


VLOOT

Op 2 juli in het jaar 1598 begon

Olivier van Noort aan zijn reis rond de

wereld. Drie mannen waren hem voor-

gegaan. De Engelse boekaniers waren

beladen met goud en specerijen terug-

gekomen. Dat wilde Van Noort ook

wel. Zijn vloot bestond uit vier sche-

pen; de Mauritius en de Eendracht die

uit Rotterdam vertrokken en de

Hendrick Frederick en de Hope die uit

Amsterdam kwamen. 

BEMANNING 

De vier schepen van admiraal Van

Noort hadden bij elkaar 248 man aan

boord. De officieren hadden een beter

leven dan de gewone zeelui. Ze kregen

beter te eten, hadden een lekkerder

bed en minder zwaar werk. Toch was

het leven op zee voor hen vaak geen

pretje. Maar voor de gewone man was

het nog zwaarder. Je kon verschrikke-

lijke ziektes krijgen en dan werd je

ook nog slecht betaald! Bovendien

kwam vaak maar de helft van de

bemanning terug. De meeste mannen

die toch zeeman werden, deden dat

omdat ze niet anders konden. Ze

waren straatarm en ander werk was er

niet.

BARENT JANSZ
VAN AMSTERDAM,
leerlingmatroos

Op het schip van admiraal Van Noort,

was Barent Jansz van Amsterdam leer-

lingmatroos. Barent was dertien jaar

en ging naar zee omdat hij met zijn

moeder en zusje in grote armoede

leefde. Omdat zijn vader een jaar eer-

der dood was gegaan, moest Barent

nu de kost verdienen.

S A I L !
VA REN DOOR DE EEUWEN HE E N

Als je naar de wereldbol kijkt, valt meteen op dat
er veel meer water is dan land. Om ergens anders
te komen moet je dus wel over water. De eerste
boot was dan ook al snel gemaakt.
Zodra het gelukt was om een schip te bouwen
dat een lange reis over zee aankon, ging de mens
steeds verder weg.
Zo varen we door de eeuwen heen de wereld
over om nieuwe landen te ontdekken, om handel
te drijven, om oorlog te voeren of om vakantie te
vieren. Hoe deden we dat toen en hoe doen we
het nu? Daarover kun je lezen in SAIL!

HET DAGBOEK VAN BARENT JANSZ VAN AMSTERDAM

De Portugees Magelhaan ontdekt dat

er een doorgang is die de Atlantische

Oceaan met de Stille Oceaan verbindt.

Hij vaart er in 1520 met veel moeite

doorheen. Sindsdien heet die doorgang

de Straat van Magelhaan. 

Langzaam drong bij de andere

Europese landen door dat de wereld

vol rijkdommen was, die zo voor het

oprapen lagen. In 1577 vertrekt de

Engelsman Francis Drake. Ook hij

vaart de wereld rond via de Straat van

Magelhaan en keert terug met een

schip vol specerijen en goud. Dat goud

heeft hij geroofd uit Spaanse schepen

bij Zuid-Amerika. De Engelsman Ca-

vendish doet de tocht van Drake nog

eens over. Hierna volgt de Nederlander

Olivier van Noort.

De tijd van de grote ontdekkingsreizen

begint rond 1400, aan het einde van de

Middeleeuwen. De mensen kennen dan

alleen maar het stukje van de wereld

waar ze zelf wonen. Ze hebben geen

idee hoe de aardbol er verder uitziet

maar denken er wel over na. Ze ver-

moeden dat de aarde plat is en dat de

mensen die aan de andere kant wonen

op hun kop rondlopen. 

Christoffel Columbus steekt in 1492 de

Atlantische Oceaan over en komt aan

bij Amerika. Alleen wist Columbus

helemaal niet waar hij was. Hij dacht

dat hij Indië had bereikt. Daarom

noemde hij mensen die in Amerika

woonden dan ook indianen.

Spanje en Portugal stortten zich hele-

maal op het maken van grote zeerei-

zen. Die ontdekkingsreizen werden al

snel een soort landjepik. Wie er het

eerst kwam, mocht het gebied hebben.

Dat er in veel van die streken al men-

sen woonden, werd voor het gemak

vergeten. Spanje en Portugal probeer-

den zoveel mogelijk land te veroveren

en hadden voortdurend ruzie over wie

er recht op een bepaald gebied had.

IK WAS EERST! NEE IK!

Eendracht               Mauritius         Hendrick Frederick       Hope

Admiraal Van Noort

In SAIL! lees je mijn dagboek

tijdens mijn reis om de wereld.

Op het kaartje zie je de route      

die ik heb gevaren.

2 10 december 1598

Ilhe do Principe

3 9 januari 1599

Rio de Janeiro

4 maart - mei 1599

Terug richting Afrika

5 2 juni 1599

Santa Clara

6 nov - feb 1599

Straat van Magelhaan

7 21 maart 1600

La Moche

8 16 december 1600

De Philippijnen

9 april 1601

Weer verdwaald

10 27 augustus 1601

Thuis

1 2 juli 1598

Vertrek

2 3

De vloot van Van Noort



NAAR
MAROKKO!
De OOSTERSCHELDE is het

grootste gerestaureerde zeil-

schip van Nederland. Deze

driemaster is bijna een eeuw

oud. Als vrachtschip vervoerde

het vooral losse vracht als klei,

aardappelen en bananen.

Ze voer onder meer naar de

Afrikaanse kust en naar de

Middellandse Zee. Dit jaar

vaart de Oosterschelde deze

route opnieuw. Omdat in 2005

wordt gevierd dat Nederland en

Marokko al 400 jaar betrekkin-

gen met elkaar onderhouden,

zeilt de Oosterschelde tussen

juni en september 2005 op de

route Amsterdam - Rotterdam -

Agadir - Casablanca - Nador.

UITZWAAIEN
De Schreierstoren in Amsterdam

kijkt uit op de haven. Mensen

namen er afscheid van hun zoon,

vader of broer die naar zee ging.

