
 
 

LINSCHOTEN-VEREENIGING  secretariaat: Roestmos 3, 3069 AR  Rotterdam 

OPGERICHT 7 MAART 1908  +31 (0)10 – 421 30 21 (19-21.30 uur) 

  linschoten-vereeniging@xs4all.nl 

  www.linschoten-vereeniging.nl  

 

LINSCHOTEN-VEREENIGING 
 

NIEUWSBRIEF  2015 – I 

 

 

L.S. 

Dit jaar wordt de ledenvergadering aan de 

oevers van de voormalige Zuiderzee 

gehouden. En hoewel de 19de-eeuwse 

Franse reiziger Henry Havard Enkhuizen 

als een van de “dode steden van de 

Zuiderzee" betitelde en de lezer van zijn in 

1874 verschenen reisherinneringen 

aanraadde de stad nooit te bezoeken in het 

gezelschap van een inwoner met historisch 

besef – die zou alleen maar uitweiden over 

het rijke verleden, waarmee het contrast 

met het armoedige heden (anno 1873) zou 

worden benadrukt – is het met Enkhuizen 

nadien toch nog dik in orde gekomen. 

De keuze van het bestuur voor Enkhuizen 

heeft iets weg van een bedevaart. Jan 

Huygen van Linschoten, aan wie de 

Vereeniging tenslotte haar naam te danken 

heeft, heeft in Enkhuizen gewoond (voor 

wie het weten wil: in de Breedstraat) en is 

er begraven in de Gomarus- of Westerkerk. 

En in de Westerstraat, op een steenworp 

afstand van de Westerkerk, staat het monu- 

 

 

mentale, uit 1617 daterende Corts Huis. En 

op de zolder van dat Corts Huis staat de 

voorraad oude werken van de Linschoten-

Vereeniging. En daarover leest u meer in 

deze Nieuwsbrief… 

 

Het Zuiderzeemuseum 
Je hoeft niet altijd naar het buitenland te 

gaan om te kunnen reizen. In de vaste 

opstelling van het binnenmuseum Reis 

rondom de Zuiderzee wordt de bezoeker 

meegevoerd op een tocht langs de plaatsen 

die aan de voormalige Zuiderzee zijn 

gelegen. Leer andere volken en culturen 

kennen, ook al is het in eigen land! Voor 

maritiem geïnteresseerden is er de 

Schepenhal met historische schepen uit het 

Zuuiderzeegebied. Daarnaast zijn er 

diverse tijdelijke tentoonstellingen die wat 

meer hedendaagse en artistieke thema’s 

belichten. En dan is er uiteraard nog het 

buitenmuseum… Een dag is eigenlijk te 

kort! Zie: www.zuiderzeemuseum.nl.  

 

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

AANMELDING LEDENBIJEENKOMST EN JAARVERGADERING, 

ZATERDAG 13 JUNI 2015, ZUIDERZEEMUSEUM, ENKHUIZEN 
 

Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de ledenbijeenkomst en jaarvergadering bijwonen 

 Stelt prijs op toezending van het financieel verslag per email op het volgende adres: 

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

 Heeft geen email en stelt prijs op toezending van de vergaderstukken (verslag vorige 

jaarvergadering, verslag over 2014, financieel verslag) per post. 

 

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

http://www.zuiderzeemuseum.nl/
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Linschotenpenning 
Dit jaar zal de Linschotenpenning worden 

uitgereikt aan een “oude bekende”. Voor-

malig bestuurslid dr. Lodewijk Wagenaar 

krijgt op unanieme voordracht van de 

penningcommissie de Linschotenpenning 

2015 voor de wijze waarop hij belangstel-

ling heeft weten te kweken voor de kennis 

over en het behoud van het VOC-erfgoed 

in Azië en met name op Sri Lanka. 

Daarnaast is Lodewijk een geboren 

verhalenverteller en heeft hij binnen en 

buiten Linschotenverband vele activiteiten 

ontplooid die de kennis van het historisch 

reisverhaal hebben bevorderd. De 

Linschotenpenning zal op 13 juni in 

Enkhuizen worden overhandigd. 

