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Op het moment dat ik deze nieuwsbrief ver-

schijnt, lijken de besmettingen als gevolg van 

het coronavirus terug te lopen of althans niet 

meer zo hevig te zijn. Langzaam keert de 

wereld weer terug uit een ‘digitaal kluize-

naarschap’, zoals iemand de periode onlangs 

omschreef. Het leven, zoals we gewend wa-

ren, keert weer terug en lijkt het of alles weer 

normaal is. Of dat echt zo is, weten we nog 

niet. Hopelijk hebben we uit de coronacrisis 

een les getrokken, want de waarschuwingen 

zijn er nog steeds en mogelijk zijn we dus 

nog niet verlost van het virus. Inmiddels gaat 

de aandacht van de wereld wel alweer uit 

naar andere zaken uit, zoals de oorlog in Oe-

kraïne. Misschien moeten we dus nog maar 

even geduld hebben en rustig afwachten hoe  

 

een en ander zich ontwikkelt. Voor de leden 

van de Linschoten-Vereeniging geldt natuur-

lijk dat we met Erasmus allemaal reizigers 

zijn in deze wereld en geen bewoners. En 

reizen kunnen we door in onze respectabele 

en onvolprezen serie steeds weer een ander 

deel uit de kast te halen om ons daardoor te 

laten meevoeren. 

In deze nieuwsbrief krijgt u weer wat nieuws 

voorgeschoteld over het reilen en zeilen van 

de Vereeniging, zoals een terugblik op de 

boekpresentatie van de delen 119 en 120, de 

uitnodiging voor de algemene ledenvergade-

ring en volgende boekpresentatie op 25 juni 

in Amsterdam en enkele aankondigingen van 

nieuw verschenen publicaties op het gebied 

van het historisch reisverhaal. 

 

Terugblik boekpresentatie deel 119 en 120 

Ongeveer 50 leden togen op zaterdag 12 

maart jl. naar Naturalis Biodiversity Center 

in Leiden voor de presentatie van de delen 

119 en 120 in onze reeks over de reisdagboe-

ken en natuurtekeningen van Pieter van Oort. 

Nadat deel 119 al digitaal was gepresenteerd 

tijdens de online bijeenkomst op 12 juni 2021 

kon het project nu formeel én fysiek worden 

afgesloten op de locatie die daarvoor het 

meest geschikt is. In de collectie van Natura-

lis worden immers de originele documenten 

van Pieter van Oort bewaard. Na inleidingen 

door de bezorgers, Andreas Weber en Sylvia 

van Zanen, waarin zij lieten zien dat Van 

Oort (1804-1834), niet alleen een boeiend 

schrijver, maar ook een van de meest geta-

lenteerde natuurtekenaars van de negentiende 
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eeuw was, nam sectordirecteur Collectie Eva 

van der Veer van Naturalis de eerste exem-

plaren van de beide delen in ontvangst. 

De bezorgers samen met sectordirecteur Eva van der Veer. Foto: 

Carolien Stolte 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Enkele geïnteresseerde leden van de Linschoten-Vereeniging bekij-

ken de geschriften en tekeningen van Pieter van Oort aandachtig. 

Foto: Carolien Stolte. 

Pieter van Oort reisde met enkele weten-

schappers in 1826 in opdracht van koning 

Willem I naar Nederlands-Indië (Indonesië).  

Als tekenaar van de Natuurkundige Commis-

sie bracht hij de flora, fauna en geografie van 

de Indische archipel in kaart. Na de inleidin-

gen  konden de aanwezigen nog enkele stuk-

ken van Pieter van Oort bewonderen, die 

speciaal voor de gelegenheid uit het depot 

tevoorschijn waren gehaald. Een borrel be-

sloot deze zeer geslaagde bijeenkomst. 

 
Delen met ledenkorting 

In de vorige nieuwsbrief stond een bericht 

over het bestellen van pas verschenen, maar 

ook oudere delen in onze serie met ledenkor-

ting. Dat is nog steeds mogelijk! Plus-leden 

en Gewone leden kunnen online een deel 

bestellen met 30% korting bij uitgeverij 

Walburg Pers. Wie als lid een deel wil bestel-

len, kan dat als volgt doen. Ga naar de web-

pagina http://www.walburgpers.nl/ en zoek 

het gewenste deel van de Werken van de 

Linschoten-Vereeniging. Naast de normale 

prijs staat ‘Bestel dit boek’. Klik op die knop. 