Het was vaak een droevige gebeur-

tenis, want een groot aantal van de

zeelui keerde nooit meer terug. 

10 december 1598  Vanochtend legden we aan bij het eiland Ilhe de Prince. Iedereen was dolblij, want door tegen-

wind hebben we WEKEN rondgezworven. Er waren zieken en we hadden dringend WAT ER nodig. De admi-

raal stuurde twee sloepen naar wal. Gijs en ik stonden aan dek en keken toe hoe onze mannen op het strand door

de Portugezen werden begroet met drankkruiken en manden vol fruit. Gijs en ik

kreunden jaloers, want we hadden al weken niets dan beschimmeld scheepsbe-

schuit* gegeten en ranzig water gedronken. Ineens zagen we de Portugezen

hun wapens trekken. H ET WAS EEN VA LS T RI K !

Er brak een enorm tumult uit. Onze mannen stormden terug naar de sloe-

pen, terwijl ze werden achtervolgd en beschoten. Een paar mannen viel

dood neer. Een stel anderen werd vastgehouden door de Portugezen. Of ze

dood of levend waren, weten we niet. De admiraal was des duivels, en hij

stuurde meteen 120 bewapende mannen naar land. Maar de Portugezen waren met nóg meer en ze vuurden hun gewe-

ren op ons leeg. Er vielen nog meer doden en gewonden en we moesten ons terugtrekken. 

25 december 1598  Omdat we nog steeds dringend

water nodig hadden, probeerden we aan de andere

kant van het eiland aan land te komen. We

waren er nog maar net, en daar doken de

Portugezen weer op en begonnen op ons te schie-

ten. Zo ging het overal waar we aan land probeer-

den te gaan. Op het laatst hebben we nog wel

genoeg water weten te vinden, maar geen eten. En

dat terwijl we de HELE ATLANTISCHE OCEAAN

over moeten steken naar Zuid-Amerika!

De Oosterschelde op de Noordzee, november 1992

Tegenwoordig wordt bijvoorbeeld afscheid genomen bij de nieuwe Passenger

Terminal Amsterdam.Daar meren jaarlijks zo’n honderd cruiseschepen aan.Hier

wordt niet erg hard gehuild bij het afscheid, want de passagiers en bemanning

keren allemaal gezond en wel terug. Zeker de passagiers, die zijn natuurlijk

heerlijk uitgerust.

Een sterretje* boven een woord

betekent dat het woord in de

WOORDENLIJST op pagina 17 staat.
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2 juli 1598 We zijn nu een halve dag onderweg met de MAURITIUS en ik

ben zo misselijk als een hond. Het inslingeren* is begonnen Ik heb nog g e e n

ze eb e n e n *. Bij het afscheid zei mijn moeder wel honderd keer: ‘ Pas je goed

op jezelf, Bare n t? ’ Ik beloofde dat ik gezond weer thuis zal komen en bovendien

nog rijk en beroemd ook! Neeltje, mijn tweelingzus, keek jaloers. Ze vindt het oneer-

lijk dat zij niet naar zee mag. ‘Meisjes zijn net zo dapper als jongens’, zegt ze altijd.

‘Als ik later groot ben, ga ik lekker toch naar zee!’ Maar zeelui geloven dat een vrouw

op een schip ongeluk brengt. Met een vrouw aan boord wil geen zeeman varen! Om

Neeltje te troosten heb ik haar beloofd al mijn avonturen op te schrijven. Dan komt ze pre-

cies te weten hoe het leven van een zeeman is.

18 juli 1598  Nou Neeltje, tot nu toe is de reis niet echt avontuurlijk. Ik heb voornamelijk het dek staan

zwabberen. Ook hebben we door sterke stroming en tegenwind in zestien dagen pas een piepstukje

van v i j ft i g kilometer gevaren. We zijn pas in Hellevoetssluis! Morgen word ik veer-

tien jaar. Vergeleken met jongens aan boord, die pas zeven, acht jaar oud zijn, is dat

best oud. Gijs is mijn be ste vriend hier. Hij is net als ik leerlingmatroos. Hij komt

uit een echte zeemansfamilie. Zijn oom Nelis is met de beroemde boekanier kapi-

tein Drake de wereld rondgevaren. Van die tocht zijn ze beladen met goud, zilver

en edelstenen teruggekomen. ER WAS ZOVEEL GO U D A AN BOORD, DAT ZE

NI ET MEER WI S TEN WAAR ZE HET MO ES TEN STOU WEN ! * Al die schatten had-

den ze veroverd op de Spaanse galjoenen*. Dat is volgens oom Nelis een makkie, omdat de

Spaanse goudschepen helemaal niet goed bewapend zijn. Ze hebben vaak maar een paar kanon-

nen aan boord. Terwijl we op de Mauritius alleen al vijfentwintig kanonnen hebben. Kun je nagaan! Gijs en ik

hebben plechtig gezworen dat wij ook badend in het goud terugkomen. Dan zijn we stinkend rijk. En ook nog

beroemd, omdat we de EERSTE Hollanders zijn die de hele wereld hebben rondgevaren!



9 januari 1599  Een nieuw jaar en een nieuwe

wereld! Vanmiddag kwamen we aan bij

RIO DE JANEIRO, waar we eindelijk proviand*

kunnen inslaan. We moeten alleen even wachten

tot de storm gaat liggen, voor we naar het vaste-

land kunnen roeien. 

11 februari 1599  Het is ongelofelijk, maar we heb-

ben nog steeds geen vers eten! De sloepen die

naar het vasteland gingen, werden aangevallen en

onze verkenners zijn door indianen met pijlen

beschoten en gevangen genomen. Ons schip is

vanaf het fort van de Portugezen met een kanon

bestookt. We gingen er snel vandoor en gaan het

verderop proberen. We hebben honger en dorst!

30 maart 1599  Het is ons niet gelukt voet aan grond

te krijgen in Brazilië. De Portugezen zijn niet te

vertrouwen en de indianen zijn ons vijandig

gezind. Dus zijn we nu omgekeerd, helemaal terug

naar St. Helena. Daar moeten we overwinteren.

