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L.S. 
Ook de tweede Nieuwsbrief van de 
Linschoten-Vereeniging staat voor het 
grootste deel in het teken van het 
eeuwfeest. Momenteel worden de laatste 
voorbereidingen getroffen voor het 
jubileumsymposium dat op maandag 3 
november aanstaande in het Maritiem 
Museum Rotterdam zal worden gehouden. 
De uitnodiging voor het symposium wordt 
met deze Nieuwsbrief meegezonden. U 
vindt daarin ook nadere bijzonderheden 
over het programma.   

Jaarvergadering 14 juni 
In een goed gevuld Koetshuis en een 
evenzeer tot de laatste stoel bezette Boek-
zaal vond op 14 juni jongstleden in het 
Haagse Museum Meermanno-Westrenia-
num de honderdste jaarvergadering van de 
vereniging plaats. Het gedeelte na de pauze 
was gewijd aan de presentatie van de 
jubileumuitgave Reizen door de eeuwen 
heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging 
(1908-2008), dat de leden inmiddels allen 
hebben ontvangen. Hoogleraar maritieme 
geschiedenis en oud-bestuurslid Femme 
Gaastra belichtte een eeuw Linschoten-   

geschiedenis en toonde met verscheidene 
voorbeelden aan dat de haken en ogen die 
aan de bezorging van bronnenpublicaties  
zitten, van alle tijden zijn. Het eerste 
exemplaar van Reizen door de eeuwen 
heen werd aangeboden aan dr. W.H. 
Warnsinck, die het boekje met enige 
welgekozen woorden in ontvangst nam. Na 
afloop werd in de zonovergoten tuin 
gedronken op de volgende honderd jaar.  

Heruitgave delen 1 t/m 25 
Tot eenieders grote teleurstelling hebben 
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers en 
Uitgeverij van Wijnen hun plannen voor 
een facsimile-uitgave van de delen 1 t/m 
25 van de reeks Werken van de Linschoten-
Vereeniging moeten afblazen. De belang-
stelling voor de heruitgave was groot, maar 
helaas niet groot genoeg om het project in 
de voorgestelde vorm door te laten gaan. 
Beide uitgeverijen beraden zich momenteel 
op de mogelijk- heden tot heruitgave van 
afzonderlijke delen. Daarmee zijn voor de 
leden dus nog niet alle kansen verkeken 
om nu juist dat ene ontbrekende deel aan 
de verzameling toe te voegen. 

================================================================ 
AANMELDING SYMPOSIUM VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN HET REISVERHAAL, 

MAANDAG 3 NOVEMBER 2008, MARITIEM MUSEUM ROTTERDAM  

Ondergetekende,  

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

Zal met  personen het symposium en de presentatie van Herinnering aan een reis naar Oost-Indië 
bijwonen en heeft daartoe het verschuldigde bedrag van  15,= per persoon overgemaakt op 
postbankrekeningnummer 4419 t.n.v. Linschoten-Vereeniging, Westerhorn 31-A, 9761 GG Eelde.  

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

http://www.linschoten-vereeniging.nl
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Presentatie deel 107 
Wat in ieder geval wél verschijnt, is deel 
107 uit de reeks Werken van de Linscho-
ten-Vereeniging, getiteld Herinneringen 
aan een reis naar Oost-Indië. Dit deel is 
gewijd aan de reis die marineofficier 
Maurits Ver Huell (1787-1860) in de jaren 
1815-1819 naar en door de Indische 
archipel maakte. Tijdens zijn verblijf in 
Indië werd Ver Huell geconfronteerd met 
de zogenoemde Pattimura-opstand op de 
Molukken, die niet zonder enige moeite 
kon worden bedwongen. Tijdens zijn reis 
maakte Ver Huell vele schetsen en legde 
hij een uitgebreide verzameling natuur- en 
historische voorwerpen aan. Beide collec-
ties gingen echter tijdens de terugreis naar 
Nederland voor het grootste deel verloren. 
In Nederland legde Ver Huell zijn beleve-
nissen vast in een tweedelige publicatie, 
die nu in de reeks Werken wordt heruit-
gegeven. Ook maakte hij een serie van 
meer dan honderd aquarellen met gezich-
ten in Indië, een reeks die nu voor de eerste 
maal integraal wordt gepubliceerd. 
Uitzonderlijk aan deze uitgave is de om-
vang, welke die van Tresoor III benadert. 
Even uitzonderlijk is de toevoeging aan het 
boek van een cd-rom, met daarop de tekst 
van de monografie Een romanticus bij de 
Marine. Het leven van Maurits Ver Huell 
tegen de achtergrond van zijn milieu en 
zijn tijd . De monografie is het resultaat 
van diepgaand onderzoek door historicus 
dr. Chris F. van Fraassen, die ook de 
annotatie van de brontekst van dit deel 
heeft verzorgd. Met deze monografie-in-
digitale-vorm krijgt de lezer in feite twee 
complete boeken voor de prijs van één! 
Herinneringen aan een reis naar Oost-
Indië wordt gepresenteerd tijdens het jubi-
leumsymposium in Rotterdam op 3 novem-
ber aanstaande. Deelnemers aan het sym-
posium kunnen vervolgens de expositie 
Passe-partout voor Indië  Aquarellen van 

Q.M.R. Ver Huell  bekijken, die van 11 
oktober aanstaande tot en met 1 februari 
2009 in het Maritiem Museum wordt 
gehouden. 

Nadere informatie over deze tentoon-
stelling vindt u op de website van het 
museum: www.maritiemmuseum.nl.   

Overige activiteiten  
Inmiddels is in Leiden de collegereeks 
Zeegeschiedenis van start gegaan, waar-
voor zich de nodige leden hebben aange-
meld. Ook zal van half november tot en 
met half januari 2009 in de Leidse Univer-
siteitsbibliotheek een speciale tentoon-
stelling worden gewijd aan de werken die 
in de afgelopen honderd jaar door de 
Linschoten-Vereeniging zijn heruitge-
geven. Originele uitgaven en kaarten 
worden daarbij afgewisseld met delen uit 
de reeks Werken. Bij de opening van de 
expositie zal ook de officiële overdracht 
plaatsvinden van het oude verenigings-
archief, dat aan de Universiteitsbiblio-
theek in bewaring zal worden gegeven.   

Contributie 2008 
Uiteraard heeft u als trouw lid van de 
Linschoten-Vereeniging uw contributie 
reeds op eerste verzoek van de penning-
meester voldaan. Toch zijn er nog leden 
die dit klaarblijkelijk over het hoofd 
hebben gezien. Daarom nogmaals het 
verzoek van de penningmeester aan hen, 
om hun lidmaatschapsbijdrage voor het 
lopende jaar alsnog te storten op postbank-
rekening nummer 4419, ten name van 
Linschoten-Vereeniging, Westerhorn 31A, 
9761 GG  Eelde.  

Aanbod oude delen 
Zoals u in de bijgevoegde uitnodiging kunt 
lezen, bestaat voor bezoekers van het 
symposium de mogelijkheid om een aantal 
oude delen uit de reeks Werken van de 
Linschoten-Vereeniging tegen aantrek-
kelijke prijzen te kopen. Het gaat om een 
beperkt aantal delen uit de reeks, maar 
wellicht zit er iets van uw gading bij.  

Colofon 
© Linschoten-Vereeniging, 2008
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