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400 Jaar Kaap Hoorn

Op 25 mei 1615 vertrok uit de haven van Hoorn de 
Eendracht, een spiegelschip van 360 ton en ca 40 meter 
lengte. Acht dagen later, op 3 juni, volgde het kleinere 
jacht de Hoorn. Dat schip had een lengte van maximaal 30 
meter en kon ca 110 ton vervoeren. De Hoorn moet als twee 
druppels water hebben geleken op de replica van de Halve 
Maen, die onlangs onze Hoornse haven binnenvoer. Beide 
schepen, de Eendracht  en de Hoorn, ontmoetten elkaar op de 
rede van Texel. Na nog een korte periode van wachten vingen 
de twee schepen op de 14e juni 1615 de lange reis aan, die nu 
in Hoorn met trots wordt herdacht. Het werkelijke doel van 
de reis was slechts enkelen aan boord bekend. Het merendeel 
van de 87 schepelingen (65 aan boord van de Eendracht  en 
22 op de Hoorn), voornamelijk uit Hoorn afkomstig, ging er 
vanuit dat de tocht naar Indië ging. Sinds de eeuwwisseling 
waren vele tientallen rijk beladen schepen in de haven van 
Hoorn weergekeerd. De scheepvaart op Indië had de stad 
grote rijkdom en welvaart gebracht. 
Pas een half  jaar later, december 1615, werd de bemanning 
op de hoogte gebracht van het werkelijke reisdoel door 
opperkoopman Jacob Le Maire, de leider van de expeditie en 
zoon van de puissant rijke, Amsterdamse ondernemer Isaäc 
Le Maire, en Willem Cornelisz. Schouten uit Hoorn, vermaard 
schipper met een lange staat van dienst bij de VOC. Allereerst 
wilde men een andere route naar het rijke Indië vinden. 
Alle andere in die tijd bekende scheepvaartroutes naar de 
Gordel van Smaragd, waren door de Staten-Generaal, op 
voorspraak van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt 
en de Heren XVII, exclusief aan de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie toegewezen.  Zo wilde het landsbestuur de hevige 
concurrentie tussen de talloze compagnieën tegengaan en 
de slagkracht van de Hollandse en Zeeuwse vloten op weg 
naar de oost versterken tegen vijandelijke mogendheden, met 
name Spanje en Portugal, maar ook Engeland en Frankrijk, en 
tegen aanvallen van kapers.  Door het Octrooi van de VOC te 
omzeilen hoopten Le Maire en Schouten de lucratieve winst in 
eigen zak te kunnen steken. Het tweede doel was het vinden 
van het nog onbekende Zuidland, Terra Australis Incognita, 
waarvan het bestaan werd vermoed en waarvan men dacht dat 
het even aantrekkelijke handelsmogelijkheden zou bieden als 
de handel op Indië. De Hollanders waren in korte tijd besmet 
geraakt met het virus van de grote ontdekkingsreizigers en het 
vroege kapitalisme. Beide schepen voeren dus niet in dienst 
van de VOC, maar van de speciaal door vader Le Maire, met 
steun van de stad Hoorn, opgerichte Austraelsche Compagnie. 
Voor de kust van Argentinië ging de kleine vloot in de 

monding van de Rio Deseado voor anker, werd gefoerageerd 
en werden de schepen gereinigd. Daarbij ging de Hoorn 
jammerlijk in vlammen op. Uiteindelijk lukte het de Eendracht  
op 29 januari 1616 om het Zuid-Amerikaanse continent te 
ronden. Le Maire en Schouten vernoemden de kaap ter ere 
van de stad Hoorn Capo de Hoorn. Daarna volgde nog een 
lange, moeilijke en avontuurlijke reis door de Melanesische 
Archipel in de Stille Oceaan. Zowel Schouten als Le Maire 
hebben in afzonderlijk gepubliceerde reisjournalen verslag 
daarvan gedaan. 

Met dit speciale themanummer van het Kwartaalblad 
van Vereniging Oud Hoorn, gewijd aan de expeditie die 
vierhonderd jaar geleden op 14 juni van de rede van Texel 
vertrok en die de naam van onze stad Hoorn voor eeuwig 
op de wereldkaart plaatste, hopen we u als lezer interessante 
informatie te bieden over de reis, de achtergronden, de 
hoofdrolspelers en de tijd. 

Egbert Ottens

V o o r w o o r d
Tentoonstelling bibliotheek Hoorn 
 
Op 16 maart jongstleden heeft directeur Dirk 
Dekema van het Westfries Archief in de 
bibliotheek aan de Wisselstraat 8 te Hoorn een 
tentoonstelling geopend over het nieuwe ‘RHC’ 
aan de Blauwe Berg. De tentoonstelling is 
georganiseerd door het Architectuurcentrum 
Hoorn. Tegelijkertijd is in de bibliotheek een 
tentoonstelling over het werk van het Westfries 
Archief. Bezoekers kunnen zich inschrijven voor 
een van de open dagen die het komende jaar in 
het nieuwe gebouw georganiseerd zullen 
worden. 
 
 
 
 
 

‘Vriendendag’ in het Westfries Archief 
 
Vrienden van het Westfries Archief hebben er 
lang naar uitgekeken. Maar binnenkort is het 
eindelijk zover. Het nieuwe ‘RHC’ zal zijn deuren 
opstellen voor het publiek. Voor donateurs van 
onze stichting zal later dit jaar een speciale dag 
worden georganiseerd, waarbij u een kijkje in 
onze archiefkeuken zal worden gegund. Op dit 
moment leggen de verhuizing en de 
voorbereidingen van de officiële opening (datum 
nog niet bekend) nog een flink beslag op het 
personeel. Zodra de datum van de Vriendendag 
bekend is, zal deze bekend worden gemaakt. 
 

trap naar tweede verdieping

Boven:  studiezaal 
Midden:  ingang 
Onder:  voorzijde met ingang 

quarantaineruimte 

 Impressies van het nieuwe Westfries Archief

Westfries Museum 
Roode Steen 1, Hoorn 

tel. 0229 - 280 022

Geopend: 1 april t/m 31 oktober, 

maandag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Geopend: 1 november t/m 31 maart, 

dinsdag t/m vrijdag, 11.00-17.00 uur.

Het gehele jaar: zaterdag en zondag, 

13.00-17.00 uur.

Vereniging Oud Hoorn
Onder de Boompjes  22

1621 GG  Hoorn

tel. 0229 - 27 35 70

Email.: info@oudhoorn.nl 

www.oudhoorn.nl

Geopend: dinsdag en donderdag: 

10.00-16.00 uur 

zaterdag: 10.00-14.00 uur

Westfries Archief 
Blauwe Berg 5c, Hoorn 

tel. 0229 - 282 500

Studiezaal open: 

dinsdag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur 

Museum van de Twintigste Eeuw
Krententuin 24 (Oostereiland)

1621 DG  Hoorn

tel. 0229 - 214 001

Geopend: 

maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag-zondag: 12.00 - 17.00 uur
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Bij de voorplaat

Geprojecteerd op een vroeg zeventiende-eeuwse 
kaart van het zuiden van Zuid-Amerika, het noorden 
ligt rechts, zien we het vertrek van de Eendracht  en 
de Hoorn uit de haven van Hoorn, zoals afgebeeld 
op het reisjournaal van de Hoornse schipper 
Willem Cornelisz. Schouten, aan het begin van de 
ongewisse zoektocht naar een derde mogelijkheid 
om het specerijenrijke Indië te bereiken. Met de 
aankomst van de replica van de Halve Maen in de 
Hoornse haven, exact vierhonderd jaar later, lijkt de 
cirkel rond. De Halve Maen, het schip waarmee de 
Engelse VOC-kapitein Hudson Nieuw Nederland 

ontdekte, aan de later naar hem genoemde Hudsonbaai, is een vrijwel identiek schip als het 
jacht de Hoorn, dat jammerlijk afbrandde voor de Argentijnse zuidkust. Vijf jaar lang heeft 
het Westfries Museum de Halve Maen in bruikleen. Daarna wordt over de toekomst opnieuw 
beslist. Met de Halve Maen bij het Centrum voor Varend Erfgoed, de Hoofdtoren en het 
Houten Hoofd, en de viering van de naamgeving van Kaap Hoorn, op 29 januari 2016 precies 
vierhonderd jaar geleden, waar de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders op die dag een 
symposium aan wijdt, zet Hoorn haar rijke zeevaartverleden opnieuw op de wereldkaart. We 
wensen de Halve Maen een behouden vaart in de Nederlandse wateren. Wateren, maar vooral 
in het Hoornse Hop.
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op dat zich bezig houdt met naked short selling. 
Ja, u hoort het goed, naked short selling. Het 
aanbieden van aandelen die je niet in je bezit 
hebt, maar die je belooft te leveren op een 
afgesproken termijn, tegen een op het moment 
van verkoop afgesproken prijs. Een financieel 
riskante onderneming, vooral wanneer de koersen 
van het te leveren aandeel in de tussentijd stijgen.  
Dus zet Le Maire alles op alles om de koers van 
het VOC-aandeel te laten dalen. Hij verspreidt 
allerlei valse geruchten en onderhandelt zelfs in het 
grootste geheim met de koning van Frankrijk over 
het opzetten van een concurrent voor de VOC, 
een Franse Oost-Indische Compagnie. Le Maire 
is zo succesvol in zijn koersmanipulaties dat de 
Staten Generaal ingrijpen en het naked short selling 
verbieden. Het kost Le Maire een vermogen. 

Maar opgeven doet hij niet. Hij zet nog een andere 
troefkaart in om de VOC een hak te zetten. Het 
vinden van een nieuwe zeeroute, een alternatieve 
route naar de geldpotten van Indië.
In 1602 was door de Staten Generaal in een Octrooi 
bepaald dat de routes naar Indië langs Kaap de 
Goede Hoop en door Straat Magelhaen in Zuid 
Amerika waren voorbehouden aan de VOC. Geen  
enkele andere handelscompagnie die via deze routes 
de Indische Archipel bereikte, mocht daar handel 
drijven. Het vinden van een nieuwe alternatieve 
route was dus zeer lucratief. Volgens de cartografen 
van die tijd waren er drie mogelijkheden: een 
Noord-Oostelijke doorvaart, boven Rusland langs. 
Een Noord-Westelijke doorvaart, dwars door het 
Noord-Amerikaanse Continent en sommigen 
geloofden dat er beneden Straat Magelhaen ook 
nog een doorvaart moest zijn. 

In 1609 knoopt Le Maire in het geheim contacten 
aan met de Engelse ontdekkingsreiziger Henry 
Hudson, die al enkele reizen naar de Noordelijke 
ijszeeën had ondernomen. Toen de VOC daar lucht 
van kreeg, sneed zij Le Maire de pas af en lijfde 
Henry Hudson snel zelf in. Die vertrok in 1609 met 
het schip De Halve Maen met de opdracht een route 
om de Noord te vinden. Eenmaal bij het pakijs 
aangekomen, wendde hij de steven van de Halve 
Maen naar het westen en voer richting de oostkust 
van Amerika om daar de noordwestelijke doorvaart 
te vinden. Die dacht hij gevonden te hebben toen 
hij de in het begin zeer brede  en later naar hem 
genoemde Hudsonrivier op voer. Maar helaas voor 
Hudson, tweehonderd kilometer stroomopwaarts 
werd de rivier smaller en smaller en wist Hudson 

Ad Geerdink *

De ontdekking van Kaap Hoorn is een verhaal dat 
het midden houdt tussen een Griekse tragedie en 
een klassiek koningsdrama, vol intriges, intimidatie, 
wraak, macht en machtsmisbruik. Tegelijk is het 
ook een epos, waarin de helden zichzelf en de 
elementen moeten overwinnen, ten prooi vallen aan 
stormen, scheurbuik, scheepsbranden en andere 
rampspoed en tenslotte… zoals het hoort ten onder 
gaan aan hun eigen tekortkomingen.

Voor de setting van dit fantastische verhaal moeten 
we terug naar het Nederland, om precies te zijn 
het Hoorn van het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw. Een periode die gekenmerkt wordt door 
een ongekende dynamiek, voortkomend uit 
ondernemingszin, handelsgeest en een rotsvast 
vertrouwen op God, die het goed voor heeft met de 
Bijbelvaste Calvinisten.   
De absolute hoofdpersoon in dit epos is Isaäc 
Le Maire, een uit de Zuidelijke Nederlanden 
gevluchte Calvinistische entrepreneur. In 1614 
richt hij in Hoorn samen met nog wat andere 
Hoornse investeerders de Austraelsche of Zuid 
Compagnie op. Le Maire is wat we tegenwoordig 
een durfkapitalist noemen. Doen zich ergens 
nieuwe handelsmogelijkheden voor dan is hij er 
als de kippen bij. Zo maakt hij al snel een fortuin 
in de specerijenhandel op Indië, die aan het eind 
van de zestiende eeuw op komt. In 1602 is hij één 
van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie, bewindhebber van de grootste Kamer, 
die van Amsterdam en de op één na grootste 
aandeelhouder.

Le Maire is een man met een enorme daden- en 
geldingsdrang – getuige ook zijn 22 kinderen – 
die graag de grenzen van het toelaatbare opzoekt. 
Daarmee maakt hij niet alleen vrienden. In 
1605 breekt hem dit op. Wegens malversaties 
met declaraties (een zeventiende-eeuwse 
bonnetjesaffaire) wordt hij gedwongen uit de VOC 
te stappen.

Dat blijkt een beslissend moment in zijn leven. 
Vanaf dat moment heeft Le Maire eigenlijk nog 
maar één doel in zijn leven: wraak nemen op de 
VOC. En hij blijkt een geduchte tegenstander voor 
de Compagnie. In 1609 zet hij samen met acht 
andere kooplieden een effectenmakelaarskantoor. 

de OntdekkinG vAn kAAp HOOrn       Of: de dAdendrAnG vAn isAäc Le MAire

* Ad Geerdink is directeur van het Westfries Museum.
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dat dit de zo gewenste doorvaart niet kon zijn. 
Zijn reis was overigens wel de start van de kolonie 
Nieuw Nederland.

Le Maire ondernam datzelfde jaar met een andere 
kapitein zelf ook nog een vergeefse poging om de 
noordoostelijke doorvaart te vinden. Daarna richtte 
hij zijn tomeloze energie op het enig overgebleven 
alternatief: de zuidwestelijke doorvaart. Uit de 
bestudering van de journaals van verschillende 
Spaanse en Engelse expedities van onder andere 
Drake en Cavendish maakte hij op dat er mogelijk 
ten zuiden van Straat Magelhaen nog een doorvaart 
mogelijk was.

Het doel van de in 1614 door hem opgerichte 
Austraelsche Compagnie was het vinden van deze 
passage of doorvaart naar Indië en zoals de naam 
aangeeft het vinden van het grote onbekende 
Zuidland Terra Australis Incognita, dat volgens de 
cartografen van die tijd ergens op het zuidelijk 
halfrond moest liggen en waar onmetelijke 
rijkdommen wachtten op de ontdekker. 

Le Maire en de andere bewindhebbers rustten 
voor deze ontdekkingsreis twee schepen uit, De 
Eendracht, een spiegelschip van 360 ton met 
65 bemanningsleden en het veel kleinere jacht 
De Hoorn van 110 ton en een bemanning van 
22 koppen. Het belang dat Le Maire aan deze 

expeditie hechtte blijkt wel uit het feit dat hij zijn 
oudste zoon Jacob tot 'president', de leider van de 
expeditie benoemde. Nog een andere zoon, Daniël 
ging ook mee als onderkoopman. Behalve deze 
twee broers speelden er nog twee andere broers 
een belangrijke rol in de ontdekkingsreis. Ook 
de gebroeders Schouten, telgen uit een bekend 
Hoorns schippersgeslacht monsterden aan,  Willem 
Cornelisz. Schouten als schipper op de Eendracht, 
zijn jongere halfbroer Jan als schipper op de Hoorn.

Op 14 juni 1615 vertrokken beide schepen van de 
Rede van Texel voor een wereldreis die uiteindelijk 
twee jaar zou duren. Om het doel van de reis voor 
de VOC geheim te houden werd de bemanning pas 
na vier maanden op de hoogte gebracht van het 
werkelijke reisdoel van de expeditie. De schepen 
lagen toen voor de Argentijnse kust bij Porto Desire. 
Daar sloeg het noodlot toe. Bij het schoonbranden 
van het jacht de Hoorn sloeg het vuur in het wand 
en binnen de kortste keer stond het hele schip 
in lichte laaie. Toen het vuur de kruitvoorraad 
bereikte was er geen houden meer aan. Het enige 
wat restte  was alles wat maar enigszins van waarde 
was op de Eendracht  te laden.

Van Porto Desire zet de expeditie zeil naar Straat 
Magelhaen, die op 20 januari 1615 wordt bereikt. 
Vanaf dat moment zeilen ze het grote onbekende 
tegemoet, 'To infinite and beyond', om het met Buzz 

de OntdekkinG vAn kAAp HOOrn       Of: de dAdendrAnG vAn isAäc Le MAire

Vertrek van de 

Eendracht  en de 

Hoorn uit de haven 

van Hoorn, zoals 

verbeeld op de 

titelpagina van het 

Journael van Willem 

Cornelisz. Schouten, in 

1618 uitgegeven door 

Willem Jansz. Blaeu
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Eindelijk in september 1616 komen ze in de 
Indische Archipel aan. Op Ternate worden ze 
hartelijk ontvangen door gouverneur-generaal 
Laurens Reael en met alle egards behandeld. Jacob 
Le Maire had Gerard Reynst verwacht, die samen 
met vader Isaäc de Nieuwe Brabantsche Compagnie 
had opgericht. Jacob had een brief voor hem bij 
zich. Maar Reynst was kort tevoren overleden. 
In Jacatra, het latere Batavia, wacht hen echter een 
onaangename verrassing. Ze worden opgewacht 
door hun stadsgenoot, Jan Pietersz Coen, die het 
inmiddels tot directeur generaal van de VOC heeft 
geschopt, de één na hoogste post in Indië, en die in 
het bezit is van een missive van de Heeren XVII van 
de VOC waarin staat dat de Eendracht en de Hoorn, 
en alle papieren en bezittingen in beslag moeten 
worden genomen, omdat Schouten en Le Maire het 
Octrooi van de VOC zouden hebben geschonden. 
Dat de Hoorn door brand verloren was gegaan, was 
in Holland nog niet bekend. Hun verhaal dat ze 
een hele nieuwe passage gevonden hebben, moet 
niet worden geloofd, aldus de Heeren XVII. Deze 
missive had Reael hoogstwaarschijnlijk nog niet 
bereikt. 

Jan Pietersz. Coen voert uit wat hem bevolen is. Hij 
confisqueert de Eendracht  en stuurt Jacob en Daniël 
Le Maire en Willem Schouten – zijn halfbroer Jan 

Lightyear te zeggen. Hun eerste grote ontdekking 
is een doorgang, een zeestraat tussen het vasteland 
van Vuurland en een groot eiland. Die dopen ze 
Straat Le Maire. Vandaar gaan ze steeds zuidelijker, 
totdat op 29 januari 1616 de zuidelijkste punt van 
het Zuid-Amerikaanse continent bereikt wordt, een 

kaap 'twelck onse president ter eeren des stadts van 
Hoorn noemde Capo Hoorn'. 
 
De missie, het grote waagstuk, was geslaagd, met 
één schip weliswaar, maar de nieuwe zeeroute naar 
Indië was gevonden.

Schipper Willem Cornelisz. Schouten wilde daarop 
het liefst zo snel mogelijk doorzeilen naar de 
Indische Archipel, maar Jacob Le Maire was nog 
niet tevreden. Minstens zo ambitieus als zijn vader, 
wilde hij het mysterieuze Zuidland vinden. Zijn 
grote kans op onmetelijke rijkdom en eeuwige 
roem.
Meer dan zeven maanden varen ze rond op de 
Stille Oceaan, van eilandengroep naar eilandgroep 
vechtend tegen scheurbuik, soms tegen de lokale 
bevolking die uitvoerig wordt beschreven, zoekend 
naar vers drinkwater, levend op vogels, pinguïns, 
zeerobben en naarmate ze meer in de tropen komen 
van kokosnoten en  waterkers. De spanning tussen 
Jacob Le Maire en schipper Willem Cornelisz. 
Schouten loopt steeds verder op. 

Voorkant en 

binnenzijde van het 

tot nu oudst bekende 

aandeel ter wereld, 

gedateerd 9 september 

1606, uitgegeven 

door de VOC-kamer 

Enkhuizen. In 2011 

werd het aandeel door 

geschiedenisstudent 

Ruben Schalk in het 

Westfries Archief 

gevonden. Het 

aandeel staat op 

naam van Pieter 

Hermanszoon boode. 

De aandeelhouder 

was van beroep 

kamerbode van 

de Enkhuizer 

burgemeesters 
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was onderweg aan scheurbuik gestorven – op het 
eerste het beste schip terug naar Nederland. 

En zo eindigt een zeer succesvolle expeditie, een 
ontdekkingsreis van meer dan 18 maanden in een 
grote deceptie. Tot overmaat van ramp overlijdt 
Jacob Le Maire, de tragische held, op de weg terug 
naar huis. Maar daarmee is het drama nog niet ten 
einde.

Jarenlang procedeert Isaäc Le Maire tegen de 
onrechtmatige inbeslagname van de Eendracht  en 
voor erkenning van het octrooi op de nieuwe 
zeeroute. Beide partijen proberen elkaar met de 
uitgave van een eigen versie van het journaal van 
de reis de loef af te steken. De VOC brengt al 
heel snel na de reis, in 1618 onder de naam van 
schipper Willem Cornelisz. Schouten een journaal 
uit, waarin de rol van de gebroeders Le Maire 
volledig wordt gemarginaliseerd. Dat van Jacob dat 
jaren later uitkomt, is uitgebreider en beschrijft 
ook de natuur en de bevolking in de landen en 
op de eilanden, die tijdens de lange reis worden 
aangedaan. 

Pas na 25 jaar procederen, in 1644, stelt de 
rechter de Austraelsche Compagnie in het gelijk. 
Isaäc Le Maire maakt dat niet meer mee. Hij sterft 
gedesillusioneerd en moe van de jarenlange strijd 
tegen de machtige VOC in 1624. Op zijn grafsteen 
in de kerk van Egmond-Binnen staat: Hier leyt 
begraaven, Isaäc Le Maire, coopman, die gedurende 
syn handelinge op meest alle die quartieren van de 
weerelt van God de Heere soo rykelijk gesegent is 
geweest dat hij in 30 jaren tyts (behoudens eer) 
verloren heeft over de 1.500.000 guldens. Een 
waanzinnig vermogen in zijn tijd. 
Daarmee eindigt dit koningsdrama in stijl. 

Met de ontdekking van de passage bezuiden 
Kaap Hoorn leverden Schouten en Le Maire een 
belangrijke bijdrage aan de maritieme geschiedenis. 
Hun ontdekking had vooral betekenis op de wat 
langere termijn, want met name in de negentiende 
en het begin van de twintigste eeuw, tot de opening 
van het Panamakanaal, was de passage rond Kaap 
Hoorn een zeer belangrijke, maar tevens beruchte 
en levensgevaarlijke  scheepvaartroute. Dit was het 
tijdperk van de grote klippers.

Ook vandaag de dag spreekt Kaap Hoorn nog steeds 
tot de verbeelding van iedere zeezeiler. Het ronden 
van de Kaap geldt als een van de grootste maritieme 
prestaties. Als herinnering aan de historische band 
tussen de Kaap en Hoorn, krijgen alle zeelui die 
met een zeilschip de Kaap ronden een oorkonde 
uitgereikt en een trofee van de gemeente Hoorn. 
Dit gebeurt in de Oosterkerk, de schipperskerk, 
dezelfde kerk van waaruit Schouten en Le Maire 
ooit vertrokken voor hun avontuur.
In die kerk hangt ook een plaquette van de Stichting 
Kaap Hoorn Vaarders. Dit illustere gezelschap van 
veelal ex marine- en koopvaardijmensen, houdt  
middels publicaties, lezingen en een zeer sfeervolle 
eigen oudheidkamer de herinnering aan de rijke 
geschiedenis van Kaap Hoorn en de bijzondere 
band met deze stad levend. 

Een verhaal, daarvan heb ik proberen te overtuigen, 
dat het waard is om herinnerd en doorverteld te 
worden. Een verhaal waarin het DNA van de stad 
Hoorn, Zee, Geschiedenis en Cultuur terug te 
vinden is. En dat is precies waarom we er in Hoorn 
een heel jubileumjaar lang bij stil staan.     
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Door dit wederhuwelijk van Schouts hadden 
zijn twee voorzoons Willem Cornelisz. en Claes 
Cornelisz. 'd' eene oudt sijnde omtrent seventhien 
Jaeren en[de] dandere oudt vijfthien Jaeren' nog recht 
op een som van 900 gulden uit hun moeders' 
erfenis. Dit bedrag was hoger dan hun moeder hen 
feitelijk had nagelaten en Schouts verklaarde dat zij 
zich hiermee tevreden moesten stellen en voortaan 
'op hun eygen water moeten visschen' (afb. 1).