Hier op het zuidelijke halfrond komt de winter er

aan en dan is het weer te slecht om de Straat van

Magelhaan te passeren. We zijn er ellendig aan

toe. Vanochtend heeft de admiraal het water-

rantsoen* verminderd tot twee

kannen in drie dagen. Veel man-

nen aan boord lijden aan de

gevreesde zeemansziekte scheur-

buik*. Hierbij gaat het tandvlees

ontsteken en zwellen de benen

op. Gisteren is de eerste man aan

de ziekte bezweken en diezelfde

dag viel er bij Gijs een tand uit

zijn mond. Hij maakte er wel een

grap over, maar we zijn allebei bang voor wat dit

misschien betekent.

1 juni 1599  Meer dan twee lange maanden zwerven

we al over de Atlantische oceaan op zoek naar St.

Helena. We zijn H O P E LOOS VERDWA A LD.

Gijs ligt in de ziekenboeg*, het is nu wel zeker dat

hij scheurbuik heeft. Hij is er slecht aan toe. Elke

dag gaan er wel drie, vier man aan scheurbuik dood. Ik

maak me grote zorgen.

2 juni 1599  ‘ LAND IN ZI CH T ! ’ klonk vandaag einde-

lijk. Het eiland waar we op gestuit zijn, heet

SANTA CLA RA. De admiraal heeft bevel gegeven

alle zieken aan land te brengen. Sommige met ko oi *

en al, omdat ze zich niet meer ku nnen bewegen. 

17 juni 1599  Op het eiland druppelt wa t er uit rots-

spleten. Er is niets te eten te vinden behalve

p a l mbrood*, bla dere n en g roen kruidg ewa s .

Dat koken en eten we. Ook staan er twee bomen

met z u re pr u i m e n . We liggen hier nog geen vijf-

tien dagen, en geen mens zou het geloven, maar

bijna iedereen is wonderbaarlijk van de scheurbuik

genezen. Ook Gijs lacht weer! 

18 juni 1599  Tijdens de platvoetwacht* brak er een

vechtpartijtje uit. Een van de matrozen, Gerrit,

trok een mes en verwondde de stuurman.

De admiraal liet hem meteen aan de mast nagelen.

Daar blijft hij tot hij zichzelf weet te bevrijden. 

25 september 1599  Voorlopig hebben we genoeg gepe-

keld vlees, want we zijn op een eiland geweest vol

rare vogels. Ze kunnen niet vliegen, maar hebben

wel een soort l apjes aan hun zij, die op vleugels

lijken. Pinguïns heten ze. Ze voelen zich het best

thuis in zee. Omdat het broedtijd is,

konden we ze bij duizenden op het

strand vangen. In diverse toch-

ten naar het eiland hebben we

zeker wel vijftig dozijn vogels

en eieren mee terug genomen.

We eten er allemaal goed van

en sterken er flink van aan. We

zijn op weg naar de gevreesde

S TRA AT VAN MAG E LH A AN.

Ik vroeg Gijs gisteren nog

eens naar de gruwelverhalen

van zijn oom Nelis, die ook door de Straat is geva-

ren. Gijs had geen zin erover te praten. ‘We

m e rken het snel ge n oeg ’ , zei hij. ‘Je weet

wat ze over de St raat zeggen: het is een

z e e m an sn ach t m e r r i e . ’

Op de grote vrachtschepen van nu bestaat de beman-

ning uit dertien man. Of eigenlijk veertien, maar num-

mer 14 is de kok. Vanwege bezuinigingen wordtdie soms

ve rva n gen door de magnetro n . Misschien moet d e

bemanning in de toekomst zijn eigen magnetronmaal

opwarmen, maar voorlopig blijft de kok een belangrijke

man aan boord.

Bij de MARINE wordt gewoon gekookt (zie foto). Het is

een oude traditie dat er op woensdag nasi wordt gege-

ten. Waar je ook bent, in de kazerne of op een schip, in

Den Helder of in Willemstad: je weet wat er op woens-

dag op het menu staat. Ze noemen het de BLAUWE HAP.

Recept: Kook rijsten gooi prei,uien,ham,spek en ham in

de wok. Bak een omelet. De boel door elkaar husselen,

nog even wokken en flink knoflook, sambal en trassi

erbij!

KOKEN OP ZEE
Op de VOC-schepen bestond de bemanning vaak uit wel

180 man - omdat aan boord veel mannen stierven, ging

extra bemanning mee. De kok en koksmaatjes moesten

voor dit enorme gezelschap koken in hun piepkleine kom-

buis*. En dat op een heen en weer slingerend schip. Een

ander probleem was dat voedsel aan boord snel bedierf.

Door het eten te zouten, roken of drogen werd het beter

houdbaar, maar niet lekkerder.

De warme maaltijd bestond uit gort, erwten en bonen,

gesmoord in boter of olie, met een stukje gezouten vlees,

vis of spek.Elke man kreeg een weekrantsoen scheepsbe-

schuit van vijf pond en een half pond boter. En één keer

per maand een Edammer kaas.

Wanneer het schip verdwaalde of door windstilte weken-

lang ronddobberde, raakte het voedsel op. Als de honger

dan toesloeg aten zeelui de gekste dingen. Zo peuzelde

een boekanier zijn leren tas op. Het recept liet hij na:

Snij de leren tas in stukken.
Laat ze weken en sla en wrijf ze tussen
stukken steen om ze malser te maken.

Schraap het haar eraf en braad of gril ze.
Snij ze vervolgens in kleinere stukken

en dien op met veel water.

GEEFT

NIET!

Er is

toch

NIKS

te eten!

BEESTENBOEL
Op de grote zeilboten voeren niet alleen mensen, maar ook

volop beesten mee. Kippen en varkens gingen mee als voed-

sel voor de officieren. Het was wel zo makkelijk om de dieren

levend mee te nemen, want dan kon het vlees niet bederven.

