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LINSCHOTEN-VEREENIGING 
 

NIEUWSBRIEF  2017 – I 

 

 

L.S. 

Wat hebben André Kuipers, Jan Huygen 

van Linschoten, Maria Sybilla Merian, 

Georg Rumphius, en Peter Kolbe met 

elkaar gemeen? Haalt de Linschoten-

Vereeniging de opgelopen achterstand in 

uitgaven nog dit jaar weer in? En wat doet 

dat paard daar, hangend in die kraan op de 

kade?  

Prikkelende vragen, waarop u tijdens en na 

de honderdnegende ledenvergadering van 

de Linschoten-Vereeniging op zaterdag 10 

juni aanstaande een antwoord zult krijgen. 

De bijeenkomst vindt plaats in het Mari-

tiem Museum Rotterdam, waar momenteel 

de expositie Expeditie Knappe Koppen 

wordt gehouden. En die knappe koppen 

zijn de vijf bovengenoemde personen, die 

niet zozeer voor financieel gewin de 

wereld verkenden (André Kuipers vanuit 

de ruimte), maar uit een behoefte aan 

kennis over vreemde streken, vreemde 

volken en vreemde natuurverschijnselen.  

 

 

Expeditie Knappe Koppen is gewijd aan 

deze combinatie van reizen en weten-

schapsbeoefening. Veel meer daarover 

hoort u op 10 juni van de samenstelster van 

de expositie, conservator Irene Jacobs. 

 

Maritiem Museum Rotterdam 

Leden van de Linschoten-Vereeniging zul-

len overigens niet te klagen hebben over de 

aandacht die het Maritiem Museum aan het 

werkterrein van de Vereeniging schenkt. 

Behalve een hoofdrol voor Van Linschoten 

in de tentoonstelling Knappe Koppen prijkt 

ook in de expositie Topstukken een exem-

plaar van het Itinerario. De wereldkaart 

van Blaeu uit 1646, met daarop de reis van 

Schouten en Le Maire (bekend van het 

stofomslag van de herdruk van deel 49) is 

eveneens op deze expositie te zien, zoals 

ook de Mercatoratlas uit 1569 en een aan-

tal andere unieke kaarten uit de collectie. 

Een tentoonstelling om bij weg te dromen! 

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

AANMELDING LEDENBIJEENKOMST EN JAARVERGADERING, 

ZATERDAG 10 JUNI 2017, MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM 
 

Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de ledenbijeenkomst en jaarvergadering bijwonen 

 Stelt prijs op toezending van het financieel verslag per email  

 Stelt prijs op toezending van de conceptstatuten per email 

op het volgende mailadres: …………………….@............................... 

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

jaarvergadering, verslag over 2016, financieel verslag, conceptstatuten) per post. 

 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres. 
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Meer hedendaags georiënteerde bezoekers 

van het Maritiem Museum kunnen zich 

laten onderdompelen in de eind vorig jaar 

geopende Offshore Experience, waarbij de 

bezoeker midden op zee op een offshore-

platform staat, de wind door zijn haren 

voelt, het gedreun van helikopters ervaart 

en kennis kan maken met alle facetten van 

deze specifieke maritieme bedrijfstak.  

Leden die belangstelling hebben voor het 

nabije maritieme verleden van Rotterdam 

kunnen een wandeling maken over het 

buitenterrein en de schepen bewonderen 

die in de museumhaven liggen afgemeerd. 

Sommige schepen zijn op vertoon van uw 

toegangskaartje opengesteld voor museum-

bezoekers. En probeert u vooral ook eens 

de onlangs gelanceerde Maritiem Museum 

App, die uw bezoek verlevendigt met 

nadere informatie, beeld en geluid en die u 

de veranderingen in de Rotterdamse haven 

van de afgelopen eeuw laat ondergaan. 

 

Ondertussen, elders in Nederland… 

De fascinerende tentoonstelling Goede 

Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 

1600 is nog tot en met 21 mei a,.s. in het 

Rijksmuseum te zien. Alleen al de tekenin-

gen van Robert Gordon maken een bezoek 

aan deze expositie de moeite waard. 

Museum Het Prinsenhof te Delft presen-

teert tot en met 9 juli a.s. de expositie 

Verboden Porselein – Exclusief voor de 

keizer, waarin het exclusief voor het Chi-

nese keizerlijke hof vervaardigde Ming-

porselein centraal staat. Dit porselein, meer 

dan vijfhonderd jaar oud, vormde de inspi-

ratiebron voor het beroemde Delftsblauwe 

aardewerk, dat op zijn beurt ook weer de 

wereld veroverde. Een vruchtbare wissel-

werking tussen China en Nederland, met 

veel bijzondere archeologische objecten 

die voor het eerst buiten Azië te zien zijn.  

De culturele uitwisseling tussen Nederland 

en China vormt ook het onderwerp van de 

intrigerende tentoonstelling Barbaren & 

Wijsgeren in het Frans Halsmuseum te 

Haarlem, waarin het beeld van China in het 

Nederland van de Gouden eeuw aan de 

orde komt. Deze tentoonstelling duurt nog 

tot en met 20 augustus. 

Zie de websites van de respectievelijke 

musea voor verdere informatie. 

 

Linschotenpenning 2017 voor Louwrens 

Hacquebord 
Tijdens de ledenvergadering van 10 juni 

zal voor de dertiende maal de Linschoten-

penning worden uitgereikt. Dit jaar is de 

laureaat prof. dr. Louwrens Hacquebord, 

sinds 2013 emeritus-hoogleraar Arctische 

en Antarctische studiën en voormalig 

directeur van het Arctisch Centrum van 

de Rijksuniversiteit Groningen. Professor 

Hacquebord is in brede kring bekend 

geworden door zijn onderzoek naar de 

17de eeuwse walvisvaarders-nederzetting 

Smeerenburg op Spitsbergen en naar het 

Behouden Huys van Willem Barentsz en 

Jacob van Heemskerk op Nova Zembla, 

maar heeft daarnaast nog talloze andere 

publicaties op zijn naam staan. Professor 

Hacquebord ontvangt de Linschotenpen-

ning 2017 voor zijn vele activiteiten en 

verdiensten op het gebied van de kennis 

van het Arctisch en Antarctisch gebied. 

 

Bestuurswisseling 
Het verenigingsbestuur zal enkele wijzi-

gingen ondergaan. Als nieuw bestuurslid 

zal worden voorgedragen Carolien Stolte 

uit Leiden. Carolien is gespecialiseerd in 

de geschiedenis van India en is werkzaam 

als universitair docent aan de Universiteit 

Leiden, waar ze in 2013 promoveerde. 

Carolien is verder onder meer managing 

editor van het door de Cambridge Univer-

sity Press uitgegeven tijdschrift Itinerario 

– en met zo’n titel zijn we weer helemaal 

terug bij Jan Huygen van Linschoten! 

Tenslotte: verenigingssecretaris Pieter Jan 

Klapwijk stelt zich na drie termijnen niet 

meer herkiesbaar en zal het bestuur 

verlaten. Bestuurslid Ron Brand neemt de 

vulpen van hem over. Het secretariaat blijft 

daarmee binnen de muren van het 

Maritiem Museum Rotterdam. 
Colofon 
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