Door een ongelukkige opmerking van de 
historicus J.F.M. Sterck in zijn Oorkonden 
over Vondel en zijn kring uit 1918 hebben 
verschillende auteurs na hem aangenomen dat 
Joost van den Vondel familie was van schipper 
Willem Cornelisz. Schouten. Sterck refereert aan 
een notariële akte, waarin Laurens Cornelisz. 
Schouten (1568-1642) een 'cousijn' (neef) werd 
genoemd van Van den Vondels vader en achtte 
het wel waarschijnlijk 'dat de bekende Willem 
Cornelisz.oon Schouten…een broeder van Laurens 
Cornelis was'.1 Hij werd gesterkt in zijn mening 
door het lofdicht 'Op de wonderlicke reyse vanden 
Hoornschen meyr-man Willem Cornelisz. Schouten' 
van Van den Vondel, dat in het Schoutenjournaal 
van 1618 was opgenomen. 
Nog steeds blijkt uit enkele recente publicaties 

JOHn r. BrOzius*

Willem Cornelisz. Schouten werd omstreeks 
1577 in Hoorn geboren als zoon van de kapitein 
Cornelis Jansz Schouts en Mary Claesdr. Vader 
Schouts werkte voor de admiraliteit van West-
Friesland en het Noorderkwartier dat zetelde in 
Hoorn en Enkhuizen. Voor 1600 wordt hij diverse 
malen als kapitein genoemd op een der Hoornse 

oorlogsschepen. Waarschijnlijk heeft hij zich 
voornamelijk beziggehouden met het bewaken van 
de haringvloot op de Noordzee en het konvooieren 
van de koopvaardijschepen die werden bedreigd 
door de kapersnesten aan de Vlaamse kust. Uit het 
huwelijk van Schouts met Mary Claesdr. kwam 
nog een zoon genaamd Claes Cornelisz., die in de 
stukken vaak Claes Cornelisz. Roems of Romeijn 
wordt genoemd, naar het schip de Romeijn waarop 
hij na circa 1610 als schipper werkzaam was. 
Kapitein Schouts hertrouwde omstreeks 1594 met 
een Aecht Sijmonsdr. Hij zou met haar nog drie 
kinderen krijgen, een Aecht, een Jan en een Simon 
die in een testament uit 1602 worden genoemd. 

WiLLeM cOrneLisz. scHOuten en  Het fOrtuin in de OOst
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dat de familierelatie tussen Van den Vondel 
en Willem Cornelisz. Schouten te mooi is om 
te laten liggen, hoewel nu al enkele decennia 
bekend is dat Laurens Cornelisz. Schouten 
afkomstig was uit Weesp. Laurens Schouten was 
daar weesmeester van 1619 tot 1622 en regent 
van het weeshuis van 1625 tot 1642.2 Door zijn 
huwelijk met Susanna Van Vaerlaer werd hij 
verwant aan enkele doopsgezinde families in 
Amsterdam, waaronder ook de familie Van den 
Vondel. De aanname dat Joost van den Vondel 
met het lofdicht op de wereldreis van Schouten 
'de glorie van zijn familielid' verkondigde, 
gaat volkomen voorbij aan de gebruikelijke 
werkzaamheden van gelegenheidsdichters als 
Van den Vondel voor boekuitgevers.3 Elke twijfel 
over een eventuele bloedverwantschap tussen 
de Hoornse familie Schouten en de familie 
Schouten uit Weesp wordt ook uitgesloten door 
de twee testamenten die Cornelis Jansz. Schouts 
liet passeren in 1594 en 1602, waaruit blijkt dat 
zich onder zijn kinderen geen Laurens bevond.

Willem Cornelisz. Schouten is net als zijn broer 
Cornelis zijn carrière waarschijnlijk begonnen in 
de koopvaardij en dan met name de vaart op de 
Sont en het Middellandse Zeegebied. Uit onderzoek 
naar honderden bevrachtingscontracten, die tussen 
circa 1580 en 1600 voor Amsterdamse notarissen 
passeerden, blijkt dat bijna een derde van alle 
uitredingen naar het Middellandse Zeegebied 

met Westfriese schippers werd gedaan. Ook de 
jaren voor de oprichting van de Verenigde Oost-
Indische Compagnie in 1602 werd al een tiental 
reizen naar Oost-Indië ondernomen en meer dan 
eens werd door Amsterdamse kooplieden een 
beroep op de vakbekwame en ervaren zeelieden uit 
West-Friesland gedaan (afb. 2). Zo werd kapitein 
Schouts in 1599 benoemd tot schipper op de Zon 
voor het maken van een Oost-Indische reis onder 
commando van Steven van der Hagen. Als oud-
kapitein bezat hij waarschijnlijk de juiste papieren 
voor een dergelijke onderneming: Nederland was 
nog steeds in oorlog met de Spanjaarden en 
Portugezen die zich sedert 1520 al stevig met 
hun forten en handelskantoren in India en de 
Indonesische Archipel hadden verankerd. Door 
de goede reputatie van zijn vader, en wellicht ook 
van zijn broer Claes Cornelisz. Romeijn die al 
eerder had gevaren voor Isaäc le Maire, de grootste 
aandeelhouder van de VOC, kwam waarschijnlijk 
ook Willem Cornelisz. Schouten onder de aandacht 
van de bewindhebbers van de Compagnie. 

De eerste Oost-Indische reis van Schouten.
Nog voor zijn vader was teruggekeerd van zijn 
eerste Oost-Indische reis werd Willem Cornelisz. 
Schouten door de Kamer van Amsterdam benoemd 
tot schipper van het jacht Duyfken. De vloot 
vertrok in april 1601 van Texel en stond onder 
commando van Wolfert Harmensz. Het journaal 
van Harmensz. is bewaard gebleven en het verloop 
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met de bevolking handel gedreven kon worden 
en of de Portugezen contacten met het Zuidland 
onderhielden. De Duyfken zeilde op 10 april 1602 
vanaf Bantam naar het oosten en met een koopman 
en een tolk bereikte Schouten Ceram, een eiland 
voor de kust van Nieuw Guinea. Men kwam in 
contact met de plaatselijke bevolking, maar het 
was al snel duidelijk dat zij arm waren en geen 
handel dreven met zuidelijker gelegen landen. Na 
ongeveer een maand werd de expeditie afgebroken. 
De hoop op het vinden van het Zuidland was 
hiermee nog niet opgegeven, want in 1605 zou de 
Duyfken, nu met schipper Willem Jansz opnieuw 
een expeditie naar het Zuidland ondernemen, 
waarbij voor het eerst voet aan wal werd gezet 
op het vasteland van Australië (afb. 4). Na zijn 
ontdekkingsreis aanvaardde Schouten in augustus 
1602, samen met enkele schepen uit de vloot van 
Harmensz., de thuisreis. Zijn jacht werd volgeladen 
met specerijen, en ondanks dat hij op een van de 

van de reis en het wedervaren van Schouten in 
Oost-Indië kan in enig detail worden gevolgd. 
Anders dan zijn vader raakte Schouten direct na 
aankomst voor de rede van Bantam betrokken bij 
een zeeslag tegen de Portugezen die de haven met 
zware schepen hadden geblokkeerd. Na enkele 
dagen strijd werd de blokkade door Harmensz. 
doorbroken en Schouten had met zijn kleine jacht 
een van de Portugese galeien tot zinken gebracht. 
De Zeeslag van Bantam werd in Nederland gevierd 
als een historische overwinning op de aartsvijand 
en ook in prent uitgebracht (afb. 3). De eigenlijke 
taak van Schouten op de Duyfken was al in 
Nederland vastgelegd en behelsde het uitvoeren 
van een verkenningsreis naar Nieuw-Guinea, 
waarvan men vermoedde dat het de noordelijke 
uitloper vormde van het onbekende Zuidland. Uit 
Portugese reisverslagen had men vernomen dat op 
het Zuidland grote rijkdommen waren te vinden 
en men wilde de mogelijkheid onderzoeken of er 
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kleinste schepen voer en onderweg in een zware 
storm verzeild raakte, kwam hij in februari 1603 als 
eerste van de vloot in Zeeland aan. 

De tweede Oost-Indische reis van Schouten.
Willem Cornelisz. Schouten had zich kennelijk 
goed van zijn taak gekweten, want vrijwel direct 
na thuiskomst werd hij opnieuw door de Kamer 
van Amsterdam gevraagd deel te nemen aan de 
volgende Oostindische reis. Schouten werd tot 
schipper benoemd van de Delft van de Kamer van 
Amsterdam, in een vloot van twaalf schepen onder 
commando van de eerder genoemde Steven van der 
Hagen. De vloot was gezamenlijk uitgerust door de 
Kamers van Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen en 
vertrok op 18 december 1603 vanuit Texel. Volgens 
het scheepsjournaal van Van der Hagen werden met 
de Delft enkele gezanten van de sultan van Atjeh 
thuisgebracht, die een jaar eerder prins Maurits 
hadden bezocht. Volgens enkele historici was 
Schouten degene die de gezanten veilig thuisbracht, 
maar sommigen twijfelen of Schouten de volledige 
reis naar Atjeh heeft gemaakt. Uit de stukken blijkt 
dat Schouten in Madagaskar moet zijn overgestapt 
op de Hof van Holland. Dit schip zou in de Baai 
van Antongil op Madagaskar een lading specerijen 
overnemen van de Wachter. Dit schip was een 
aantal weken eerder op de terugreis van een eerdere 
Oost-Indische reis lek geraakt. In april 1605 kwam 
met Schouten de Hof van Holland behouden in 
Nederland terug. Een deel van de vloot van Van 
der Hagen zou in Oost-Indië blijven en een deel 
kwam ongeveer een jaar later met een rijke lading 
in Nederland aan.Na twee Oost-Indische reizen had 
Schouten vermoedelijk voldoende verdiend om 
enige tijd aan land te blijven. Er zijn aanwijzingen 
dat hij zich met zijn zwager Jacob Jansz. Melcknap 
in de houthandel begaf. Zo ontvingen beide 
mannen in 1613 bijvoorbeeld een som van 160 
gulden voor de levering van 120 'groote grenen 
balcken die aen delen gesaecht sullen worden om 
te gebruycken tot het hooft'.4 De houthandel was 
waarschijnlijk niet zo profijtelijk als Schouten had 
verwacht, want enige tijd later maakte hij zich 
op voor een ontdekkingsreis met Isaäc le Maire. 
In november 1611 was Schouten hertrouwd met 
Aechte Claesdr., een dochter van de rijke koopman 
Claes Fransz. Vych. Maar omdat het huwelijk 
onder huwelijkse voorwaarden was afgesloten 
kon Schouten waarschijnlijk niet vrijelijk over 
haar vermogen beschikken.5 Voor zijn aanstaande 
ontdekkingsreis zag hij zich genoodzaakt geld te 
lenen bij zijn ex-schoonmoeder. 

In dienst van Isaäc le Maire.
Isaäc le Maire was in 1602 met een som van 97.000 
gulden de grootste aandeelhouder in de VOC van de 
Kamer van Amsterdam. Hij had zijn fortuin gemaakt 
met de handel op de Oostzee en Middellandse Zee 
en had voor de oprichting van de Compagnie zelf 
al enkele Oost-Indische reizen georganiseerd met 
de door hem opgerichte Brabantsche Compagnie. 
Als grootste aandeelhouder werd hij tevens een van 
de bewindhebbers van de Compagnie, en had hij 
zitting in het college van de Heeren XVII. Al kort 
na zijn aantreden bleek dat Le Maire er een tweede 
agenda op na hield en zijn eigen belangen soms 
voor die van de Compagnie liet gaan. Zo werden 
er vraagtekens gezet bij de kosten die Le Maire in 
rekening had gebracht voor de eerste Oost-Indische 
reis onder auspiciën van de VOC en had men 
het vermoeden dat hij met enkele compagnons 
speculeerde met aandelen. In 1605 leidde dit 
tot zijn afzetting als bewindhebber en werd hij 
gedwongen een verklaring te ondertekenen dat hij 
geen pogingen zou ondernemen de Compagnie 
verder te ondermijnen. Le Maire zou zich echter 
niet aan de afspraak houden. Als bewindhebber 
had hij al laten doorschemeren dat de Compagnie 
in zijn ogen een veel te defensief beleid voerde en 
alleen maar bezig was met het consolideren van 
de reeds behaalde successen. Voor de oprichting 
van de Compagnie werden er nog tal van pogingen 
ondernomen nieuwe en snellere routes naar de 
Oost te vinden, zoals benoorden Rusland of 
benoorden Noord-Amerika, maar na 1602 werden 
alle initiatieven in deze richting door de Compagnie 
tegengewerkt. Toen Le Maire niet langer aan de 
Compagnie verbonden was, ging hij direct op zoek 
naar avonturiers en ontevreden kooplieden die 
wel wilden investeren in het vinden van nieuwe 
onbekende landen en routes naar de Oost. Le Maire 
probeerde bijvoorbeeld de Franse koning Hendrick 
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schepen Jan Jansz. Molenwerf en de koopman 
Cornelis Seghers. In 1614 richtten zij met Le Maire 
in Hoorn de Austraelsche Compagnie op, waarin ook 
gewone burgers aandelen van 200 gulden per stuk 
konden kopen om in de reis te participeren. Een 
van de eerste acties van de Austraelsche Compagnie 
was de aankoop van een oud oorlogsschip, de 
Griffioen, van de admiraliteit van West-Friesland 
in januari 1615. Het schip werd omgedoopt tot de 
Eendracht . Het tweede schip dat werd verworven 
was een klein jacht met de naam Hoorn. Er is 
geen aankoopcontract van dit scheepje bekend en 
mogelijk was het al eigendom van Le Maire of een 
van de Hoornse investeerders. Men kwam overeen 
dat Schouten schipper zou worden op de Eendracht  

IV te bewegen te participeren in een Oost-Indische 
reis via de noordoostelijke route langs Nova Zembla 
en hij verkende de mogelijkheden om bezuiden 
de Straat van Magellanes een nieuwe doorvaart te 
vinden naar de Oost-Indische Archipel (afb. 5). 
Het eerste plan, waarvoor hij de Engelse schipper 
Henry Hudson in de arm had genomen, vond 
op het laatste moment geen doorgang door de 
vroegtijdige dood van de Franse koning. Bovendien 
had de Compagnie lucht gekregen van het plan 
van Le Maire en Hudson zelf in dienst genomen. 
Dat Hudson zich niet aan de instructies hield en 
halverwege zijn reis met de Halve Maen koers zette 
naar Virginia om een noordwestelijke doorvaart te 
zoeken, is weer een ander verhaal.  

De Austraelsche Compagnie.
Le Maire hoefde in Amsterdam niet te rekenen op 
veel bijval voor het uitvoeren van zijn plan om 
bezuiden de Straat Magellaan een nieuwe doorvaart 
te zoeken, en indien mogelijk het rijke Zuidland. 
Hij richtte zich tot Hoorn waar hij een enthousiaste 
medestander vond in Schouten, die ook vier 
durfkapitalisten bereid vond in de ontdekkingsreis te 
investeren: de Hoornse stadsecretaris Jan Clementsz 
Kies, de oud-burgemeester Pieter Clementsz. 
Brouwer, de broer van de eerstgenoemde, de 
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en dat twee zoons van Isaäc le Maire, Jacob en 
Daniël, met hem zouden meevaren als koopman en 
assistent-koopman. Op de Hoorn werd, ongetwijfeld 
op voorspraak van Schouten, zijn jongere halfbroer 
Jan Cornelisz. Schouten tot schipper benoemd. De 
koopman op het jacht was de uit Hoorn afkomstige 
Aris Claesz. Op de Eendracht  voer ook een 'cajuyt-
wachter' mee, Cornelis Jan Schouts, vernoemd 
naar zijn grootvader. Hij was een zoon van Claes 
Cornelisz. Romeijn, zodat zowel de familie Le Maire 
als de familie Schouten ieder met drie familieleden 
in de ontdekkingsreis waren vertegenwoordigd. Op 
14 juni 1615 tegen de avond zeilden beide schepen 
met in totaal 87 mannen het Landsdiep van Texel 
uit (afb. 6).  

Noten:

1 J.F.M. Sterck, Oorkonden over Vondel en zijn kring, p. 18.

2 H. Michielse, J. Out en G. Schutte, Geuzen en papen, katholiek en protestant tussen   

 Vecht en Eem circa 1550-1800, p. 97. 

3 H. de la Fonteine, Willem Jansz Blaeu en de reis van Le Maire en Schouten, 

 Amstelodamum 63 (1971), p. 80.

4 Hoorn, Oud Archief 1120 (22 juni 1613).

5 Hoorn, Oud Archief 2415. 'Claes francen vyg' werd op 20 juni 1611 onder het luiden 

 van de klokken van de Grote Kerk van Hoorn begraven. 
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geschiedenis! Men weet nog vaag van de Portugese 
ontdekkingsreizen naar het verre Oosten en Straat 
Magellaan in Zuid-Amerika. Hier moet dus wat aan 
worden gedaan. 
De zeevaart was het verdienmodel in de 16e en 17e 
eeuw waarmee de financiële basis werd gelegd voor 
de ontwikkeling van Nederland als zelfstandige 
natie in de wereld! En de internationale zeevaart is 
nog steeds van cruciaal belang voor de economie 
van ons land. Daarom een terugblik met onze Atlas 
van Kaap Hoorn.

Ontdekkingsreis Le Maire en Schouten, begin 
17e eeuw
Vanaf eind 16e eeuw voeren onze voorouders rond 
Kaap de Goede Hoop naar de Molukken voor de 
specerijen. In 1602 kreeg de VOC het monopolie 
op de bekende routes naar Indië (dus ook via Straat 
Magellaan). De belangrijke Amsterdamse koopman 
Isaäc Le Maire, kreeg onmin binnen de VOC en 
besloot om het monopolie te ontduiken en een 
derde route naar Indië te zoeken. In de toenmalige 
zeevaartwereld deden geruchten de ronde van 
een mogelijke ruimte bezuiden Vuurland, zoals 
te zien is op een kaart van cartograaf Hondius uit 
1602. Dat het slechts geruchten waren, blijkt wel 
uit het feit dat Hondius op zijn kaart uit 1608, 
die opening al weer wegliet. Isaäc Le Maire en 
zijn zoon Jacob, die als koopman al veel zeereizen 
had gemaakt, verdiepten hun kennis over de 
mogelijke route elders in Europa. Zij richtten 
de Austraelsche Compagnie op en besloten twee 
schepen in Hoorn, de Eendracht  en het jacht Hoorn, 
uit te rusten voor een ontdekkingsreis om de West. 
Zij  trokken de ervaren Willem Schouten aan als 
schipper op de Eendracht  en diens halfbroer Jan 
Schouten op de Hoorn. Men wilde eerst naar het 
onbekende Zuydland (Terra Australis) varen voor 
het veronderstelde goud en andere kostbaarheden, 
om daarna door te varen naar Oost-Indië. De 
bemanning bleef van het belangrijkste doel van de 
reis onkundig. Pas voor de Argentijnse zuidkust 
werd het werkelijke reisdoel medegedeeld. 
Op 14 juni 1615 vertrokken beide schepen, waarbij 
eerst Sierra Leone werd aangelopen voor vers 
voedsel en vooral limoenen ter bestrijding van 
scheurbuik op de lange reis.
De oversteek naar zuidelijk Zuid-Amerika duurde 
lang. In december werd geankerd op de kust 
van Patagonië voor vers voedsel en water. Bij het 
schoonmaken van het onderwaterschip verbrandde 
het jacht Hoorn. Met iedereen aan boord van 
de Eendracht  zeilde men verder en pas rond 
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Ter gelegenheid van de ontdekking vierhonderd 
jaar geleden van Kaap Hoorn, door Jacob Le 
Maire en Willem Cornelisz. Schouten, geeft de 
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders in 
samenwerking met Uitgeverij Thoth uit Bussum, 
een cartografische herdenkingspublicatie uit. Het 
wordt een kloek boek, 176 pagina's, in een formaat 
van 24,8x34,5 cm, met daarin een grote hoeveelheid 
uniek kaartmateriaal uit de periode 1500-1725. Het 
boek wordt vierhonderd jaar na de naamgeving van 
de Kaap, op 29 januari 2016, tijdens een bijzonder 
symposium in Hoorn gepresenteerd.  

Waarom zoveel ophef kan men zich afvragen?
Onze ervaring is dat Kaap Hoorn, bij vragen in het 
publiek, meestal gesitueerd wordt bij Kaapstad, dus 
in Afrika. Ook door inwoners van Hoorn! Tijdens 
een recente cruise aan boord van een Nederlands 
schip, rond Kaap Hoorn, dat nu op de zeekaart 
staat als Cabo Hornos, werd alleen verteld over de 
vuren van de Vuurlanders. De stuurlieden waren 
onbekend met dit stuk vaderlandse nautische 
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* Pieter Kroon is bestuurslid van de Stichting Nederlandse 
Kaap Hoorn-vaarders en voorzitter van de collectie- en 
documentatiecommissie.

Voorbeeldpagina uit 

de Cartografische 

herdenkingspublicatie. 

De werkelijke 

paginamaat is 

24,8x34,5 cm. Op 

deze pagina Straat 

Magellaan door 

Antonio Pigafetta; 

ca 1525; gekleurde 

illustratie uit journaal; 

19x12 cm; noorden 

is onder; Pigafetta 

was journaalschrijver 

aan boord voor het 

verslag van de reis van 

Magellaan; het was 

een reis van 

1519-1522 met 5 

schepen waarvan 

slecht één terugkeerde 

met 18 man !! 

Magellaan overleed 

onderweg in 1521

Stichting 400 Jaar 
Kaap Hoorn



67

20 januari 1616 was men ter hoogte van Straat 
Magellaan. Het bleek dat het weer op deze breedte 
nogal onbestendig en kouder was dan op het 
noordelijk halfrond op die breedte. Ondertussen 
was onenigheid ontstaan tussen de expeditieleider 
Jacob Le Maire en schipper Schouten. Schouten 
had de bemanning laten merken dat hij liever direct 
naar Oost-Indië wilde om er handel te drijven. In 
deze controverse heeft de president, Jacob Le Maire, 
aan het oorspronkelijke reisdoel vastgehouden. 
Steeds verder varend naar het zuidoosten langs 

de kust van Vuurland, raakte ook Jacob Le Maire 
teleurgesteld en leek de zeekaart van Blaeu gelijk 
te krijgen. Daar stond Vuurland wel  aaneen 
verbonden met het onbekende Zuydland. Maar 
op 24 januari ontdekte men toch aan stuurboord 
een opening in de kustlijn. Via deze route voer 
men naar het zuidwesten en bereikte na één dag 
varen ruim open water, mooi donkerblauw en dus 
diep, de Grote Zuidzee of de Stille Oceaan. Deze 
doorgang werd door de scheepsraad vernoemd naar 
Le Maire. Het land aan bakboord werd Statenland 
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VOC te schenden, was het belangrijkste doel 
van de reis bereikt. Hoewel deze Straat Le Maire 
beter bevaarbaar was voor zeilschepen dan Straat 
Magellaan, werd er voorlopig nauwelijks gebruik 
van gemaakt. De handel op de westkust van 
Zuid-Amerika was door de dominantie van de 
Spanjaarden op die kust, niet vrij.

Cartografische ontwikkelingen
In 1643 zeilde admiraal Brouwer vanuit Recife 
met vijf schepen en 656 man naar de westkust van 
Zuid-Amerika om in Valdivia een Nederlandse post 
te vestigen en de concurrentie met de Spanjaarden 
aan te gaan. Tijdens de passage van Straat Le Maire 
raakte Brouwer verdaagd door een storm. Hij 
ontdekte toen dat Statenland een eiland was. Ze 
voeren er omheen en ontdekten ook dat er een groot 
open water lag tussen Stateneiland en het vermoede 
Terra Australis. Zo werd door de zeelieden uit de 
Lage Landen cartografisch vastgelegd dat er ook 
een derde, ruimer te bezeilen open waterverbinding 

genoemd, terwijl men het idee had dat het land nog 
deel uitmaakte van het Terra Australis Incognita. 
Na een vliegende storm en kouder dan ooit, 
passeerde de Eendracht  op 29 januari 1616 het 
zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika, dat Le Maire 
en Schouten naar hun thuishaven Capo de Hoorn 
vernoemden. Hierna ging de reis verder naar het 
westen met wisselende koersen en harde winden. 
Op 12 februari 1616 kreeg de bemanning een 
driedubbel wijnrantsoen omdat men westelijker 
dan Straat Magellaan was gekomen. Er werd 
gedronken op de gelukkige ontdekking en op 
de hoop voor een goede afloop van de reis. Na 
een lange oversteek over de Stille Oceaan kon de 
Eendracht  na één jaar en vier maanden, op 29 
oktober 1616, voor Jacatra (het latere Batavia) 
ankeren.