Vervolgens verschijnt een scherm waarop, 

onder de productomschrijving, ‘Kortingscode 

gebruiken’ staat. Klik daarop. In het volgen-

de scherm is de kortingscode in te vullen: 

LINKRT#61 (allemaal hoofdletters). Klik 

dan op de blauwe knop ‘Invoeren’. Vervol-

gens kan de besteller het boek met 30% kor-

ting bestellen. De besteller geeft naam, adres, 

postcode, woonplaats op en kiest een betaal-

wijze. Het boek wordt daarna zonder porto-

kosten thuisgestuurd. De leden kunnen op 

deze manier één boek voor de ledenprijs be-

stellen. 
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Komende bijeenkomst november 2022: 

boekpresentatie Spitsbergen Expeditie. 

Het jaar 2022 is voor de Linschoten-

Vereeniging een heel druk jaar. Hiervoor las 

u over de presentatie van de delen 119 en 120 

met betrekking tot Pieter van Oort. Dit zijn 

de delen die behoren bij het lidmaatschap 

over 2020. 

Op 25 juni wordt deel 121 gepresenteerd. In 

de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uit-

nodiging aan voor de ledenvergadering en de 

presentatie. Dat is dan het jaardeel van 2021. 

En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, 

wordt in november deel 122 gepresenteerd. 

Dat is een heel bijzonder verslag, want het is 

van een heel recente datum. Het betreft het 

logboek van de Nederlandse Spitsbergen 

Expeditie van 1968-1969. Daarmee wordt dit 

het eerste deel dat een verslag van een reis 

bevat die is gemaakt na de oprichting van de 

Linschoten-Vereeniging.  

Met de verschijning van dit deel, het jaardeel 

voor 2022, is dan de achterstand weer inge-

haald en zal naar verwachting vanaf 2023 

weer ieder jaar een deel verschijnen. 

 

Aanbieding: Reizen door de eeuwen heen 

In 2008 bestond de Linschoten-Vereeniging 

precies 100 jaar en ter gelegenheid daarvan 

verscheen de uitgave Reizen door de eeuwen 

heen. Honderd jaar Linschoten-Vereeniging 

(1908-2008), onder redactie van Henk den 

Heijer en Cees van Romburgh. Het zeer in-

formatieve boekje bevat onder meer een es-

say door emeritus hoogleraar Femme Gaastra 

over de historie van de Vereeniging en daar-

naast een korte beschrijving van de tot aan 

2008 verschenen delen. Op de website vindt 

u meer informatie over het boekje: 

https://www.linschoten-vereeniging.nl/ 

Het boekje is nog steeds verkrijgbaar via de 

Vereeniging, maar wordt nu aangeboden 

voor het luttele bedrag van € 10 per stuk in-

clusief verzendkosten. Wie interesse heeft 

voor een of meerdere exemplaren kan zich 

per e-mail melden bij de secretaris voor meer 

informatie. 

 

 
 

Morele beschouwingen en vleselijke lusten 

voorbij Kaap Hoorn. Journaal van een 

zeereis met het schip Stad Zierikzee II 

naar de westkust van Zuid-Amerika 

(1850-1852)  

Eind 2011 verscheen het journaal van een 

zeereis met de bark Stad Zierikzee II naar de 

westkust van Zuid-Amerika (1850-1852) 

door de Borsselse chirurgijn Petrus Gansel. 

De hertaling van dit journaal wordt bezorgd 

door ZB-medewerker Johan Francke en 

voorzien van een voorwoord door directeur 

Perry Moree. 

Gansel hield voor zijn familie gedurende de 

jaren 1844-1852 een journaal bij van de rei-

zen die hij naar Oost-Indië en Zuid-Amerika 

maakte. Deze handschriften zijn bij het Ko-

ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten-

schappen terechtgekomen. De journalen zijn 

ondergebracht in de handschriftencollectie 

van ZB Bibliotheek van Zeeland in Middel-

burg en inmiddels online beschikbaar. Dit 

prachtige journaal van een reis naar de west-

kust van Zuid-Amerika van Gansel (1850-

1852) is nu integraal hertaald en toegankelijk 

gemaakt voor een breed publiek. 
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Het boek is voorzien van illustraties. Morele 

beschouwingen en vleselijke lusten voorbij 

Kaap Hoorn is een uitgave van de ZB Biblio-

theek van Zeeland in Middelburg (PPF-

reeks). ISBN 978-90-72151-54-4 

 

Vijf jaren in Algiers. Het journaal van 

Thomas Hees 1675-1680 

Lang stond een uitgave van het journaal van 

Thomas Hees op de longlist van uitgaven van 

de Linschoten-Vereeniging. Uiteindelijk is 

het niet in onze serie verschenen, maar als 

een zelfstandige publicatie. 

