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LINSCHOTEN-VEREENIGING 
 

NIEUWSBRIEF  2010 – II 

 

 

L.S. 

Onder tropische temperaturen vond op  

5 juni jongstleden in Vlissingen de 102
de

 

jaarvergadering plaats, die gekenmerkt 

werd door een uitgebreide bestuurswisse-

ling. Voorzitter Henk den Heijer trad na 

zijn statutaire termijn van vier jaar terug 

om te worden opgevolgd door Anita van 

Dissel. Penningmeester Jan Boeré gaf na 

negen jaar het financiële roer over aan 

Andy Cobben. Onder Den Heijers 

voorzitterschap heeft Tresoor III het licht 

gezien en is het eeuwfeest van de 

vereniging gevierd. Mede dankzij Boeré’s 

inspanningen heeft de vereniging een 

gezonde financiële basis. De Linschoten-

Vereeniging is de heren Den Heijer en 

Boeré veel dank verschuldigd. Als nieuwe 

bestuursleden traden aan Andrea Kieskamp 

en Michael Limberger. Aldus vernieuwd 

gaat het bestuur – zeven man/vrouw sterk – 

vol energie de komende vier jaar in. 

 

Presentatie deel 109  

November nadert en daarmee ook de 

presentatie van deel 109 in de reeks 

Werken. Dit deel voert de lezer terug naar 

de Atjeh-oorlog, niet bepaald een 

onomstreden episode in de Nederlandse 

19
de

-eeuwse koloniale geschiedenis. 

 

 

 
Vlissingen, 5 juni 2010: (bijna oud-)voorzitter Henk 

den Heijer neemt afscheid van (inmiddels) oud-

penningmeester Jan Boeré. foto Pieter Jan Klapwijk 

 

Oorlog in Atjeh behandelt de belevenissen 

van de Rotterdamse luitenant-ter-zee 

Henricus Nijgh in de jaren 1873-1874. 

Nijgh was een voorvader van de latere 

oprichter van de Nieuwe Rotterdamsche 

Courant en van de dichter en tekstschrijver 

Lennart Nijgh. Het journaal is afkomstig 

uit familiebezit. Het boek wordt 

gepresenteerd in het Historisch Museum 

Rotterdam, gevestigd in het Schielandshuis 

en op een steenworp afstand van het de 

plaats waar Henricus Nijgh heeft gewoond. 

De inmiddels vertrouwde aanmeldstrook 

vindt u onderaan de pagina, maar u kunt 

zich uiteraard ook aanmelden per mail. 

================================================================ 
AANMELDING PRESENTATIE DEEL 109, OORLOG IN ATJEH  

ZATERDAG 6 NOVEMBER 2010, HISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM 

 
Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

Zal met …… personen de presentatie van Oorlog in Atjeh bijwonen  

 
S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres.
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Als u toch in het Schielandshuis bent, kunt 

u gelijk de gelegenheid te baat nemen om 

de tentoonstelling Mes & vork te bezoeken 

of de tentoonstelling Pas op! Aardig. De 

overheid waarschuwt, georganiseerd door 

de Stichting Atlas van Stolk. 
Voor nadere gegevens over het Historisch Museum 

Rotterdam: zie www.hmr.rotterdam.nl; voor nadere 

gegevens over de “inwonende” Atlas van Stolk: zie 

www.atlasvanstolk.nl.  

 

Nog een nieuw gezicht 

De oproep in de vorige Nieuwsbrief, 

waarin een opvolger werd gevraagd voor 

de werkzaamheden van mevrouw Henny 

Half, heeft succes gehad. Mevrouw Half 

zal binnenkort worden opgevolgd door de 

heer A.J.M. Leenders uit Anna Paulowna, 

die de verkoop van losse delen uit de reeks 

Werken van haar zal overnemen. De heer 

Leenders heeft zijn actieve loopbaan bij de 

Koninklijke Marine afgesloten en is mo-

menteel werkzaam bij de Brijder Stichting. 

De heer Leenders is al sedert lange tijd lid 

van de vereniging; een van zijn grote 

hobby’s is (maritieme) geschiedenis. Het 

bestuur van de Linschoten-Vereeniging is 

verheugd dat de heer Leenders zich bereid 

heeft verklaard de fakkel van mevrouw 

Half over te nemen.  

 

Verhuizing voorraad Werken  

U heeft er geruime tijd geleden al over 

kunnen lezen en het is al enkele malen  

tijdens ledenvergaderingen aangekondigd, 

maar nu gaat het dan toch eindelijk 

gebeuren: de verhuizing van de verkoop-

voorraad Werken van de Linschoten-

Vereeniging van de Koninklijke Biblio-

theek in Den Haag naar het Corts Huis in 

Enkhuizen. Dankzij de inzet van de nieuwe 

penningmeester en van de heer Leenders – 

die daarmee gelijk hun vuurdoop onder-

gingen – en de medewerking van de KB is 

inmiddels de helft van de voorraad naar de 

nieuwe locatie overgebracht. De andere 

helft volgt binnen enkele weken. Daarmee 

komt een einde aan een lange periode 

waarin wij van de gastvrijheid van de 

Koninklijke Bibliotheek mochten genieten. 

Het bestuur van de vereniging is de directie 

en medewerkers van de KB bijzonder 

erkentelijk voor de jarenlange gastvrijheid 

en de medewerking die tijdens deze 

periode is verleend als de voorraad moest 

worden aangevuld. 

 

Henk den Heijer nieuwe hoogleraar 

Zeegeschiedenis 
Oud-voorzitter Henk den Heijer is door het 

College van bestuur van de Universiteit 

Leiden met ingang van 1 september 

jongstleden benoemd tot hoogleraar 

Zeegeschiedenis. Hij treedt daarmee in de 

voetsporen van maritiem historici Jaap 

Bruijn en Femme Gaastra , beiden ook 

oud-bestuursleden van de Linschoten-

Vereeniging. Dat de leerstoel opnieuw kan 

worden bezet, is mede te danken aan een 

grote bijdrage voor een periode van tien 

jaar van de maritieme fondsen Oostersche 

Handel en Reederijen, Vaderlandsch 

Fonds, Van Kinsbergenfonds, Prins 

Hendrik Stichting, Dorus Rijkers Fonds, 

Ondersteuningsfonds NISS en de 

Vereeniging Nederlandsch Historisch 

Scheepvaartmuseum. 

 

Contributie 2010 

Veel leden hebben gehoor gegeven aan de 

oproep om de vereniging te machtigen de 

lidmaatschapsbijdrage per automatische 

incasso te voldoen. Ten gevolge van enige 

administratieve haken en ogen was het 

helaas niet mogelijk om de lidmaatschaps-

bijdragen reeds dit jaar automatisch te 

incasseren. De betrokken leden zijn 

daarvan inmiddels op de hoogte gebracht. 

Volgend jaar moet een en ander volgens 

plan verlopen.  

Heeft u nog geen machtiging tot automa-

tische incasso afgegeven en wilt u dit 

alsnog doen? Het secretariaat van de 

Linschoten-Vereeniging stuurt u graag een 

machtigingsformulier toe. 

Colofon 
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