2020 te presenteren tijdens een wetenschappelijk symposium. Vanwege de 

coronapandemie liep dat helaas anders. Op 12 juni 2021 is daarom het eerste deel, deel 119, 

Kunstenaar op Java, tijdens een onlinebijeenkomst gepresenteerd. Na afloop van de algemene 

ledenvergadering verzorgden de bezorgers van de beide delen, dr. Andreas Weber en dr. Sylvia 

van Zanen, een inleiding. Daarbij werd de verwachting uitgesproken om het tweede deel, deel 

120, Kunstenaar op Sumatra, tijdens een fysieke bijeenkomst in het najaar van 2021 te kunnen 

presenteren. Vanwege de aanhoudende lockdown moest dat moment helaas steeds worden uit-

gesteld. Ook een presentatie op de eerder aangekondigde datum van 19 februari 2022 kan he-

laas geen doorgang vinden. 

 

Het bestuur van de Linschoten-Vereeniging is daarom extra verheugd dat een fysieke boekpre-

sentatie nu wél mogelijk is. De presentatie van de beide delen, Kunstenaar op Java en Sumatra, 

vindt plaats op zaterdag 12 maart in Naturalis Biodiversity Center in Leiden. 
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Het programma bevat (o.v.b. van wijzigingen) de volgende onderdelen: 

 

15.00 uur  Ontvangst met koffie/thee/water in de Foyer bij het Auditorium. De bijeenkomst 

vindt plaats in het Auditorium. 

15.30 uur  Welkom door prof. dr. Michiel van Groesen, voorzitter van de Linschoten-

Vereeniging. 

15.45 uur  Inleiding door dr. Andreas Weber en dr. Sylvia van Zanen, bezorgers. 

16.45 uur  Overhandiging deel 119 en 120 aan drs. Edwin van Huis, directeur/bestuurder 

van Naturalis Biodiversity Center. 

17.00 uur  Einde officiële gedeelte bijeenkomst en aanvang borrel in de Foyer bij het 

Auditorium.  

18.00 uur Einde bijeenkomst. 

Leden kunnen op eigen gelegenheid en kosten vooraf het museum bezoeken. Vandaar kunt u 

dan zelf naar het Foyerdeck en Auditorium komen. Voor meer gegevens over het museum, 

toegangsprijzen en het tentoonstellingsprogramma, zie: https://www.naturalis.nl/ 

 

Plus-leden van de Linschoten-Vereeniging hebben hun exemplaar van Kunstenaar op Java en 

Sumatra inmiddels al per post ontvangen. Na afloop van het programma zullen er geen 

exemplaren van de boeken beschikbaar zijn voor de losse verkoop. Gewone leden kunnen via 

de website van de Walburg Pers delen met ledenkorting aanschaffen. Voor de uitgebreide uitleg 

van de procedure hiervoor verwijzen we graag naar de nieuwsbrief van de Linschoten-

Vereeniging van november 2021. 

 

Leden die de presentatie willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich uiterlijk 5 maart aan 

te melden bij de secretaris. Dat kan door inzending van de hieronder bijgevoegde 

antwoordstrook of per e-mail (secretaris@linschoten-vereeniging.nl).  

  

Namens het bestuur van de Linschoten-Vereeniging,  

 

Prof. dr. Michiel van Groesen, voorzitter  
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Locatie 

Naturalis Biodiversity Center 

Darwinweg 2 

2333 CR Leiden (website: https://www.naturalis.nl/) 

 

Bereikbaarheid  

Naturalis heeft twee ingangen: Darwinweg 2 en Mendelweg 2. Bij de ingang aan de 

Mendelwegzijde is het parkeerterrein en de fietsenstalling.  

 

Openbaar vervoer 

Naturalis is goed te bereiken met het openbaar vervoer: het museum ligt op loopafstand van 

treinstation Leiden Centraal. Neem de uitgang LUMC-zijde. De looproute is duidelijk 

aangegeven vanaf het station. Ook rijden er bussen vanaf Centraal Station. U kunt uitstappen 

voor de deur, bij bushalte Darwinweg/Naturalis. 

 

Parkeren 

U kunt voor € 7,50 per dag parkeren bij Naturalis (tot 17.30 uur). Parkeertickets zijn alleen 

verkrijgbaar in Naturalis (en gelden alleen voor het parkeerterrein). Het is niet mogelijk om per 

uur te betalen. Het aantal plaatsen is beperkt. Er zijn vier parkeerplaatsen voor mensen met een 

beperking. Opladen van elektrische auto's is mogelijk via de aanwezige oplaadpalen. Wanneer 

de parkeerplaats vol is, is het parkeerterrein aan de Haagweg aan te bevelen, vanuit daar 

brengt een cityshuttle-busje u gratis naar Naturalis (en andere locaties in de binnenstad). 

 

================================================================= 

AANMELDING PRESENTATIE DEEL 119 EN 120,  

KUNSTENAAR OP JAVA EN SUMATRA. DE REISDAGBOEKEN EN NATUUR-

TEKENINGEN VAN PIETER VAN OORT (1825-1834)  

ZATERDAG 12 MAART 2022, NATURALIS BIODIVERSITY CENTER, LEIDEN 

 

Ondergetekende, 

 

Naam: 

Adres:       

Postcode/plaats: 

Handtekening: 

Zal met …… personen de presentatie van Kunstenaar op Java en Sumatra bijwonen. 

 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een voldoende gefrankeerde envelop opsturen naar on-

derstaand adres. U kunt zich ook aanmelden met opgave van het aantal personen via een e-mail 

bericht aan de secretaris: secretaris@linschoten-vereeniging.nl 

 
Colofon 

© Linschoten-Vereeniging, 2022 
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