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Nr.2 
Mei 2019 

Van de voorzitter: 
 
Geachte lezers, 
 
Voor u ligt onze Nieuwsbrief nr.2 met daarin aandacht voor een aantal actuele zaken 
t.a.v. het reilen en zeilen van de Stichting. 
 
Zo hebben de ondersteunende mogelijkheden van bewijsvoering om in aanmerking te 
kunnen komen voor een erkenning van een Kaap Hoorn-ronding de laatste jaren een 
dusdanige ontwikkeling doorgemaakt (marine chart plotting etc.), dat de Adviescommissie 
Kaap Hoorn-ronders en het Bestuur besloten hebben tot een wijziging van het 
Rondingsreglement en toevoeging van een richtlijn. 
Verderop in de nieuwsbrief meer hierover. 
 
Over de maritieme oudheidkamer het volgende. 
Voor de beide stijlkamers heeft Stadsherstel nog steeds geen nieuwe eigenaar gevonden. 
Ons bestuur heeft zich intussen beraden over de mogelijkheden, dat als een nieuwe 
situatie daar aanleiding toe geeft de collectie elders in Hoorn kan worden onder 
gebracht. De toekomstige grote renovatie en uitbreiding van het West-Fries Museum 
geldt daarbij als wederzijdse speerpunt. 
Ons voorstel om de toegangsmogelijkheid van het gebouw voor o.a. rolstoelen via een 
kleine hellingbaan te realiseren is een kwestie van lange adem, mede omdat er sprake is 
van een Rijksmonument. 
In de Regentessenkamer zullen vermoedelijk nog dit jaar ingrijpende werkzaamheden 
moeten plaatsvinden voor de restauratie van de grote wegzakkende historische 
marmeren schouw. 
 
Ook willen wij stilstaan via een in memoriam van twee zeer belangrijke begunstigers van 
de stichting, de heren Dirk Dragt en Louis Horneman. 
 
Ja, en onverminderd bestaat de dringende behoefte aan uitbreiding en opvolgers in zowel 
bestuur als commissies. 
 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Kees van Louvezijn, voorzitter 
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Nieuws uit de Stichting 
Reglementen: 
Als gevolg van het overleg van adviescommissie Kaap Hoorn-ronders en bestuur op 31 januari 2019, moeten 
twee zaken worden geregeld te weten: 
A    wijziging reglement en 
B   het maken van een handleiding voor plaatsing op de site van de Stichting die zeilers duidelijk maakt hoe 
zij tot erkenning van een ronding kunnen komen; in het Nederlands en in het Engels. 
 
VOORSTEL A: REGLEMENTS WIJZIGING: 
 
Artikel 4: Toetsing 
1. De Adviescommissie toetst een door een bemanningslid aangemelde eigen ronding aan het <<Reglement 
Rondingen>> 
2. De Adviescommissie maakt hierbij gebruik van elk bewijsmiddel dat beschikbaar is, zoals journaal, 
gewaarmerkte aantekeningen van derden, havendocumenten, foto’s, vermeldingen van het praaien van 
schepen, oproepen van kuststations, marine chart plotting (trackers)* en dergelijke. 
 
* toelichting: het woord “marine chart plotting” (al dan niet digitaal) dekt de lading het beste.  
Alle middelen voor kleine en grote schepen vallen daarin: papieren kaarten, ECDIS, rasterscankaar-ten maar 
ook chartplotters voor kleine schepen en jachten; bij allen kan de track opgeslagen worden. Verschillende 
(meestal chartplotters)  zijn ook uitgerust met speciale racefuncties ( bv. B&G Zeus³ 16 chartplotter with 
world basemap). Bij de Volvo Ocean race maakt men gebruik van  B&G Zeus3 chartplotters. Of die in de Volvo 
Ocean tracker ingebouwd zit, of een apart instrument, is niet bekend.  Route planning en weersfuncties 
maken er deel van uit. 
Bij de ais-tracker  zijn de  tracker functies   in principe bedoeld voor derden: waar zit het schip ongeveer zodat 
kantoor een planning kan maken; of  bij races  waar zitten de andere deelnemers. 
Meestal is deze functie niet geschikt voor de navigatie, maar kan wel: zie autonomous ships. 
Juridisch mag de ais-tracking dan ook nog niet als bewijslast gebruikt worden, de kaart is zonder details 
getekend en de soort projectie is ook vaak niet duidelijk: uiterst handig voor velerlei gebruik, maar niet 
geschikt voor navigatie doeleinden. 
Deze toelichting dient slechts als verklaring voor de gekozen therm, behoeft niet in het reglement, maar 
dient als extra informatie voor de toetsing door de commissie. 
 
Artikel 5: Voordracht 
1. Indien de Adviescommissie ervan overtuigd is dat de ronding  aan het << Reglement Rondingen>> voldoet 
draagt zij het bemanningslid voor aan het bestuur voor toekenning van de titel Kaap Hoorn-schipper of Kaap 
Hoorn-zeiler. 
2. De voordracht is onderbouwd met de gebruikte bewijsmiddelen. 
3. De voordracht is vervat in een rapport aan het bestuur, welk rapport na aanname door het bestuur deel 
uitmaakt van de historische documentatie van de Stichting.    
          
