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NIEUWSBRIEF  2015 – III 

 

 

L.S. 

Nauwelijks heeft de vorige Nieuwsbrief 

het licht gezien of de volgende – derde – 

Nieuwsbrief van dit jaar kondigt zich 

alweer aan – én het tweede Linschoten-

deel dat in 2015 bij de Walburg Pers 

verschijnt. Na de succesvolle presentatie 

van Voorbij het eind van de wereld in 

Hoorn op 11 oktober jongstleden zal op 

zaterdag 21 november a.s. in Amersfoort 

het nieuwe jaardeel uit de reeks Werken 

worden gepresenteerd, getiteld Goud en 

Indianen. Het journaal van Hendrick 

Brouwers expeditie naar Chili in 1643. 

 

Waarom Amersfoort? 
Een terechte vraag, want Amersfoort was 

bepaald niet het vertrekpunt van Hendrick 

Brouwer, zoals Hoorn dat voor Jacob le 

Maire en Willem Cornelisz. Schouten was. 

In Amersfoort is echter een van de onder-

delen gevestigd van de Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed (RCE), de dienst die 

zorg draagt voor de bescherming van wat 

wel het “materiële en immateriële cultureel 

erfgoed” wordt genoemd: monumenten, 

landschappen en archeologische vondsten. 

Onder die laatste noemer valt ook het 

maritiem-historisch erfgoed en dat is het 

 

 

onderwerp van de lezing die aan de presen-

tatie van deel 114 voorafgaat. Archeoloog 

Martijn Manders van de RCE zal ingaan op 

verschillende Nederlandse scheepswrakken 

die in het buitenland zijn gevonden en die 

door het Maritiem Programma van de Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed worden 

beheerd. Speciale aandacht zal gaan naar de 

wrakken in Zuid-Amerika – en daarmee zijn 

we weer terug bij Hendrick Brouwer! 

De presentatie zal plaatsvinden in het vorig 

jaar geopende Eemhuis, het nieuwe culturele 

centrum van Amersfoort, waarin vier instel-

lingen onder één dak zijn verenigd. Het 

Eemhuis is een architectonisch hoogstandje 

van het Nederlandse architectenbureau 

Neutelings Riedijk, dat ook tekende voor het 

ontwerp van het MAS in Antwerpen.  

 

Presentatie Voorbij het eind van de wereld 
Tijdens de drukbezochte jaarbijeenkomst 

van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-

Vaarders – met ook een aantal trouwe 

Linschotenleden in het publiek – werd in de 

Oosterkerk in Hoorn de herdruk van deel 49 

ten doop gehouden. Na inleidingen door de 

historici (en Linschotenleden) Dirk Tang en 

Sjoerd de Meer (auteur van de nieuwe inlei- 
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ding op dit deel) werd het eerste exemplaar 

van Voorbij het eind van de wereld over-

handigd aan de heer K.W.A. Engelbrecht, 

kleinzoon van een van de bezorgers van de 

oorspronkelijke uitgave. 

In het verleden is wel vaker een gezamen-

lijke presentatie met een verwante andere 

vereniging of stichting gehouden en ook 

ditmaal bleek de formule een succes. Voor 

herhaling vatbaar!  

Voorbij het eind van de wereld. De ontdek-

kingsreis van Jacob le Maire en Willem 

Cornelisz. Schouten, 1615-1617 is voor 

leden van de Linschoten-Vereeniging ver-

krijgbaar voor de speciale ledenprijs van 

€ 51,90 (winkelprijs € 74,14).  

 

Maritieme Miniaturen 
Het zijn echt niet uitsluitend dikke boeken 

die de aandacht van de lezer verdienen. 

Onlangs is deel 1 in de serie Maritieme 

Miniaturen verschenen: Ontmoeting met 

een bewoner van Otaheite, door Captain 

Cook overgebracht. De Middelburgse kapi-

tein Johan Splinter Stavorinus ontmoette in 

oktober 1770 in Batavia een Polynesiër die 

door James Cook tijdens zijn reis met de 

‘Endeavour’ was meegenomen. Het voorval 

beslaat in Stavorinus’ reisjournaal slechts 

enkele alinea’s (het hele boekje telt slechts 

enkele bladzijden), maar de ontmoeting 

tussen twee culturen biedt onverwacht veel 

stof tot overdenken. De reeks Maritieme 

Miniaturen verschijnt onregelmatig, in een 

oplage van 50 genummerde exemplaren. 

Voor de ware liefhebber! Meer informatie: 

www.walgvogel.nl. 

 

Michiel van Groesen hoogleraar 

Zelf zal hij de laatste zijn om er prat op te 

gaan, maar met enige trots meldt het 

bestuur van de Linschoten-Vereeniging dat 

voorzitter Michiel van Groesen met ingang 

van 1 september jongstleden Henk den 

Heijer is opgevolgd als hoogleraar Zee-

geschiedenis aan de Universiteit Leiden. 

Met drie (oud)voorzitters werkzaam bij één 

instituut is de band tussen Vereeniging en 

universiteit nog nooit zo hecht geweest! 

Voorstelling Op Roet langs nootmuskaat, 

scheurbuik en andere ongemakken 
Tijdens de presentatie in Hoorn konden de 

aanwezigen een voorproefje krijgen van de 

wel heel bijzondere theaterproductie die in 

november in het kader van 400 jaar Kaap 

Hoorn zal worden gehouden. Op Roet biedt 

een onthutsend inkijkje in de duistere 

machinaties die koopman Isaac le Maire 

(althans volgens hemzelf) het onderspit 

deden delven tegen de Heeren XVII, Le 

Maires vroegere geestverwanten.  

  
   Foto Pieter Jan Klapwijk 

Zie voor het speelschema: www.op-roet.nl.  

 

Verzoek aan de leden 
Leden die de verenigingscorrespondentie 

nog per post toegezonden krijgen maar geen 

bezwaar hebben die voortaan per mail te 

ontvangen, wordt verzocht hun mailadres 

door te geven aan de secretaris. U spaart 

ons er veel werk en portokosten mee en u 

heeft de uitnodigingen sneller in huis! 
 

Colofon 
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