Met het bewijs voor een tweede, snelle en kortere 
verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de 
Stille Oceaan en dus zonder het Octrooi van de 
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was tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. 
Deze verbinding is later beslissend geweest voor 
de ontwikkeling van de Grote Zeilvaart rond Kaap 
Hoorn, vooral voor de latere windjammers varend 
op Chili, Australië, Indië en San Francisco.
Zoals Isaäc Le Maire bij de verzameling van 
zijn kennis over de nautische mogelijkheden en 
gevaren gebruik maakte van de cartografische 
verslagen van voorgangers, zo legden Schouten en 
later ook Brouwer hun nieuwe ontdekkingen en 
waarnemingen cartografisch vast. 
Omdat er meer grote reizen door Nederlanders 
in die 16e en 17e eeuw naar deze gebieden zijn 
ondernomen, doen wij hiervan ook verslag in de 
herdenkingspublicatie Atlas van Kaap Hoorn, die 
op het symposium te Hoorn op 29 januari 2016 
gepresenteerd zal worden.

ATLAS van KAAP HOORN
Kaartbeeld van zuidelijk Zuid- Amerika, 1500-1725
In de Atlas is een selectie gemaakt uit de grote 
hoeveelheid historisch kaartmateriaal waarmee 
een chronologisch overzicht wordt geboden in 

de ontwikkeling van het kaartbeeld van zuidelijk 
Zuid-Amerika, met name rond het gebied van 
Straat Magellaan, Vuurland en Kaap Hoorn. Dat 
kaartmateriaal werd gemaakt naar waarnemingen 
door ontdekkers en zeelieden uit de Lage Landen. 
Hun reizen hadden een belangrijke invloed op  de 
verbetering van het kaartmateriaal van dit gebied, 
waardoor het varen rond deze kusten voor de 
zeeman veiliger werd. Deze cartografische weerslag 
van de beste route om Kaap Hoorn wordt tot op 
heden gevolgd door de zeilende koopvaardij en 
door de moderne sportzeilers.
Een boek als dit is nog niet eerder in deze vorm 
gepubliceerd en hoort daarom bij de viering van 
400 jaar Kaap Hoorn.

De inhoudelijke opzet van de publicatie
Het Inleidend deel bevat een aantal beknopte 
essays, met illustraties, waarmee de lezer wordt 
ingevoerd in het centrale deel met de kaarten. 
Achtereenvolgens zijn dat: 
•	 Inleiding, door prof. dr. H. den Heijer
•	Spaanse en Portugese reizen, door dr. Omar Ortiz 
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Troncoso
•	 Reizen uit de Lage Landen, door drs. D. 

Wildeman en drs. V. Roeper
•	 Navigatie, door H. Kok
•	 Kaap Hoorn in de kaart, door drs. Sj. de Meer.

De ene auteur benadert het kaartverhaal langs 
geschiedkundige lijn, de ander meer vanuit het 
cartografische aspect. In het onderdeel Navigatie 
leest u met welke middelen de zeelieden reisden en 
wordt een beeld geschetst van de kaarten, talloze 
schetsen en aantekeningen die zij maakten.

Het centrale deel van het boek bevat een zeventigtal 
door Maarten Klein geselecteerde, beschreven en 
van aanvullend commentaar voorziene, bijzondere 
kaarten. De kaarten uit de 16e, 17e, en 18e eeuw 

komen van Nederlandse, Spaanse, Franse, 
Engelse uitgevers en drukkers en zijn gekozen uit 
manuscriptkaarten en gedrukte kaarten.
De kaarten worden in drie groepen geordend:
16e eeuw; rond de reizen van Spanjaarden en 
Portugezen, Drake en Cavendish.
1590-1650; reizen vanuit de Lage Landen met 
Mahu en De Cordes, Jan Outgersz. met verbeterde 
kaarten van Straat Magellaan, vervolgens Le Maire 
met het zeegebied rond Statenland en Kaap Hoorn. 
De reis van de Spaanse broers Nodal met hun 
stuurlieden uit de Lage Landen, die de reis van Le 
Maire meemaakten en tot slot admiraal Brouwer 
met zijn Stateneiland en de kust van Chili.
17e en begin 18e eeuw; periode van atlassen en 
kaarten door Blaeu, Jansonius, Goos, Doncker, Van 
Keulen en Roggeveen. 
De Atlas wordt afgesloten met een notenapparaat, 
registers van geografische namen in moderne 
(en oude) spelling, een lijst met geraadpleegde 
naslagwerken, bibliotheken, musea, instituten, e.d.  

Het boek verschijnt zowel in een Nederlandse als in 
een Engelse editie, beide voorzien van een Spaanse 
synopsis. 

Op deze pagina's ziet u enkele kaartvoorbeelden uit 
de Atlas en een  proefopmaak van een bladzijde. 
Bij elke kaart staan details over oorsprong, jaartal, 
maker, grootte, druktechniek, huidige vindplaats 
in museum of bibliotheek e.d., alsmede verhalend 
commentaar over bijzonderheden. 

Met dit boek wordt een belangrijk hoofdstuk van 
de zeevaartgeschiedenis van de Lage Landen en het 
ondernemerschap van de Hollanders en Vlamingen 
in de herinnering teruggeroepen. De samenstellers 
en auteurs zijn ervan overtuigd dat zij de lezers veel 
lees- en kijkgenot bieden.

De prijs van het boek bedraagt € 40,-. Begunstigers 
van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders 
en leden van de Vereniging Oud Hoorn kunnen 
het boek met korting aanschaffen. Zie daarvoor 
de bijgesloten folder Atlas van Kaap Hoorn met 
bestelbon.
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dirk J. tAnG* 

Inwoners van Hoorn of West-Friesland zijn er 
nog nooit geweest en toch kunnen ze zich een 
voorstelling maken van bewoners van Mars, Venus 
of andere planeten uit ons melkwegstelsel. Dat 
beeld is niet autonoom of spontaan ontstaan maar 
(mede) gevormd door de beschikbaarheid van vele 
(verzonnen) afbeeldingen, sciencefictionromans en 
films van en over ruimtewezens. Een moderne 
ruimtereiziger hoeft dus niet onvoorbereid op pad 
te gaan.

Kennis van het onbekende en onbekende 
kennis
Dat ligt in 1615 nog anders. Voor de opvarenden 
van de Hoorn en de Eendracht  zijn er nauwelijks 
beschrijvingen of afbeeldingen van hun reisdoel 
voorhanden. Toch moeten ook zij zich een 
voorstelling hebben gemaakt van datgene dat ze 
op hun ontdekkingsreis te wachten stond. Niet 
alleen van de verhoopte 'gouden bergen' die in het 
onbekende Zuidland (Terra Australis) op ze lagen 
te wachten, maar ook van de bewoners die ze daar 
konden ontmoeten. 
Uit het journaal van Jacob le Maire blijkt dat hij 
met enige regelmaat kaarten en boeken gebruikt 
die de expeditie moeten helpen bij het vinden 
van de juiste koers. Het is jammer maar het 
is niet precies bekend welke informatie zich in 
de scheepsbibliotheek van Le Maire of Willem 
Schouten bevond. In alle gevallen moet het uiteraard 
om bevindingen van eerdere reizigers zijn gegaan.1 
Dat  blijkt uit zijn journaalaantekening van 13 
december 1615 wanneer de Hoornse expeditie in 
Port Desire (ook wel Puerto Deseado) in Patagonië 
is aangekomen. Een aantal bemanningsleden van 
de Eendracht  gaat op zoek naar het graf van Jacob 
Jansz. Huydecooper, die er in 1599 tijdens de 
ontdekkingsreis van Olivier van Noort begraven 
zou zijn. Hij was een van de drie bemanningsleden 
die sneuvelden in gevechten met bewoners. De 
bemanning vindt een stapel stenen en wanneer ze 
die onderzoeken blijkt het een begraafplaats te zijn 
waar ze menselijke beenderen aantreffen:  Vonden 
eenighe Graven van de Patagonen op hooge Clippen 
en Steen-Rotsen daer al steenen op gheleyt waren daer 
waren beenderen onder van thien en elf voeten lanck 
(omgerekend 2,8 meter). 

Jacob le Maire, die nog nooit in Patagonië is 
geweest, weet desondanks meteen dat hij te maken 
heeft met de gevreesde Patagonische reuzen. Hoe 
komt hij op dat idee?

Mensenetende Patagoniërs? 
Op 10 augustus 1519 vertrekt de Portugese 
zeevaarder/ontdekkingsreiziger Ferdinand Magel-
laan, in het Portugees gespeld: Fernão de Magalhães, 
(ca. 1480-1521) met een vloot van vijf schepen uit 

Sevilla om een nieuwe route naar Indië te zoeken. 
Tussen de ongeveer 270 opvarenden die de vloot 
telt, bevindt zich ook Antonio Pigafetta (ca. 1491-
1534) een Italiaanse edelman die als assistent van 
Magellaan meevaart en die de verrichtingen van de 
vloot nauwkeurig opschrijft. 
Via de kust van Verzin (Brazilië) varen ze naar het 
zuiden. Ze gaan regelmatig aan land om er water of 
voedsel in te slaan en zien dan bewoners. Pigafetta 
beschrijft ze als: de inwoners van het land zijn niet 
gekerstend, ze hebben geen godsdienst en leven volgens 
de natuur, eerder als dieren dan als iets anders.2 Het 
zijn goed gebouwde naaktlopers (zowel mannen als 
vrouwen), die over hun hele lichaam zijn getatoeëerd, 
die in hutten wonen en zich verplaatsen met kano's. 
Ze gebruiken verschillende kleurstoffen om er hun 
lichaam mee te beschilderen. Hij noteert verder dat 
ze hun vijanden opeten, omdat dit een soort traditie 
of gewoonte is. De bewoners zijn nieuwsgierig en 

WiLden, reuzen en inWOners
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en men geen behoefte heeft aan pottenkijkers.In 
februari 1516 vaart Diaz de Solis met drie schepen 
de Rio de la Plata op. Met een sloep en acht 
bemanningsleden gaat hij naar de vaste wal. Dat is 
een verkeerde keuze. Zodra ze voet aan land hebben 
gezet, worden de zeelieden door lokale inwoners 
aangevallen en gedood. Slechts één jonge matroos 
overleeft de aanval, de andere zeelieden worden in 
het zicht van de verbijsterde bemanning van de drie 
schepen op het strand gedood en opgegeten. Het 
is het einde van de expeditie, de overige schepen 
keren gehaast naar Spanje terug, de doortocht naar 
de Grote Oceaan wordt niet gevonden. Het verslag 
is duidelijk: de lokale bevolking eet zijn vijanden 
op, maar van reuzen wordt niet gerept.  

Reuzen?
Met het verhaal van Diaz de Solis in het achterhoofd 
is het goed voor te stellen dat Magellaan extra 
voorzichtig is wanneer hij verder zuidwaarts vaart. 
Door aanhoudende stormen en winterweer is hij 
echter gedwongen een beschutte baai op te zoeken 
waar de vloot twee maanden blijft. Ze zien er 
niemand. 
Op een dag verschijnt er echter – volgens Pigafatta's 
reisverslag – een reus op het strand. Hij is volkomen 
naakt, danst, springt en zingt en gooit regelmatig 

willen graag allerlei zaken met de zeelui ruilen. 
Vooral metalen voorwerpen, messen en spiegels 
wekken hun begeerte. Ze geven twee meisjes om als 
slavinnen te gebruiken voor een bijl of een mes, maar 
hun vrouwen geven ze voor niets ter wereld. 
Wanneer ze verder naar het zuiden varen ontmoeten 
ze een mensensoort die hij Canibali noemt en die 
ook mensenvlees eten (Het is opvallend dat hij het 
woord canibali niet voor de bewoners gebruikt die 
hij eerder ontmoette). Deze canibali zijn zo groot als 
reuzen en buitengewoon gevaarlijk noteert Pigafetta 
in zijn verslag. Hij doelt op gebeurtenissen die 
tijdens de expeditie van kapitein Juan Diaz de Solis 
plaatvonden en waarbij zestig mannen zouden zijn 
opgegeten.

Menseneters?
Pigafetta heeft zijn kennis uit een na 1516, 
geschreven verslag. Hij heeft dat verslag echter niet 
goed gelezen of hij heeft de zaak erger gemaakt dan 
het was. Wat waren de feiten? Juan Diaz de Solis 
gaat in 1515 in opdracht van de Spaanse kroon 
op zoek naar de dan nog onbekende doorgang 
naar de Stille Oceaan. Zijn expeditie wordt met 
wantrouwen door de Portugese kroon bezien omdat 
Portugal Brazilië en daarmee de oostkust van Zuid-
Amerika als haar bezit en invloedsfeer beschouwt 
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zand over zijn hoofd. Magellaan stuurt één van 
zijn mannen naar de reus toe met de opdracht 
om net te doen als de reus en zo vriendschap te 
sluiten. Met enige tegenzin gaat de man op weg. 
Het lukt hem contact te maken met de reus. 
Al dansend leidt de reus het bemanningslid en 
het schip naar een eilandje. Daar sluiten ook de 
andere bemanningsleden vriendschap met de reus. 
Gezamenlijk gaan ze naar een plek waar andere 
reuzen en reuzinnen wonen. Pigafetta beschrijft 
hun rood beschilderde gezichten en hun witgeverfde 
haar. De bemanning van de schepen onderhoudt 
zich met de reuzengemeenschap. Ze blijven er 
geruime tijd in goede harmonie maar vlak voordat 
ze zullen vertrekken, nemen ze plotseling twee 
reuzen gevangen. De reuzen verzetten zich hevig 
maar moeten het onderspit delven en worden 
geboeid aan boord gebracht. Daar sterven ze kort 
na hun ontvoering, al voordat Magellaan de naar 
hem genoemde doorgang heeft gevonden.

Patagoniërs?
In opdracht van Magellaan geeft Pigafetta de 
reuzengemeenschap de naam: Patagoniërs. Het 
is de eerste keer dat de benaming Patagoniërs 
wordt gebruikt. De vraag waarom Magellaan voor 
deze naam kiest is door vele (latere) auteurs 
op verschillende manieren uitgelegd. De meest 
gangbare verklaring is dat de naam duidt op 
een verbastering van het Spaanse of Portugese 
woord voor grote voeten. Er is echter in het 
Spaans of Portugees geen vergelijkbaar woord te 
vinden. Een andere verklaring is waarschijnlijker. 
In een destijds populair 'ridderverhaal' met de titel 
Primaleon, worden de barbaarse bewoners van een 
eiland beschreven en één monsterlijke man die 
nog groter en woester is dan alle andere bewoners. 
Die man wordt Patagone genoemd. Waarschijnlijk 
heeft Magellaan dit boek gelezen, is hem de naam 
bijgebleven en via Pigafetta verder verspreid.  

Bijna een jaar na de ontmoeting met de reuzen 

keert de expeditie op 8 september 1522 in Sevilla 
terug. Van de uitgevaren schepen is dan nog maar 
één schip met 18 mannen over. Magellaan is daar 
niet bij, hij heeft de reis niet overleefd.
Pigafetta wel en met een in het Italiaans geschreven 
manuscriptverslag dat hij van de reis heeft gemaakt, 
reist hij naar de vorsten van Spanje, Portugal en 
Frankrijk. Hij vertelt ze over de reis en hoopt 

uiteraard op een passende beloning maar vooral 
op eeuwige roem3. Van het originele manuscript 
worden verschillende Italiaanse versies gemaakt en 
een Franse vertaling die in Parijs achterblijft.4 Zoals 
dat gaat bij manuscripten, vertonen de verschillende 
versies onderling soms grote verschillen. Samen 
met andere verslagen die gemaakt zijn aan de 
hand van de verhoren van de overlevenden van de 
wereldreis, zal het de bron vormen voor verhalen 
over het bestaan van menseneters en reuzen in 
Patagonië.
Het eerste gedrukte verslag van de reis van 
Magellaan verschijnt in 1523 in Keulen en Rome. 
Het is geschreven door Maximilianus Transylvanus, 
met als titel De Moluccis insulis. Het is onbekend 
welke relatie Transylvanus heeft gehad met 
Pigafetta. Waarschijnlijk heeft Transylvanus gebruik 
gemaakt van (delen van?) het manuscript van 
Pigafetta, aangevuld met verklaringen van andere 
opvarenden. Pigafetta zelf komt dankzij de Parijse 
uitgever J. Fabre in 1525 met Le voyage et navigation 
facit par les Espaignolz des Isles Molucques. Er volgen 
daarna nog Italiaanse en Engelstalige uitgaven. 

Zijn er echt menseneters en reuzen in 
Patagonië?
In de eeuwen na de reis van Magellaan, proberen 
verschillende Europese zeevaarders zijn kielzog 
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schieten. Er worden drie matrozen gedood en enkele 
verwond. Een paar dagen later gebeurt hetzelfde 
en beschrijft hij zijn aanvallers als: zeer groot van 
gestalte, lang haar, hun lichaam is beschilderd, ze 
zien er angstaanjagend uit. Op weer een andere 
tocht ontdekken ze graven met menselijke resten, 
maar het journaal meldt niets over reusachtige 
afmetingen. Wel hoort hij van inwoners dat er ook 
een stam moet zijn, Tirimenen genaamd, die wel 
tien of elf voet lang zijn (omgerekend 2,8 meter). 
Hij heeft ze zelf nooit gezien maar toch schrijft hij: 
maer vermoeden dattet al Mensch-eters zijn. 

Een voorlopige conclusie
Sinds de publicatie van Pigafetta zijn in de 
afgelopen eeuwen talloze boeken verschenen over 
de bewoners van Patagonië en Vuurland. Die 
vertonen vaak grote onderlinge verschillen. In 
sommige vroege publicaties lijkt het er op dat zo nu 
en dan auteurs ervaringen van eerdere ontdekkers 
hebben overgenomen. In andere vroege publicaties 
worden reuzen en menseneters opgevoerd, in 
latere publicaties wordt dat betwijfeld of ontkend. 
Zo is er in de loop van de tijd een buitengewoon 
interessante bibliotheek opgebouwd rondom de 
vraag of reuzen in die streken echt hebben bestaan. 
In dit artikel kan daar geen compleet overzicht van 
worden gegeven en wordt volstaan met een kort 
voorbeeld. 

Wanneer de expeditie van Schouten en Le Maire 
in 1615 op de kust komt, vinden ze – net als Van 
Noort – menselijke botten in een grafheuvel. Ook 
hier gaat het om reuzenbotten en wel van precies 
tien tot elf voet lang. Is dat een merkwaardig 
toeval of hebben we hier te maken met een 
beschrijving die niet helemaal of helemaal niet met 
de werkelijkheid overeenkomt?

te volgen en al of niet in opdracht van een vorst 
of organisatie, om de wereld te varen. Ze moeten 
daarbij, op enig moment, de zuidelijke punt van 
Zuid-Amerika ronden en het is onvermijdelijk dat 
ze dan in contact komen met lokale bewoners. Van 
veel van deze reizen worden verslagen gemaakt, die 
vervolgens als boeken verschijnen. Zo zal ook de 
familie Le Maire op het spoor van de menseneters 
en reuzen zijn gezet. Een goed voorbeeld is het 
verslag dat in 1601 verscheen van de hand van 
Olivier van Noort. 

Olivier van Noort (1558-1627) was de eerste 
Nederlander die rondom de wereld zeilde. In 
zijn  journaal Beschrijvinghe vande voyagie om de 
geheelen wereldt Cloot ghedaen beschrijft hij hoe hij 
in september 1599, met zijn vloot aankomt op de 
Patagonische kust. Daar kalefateren ze hun schepen 
op en gaan op zoek naar vers water. Tijdens 
een van de tochten worden ze overvallen door 
wilden, die hevig met hun pijl en boog op de mannen 

1 In zijn journaal noemt Jacob Le Maire o.a. Pedro Fernandes

 de Queiros (1565-1614), een Portugese ontdekkingsreiziger  

 die tussen 1605 en 1606 al op zoek was geweest naar   

 het geheimzinnige Terra Australis en zijn bevindingen had  

 vastgelegd.   

2 Antonio Pigafetta, Magellaans' reis om de wereld, verslag  

 van een ooggetuige, (Atheneum - Polak en van Gennep,  

 Amsterdam, 2001), 17

3 Theodore J. Cachey Jr, The First Voyage around the World  

 1519 – 1522, (Toronto 2007) p. 215

4 R.J. Howgego, Encyclopedia of Exploration to 1800, (Potts  

 Point NSW, Australia, 2003) p. 665 e.v.
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Op zOek nAAr de HOOrn

MArtiJn MAnders en rené rentinck*

Aan het einde van het jaar 1615, waagden twee 
scheepjes met in totaal 87 bemanningsleden aan 
boord zich in de onbekende en onstuimige wateren 
rond de meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika op 
zoek naar een nieuwe passage tussen de Atlantische 
en Stille Oceaan. Uiteindelijk slaagde één van de 
schepen, de Eendracht , erin om de uiterste punt 
van het continent te bereiken; een rots die in de 
loop der tijden een legendarisch symbool zou 
worden voor alle zeevarenden ter wereld: Kaap 
Hoorn.
Vierhonderd jaar na deze belangrijke maritieme 
ontdekking deed een groep Argentijnse en 
Nederlandse archeologen onderzoek naar de 
sporen van het andere scheepje, de Hoorn, dat in 
Patagonië vlak voor het bereiken van Kaap Hoorn, 
is vergaan.

Inleiding
De Nederlandse schepen hadden als officiële 
eindbestemming Goudland, het huidige Australië, 
vandaar dat de reizigers Goudhaelders genoemd 
werden en de Compagnie de Austraelsche Compagnie 
heette. De daadwerkelijke eindbestemming was 
echter de specerijeneilanden, het huidige Indonesië. 
Voor de koopman Le Maire en de schipper Willem 
Cornelisz. Schouten had de expeditie dan ook 
voornamelijk een commercieel doel: het verkrijgen 

van specerijen en andere handelswaren om deze 
in Europa te verkopen. Dit was een omstreden 
doel, aangezien de VOC een op de routes naar Azië 
gebaseerd monopolie had. De kleinste van beide 
schepen, de Hoorn, droeg de naam van de plaats 
waar de reis begonnen was en waar de meeste 
bemanningsleden vandaan kwamen. Hoorn was 
ook de stad die de belangrijkste financier van de 
expeditie, Isaäc Le Maire, openlijk steunde bij 
het openen van een nieuwe handelsroute naar de 
specerijeneilanden, tegen het VOC-monopolie in.

De kleine vloot vertrok op 14 juni 1615 van de rede 
van Texel en bereikte zes maanden later de kust 
van Patagonië. Daar gebeurde een verschrikkelijk 
ongeluk met de Hoorn, een ongeluk waarbij 
sommige tijdgenoten zelfs opzet van Schouten 
vermoedden. 

De twee schepen van de Austraelsche 
Compagnie
Op een prent van de Hoorn en de Eendracht  uit het 
journaal van Willem Cornelisz. Schouten uit 1618 
zien we de Eendracht en het jacht de Hoorn. Deze 
schepen kenmerken zich door een platte achterkant 
en doordat ze niet diep steken en, in verhouding 
tot andere scheepstypen uit die tijd, erg wendbaar 
waren. Hierdoor waren ze uitstekend geschikt om 
in ondiepe wateren te worden gebruikt of, zoals in 
geval van de Hoorn, als verkenningsschip te dienen 
tijdens de expeditie. Het jacht de Hoorn was 55 
last (110 ton) groot en had 22 man aan boord. De 
lengte kennen we niet, maar die zal maximaal 30 
meter zijn geweest. De veel grotere Eendracht  was 
mogelijk 40 meter lang, 180 last (360 ton) groot en 
had 65 man aan boord. 
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namelijk om het schip te beschermen tegen ijsgang, 
ter bescherming van de huid tegen inkomend 
vijandelijk vuur, om het schip extra stabiliteit mee 
te geven of om de stijfheid in oudere schepen terug 
te brengen. Bij het uitreden van het schip wist men 
al dat deze een lange tijd onderweg zou zijn en 
naast tropische wateren ook ijszeeën zou moeten 
trotseren. Met dit in gedachte is het dus helemaal 
niet vreemd dat men destijds besloten heeft om 
die extra huidlagen op het schip aan te brengen. 
Waarschijnlijk is de Eendracht  er wel een stuk 
langzamer door gaan varen.