Voor de gewone zeelui stond geen kip of varkenskarbonade

op het menu. Het zeevolk kreeg hoofdzakelijk scheepsbe-

schuit, een soort harde kaakjes, te eten. Het probleem was

dat het scheepsbeschuit aan boord al snel krioelde van de

maden. Vaak aten de zeelui daarom hun beschuit maar liever

in het donker op. Zo konden ze niet zien dat het beschuit al

aangevreten was. Aan boord wemelde het van de ratten en de

muizen en die maakte het niets uit dat er maden en meel-

wormen in het eten zaten.

Er was nog meer ongedierte: kakkerlakken, teken, vlooien en

luizen. Het kleinste beestje, de luis, was het gevaarlijkst.

Luizen brachten namelijk tyfus over. Dat was een heel ernsti-

ge ziekte en de oorzaak van de meeste doden onder de zee-

lui. Aan tyfus stierven wel drie keer zoveel mannen als aan

scheurbuik. Gelukkig was het op de lange zeereizen niet

altijd zo afschuwelijk.

Soms namen de zeelui uit de verre streken bijzondere dieren

mee. Een aapje of een papagaai. Maar die kwamen alleen

levend aan als de zeelui onderweg niet al te hongerig werden. 
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21 maart 1600 We zijn aan land gegaan op het prachtige

eiland LA MOCHA, voor de kust van Chili. Het heeft een

hoge berg in het midden, waar een rivier met vers water

vanaf stroomt. We zagen veel schapen en andere beesten

grazen. De bevolking was heel aardig en wilde graag

met ons R UI L EN voor proviand*. We kregen een

schaap voor een bijl, een kip voor een mes, soms wel twee.

Verder kregen we zo maïs, aardappelen, wortelen en pom-

poenen. We werden door de indianen uitgenodigd mee naar

het dorp te komen. Daar zaten we op houten blokken op het plein. Er kwam

een oude vrouw met een aarden kan vol drank die ze c i c i noemen. We dron-

ken er graag van, hoewel het erg zuur was. Deze drank wordt gemaakt van maïs en water. Het wordt als volgt

gebrouwen: oude vrouwen - die overigens heel slechte tanden hebben - kauwen de maïs. Door het kwijl

van de vrouwen wordt het S TERKE DRANK. Hun bijgeloof zegt hoe meer de drank herkauwd wordt en

hoe ouder de vrouwen zijn, hoe lekkerder het is. Nadat we een heel vat hadden leeggedronken, barstte er een

feest los. Er werd getrommeld en gedanst. Vandaag had ik er de hele dag hoofdpijn van.

24 maart 1600 Voor mij waren dit de drie mooiste dagen van de reis. En nu zijn we dus op weg

naar Santa Maria, het eiland waar we hebben afgesproken met de Hendrick Frederick. Die

zijn we anderhalve week geleden uit het oog verloren. 

4 november 1599  Om een uur of zes zijn we de beruchte Straat van Magelhaan in gevaren. We zijn inmiddels

veertien maanden onderweg en door narigheid en ziekte hebben we zeker HONDERD MAN VERLOREN.

15 november 1599  Storm, hagel, sneeuw. Het is IJZIG KOUD. De golven zijn hoog, hoger dan een kerktoren!

Iedereen is hondsziek. Als je dit ooit leest, Neeltje, geloof dan maar dat ik wou dat ik thuis was gebleven! 

25 november 1599  Vanochtend zagen we een WILDEMAN op de oever. Hij danste en

sprong en toen we op hem schoten, vluchtte hij niet weg. Hij wist natuurlijk niet wat

een geweer is! Gijs heeft net zolang bij de bootsman* gezeurd, tot wij mee aan land

mochten. We kregen jammer genoeg geen geweer, maar moesten de munitie dragen. Aan wal

zagen we de bewoners een heuvel op vluchten. Ze maakten gebaren dat we weg moesten gaan en

gooiden pinguïns naar beneden. Te r w ijl onze musketie rs al schie tend naar boven lie-

pen, werden we bekogeld met ping u ï n s ! De indianen gaven niet op totdat al hun man-

nen waren doodgeschoten. Toen we terug naar het schip gingen waren onze mannen uitgelaten en tevreden. Gijs

en ik keken elkaar aan. We waren blij dat we geen geweer hadden gekregen.

29 februari 1600  Vandaag was het dan eindelijk zover! HOERA, we zijn eindelijk de Straat uit! We hebben wel

vier maanden in dit doolhof rondgeploeterd! Nu varen we dan de Zuidzee in. Het gebied van de goud en zilver-

vloten! Wat de boekaniers* konden, kunnen wij ook!

ZEETOERISTEN

De grote zeilschepen worden nu gebruikt voor opleidingen, avontuurlijke

vakantiereizen en dagtochten. Mensen die op een luxere manier de zeeën wil-

len bevaren, kunnen kiezen uit vele cruises. Per jaar doen bijna honderd cruise-

schepen de haven van Amsterdam aan. Hier zie je de Adonia, die voor de

Passenger Terminal ligt afgemeerd.

ADONIA

bouwjaar: 2004

lengte: 300 meter

gewicht: 77.000 ton

max. snelheid: 21 knopen*

2 restaurants

4 zwembaden

13 bars

1008 passagiershutten

2016 passagiers

850 personeelsleden

1 casino

1 theater

1 nachtclub

1 disco

Wist je dat het voor een verre reis naar

‘den vreemde’ soms zó moeilijk was om

aan bemanning te komen dat ze mensen

dwongen om zeeman te worden?

De Britten haalden zelfs gevangenissen

leeg en leverden de boeven af als beman-

ning op een schip.

GEVAAR!
Het grootste probleem in de Straat van Magelhaan is het weer.

Het hele jaar door is het er nat en stormachtig. Sneeuwen kan het er iedere

maand.En er zijn hele sterke waterstromingen. De enige zeelui die zich nu nog

door de Straat wagen,zijn zeezeilers met supermoderne, wendbare boten.

Waaghalzen die er een sport van gemaakt hebben. Lekker eng en gevaarlijk.

