
 
 

LINSCHOTEN-VEREENIGING  secretariaat: Roestmos 3, 3069 AR  Rotterdam 

OPGERICHT 7 MAART 1908  +31 (0)10 – 421 30 21 (19-21.30 uur) 

  linschoten-vereeniging@xs4all.nl 

  www.linschoten-vereeniging.nl  

 

LINSCHOTEN-VEREENIGING 
 

NIEUWSBRIEF  2014 – I 

 

 

L.S. 

Enschede is misschien niet de meest voor 

de hand liggende plaats voor een bijeen-

komst van de Linschoten-Vereeniging, 

maar zoals de leden weten, publiceert de 

vereniging ook verslagen van reizen over 

land. De expositie O’Hanlons Helden. 

Ontdekkingsreizigers uit de 19
de

 eeuw die 

momenteel in Museum TwentseWelle 

wordt gehouden was voor het bestuur 

aanleiding om de leden ditmaal diep de 

binnenlanden van Nederland in te lokken. 

Daarnaast moet gezegd dat Museum 

TwentseWelle sowieso een museum is 

waar je toch zeker een keer geweest moet 

zijn. Naar analogie met de bekende groene 

Guides Michelin te karakteriseren als een 

bestemming met drie sterren: Mérite le 

voyage!  

 

Jaarvergadering 14 juni 
Naast gepaste vreugde over het weerzien 

met trouwe leden en de kennismaking met 

nieuwe gezichten, zal tijdens de komende 

 

 

ledenvergadering zich toch ook een licht 

gevoel van weemoed meester maken van 

het bestuur. Partir, c’est mourir un peu: de 

Linschoten-Vereeniging neemt afscheid 

van haar drieëndertigste voorzitter. Anita 

van Dissel draagt na vier jaar de voorzit-

tershamer over aan haar opvolger Michiel 

van Groesen. De overige leden van het 

bestuur zullen Anita en haar charmante 

maar gedecideerde wijze van optreden 

node missen, maar hebben het volste 

vertrouwen in een vruchtbare en inspi-

rerende samenwerking met de nieuwe 

voorzitter. Als lid van de Commissie van 

Toezicht voor deel 116 – de reis van de 

gebroeders Lebret naar Java, voorzien voor 

2017 – zal Anita overigens nauw bij de 

Linschoten-Vereeniging betrokken blijven. 

 

O’Hanlons Helden 

Wie kent hem niet: Redmond O’Hanlon? 

De Britse ontdekkingsreiziger met de 

legendarische bakkebaarden en de hoogste  

================================================================ 

AANMELDING LEDENBIJEENKOMST EN JAARVERGADERING, 

ZATERDAG 14 JUNI 2014, MUSEUM TWENTSEWELLE, ENSCHEDE 
 

Ondergetekende, 

 

Naam:      Postcode/plaats: 

Adres:      Handtekening: 

 Zal met …… personen de ledenbijeenkomst en 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 2013, financieel verslag) per post. 

 

S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres. 
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aaibaarheidsfactor van zijn beroepsgroep 

heeft de afgelopen jaren talloze kijkers 

weten te boeien met zijn avonturen in de 

televisieserie O’Hanlons Helden, waarin 

hij in de voetsporen trad van ontdekkings-

reizigers, avonturiers en gelukszoekers – 

het kleurrijke slag volk dat in de negen-

tiende eeuw leed aan wat O’Hanlon wel 

“extreme nieuwsgierigheid” noemt. 

 

Een veertiental hoofdpersonen uit 

O’Hanlons serie komt aan bod in de 

tentoonstelling die Museum TwentseWelle 

in samenwerking met de VPRO, de 

afdeling Bijzondere Collecties van de 

Universiteit van Amsterdam en Redmond 

O’Hanlon zelf heeft samengesteld. Onder 

hen legendarische reizigers als Richard 

Burton, Charles Darwin en de Brits-

Nederlandse Alexine Tinne, maar ook 

andere, minder bekende globetrotters. Elk 

van de veertien Wunderkammern of 

rariteitenkabinetten op de tentoonstelling is 

aan zo’n “held” gewijd. Hun avonturen – 

soms met fatale afloop – worden uit de 

doeken gedaan en de hoofdpersonen zelf 

worden weer tot leven gebracht aan de 

hand van hun wetenschappelijke vondsten, 

hun aantekeningen, kledingstukken en 

andere persoonlijke eigendommen. Zaken 

die we bij “Van Linschotens Helden” 

helaas vaak moeten missen…  

 

Naar aanleiding van de televisieserie is bij 

uitgeverij Atlas Contact het boek In het 

spoor van de grote ontdekkers. O’Hanlons 

helden verschenen. Een rijk geïllustreerd 

boek met biografieën van de ontdekkings-

reizigers – én van Redmond O’Hanlon. 

Gebonden, 288 blz. ISBN 9789045026176. 

 

Over baardvogels en vliegende draakjes:  

Reizen en verzamelen in Nederlands-

Indië, 1815-1850 

Onder deze intrigerende titel houdt de 

historicus en germanist dr. Andreas Weber 

(TU Twente) na afloop van het officiële 

gedeelte van de ledenvergadering een 

lezing, die aansluit bij het thema van de 

tentoonstelling O’Hanlons Helden. Hier 

licht hij alvast een tipje van de sluier op. 

 

De Maleise Archipel vormde in 

eerste helft van de negentiende eeuw een 

belangrijke plek voor natuurhistorisch 

onderzoek. Vooral onder koning Willem I 

werden veel Duitse en Nederlandse 

reizigers uitgezonden om planten, dieren, 

en mineralen te verzamelen en weinig 

bekende gebiedsdelen in kaart te brengen. 

Harlekijnbaardvogel (1827)  

 

Een van deze reizigers was Caspar 

Georg Carl Reinwardt. Hij verbleef in 

totaal zes jaar op Java en vergaarde een 

schat van kennis over lokale natuur, 

samenlevingen, landbouw en bestuur. In 

deze lezing zullen de achtergrond, verloop, 

en gevolgen van Reinwardts reis uitgebreid 

besproken worden. Wie was Reinwardt 

überhaupt? Hoe verzamelde men in de 

vroege negentiende eeuw? Waarom is het 

Reinwardt nooit gelukt om over zijn reis te 

publiceren? Wat gebeurde later met de 

rijke verzamelingen? De lezing laat zien 

dat reizigers zoals Reinwardt een fascine-

rende toegang vormen tot een nog weinig 

bestudeerd stuk wetenschapsgeschiedenis. 
 

Colofon 
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