Ria Deseado, Argentinië
Toen de zeelieden Amerikaans land in het oog 
kregen, bevonden zij zich op de hoogte van Puerto 
Deseado, aan de Patagonische kust. Deze plaats was 
door Olivier van Noort beschreven als een goede 
plek om drinkwater te vinden. De twee schepen 
voeren de Ria Deseado op en gingen voor anker 
in de wijde baai waar zij meer dan een maand 
verbleven. Hier joeg de bemanning op robben, 
pinguïns en andere vogels om de schepen te 
bevoorraden.
Bij grote zeereizen was het schoonmaken van de 
romp van schepen een regelmatig terugkerende 
bezigheid. Na maanden op zee te hebben gevaren 
begonnen de schepen steeds langzamer te varen. 
Dit was het gevolg van de aangroei van zeewier en 
zeepokken op de scheepshuid. Op 17 december 
1615 werden de twee schepen van de expeditie bij 
hoogwater op het strand van de Ria Deseado gezet 
voor de grote schoonmaak. Omdat de schepen 
door hun kiel schuin droog vielen, werd eerst de 
ene kant gedaan en vervolgens de volgende dag, 18 
december, de andere kant. Die dag was het springtij. 
Het hoogteverschil tussen hoog en laag water is dan 
op zijn maximum: 14 voet (ongeveer 5 meter). Dit 

De expeditie bestond niet alleen uit twee grote 
schepen. Als bijboten had men in ieder geval ook 
een zeilsloep, een roeisloep ('bock'), een boot en 
een schuit bij zich. De boot werd achter de schepen 
aan gesleept, maar ging op 16 juli 1615 verloren op 
de Atlantische oceaan. De sloep werd gebruikt om 
te 'diepen' (de diepte te peilen). Vermoedelijk was 

het in het ruim opgeslagen omdat in de journalen 
wordt geschreven dat het voor gebruik in elkaar 
gezet moest worden.  
Bij het lezen van de journalen leren we het één en 
ander over de manier waarop de schepen waren 
gebouwd. Op 5 oktober 1615 wordt gemeld dat 
het schip de Eendracht  op de Atlantische Oceaan 
een aanvaring heeft gehad met een 'monster' 
of 'gehoornde vis'. We vermoeden dat dit een 
Narwal was. Bij aankomst in Port Desire (Puerto 
Deseado) bleek de hoorn van het dier nog altijd 
in de scheepswant vast te zitten. Het was een 
halve voet (ongeveer 15 cm) dwars door twee 
dikke huidlagen van grenen en een dikke van 
eikenhout gegaan. Vervolgens is het in de spanten 
blijven steken. Een scheepshuid dus van drie dikke 
planken. Welke functie hebben deze gehad? De 
eikenhouten laag is vrijwel zeker de binnenste 
originele huid van het schip. De twee buitenste 
grenen lagen zijn daar waarschijnlijk specifiek voor 
deze reis aan toegevoegd. VOC schepen hadden 
een dubbeling van meestal dunne grenen planken 
als opofferingslaag tegen de aantasting van de huid 
door de paalworm (Teredo navalis). Het is echter 
goed mogelijk dat vanwege de lange reis men 
destijds besloten heeft om in plaats van één dunne 
opofferingslaag zelfs twee (dikke) grenen lagen 
aan te brengen. Hierdoor kon voorkomen worden 
dat de originele huid, onderdeel van de echte 
constructie van het schip, zou worden aangetast en 
verzwakt. 
Extra (grenen) huidlagen werden echter in die tijd 
ook om andere redenen op de huid aangebracht, 
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was belangrijk omdat bij dit allerhoogste water de 
schepen weer vlotgetrokken konden worden naar 
dieper water. Het branden gebeurde met behulp 
van bosjes 'ruigte'; takken en steppegras, van de 
Patagonische vlakte. Na het branden werden de 

naden tussen de huidplanken opnieuw gebreeuwd 
en de huid weer van een laag teer voorzien.
Maar Puerto Deseado zou niet meer dezelfde 
zijn na het vertrek van de Nederlanders. Op een 
kiezelstrand bleven de resten van de Hoorn verlaten 
achter. Terwijl men met vuur de bakboordzijde 
van de romp aan het schoonmaken was vloog op 
onfortuinlijke wijze de bovenbouw van het schip 
in brand en raakte het onherstelbaar beschadigd. Le 
Maire schreef in zijn scheepsjournaal:

'…maer de brant vattede soo heftich inde Cajuyt en 
in het Want, dat het vyer niet te blusschen was, en 
verbrande alsoo gheheel in ons ghesicht…'

De archeologen die bij het onderzoek betrokken 
waren, hadden zich als eerste doel gesteld de plek 
van het vergaan van de Hoorn te lokaliseren. Met 
behulp van historische bronnen en luchtfotografie 
zijn eerst herkenbare punten gemarkeerd en 
vervolgens zijn die historische en huidige gegevens 
met elkaar vergeleken. Opvallend hierbij was dat 
de kustlijn zo goed als niet veranderd is in 400 jaar. 
Dit vergemakkelijkte de zoektocht.  
In april 2004 is voor het eerst – gewapend met de 
historische gegevens – met veldwerk begonnen 
en zijn veelbelovende locaties bezocht. De plek 
waar de Hoorn moet zijn verbrand is toen al 
direct gevonden. Met bijna 400 teruggevonden 
objecten kon dat bewijs geleverd worden. Echter, 
ondanks de vele (kleinere) vondsten werd het 
scheepje zelf niet terug gevonden. Was deze tijdens 
de brand volledig verwoest? Was het met het 
verloop van de tijd uiteengevallen? Of lagen de 
overblijfselen nog ergens op de bodem van de Rio 

Deseado? Een tweede expeditie in maart 2005 
moest daarop antwoord geven. Door middel van 
private sponsoring uit Nederland en Argentinië 
en met ondersteuning van officiële instanties zoals 
Rijkswaterstaat, de gemeente Hoorn en de RCE 
in Nederland en de Nederlandse ambassade in 
Argentinië, kon een expeditie worden ingericht 
waarmee met behulp van geofysische technieken de 
zeebodem kon worden onderzocht. 
Het water in Argentinië is melkachtig wit en alleen 
met apparaten als de side scan sonar, waarmee 
met behulp van geluidsgolven een beeld van de 
bodem wordt gemaakt, kunnen archeologische 
objecten worden opgespoord. Bij aantreffen van 
objecten werden deze bedoken door duikers. Het 
onderzoek werd naast de geringe zichtbaatheid ook 
bemoeilijkt door de lage temperatuur van het water 
en de modderige bedding. Dit laatste verhoogde 
tegelijkertijd wel de kans om goed geconserveerde 
resten te vinden. Een eerste duikverkenning onder 
water onthulde al direct de aanwezigheid van 
enkele grote metalen objecten. Deze konden na 
röntgenonderzoek worden geindentificeerd als 
delen van een rolpaard (de drager van een kanon). 

Bewapening
Ieder zeegaand schip in de 17e eeuw was bewapend, 
dit ter verdediging van zichzelf en om ontzag en 
respect af te dwingen. We weten dat de Hoorn 
bewapend is geweest met 8 ijzeren kanonnen en 
4 draaibassen. De Eendracht  had zelfs 19 ijzeren 
kanonnen en 12 draaibassen. 
Dit was echter niet de enige bewapening aan 
boord van de schepen. Wanneer we de journalen 
uitpluizen, dan blijkt dat de bemanning ook over 
musketten, roeren (donderbussen), geweren, 
lontpistolen, sabels en pieken (soort speren) 
beschikte. Om de zeeleeuwen in Puerto Deseado af 

te slachten, gebruikte men ook nog koevoeten als 
slagijzers. Wat zou hiervan nog op de bodem van 
de Deseado liggen? En andere objecten? Ankers, 
persoonlijke bezittingen, delen van het schip zelf? 
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een veel beter beeld krijgen van wat er 400 jaar 
geleden moet zijn gebeurd. Het verhaal komt 
hiermee veel meer tot leven.
De vraag wat er met de rest van het schip is 
gebeurd bestaat dus nog altijd. In Patagonië groeien 
geen bomen. Hout is dus schaars. Het is daarom 
heel goed mogelijk dat in de loop van de tijd de 
resten van het schip volledig zijn hergebruikt als 
bouwmateriaal of brandstof. 

Het archeologische onderzoek naar de Hoorn haalt 
een bijzondere periode uit ons historisch verleden 
naar boven: de periode van de ontdekkingstochten 
en de Gouden Eeuw.
De reis van Le Maire en Schouten heeft destijds al 
grote bekendheid gekregen. De ontdekking van 
Kaap Hoorn was een buitengewone gebeurtenis, 
een grote overwinning voor de scheepvaart met een 
zeer controversiële ontknoping. De machtige VOC 
slaagde erin om, ondanks de gevonden nieuwe 
route, haar monopoliepositie te behouden door de 

processen over de legitimiteit van de ontdekking 
te vertragen totdat de hoofdrolspelers overleden 
waren. Het archeologische onderzoek heeft als 
eindproduct een boek in het Nederlands, één in het 
Spaans, verschillende (populair) wetenschappelijke 
artikelen, een artikel in National Geographic en 
een kinderboek opgeleverd. Daarnaast zijn twee 
documentaires over de reis en het onderzoek 
gemaakt, een onderhoudende animatie van de reis, 
een 3D animatie over het vergaan van de Hoorn 
en zijn er twee tentoonstellingen, één in Puerto 
Deseado in Argentinie en één in Hoorn in het 
Westfries Museum georganiseerd.
Vierhonderd jaar geleden verging de Hoorn 
op de kust van Argentinië. Het verhaal van Le 
Maire en Schouten toont koppigheid, eergevoel, 
machtspolitiek en moed. Want het waren de 
koppigheid en het eergevoel van Isaäc Le Maire, 
de vader van Jacob, tegen de macht van de VOC 

Resultaten onderzoek 
Uiteindelijk is een stuk zeebodem van 30.000 
vierkante meter minitieus onderzocht. Ook het 
strand waar de Hoorn afbrandde is nog eens 
in detail bestudeerd. De exacte plek waar het 
schip op het strand lag, is nu wel duidelijk. Het 
loodballast, versmolten tot kleine deeltjes kon 
worden geïdentificeerd. Uit analyse van dit lood 
kwam naar voren dat deze vermoedelijk in Engelse 
of Belgische mijnen werd gedolven. Ook werd 
stenen ballast aangetroffen. Het uit Scandinavië 
afkomstige steen is zeer wel mogelijk van de Hoorn 
of de Eendracht . Deze laatste moest namelijk 
de personen, waardevolle spullen als geld, maar 
ook ankers, geschut en de baren lood en tin van 
de Hoorn meenemen. Hiervoor in de plaats zal 
men minder waardevol gewicht hebben moeten 
achterlaten.

Zelfs kleine gesmolten stukjes zilver lagen op het 
strand en in de waterlijn. Dit was van het geld 
dat werd meegenomen om handel te drijven. 
Koperen spijkertjes om beplating bij bijvoorbeeld 
het roer vast te zetten, aardewerk, vingerhoedjes 
en een kleiaarden pijp werden ook aangetroffen. 
Onder water zijn verschillende locaties afgedoken 
maar uiteindelijk zijn, behalve ijzerrestanten geen 
grote scheepsdelen aangetroffen. Veel belangrijker 
is echter de identificatie van de plek, belangrijke 
historische locaties, zoals de zoetwaterbron die 
ook al door Olivier van Noort was gebruikt en 
bijvoorbeeld Koningseiland. Hiermee kunnen we 
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die de start was van dit avontuur. Het was de moed 
waardoor zijn zoon en Willem Cornelisz. Schouten 
als eersten de wereld rondden. 

De vindplaats in 2015
Na eeuwen een desolate en bijna niet bezochte 
plek te zijn geweest, begint de Ria Deseado met 
het dorp Puerto Deseado ontdekt te worden door 
toeristen die net even iets anders willen. Ook de 
plek waar de Hoorn is vergaan doen zij aan op 
zoek naar pinguins, tonina's, poema's en andere 
bijzondere dieren. Het is een bijzondere plek 
waar de geschiedenis heel dichtbij komt. Dat het 
landschap bijna niet veranderd is betekent ook 
dat we ons eenvoudiger kunnen inleven hoe de 
bemanningsleden van de expeditie zich moeten 
hebben gevoeld. Objecten op land liggen nog aan 
het grondoppervlak, ook de vuurstenen werktuigen 
van de lokale bevolking destijds.  Hoewel er in 
een museum in Puerto Deseado aandacht besteed 
wordt aan de Hoorn, is de plek waar zij is vergaan 
niet gemarkeerd. Zonder het te weten loopt nu 
iedereen een archeologische vindplaats voorbij, 
die een verband heeft met een belangrijk deel van 
de Nederlandse en zelfs de wereldgeschiedenis. 
Vroeger stond er een markering. Op 7 januari 
1616, voor het vertrek met de Eendracht  uit Puerto 
Deseado, plaatsten de leden van de expeditie 

een paal met 'een loot, en een blicken busken, 
of cokerken in t'welck was een brief' op het 
Coninkx eiland (tegenover het strand waar de 
Hoorn afbrandde), om toekomstige bezoekers te 
laten weten dat zij er geweest waren. Op de brief 
staat het volgende:

MDC XV
Een schip ende een jacht genaemt
Eendracht  en hoorn gearriveert
den VIII december vertrokken met een
schip d'Eendracht  den x: ianvary: MDCXVI
C: IACQVES Le Maire
S. WILLEM CORNS SCHOVTS
ARES CLASSEN
IAN CORNS SCHOTS
CLAES IANSSEN BAN

Het duurde tot 1670 alvorens iemand de brief 
vond. Dit was de Engelse ontdekkingsreiziger John 
Narborough die de plaat mee naar Engeland nam. 
Waar deze uiteindelijk is gebleven, is tot op dit 
moment nog een raadsel. Maar wordt het niet eens 
tijd om de plek weer te gaan markeren? 2015 of 
2016 is dan een goed jaar om dat te doen!
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klein eiland contact te leggen. Spijkers en prullaria 
werden tegen fruit en kokosnoten geruild. De 
zeelieden noemden het eiland Cocos-eiland. De 
bewoners van een nabijgelegen eiland, achteraf 
Verraderseiland genoemd, bedreigden de Eendracht  
en haar bemanning. Overhaast werden de zeilen 
gehesen. Met elke mijl westwaarts vervloog de 
hoop het onbekende Zuidland ooit nog te vinden. 
Opnieuw werd de koers verlegd. Nu naar Indië 
vanwaar men hoopte rijk beladen naar Holland 
terug te kunnen keren. 

Koning Jacob Le Maire en onderkoning Aris 
Claesz.
Op 21 mei 1616 bereikte de Eendracht  twee kleine 
eilandjes in de Melanesische Archipel: Futuna 
en Alofi. Een dag later werd het anker in een 
natuurlijke baai uitgeworpen. Het eerste contact 
met de bewoners was weinig bemoedigend. Zij 
stalen alles wat los of vast zat van het schip. Al snel 
werd echter vriendschap gesloten en voelden de 
Hollandse zeelui zich op Futuna thuis. Er werd met 
de eilandbewoners gegeten – hoewel de Hollanders 
ervan gruwden dat de vis rauw werd genuttigd 
– en gemusiceerd. Een deel van de bemanning 
was aanwezig bij de vrolijke dansen waarmee 
naakte, jonge meisjes de koning van Futuna en 
zijn gasten uit den vreemde behaagden. Jacob Le 
Maire hield zelfs een woordenboekje bij. Futuna 
voelde, ondanks de primitieve leefomstandigheden, 
als een aards paradijs. 'De gulden eeuw waar de 
Poëten over schreven,' noteerde Schouten met 
verwondering in zijn Journal ofte Beschrijvinghe 
van de wonderlicke reyse. De mannen waren mooi, 
vervolgt hij, groot van postuur. Hun haardracht was 
smaakvol en zeer gevarieerd. Maar 'het vrouwvolk 
was lelijk, klein… Ze hadden lange, hangende 
borsten, die bij sommigen als leren zakken op de 
buik hingen. Zij waren zeer onkuis en lieten zich 
gebruiken in ieders tegenwoordigheid…' Of de 
mannen van Le Maire en Schouten dat bezwaarlijk 
vonden, melden beide reisverslagen niet. Schouten 
kon niet ontdekken of de bewoners godsdienstig 
waren. Ze leefden als de vogels in het woud, zonder 
te zaaien of te maaien. Helemaal paradijselijk 
was het er toch niet. De bewoners van Futuna 
verkeerden op gespannen voet met die van het 
naburige eiland Alofi. De vorst van Futuna begreep 
dat hij met behulp van het wapentuig van de 
Eendracht , zijn belagers mores kon leren. Le Maire 
liet zich daartoe niet verleiden. De vriendschap met 
de eilandbewoners bereikte haar hoogtepunt toen 
de koning en onderkoning van Futuna hun veren 

Of: de Hoornse Eilanden

eGBert Ottens

De reis van Le Maire en Schouten heeft tot nog een, 
weliswaar veel minder bekende,  naamsvermelding 
van Hoorn op de wereldkaart geleid. Bovendien 
gelukte het zelfs, als enige tot nu toe, een inwoner 
van onze stad tijdens deze reis tot koning te worden 
gekroond! 

Nadat de Eendracht  eind januari 1616 de sindsdien 
befaamde Kaap Hoorn had gerond, volgde een 
lange reis langs de kust van Chili en Peru over de 
Stille Oceaan. Na een maand werden de eilanden 
van San Juan Fernandez bereikt. Ankeren lukte 
niet vanwege de diepe zee. Zonder vers water 
in te nemen en te foerageren, werd de steven 
naar het westen gewend en begon de zoektocht 
naar het onbekende Zuidland, Terra Australis 
Incognita. De Portugese kaarten die vader Isaäc 
Le Maire heimelijk verzameld had en voor de 
reis aan zijn zoon Jacob had meegegeven, waren 
vermoedelijk bij Schouten onbekend. De kaarten 
bleken ook niet al te nauwkeurig. Maar wat wil 
je, de cartografie stond nog in de kinderschoenen. 
Soms passeerde de Eendracht  in de Stille Oceaan 
een eilandengroepje, maar kon men weer geen 
land bereiken. Of men dorst het niet aan vanwege 
de agressieve houding van de eilandbewoners. Pas 
na honderd dagen op open zee, en ontberingen 
zoals scheurbuik, waaraan Schoutens halfbroer 
overleed, lukte het om met de bewoners van een 
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kronen op de hoofden van Le Maire en de Hoornse 
koopman Aris Claesz. plaatsten en hen als vorsten 
eerden. Zo is Aris Claesz. de enige Horinees die het 
tot koning heeft geschopt. 

Hoornse genen?
Toen de Hollanders maar varkens en groenten 
wilden blijven ruilen, vreesden de eilandbewoners 
een voedseltekort. Ze hoopten dat hun gasten weer 
zouden vertrekken. Schouten had aanvankelijk vijf 
weken willen blijven, liet hij kort na aankomst bij 
de eilandengroep weten. Maar Jacob Le Maire vond 
dat, nu het hoofddoel van de expeditie mislukt was, 
zo snel mogelijk koers naar Indië moest worden 
gezet, om daar alsnog zaken te doen en naar 
Holland terug te keren. Na een kleine twee weken 
vertrok de Eendracht . Bij het vertrek werden de 
eilanden de Hoornse Eilanden genoemd, nogmaals 
om de stad te eren, en gaf men de ankerplaats de 
naam Eendracht sbaai. Een tiental zeelieden hield 
het na een jaar van omzwervingen en ontberingen 
voor gezien en bleef op het paradijselijke eiland 
achter. We weten dat uit het vervolg van de lange 
reis. Als eerste ontmoetten Le Maire en Schouten 
in de Molukken de vloot van gouverneur-generaal 
Laurens Reael, voorganger van Jan Pietersz. Coen. 
Reael ontving de bemanning van de Eendracht  
feestelijk, maar verbood Le Maire handel te drijven 
in Indië. Dat was nu eenmaal het monopolie van 
de VOC. In de Molukken haakten vijftien zeelieden 
van de Eendracht  af en monsterden aan bij de VOC. 
Direct na aankomst in Jacatra confisqueerde Jan 
Pietersz. Coen in opdracht van de Heren XVII de 
Eendracht. Hij was het daar weliswaar persoonlijk 
mee oneens omdat er zijns inziens onvoldoende 
rechtsgrond voor was, maar bevel was bevel. Alle 
papieren en bezittingen werden in beslag genomen, 
waaronder ook een heimelijke opdracht van de 
oude Isaäc Le Maire aan zijn zoon om, eenmaal in 
Indië aangekomen, onmiddellijk contact te zoeken 
met gouverneur-generaal Reynst. Le Maire sr. en 
Reynst kenden elkaar uit de Nieuwe Brabantsche 
Compagnie, één van de voorlopers van de VOC, 
die zij hadden opgericht. Om Reynst gunstig te 
stemmen had de oude Le Maire zoon Jacob zelfs 
opgedragen om naar de hand van Reynsts dochter 
Weintje te dingen. Maar Reynst was kort tevoren 
overleden en door Reael vervangen. Later zou een 
Hollandse rechtbank Coen in het gelijk stellen ten 
aanzien van de inbeslagneming van de Eendracht  
en werd de oude Le Maire, inmiddels overleden, 
daarvoor schadeloos gesteld. Coen weigerde 
echter te geloven dat Le Maire en Schouten een 

alternatieve route hadden gevonden. De Heren 
XVII hadden hem en gouverneur-generaal Reael in 
hun missive bericht, dat dat een misleidend praatje 
was. 27 bemanningsleden van de Eendracht  traden 
in Jacatra in dienst bij de VOC. 25 opvarenden van 
de Eendracht  werden, verdeeld over twee schepen, 
naar Nederland teruggebracht. Onderweg overleed 
tot groot verdriet van velen Jacob Le Maire op de 
laatste dag van het jaar 1616. 

Horinezen op de Hoornse Eilanden
We weten dat de Eendracht  en de Hoorn hun 
reis met 87 bemanningsleden aanvingen. Met de 
42 die in dienst van de VOC traden en de 25 die 
naar Holland terugvoeren, missen we 20 zeelieden. 
Tijdens de lange reis overleden slechts enkele 
mannen. Dat maakt het aannemelijk dat op Futuna 
minstens tien mannen zijn achtergebleven. Er wordt 
beweerd dat sommige van de huidige bewoners nog 
blauwe ogen hebben en roodachtig haar. Dat is 
minder verwonderlijk dan men zou denken. Recent 
onderzoek van o.a. het Leids Universitair Medisch 
Centrum heeft aangetoond dat de helft van de 
Aboriginals in het westen van Australië een typisch 
westers Y-chromosoom bezit, terwijl de Britten, 
toen zij in 1829 West-Australië binnentrokken, 
zich verbaasden over Aboriginals met blond haar en 
blauwe ogen. Zij vonden ook andere aanwijzingen 
die niet strookten met hun nomadische leefwijze en 
wezen op Europese invloeden, mogelijk afkomstig 
van schipbreukelingen die in eerder eeuwen op 
de Australische kust strandden. Wellicht dat een 
vriendschappelijk bezoekje vanuit Hoorn in 2016 
aan onze verre verwanten op de Hoorn-eilanden 
overwogen kan worden. De banden kunnen weer 
worden aangehaald. Tegelijkertijd kan worden 
nagegaan of het radijszaad dat Schouten en Le Maire 
cadeau hebben gedaan nog werkzaam is. Bovendien 
kunnen we een dna-voorouderonderzoek doen 
naar 'onze' zeventiende eeuwse Hoornse genen. 
Burgemeester Van Veldhuizen, stadsarcheoloog 
Bartels, museumdirecteur Geerdink, Kaap Hoorn-
voorzitter Van Louvezijn en ik staan er klaar voor.  
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1). Ze vertelden hem uiteraard hoe zij een nieuwe 
doorvaart bezuiden de Straat Magellaan hadden 
gevonden en onderweg vele nieuwe landen en 
eilanden hadden ontdekt, maar Reael nam dit voor 
kennisgeving aan. Hij was niet op de hoogte van de 
laatste berichten uit Nederland van de Heeren XVII, 
waarin werd gevraagd Le Maire en zijn schepen 
te arresteren. Daar Le Maire een commissiebrief 
van prins Maurits kon laten zien, waarin hem was 
toegestaan onderhandelingen en vredesverdragen 
te sluiten met potentaten van vreemde en nieuwe 
rijken kon Reael niet anders denken dan dat de reis 
van Le Maire officieel was goedgekeurd. Le Maire 
beloofde Reael ook geen handel te zullen drijven in 
het octrooigebied van de Compagnie en Reael zag 
geen reden hem verder op te houden. De Eendracht  
mocht vrij naar Jacatra (na 1621 omgedoopt in 
Batavia) vertrekken. Er zouden vier jongens en elf 
mannen in Ternate achterblijven en in dienst treden 
van de Compagnie (afb. 2).