Net als bungyjumpen en bergbeklimmen - en minstens zo riskant.

8 9



hadden die

H I J SK R ANEN

niet WAT E ERD ER

uitgevonden

kunnen worden!?

fluitje van een cent. Een andere handige manier om snel te

laden en te lossen, is om de vracht in grote CONTAINERS te

verpakken. Het is sneller om een container vol dozen met

bananen in één keer te lossen dan honderd dozen per stuk .

Sommige lading wordt los vervoerd. BULK noemen ze dat. Je

hebt NATTE BULK: vloeistoffen die in tankers worden ver-

voerd, zoals vruchtensap of benzine. En je hebt DROGE BULK:

grind, tarwe of cacao, die je hier op de foto ziet. Deze lading

wordt gelost met grote kranen die wel 50 ton kunnen tillen.

Per jaar komt er wel 70 miljoen ton aan goederen de haven

van Amsterdam binnen gevaren.Deze enorme vracht bestaat

b i j voorbeeld uit a u to ’s, t a rwe , s t e e n ko o l , g r i n d , b e n z i n e ,

hardhout - je kunt het zo gek niet bedenken. De vrachtsche-

pen die dit alles binnenbrengen, heb je in drie verschillende

soorten.

Hier zie je een groot schip met een klep aan de achterkant ,

net als bij een ferryboot. Het lossen en laden gebeurt via de

achterklep. Deze vrachtschepen heten ROLL-ON/ROLL-OFF-

schepen. Er worden auto’s, vrachtwagens, trailers en goede-

ren opgereden. Op de plaats van bestemming wordt de

vracht er afgereden. Het lossen van zo’n schip is dan ook
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Het laden en lossen van een containerschip of een roll-
on/roll-off-schip kost meestal niet meer dan zeven uur.
Dat is veel sneller dan vroeger, toen het lossen wel een
week of langer kon duren.Deze Amsterdamse terminal is
een van de snelste ter wereld.Het schip wordt er van
twee kanten gelost én geladen.
Ook in de toekomst zal men blijven zoeken naar manie-
ren om schepen sneller te laden en te lossen. De haven-
meester rekent immers geld voor iedere dag dat een
schip in de haven ligt.



5 april 1600  We hebben nu dus geen gou d van de Spanjaarden, maar wel  hun sch ip. Ik vond het wel heel

vreemd dat onze admiraal al snel dikke maatjes was met de kapitein, die toch een Spanjaard is. Hij heeft de

Spaanse kapitein en zijn mannen dan ook netjes aan land gezet. Twee slaven en de loods houden we bij ons, die

kunnen we goed gebruiken. Een van onze eigen mannen is nu de kapitein van de Bon Jesus.

25 april 1600  Vandaag wilde de nieuwe kapitein van de Bon Jesus dringend

de admiraal spreken. Een van de slaven had verteld dat de Bon Jesus

wel D RIE SLO E P EN VOL GOUD had geladen in Santa Maria. Die

vracht goud had de Spaanse kapitein toen wij naderden OV ERB O O RD

LATEN GO O I EN, want hij wilde niet dat wij het in handen zouden krijgen. Sommige

bemanningsleden hadden stiekem nog wat goud verborgen, maar hij wist alles te vinden en

GOOIDE A LL ES IN ZEE. Van Noort gaf meteen opdracht het schip nogmaals

grondig te doorzoeken. We vonden een klein bundeltje goud in een

scheepskist en een klein gouden flesje verstopt in een zak. Meer niet.

15 augustus 1600  De Admiraal heeft de Spaanse loods overboord

laten werpen. En de Bon Jesus is een rotboot! Het roer is gebroken,

ze is lek aan alle kanten en drijft bijna niet meer. We moeten het

schip opgeven. Dat was dan onze Spaanse buit!

28 augustus 1600  We hebben koers gezet naar de Filippijnen. We verlangen naar land.

Scheurbuik heeft weer toegeslagen. Het regent voortdurend. De admiraal laat geen

water meer uitdelen, ieder moet zijn eigen drinkwater opvangen.

Ik ben al een paar dagen niet zo lekker.

25 maart 1600  Toen we vanmiddag een schip zagen, dachten we dat het de Hendrick Frederick was, maar het bleek

een Spaans schip te zijn. Zodra ze ons in de gaten hadden, hesen ze onmiddellijk de zeilen. Wij zetten meteen

een achtervolging in. Iedereen was opgewonden. Een Spaans schip: zouden ze véél goud aan boord heb-

ben? Het schip liet zijn grote sloep schieten om sneller te zijn en laveerde tussen de twee klippen door om ons

kwijt te raken. De avond viel en we zaten de Spanjaard op de hielen, maar we waren ook vlakbij Santa Maria,

onze ontmoetingsplek met de Hendrick Frederick. Wat zou de admiraal doen? Gijs en ik juichten toen hij

besloot de achtervolging door te zetten en Santa Maria voorbij te varen. Wel jammer dat we de afspraak mislopen.

26 maart 1600  Vannacht zeilden we voor de wind achter het Spaanse schip aan, en ineens waren we het kwijt. Ik

dacht dat ik gek werd! Toen schreeuwde Gijs ‘KIJK DAAR!’ en jawel, daar zagen we het schip opduiken in de

maneschijn. Het was zo spannend dat ik zelfs tijdens de hondenwacht* aan dek bleef, terwijl ik niet eens wacht

had. ’s Ochtends vroeg zagen we hoe ons jacht de Spanjaard langzaam inhaalde en onder vuur nam.

De Spanjaard schoot eerst nog terug, maar hij had maar twee kanonnen aan boord en al snel gaf hij zich over. De

admiraal liet meteen de kapitein, loods* en bootsman* aan boord brengen. Die vielen op de knieën en smeekten om

genade. De admiraal was barmhartig en liet hen in leven.

Hij gaf bevel hun schip, de Bon Jesus te doorzoeken.

