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L.S. 
Het jubileumjaar is achter de rug en voor 
het bestuur van de Linschoten-Vereeniging 
betekent dat, na alle geslaagde activiteiten 
die in het kader van het honderdjarig 
bestaan hebben plaatsgevonden, weer 
business as usual. Zo is daar de jaarverga-
dering, die dit jaar op 6 juni a.s. gehouden 
wordt in het Regionaal Archief Leiden. De 
uitnodiging treft u bij deze nieuwsbrief 
aan. Voor het najaar staat alweer de 
presentatie van deel 108 op de rol. Meer 
bijzonderheden hierover treft u aan in deze 
Nieuwsbrief.   

De Linschoten-Vereeniging wijzigt koers 
Ter geruststelling: niet in beleidsmatig 
opzicht, maar met de onderwerpen van de 
twee (!) publicaties die dit jaar onder de 
vlag van de vereniging het licht zullen zien 
wordt de steven gericht naar het westen. 
Na India en Ceylon in deel 106 en 
Nederlands Indië in deel 107 is deel 108 
uit de reeks Werken van de Linschoten-
Vereeniging gewijd aan de Roteiro van 
Johannes de Laet, de beschrijving van de 
kustgebieden van Brazilië. Het deel wordt   

dit najaar gepresenteerd. Maar eerst 
verschijnt in juni een heruitgave van deel 
XXVI, De Stichting van New-York in Juli 
1625, in 1925 bezorgd door F.C. Wieder. 
De heruitgave van dit deel hangt samen 
met de herdenking van de aankomst van 
Henry Hudson bij het eiland Mana Hattan, 
dit jaar vierhonderd jaar geleden. Het 
programma van de jaarvergadering staat 
geheel in het teken van deze herdenking. In 
overleg met de Walburg Pers is besloten 
niet het uit 1609 daterende journaal van 
Robert Juet, tweede of derde stuurman op 
Hudsons schip de Halve Maen uit te geven, 
waarin Hudsons ontdekking staat 
beschreven  voor wie het weten wil: deel 
XIX uit de reeks Werken, verschenen in 
1921  maar het in velerlei opzicht veel 
aantrekkelijker  boek van Wieder, waarin 
vijf tot dan toe tamelijk onbekende docu-
menten uit de jaren 1624-1626 zijn gepu-
bliceerd. Zij werpen licht op de staatkun-
dige en stedebouwkundige inrichting van 
Nieuw-Amsterdam, de nederzetting op 
Manhattan. De documenten kwamen in 
1910 ter veiling bij het bekende Amster- 
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damse veilinghuis Frederik Muller & Co. 
F.C. Wieder was medewerker van dit 
veilinghuis. Hij bestudeerde de docu-
menten en ontdekte dat ze veel tot dan toe 
onbekende informatie bevatten over de 
ontstaansgeschiedenis en eerste jaren van 
de Nederlandse vestiging Nieuw-
Amsterdam. De documenten kwamen via 
een Amerikaanse koper uiteindelijk in de 
Huntington Library in Californië terecht, 
maar via Wieders in 1925 verschenen boek 
kwamen ze onder de aandacht van een 
breder publiek. De heruitgave van De 
Stichting van New-York in Juli 1625 zal 
tijdens de jaarvergadering worden 
gepresenteerd. Evenals de eerdere 
heruitgaven van de delen over Michiel de 
Ruyter en Piet Heyn is ook dit deel voor de 
leden tegen een aantrekkelijke ledenprijs 
verkrijgbaar. De extra uitgave valt 
derhalve niet binnen het Pluslidmaatschap, 
in tegenstelling tot deel 108 dat later dit 
jaar verschijnt.   

Jubileum 
Het is altijd prettig om te kunnen terug-
kijken op een geslaagde jubileumviering. 
Ook het bestuur van de Linschoten-
Vereeniging kan de verleiding niet weer-
staan om nog even terug te blikken op de 
activiteiten van 2008. De jaarvergadering 
op 14 juni 2008 in Museum Meermanno-
Westreenianum met de presentatie van de 
jubileumuitgave Reizen door de eeuwen 
heen vormde de aftrap; het symposium 
Verleden, heden en toekomst van het 
reisverhaal op 3 november jongstleden in 
het Maritiem Museum Rotterdam het 
hoogtepunt van de viering. Ook de 
collegereeks Zeegeschiedenis aan de 
Universiteit Leiden en de speciale tentoon-
stelling in de Universiteitsbibliotheek 
trokken vele belangstellenden en brachten 
de activiteiten van de vereniging in bredere 
kring onder de aandacht. De vele positieve 
reacties die op de jubileumactiviteiten zijn 
ontvangen, sterken de betrokkenen in de 
overtuiging dat de geleverde inspanningen 
de moeite waard zijn geweest.  

Ver Huell  
Wie na lezing van deel 107, Herinneringen 
aan een reis naar Oost-Indië, en de bijbe-
horende cd-rom nog niet genoeg mocht 
hebben van Maurits Ver Huell, of wie de 
speciale tentoonstelling Passe-partout 
voor Indië  Aquarellen van Q.M.R. Ver 
Huell in het Maritiem Museum Rotterdam 
mocht hebben gemist, kan via internet zijn 
hart ophalen. Op de website van het 
Maritiem Museum is de tentoonstelling in 
digitale vorm te raadplegen. Door te 
navigeren op een speciale overzichtskaart 
van de Indische archipel kan de reis van 
Ver Huell worden gevolgd en kunnen de 
kleurrijke aquarellen tot in detail worden 
bekeken. Ook de collectie tekeningen en 
schilderijen van Maurits Ver Huell in het 
Historisch Museum Arnhem kan thuis 
worden bekeken, namelijk op de website 
www.collectiegelderland.nl. Weliswaar 
zijn niet alle Arnhemse tekeningen in kleur 
te zien, maar ze bieden interessant vergelij-
kingsmateriaal met de Rotterdamse serie 
die integraal in deel 107 is gepubliceerd.  
Kijk voor de digitale tentoonstelling op: 
http://www.maritiemmuseum.nl/digitent/ve
rhuell/webapp/index.html en voor de 
collectie Ver Huell in Arnhem op: 
http://www.collectiegelderland.nl/zoeken/?
q=ver+huell&f=0.  

Contributie 2009 
In de Nieuwsbrief mag de welhaast 
traditionele oproep van de penningmeester 
tot het voldoen van de contributie over 
2009 niet ontbreken. Daarom ook dit jaar 
het verzoek aan de leden die op dit punt 
nog in gebreke mochten zijn gebleven om 
de lidmaatschapsbijdrage voor dit jaar 
alsnog te voldoen. Dit kan door storting op 
ING-bankrekening nummer 4419, ten 
name van Linschoten-Vereeniging, 
Westerhorn 31A, 9761 GG  Eelde. Alleen 
met een gezonde financiële basis kan de 
vereniging haar tweede eeuwfeest halen; 
uw bijdrage is daarvoor onontbeerlijk!.  
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