De ontmoeting met Coen.
Schouten en Le Maire kwamen op 29 oktober 1616 
in Jacatra aan. Ze voeren rechtstreeks in het hol 
van de leeuw, want twee dagen later arriveerde Jan 
Pietersz. Coen met de Bantam uit Nederland. Hij was 
benoemd tot boekhouder-generaal en directeur van 
de kantoren van Bantam en Jacatra en na het lezen 
van de brief van de Heeren XVII, die vermoedelijk 
al in augustus in Jacatra aangekomen was, ging 
hij direct tot actie over. Het bleek dat de Heeren 
XVII goed op de hoogte waren van het doel van de 
reis van Schouten en Le Maire. Ze waarschuwden 
Coen en de leden van de Raad van Indië dat er 
uit Nederland twee schepen waren vertrokken die 
onder het mom van een ontdekkingsreis naar het 
onbekende Zuidland via een doorvaart bezuiden 
de Straat Magellaan in het octrooigebied van de 
Compagnie zouden aankomen. Men vermoedde 
dat ze in het octrooigebied handel wilden drijven, 
hetgeen uiteraard niet was toegestaan. Indien Le 
Maire of andere avonturiers zouden beweren uit 
nood in het octrooigebied te zijn geraakt om 
verversingen of proviand te verkrijgen, kon dit niet 
als excuus worden geaccepteerd, want 'soo soudet 
onmogelijck wesen eenige schepen van daer te houden'. 
In het licht van dit schrijven kon Coen niets anders 
doen dan de Eendracht  aan de ketting leggen en 
het schip met alle lading, goederen en papieren in 
beslag nemen (afb. 3 en 4).
Coen schreef de Heeren XVII: 'Den 29 en October 
passato (1616) is over de Mollucques tot Jacatra 
gearriveert het schip d'Eendracht van Hoorn, door 

JOHn r. BrOzius

Nadat de Eendracht  zo'n 300 mijl de noordkust 
van Nieuw-Guinea had bezeild, kwamen Willem 
Cornelisz. Schouten en Jacob Le Maire in bekende 
wateren. Op 17 september 1616 ontmoetten zij de 
eerste landgenoten nabij Ternate, de toenmalige 
thuisbasis van de Compagnie. Men trof de 
Morgenster, één van de zes schepen uit de vloot van 

Joris van Spilbergen. De vloot van Van Spilbergen 
was in augustus 1614 uit Nederland vertrokken, 
ongeveer een maand na Schouten en Le Maire en 
via de Straat Magellaan was men naar de oostkust 
van Zuid-Amerika gezeild. Officieel was het doel 
van de reis het aantasten van de Spaanse vijand 
aan de kust van Chili en Peru, maar waarschijnlijk 
heeft ook meegespeeld dat men avonturiers als Le 
Maire wilde laten zien dat de route door de Straat 
Magellaan nog wel degelijk deel uitmaakte van het 
Octrooi van de Compagnie ook al werd van de 
route nauwelijks meer gebruik gemaakt. Schouten 
en Le Maire werden op Ternate door gouverneur-
generaal Laurens Reael hartelijk ontvangen (afb. 
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Isaäc le Maire en consoorten uutgerust'. Ze zeggen 
dat ze via een nieuwe doorvaart om Zuid-Amerika 
zijn gezeild en zo in de Molukken zijn gekomen. 
Ze verklaarden van plan te zijn weer terug te gaan 
zoals zij waren gekomen, maar om te voorkomen 
dat zij hier handel zouden drijven ten nadele 
van de Compagnie heb ik op uw orders van 4 
februari 1616 het 'voorsz(eijde) schip d'Eendracht  
met ingeladen cargasoenen ende al 't gene daeraen 
dependert, voor de Generale Compagnie aengeslagen 
(in beslag genomen)'. Coen betwijfelde of Schouten 
en Le Maire een nieuwe doorvaart naar de Oost 
hadden gevonden, maar zelfs indien het waar was, 
betekende dit niet dat zij recht hadden zich in het 
octrooigebied van de Compagnie te bevinden. Le 

Maire protesteerde uiteraard tegen het arrest op de 
Eendracht , maar Coen repliceerde dat hij zijn recht 
in Nederland kon halen. 
Daar er in Jacatra een tekort was aan schepen en 
mensen besloot Coen de Eendracht  in Oost-Indië 
te houden. Het werd omgedoopt tot de Zuider 
Eendracht  en zou worden gebruikt voor de intra-
Aziatische handel tot het in mei 1620 verging. 
Coen bood de bemanningsleden van de Eendracht  
een driejarig contract aan bij de Compagnie, waar 
27 mannen gebruik van maakten. De andere 
bemanningsleden zouden met de eerstvolgende 
gelegenheid naar het vaderland worden gebracht. 
Onder hen bevonden zich uiteraard ook de 

kopstukken van de expeditie Jacob en Daniël 
le Maire, Willem Cornelisz. Schouten en Aris 
Claesz. Ze zouden meevaren met het Wapen van 
Amsterdam en de Zeelandia onder commando van 
Van Spilbergen die enige dagen voor de Eendracht  
ook in Jacatra was aangekomen. 

De terugreis met Van Spilbergen.
Via Bantam werd op 14 december 1616 met 
het Wapen van Amsterdam en de Zeelandia de 
thuisreis onder Van Spilbergen aanvaard. Uit het 
journaal van Van Spilbergen blijkt dat hij tijdens 
de reis vriendschappelijke contacten met Jacob 
le Maire onderhield. Uiteraard heeft Le Maire 
over zijn ontdekking van de nieuwe doorvaart 

bezuiden de Straat Magellaan gesproken, maar 
Van Spilbergen vond dit moeilijk te geloven. Hij 
verbaasde er zich er ook over dat hij bijna een 
half jaar eerder de Molukken had bereikt ook 
al was hij later vertrokken en onderweg weken 
opgehouden door zijn gevechten met de Spaanse 
schepen en aanvallen op Spaanse forten. Op 31 
december 1616, kort na het vertrek van de twee 
schepen, stierf Jacob Le Maire aan boord van het 
Wapen van Amsterdam. In het journaal van Van 
Spilbergen uit 1619 werd geschreven 'waeromme 
onsen Admirael (Van Spilbergen) ende alle andere seer 
bedroeft waeren'. Als eerbetoon aan Jacob le Maire 
heeft hij waarschijnlijk in 1621 de uitgever van 
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syne toerustinge', dat in de haven van Hoorn lag. De 
Staten-Generaal was toegeeflijk met de toewijzing 
van een financiële schadevergoeding en sommeerde 
de Compagnie 15.000 gulden te betalen voor de 
gages van de bemanning en het restitueren van 
twee door Coen in beslag genomen kisten met 
documenten. De andere eisen in de zaak Le Maire, 
zoals de gevraagde verering, de gederfde kosten 
door de dood van zijn zoon en het toekennen van 
het alleenrecht op de nieuwe doorvaart besloten zij 
te laten behandelen door een speciale rechtbank van 
vijf gedeputeerden. Al in maart 1621 kwam men tot 
een uitspraak: de Austraelsche Compagnie zou voor 
het verlies van de Eendracht  een schadevergoeding 
van 64.354 pond toegewezen krijgen, maar de 
rechtbank gaf hen niet het recht handel te drijven 
in het octrooigebied van de Compagnie ten oosten 
van Kaap de Goede Hoop en ten westen van 
Straat Magellaan. Ook niet als het nieuw ontdekte 
landen betrof waar de Compagnie nooit eerder was 
geweest. Voor de Austraelsche Compagnie was dit 
een zware tegenslag, want zonder de mogelijkheid 
handel te drijven in Oost-Indië was de nieuwe 
doorvaart van weinig waarde. Het zou bovendien 
nog erger worden, want in juni 1621 gaf de Staten-
Generaal het octrooi waar Le Maire om vroeg aan 

zijn journaal gevraagd het journaal van Schouten, 
dat al in 1618 werd gepubliceerd, achter zijn eigen 
journaal te plaatsen, maar de titel de 'wonderlicke 
reyse ghedaen door Willem Cornelisz.oon Schouten' 
te veranderen in 'Australische Navigatien ontdeckt 
door Iacob Le Maire inde Iaeren Anno 1615. 1616. 
1617'. Jacob le Maire was per slot van rekening de 
opperbevelhebber van de ontdekkingsreis en in de 
ogen van Van Spilbergen moet het zeer vreemd zijn 
geweest dat de naam van de schipper boven die van 
de opperbevelhebber werd gesteld (afb. 5).

Le Maire en Schouten tegen de heren van 
de VOC
Zodra Schouten en de andere bemanningsleden 
van de Eendracht  weer terug waren in Nederland, 
zocht Isaäc Le Maire uiteraard erkenning voor 
de ontdekking van de nieuwe doorvaart en 
genoegdoening voor de geleden schade. Op 11 
juli 1617 gaven Le Maire en enkele participanten 
van de Austraelsche Compagnie een verslag van hun 
wedervaren voor de vergadering van de Staten-
Generaal. Aanvankelijk vond Le Maire een gewillig 
oor. Hij verzocht acht vrije reizen te mogen maken 
door de nieuw ontdekte passage, de Straat Le 
Maire, en een octrooi van 20 jaar. Gezien het 
landsbelang van zijn ontdekking vroeg hij de Staten 
hem te vereren met een grote som geld of, indien 
dit niet mogelijk was, het 'gemeene landtschip met 
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de nieuw opgerichte West-Indische Compagnie. 
Uiteraard protesteerde de Austraelsche Compagnie 
bij de Staten-Generaal over deze schending van 
hun recht en werd er opnieuw aangestuurd op 
betaling van een schadevergoeding of het treffen 
van een afkoopregeling. De Staten-Generaal vroeg 
de Heeren XIX van de West-Indische Compagnie 
formeel nog om advies 'over de nootwendicheyt van 
deselve Strate' en hoe hoog een eventuele afkoopsom 
zou moeten zijn, maar de bewindhebbers van de 
WIC waren niet van plan partij te worden in deze 
zaak. Ze schreven met enig cynisme terug dat de 
edel mogende heren 'wel sullen weten nae haere 
gewonelijcke wijsheyt daer in te disponeren' ofwel: de 
edele heren zullen in al hun wijsheid wel weten 
hoe ze in deze zaak moeten besluiten. Doordat 
de Staten-Generaal niet van plan was Le Maire 
tegemoet te komen en de bal doorspeelde naar 
de WIC of naar de eerder genoemde rechtbank, 
kwam er geen schot in de zaak. Isaäc le Maire 
hoefde niet te rekenen op een vergoeding voor het 
vinden van de nieuwe doorvaart. Wellicht had de 
Austraelsche Compagnie nog toestemming kunnen 
krijgen voor het maken van een aantal vrije reizen 
via de Straat le Maire, maar men bezat niet de 
middelen om deze reizen te maken. Uit de stukken 
blijkt dat de Austraelsche Compagnie nog tot circa 
1640 bestond, maar er werden slechts enkele 
walvisjagers uitgereed. 
Le Maire nam door alle tegenwerking en zijn 

oplopende schuldenlast ook afstand van de 
activiteiten van de Austraelsche Compagnie. In 
december 1619 verkocht hij 6500 gulden aan 
aandelen aan de Amsterdamse koopman Nicolaes 
du Gardijn en in juli 1622 deed hij 6500 gulden 
aan aandelen over aan zijn schoonzoon Pieter van 
Zon. In 1622 was het zo ver dat de Compagnie 
alle geconfisqueerde brieven en papieren van de 
Eendracht  vrijgaf, waardoor Le Maire met de 
publicatie van de 'Spieghel der australische navigatie' 
nog de gelegenheid kreeg recht te doen aan de rol 
die zijn zoon in de ontdekkingsreis had gespeeld 
(afb. 6). Isaäc le Maire had aan de ontdekking van 
de nieuwe doorvaart niets overgehouden toen hij in 
september 1624 overleed. Op zijn grafsteen in de 
kerk van Egmond aan den Hoef staat gebeiteld dat 
hij anderhalf miljoen gulden op zijn investeringen 
had verloren. Inmiddels waren er ook al twaalf 
edities en vertalingen van het Schoutenjournaal 
verschenen en het was hem waarschijnlijk wel 
duidelijk dat de naam van Schouten voor altijd aan 
de ontdekkingsreis zou zijn verbonden. 

De rol van Schouten
Willem Cornelisz. Schouten heeft zich waarschijnlijk 
niet al te veel bemoeid met de gerechtelijke 
procedures die zich tussen enerzijds de Austraelsche 
Compagnie en anderzijds de Staten-Generaal en de 
beide handelscompagnieën ontsponnen. Ondanks 
dat hij in 1617 de Compagnie nog voor het gerecht 
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daagde om zijn persoonlijke bezittingen terug te 
krijgen, lijkt het erop dat er begin 1618 al een soort 
verzoening tussen beide partijen had plaatsvonden. 
Zo werden op 5 maart 1618 zijn goederen en 
papieren al vrijgegeven, terwijl Le Maire hier nog 
drie jaar op moest wachten. De uitgever Blaeu had 
inmiddels van de Staten-Generaal toestemming 
gekregen de kaarten van de ontdekkingsreis uit 
te geven en het lijkt er sterk op dat hij met hulp 
van de Compagnie ook vrijelijk over de gegevens 
uit het journaal van Le Maire kon beschikken. Of 
Schouten aan de uitgave heeft meegewerkt is niet 
zeker. In elk geval gaf Blaeu met medewerking 
van de Compagnie de schipper de hoofdrol in de 
ontdekkingsreis en werd de rol van de familie Le 
Maire flink gemarginaliseerd. Schouten werd kort 
na de publicatie in 1618 ook weer in genade bij de 
Compagnie aangenomen, want eind 1619 werd hij 
tot schipper benoemd van de Leiden voor de kamer 
Amsterdam, voor wat zijn vierde Oost-Indische reis 
zou worden. Het verblijf in Oost-Indië zou meer 
dan vijf jaar duren en hij zou als schipper worden 
ingezet op de intra-Aziatische handel.
Op 18 januari 1625 aanvaardde Schouten de 
thuisreis. Omdat hij al enige tijd aan beri-beri 
leed, werd hem toegestaan met de Middelburg weer 
terug te gaan naar Nederland. Het schip waarop 
hij waarschijnlijk meevoer als gewoon passagier 
stond samen met de Hollandia en de Gouda onder 
opperbevel van zijn stadgenoot Willem IJsbrantsz.  
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in 1625 de baai van 

Antongil aandoen voor 

reparaties en tijdens dit 

verblijf overleed Willem 

Cornelisz. Schouten. 

Gravure

Afb. 6

Jacob le Maire (ca. 

1585-1616) met voor 

zich een kaart met 

de nieuw ontdekte 

doorvaart bezuiden 

de Straat Magellaan. 

Le Maire overleed 

op de terugreis naar 

Nederland op het 

schip van Joris van 

Spilbergen. Gravure

Bontekoe (afb. 7). Tijdens de thuisreis ging de Gouda 
in een storm verloren en raakte de Middelburg zwaar 
beschadigd en was men gedwongen reparaties uit 
te voeren in de Baai van Antogil op Madagaskar. 
Voordat het schip zijn reis kon vervolgen zou 
Schouten hier omstreeks april 1625 overlijden en 
worden begraven. De exacte locatie van zijn graf is 
niet bekend.
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meer onbevaren mannen en buitenlanders in dienst 
nemen om hun schepen te kunnen laten varen. 

Maar tot die tijd werd er bij het Oost-Indisch 
Huis gevochten voor een baan bij de VOC. Van 
de 'uitverkorene' werd de naam en de woonplaats 
genoteerd, er werd hem een handgeld gegeven 
en een scheepskist ter beschikking gesteld. De 
bewindhebbers wensten hem geluk en hoopten dat 
hij gezond en wel uit Indië zou terugkeren. 
De meesten wisten dat een groot deel van hen niet 
terug zou komen van de lange en gevaarlijke reis. 

Gemiddeld stierf zo'n 10 à 15 procent aan boord 
van de schepen, een percentage dat in de loop 
van de 17e en 18e eeuw alleen maar hoger zou 
worden. Men overleed aan ziekte in de tropen of 
door schermutselin gen met de bevolking in Indië. 
Boven dien waren er heel wat die zich blijvend in de 
Oost vestigden. Uiteindelijk kwam maar ongeveer 
een derde van de in Nederland aangemonsterde 
mannen terug.

Het leven aan boord van de schepen van de VOC

cees BAkker * 

Als met 'trommels en pijpen, schalmeien en trompetten 
openlijk uitgeroepen werd, dat elk die lust en 
genegenheid had om naar Indië te gaan, zich bij 
de Heeren Bewindhebbers der Edele Compagnie kon 
aanmelden ...' dan was het in korte tijd een drukte 
van belang bij het Oost-Indisch Huis. Ondanks de 
slechte arbeids voorwaarden wilden blijkbaar veel 
mannen werken aan boord van een schip naar 

de Oost. Vooral in het begin van de 17de eeuw, 
toen de Verenigde Oost-Indische Compag nie zich 
begon te ontwikkelen, was het aanbod van zeelui 
groter dan de vraag. Pas later, rond 1650, werd 
het voor de snel groeiende VOC steeds moeilijker 
om scheepslui te interesseren voor een baan aan 
boord van de schepen. De heren moesten steeds 

BeWeend en BekLAAGd

* Cees Bakker is conservator van het Westfries Museum.
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Compagniesschepen deden er zes tot negen 
maanden over om het huidige Indonesië te 
bereiken. De lange en gevaarlijke reis werd in 
konvooi onderno men. Er vertrok een vloot rond 
Kerstmis, rond Pasen en rond de kermis (augu s-
tus/september). Er zijn in totaal in de 17e en 18e 

eeuw zo'n 4.000 reizen gemaakt, waarbij ongeveer 
1 miljoen mensen betrokken waren. In het begin 
van de 17e eeuw was de VOC zeer succesvol, maar 
rond 1700 begon de neergang die eindigde in de 
opheffing van de handelsorganisatie rond 1795.
Van de bewindhebbers en aandeelhouders is veel 
bekend, maar aan de vele anonie me scheepslui is 
in de geschiedschrijving minder aandacht besteed. 
Terwijl ze toch een cruciale rol in het succes van de 
handelsorganisatie hebben gespeeld.

De recruten
Werd in de begintijd van de VOC nog gevochten om 
een plek aan boord, later veranderde dat. Er moest 
steeds meer actief geronseld worden. En aangezien 
daarmee goed verdiend kon worden, gebeurde 

De romantiek van de zeevaart, zoals bijvoorbeeld 
beschreven door Johan Fabricius in zijn boek 
De Scheepsjongens van Bontekoe, leeft nog sterk. 
Het beeld dat veel van de zeelui en solda ten 
schetsen in hun reisbeschrijvingen is echter heel 
anders: armoede, ziekte en geweld. Over het 
algemeen waren de omstandig heden aan boord van 
de schepen misera bel. 

Aandelen
Toen de VOC in 1602 het monopolie op de handel 
ten oosten van Kaap de Goede Hoop kreeg, lag voor 
de eerste Nederlandse multinational de weg naar 
de rijkdom open. In korte tijd werd een organisatie 
opgezet die via aandelen kapitaal vergaarde om 
vanuit zes steden in Holland en Zeeland schepen 
naar de Oost uit te reden. Vanuit Amsterdam, 
Rotterdam, Delft, Middelburg, Hoorn en Enkhuizen 
werden door plaatselijke bewindhebbers reizen 
gefinan cierd om zo snel mogelijk via handel in zeer 
uiteenlopende producten een hoog rendement op 
de investeringen te verdienen. 

Gezicht op het Oost-

Indisch huis en Staten 

Logement te Hoorn,  

vanaf de Muntstraat, 

tekening van Cornelis 

Pronk (1727) 
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dat dan ook op grote schaal. Veel rondtrekkende 
arbeiders, zwervers en criminelen leefden een 
moeilijk leven en een begripvolle kroegeigenaar of 
herbergier was voor de meesten een verademing. 
Vermoeid van het vaak lange reizen en zat van een 
rondtrekkend bestaan kwamen de mannen vaak 
berooid in een stad aan. In de kroeg kwam het 
gesprek met de waard al snel op de plannen voor 
de toekomst. 
Het ontbreken van werk en onderdak waren de 
grootste zorgen en bij puur toeval kon de waard 
voor beide problemen een oplossing zorgen: ze 
konden bij hem logeren en hij kon er bovendien 
voor zorgen dat de mannen een baan bij de 
Compagnie kregen. Velen hapten toe en tekenden 
een 'ceel', een soort overeenkomst met de ronselaar, 
waarmee ze hun eerst verdiende geld (soms wel 
de halve gage van een complete reis) aan de 
waard afstonden. De waard zorgde er vervolgens 
goed voor dat de mannen niet 'ontsnapten'; vaak 
werden ze opgesloten op de zolder van de kroeg. 
Zodat ze op het moment van aanmonsteren zonder 
problemen konden worden 'geleverd' aan de VOC.

Rangen en standen
Als de tijd daar was, werden de aangenomen zeelui 
en soldaten met tromgeroffel opgeroepen om hun 

scheepskisten aan boord van de lichters te brengen 
en zich te melden bij het Oost-Indisch Huis. Langs 
de straten stond een menigte die 'hen beweende 
en beklaagde als of zij reeds alle ten dode waren 
opgeschreven.' Na het voorlezen van de artikelbrief 
op het hoofdkantoor van de VOC gingen de 
mannen aan boord van de kleine scheepjes die hen, 
samen met de kisten en voorraden voor onderweg, 
aan boord van de op de rede liggende Oost-
Indiëvaarders brachten. Vanaf die tijd stonden de 
mannen onder het absolute gezag van de kapitein.
Als de wind in de goede richting blies, werden de 
zeilen gehesen en onder kanongebulder van alle 
schepen die op de rede lagen zette het schip koers 
naar Texel. Daar werd met andere schepen een 
konvooi gevormd en werden de laatste voorraden 
en bemanningsleden aan boord gebracht, waarna 
het schip naar warmere streken vertrok.

Soldaten
De bemanning was onderverdeeld in officieren, 
onderofficieren, matrozen en soldaten. De laatsten 
werden als aparte groep gezien; '...indien men 
een soldaet ende een coopman in een persoon 
wil hebben, 't is verlooren arbeit'. Scheeps lui, 
handelaren en soldaten, het is onderling nooit wat 
geworden. Er was sprake van een felle vijandschap 
tussen de groepen. 
De soldaten werden geleid en geoefend door de 
commandeur. Verder was er de konstabel – ook 
wel scheepsartilleriemee ster genoemd – die voor 
het kruit, de kogels en de kanonnen zorgde. De 
scheeps korporaal zorgde voor het 'kleine schiet- en 
handgeweer'. De soldaten hadden de beveiliging 
van het schip als taak. Ze hielden de wacht voor 
de kajuit en vochten, indien nodig, tijdens expedi-
ties aan land en bij aanvallen van vijan delijke 
schepen. Na aankomst op de plaats van bestemming 
beschermden zij de factorijen en nederzettingen 
van de VOC in de handelsgebieden. 

Schipper
De kapitein (of schipper), de opperstuur man en de 
opperboekhouder waren de officieren aan boord. 
De kooplui werden gezien als passagiers, maar 
stonden in waardigheid wel op gelijke hoogte met 
de schipper. Zij behartigden de zaken van de VOC 
en hadden dus een hoge status. 
De onderofficieren zorgden voor het varen van 
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de roergang. Tijdens de wacht kreeg ieder zijn 
eigen specifie ke taak toegewezen. Er was iemand 
op de uitkijk, er werd op wind en kompas gelet 
en de roerpen werd bemand. De kwartiermeester 
(de leider van het dienst doende kwartier) moest 

drie- of vier maal per nacht een ronde langs de 
andere kwartieren maken om 'samenrottingen en 
conspiratiën onder het volk te voorko men'. Verder 
zorgde elk kwartier voor zijn zieken.
Een kleinere sociale eenheid vormde de schotel, 
ook wel 'bak' genoemd. De mannen werden in 
groepjes van zeven ingedeeld, die allen uit eenzelfde 
bak aten. De verdeling liep via de verschillen-
de functiegroepen aan boord. De jongste van de 
bak mocht tegen het einde van de maaltijd 'lenz' 
roepen, waarna hij de bak uit mocht likken. 

het schip (de stuurlieden, de hoogbootsman en 
de schieman met aan hang). Voor de geestelijke 
verzorging waren er de predikant en de 
ziekentrooster en er was een chirurgijn met hulpjes 
aan boord die de medische zorg voor hun rekening 
namen. 
Verder was er een keur aan ambachtslui: de bottelier 
en zijn maat (zij zorgden voor het rondde len van 
het eten), de kok, de versebalie (koksmaat, voor 
het verversen van groente en vlees ), de bottelier 
(verantwoordelijk voor het uitdelen van drank 
en etenswaar), de provoost (voor orde en tucht), 
timmerlui, zeilmakers en kuipers.
De onderste laag, het 'volk', was het grootste 
in getal. Matrozen, hooglopers, lichtmatrozen en 
bootsgezellen deden het zware werk. Ze deden de 
waak- en roer gang, laadden en losten het schip, 
hielden het schoon, sloegen de zeilen aan en 
zorgden voor het teren en kalfaten van het schip. 
Zij werden geholpen door de (scheeps)jongens, die 
allerlei karweitjes aan boord deden.

Kwartieren en bakken
De bemanning was, met uitzondering van de 
officieren, de ziekentroosters, chirur gijns en de 
timmerlieden, in kwartieren ingedeeld met namen 
als het Graaf Maurits- of het Prinsenkwartier. 
Elke groep nam een wacht van zes uur op zich en 
zorgde dan voor het schip: de dagelijkse reiniging, 
het luchten, de veiligheid aan boord en natuurlijk 
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Amandeltaart
Natuurlijk aten de officieren apart in de kajuit. Hun 
voeding was veel beter. 
Het is verbazingwekkend wat er allemaal aan boord 
werd gesjouwd en gehesen om de officieren te 
voeden: levende have als varkens en kippen. En ook 
kazen, fruit, koffie, thee, bier, wijn, gedroogd vlees 
en bonen. De koks maakten hoogstandjes als pastei 
en amandeltaart en er werd ontbeten, gedineerd, 
thee gedronken en vervolgens chic gesoupeerd. 's 
Avonds thee, koffie en wijn met wat lekkers. Niet 
te vergelijken met de gedroogde stokvis, de bonen 
en het vaak bedorven water dat de bemanning als 
maaltijd werd voorgeschoteld.