Gijs en ik waren ook bij de ploeg mannen die met

kloppend hart het schip gingen onderzoeken. Wat

voor schatten zouden we aantreffen? Een uur

later waren bitter teleurgesteld. We hadden

niets gevonden behalve zakken meel en

brandhout.

De oudste manier van communiceren op

zee is het seinen met vlaggen. Door de

eeuwen heen ontwikkelden de zeelui

een heel handig systeem: het vlaggen-

alfabet. Elke vlag staat voor een letter

van het alfabet en  heeft ook een spe-

ciale betekenis. Die betekenis is overal

hetzelfde, door de hele wereld heen.

Want alle seinvlaggen en wimpels staan

beschreven in het Internationaal

Seinboek. De namen bij de letters

komen uit het officiële spelalfabet van

de zee- en luchtvaart.

Een paar voorbeelden: 

Golf: Ik verlang een loods. 

Oscar: Man overboord. 

Papa: Alle opvarenden moeten aan

boord komen.

Victor: Ik heb hulp nodig. 

Ondanks satellieten en computers wor-

den vlaggenseinen bij de marine e n

koopvaardij nog steeds gebruikt. Zij

zijn eenvoudig maar duidelijk. Zo weet

iedereen dat een schip gaat vertrekken

wanneer de blauwe P-vlag in top is

gehesen.

Als een vrachtschip de haven nadert, wordt iedereen op de

hoogte gebracht. Met de satelliettelefoon aan boord kan

men eenvoudig contact houden met de wal.

Het HAVENMANAGEMENTSYSTEEM houdt alle schepen in de

gaten en geeft aan welke schepen in de haven worden ver-

wacht. Wanneer het schip arriveert, staat iedereen klaar: de

loods die het schip de haven doorleidt, de kraandrijver die

het schip lost en het bedrijf dat verse proviand levert.

CONTACT

De loods die het schip de haven in

moet leiden, weet precies wan-

neer het schip eraan komt. Via de

satelliet geeft de loods de positie

van het schip door.

Het rode koffertje zorgt voor de

verbinding met de satelliet. Op de

laptop is de exacte positie van

het schip te zien, opdat de loods

h e t n a u w keurig naar zijn plek

kan leiden.
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5 november 1600 

Na een lange tocht over

de Stille Oceaan, die

helemaal niet zo stil is

met zijn woeste golven,

zijn we aangekomen bij

de F I LI P P I J N EN. Ik ben ziek als een hond. Ik kan

bijna niets meer. Het lukt me maar net mijn pen in de

inkt te dopen en dit te schrijven. Ik lig in de zieken-

boeg en ben al een week niet meer aan dek geweest.

In dit eilandenrijk kunnen de mannen vaak aan land

en Gijs brengt me dan vers water en fruit. Dat zou me

goed moeten doen, maar ik moet er van overgeven. De

chirurgijn* denkt dat ik tyfus heb, maar weet daar geen

remedie voor. De mannen sterven bij bosjes!

Lieve Neeltje, soms ben ik bang dat mijn dagen zijn

geteld. 

16 december 1600  Gisteren schrok ik wakker van het

gebulder van kanonnen. Ik hoorde iemand roepen

dat we geënterd* werden en daarna klonk er ge-

krijs, gegil, gebonk en geweerschoten. Even dacht ik

dat ik weer een nare koortsdroom

had, maar het was echt waar. We

waren geënterd* door een

groot Spaans oorlogsschip

met vele kannonnen en hor-

des soldaten.

Onze mannen

boden kranig

verzet. Dat kwam

ook omdat Van Noort

riep dat hij een lont in het

kruit zou steken en het schip zou opblazen als we

niet harder vochten! En ja hoor, een schot van ons

kanon was raak. E EN VO LT RE F F E R!

Hun schip ging in een mum van tijd met man en

muis ten onder. De Spaanse officieren met

hun harnas zonken als een baksteen.

17 december 1600  Het schip is er slecht aan

toe, door alle brandschade en andere averij.

Er zijn vijf man dood en 26 gewonden.

Ook Gijs is gewond, hij is met een helle-

baard* in zijn been gestoken. Het is een

flinke wond, maar Gijs zegt dat het wel

meevalt.

29 januari 1601  Ik ben kapot, want ik moest de tim-

merman helpen bij het repareren van de fokken-

mast*. Sinds de Spaanse

aanval ben ik weg uit de

ziekenboeg*. Niet

omdat ik beter ben,

maar om plaats te

maken voor

alle gewonden.

De bootsman

zei dat ik me niet moest

aanstellen en zette me

gewoon weer aan het werk. Ik probeer net

zo dapper als Gijs te zijn. Zijn beenwond is gaan

ontsteken en hij heeft veel pijn. Nu moet ik voor

hem zorgen. 

3 februari 1601  Vandaag heeft Van Noort de beman-

ning bijeen geroepen. De vraag is: hoe nu verder?

Doorvaren naar de Molukken om daar specerijen te

halen, of terug naar huis? Iedereen vindt dat we

terug naar Holland moeten, omdat het schip in een

veel te slechte staat is. JIPPIE! NAAR HUIS! Ik

ging het goede nieuws meteen aan Gijs vertellen,

maar die ijlt en heeft hoge koorts. 

24 april 1601  GIJS ZIJN BEEN IS NAAR DE

H A A I EN. Het was zo gaan ontsteken dat de chi-

rurgijn* het heeft afgezet. Ik heb vandaag na mijn

eerste wacht bij hem aan bed gezeten. Gijs is nog

zwak, maar had al praatjes:

‘M ijn oom Nelis

k wam te r ug met

go ud en met zil-

ver en stra k s

k om ík te r ug

zonder tan d e n

en zonder been.’

Dat goud kan ons

niets meer schelen,

we willen alleen nog maar

naar huis. Toen ik later het dek op kwam, hoor-

de ik een van de officieren met de stuurman

smoezen: ze hebben geen idee waar ze zitten.

Lekker zo. We zijn weer eens de weg kwijt.

