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LINSCHOTEN-VEREENIGING 
 

NIEUWSBRIEF  2007 – I 
 

 
L.S. 
Op 7 juli aanstaande – eerder dan u de 
afgelopen jaren van ons gewend was – 
houdt de Linschoten-Vereeniging haar 99ste 
algemene ledenvergadering. De 
bijeenkomst heeft een bijzonder karakter 
door de presentatie van Tresoor III, de 
beredeneerde index op de delen 51 t/m 100 
uit de serie Werken van de Linschoten-
Vereeniging. Het bestuur hoopt dat de 
leden in groten getale gehoor zullen geven 
aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst, 
die bij deze Nieuwsbrief is bijgesloten. U 
kunt zich aanmelden per mail, per telefoon 
of door inzending van de antwoordstrook 
onderaan deze Nieuwsbrief.  
 
Jaarvergadering 2007 
De Vereeniging is op 7 juli om diverse 
redenen te gast van de Koninklijke 
Bibliotheek. Naast de goede 
bereikbaarheid met openbaar vervoer – een 
steeds zwaarder wegend argument bij het 
organiseren van bijeenkomsten als deze – 
moet de keuze van de locatie ook gezien  

 
  
worden als een blijk van waardering voor 
Tresoor-samensteller Peter de Bode, die 
jaren van noeste arbeid nu bekroond ziet 
met de publicatie van zijn werk. Het 
bestuur van de Linschoten-Vereeniging is 
KB-directielid en oud-Linschotenvoorzitter 
Perry Moree dan ook zeer erkentelijk dat 
hij met grote ruimhartigheid zijn “oude 
club” gastvrijheid wil verlenen.   
 
De Verdieping van Nederland 
Als u op 7 juli de jaarvergadering of de 
presentatie van Tresoor III bijwoont, kunt 
u gelijk de gelegenheid te baat nemen de 
interessante tentoonstelling De Verdieping 
van Nederland te bezoeken die doorlopend 
in de Koninklijke Bibliotheek wordt 
gehouden. Honderden topstukken uit de 
collectie van de KB en het Nationaal 
Archief zijn in een wisselende presentatie 
te zien en bieden samen een beeld van tien 
eeuwen Nederlandse geschiedenis. 
De Verdieping van Nederland is te vinden 
op de eerste verdieping van het 
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Ondergetekende, 
 
Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de jaarvergadering en presentatie van Tresoor III bijwonen  
 Zal met …… personen uitsluitend de presentatie van Tresoor III 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 2006, financieel verslag) per post. 
S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres.
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verbindingsgebied tussen de Koninklijke 
Bibliotheek en het Nationaal Archief en is 
op zaterdag tot 17.00 uur geopend. 
Zie voor verdere informatie de website: 
www.deverdiepingvannederland.nl.  
 
Informatievoorziening aan de leden 
Zoals u in de bijgesloten uitnodiging heeft 
kunnen lezen, zullen bij wijze van 
experiment het concept-verslag van de 
ledenvergadering van 30 september 2006 
en het concept-jaarverslag over 2006 in de 
weken voorafgaand aan de vergadering van 
7 juli op de website van de Vereeniging 
worden gepubliceerd. Op die manier 
kunnen de leden zich bij voorbaat op de 
hoogte stellen van de stukken die ter 
vergadering door de leden moeten worden 
vastgesteld. Het financiële verslag over 
2006 en de begroting voor 2007 staan niet 
op de website; deze kunnen op verzoek per 
email of per post worden toegezonden. U 
kunt uw wensen dienaangaande aankruisen 
op de antwoordstrook op de voorzijde van 
deze Nieuwsbrief. 
Het bestuur wil so wie so inspelen op de 
mogelijkheden die email biedt om de leden 
sneller en beter op de hoogte te stellen van 
de activiteiten van de Vereeniging, als 
aanvulling op – of wellicht op termijn 
vervanging van – de periodiek 
verschijnende papieren Nieuwsbrieven. 
Leden die deze ontwikkelingen willen 
volgen, wordt verzocht hun emailadres 
door te geven aan de secretaris.  
 

Contributie voor 2007 
Onlangs heeft u van de penningmeester de 
contributienota voor 2007 ontvangen. Hij 
heeft alvast een voorschot genomen op de 
bovengeschetste ontwikkelingen door een 
deel van de leden de nota per email toe te 
zenden. Uiteraard heeft u uw bijdrage per 
omgaande voldaan, maar voor het geval 
dat één en ander toch aan uw aandacht 
mocht zijn ontsnapt, wordt u vriendelijk 
verzocht uw bijdrage voor 2007 alsnog 
snel te voldoen.  
 
Presentatie deel 106 
Inmiddels is ook de datum vastgesteld voor 
de presentatie van deel 106 uit de serie 
Werken van de Linschoten-Vereeniging.  
Het deel handelt over de reis in 1637 van 
toekomstig gouverneur-generaal Gustaaf 
Willem baron van Imhoff naar Cochin. 
Noteert u vast: zaterdag 24 november a.s. 
Locatie: Historisch Museum Amsterdam. 
 
Jubileumviering 2008 
Het eeuwfeest werpt zijn schaduwen reeds 
vooruit. Diverse activiteiten staan op 
stapel, waaronder een themanummer van 
het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, een 
vernieuwde website, een symposium en 
een speciale uitgave in de reeks Werken. 
Meer daarover tijdens de jaarvergadering 
op 7 juli. Wij rekenen op uw komst! 
 
Colofon 
© Linschoten-Vereeniging, 2007 
 

 
 
 

Heeft u Tresoor III  niet bij voorintekening besteld? 

Heeft u daar wellicht spijt van? 

Geen nood: Tresoor III  is tijdens de presentatie op 7 juli aanstaande 

verkrijgbaar voor de speciale ledenprijs van € 85,= 

U heeft het boek dan gelijk in huis  

en u spaart verzendkosten uit! 


