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L.S. 
Never change a winning team is een be-
kende uitdrukking uit de sport en politiek. 
En hoewel het bestuur van de Linschoten-
Vereeniging  zonder nu zelfgenoegzaam 
te willen zijn  met een stevig uitgaven-
programma op de rails voor de komende 
jaren en een gezonde financiële basis voor 
de club toch wel in een zekere winning 

mood verkeert, staan er toch de nodige 
personele wisselingen op til. Maar de spirit 
zit er nog steeds goed in en ook in een 
gewijzigde samenstelling gaat het bestuur 
als van ouds voortvarend te werk.   

Jaarvergadering 
Op 5 juni aanstaande wordt de blik naar 
zee gericht. De 102de jaarvergadering zal 
worden gehouden in het Zeeuws Maritiem 
MuZEEum te Vlissingen  op de rand van 
(Neder)land en water  en zal in het teken 
staan van reizen op zee. Na het officiële 
gedeelte kan de fototentoonstelling 
ZEEZEILERS in de Whitbread Round the 
World Race, foto's van Rutger Lokin 
worden bezichtigd. Fotograaf en zeezeiler 
Rutger Lokin heeft een aantal grote   

zeilraces meegemaakt, waaronder twee 
edities van de Whitbread Race, de huidige 
Volvo Ocean Race. Via de lens van zijn 
camera is de bezoeker als het ware aan 
boord van een van de deelnemende 
schepen. Opwindende foto s, waarbij het 
zeewater je om de oren spat! 
Voorafgaand aan de bezichtiging zal de 
heer Albert Veldkamp, oud-stuurman van 
de Nederlandse walvisvaarder Willem 
Barendz over zijn belevenissen op zee 
vertellen en zal Henk den Heijer ons 
meenemen naar het West-Indische Tobago. 
Wie het dichter bij huis wil houden, kan de 
inmiddels verlengde tentoonstelling Han 
Reijnhout, een Zeeuwse meester in detail 
bezichtigen. Met de kwalificaties model-
bouwer en tekenaar wordt aan Reijnhouts 
kwaliteiten geen recht gedaan. Han Reijn-
hout is een autodidact, wiens werk terecht 
nu uitgebreid aandacht krijgt. Al met al 
redenen genoeg om u voor 5 juni aan te  
melden via onderstaande aanmeldstrook. 

Voor nadere gegevens over het Zeeuws Maritiem 
MuZEEum en de beide tentoonstellingen: zie 
www.muzeeum.nl. 

================================================================ 
AANMELDING JAARVERGADERING LINSCHOTEN-VEREENIGING 

 

ZATERDAG 5 JUNI 2010, ZEEUWS MARITIEM MUZEEUM, VLISSINGEN  

Ondergetekende,  

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

  

Zal met  personen de jaarvergadering 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 2009, financieel verslag) per post. 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres.

http://www.linschoten-vereeniging.nl
http://www.muzeeum.nl
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Wisseling van de wacht 
Never change a winning team. Toch gaat 
dat gebeuren op 5 juni aanstaande. 
Voorzitter Henk den Heijer is aan het eind 
van zijn statutaire termijn en zal daarom de 
voorzittershamer overdragen aan zijn 
opvolgster Anita van Dissel. Zij wordt  na 
mw. dr. Els van Eyck van Heslinga  de 
tweede vrouwelijke voorzitter van de 
Linschoten-Vereeniging. Anita heeft al 
sinds 2006 zitting in het bestuur en kent 
het klappen van de zweep. Voor wie haar 
niet kent: sedert haar promotie in 1991 bij 
prof.dr. J. Bruijn is ze is werkzaam bij het 
Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie in Den Haag. Ze heeft een groot 
aantal maritiem-historische publicaties op 
haar naam staan.  
Maar er zijn meer wijzigingen. Inmiddels 
is voor scheidend penningmeester Jan 
Boeré een opvolger gevonden in de 
persoon van drs. Andy Cobben. Andy 
Cobben (49), van huis uit economisch 
geograaf, is voorzitter van het college van 
bestuur van een stichting voor primair 
onderwijs. Hij is sinds tien jaar lid van de 
Linschoten-Vereeniging en een enthousiast 
verzamelaar van reisliteratuur. Hij heeft 
financiële ervaring en ervaring met het 
onderhouden van contacten met uitgevers. 
Het bestuur wordt verder versterkt met de 
Neerlandica drs. Andrea Kieskamp, direc-
teur van bureau CultuurIDee en momenteel 
werkzaam als tentoonstellingsmaker in het 
Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam. Andrea heeft aan de wieg 
gestaan van uitgeverij Terra Incognita, 
gespecialiseerd in Nederlandse historische 
reizen en reisteksten. De laatste jaren had 
ze zitting in de jury voor de Linschoten-
penning. Tenslotte zal het bestuur worden 
uitgebreid met de komst van dr. Michael 
Limberger (44), verbonden aan de 
Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit 
Gent. Hij zal samen met bestuurslid Stefan 
Deconinck de Belgian connection verder 
versterken. 
Het bestuur hoopt dat de nieuwe bestuurs-
leden evenveel voldoening uit hun 

bestuurslidmaatschap zullen kunnen putten 
als de zittende leden dat doen. Wij zien uit 
naar een plezierige en vruchtbare samen-
werking binnen het Linschotenbestuur.  

Contributie 2010 
Traditiegetrouw treft u op deze plaats in de 
Nieuwsbrief de oproep c.q. herinnering aan 
voor de betaling van de jaarlijkse lidmaat-
schapsbijdrage. De verzending van de 
facturen voor de contributie is een arbeids-
intensieve aangelegenheid, die bovendien 
de nodige kosten met zich meebrengt. 
Bovendien blijken leden  bestuursleden 
niet uitgezonderd: wie de schoen past 
trekke hem aan  de factuur van de 
penningmeester nogal eens over het hoofd 
zien. Dit alles brengt extra werkzaamheden 
en extra kosten met zich mee, die op een 
betere manier ten bate van de vereniging 
kunnen worden ingezet. Met de overdracht 
van het penningmeesterschap zal de 
Linschoten-Vereeniging voor de leden dan 
ook de mogelijkheid scheppen om de lid-
maatschapsbijdrage met ingang van 2010 
middels automatische incasso te voldoen. 
Als bijlage treft u daartoe een machtigings-
formulier aan. Indien u bereid bent de 
vereniging te machtigen om de jaarlijkse 
contributie per automatische incasso te 
innen, wordt u vriendelijk verzocht het 
formulier in te vullen en na ondertekening 
op te sturen naar het secretariaat van de 
vereniging. Het bestuur dankt u bij 
voorbaat voor uw medewerking in dezen. 
Het spaart u als lid en de penningmeester 
een hoop werk!  

Oproep 
Mevrouw Henny Half, bij vele leden 
bekend in verband met bestellingen van 
losse Linschotendelen, wil op termijn haar 
werkzaamheden beëindigen. Het bestuur 
van de Linschoten-Vereeniging zoekt 
leden die bereid zijn deze activiteiten ten 
behoeve van de leden voort te zetten en 
roept geïnteresseerden op zich te melden.  

Colofon 
© Linschoten-Vereeniging, 2010 
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