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L.S. 

De Linschoten-Vereeniging kent veel 

leden die over een ruime mate van geduld 

beschikken. Dat is plezierig, maar 

natuurlijk niet de bedoeling. Het bestuur is 

dan ook bijzonder verheugd te kunnen 

melden dat uw geduld niet langer op de 

proef hoeft te worden gesteld. Op zaterdag 

30 september a.s. verschijnt namelijk het 

verlate deel 115, Terug naar de Oost. De 

reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 

1654-1656. Dit deel bevat de lotgevallen 

van de in Bunschoten geboren 

scheepschirurgijn Gijsbert Heeck (1619-

1669), die in dienst van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie tot driemaal toe 

naar Azië reisde. Het door Heeck 

samengestelde, maar helaas onvoltooid 

gebleven verslag van zijn derde en laatste 

reis is bewaard gebleven en bevindt zich in 

het Nationaal Archief in Den Haag. Hier, 

in het National Archief dus, vindt de 

boekpresentatie plaats.  

 

Afscheid van een monument 

Tijdens de 109
de

 ledenvergadering in het 

Maritiem Museum Rotterdam op 10 juni 

jongstleden nam de Linschoten-

Vereeniging afscheid van secretaris Pieter 

Jan Klapwijk. Na drie bestuurstermijnen, 

twaalf jaar ‘trouwe dienst’, kwam er een 

einde aan zijn bestuurslidmaatschap. 

Voorzitter Michiel van Groesen dankte 

Pieter Jan die altijd een grote steun en  

toeverlaat  was voor hem en ook voor de 

eerdere voorzitters die hij diende. Hij 

roemde Pieter Jans heldere en bloemrijke 

brieven, waarin hij steeds de juiste 

stijlmiddelen gebruikte, vaak mild en  

 

 

minzaam, soms ironisch en scherp. Pieter 

Jan was volgens Van Groesen ‘de 

allerbeste secretaris van de hele wereld’. 

Betrokken bij vele delen van de serie was 

hij zelf een van de bezorgers van deel 107, 

Herinnering aan een reis naar Oost-Indië. 

Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver 

Huell, 1815-1819. Met zijn opvolger Ron 

Brand blijft het secretariaat in Rotterdamse 

handen. 

Foto Ron Brand 

 

Linschoten-Penning 2017 

Tijdens de laatstgehouden 

ledenvergadering werd ook de Linschoten-

Penning 2017 uitgereikt aan Prof. dr. 

Louwrens Hacquebord, dé Nederlandse 
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poolonderzoeker op dit moment, Louwrens 

Hacquebord komt sinds 1979 in het 

Arctisch gebied en is na een lange carrière 

als archeoloog, fysisch geograaf en 

poolonderzoeker sinds 2013 emeritus-

hoogleraar Arctische en Antarctische 

studiën en voormalig directeur van het 

Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Met de toekenning van de 

Linschoten-Penning 2017 roemt de jury 

Hacquebord voor zijn onderzoek en zijn 

gehele oeuvre en spreekt het bestuur van 

de Linschoten-Vereeniging zijn erkenning 

uit voor de wijze waarop hij het 

poolonderzoek, de vroegere en recente 

walvisvaart en het reizen naar de ijzige 

streken onder de aandacht heeft gebracht.  

Foto Pieter Jan Klapwijk 

 

Hacquebords onderzoek raakt niet alleen 

de reizen van vroeger, maar ook aan de 

issues van nu, want het Noordpoolgebied 

staat onder druk en is tegenwoordig volop 

in de internationale aandacht. De 

opwarming van de aarde is daar het beste 

zichtbaar. Voortdurend laverend tussen 

economisch gewin en de kwetsbaarheid 

van het poolgebied laat hij zien dat door 

het ingrijpen van de mens ecosystemen en 

het klimaat veranderen, de zeespiegel 

stijgt. Als laureaat van de Linschoten-

Penning past Hacquebord geheel in de lijn 

van de afgelopen jaren om deze uit te 

reiken aan mensen en instanties die op een 

wetenschappelijke manier met reizen en 

het reisverhaal actief zijn, maar die een 

lastig onderwerp ook voor een breed 

publiek voor het voetlicht kunnen brengen. 

 

Symposium Verre Forten, Vreemde 

Kusten  

Op vrijdagmiddag 29 september a.s. – een 

dag eerder dus dan de boekpresentatie van 

Terug naar de Oost – vindt van 13.00 tot 

17.00 uur – (eveneens) in het Nationaal 

Archief in Den Haag een symposium 

plaats met het thema Verre Forten, 

Vreemde Kusten. 

Dit symposium wordt georganiseerd 

vanwege het verschijnen van de 

handelseditie van het gelijknamige boek, 

dat verscheen onder auspiciën van de 

Stichting Menno van Coehoorn en is 

uitgegeven door Sidestone Press.  

Aanmelden geschiedt door middel van een 

e-mail bericht te sturen naar 

symposium@coehoorn.nl en aan te geven 

met hoeveel personen u komt en namens 

welke organisatie u het symposium wilt 

bijwonen. Het maximum aantal deelnemers 

is 70. Ongeveer een week voor aanvang 

van het symposium ontvangt u een 

bevestiging met daarbij aanvullende 

informatie over het symposium. 

 

Boekuitgave 

Bij Uitgeverij Verloren in Hilversum 

verscheen recent onder redactie van 

Lodewijk Wagenaar en Nel Klaversma.de 

uitgave Het Journaalboek van Johannes 

Timmers, anno 1784. Het persoonlijke 

reisverslag van Johannes Timmers, die in 

1781 dienst nam bij de Verenigde Oost-

Indische Compagnie, is in twee versies 

overgeleverd. De bezorgers voegden er een 

inleiding aan toe met de historische 

achtergronden. De twee handschriften 

worden sinds 1998 bewaard in de collectie 

van het Amsterdam Museum.
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AANMELDING PRESENTATIE DEEL 115, TERUG NAAR DE OOST. DE REIS VAN 

VOC-CHIRURGIJN GIJSBERT HEECK, 1654-1656 – ZATERDAG 30 SEPTEMBER 2017, 

NATIONAAL ARCHIEF, DEN HAAG 
 

Ondergetekende, 

 

Naam: 

Adres:       

Postcode/plaats: 

Handtekening: 

 

Zal met …… personen de presentatie van Terug naar de Oost bijwonen. 

 

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

onderstaand adres. U kunt zich ook aanmelden met opgave van het aantal personen via een e-

mail bericht aan de secretaris: secretaris@linschoten-vereeniging.nl 

 
Colofon 

© Linschoten-Vereeniging, 2017 
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