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NIEUWSBRIEF  2007 – II 
 

 
L.S. 
Net als afgelopen jaar kan de Linschoten-
Vereeniging in 2007 twee publicaties aan 
haar leden presenteren. In 2006 was daarbij 
nog min of meer sprake van het inlossen 
van een ereschuld. Immers, de in 2002 
ontstane achterstand in uitgaven werd door 
de gelijktijdige presentatie van de delen 
104 en 105 in december eindelijk 
ingelopen. In juli van dit jaar zag het 
langverwachte Tresoor III het licht: de 
beredeneerde index op de delen 51 t/m 100 
uit de serie Werken, die alleen al door zijn 
omvang en gewicht voor twee zou kunnen 
tellen. En over enkele weken is het de 
beurt aan deel 106 uit de reeks, Gouver-
neur van Imhoff op dienstreis in India. De 
uitnodiging hiervoor vindt u bij deze 
Nieuwsbrief; de aanmeldstrook hieronder. 
 
Jaarvergadering 2007 
Op 7 juli jongstleden werd in een goed 
gevulde aula van de Koninklijke Biblio-
theek de 99ste jaarvergadering gehouden. 
Het eerste deel van het programma bestond 
uit een geanimeerde vergadering, waarin 
eens te meer bleek dat de leden zich met 
groot enthousiasme op initiatieven bezin-
nen om de Vereeniging grotere bekendheid 
te geven. De pauze werd door veel leden 

 
 
benut om de tentoonstelling De Verdieping 
van Nederland te bezoeken, waar KB-
medewerker en verenigingslid Dirk Tang 
een impromptu rondleiding werd gegeven. 
Maar de hoofdmoot van deze bijeenkomst 
werd toch wel gevormd door de presentatie 
van Tresoor III, samengesteld door Peter 
de Bode, eveneens medewerker van de 
KB. Journalist en taalhistoricus Ewoud 
Sanders gaf onder de titel “Een reis om de 
wereld met 21 woorden” een amusante 
maar uitermate leerzame instructie hoe 
men met een beperkte woordenschat er in 
kan slagen om in den vreemde de behoefte 
aan fysiek intermenselijk contact te 
bevredigen. Vervolgens werd het eerste  
exemplaar van Tresoor III aangeboden aan 
prof.dr. Marijke van der Wal, hoogleraar 
historische taalkunde aan de Universiteit 
Leiden. In haar dankwoord “Taal-tresoor. 
De Linschotenreeks als venster op taalge-
schiedenis” hield zij een warm pleidooi 
voor een systematische bestudering van de 
journalen en reisbeschrijvingen die in de 
afgelopen kleine eeuw door de Linschoten-
Vereeniging zijn uitgegeven. Daarbij 
diende het nu eens niet te gaan om de 
avonturen en ontberingen van de schrijvers 
van deze journalen, maar om een nadere  

================================================================ 
AANMELDING PRESENTATIE DEEL 106, ZATERDAG 24 NOVEMBER 2007 

AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM 
Ondergetekende, 
 
Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

Zal met …… personen de presentatie bijwonen van Gouverneur van Imhoff op dienstreis naar 
India op zaterdag 24 november a.s. in het Amsterdams Historisch Museum. 
S.v.p na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres.
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analyse van het taalgebruik, die nader licht 
kan werpen op de ontwikkeling van de 
taalgeschiedenis. Beide sprekers hielden 
uit wetenschappelijk oogpunt daarom een 
warm pleidooi voor het digitaal beschik-
baar stellen van de Linschoten-publicaties.  
 
Tresoor III blijkt duidelijk in een behoefte 
te voorzien en schaart zich op dit punt in 
de rij van zijn voorgangers I en II. Het 
verschijnen van Tresoor III heeft overigens 
ook een hernieuwde belangstelling voor 
Tresoor II teweeggebracht. Deel I is helaas 
al geruime tijd uitverkocht, maar deel II is 
nog in beperkte mate voorradig.  
 
Voorraad Werken  
Waar laat je een respectabel aantal kubieke 
meter boeken? Met deze vraag zag het 
bestuur van de Linschoten-Vereeniging 
zich geconfronteerd toen de Koninklijke 
Bibliotheek liet weten dat zij de opslag van 
nog voorradige titels uit de zogenoemde 
Nijhoff-periode wegens ruimtegebrek 
wenste te beëindigen. Tot onze grote 
vreugde was het bestuur van de Christiaan 
Cornelis Corts Stichting bereid om de 
vereniging de helpende hand toe te steken. 
De Christiaan Cornelis Corts Stichting 
verwerft, restaureert en houdt monumenten 
in stand en heeft het in Enkhuizen 
gesitueerde monumentale Corts Huis in 
beheer. In dit pand krijgt de vereniging de 
beschikking over een opslagruimte. Het 
bestuur is de Corts Stichting zeer erken-
telijk voor dit gebaar. Zie voor meer 
informatie over de C.C. Corts Stichting: 
www.cortsstichtingen.nl.  
 
In verband met de komende verhuizing van 
de voorraad kan er tijdelijk enige stagnatie 
optreden in de levering van oude delen. 
Wij rekenen hiervoor op uw begrip. Zodra 
de verhuizing achter de rug is, is de dienst-
verlening op dit gebied weer als vanouds. 
 
Informatievoorziening aan de leden 
De oproep om email-adressen in de vorige 
Nieuwsbrief heeft een grote respons gehad. 

Vandaar dat de Linschoten-Vereeniging 
het nu aandurft om een deel van de uit-
nodigingen en Nieuwsbrieven per mail te 
sturen, in plaats van per post. Dit betekent 
voor de vereniging een aanzienlijke 
kostenbesparing. Uiteraard blijven de leden 
die daar de voorkeur aan geven, hun cor-
respondentie gewoon per post ontvangen. 
 
Contributie voor 2007 
Het lijkt een vast item van de Nieuwsbrief 
te worden, maar het is helaas bittere nood-
zaak: naar de zin van de penningmeester 
hebben nog te veel leden geen gehoor 
gegeven aan het verzoek hun contributie 
over 2007 te voldoen. Daarom nogmaals 
een dringende oproep aan die leden die op 
dit punt in gebreke zijn gebleven: de 
Linschoten-Vereeniging heeft ook úw 
steun hard nodig om haar activiteiten te 
kunnen ontplooien! 
 
Aanbod Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis 
Zoals u in de bijgesloten uitnodiging kunt 
lezen is dr. Hugo s’Jacob, die bij de 
presentatie van Gouverneur van Imhoff op 
dienstreis naar India een inleiding zal 
houden, betrokken bij de bewerking van de 
zogenoemde Generale Missiven – de 
jaarlijkse rapportages aan Heren XVII over 
de stand van zaken in Indië. Deze reeks 
Missiven wordt uitgegeven door het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 
(ING – niet de bank). Dit instituut doet 
momenteel een aantrekkelijk aanbod. 
Een groot aantal publicaties van het ING 
over VOC, handel en scheepvaart in de 17e 
en 18e eeuw is namelijk nu tijdelijk 
verkrijgbaar tegen een gereduceerde prijs 
van 50 % van de cataloguswaarde. Deze 
actie loopt tot 1 december 2007. De 
boeken kunnen alleen worden besteld via 
de website van het ING. De kortingsactie 
volgt het principe op = op. Kijk op: 
http://www.inghist.nl/Instituut/ 
Publicaties/kortingsactie-VOC 
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