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digitale NIEUWSBRIEF  2008 – I 
 

 
L.S. 
Bij dezen ontvangen de leden van wie bij 
het secretariaat een emailadres bekend is, 
het eerste exemplaar van de digitale 
Nieuwsbrief. Afgelopen jaar is reeds 
aangekondigd dat de Linschoten-Vereeni-
ging, naast de reguliere Nieuwsbrieven en 
de website, haar leden ook via e-mail van 
informatie wil gaan voorzien. Deze 
methode is efficiënt en kostenbesparend. 
Efficiënt, omdat een toenemend aantal 
mensen gebruik maakt van e-mail en 
waarschijnlijk niet ieder lid regelmatig de 
website van de Linschoten-Vereeniging zal 
raadplegen om te zien of er nog nieuwe 
informatie opstaat. Kostenbesparend, 
omdat op deze manier mensuren en 
portokosten beperkt worden gehouden. 
Deze digitale Nieuwsbrief zal voorlopig 
incidenteel verschijnen, al naar gelang het 
aanbod van nieuwtjes en de actualiteit. Dit 
kunnen aankondigingen van activiteiten 
zijn, maar ook signalementen van boeken, 
speciale acties van verwante historische 
instellingen – kortom: alles wat ons ter ore 
komt en wat voor leden van de Linschoten-
Vereeniging van belang kan zijn. Heeft u 
wellicht een nieuwtje dat u onder de 
aandacht van uw medeleden zou willen 
brengen? Laat het ons dan weten via het 
email-adres van de vereniging, dat 
onderaan deze nieuwsbrief vermeld staat. 
Het is overigens niet de bedoeling dat de 
reguliere Nieuwsbrief hiermee op korte 
termijn zal verdwijnen. De leden die niet 
over email beschikken, krijgen gewoon 
tweemaal per jaar de reguliere Nieuwsbrief 
in geprinte vorm thuisgestuurd.  
 
 
 

 
Jubileum 
Het is geen toeval dat u de digitale 
Nieuwsbrief  op 3 maart ontvangt. 
Vandaag is het op de kop af honderd jaar 
geleden dat de Linschoten-Vereeniging in 
Den Haag werd opgericht. Het jaar 2008 
staat bij de Vereeniging dan ook in het 
teken van dit eeuwfeest. Een kort overzicht 
van de geplande activiteiten, die zich voor 
het merendeel in het najaar zullen afspelen: 
Jaarvergadering 
Zaterdag 14 juni a.s. zal de honderdste 
Jaarvergadering worden gehouden. Naast 
de geijkte agendapunten als jaarverslag, 
jaarrekening en begroting en de voortgang 
der Werken zal de bijeenkomst worden 
gewijd aan het thema Voorcompagnieën en 
eerste schipvaart, een onderwerp waarover 
in de afgelopen eeuw meermalen in de 
reeks Werken van de Linschoten-Vereeni-
ging aandacht is besteed. De bijeenkomst 
zal waarschijnlijk worden gehouden in 
Amsterdam; het programma en de 
uitnodiging ontvangt u te zijner tijd. 
Jubileumpublicatie 
Ter gelegenheid van het eeuwfeest is een 
publicatie samengesteld met de voorlopige 
titel Een eeuw Linschoten-Vereeniging 
draagt. Dit boekje bevat een aantal bijdra-
gen van diverse auteurs over de geschie-
denis van de vereniging, de ontwikkeling 
van het reisverhaal en een overzicht met 
korte synopses van alle honderdzes delen 
die tot nog toe in de reeks Werken zijn 
verschenen. Het boekje zal tijdens de jaar-
vergadering aan de leden worden 
gepresenteerd. 
Tentoonstelling 
De Universiteit Leiden draagt eveneens 
haar steentje bij aan de viering van het 
eeuwfeest. Van november tot half januari 
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zal in de Universiteitsbibliotheek een 
tentoonstelling worden gehouden van 
tekeningen, kaarten en delen uit de reeks 
Werken van de Linschoten-Vereeniging. 
Collegereeks 
Daarnaast zal dit najaar in de jaarlijkse 
collegereeks Zeegeschiedenis van de 
Leidse vakgroep Geschiedenis een serie 
van twaalf lezingen worden verzorgd op 
basis van delen uit de reeks Werken. Het 
programma is binnenkort bekend en zal via 
de digitale Nieuwsbrief worden rond-
gestuurd. Tevens zal het met het eerst-
komende nummer van het Tijdschrift voor 
Zeegeschiedenis worden meegezonden. 
Symposium 
Het hoogtepunt van de jubileumactiviteiten 
zal worden gevormd door het symposium, 
dat begin november  zal worden georga-
niseerd. Aan het programma wordt nog 
druk gewerkt, evenals aan het jubileumdeel 
107, dat tijdens het symposium zal worden 
gepresenteerd. Nadere bijzonderheden over 
symposium en deel 107 volgen nog.  
Al met al wordt het een druk jaar voor de 
vereeniging; het bestuur hoopt u tijdens de 
activiteiten te mogen begroeten. 
 