Piraten
Iedere matroos had een maat. Zij zorgden voor 
elkaar bij ziekte of bij andere problemen.
En problemen waren er genoeg. Was een reis van 
negen maanden onder normale omstandigheden 
al een zware opgave, als er serieuze problemen 
onderweg opdoken werd het pas echt zwaar. 
Een beperkte opsomming van wat de gemiddelde 
matroos of soldaat zoal meemaakte op zijn reis 
maakt al snel moedeloos: stormen, piraterij, ziekte, 
oorlog, windstilten, straf, ruzie en waardeloos eten 
en drinken. Vooral besmettelijke ziekten konden 
enorm huishouden onder de bemanning. In het 

scheepsjournaal van sommige reizen stond de 
marge vol met kruisjes, waarbij elke kruisje voor 
een overleden bemanningslid stond. 
Het is niet gek dat als er een ziekte uitbrak de 
mannen elkaar snel besmetten. Elk bemanningslid 
deelde zijn hangmat met een paar collega's. De 

luizen en vlooien lagen bij wijze van spreken met 
de bek open te wachten op het volgende slachtoffer.

Beloning
Als je aan de werkomstandigheden denkt, zou je 
verwachten dat er goede betaling tegenover stond. 
Dat was niet het geval. De gages waren laag in 
verhouding tot andere takken van scheepvaart en 
door de eeuwen heen bleven de gages zo goed 
als gelijk. Ze liepen structureel achter bij andere 
scheep vaarttakken als de visserij en de handels vaart 
binnen Europa.
Het is dus niet verwonderlijk dat het werven van 
bemanningen een groot probleem was voor de 
VOC. In het begin van de zeventiende eeuw was 
nog duidelijk te zien dat de scheepslui vooral uit de 
buurt kwamen en in ieder geval grotendeels uit de 
Republiek. Op de monsterrollen stonden mannen 
uit Hoorn, Enkhuizen, Grootebroek, Aartswoud en 
andere Westfriese dorpen geregistreerd. 
Dat werd in de loop van de zeventiende en met 
name in de achttiende eeuw heel anders. Uit alle 
delen van Europa werden mannen geronseld en 
Duitsers, Denen, Zweden en Noren vormden een 
steeds groter deel van de bemanningen aan boord 
van de schepen. Zelfs de schipper was soms een 
Duitser of een Deen.
Wat de mannen verdienden werd nauwkeurig 
bijgehouden door de Compagnie. In de betaal- en 
monsterrollen werd alles minutieus genoteerd. 
Waar hij vandaan kwam, wie zijn ouders waren, 
hoe hoog het ontvangen voorschot was. En in 
de loop van zijn carrière werden ook zijn reizen 
bijgehouden, eventuele bevorderingen en wanneer 
de zeeman of soldaat uit dienst trad.
Een erg sociale werkgever kon je de VOC niet 
noemen. In het geval dat een werknemer kwam 
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te overlijden (om welke reden dan ook), werd 
het slachtoffer in zeildoek gewikkeld, met stenen 
verzwaard en driemaal om de mast gedragen. Met 
'een, twee drie in godsnaam' werd de arme drommel 
vervolgens overboord gezet. De kosten van het 
zeildoek en de bakstenen werden vervolgens wel in 
mindering gebracht van de gage die zijn erfgenamen 
bij terugkeer van het schip nog tegoed hadden.
En als de mannen wel veilig terugkwamen in 

de Hoornse haven beleefden ze even hun beste 
dagen. Veel geld op zak en sterke verhalen om te 
vertellen in de kroeg. Ze vulden hun gage nog wat 
aan met smokkelwaar, zoals peperkorrels die ze 
meesmokkelden in de voering van hun jassen. 

Maar er waren er heel wat die hun gage er snel 
doorheen joegen en veel van hen hadden daarna 
geen andere keus dan nogmaals aan te monsteren. 
De ontberingen waren eigenlijk snel weer vergeten 
en het verre oosten lokte nog steeds. Volgens de 
verhalen kon je er immers de diamanten van de 
rotsen bikken en de mooie vrouwen op Bali hadden 
ook een enorme aantrekkingskracht. En al hadden 
ze dat alles op hun vorige reis nog niet gezien, 
ditmaal zou dat misschien wel lukken. 
En dan begon het hele verhaal weer opnieuw; van 
het aanmonsteren, de zware reis, de ontberingen 
en, als het een beetje meezat, een terugkeer in 
goede gezondheid met een hoofd vol ervaringen en 
wat geld om te spenderen...

Lees verder: •	J.de	Hullu,	Op	de	schepen	van	de	Oost-

Indische	Compagnie,	Groningen	1980	•	Femme	S.	Gaastra,	

De	geschiedenis	van	de	VOC	(Leiden	2002)	•	Els	M.	Jacobs,	

De	Vereenigde	Oost-Indische	Compagnie	(Zeist	1997)	•	Leo	

Akveld en Els M. Jacobs (red.), De kleurrijke wereld van de 

VOC (Amsterdam 2002)

Websites: •	www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/het-

leven-aan-boord-van-een-voc-schip/ •	www.atem.nl/VOC/

VOC007.HTM	•	www.bataviawerf.nl/assets/files/Lesbrief3.

pdf	•	www.bataviawerf.nl/de-indeling-van-de-batavia-....

html#bemanning	•	www.vocsite.nl/geschiedenis/functies.

html	•	www.geschiedenis.nl/index.php?go=content.

dossier&dossierID=285	•	www.foodlog.nl/artikel/

de-maaltijd-aan-boord-van-de-voc-schepen/
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Kaap Hoorn in het Westfries Museum: vanaf 14 juni 2015.
Kaap Varen. Als gewone sterveling kun je je nauwelijks een voorstelling maken van het ronden van de 
Kaap. Laat staan hoe dat 400 jaar geleden moet zijn geweest. Met de presentatie ‘Kaap Varen’ kom je 
dichtbij die sensatie. In Kaap Varen rondt de bezoeker virtueel Kaap Hoorn op de Eendracht in 1616. 
Dankzij de Oculus Rift, een virtual reality bril.
Expositie Kaap Hoorn. Tv-presentatrice Astrid Joosten presenteert de Kaap Hoorneditie ‘Twee voor 
Twaalf’. In twaalf thema’s laat Joosten u kennismaken met Kaap Hoorn. Op het eerste gezicht lijkt de kaap 
niet meer dan een rots in zee. Maar er valt verrassend veel te vertellen over deze bijzondere plek. Wist 
u dat het meer dan 200 dagen per jaar stormt rond Kaap Hoorn en dat de oorspronkelijke bevolking, 
de Yaghan, helemaal geen kleren droegen maar zich insmeerden met dierlijk vet tegen de kou. Het zijn 
zo maar twee weetjes uit de tentoonstelling Kaap Hoorn, waarin de historische reis vanuit verschillende 
invalshoeken wordt belicht aan de hand van voorwerpen, beelden en verhalen. 



93

WiLLeM vAn rOOiJ *

Op 1 juli 1617 keerde Willem Schouten in het 
vaderland terug. Jacob Le Maire was op de thuisreis 
overleden. De ontdekking van de 'Nieuwe passagie' 
naar de Stille Oceaan werd onmiddellijk bekend en 
trok grote belangstelling. Nadat het bericht van de 
ontdekking van de nieuwe doorvaart in het uiterste 
zuiden van Amerika het Spaanse hof had bereikt, 
duurde het nog geruime tijd voor de Spanjaarden 
tot daadwerkelijke actie overgingen. Koning Philips 
III tekende pas op 26 augustus 1618 de instructiën 
voor een expeditie onder leiding van de ervaren 
gebroeders Nodal om Straat Le Maire en het 
gebied rond Kaap Hoorn te verkennen en in kaart 
te brengen. Bij terugkomst op 9 juli 1619, na 
een snelle uit- en thuisreis van tien maanden, 
rapporteerden ze dat de nieuwe route naar de 
Stille Oceaan door Straat Le Maire weliswaar 
eenvoudiger en veiliger was om te bevaren dan de 
Straat Magellaan, maar nauwelijks te verdedigen 
tegen belagers die uit waren op de verovering van 
het zilver in Peru. De Nederlanders zouden spoedig 
proberen deze zwakte aan te tonen.

Kaapvaart
Met het zilver dat in de mijnen van Peru werd 
gewonnen, financierden de Spanjaarden onder 
andere de strijd tegen de Nederlanders in de 16e 
en 17e eeuw. Het was dus van groot belang om 
toegang te krijgen tot de handel en scheepvaart 
op de Spaanse koloniën. Na het verstrijken van 
het Twaalfjarig Bestand zeilde in 1623 in opdracht 
van prins Johan Maurits van Nassau een vloot van 

tien oorlogsbodems en een jacht onder leiding van 
admiraal Jacques l'Hermite uit met de opdracht 
de Spanjaarden op de westkust van Zuid-Amerika 
een gevoelige slag toe te brengen. Het plan was 
een zilvervloot te overmeesteren en havensteden 
te verwoesten. Na de passage van Straat Le Maire  
lukte het pas na een gevecht van twee maanden 
tegen de westerstormen om Kaap Hoorn op hoge 
zuiderbreedte te ronden. De bemanning was hierna 
echter te verzwakt om de zilvervloten in de Stille 
Oceaan te overmeesteren. De expeditie was in dit 
opzicht mislukt, maar deze 'Nassausche vloot' 
leverde wel een belangrijke bijdrage aan de kennis 
over de navigatie rond Kaap Hoorn.
Pas in 1643 werd een nieuwe poging ondernomen 
om de positie van de Spanjaarden op de westkust 
van Chili aan te vallen en een permanente basis voor 
de West-Indische Compagnie (WIC) te vestigen. In 
het eskader van negen schepen, dat onder bevel 
stond van Hendrick Brouwer, bevond zich het 
jacht Dolfijn dat uitgerust was door de stad Hoorn 
van de Kamer Noorderkwartier van de WIC. Na de 
passage van Straat Le Maire werd het vlaggenschip 
Amsterdam samen met het jacht Dolfijn door een 
storm ten zuiden van het Statenland naar het oosten 
gedreven. Deze strook land bleek geen onderdeel te 
zijn van het Onbekende Zuidland, maar een eiland. 
Oostelijk ervan lag een open zee die Brouwers 
Golf werd genoemd. Deze belangrijke ontdekking 
door Brouwer opende de derde weg naar de Stille 
Oceaan, die met veel minder gevaar te bezeilen 
was dan Straat Magellaan en Straat le Maire. In de 
cartografie zou de eer van de naamgeving van de 
'passage' echter niet gegund worden aan Hendrick 
Brouwer, maar aan de Engelse kaper Francis Drake 
(Drake Passage) van wie zelfs niet bekend is of hij in 
1578 de route volledig heeft verkend, laat staan de 
kaap gerond. In de 19e eeuw – de tijd van wat wij 
nu de Grote Zeilvaart noemen – zou dit de meest 
gebruikelijke route rond Kaap Hoorn worden.
Na de terugkomst van Brouwers vloot hielden de 
heren XIX van de WIC de kennis van deze nieuwe 
route voor zich zelf, uit vrees voor concurrentie van 
andere kapers op de Chileense kust. Pas in 1681 
was het de boekanier Bartholomew Sharp die, na 
een Spaans schip gekaapt te hebben op de kust 
van Chili, op de terugweg als eerste Engelsman 
Kaap Hoorn rondde. Of hij daarbij Straat Le Maire 
passeerde of beoosten Stateneiland koerste is niet 
bekend. Van de Engelse boekanier Cooke weten 
we zeker dat hij drie jaar later bij zijn oostwest-
passage de route door Brouwers Golf ten oosten van 
Stateneiland volgde. 

Wie vOLGden de WeG?

* Willem van Rooij is redactielid van de Stichting Nederlandse 
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Don Louis werd Kaap Hoorn, na de oosthoek van 
Stateneiland te hebben gerond, op 4 april gezien. 
Na een dramatische reis bereikte de Don Louis met 
minder dan de helft van de bemanning een baai op 
de kust van Peru waar het met koopwaar en al door 
de Spanjaarden in beslag werd genomen. Het zou 
precies honderd jaar duren voor de Nederlanders 
weer op koopvaart gingen rond Kaap Hoorn.

Het Onbekende Zuidland
In 1712 zonden de Fransen een bewapende 
koopvaarder, als dekmantel, naar Chili en Peru om 
de Spaanse fortificaties op de kust te verkennen. 
De leider van de expeditie, de veelzijdige ingenieur 
en wiskundige Amédée Frézier deed met behulp 
van een Peruaanse astronoom ook sterrenkundige 
waarnemingen, die leidden tot aanzienlijke 
verbeteringen van het kaartbeeld van de oostkust 
van de Stille Oceaan. Hij beschreef ook als eerste 
de aanwezigheid van grote hoeveelheden vogelmest 
op de eilanden voor de kust van Chili: '… meer als 
hondert jaren laadt men alle jaren tien of twaalf 
schepen daarvan om de aarde te mesten.' Het 
transport van deze 'guano' zou in de 19e eeuw een 
belangrijke stimulans zijn voor de Grote Zeilvaart 
rond Kaap Hoorn. In zijn reisverslag uit 1718 
stelde Frézier dat het hele Terra Australis Incognita, 
het Onbekende Zuidland, niets anders is dan 
een 'loutere hersenschim'. Het werd dus tijd om 
het vraagstuk van het al dan niet bestaan van dit 
magische continent, dat ook aan de basis lag van 
de expeditie van Le Maire en Schouten, eindelijk 
op te lossen. 
In de Republiek was de fascinatie voor de Zuidzee 
rond 1700 weer toegenomen. Na tachtig jaar 
afwezigheid besloot de WIC toe te geven aan het 
aandringen van Jacob Roggeveen om in 1721 
opnieuw een expeditie van twee fregatten en een 
jacht op verkenning naar de 'onbekende Zuyd-
zee' uit te sturen. Men hoopte bij ontdekking hier 
groot commercieel voordeel te kunnen behalen. 
De geografische kennis van Roggeveen van de 
Zuidzee was beperkt. Na in dichte mist en met een 
onstuimige zee Kaap Hoorn via Straat Le Maire te 
hebben gerond, werd in de Stille Oceaan bij toeval 
het bewoonde Paaseiland ontdekt. Er waren twee 
vaste punten die Roggeveen in opdracht van de 
WIC moest onderzoeken, namelijk Davisland en 
Hondeneiland. Hij volgde de route van Le Maire 
en Schouten, maar het beschreven Hondeneiland 
bleek niet te bestaan. Het eiland dat hij wel 
zag, noemde hij het Bedrieglijke Eiland. In het 
journaal schrijft Roggeveen met toenemende woede 

 
Koopvaart
Na de Vrede van Munster in 1648 was het niet 
langer opportuun voor de Nederlanders de positie 
van de Spanjaarden op de westkust van Amerika 
aan te vallen of de zilvervloten te veroveren. 
De handelsvloten naar Oost-Indië volgden het 
inmiddels vertrouwde 'karrespoor' over de 
Atlantische Oceaan, via Kaap de Goede Hoop en 
vandaar langs de ook door Hendrick Brouwer 
ontdekte route op 40-60º zuiderbreedte, met de 

'Brave westenwinden' naar de Oost. De route rond 
Kaap Hoorn was daarmee uit het zicht verdwenen. 
De Spanjaarden hielden vast aan de verdedigbare 
route over de landengte van Tehuantepec en 
Panama voor het transport van zilver tussen de 
Stille en Atlantische Oceaan. De Engelsen deden in 
1669 nog een enkele vergeefse poging het Spaanse 
handelsembargo op de westkust te doorbreken, 
maar het waren de Fransen die in 1701 met vier 
schepen uit La Rochelle onder het gezag van 
Gouin de Beauchesne een geslaagde koopvaart op 
Peru wisten uit te voeren. Het staat vast dat op de 
terugreis rond Kaap Hoorn de route door Brouwers 
Golf werd gevolgd.
In de Republiek was in het begin van de 18e eeuw 
een periode van speculatie aangebroken. In 1724 
besloot de Middelburgse Commercie Compagnie 
een kleine handelsvloot van drie schepen op 
avontuur te zenden naar de westkust van Zuid-
Amerika. Om de Spanjaarden gunstig te stemmen 
werden de schepen met de namen Don Louis, Don 
Carlos en Patache el Mercurio gedoopt. De vloot 
vertrok pas op 8 januari 1725, te laat om Kaap 
Hoorn nog onder gunstige weersomstandigheden 
te ronden. Het fregat Don Carlos lukte het door 
het stormweer niet rond de kaap te komen en was 
gedwongen terug te keren. De snauw Patache el 
Mercurio ging verloren. Aan boord van het fregat 
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dat Schouten en Le Maire zich bedienden van 
'absolute leugentaal'. Waarschijnlijk vond dit zijn 
oorsprong in het ontbreken van eigen succes, want 
Paaseiland was de enige belangrijke ontdekking van 
Roggeveens expeditie. De reis eindigde in Batavia 
met inbeslagname van de twee overgebleven 
schepen door de VOC, zoals ook bij Le Maire en 
Schouten het geval was geweest. Het vraagstuk van 
het Onbekende Zuidland was weer niet opgelost, 
het wachten was op de Engelsman James Cook. 

De zeevaartkunde had belangrijke voortuitgang 
geboekt toen James Cook in 1769 aan boord van 
de Endeavour Kaap Hoorn rondde en met sextant 
en chronometer aan zijn verkenning van de Stille 
Oceaan begon. Hij stelde vast dat Nieuw-Zeeland 
niet met een zuidelijk continent verbonden was. 
Tijdens zijn tweede reis van 1776-1775 veegde 
hij het Onbekende Zuidland definitief van de 
kaart. Cook bereikte een grootste zuidelijke breedte 
van 71°10' zonder landverkenning, maar miste 
Antarctia op enkele zeemijlen na. Op de terugreis 
rondde hij Kaap Hoorn van west naar oost via 
Brouwers Golf. 

De westkust lonkt opnieuw
Na de overwinning van de onafhankelijkheidstrijd 
door de Spaans-Amerikaanse koloniën in 1822 
waren de verwachtingen in Europa voor de 
koopvaart op Zuid-Amerika hoog gespannen. Ook 
Nederland dacht te kunnen profiteren, maar de 
Amsterdamse kooplieden waren terughoudend. 
Het initiatief werd genomen door koning Willem 
I. Op 10 september 1823, honderd jaar na 
de expeditie van Roggeveen, werd het korvet 
Zr. Ms. Lynx op verkenning rond Kaap Hoorn 
gezonden. Het jaar daarop gevolgd door het 
fregat Maria Reygerberg en het korvet Pollux. Alle 
drie de marineschepen waren bestemd voor de 
dienst in de Oost en kregen de opdracht mee 
op deze route de handelsmogelijkheden in Chili 
en Peru te onderzoeken. De spanningen tussen 
royalisten en opstandelingen bleken nog steeds 
een instabiele politieke situatie te veroorzaken, 
die niet bevorderlijk was voor de koopvaart. Na 
beleefdheidsbezoeken in Valparaiso en Callao werd 
de koers van beide expedities naar Java verlegd.  
In het vervolg zou de route naar de Oost van de 
Nederlandse marine en handelsvaart weer via Kaap 
de Goede Hoop lopen.
Spanje gaf in februari 1824 formeel haar 
monopoliepositie op en stelde de handel open voor 
buitenlanders. Op initiatief van koning Willem I 
werd in maart 1824 de Nederlandsche Handel-
Maatschappij (NHM) opgericht met het doel de 
nationale handel en nijverheid te stimuleren. In 
eerste instantie was de NHM nog terughoudend 
ten opzichte van Zuid-Amerika, omdat men veel 
concurrentie vreesde van de Britse handelshuizen, 
die er direct na de onafhankelijkheid veel in hadden 
geïnvesteerd. In 1825 liet de NHM de reserve varen 
met de achterliggende gedachte de achterstand op 
de Britten alsnog te kunnen inlopen. Al in hetzelfde 
jaar werden twaalf schepen naar zowel de oost- 
als westkust van Amerika bevracht met als proef 
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sterke bevolkingsgroei waarvoor de productiviteit 
in de landbouw moest worden opgevoerd. Hiervoor 
was vogelmest, de salpeterhoudende 'guano' op 
de kust van Chili, onontbeerlijk. Er ontstond 
een intensieve guanovaart vanuit Noord-Europese 
havens rond Kaap Hoorn naar de salpeterhavens, 
met op de uitreis steenkool en de thuisreis guano 
als lading. In 1855 arriveerde de eerste lading guano 
met de bark Willem Barends onder gezag van de 
befaamde kapitein C.J. Jaski in Rotterdam. Delfzijl 
zou later een belangrijke haven voor de overslag 
van salpeter naar het noorden van Duitsland 
worden. Ook tarwe uit San Francisco ging in bulk 
rond Kaap Hoorn naar Europa. Om de reisduur te 
bekorten was het niet ongebruikelijk om onderweg 
geen havens aan te lopen. De gebruikelijke route 
lag zowel bij oost- als westrondingen van de 
'Hoorn' ten oosten van Stateneiland. De Duitse bark 
Peking verkoos echter op 9 juli 1854 midden in de 
zuidelijke winter bij uitzondering Straat Le Maire 
te passeren. Volgens het scheepsjournaal duurde 
het daarna zestien dagen voor de ontberingen door 
'storm, hagel, sneeuw, buijen, hooge zee, enz…' bij 
de ronding van Kaap Hoorn geleden waren.
Doordat de kennis van wind en stroming in 
de Stille Oceaan halverwege de 19e eeuw door 
wetenschappelijk onderzoek sterk was toegenomen, 
werd het voor retourschepen in Oost-Indië rendabel 
om met een lading suiker een Australische haven 
aan te doen en van daaruit met een lading kolen uit 
Australië de oversteek te maken naar de westkust 
van Zuid-Amerika. In Chili werd salpeter geladen 
voor de retourvaart naar Europa. Voor kapiteins 
was het geen eenvoudige keuze om het risico af 
te wegen van een lange overtocht over de Stille 
Oceaan met een stormachtige ronding van Kaap 
Hoorn, tegen de onzekerheid van het verkrijgen 
van een lading met een goede vrachtprijs. Voor de 
zeilvaartreders telde slechts één zaak en dat was 

een gemengde lading. Slechts twee koopvaarders 
uit Antwerpen rondden Kaap Hoorn. In 1826 
zouden er nog drie Antwerpenaren volgen. Door 
overschatting van de Latijns-Amerikaanse vraag 
waren de resultaten niet erg hoopgevend en bleken 
deze het eerste jaar negatief uit te vallen. De 
verwachtingen waren duidelijk te hoog gespannen 
geweest. Men had de eigen mogelijkheden en de 
moordende concurrentie zwaar onderschat. Uit 
Zuid-Amerika kwamen in 1826 te Hamburg zes 
maal zoveel schepen aan als in de Amsterdamse 
haven. Reeds in 1828 besloot de NHM zich uit 
Zuid- en Midden-Amerika terug te trekken en 
zich te concentreren op de Oost-Indische archipel. 
Ook de incidentele initiatieven van particuliere 
reders leverden onvoldoende resultaten op om de 
koopvaart op de westkust van Zuid-Amerika te 
continueren. 

