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L.S. 

Voor diegenen die een stille voorliefde 

koesteren voor de Zuiderzeeballade én 

voor diegenen die geïnteresseerd zijn in 

historische ontwikkelingen op klimato-

gisch gebied,  is Museum Nieuw Land in 

Lelystad de locatie bij uitstek voor de 

ledenvergadering van de Linschoten-

Vereeniging op 4 juni aanstaande. 

De combinatie van oude en nieuwe 

cultuurgeschiedenis (Bataviawerf en 

Nieuw Land) en van cultuurhistorie in het 

algemeen en commercie (het outletcenter!) 

biedt voldoende aanknopingspunten om er 

een dagje Flevoland van te maken. Voor de 

invulling van het middagprogramma zorgt 

de Vereeniging, de rest is aan u! 

 

CLIWOC 

Lezers van de Werken hebben het in de 

oudere delen van de reeks gepubliceerde 

scheepsjournalen allemaal wel eens zien 

langskomen: mededelingen over het weer. 

Flauwe briezen, labberkoeltjes, 

aantrekkende winden, storm en regenbuien 

passeren in de journalen en reisverslagen 

regelmatig de revue. Een overmaat, dan  

 

 

wel een tekort aan wind kan van bepalende 

invloed zijn op het verloop van de reis van 

de betreffende auteur. Scheepsjournalen 

staan vol met meteorologische observaties. 

En dat maakt ze een dankbare bron van 

wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.  

Bij de ledenvergadering van 4 juni zal 

nader worden ingegaan op dit onderzoek, 

beter bekend onder het acroniem CLIWOC: 

CLImatological database for the Worlds 

OCeans 1750-1850. Onderzoekers uit 

diverse Europese landen hebben scheeps-

journalen en archieven uit de periode 

1750-1853 doorgenomen om meteoro-

logische waarnemingen te verzamelen en 

die op te slaan in een speciale database. Op 

basis van de gegevens in deze database 

moeten onderzoekers veranderingen in het 

klimaat kunnen analyseren en misschien 

ook klimatologische ontwikkelingen in de 

toekomst kunnen aangeven. Tijdens de 

jaarvergadering hoort u meer over dit 

interessante project. 

Voor nadere gegevens over Museum Nieuw Land: 

zie www.nieuwlanderfgoed.nl. Voor informatie 

over CLIWOC, zie: www.knmi.nl/cliwoc.  
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Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de jaarvergadering bijwonen 

 Stelt prijs op toezending van het financieel verslag per e-mail op het volgende adres: 

…………………….@............................... 

 Heeft geen e-mail en stelt prijs op toezending van de vergaderstukken (verslag vorige 

jaarvergadering, verslag over 2010, financieel verslag) per post. 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een gefrankeerde envelop opsturen naar onderstaand adres.
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Linschotenpenning 2010 
Op de vorige ledenvergadering is besloten 

de Linschotenpenning met ingang van 

2010 eens in de twee jaar uit te reiken. 

Evenals in 2006 wordt ditmaal niet één 

persoon geëerd, maar het samenwerkings-

verband van onderzoekers in het Sailing 

Letters-project. Sailing letters is de 

verzamelnaam voor de correspondentie die 

werd aangetroffen aan boord van Neder-

landse schepen, die in de 17
de

 en 18
de

 eeuw 

door Engelse schepen werden buitgemaakt. 

Dergelijke correspondentie, waaronder 

brieven van en aan zeelieden, scheepsjour-

nalen, ladinglijsten en kwitanties, meer dan 

38.000 stuks in totaal, belandde in het 

archief van de High Court of Admiralty in 

Londen, dat nu in de National Archives 

wordt bewaard.  Daar leidde ze een 

verborgen bestaan totdat ze rond 1980 

werd herontdekt. Na enkele incidentele 

publicaties werd in 2004 onder auspiciën 

van de Koninklijke Bibliotheek het project 

Sailing Letters gestart, waarbij de docu-

menten voor geïnteresseerden – zowel 

onderzoekers als een breed publiek – beter 

toegankelijk worden gemaakt. Dit 

resulteerde in een uitgebreide database 

over het project met informatie, hoogte-

punten uit de archieven en een overzicht 

van relevante literatuur, het periodiek 

verschijnende Sailing Letters Journaal en 

de drie bundels met onderzoeksresultaten 

die tot nu toe het licht hebben gezien. 
Zie voor het project: www.kb.nl/sl/. 

 

Deel 110 
Traditiegetrouw wordt aan het eind van het 

jaar het nieuwe deel uit de reeks Werken 

van de Linschoten-Vereeniging gepresen-

teerd. Hoewel voor dit jaar het journaal 

van Cornelis Matelieff als publicatie stond 

aangekondigd, is er een kleine wijziging in 

de planning opgetreden. Eerdere contacten 

tussen de Familie-vereniging Kolff en de 

Linschoten-Vereeniging over de mogelijk-

heden tot publicatie van de Herinneringen 

van kapitein-ter-zee Dirk Hendrik Kolff 

(1761-1835) konden onlangs door een 

samenloop van omstandigheden worden 

omgezet in een samenwerking, met als 

resultaat dat de reeds geplande uitgave van 

Kolffs  Herinneringen als deel 110 zal 

worden opgenomen in de reeks Werken 

van de Linschoten-Vereeniging. Van uitstel 

komt echter geen afstel: het deel over 

Cornelis Matelieff zal binnen enkele jaren 

alsnog in de reeks worden uitgegeven.  

 

Linschoten-blog 

De Linschoten-Vereeniging beweegt zich 

tegenwoordig ook op het terrein van de 

sociale media. Een van de activiteiten is 

het Linschoten-blog, dat niet alleen nieuws 

bevat over de Vereeniging zelf, maar dat 

ook openstaat voor informatie over 

gebeurtenissen die met de ruimere 

interesse van de leden te maken hebben. 

Leden kunnen daar berichten posten over 

nieuwe publicaties of interessante tentoon-

stellingen, die ook voor anderen van 

belang kunnen zijn. Wie durft? 
http://linschoten-vereeniging.blogspot.com/. 

 

Banden met de Universiteit Leiden 
Oud-voorzitter Henk den Heijer is vorig 

jaar september benoemd tot hoogleraar 

maritieme geschiedenis. Sinds enkele 

maanden wordt hij terzijde gestaan door de 

huidige Linschotenvoorzitter Anita van 

Dissel, die per 1 februari jongstleden 

benoemd is tot universitair docent.  
Zie: http://hum.leiden.edu/history/news-

events/even-voorstellen-anita-van-dissel-.html 

 

Gesignaleerd 

Sri Lanka blijft talloze auteurs inspireren. 

Onder hen ook Ad van Schaik, die onder 

de titel Sri Lanka. Een dictionnaire 

amoureux de lezer meeneemt op zijn tocht 

door het land, de plaatsen die hij ontdekt 

en de ontmoetingen die hij heeft met 

Srilankanen en met Nederlanders die er 

wonen en werken. Voor wie meer wil 

weten over de mooie en de minder mooie 

kanten van dit fascinerende land. 
Ad van Schaik: Sri Lanka. Een dictionnaire 

amoureux. Uitgeverij ASPEKt, € 17,95 

ISBN-13: 978-94-6153-011-0     

Colofon 
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