Meisjes die nu naar zee willen, kunnen onder meer

terecht bij de Koninklijke Marine. In 1944 kwamen de

eerste vrouwen er in dienst. Zij werkten alleen op de

wal. Pas vanaf 1980 mochten de marinevrouwen mee-

varen. En het duurde nog jaren tot men dit normaal

zou vinden. Op de handelsvaart - de vrachtschepen-

zie je tegenwoordig zelfs vrouwelijke kapiteins. En

ook op de grote passagiersschepen zijn steeds vaker

vrouwelijke bemanningsleden aan boord. Intussen is

wel bewezen: een vrouw op een schip brengt hele-

maal geen ongeluk.

MEIDEN OP ZEE
Als je vroeger naar zee wilde, kon dat alleen als je een

jongen was. Meisjes mochten niet, omdat het ongeluk

zou brengen. Er was zelfs een gezegde over: EEN

VROUW EN EEN KIP ZIJN DE PEST OP EEN SCHIP.

Toch was er één manier om zeevrouw te worden, en

dat was om je te verkleden als man! Twee van de mei-

den die dat deden, zijn heel beroemd geworden: Mary

Read en Anne Bonney. Die namen ken je misschien

niet, maar de liedjes die over hen gemaakt zijn heb je

vast wel eens gehoord.

x Steeds zie ik in gedachten weer mijn MARY,
Vloekend en vechtend gelijk een man.

Overal waar ze kwam schopte ze herrie,
ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan.

T
Ze heette Bloody Mary,
ze was de schrik der zee.
Dus drink op Bloody Mary
en op alles wat ze dee... x

]
x My BONNIE is over the ocean.
My Bonnie is over the sea.

My Bonnie is over the ocean.
O bring back my Bonnie to me.x

MARY werd rond 1690 in Londen geboren. Vanwege

een erfeniskwestie deed haar moeder net alsof ze een

zoon had. Toen Mary dertien was, liep ze van huis

weg. Ze bleef zich voordoen als jongen. Eerst werd ze

soldaat en later monsterde ze aan als matroos. Haar

schip werd gekaapt door piraten. Met de stuurman

van het piratenschip kon ze het goed vinden, maar hij

had al snel door dat Mary geen man was. Hoe die

stuurman dat wist? Het was Anne Bonney, zelf ook

een als man verklede vrouw!

ANNE was in 1697 in Ierland geboren. Ze was een

heethoofd. Ze had vaak ruzie en sloeg erop los. Toen

ze de piratenkapitein Jack Rackham ontmoette, ver-

kleedde ze zich als man en werd stuurman op zijn

schip, de Revenge. In 1720 werd de Revenge aangeval-

len, maar kapitein Jack en bijna alle piraten waren

dronken en hielden zich benedendeks schuil. Alleen

Mary en Anne waren aan dek en vochten als leeuwin-

nen. Anne schreeuwde naar beneden: ‘Kom eruit en

vecht als een man!’ Toen ze geen antwoord kreeg,

werden Anne en Mary zo kwaad dat ze de mannen

beschoten! Hoe moedig Mary en Anne ook waren, ze

werden samen met de andere piraten en kapitein Jack

gevangen genomen. Mary stierf in de gevangenis en

wat er precies met Anne is gebeurd, weet niemand. 
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27 augustus 1601  Ik ben thuis! Met 47 mannen aan boord liep

de Mauritius gistermiddag de thuishaven binnen. Toen we ruim

drie jaar geleden vertrokken, waren we met 248 man. Stinkend

rijk zijn we niet geworden, maar we zijn wél de eerste Hollanders

die de hele wereld rond hebben gevaren. Dat neemt niemand ons af.

Mijn moeder en Neeltje schrokken zich dood toen ze me zagen,

maar lieten niets merken. Ik schrok zelf ook toen ik in de spiegel

keek. Nu zijn ze blij dat ik heelhuids ben thuisgekomen. 

Gijs werd opgehaald door zijn oom Nelis. ‘O, je hebt je handen nog!’ zei

die doodleuk. Het gehinkel van Gijs was wel sneu, maar ik denk dat hij

er met een houten been heel stoer gaat uitzien. Net als een echte zeerover.

Wat heb ik een groot avontuur meegemaakt! Al die nieuwe landen en bijzon-

dere mensen die er wonen, de gigantische zee,

de krankzinnige golven, de leipe matrozen

en natuurlijk ons schitterende schip, de Mauritius! Maar wat was het

ook vaak afzien! Dorst, honger, ziekte en dan ook nog al dat bloedver-

gieten, ik hoop dat ik dat ooit kan vergeten.

Nou Neeltje, dit was dus mijn dagboek. Ik ben benieuwd of je nog

steeds naar zee wil!

Amsterdam, 27 augustus 1601

BOTTERS
Omdat de Nederlandse kustwateren niet

heel diep zijn, bouwde men vroeger zeil-

schepen met een platte bodem. Een be-

roemd Oudnederlands schip is de botter.

Iedere havenplaats kende zijn eigen soort

botter. Vroeger werd er mee gevist, nu kun

je met school of familie er een dagje mee varen  op het IJsselmeer. Maar lan-

ger matroos spelen kan ook. De klippers en tjalken die vanuit havens als

Hoorn,Enkhuizen of Muiden varen,hebben bedden aan boord. Alle hens aan

dek!
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WOORDENLIJST
Averij - schade aan schip of lading

Boekaniers - zeerovers die in de zeventiende en achttiende eeuw de kusten

van Zuid-Amerika en West-Indië onveilig maakten.

Bootsman - heeft het toezicht op het onderhoud van het schip en zeilvoering

Chirurgijn - scheepsdokter

Enteren - een schip aanklampen en aan boord klimmen om het te veroveren

Fokkenmast - kleine mast voorop een schip

Galjoen - groot oorlogsschip met drie masten, rond 1550 ontworpen

Hellebaard - lange spies of speer; steekwapen

Hondenwacht - wacht die begint om middernacht, zie: Alle hens aan dek

Inslingeren - het wennen aan zeeziekte en het leven aan boord

Knoop - snelheid van één zeemijl (1,852 km) per uur.