Massavaart
Halverwege de 19e eeuw had zich een ingrijpend 
veranderingsproces in het internationale transport 
voltrokken. De intrede van het stoomschip zorgde 
voor een snelle en betrouwbare vaart op vaste 
routes. Maar ook de bouw van ijzeren en later 
stalen scheepsrompen en masten had het mogelijk 
gemaakt met grotere en sterkere zeilschepen de 
westerstormen rond Kaap Hoorn te trotseren. De 
actieradius van stoomschepen was beperkt door de 
omvang van de kolenbunkers aan boord.  Dit opende 
nieuwe mogelijkheden voor de zeilvaart. Door de 
grote laadcapaciteit waren de zeilschepen uitermate 
geschikt om de brandstof voor stoomschepen en 
de industrie naar bunkerstations verspreid over de 
wereld te distribueren. 
De industrialisatie in Europa ging gepaard met een 
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de vaart met massagoed zo winstgevend mogelijk 
te exploiteren. Hiervoor was het noodzakelijk 
snelle reizen te maken met schepen met een grote 
laadcapaciteit en een zo klein mogelijke bemanning. 
De viermastbark met stalen romp werd voor deze 
vaart in de laatste twee decennia het ideale schip, 
vanwege zijn grotere wendbaarheid en kleinere 
bemanning dan een volschip. In Belfast werd in 
1882 de eerste stalen viermastbark te water gelaten. 
In 1895 voeren er wereldwijd al 303 viermasters. 
In 1892 bracht de reder P. van der Hoog de 
eerste Nederlandse stalen viermastbark Jeanette 
Françoise met een laadvermogen van 3250 ton in 
de vaart. Pas in 1902 durfde Van der Hoog het aan 
opdracht te geven voor een tweede viermastbark, 
de Geertruida Gerarda. Het schip was met een 
laadvermogen van 3500 ton het grootste zeilschip 
ooit in Nederland gebouwd. Dat Kaap Hoorn zich 
hierdoor niet liet imponeren, bleek in 1907 op de 
derde reis van de Geertruida Gerarda, toen deze 
met steenkool bestemd voor het bunkerstation 
Mejillones in Chili onderweg was. Bij de ronding 
van Kaap Hoorn doorstond het schip drie stormen, 
maar een vierde zou teveel zijn geworden. Het was 
een dramatische, maar juiste beslissing: kapitein J. 
Kuipers besloot, toen het tuig nog in goede orde 

was, voor één keer het hoofd te buigen voor 'De 
Hoorn' en de steven richting Kaap de Goede Hoop 
te wenden. Kuiper kreeg zijn revanche, want hij 
maakte na deze reis met de Geertruida Gerarda nog 
drie geslaagde rondingen van Kaap Hoorn. Van 
de Jeanette Françoise zijn in totaal zes geslaagde 
Kaap Hoornrondingen bekend. De laatste keer in 
september 1911, toen het met een lading graan 
onderweg was vanuit de Spencer Gulf in Zuid-

Australië naar 'Falmouth for orders'. Het was tevens 
het laatste Nederlandse zeilende vrachtschip dat 
Kaap Hoorn rondde.
In 1902 waren Noorse wetenschappers er in 
geslaagd kunstmest te maken en vanaf 1914 kwam 
de industriële productie op gang. In hetzelfde jaar 
werd het Panamakanaal geopend. De vaart rond 
Kaap Hoorn naar de salpeterhavens op de westkust 
van Chili was hiermee overbodig geworden. De 
koers moest worden verlegd, maar de uitdaging 
van de kapiteins en bemanningen om een snelle 
ronding om Kaap Hoorn te maken en daarbij oude 
records te breken is echter nooit verloren gegaan. 
We hebben begin dit jaar tijdens de Volvo Ocean 
Race gezien dat de weg rond Kaap Hoorn via Straat 
Le Maire nog steeds wordt gevolgd en heroïsche 
beelden oproept, die sinds de ontdekking door 
Jacob Le Maire en Willem Schouten het waard zijn 
in ere te worden gehouden.

Team Brunel passeert 

Kaap Hoorn tijdens de 

Volvo Ocean Race op 

30 maart 2015. 

Rick Tomlinson/Volvo 

Ocean Race

De viermastbark 

Jeanette Françoise 

onder vol zeil voor 

de kust van Australië. 

Olieverf op doek, 

ca. 1897, Arthur 

Victor Gregory. 

Coll. Noordelijk 

Scheepvaartmuseum

Geraadpleegde literatuur

Uitgaven	Stichting	Nederlandse	Kaap	Hoorn-vaarders:	•	Bos,	Ron	van	den	(red.),	Dagboek 

van Jan Janse. Stuurmansleerling aan boord van het viermastbarkschip Jeanette Francoise 1905-

1907	(Hoorn	2014).	•	Hazelhoff	Roelfzema,	H.,	Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse 

vlag. Overzicht vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse Grote Zeilvaart in 

1911	(Hoorn	2010).	•	Rooij,	Willem	van	(red.),	Het jacht Dolphijn van Hoorn. Verkenner in 

de vloot van Hendrick Brouwer 1643 (Hoorn 2007).

Uitgaven	 Linschoten-vereeniging:	 •	 Engelbrecht,	 W.A.,	 en	 P.J.	 van	 Herwerden,	 De 

ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617 

('s-Gravenhage	 1945)	 •	 Paesie,	 Ruud	 (red.),	Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige 

Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. (Zutphen 2012). 

•	Frézier,	A.M.,	Reis-beschyving door de Zuid-Zee, langs de kusten van Chili, Peru en Brazil 

(Amsterdam	1718).	•	Gelder,	Roelof	van,	Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van 

Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland 1659-1729	 (Amsterdam	 2012).	 •	 Steenhuis,	

Aafke, Windjammers in Delfzijl. De route van de chilisalpeter (Groningen/Amsterdam 2003)



98

Hoorn als hoogtepunt in de geschiedenis van het 
zeemanschap. In oktober 2015 viert de Stichting 
haar zesde lustrum.
De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders eert 
ook de schippers en zeilers die tegenwoordig Kaap 
Hoorn op de traditionele wijze met een jacht hebben 
gerond.
Het Reglement Kaap Hoorn-rondingen geeft definities 
en bepalingen op grond waarvan benoemingen 
tot Kaap Hoorn-schipper of Kaap Hoorn-zeiler 
kunnen plaatsvinden. Zo wordt onder ronding 
verstaan: een met een zeilvaartuig zeilend afgelegde 
en ononderbroken reis van ten minste 3000 zeemijl 
over open zee waarbij de 50e breedtegraad Zuid 
zowel op de Atlantische als op de Grote Oceaan 
moet zijn gekruist en waarbij Kaap Hoorn is gerond.
De Adviescommissie Kaap Hoorn-rondingen 
onderzoekt de verzoeken om voor een erkenning 
als Kaap Hoorn-schipper of Kaap Hoorn-zeiler in 
aanmerking te komen.
De benoemden ontvangen van onze Stichting een 
legpenning met certificaat. De schipper ontvangt van 
de stad Hoorn bovendien een trofee.

Activiteiten
Het totale bestand van circa 500 begunstigers van 
de Stichting bestaat niet alleen uit oud-zeevarenden, 

kees vAn LOuveziJn en GerArd vAn der Meer *

De ronding van Kaap Hoorn kunnen we zien 
als het dieptepunt in het zware bestaan van de 
bemanningen aan boord van de windjammers, maar 
ook als het hoogtepunt van hun zeemansbestaan. 
Zeelieden die dit hebben meegemaakt voelen zich 
verbonden. De eersten die aan dit gevoel vorm 
gaven waren enkele Franse kapiteins, die in 1937 
de Amicale Internationale des Capitaines au Long-
Cours Cap Horniers oprichtten. Na de Tweede 
Wereldoorlog, toen de zeilende vrachtvaart was 
verdwenen, ontstonden in verschillende landen 
secties van de Amicale, waarin niet alleen kapiteins 
maar ook Kaap Hoorn-vaarders in andere rangen 
werden opgenomen. De Nederlandse sectie is in 
1959 opgericht als Vereniging van Nederlandse 
Kaap Hoorn-vaarders. Hoorn werd als zetel gekozen 
omdat de kaap in 1616 door zijn ontdekkers Le 
Maire en Schouten naar de stad Hoorn vanwaar zij 
waren uitgezeild, was genoemd.

De stichting
In de jaren tachtig werd het voor de meeste leden door 
hun hoge leeftijd steeds moeilijker de bijeenkomsten 
bij te wonen. In 1985 werd de letterlijk uitstervende 
vereniging omgezet in een stichting, die zich ten 
doel stelt de herinnering aan de Grote Zeilvaart 
levend te houden, in het bijzonder die rond Kaap 
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maar telt ook veel recreatieve zeilers en nautisch 
geïnteresseerden. Wat hen verbindt is, naast de 
belangstelling voor de Grote Zeilvaart, ook die voor 
de maritieme geschiedenis in brede zin. Elk najaar 
wordt in Hoorn in de historische Oosterkerk een 
bijeenkomst georganiseerd met lezingen, uitreiking 
van de erkenningen en een gemeenschappelijke 
maaltijd ter herinnering aan de laatste samenkomst 
van de bemanningen van het spiegelschip Eendracht  
en het jacht Hoorn vóór hun vertrek in 1615 uit de 
haven van Hoorn naar het Onbekende Zuidland. 
Sinds vele jaren wordt er in februari een bijeenkomst 
met dezelfde opzet in het Marine-Etablissement te 
Amsterdam georganiseerd. Op verzoek worden ook 
voordrachten elders gegeven. Sinds 1995 wordt er 
jaarlijks een publicatie over een maritiem-historisch 
onderwerp uitgegeven en gepresenteerd in de 
Oosterkerk in Hoorn. Het eerste exemplaar wordt 
naar goed gebruik door de burgemeester van Hoorn 
in ontvangst genomen. Sinds 2000 wordt tweemaal 

per jaar een Kaap Hoorn Journaal met nieuws en 
historische informatie uitgegeven.
De werkzaamheden voor de Stichting worden 
uitsluitend door vrijwilligers uitgevoerd. Naast het 
bestuur speelt de Commissie voor de collectie en de 
documentatie een belangrijke rol bij het verzorgen 
van de jaarpublicatie, het beheer van de maritieme 
collectie en de bibliotheek. 

De Maritieme Oudheidkamer 
De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders is 
gehuisvest in de Regenten- en Regentessenkamer  
van het voormalige R.K. Wees- en Oudeliedentehuis 
St. Jozef aan het Achterom 17 te Hoorn. In deze 
monumentale stijlkamers zijn fraai beschilderde 
plafonds, originele betimmeringen en op linnen 
geschilderd behangsel te bewonderen. 
Regentenkamer
Het lakpapierenbehang in de regentenkamer zal 

in de periode 1920-1930, vermoedelijk door de 
Usines Peters-Lacroix zijn gemaakt. De fabriek was 
in het Belgische Haren gevestigd. Na het grauferen 
(persen van het patroon in het papier) is het met lak 
afgewerkt; vandaar de naam 'lakpapier'. Het dessin 
is een jugendstilmotief, dat tot in de zeventiger 
jaren werd geleverd. Het is niet bekend of elders een 
complete kamer met dergelijk gerestaureerd behang 
aanwezig is. Het plafondstuk stelt de christelijke 
naastenliefde voor en heeft in de driehoek aan de 
linkerkant het alziend oog van de Almachtige. De 
schilder zou de uit Zwolle afkomstige meesterschilder 
Harm G.van Kleef zijn.
Het schilderij met de twee regenten dateert van 1780 
en is niet gesigneerd. Een van de twee zou Matthijs 
Vos kunnen zijn, met wiens erfenis tweederde van de 
bouw van het St. Jozefhuis is betaald. Naast hem zit 
Jan Waardenburg met een veren pen.
Regentessenkamer
Het op linnen geschilderde behangsel in de 
regentessenkamer is van rond 1780. Het betreft 
een romantische vorm van de Lodewijk de XVI-
stijl, een overgangsstijl van rococo naar classicisme. 
De versieringen op de wand hebben geleid tot 
de benaming 'Blomkamer'. In het midden van de 
wandvlakken zijn attributen van jaargetijden en 
kunst afgebeeld, bijv. links van de schoorsteen 
'winter' en rechts 'muziek'. Vervaardiger is de uit 
Amsterdam afkomstige Johannes ter Broek.
Het plafondstuk is een illusionistische schildering, 
een allogorie van de liefdadigheid, gevat in een 
houten lijst in de vorm van een ovale vierpas. 
Afgebeeld zijn twee vrouwenfiguren, omringd 
door een mannenfiguur en engeltjes (putti). De in 
blauw geschilderde vrouw is een personificatie van 
Abondanza, de overvloed. De fruitschalen van de 
engeltjes versterken het beeld van de overvloed. De 
schilder zou eveneens Harm G. van Kleef zijn.
Het schoorsteenstuk is een allegorie van de 
'barmhartigheid', eveneens vervaardigd  door Harm 
C. van Kleef. Een vrouw met kroon en staf strooit 
geld uit haar buidel voor armen en zieken. Met de 
plafondschildering benadrukt dit stuk de functie van 
de regentessenkamer, er werd 'welgedaan' en over 
het wel en wee van de armen beslist.
Algemeen
Rondom de plafondschilderingen zijn de 
houten zijkanten van het plafond verdeeld in 
compartimenten. Hierin treffen we sierlijk 'gehoute' 
decoratie aan, die op linnen zijn geschilderd (een 
fraai voorbeeld van trompe-l'oeil). Vrijwel zeker is de 
Hoornse schildersbaas Jan van Overbeek de maker 
ervan.
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uitwisselingen plaats. Er bestaat ook al jarenlang 
een goede relatie met de Chileense ambassade 
in Nederland, die van groot belang is voor een 
aantal activiteiten bij de 400-jarige herdenking op 
initiatief van de Stichting 400 Jaar Kaap Hoorn. De 
ontdekking van de open zeeroute rond Kaap Hoorn 
op 29 januari 1616 en de ontwikkeling van de Grote 
Zeilvaart in de 19e eeuw waren internationaal van 
groot belang en maken een belangrijk onderdeel uit 
van de Nederlandse maritieme geschiedenis. Vanuit 
het oogpunt van zeemanschap bezien was de Kaap 
Hoorn-vaart een van de indrukwekkendste periodes 
uit de zeegeschiedenis. De herinnering aan de toen 
geleverde nautische prestaties dient daarom bewaard 
te blijven en onder de aandacht gebracht te worden. 
De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders zal 
zich daarvoor met enthousiasme blijven inzetten.

Stichting 400 jaar Kaap Hoorn
Op initiatief van de Stichting is ter gelegenheid 
van de herinnering aan de ontdekking van Kaap 
Hoorn in 2011 de Stichting 400 jaar Kaap Hoorn 
opgericht, waarin naast de Stichting Nederlandse 
Kaap Hoorn-vaarders ook Hoornse organisaties als 
het West-Fries Museum, het West-Fries Archief, de 
Vereniging Oud Hoorn en landelijke organisaties in 
het bestuur en de projectteams vertegenwoordigd 
zijn, zoals de Linschoten-Vereeniging, de Vereniging 
voor Zeegeschiedenis en de leerstoel Zeegeschiedenis 
van de Universiteit van Leiden.
Het Comité van Aanbeveling staat onder 
voorzitterschap van dr. G.O van Veldhuizen, 
burgemeester van Hoorn. 

Projecten in 2015 en 2016

-  Cartografische boekwerk Atlas van Kaap Hoorn, een 

 verzameling historische zeekaarten uit de periode 1515 

 en 1700 van het zeegebied rond Kaap Hoorn, met  teksten  

 geschreven door maritieme historici.

-  Meerdaagse internationale bijeenkomst van buitenlandse 

 Kaap Hoorn-vaarders in Hoorn van 14 tot 20 augustus  

 2015 met o.a. bezoeken aan Zuiderzeemuseum,   

 Bataviawerf, Zaanse Schans, Scheepvaartmuseum,   

 Rijksmuseum en SAIL Amsterdam.

-  Maritiem-historische tentoonstellingen in het West-Fries Museum. 

-  Kaap Hoorn-wandelingen en lezingen in Hoorn.

-  Symposium te Hoorn op 29 januari 2016, ter herinnering  

 aan de dag waarop 400 jaar geleden voor de eerste keer  

 Kaap Hoorn werd gerond.

De beide kamers zijn door de Stichting Stadsherstel 
Hoorn verhuurd aan onze Stichting. In de Maritieme 
Oudheidkamer worden scheepsmodellen van twee-,
drie-, vier- en vijfmastzeilschepen, zeekaarten, 
scheepsportretten en historisch-nautische instru-
menten tentoongesteld. Er worden archieven 
bewaard en er is een belangrijke collectie maritieme 
boeken te raadplegen. Een van de topstukken in de 
collectie is de originele wereldkaart uit 1602 van 
de bekende kaartenmaker Hondius. Deze Hondius-
kaart speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding 
van de expeditie van Le Maire en Schouten in 1615 
en speelt nu een voorname rol bij de presentaties 
die door onze 'wachtlopers' in de Kamers worden 
gegeven.

De kamers zijn van 1 april tot 1 oktober iedere 
woensdag voor het publiek geopend van 11.00 tot 
16.00 uur en in de maanden juni, juli en augustus ook 
iedere zondag van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is 
dan gratis. Groepsbezoeken kunnen het hele jaar op 
afspraak plaatsvinden tegen een geringe vergoeding. 
Op website www.kaaphoornvaarders.nl treft men 
uitgebreide informatie over de achtergronden en 
activiteiten van de Stichting aan.  
Tijdens de opening van de kamers zijn er altijd 
deskundige 'wachtlopers' aanwezig om informatie te 
verstrekken.  Zij vertellen graag over het interieur, de 
geschiedenis van 'schepen van hout en mannen van 
ijzer', de navigatie rond Kaap Hoorn en het gebruik 
van de nautische instrumenten in de praktijk. De 
geur van een ketel met de beroemde Noorse teer 
prikkelt de zintuigen en roept de sfeer op van de tijd 
waarin de windjammers hun strijd aangingen met de 
westerstormen ten zuiden van Kaap Hoorn.
Met een aantal buitenlandse Kaap Hoorn-
organisaties wordt contact onderhouden en vinden 
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eindeLiJk, eindeLiJk BLAuWe zee!
ritA LOdde

Een boek voor de jeugd over de reis van Jacob Le 
Maire en Willem Cornelisz. Schouten rond Kaap 
Hoorn.

De VOC had het alleenrecht op de handel in 
specerijen uit Oost-Indië via de vaarroute langs 
Kaap de Goede Hoop om Afrika heen en door 
Straat Magellaan in het zuiden van Latijns-
Amerika. Koopman Isaäc le Maire, Jacobs vader, 
zocht daarom naar een nieuwe doorvaart naar de 
handelsgebieden in de Oost. Hij richtte daarvoor 
de Austraelsche Compagnie op, die tevens tot doel 
had het mysterieuze Zuidland oftewel Australië 
te ontdekken. Hij rustte twee schepen uit, de 
Eendracht  en de Hoorn, onder leiding van zijn zoon 
Jacob en de ervaren schipper Schouten, die op 14 
juni 1615 vanaf de rede van Texel vertrokken.
Het doel van de reis was geheim, de reis vol 
gevaren…

Op deze reis gingen de Hoornse jongens Jan 
Janszoon Haen en zijn vriend Cornelis Sivertsz van 
Rijsdam mee. 
André Nuyens, die al veel kinder- en jeugdboeken 
op zijn naam heeft staan, schrijft het boek over de 
belevenissen van de jongens op de spectaculaire 
reis van Le Maire en Schouten rond Kaap Hoorn.
Het boek wordt begin oktober gepresenteerd in de 
Oudheidkamer van de Stichting Nederlandse Kaap 
Hoorn-vaarders aan het Achterom in Hoorn.

Voorinschrijving en korting
Via Oud Hoorn is het mogelijk in te schrijven 
op dit boek en te profiteren van een korting 
op de verkoopprijs. Als u zich tijdig inschrijft, 
betaalt u € 12,50 in plaats van € 14,90. Kijk op 
de website van Oud Hoorn (www.oudhoorn.nl) 
bij Eindelijk, eindelijk blauwe zee. Daar vindt u het 
inschrijfformulier en de wijze van betalen. 

Inschrijving en betaling dienen vóór 15 september 
binnen te zijn om van de korting te profiteren. 
Wanneer u niet digitaal kunt bestellen, kunt u 
op dinsdag of donderdag van 10-16 uur of op 
zaterdag van 10-14 uur langs komen bij het 
Verenigingsgebouw Onder de Boompjes 22 of 
telefonisch contact opnemen: 0229 273570.
Uw betaling geldt als datum van inschrijving.

Het bedrag eventueel vermeerderd met € 5,- 
verpakkings- en verzendkosten kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 56 RABO  0329 7027 
26 t.n.v. Publicatie Stichting Bas Baltus te Hoorn. 
Graag duidelijk vermelden voor Eindelijk, eindelijk 
blauwe zee en de naam van de voorinschrijver/ster. 
Het boek kan na verschijning worden opgehaald 
bij de Vereniging Oud Hoorn, Onder de Boompjes 
22, 1621 GG Hoorn. Voor vragen secretaris@
oudhoorn.nl of 0229 273570.

Omslag jeugdboek 

André Nuyens

Alle wandelingen beginnen om 19.30 uur
12  juni:  Kaap Hoornwandeling. Start: Oosterkerk. Deze wandeling eindigt bij de Halve Maen.
19  juni:  Kaap Hoornwandeling. Start: Plantsoen Volière. Deze wandeling eindigt in de Oudheidkamer van de Nederlandse 
  Kaap Hoorn-vaarders.
3  juli:  Venenlaanwandeling. Start: Oosterpoort. De wandeling voert door de Schoutenstraat, de naamgever van Kaap Hoorn.
17  juli:  Gedempte grachtenwandeling. Start: Kerkplein. Met een toelichting op de onlangs ontdekte onderaardse gang aan 
  het Glop.
31  juli:  Wallenwandeling. Start: Oosterpoort. Verdediging en bescherming van de stad.

WAndeLinGen 2015 Oud HOOrn
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weduwe mevrouw Groefsema ontving. De bijdrage 
van Oud Hoorn is in het bijzonder bestemd voor 
educatieve doeleinden om daarmee de belangstelling 
te vergroten onder scholieren en bezoekers van 
de stad, voor de geschiedenis van Hoorn en de 
Hoornse scheepvaart- en scheepsbouwtraditie.    

VOC-Kamer Hoorn opnieuw opgericht
Donderdag 2 april werd in de VOC-Kamer van 
het Westfries Museum de VOC-kamer Hoorn 
symbolisch heropgericht. Bewindhebbers en 
commissieleden zetten als sponsor van de replica 
van de Halve Maen hun handtekening in het 
kapitaalboek van de VOC-Kamer, voor het enig 
overgebleven bewindhebbersportret uit de 17e 

eeuw in Nederland. 
Vanaf 30 mei is het schip, dat 23 mei de Hoornse 
haven werd binnengevaren, te bezoeken. 
In lijn met de traditie geeft ook de VOC-Kamer 
Hoorn nieuwe stijl aandelen uit, ditmaal in het 
schip de Halve Maen. Inmiddels heeft zich een 
dertigtal grootaandeelhouders, particulieren, 
bedrijven en serviceclubs  aan de VOC-kamer 
verbonden, waaronder ook Vereniging Oud Hoorn, 
die als lid van de Commissie Pakhuis instapte. 
Ook particulieren konden de komst van de Halve 
Maen steunen. De verkoop van losse aandelen ad 
€ 50,- verliep stormachtig. Bij het verschijnen van 
dit blad zijn alle vijfhonderd uit te geven aandelen 
verkocht.  

Schipper – Oosterkerkprijs
Op 21 februari jl. reikte Oosterkerkvoorzitter Eddy 
Boom de Schipper-Oosterkerkprijs uit aan Rita 
Feld voor haar inspanningen tot behoud van 
de Engelbewaarderskerk in Hoorn-Noord. Enkele 
jaren geleden vestigde zij haar Uitvaartcentrum 
Johannes Poststraat Hoorn in de kerk, waarvoor 
bij het bisdom plannen tot sloop bestonden.  De 
prijs is vijf jaar geleden ingesteld bij het afscheid 
van Hans Schipper als voorzitter van de Stichting 
Oosterkerk. De prijs wordt toegekend aan een 
instelling of persoon die zich uitzonderlijk heeft 
ingespannen voor het behoud van religieus erfgoed 
in West-Friesland. De nieuwe invulling van het 
markante kerkgebouw is een prachtig voorbeeld 
van verantwoord hergebruik van religieus erfgoed. 

Stimuleringssubsidie onderhoud 
monumenten
Een ruime meerderheid van de gemeenteraad 
stemde op voorstel van het college van burgemeester 
en wethouders in met het opnieuw instellen van 

eGBet Ottens

Promotie
Op 19 mei 2015 promoveerde ons redactielid 
Christiaan Schrickx aan de Universiteit van Leiden 
op zijn proefschrift over het klooster Bethlehem in 
de Bangert. Christiaan Schrickx verrichtte historisch 
en archeologisch onderzoek naar de ontwikkeling 
van het vrouwenklooster onder de Orde van het 
Heilige Kruis, in het buitengebied van Hoorn 
gedurende de periode 1475-1572, toen het klooster 
werd gesloten. Van 2003 tot 2008 is het klooster 
voor een groot gedeelte opgegraven, waarbij 
gebouwen, bijgebouwen, een ommuring met een 
poortgebouw, bruggen, het kerkhof en waterputten 
zijn terug gevonden.  In het volgende Kwartaalblad 
gaat Christiaan Schrickx op zijn bevindingen in. 
Later dit jaar verschijnt een handelseditie van 
zijn proefschrift. Bestuur en Kwartaalbladredactie 
wensen Christiaan Schrickx en zijn familie van 
harte proficiat met zijn promotie als afronding van 
zijn langjarige onderzoek en studie. 

Afscheid Hieke Stapel
In de ledenvergadering van 15 april jl. werd met 
enige weemoed afscheid van ons bestuurslid Hieke 
Stapel genomen. Hieke was het historisch geweten 
van het bestuur. In het bestuur was zij in het 
bijzonder belast met het contact met de gidsengroep 
en zij maakte de verslagen. Het bestuur zal in de 
najaarsledenvergadering een voorstel doen voor 
haar vervanging. 