 

Schouten en Le Maire 
Wie in oude reisverhalen is geïnteresseerd 

kan het nauwelijks zijn ontgaan: de 

komende maanden wordt herdacht dat 

Willem Cornelisz. Schouten en Jacob le 

Maire ruim 400 jaar geleden Kaap Hoorn 

ontdekten. Op 14 juni 1615 vertrokken zij 

uit Hoorn in een poging om een nieuwe 

route naar de Oost te vinden en op die 

manier onder het monopolie van de VOC 

op de zeeweg naar Indië uit te komen. Zij 

kozen daarvoor niet de route door Straat 

Magalhães – die immers onder het mono-

polie van de VOC viel – maar vervolgden 

hun tocht om uiteindelijk op 29 januari 

1616 het zuidelijkste puntje van Zuid-

Amerika te ronden. Zij noemden het, naar 

hun vertrekplaats, Kaap Hoorn. De rest is 

geschiedenis: bij aankomst in Indië werd 

het schip door de VOC in beslag genomen 

en eindigde de expeditie in mineur en met 

juridische touwtrekkerij. Niettemin is de 

ontdekking van Kaap Hoorn een staaltje 

“Hollands glorie, potverdorie!” dat dit 

najaar en begin 2016 op grootscheepse 

wijze zal worden herdacht. Stuwende 

krachten achter dit jubileum zijn de 

gemeente Hoorn, die zich volgens de 

wethouder “blijvend als VOC-stad op de 

kaart wil zetten” en, niet in de laatste 

plaats, de Stichting Nederlandse Kaap 

Hoorn-Vaarders, die haar bestaan min of 

meer aan dit wapenfeit te danken heeft. 

Zie voorts: www.kaaphoorn400.nl.  

Ook de Linschoten-Vereeniging haakt in 

op dit jubileum met een heruitgave van 

deel 49, De ontdekkingsreis van Jacob Le 

Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de 

jaren 1615 – 1617, die dit najaar onder de 

titel Voorbij het eind van de wereld. De 

ontdekkingsreis van Jacob le Maire en 

Willem Cornelisz. Schouten, 1615-1617 zal 

verschijnen. Voor de herdruk – in één band 

– wordt door drs. Sjoerd de Meer een 

nieuwe inleiding geschreven, waarin hij de 

ontstaansgeschiedenis van dit deel in de 

Linschotenreeks nader zal belichten. 

Hoewel herdrukken uit de reeks eigenlijk 

nooit officieel worden gepresenteerd, is het 

de bedoeling dit deel ten doop te houden 

op 11 oktober aanstaande in Hoorn bij de 

najaarsbijeenkomst van de Kaap Hoorn-

Vaarders. Leden van de Linschoten-

Vereeniging zullen hierover t.z.t. nadere 

informatie ontvangen. Daar het deel geen 

reguliere jaaruitgave is – dat wordt deel 

114 over Hendrick Brouwer – zal het na 

verschijnen voor gewone én voor plusleden 

tegen ledenprijs verkrijgbaar zijn. 

 

Speciale ledenactie! 
Deel 49 was al sinds jaar en dag uitver-

kocht, maar dat geldt niet voor alle delen. 

De Linschoten-Vereeniging heeft van een 

aantal delen nog exemplaren in voorraad 

en de komende bijeenkomst in Enkhuizen 

leek het bestuur een mooie aanleiding om 

een aantal delen tijdelijk met extra korting 

op de – toch al schappelijke – ledenprijs 

aan te bieden. Bij deze Nieuwsbrief is een 

bestelformulier gevoegd, waarop u uw 

keuze kunt aangeven. Na ontvangst van uw 

bestelling krijgt u een nota toegezonden. 

Komt u op 13 juni naar Enkhuizen? De 

bestelde delen liggen dan voor u klaar. 

Wilt u ze per post thuis ontvangen? Dat 

kan ook, maar dan moeten wij wel de 

daarmee gemoeide kosten doorberekenen. 
 

Colofon 
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http://www.kaaphoorn400.nl/