Kombuis - scheepskeuken

Kooi - bed, slaapplaats op een schip

Loods - helpt de kapitein om zijn schip de haven in en uit te varen

Palmbrood - vrucht die aan palmboom groeit

Platvoetwacht - wacht die begint om 16.00 uur, zie: Alle hens aan dek

Proviand - voedselvoorraad

Rantsoen - afgemeten portie eetwaar

Scheepsbeschuit - harde beschuit die slechts eenmaal gebakken is

Scheurbuik - zeemansziekte, die werd veroorzaakt door gebrek aan vitamine C 

Stouwen - lading deskundig over de ruimen van een schip verdelen

Zeebenen - die krijg je als je ingeslingerd bent zie: Inslingeren

Ziekenboeg - ruimte aan boord waar de zieken verpleegd worden

ALLE HENS AAN DEK

Bij zwaar weer of gevaar klinkt: ‘Alle hens aan dek!’ Die ‘hens’ zijn handen. De

kreet betekent dan ook dat iedereen moet meewerken. Op een groot zeilschip

werkt de bemanning in wachten van vier uur op, vier uur af. Er zijn zes wachten:

24.00 Hondenwacht, 04.00 Dagwacht, 08.00 Voormiddagwacht,

12.00 Achtermiddagwacht, 16.00 Platvoetwacht, 20.00 Eerste wacht.
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SAIL! maakt onderdeel uit van het GAVE HAVEn-lesprogramma van de Amsterdam Ports Association.
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MET DE HELE KLAS

AAN BOORD!
De PRINS WILLEM is het groot-

ste VOC-schip dat in de zeven-

tiende eeuw is gebouwd. De

echte Prins Willem maakte in

1651 zijn eerste reis naar

Indië. Erg oud is het schip niet

geworden. Ze verging in 1662

tijdens een vliegende storm in

de Indische Oceaan. Het nage-

bouwde exemplaar ligt in

ATTRACTIEPARK CAPE HOLLAND

te Den Helder. Je kunt er o.a.

ronddwalen over de dekken

van de Prins Willem, op zoek

gaan naar de piratenschat en

voelen hoe het is als een schip

vergaat. Je kunt ook naar het

piratendorp, het Nationaal

Reddingsmuseum en een hele-

boel andere spannende attrac-

ties. WWW.CAPEHOLLAND.NL
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F O N K E L N I E U W
Ook moderne boten komen aan bod bij SAIL. Zo

kun je t wee indrukwe k kende schepen van de

Koninklijke Marine bezoeken. Ze zijn pas een paar

jaar in de vaart,dus fonkelnieuw en voorzien van

de modernste techniek.

Hypermoderne zeilschepen zijn ook van de partij.

Deze strakke wedstrijdboten hebben de nieuwste

snufjes aan boord en zijn helemaal gericht op

snelheid! 

SAIL IN
De SAIL IN Parade op 17 augustus mag je zeker

niet missen. Alle schepen die aan SAIL deel-

nemen, verzamelen zich dan in IJmuiden. Van

daar varen ze in een grote, feestelijke optocht

door het Noordzeekanaal naar Amsterdam.

PIEREMACHOCHELS
Een van de grappigste onderdelen van SAIL is

de PIEREMACHOCHELTOCHT door de
Amsterdamse grachten. Het is een soort carna-
valsoptocht van alles wat kan drijven en op het
water vooruit kan komen, op welke manier ook.

Wees erbij, bij deze parade van gekke,
bijzondere, krakkemikkige, rare, mooie, knappe

pieremachochels.
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Van 17 to t en met 22 augustus 2005 vindt er vlakbij

h e t Ce nt raal Station een geweldig spektake l

p l a at s : SA IL Amsterdam 2005. Tijdens SA IL wo rd t

de Amsterdamse IJ-haven omge tove rd to t e e n

k l e u r r i j ke ve rza m e l p l a ats van schepen, van piep-

klein to t enorm gro o t. Veel van deze schepen zijn

al heel oud of precies zo nage m a a k t als ze vro e ge r

wa re n . Er zijn ook nieuwe boten, s o m m i ge ze l fs

s u p e r m o d e r n .

In de haven t reden artiesten en bandjes op; je ku nt

k i j ken naar spannende demonstraties en meedoen

aan het g rootste fe e s t van Nederland: SA IL !

TALL SHIPS 
De grootste bezienswaardigheid van

SAIL zijn de TALL SHIPS. Tall Ship is

Engels voor Groot Schip. En groot zijn

ze, deze schepen. Zeker als hun impo-

sante zeilen gehesen zijn en er wel

zestig matrozen in de masten staan.

Dat is een fantastisch gezicht.

Ook kun je tijdens SA IL een kijkje

nemen aan boord van bijvoorbeeld een

I n d o n e s i s c h , B raziliaans of Ru s s i s c h

schip. Misschien ontmoet je wel echte

matrozen! 

VA R E N D ERFGOED 
Naast de indrukwekkende Tall Ships

zijn ook honderden kleinere schepen

te bewonderen. Deze schepen werden

v ro e ger in Nederland bijvo o r b e e l d

gebruikt om handel te drijven. Daarbij

moet je denken aan allerlei soorten

motorboten en zeilschepen: BOTTERS,

KOTTERS, TJALKEN, AKEN en KRAKEN,

SKÛTSJES, SCHOUWEN en SCHOKKERS.

E l ke schuit is nét weer anders. B i j

elkaar heten ze VAREND ERFGOED.

A LL E M AA L

KOMEN ! ! !



Meer weten over SAIL Amsterdam 2005?
Kijk op de website: WWW.SAIL.NL

Hier kun je zien welke schepen er komen
en wat voor spannende dingen je nog

meer kunt beleven.

Meer weten over de 
moderne haven? Surf dan naar:

WWW.GAVEHAVEN.NL

SAIL! is tot stand gekomen met steun van

Het Vaderlandsch Fonds, de Provincie Noord-Holland,de Stichting SAIL Amsterdam en de Amsterdam Ports Association.