Bijdrage Vereniging Oud Hoorn aan Halve 
Maen
Het bestuur van Vereniging Oud Hoorn heeft een 
bijdrage ad € 5.000,- beschikbaar gesteld voor de 
komst van de Halve Maen. Het bedrag komt uit 
het restant legaat dat de vereniging in 2007 van de 

BestuursMededeLinGen

Afscheid Hieke Stapel
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een stimuleringssubsidie van € 50.000,- per jaar 
voor onderhoud van monumenten. Tijdens de 
vorige raadsperiode verdween dit potje in het 
kader van de bezuinigingen. De drempel voor het 
aanvragen van subsidie is verlaagd van € 1000,- 
naar € 250,-. De maximale bijdrage is verlaagd 
zodat meer monumenteigenaren gebruik van de 
regeling kunnen maken. 

Herbouw tuindersschoorsteen Blokker
Begin februari jl. startte de verplaatsing van 
de voormalige tuindersschoorsteen achter de 
Kolenbergstraat naar Koewijzend 4, waar de 
schoorsteen naast de historische kassen op het 
perceel van de familie Balk wordt herbouwd. De 
schoorsteen dateert van 1929-1930 en heeft een 
grote cultuurhistorische waarde. Daarmee wordt 
het beeld van het vooroorlogse glastuinbouwbedrijf 
in de regio bewaard. Naast de schoorsteen komt 
een glazen stookkas met een ijzeren kachel. De 
herbouwkosten, ca € 100.000,-, worden gedragen 
door de gemeente Hoorn, de provincie Noord-
Holland en lokale sponsoren. 

Missiehuis
In antwoord op vragen van het CDA deelde 
het college van burgemeester en wethouders 

mee dat de gemeente geen mogelijkheden heeft 
om verder verval door langdurige leegstand 
van het Missiehuis, een belangrijk gemeentelijk 
monument, te voorkomen. Er is nog geen sprake 
van 'buitensporigheid in de verwaarlozing' en 
dus kan de gemeente niets doen. Volgens het 
college heeft de aannemer het Missiehuis in 2010 
aangekocht, maar vanwege andere prioriteiten de 
plannen voor het Missiehuis in de ijskast gezet. 
Het college is met de aannemer in gesprek over de 
toekomst van het complex. 

Kroniek van Hoorn en Hoorns Biografisch 
Woordenboek
Naast pers- en andere berichten werd de afgelopen 
periode de Kroniek van Hoorn 2014 op de website 
geplaatst. Nadat de papieren versie verdween 
heeft Koos van Bockxmeer zijn werkzaamheden 
voortgezet en al enkele jaren de websiteversie van 
de kroniek verzorgd. 
Het Hoorns Biografisch Woordenboek werd 
aangevuld met levensbeschrijvingen van Joost Jan 
Taemsz (ca 1500-1559), Robbert Robbertsz. le Canu 
(1563-1632) en Claas Staepel (?-1686). Taemsz. is 
de stamvader van de Hoornse familie Merens. Hij 
was zijn leven lang 'ketter' en werd onder meer 
geïnspireerd door het gedachtengoed van de Duitse 
hervormer Maarten Luther. Le Canu staat bekend 
als strijder tegen onrecht in de protestantse kerken. 
Hij, geboortig in Amersfoort, was onderwijzer en 
oprichter van een zeevaartschool, achtereenvolgens 
in Amsterdam en in Hoorn. Veel beroemde 
Hollandse zeevaarders zijn door hem opgeleid. 
Staepel is de medeoprichter van het naar hem 
genoemde hofje in de Hoornse binnenstad. Hij was 
notaris en dichter, en verzamelaar van geestelijke 
liederen, doopsgezind en lid van de collegianten, 
een ondogmatische religieuze stroming ongeacht 
kerkelijke gezindte.  

Nieuwe leden en Bouwkunstcursus
De bijeenkomst met de nieuwe leden trok iets min-
der mensen dan was gehoopt. Wellicht daardoor 
was het een geanimeerde bijeenkomst. Ook de 
bouwkunstcursus verliep geanimeerd. Deze trok 
dertig enthousiaste belangstellenden. De afsluiting 
in Villa Alewijn werd op hoge prijs gesteld. 

Hoorn in de twintigste eeuw
De voorbereidingen voor het jubileumboek dat 
Oud Hoorn in 2017 wil uitgeven, vorderen gestaag. 
Een klein gezelschap van enthousiaste auteurs 
en informanten buigt zich over de thema's die in 
het boek beschreven gaan worden. Interessant, 
want in deze eeuw vond door planologische en 
demografische ontwikkelingen een ongekende 
metamorfose van onze stad plaats. Met dit boek zou 
je kunnen denken dat de geschiedenis van Hoorn 
als beschreven kan worden beschouwd. Immers er 
ligt dan materiaal vanaf het ontstaan van Hoorn tot 
nu. Maar we weten ook allemaal dat geschiedenis 
nooit af is. Nieuw materiaal komt beschikbaar, 
inzichten wijzigen, en elke straat en bijna elk huis 
in onze stad heeft zijn of haar eigen geschiedenis. 
Dat maakt geschiedenis zo boeiend.    

BestuursMededeLinGen

Voorzitter Egbert Ottens 

zet de handtekening 

namens Oud Hoorn 

in het Kapitaalboek 

van de heropgerichte 

VOC-kamer Hoorn voor 

het portret van de 

zeventiende eeuwse 

bewindhebbers



104

vervolg van het traject. Op verzoek van HHNK heeft 
het bestuur zijn opvattingen kenbaar gemaakt. De 
benadering is aanmerkelijk positiever dan voor de 
versterking van het dijktraject Enkhuizen-Hoorn. 
Er wordt rekening gehouden met wensen van 
gemeenten, de informatievoorziening is beter. Oud 
Hoorn heeft in haar reactie aandacht voor het 
behoud van het karakter van de dijk (vanwege de 
aanleg van een buitendijks parkeerterrein ter hoogte 
van de Grote Waal), en voor de beschermde status 
van de dijk in de toekomst. Ook werd een goed 
gedocumenteerde publicatie van de geschiedenis 
van de dijk bepleit. 

Tentoonstelling tekeningen Rudi Trap
Woensdag 15 april 2015 werd de jaarlijkse 
expositie van Comité 40-45 in de Noorderkerk 
geopend in aanwezigheid van wethouder Judith 
de Jong en Rudi en Leo Trap, beiden zoons 
van Elly Trap-Beek wier oorlogsherinneringen in 
het vorige Kwartaalblad stonden, tezamen met 
de tekeningen van Rudi. Leerlingen van groep 
8 van het basisonderwijs kregen een speciale 
stripboekversie van de herinneringen van de joodse 
Elly Trap, die jarenlang in haar woning aan het eind 
van de Drieboomlaan was ondergedoken. Na afloop 
liep een aantal genodigden naar het Pakhuis van de 
Vereniging Oud Hoorn, waar de tentoonstelling met 
de tekeningen van Rudi Trap werd geopend. Leo 
Trap overhandigde daarbij in tijdelijke bruikleen 
de viool van zijn moeder en het verzetskruis 
van zijn vader, zodat deze aan de tentoonstelling 
konden worden toegevoegd. De belangstelling voor 
de herinneringen van Elly Trap-Beek groeit met 
de dag. Zowel in Jeruzalem (Yad Vashem) als in 
Praag (Joods Historisch Museum) wordt gekeken 
of men de tekeningen kan exposeren. Inmiddels 
is een Engelstalige versie van het verhaal gemaakt, 
waarvoor in Amerika en Zuid-Afrika belangstelling 
is. Een beperkt aantal stripboekjes is bij Oud Hoorn 
te koop à € 2,50. 
 
Cultuurhistorische verkenning Hoorn-Noord 
en Venenlaankwartier
Bureau Erfgoed heeft een begin gemaakt met een 
cultuurhistorische verkenning van Hoorn-Noord 
en het Venenlaankwartier. De rapportage zal in 
de toekomst als onderlegger gaan fungeren bij 
ingrepen in deze wijken die vanaf het begin van de 
vorige eeuw geleidelijk aan werden bebouwd. Op 
verzoek van het Bureau heeft een commissie van 
(bestuurs)leden van Vereniging Oud Hoorn haar 
commentaar op het eerste concept gegeven. 

Herstelwerkzaamheden Zuiderzeedijk
Onlangs mocht het Westfries Museum een uniek 
schilderij aan zijn collectie toevoegen. Het is 
in 1676 geschilderd door de bekende Hoornse 
schilder Matthias Withoos (1627-1703) en stelt 
de herstelwerkzaamheden aan de Zuiderzeedijk 
bij Schardam voor na de watersnoodramp van 
1675. Het schilderij bevond zich honderden 
jaren in eigendom van de familie Van Foreest. 
Het is vermoedelijk gemaakt in opdracht van de 
Gecommitteerde Raden  van West-Friesland, waar 
Jacob van Foreest een vooraanstaand ingeland 
was. Het is het enige schilderij uit de Gouden 
Eeuw over werkzaamheden aan een dijk. In 
het volgende Kwartaalblad zal Diederik Aten, 
waterschapshistoricus van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier een toelichting geven op 
het schilderij. 

Dijkversterking Hoorn
Februari jl. belegde de provincie samen met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
een informatiebijeenkomst voor de historische 
en archeologische verenigingen met werkgebied 
de Markermeerdijken. Tijdens deze bijeenkomst 
presenteerde stadsarcheoloog Michiel Bartels de 
resultaten van het historisch en archeologisch 
onderzoek naar de dijken tussen Hoorn en 
Amsterdam. Onder leiding van Floor Huis in ’t Veld 
van HHNK werd gediscussieerd over de rol van de 
historische en archeologische verenigingen in het 

Museumdirecteur 

Ad Geerdink wijst 

penningmeester Piet 

van Iersel op een 

aantal bijzondere 

details in het schilderij 

van Matthias Withoos
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stAdsBeeLd
restauraties, wijzigingen en verval
eGBert Ottens 

Dorpsstraat 320
Gemeentelijk monument; 
lintbebouwing
De Commissie Monumenten en 
Welstand ging op hoofdlijnen 
akkoord met het renovatie- en ver-
bouwplan van deze monumentale 
stolpboerderij gelegen op het punt 
waar de Dorpsstraat uitkomt op de 
Noorderdracht. Met uitzondering 
van het vierkant kent het interieur 
van de stolp geen monumentale 
waarden. De stolp wordt gesplitst in 
een tweetal woningen. De bestaande 
schuur aan de linkerzijde wordt bij 
de woning getrokken. Daarin komt 
de entree naar de linkerwoning. De 
bestaande voordeur biedt toegang 
tot de rechterwoning. De darsdeuren 
worden gehandhaafd. 
De commissie hoopt dat ook de 
naastgelegen stolp gerestaureerd 
wordt. 

Onder de Boompjes
Beschermd Stadsgezicht
De Commissie Monumenten en 
Welstand besprak de definitieve 
omgevingsvergunningaanvraag voor 
het vernieuwen van de kademuren. 
Er worden conform het advies van 
de commissie gemetselde kademuren 
toegepast. Daarmee wordt de een-
heid van de kademuren hersteld. 
Bovendien wordt het water van 
de Turfhaven niet  meer dan een 
halve meter versmald. Een verdere 
versmalling was vanuit historisch 
stedenbouwkundig oogpunt onac-
ceptabel. De oplossing is gevonden 
door de oude kademuur onder de 
bestrating als kwelscherm te behou-
den en het geheel te verankeren met 
boorpalen en een betonconstructie. 
De aansluiting aan de zijde van de 
Achterstraat wordt iets hoger dan 
nu en bij de Pakhuisstraat sluit de 

muur aan op het landhoofd van de 
brug. De bomen worden verwijderd 
maar er komen soortgelijke bomen 
voor terug. In de voorjaarsleden-
vergadering van Oud Hoorn pleitte 
een van de aanwezigen om geen 
platanen te plaatsen, teneinde het 
zicht op de monumentale gevelwand 
zo min mogelijk te belemmeren. 
Bureau Erfgoed werd gevraagd om 
de uitvoering van de werkzaamheden 
nauwgezet te volgen, om calamiteiten 
zoals enkele jaren geleden tijdens de 
uitvoering van de kadevernieuwing 
aan de overzijde te voorkomen. In 
ons eigen verenigingspand hebben 
we nog steeds met de naweeën daar-
van, scheurvorming, te kampen. 

Astronautenweg (Sterflats)
Gemeentelijk monument
Teleurgesteld was de Commissie 
Monumenten en Welstand over het 
inrichtingsplan dat om advies werd 
voorgelegd. De voor het oorspron-
kelijke ontwerp markante binnenho-
ven, die als onderdeel van het totaal 
ensemble elementair waren voor 
het toekennen van de gemeentelijke 
monumentenstatus,  worden meer 
vergrijsd dan vergroend, terwijl uit 
de toe te passen materialen maar wei-
nig ambitie spreekt. Bureau Erfgoed 
heeft ideeën om de beplating van 
grindbeton te veranderen, afgewezen. 
De commissie stelt dat het behoud 
van kenmerkende details en materi-
aalgebruik van groot belang is voor 
het behoud van de monumentale 
waarde. De commissie hield om deze 
redenen een besluit aan en drong aan 
op collegiaal overleg tussen gemeente 
en opdrachtgever. Volgens de in de 
commissie aanwezige gemeentelijke 
vertegenwoordiger ontbreekt het 
zowel de verhuurder als de gemeente 
aan middelen voor een hoger kwa-

liteitsniveau. Ons inziens is dat een 
foute keuze. Het accepteren van een 
minimale kwaliteit, zo leert de prak-
tijk, leidt helaas te vaak na verloop 
van tijd tot verloedering. Ook andere 
elementen in de publieke ruimte 
verdienen volgens de commissie de 
nodige aandacht. Wat de erfafschei-
ding tussen de privétuinen en de 
openbare ruimte van de A-blokken 
betreft, wacht de commissie het 
standpunt van de bewoners af. De 
commissie kan leven met de gekozen 
oplossing, maar gaf op grond van de 
welstandsnota de voorkeur aan heg-
gen of begroeide erfafscheidingen. 

Noorderstraat 28 
Gemeentelijk monument
De Commissie Monumenten en 
Welstand toonde zich verheugd over 
de renovatie van dit gemeentelijk 
monument dat in de laatste decen-
nia sterk verwaarloosd is. De voor-
gevel wordt niet gewijzigd. Aan de 
achterzijde komt een aanbouw. De 
clandestien gebouwde schuur wordt 
gesloopt. De commissie verzocht het 
Bureau Erfgoed van de gemeente om 
tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden de vinger aan de pols te 
houden
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teisterde een hevig noodweer ons land. In Hoorn 
stonden grote delen van de stad blank, maar wist 
men erger te voorkomen. Ten zuiden van Hoorn 
ging het echter helemaal mis. Op meerdere plaatsen 
braken de dijken door en stroomde het water van 
de Zuiderzee over het land. De bewoners wisten 
het er levend van af te brengen, maar dat gold 
meest niet voor hun vee. Bijgaande prent, die ook 
gebruikt is in het boek, toont het gezicht vanuit 
Oosthuizen op de dijkdoorbraken bij Warder op 
15 november 1775. We zien hoe boeren hun best 
doen om hun vee in veiligheid te brengen. Dat 
lukte echter maar voor een klein gedeelte, want 
vele duizenden schapen en runderen verdronken 
als gevolg van deze overstroming.
We ontvingen ook deze keer weer een aantal 
schenkingen. Namens onze vereniging bedank ik 
de gulle gevers van harte voor hun schenkingen. 
Van de familie Kootstra uit Hoorn kregen we 
het alleraardigste boekwerkje West-Friesland, groots 
verleden, grote toekomst. Dit informatieve, fraai 
geïllustreerde boekje werd door Makelaarskantoor 
Kloes, Boekweit en Olie als relatiegeschenk 
geproduceerd. 
De heer Jaap Schaper schonk onze vereniging 
de fraaie set van vier boeken Ons eigen land. De 
A.N.W.B., Toeristenbond van Nederland, gaf deze 
boeken uit ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 
op 1 juli 1908. De vier delen bieden d.m.v. tekst en 
foto's een weergave van alle interessante en mooie 
plekken en plaatsen van Nederland in het begin 
van de twintigste eeuw. 
Hoorn en West-Friesland komen aan bod in het 
door Frans Netscher geschreven en samengestelde 
deel II, dat de ondertitel Tusschen de Zeeën en Achter 
het Duin draagt.
Van de kunstenaars van Hotel Mariakapel te Hoorn 
kregen we een viertal uitgaven, waarin in woord 
en beeld een overzicht te vinden is van een 
groot aantal artistieke werken en presentaties, 
waarbij zij in de periode 2007 t/m 2014, zowel 
in binnen- als in buitenland, betrokken waren. 
Naast de kunstuitingen van de vele nationale en 
internationale kunstenaars krijgen we ook een 
beeld van hen als persoon en hun drijfveren. 
Van de heer Wil Besseling ontvingen we een flink 
aantal exemplaren van onze oude kwartaalbladen 
en het boek Risdam, een Hoornse stadswijk, uit 1999. 

Tot zover het laatste nieuws over ons 
documentatiecentrum. Voor vragen, opmerkingen 
en schenkingen kunt u mij bereiken op 
telefoonnummer 0229-235227. 

cHrist stOffeLen

In de periode van februari t/m april 2015 is onze 
boekenverzameling onder andere door een aantal 
aankopen gegroeid. Daarvan zal ik enkele zeer 
interessante hier bespreken. Van de hand van 
de Britse historicus Jonathan I. Israel verscheen 
in 1995 The Dutch Republic. Its Rise, Greatness 
and Fall, 1477-1806. Oud Hoorn heeft nu een 
exemplaar van de Nederlandse vertaling van dit 
1368 pagina's tellende standaardwerk. De Republiek 
1477-1806 geeft een zeer goed leesbaar en compleet 
beeld van de geschiedenis van de Republiek 
der Zeven Verenigde Nederlanden. Dankzij een 
uitgebreide index is deze pil opmerkelijk goed en 
vlot doorzoekbaar. Het boek wordt verluchtigd 
met behulp van vele zwart-wit illustraties, die een 
nuttige ondersteuning van de tekst vormen. 
De volgende aankoop is ook een flinke pil. Duizend 
jaar weer, wind en water in de Lage Landen, deel 
6 1751-1800, telt 1040 pagina's. Van de hand 
van historisch geograaf Jan Buisman verscheen 
in 1995 het eerste deel van het indrukwekkende 
project, waarin het weer en de invloed daarvan op 
de geschiedenis van ons volk wordt beschreven. 

Vreselijk koude winters, hete zomers, hoos- en 
hagelbuien, stormen, watersnoden en nog meer 
weersverschijnselen worden per jaar, per streek, ja 
zelfs per plaats besproken. Net als in het hierboven 
genoemde boek, zorgt een goede index er voor dat 
men vlot zijn weg vindt door dit werk. Net als in 
de delen 1 t/m 5 komen Hoorn en West-Friesland 
in deel 6 vele malen aan bod. Een groot aantal 
tabellen, kaarten, prenten en andere afbeeldingen 
ondersteunen de prettig leesbare tekst van het 
lijvige boekwerk. De onlangs 90 jaar geworden 
schrijver werkt rustig door aan de periode 1800 tot 
heden, die hij in de delen 7 en 8 wil verwerken. Het 
geheel vormt nu al, maar zeker na voltooiing, een 
magistraal historisch document. In november 1775 

dOcuMentAtiecentruM

Overstroming bij 

Warder, 1775
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Lezers scHriJven

Hoe Hoorn veranderde
Van Hans Spranger ontvingen wij een reactie op 
de rubriek 'Hoe Hoorn veranderde' in het vorige 
nummer. We lieten twee foto's zien, genomen vanaf 
de Hoofdtoren in de richting de Korenmarkt-Oude 
Doelenkade. Spranger schrijft: 
'N.a.v. de laatste regels van de tekst over de 
Hoornsche Boot, op de achterkant van het laatste 
kwartaalblad het volgende: er wordt daar gezegd 
dat met twee stoomschepen, de Baron Van Dedem 
en de Vriendschap, een lijndienst op Amsterdam 
onderhouden werd. Dit klopt niet. De Hoornsche 
Boot begon in 1870 met de stoomraderboot 
Stad Hoorn. Dit schip werd een jaar later al 
vervangen door een raderboot met dezelfde naam. 
In 1889 kwam de 'Baron' in de vaart en in 
1891 de 'Vereeniging', allebei schroefstoomboten. 
De 'Vereeniging' werd in 1945 verkocht voor de 
sloop en in 1948 werd de 'Baron' naar Rotterdam 
verkocht. Daarna kwamen er twee motorschepen, 
de 'Vriendschap' en de 'West-Friesland', die 
echter geen passagiersaccommodatie hadden. 
Ook werden er twee vrachtwagens aangeschaft 
(lichtblauw gespoten). De 'Vriendschap' vervoerde 
wel grondstoffen voor Latuco, het veevoerbedrijf 
aan de Karperkuil. Er zullen nog wel meer gegevens 
over deze schepen zijn, maar ik kan ze niet vinden.'
Spranger sloot enkele foto's en krantenknipsels bij, 
waaronder deze met de Vriendschap en de Baron 
van Dedem. Hierop ontspon zich een aardige 
correspondentie met Hans Spranger over zijn 
voorliefde voor het water en de schippersfamilie 
waaruit hij stamt, die hopelijk uitmondt in een 
artikel in het Kwartaalblad.

Elly Trap-Beek en Pommerel
Jan de Vries stuurde een kleine correctie op het 
artikel over Elly Trap-Beek: 'De heer Pommerel 

werkte niet bij PTT maar bij PEN. De zgn. 
Pentelefoon was een geweldig hulpmiddel voor het 
verzet. De heer Pommerel kwam vaak in het café 
'Bantam' van mijn ouders in Hoogkarspel.

Oorlogsherinneringen Elly Trap-Beek
Het meest recente nummer van het Kwartaalblad, 
met de bruidsfoto op de omslag, en Gerard Boedijn 
de fanfare dirigerend, tegen de stramme BS-ers als 
achtergrond, vind ik een uitschieter. Vooral omdat 
u daarin het na-geschreven dagboek van mevrouw 
Trap-Beek voor het voetlicht brengt over haar 
onderduik aan de Drieboomlaan. Daar wandelde 
ik heel de oorlog doorheen, als ik met mijn broer 
Pieter op pianoles ging vanuit Zwaag naar mijnheer 
Evert Koning aan het Breed, onze leraar.
Jongetjes waren we. Thuis hadden we zelf 
een onderduiker. Nooit iets gemerkt van het 
naargeestige, opgesloten bestaan van Elly Trap… 
Duizenden als zij. Prachtige rapportage! En heel 
bijzondere 'verbeeldingen' van deze onderduik 
door haar zoon! Ik wil u bijzonder bedanken voor 
dit ontroerende oorlogsgetuigenis.
U vriendelijk groetend, 
Ben Beemster, Breda (oorspronkelijk uit Zwaag). 

Oproep Schilderwerken Dirk Ooijevaar sr.
Dit najaar wordt in de Noorderkerk een expositie 
van schilderwerken van Dirk Ooijevaar sr. (1876-
1963) gehouden. Dirk Ooijevaar heeft zijn hele 
leven gewoond en gewerkt in Hoorn. Wij (de 
generatie van zijn kleinkinderen) zijn op zoek naar 
aanvullende gegevens betreffende werken. Graag 
komen wij in contact met diegenen die nog in het 
bezit zijn van of iets weten over werken van Dirk 
Ooijevaar sr.
Voor reacties: Dirk P. Ooijevaar, 0228-562396; 
e-mail: lobelmeld@quicknet.nl

Oude Doelenkade met 

de Vriendschap en de 

Vereeniging
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In de tijd dat er nog met koetsen 
en de trekschuit gereisd werd 
was hotel ‘t Onvolmaakte Schip 
het eerste wat de reiziger van 
Hoorn te zien kreeg. Deze 
pleisterplaats bood de reiziger 
onderdak en in de naastgelegen 
stalhouderij was stalruimte 
voor de paarden. In latere jaren 
bood het hotel o.a. onderkomen 
aan de examinatoren van het 
Centraal Bureau Rijvaardig-

heidsbewijzen. De kandidaten 
voor het rijbewijs hebben hier 
dan ook menig zweetdrup-
peltje achtergelaten. Ook voor 
het praktijkgedeelte van het 
rijexamen vormde het hotel de 
uitvalsbasis. De naastgelegen 
stalhouderij was inmiddels al 
opgeheven om ruimte te bieden 
aan een autobedrijf. Op 3 
juli 1968 kwam aan dit alles 
een einde toen het historische 

pand door brand geheel werd 
verwoest. Het naastgelegen 
garagebedrijf bleef gespaard en 
op onze historische foto zien we 
de Simca’s van autobedrijf 'De 
Wadden' voor de deur staan. 
Aan het eind van de vorige eeuw 
sloeg de rode haan nog een 
keer toe. Nu staat op deze plek 
een modern gebouw met een 
woontoren dat plaats biedt aan 
kantoren en appartementen.
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