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LINSCHOTEN-VEREENIGING 
 

NIEUWSBRIEF  2008 – I 
 

 
L.S. 
Zaterdag 14 juni aanstaande vindt in 
Museum Meermanno-Westreenianum in 
Den Haag de honderdste algemene leden-
vergadering van de Linschoten-Vereeni-
ging plaats. Daarmee wordt het startschot 
gegeven voor een najaar vol activiteiten 
die zullen plaatsvinden in het kader van het 
eeuwfeest van de vereniging. Na de 
vergadering zal de jubileumuitgave Reizen 
door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-
Vereeniging (1908-2008) worden gepre-
senteerd: een speciale publicatie waarin de 
geschiedenis en activiteiten van de 
Linschoten-Vereeniging worden belicht, de 
ontwikkeling van het reisverhaal in de 17de 
eeuw wordt geschetst en waarin korte 
samenvattingen worden gegeven van alle 
tot nu toe verschenen delen in de reeks 
Werken van de Linschoten-Vereeniging. 
Het bestuur hoopt dat de leden in groten 
getale gehoor zullen geven aan de uitnodi-
ging voor deze bijeenkomst, die bij deze 
Nieuwsbrief is bijgesloten. U kunt zich 
aanmelden per mail, per telefoon of door 
inzending van de antwoordstrook onderaan 
de Nieuwsbrief.  

 
Jubileumactiviteiten 
De presentatie van Reizen door de eeuwen 
heen is de eerste van een reeks activiteiten 
die het eeuwfeest van de Linschoten-
Vereeniging luister bij moeten zetten. De 
tweede helft van dit jaar heeft nog meer in 
petto. Hieronder volgt een kort overzicht. 
 
Collegereeks Zeegeschiedenis 
Dit najaar wordt voor de twintigste maal 
door de afdeling Zeegeschiedenis van het 
Instituut voor Geschiedenis van de 
Universiteit Leiden een reeks hoorcolleges 
georganiseerd. De reeks sluit ditmaal aan 
bij het honderdjarig bestaan van de 
Linschoten-Vereeniging. In de college-
reeks komen diverse aspecten van oude 
reisverhalen en scheepsjournalen aan de 
orde, zoals de cartografie en de ontwikke-
ling van de kennis van de navigatie. Voorts 
wordt ingegaan op de geschiedenis van de 
Linschoten-Vereeniging en op de ontwik-
keling van het reisverhaal. Bovendien 
zullen enkele bezorgers van reisverhalen in 
de serie aan het woord komen en wordt 
aandacht besteed aan nieuwe bronnen voor 
reizen overzee.  

================================================================ 
AANMELDING JAARVERGADERING / PRESENTATIE REIZEN DOOR DE EEUWEN HEEN, 

ZATERDAG 14 JUNI 2008, MUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM, DEN HAAG 
 
Ondergetekende, 
 
Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

  Zal met …… personen de jaarvergadering en de presentatie van de jubileumuitgave bijwonen  
  Zal met …… personen uitsluitend de presentatie van de jubileumuitgave 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 2007, financieel verslag) per post. 
S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres.
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Nadere informatie over de collegereeks is 
te vinden op de website van de Linschoten-
Vereeniging of op te vragen bij de 
secretaris. 
Geïnteresseerden die niet bij een universi-
teit staan ingeschreven en die belangstel-
ling hebben voor dit thema, kunnen als à la 
carte studenten de colleges bijwonen. De 
kosten bedragen € 220. Voor aanmelding 
kan men zich wenden tot Studiepunt 
Letteren, A la carte, Cleveringaplaats 1, 
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Voor 
inlichtingen en inschrijfformulieren: www. 
alacarteletteren.nl. Het is ook mogelijk om 
via deze website direct in te schrijven. Let 
wel op de deadline bij inschrijvingen, uw 
inschrijving moet voor 25 augustus 
geschieden. Voor nadere inlichtingen over 
het à la carte onderwijs kunt u terecht bij 
mevr. drs. Laura Herrero: 
alacarte@let.leidenuniv.nl of tel. Telefoon: 
071 527 6485. Voor inlichtingen over de 
inhoud van het college kan men zich 
wenden tot prof. F.S. Gaastra:  
F.S.Gaastra@let.leidenuniv.nl. 
 
Jubileumtentoonstelling 
In samenwerking met de Bibliotheek van 
de Universiteit Leiden zal van november 
2008 tot januari 2009 een speciale 
tentoonstelling van tekeningen, kaarten en 
delen uit de reeks Werken worden gewijd 
aan honderd jaar Linschoten-Vereeniging.  
 
Symposium 
Op maandag 3 november wordt in het 
Maritiem Museum Rotterdam een 
symposium gehouden over de geschiedenis 
van het reisverhaal. Tevens zal dan deel 
107 uit de reeks Werken worden 
gepresenteerd over Maurits Ver Huells 
Herinneringen van eene reis naar de Oost-
Indiën. Aan Ver Huell zal in het museum 
tevens een tentoonstelling worden gewijd. 
 
Aanbieding aan de leden 
Bij KITLV Press verschijnt een extract uit 
een journaal van Gijsbert Heeck (1619-
1669) was een medicus in diens van de 

VOC. Tijdens zijn derde reis naar de Oost 
hield hij een journaal bij, waarvan de 
passages over Siam nu in een bewerkte en 
geannoteerde uitgave zijn verschenen. De 
bewerkte tekst is in het Engels, de 
originele transcriptie in het Nederlands. De 
uitgave is een initiatief van een aantal 
Thaise en Nederlandse wetenschappers om 
Nederlandse bronnenuitgaven over Siam 
uit de VOC-periode nader te ontsluiten. De 
inleiding is van prof. B.J. Terwiel   
Leden van de Linschoten-Vereeniging 
kunnen het boek tegen een korting van 
25% bestellen. Zij betalen dan € 13,50 in 
plaats van € 17,50 (exclusief € 2,20 porto) 
Het boek kan ook worden afgehaald bij 
KITLV Uitgeverij in Leiden. Nadere  
informatie is te vinden op de website 
www.linschoten-vereeniging.nl.  
 
A TRAVELLER IN SIAM IN THE YEAR 1655 
Extracts from the journal of Gijsbert Heeck 
Translated and introduced by Barend Jan 
Terwiel – vi+124 pp., geïllustreerd, en  met 8 
pp. full-colour uitklappagina's  
 
Informatievoorziening aan de leden 
Zoals u in de bijgesloten uitnodiging heeft 
kunnen lezen, worden het concept-verslag 
van de ledenvergadering van 14 juli 2007 
en het concept-jaarverslag over 2007 in de 
komende weken op de website van de 
Vereeniging 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 
2007 en de begroting voor 2008 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. 
Leden die nu nog de papieren nieuwsbrief 
ontvangen maar deze voortaan per mail 
willen krijgen, wordt verzocht hun 
emailadres door te geven aan de secretaris.  
 
Colofon 
© Linschoten-Vereeniging, 2008 