Heruitgave delen 1 tot en met 25 
En dan is er nog de geplande heruitgave 
van de eerste vijfentwintig delen uit de 
reeks Werken. Leden van de Linschoten-
Vereeniging zullen in de gelegenheid 
worden gesteld om tegen aantrekkelijke 
prijzen de lacunes in hun reeks aan te 
vullen. Zij ontvangen binnenkort een eerste 
mailing van de Walburg Pers en Uitgeverij 
Van Wijnen, die de belangstelling voor dit 
project zullen peilen. Zoals bekend kan het 
project alleen bij voldoende respons 
doorgang vinden; een uitdaging derhalve 
aan de leden om zoveel mogelijk “zieltjes 
te winnen” voor de vereniging. Niet-leden 
die op de gehele reeks intekenen, worden 
automatisch lid van de vereniging.  
Een overzicht van de her uit te geven delen 
en nadere bijzonderheden over het project 
kunt u vinden op de website: 
www.linschoten-vereeniging.nl.  

Gesignaleerd 
Ons medelid Jan A. Zachariasse uit 
Veenendaal heeft op verzoek van zijn zoon 
zijn autobiografie op schrift gesteld. Onder 
de titel Het water als een rode draad 
beschrijft de geboren Zeeuw zijn loopbaan 
van radiotelegrafist in dienst van Radio 
Holland tot aan zijn pensionering als 
commercieel directeur van Philips Radio 
Communication Systems, waar hij zich 
toelegde op de mobiele radioactiviteiten 
van Philips over de gehele wereld en de 
ontwikkeling van navigatieapparatuur voor 
met name de pleziervaart.  
Het water als rode draad is met veel 
humor geschreven. Met name het eerste 
gedeelte biedt veel wetenswaardigs over 
het beroep van radiotelegrafist. Radiotele-
grafisten die in dienst waren van Radio 
Holland hadden vaak een aparte positie aan 
boord van een schip en moesten zich vaak 
aanpassen aan de specifieke bedrijfscultuur 
die bij schepen van verschillende 
maatschappijen heersten.  Een uitgebreide 
verklarende woordenlijst achterin maakt de 
niet-ingewijde wegwijs in de rijke wereld 
van afkortingen die in dit métier worden 
gehanteerd. Het boekje is verkrijgbaar door 
storting van € 17,50 op gironummer 
3.37.56.37 t.n.v. JAZ-Editie te Veenendaal. 
Verzendkosten zijn inbegrepen. 
 
Dankzij deel 104, Christenslaven, zijn we 
op de hoogte van de beproevingen van 
Maria ter Meetelen in Marokkaanse gevan-
genschap. Er zijn echter meer van derge-
lijke verhalen overgebleven. De Britse 
Elisabeth Marsh (1735-1785) – evenals 
Maria ter Meetelen een dame met pit – 
maakte een vergelijkbaar avontuur mee dat 
ook door haar op schrift werd gesteld. Dit 
verslag is bewerkt door de Britse historica 
Linda Colley, hoogleraar in Princeton  en 
verscheen afgelopen jaar onder de titel The 
Ordeal of Elisabeth Marsh. A Woman in 
History bij Harper Press in Groot-Brittan-
nië en bij Pantheon Books in de V.S. ISBN 
978-0-375-42153-2 (0-375-42153-X) 
Colofon 
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