Thomas Hees (1634-1693) was een Neder-

landse diplomaat, die actief was in de onder-

handelingen van de Staten-Generaal met de 

kapers van Barbarije. Hij werd vooral bekend 

door het portret dat Michiel van Musscher in 

1687 van hem schilderde (Rijksmuseum, 

Amsterdam), maar ook door het dagboek dat 

hij bijhield tijdens zijn eerste missie in Al-

giers. 

Gedurende de zeventiende eeuw vormden 

Barbarijse kapers een gevaar voor de Neder-

landse schepen op de Middellandse Zee. 

Honderden zeelieden van veroverde schepen 

werden als slaven meegenomen. Als wraak 

werd een aantal strafexpedities uitgerust. In  

1674 besloot Algiers dat het niet kon blijven 

vechten tegen alle Europese maritieme mo-

gendheden en riep de Staten-Generaal op een 

gezant te sturen om te onderhandelen over de 

voorwaarden voor een mogelijke vrede. De 

man die voor deze missie werd gekozen, was 

de arts Thomas Hees, die in 1675 naar Al-

giers werd gestuurd.  

Het duurde lang voordat Hees via onderhan-

delingen een garantie kreeg voor een stabiel 

vredesakkoord, waarvan hij de langdurige 

onderhandelingen in zijn dagboek beschreef. 

In 1682 en 1685 ging Hees nogmaals op mis-

sie. Na het einde van zijn diplomatieke loop-

baan vestigde hij zich weer in Amsterdam, 

waar Hees stierf in 1693. 

Vijf jaren in Algiers betreft het dagboek van 

Hees van zijn eerste periode in Algiers. Het 

boek is verschenen onder redactie van  

Paul Brood, Gerard van Krieken en Mehmet 

Tütüncü en is een uitgave van Verloren. 

ISBN 978-90-8704-992-8. 
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De laatste reis van de Mars en schout-bij-

nacht Willem Crul 

Eind 2021 verscheen in eigen beheer een 

boek van de hand van Arjen Buikstra en zijn 

dochter Anne Buikstra over de laatste reis 

van het Rotterdamse oorlogsschip Mars 

(1778-1781) en schout-bij-nacht Willem 

Crul.  

Het boek verhaalt over de belevenissen van 

dit schip en de bemanning aan de vooravond 

van de Vierde Engelse oorlog, waarbij een 

tropische orkaan, een zeeslag met de Engel-

sen en gevangenschap moet worden door-

staan.   

Het boek heeft als bijzonderheid dat het zich 

ook richt op de bemanning, van scheepsjon-

gen tot kapitein. Onder andere door genealo-

gisch onderzoek van de 418 bemanningsle-

den en door bijna 40 persoonlijke brieven, 

wordt er een beeld geschetst van wie er nu 

aan boord zaten van zo'n oorlogsschip en hoe 

het hen na deze ontberingen is vergaan. De 

laatste reis van de Mars en schout-bij-nacht 

Willem Crul is een uitgave van Wonka 

Books. ISBN 978-90-82737-32-5 

 

 
Colofon © Linschoten-Vereeniging, 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AVG 

Diverse keren is in de nieuwsbrief aandacht 

gevraagd voor de AVG, de Algemene Veror-

dening Gegevensbescherming. Deze is sinds  

25 mei 2018 van toepassing. Ook de Lin-

schoten-Vereeniging hanteert een privacybe-

leid, waarmee wij garanderen zorgvuldig en 

vertrouwelijk met uw persoonlijke gegevens  

om te gaan. Dit staat ook verwoord in de 

privacyverklaring, die op de website is ge-

plaatst. Zie: https://www.linschoten-

vereeniging.nl/nl/privacyverklaring.  

Het bestuur wil graag van alle leden explicie-

te toestemming voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens. Nog niet alle leden heb-

ben hiervoor de privacyverklaring op de 

website ingevuld en opgestuurd. Wie dat nog 

niet heeft gedaan, wordt van harte uitgeno-

digd dit alsnog te doen. Deze is te vinden via: 

https://www.linschoten-

vereeniging.nl/nl/gegevensverwerking 
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