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L.S. 

Het lijkt er op dat het bestuur van de 

Linschoten-Vereeniging een voorliefde 

begint te ontwikkelen voor bijeenkomsten 

aan de waterkant. Na de ledenvergadering 

van 2010 in Vlissingen en die van 2011 in 

Lelystad vindt ook de presentatie op 5 

november aanstaande van deel 110,  

Driftig van spraak, levendig van gang. 

Herinneringen van marineofficier Dirk 

Hendrik Kolff (1761-1835), plaats op een 

kleine afstand van het water, namelijk in 

Scheveningen. De Vereeniging is te gast in 

het Muzee, dat geheel gewijd is aan de 

geschiedenis van deze vissers- en 

badplaats. Een levendige en afwisselende 

expositie toont de verscheidenheid van de 

Scheveningse geschiedenis, uiteenlopend 

van het harde vissersbestaan tot de luxe 

van de mondaine badplaats, die de naam 

Scheveningen tot ver over de landsgrenzen 

beroemd heeft gemaakt. Het programma 

van 5 november biedt ruimte om nader 

kennis te maken met het Muzee 

Scheveningen, een kans die u niet mag 

laten lopen! 

 

 

De Scheveningse vuurtoren 
En voor wie het allemaal eens van een 

hoger standpunt wil bekijken, bestaat de  

mogelijkheid om de Scheveningse 

vuurtoren te beklimmen. Speciaal voor de 

genodigden voor de presentatie van Driftig 

van Spraak is de vuurtoren van 12.30 tot 

13.30 uur geopend, voorafgaand aan het 

programma van de presentatie. Aangezien 

het bezoek buiten de normale 

openingstijden van de vuurtoren 

plaatsvindt en de capaciteit beperkt is, 

moet u zich van te voren aanmelden. Dit 

kan via de onderstaande aanmeldstrook of 

via een mailtje aan de secretaris: 

linschoten-vereeniging @xs4all.nl. De 

vuurtoren bevindt zich aan de Zeekant op 

nummer 12. Bij overtekening wordt een 

wachtlijst gehanteerd. Beklimming 

geschiedt op eigen risico, genodigden die 

slecht ter been zijn wordt het beklimmen 

der trappen sterk ontraden. De kosten voor 

het vuurtoren-bezoek bedragen € 5 per 

persoon en kunnen ter plaatse worden 

voldaan. Het Muzee is voor de deelnemers 

aan de presentatie wèl gratis toegankelijk. 

================================================================ 
AANMELDING PRESENTATIE DEEL 110, DRIFTIG VAN SPRAAK, LEVENDIG VAN GANG 

– ZATERDAG 5 NOVEMBER 2011, MUZEE, SCHEVENINGEN 

 

Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de presentatie van Driftig van spraak, levendig van gang bijwonen 

 Wil graag met … ..personen voorafgaand aan de presentatie de Scheveningse vuurtoren bezoeken. 

 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een gefrankeerde envelop opsturen naar onderstaand adres 

.
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Linschotenpenning 2010 
Tijdens de ledenvergadering in Lelystad 

werd de Linschotenpenning 2010 

uitgereikt aan de intiatiefnemers van het 

project Sailing Letters. Namens de 

initiatiefnemers dr. Perry Moree en dr. Els 

van Eyck van Heslinga – beiden oud – 

Linschotenvoorzitters – sprak mevrouw 

Van Eyck een dankwoord; drs. Erik van 

der Doe vertegenwoordigde de redactie 

van het Sailing Letters-journaal,de 

periodiek verschijnende publicatie waarin 

de onderzoekresultaten van het project 

worden gepresenteerd. Met de overdracht 

van het project van de Koninklijke 

Bibliotheek aan het Nationaal Archief 

heeft het project een eerste fase afgesloten. 

De betrokkenen zijn echter stellig van plan 

om het project voort te zetten; de toeken-

ning van de Linschotenpenning wordt dan 

ook als een grote stimulans gezien. 

 
Els van Eyck van Heslinga en Erik van der 

Doe nemen namens het Sailing Letters-

project de Linschotenpenning 2010 in 

ontvangst.  Foto Pieter Jan Klapwijk 

 

Gewijzigde opzet begroting 

Tijdens de ledenvergadering kwam de 

terechte opmerking naar voren dat 4 juni 

wel erg laat is om de begroting voor het 

lopende jaar te presenteren en ter goed-

keuring voor te leggen. Hoewel de vereni-

gingsbegroting over het algemeen niet op 

grote bezwaren van de ledenvergadering 

stuit, moet de vraag tot instemming met de 

cijfers uiteraard niet verworden tot een 

zuivere formaliteit. Het bestuur heeft zich 

inmiddels over deze kwestie gebogen; met 

 

ingang van 2012 zal de voorlopige 

begroting (die bij de voorjaarsbestuurs-

vergadering wordt vastgesteld) op verzoek  

aan de leden ter beschikking worden 

gesteld, waarna definitieve goedkeuring 

tijdens de ledenvergadering in de zomer 

zal plaatsvinden. Op deze manier hoeft de 

ledenvergadering niet naar het vroege 

voorjaar te worden verplaatst en hoeft er 

geen afzonderlijke mailing (met 

bijkomende kosten) plaats te vinden. 

 

Congres Gent 2012 
Van 3 tot en met 7 juli 2012 zal in Gent 

onder auspiciën van de International 

Maritime Economic History Association 

(IMEHA) het 6th International Congress 

of Maritime History worden gehouden. De 

Linschoten-Vereeniging zal een aandeel 

leveren aan dit congres deelnemen in de 

vorm van een workshop over de toekomst 

van het maritieme reisverhaal. Daarmee 

wordt voortgeborduurd op de discussie die 

tijdens het jubileumsymposium in 

Rotterdam in november 2008 is gestart.   

Die discussie spitste zich toe op de rol van 

tekstedities, zoals de Linschoten-

Vereeniging die in haar reeks Werken 

publiceert. Dit soort publicaties wordt nu 

vooral voor literaire teksten gebruikt. Drie 

vragen doen zich daarbij voor: Voor wie 

doen we het? Hoe doen we het? Wat zijn 

de digitale mogelijkheden en de conse-

quenties daarvan? Er is een toenemende 

belangstelling voor het maritieme 

reisjournaal en voor de digitale beschik-

baarstelling van journaalteksten voor 

onderzoek en publicatie via gespeciali-

seerde sites zoals de Digitale Bibliotheek 

der Nederlandse Letteren. De vraag is hoe 

organisaties als de Linschoten-Vereeniging 

daarbij een rol kunnen spelen.  

Het congres is een goede gelegenheid om 

het werk van de Linschoten-Vereeniging 

ook internationaal onder de aandacht te 

brengen. Nadere bijzonderheden volgen. 

 
Colofon 
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