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L.S. 
Vooruitlopend op de jaarvergadering op 
zaterdag 30 september aanstaande in 
Museum Sterrenwacht Sonnenborgh te 
Utrecht, wil het bestuur van de Linschoten-
Vereeniging de leden alvast attenderen op 
de plannen voor een uniek project: de 
heruitgave van de eerste vijfentwintig 
delen uit de serie Werken van de 
Linschoten-Vereeniging. 
Daarnaast wordt nogmaals uw aandacht 
gevraagd voor Tresoor III, met een aanbod 
voor diegenen die nog mochten twijfelen 
over de aanschaf. 
 
Project heruitgave Werken van de 
Linschoten-Vereeniging 
De Linschoten-Vereeniging heeft in de 
kleine eeuw van haar bestaan een 
inmiddels respectabel aantal Werken 
uitgegeven. Veel oudere delen zijn echter 
al sinds jaar en dag uitverkocht en 
antiquarisch slechts tegen zeer hoge prijzen 
verkrijgbaar. Daarmee blijven veel 
geïnteresseerden helaas verstoken van een 
belangrijke bron van kennis op maritiem-
historisch gebied. 
Uitgeverij Van Wijnen te Franeker en de 
Walburg Pers te Zutphen, hebben de 
handen ineengeslagen en zijn in overleg 
met het bestuur van de Linschoten-
Vereeniging bezig de mogelijkheden te 
bekijken om te komen tot een herdruk van 
de delen 1 t/m 25 uit de serie Werken. Op 
deze wijze hopen uitgevers en bestuur dat 
de activiteiten van de Linschoten-
Vereeniging ook onder de aandacht van 
een breder publiek worden gebracht. 
Jaarlijks zullen vijf delen verschijnen, 
zodat in een periode van vijf jaar de eerste 
25 delen zullen zijn herdrukt. De uitgevers 

 
 
houden daarbij de mogelijkheid open dat 
ook de delen 26 tot en met 50 zullen 
worden herdrukt. De serie zal in 
abonnementsvorm verschijnen, waarop 
eenieder – leden, zowel als niet-leden – 
kan intekenen. Het is de bedoeling de 
herdrukken in drie verschillende 
uitvoeringen uit te brengen: behalve op de 
bekende blauwe linnen banden kan ook 
worden ingetekend op series in 
kunstlederen of in lederen banden.  
Uiteraard is dit project alleen bij voldoende 
belangstelling uitvoerbaar. Uitgeverij Van 
Wijnen en de Walburg Pers zullen de 
komende maanden de belangstelling onder 
mogelijke doelgroepen peilen. Wanneer 
het project daadwerkelijk doorgang vindt, 
zal leden van de Linschoten-Vereeniging 
de mogelijkheid worden geboden om bij 
voorintekening de nieuwe uitgave van de 
delen 1 t/m 25 eenmalig met een extra 
grote korting aan te schaffen. U zult 
daarover t.z.t. nader worden geïnformeerd. 
 
Tresoor III 
De voorintekenactie voor Tresoor III, de 
beredeneerde index op de delen 51 t/m 100 
van de Werken, heeft inmiddels al vele 
reacties opgeleverd. Gezien de grote 
belangstelling tot nu toe en de beperkte 
oplage van dit naslagwerk, willen wij de 
leden nogmaals attenderen op de mogelijk-
heid dit werk tegen een aantrekkelijke 
voorintekenprijs te bestellen. Wanneer de 
oplage definitief is vastgesteld, kan deze 
niet meer worden aangepast. Late 
beslissers vissen dan achter het net! Op de 
achterzijde van deze Nieuwsbrief staat het  
bekende intekenformulier.  
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