 
VOORSTEL B: HANDLEIDING ERKENNING KAAP HOORN-RONDING 
 
OP DE VOORPAGINA 
NL: Wie een Kaap Hoorn-ronding heeft gedaan, is wellicht geïnteresseerd in een formele erkenning hiervan 
door de stichting. Zie de  <<handleiding>>. 
UK: Those of you who rounded Cape Horn, might be interested in a formal recognition by our foundation. 
See the  <<guidance to>>. 
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RICHTLIJN ERKENNING KAAP HOORN-RONDING 
 
Een zeiler kan zijn of haar Kaap Hoorn-ronding laten erkennen door de Stichting. 
Dit is mogelijk als de ronding voldoet aan de eisen van het <<Reglement Rondingen>> van de Stichting. 
Er moet minstens 3000 zeemijl motorloos zijn gezeild, waarbij zowel de 50 Z op de Grote Oceaan als de 50 Z 
op de Atlantische Oceaan moet zijn gekruist en Kaap Hoorn moet zijn gerond. 
Met de erkenning kan de penning ‘Kaap Hoorn-schipper’ of ‘Kaap Hoorn-zeiler’ worden toegekend.  
Alleen een bemanningslid kan zijn of haar ronding erkend krijgen. 
In het <<Reglement Rondingen>> vindt u de eisen voor een erkenning. 
Ben u geïnteresseerd, dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur van de Stichting. In het Reglement vindt u 
voorbeelden van gegevens die uw ronding kunnen aantonen. Deze gegevens moeten afdoende zijn om de 
Stichting ervan te overtuigen dat uw ronding aan de eisen heeft voldaan. 
U kunt uw ronding op elk moment aanmelden bij het stichtingsbestuur. Uitreiking van de penning gebeurt 
tijdens een officiële bijeenkomst van de Stichting in Hoorn, meestal in oktober. Uw aanmelding ontvangen 
we graag in hetzelfde jaar voor 1 mei. Latere aanmeldingen schuiven op naar het volgende jaar. 

 
Jaarbijeenkomst Oosterkerk: 
Zet in Uw agenda:       20 oktober 2019  Jaarbijeenkomst in de Oosterkerk. 
    Nader bericht volgt. 

 
Oudheidkamer: 
Een beslissing over het eigendom van de oudheidkamer is nog niet genomen. 
Over het toegankelijk maken van de oudheidkamer voor rolstoelen is ook nog geen beslissing genomen, 
Vanuit de stichting wordt hier wel op aangedrongen. 
De verzakking van de schouw in de regentessenkamer en de zetting van de muren in beide kamers is door 
de SKHV aan de Stichting Stadsherstel Hoorn gemeld. Stadsherstel heeft contact gezocht met Bureau 
Erfgoed van de gemeente Hoorn en advies gevraagd inzake herstel. Dit verzoek is positief ontvangen. 
Na onderzoek heeft Bureau Erfgoed aan Stadsherstel medegedeeld dat het probleem te gecompliceerd 
voor hen is. Ze helpen graag in de vervolgprocedure. 
In de bestuursvergadering van Stadsherstel van januari is besloten om een overleg te plannen met alle 
betrokkenen teneinde een breed gedragen oplossing te vinden voor dit omvangrijke probleem. 
 

Bestuur mutaties: 
Geen veranderingen, zie Vacatures. 
 

Verzoek van de penningmeester: 
 
Aan de begunstigers van de SNKHV                                                          Hoorn, april 2019 
 
betreft: uw bijdrage voor 2019 
 
Geachte begunstiger, 
                                                                                                           
Hierbij ontvangt u het verzoek tot betaling van uw bijdrage 2019. 
 
De minimum jaarbijdrage is door het bestuur vastgesteld op € 20,00 per jaar. 
Uiteraard is een hoger bedrag altijd van harte welkom. 
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Gelieve uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer IBAN: NL62INGB0002769806 en BIC: INGBNL2A van 
de stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Ook verzoeken wij u -dringend- om daarbij uw naam, adres en 
jaarbijdrage 2019 te vermelden.  
    
Uw bijdrage maakt het mogelijk om onze statutaire doelen te bereiken. 
 
Indien u uw jaarbijdrage voor 2019 reeds heeft betaald, dan verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te 
beschouwen. 
 
Voorts gaarne het verzoek bij mogelijke adreswijziging of wijziging e-mailadres dit zo spoedig mogelijk te willen 
doorgeven. 
 
Namens het bestuur van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders hartelijk dank voor uw steun. 
 
 
Met vriendelijke groet,                                                                             
Jim Vink,  
Secretaris en wnd. penningmeester. 
 
 
 P.S. Uw jaarlijkse donatie is mogelijk fiscaal aftrekbaar! 
 

Nieuwe donateurs: 
Hoorn:   H.A.M. Stumpel 
Alkmaar:  J. Langelaan 
Laren:   L.P. van der Steen 
Hoorn:   J.Bronkhorst 
 

Nieuwe Relaties: 
Veendam:  Veenkoloniaal Museum 
Egmond aan Zee: Scheepvaartmuseum Prins Hendrik de Zeevaarder 
Rotterdam: Mevr. Alejandra Huerta Ramos – R’dams vormgever, organisator, documentalist 

historische reis Europa – Kaap Hoorn                                                               

Opzeggingen: 
Rotterdam:  Mariniersmuseum 
Enkhuizen:  Zuiderzeemuseum 
Oosterblokker: H. Bijtjes 
Alkmaar:  J. Molenaar 
Bodegraven:  J.H.H. Linderbergh-Hoekveen 
Eindhoven:  C.Boskamp 
 

Vacatures: 
Een voorzitter, bestuursleden, wachtlopers, donateurs en leden voor de collectiecommissie met 
affiniteit voor geschiedenis (informatie Pieter Kroon, Ramon du Pré). 
Beheerder kamers, inlichtingen Pieter Kroon. 
Redacteur voor het “Journaal”. 
Uw stichtingsbestuur bestaat heden uit 4 personen, allen boven de 70 levensjaren, de voorzitter is al jaren 
In dienst en hoopt op een opvolger. 
Als iemand een bestuursfunctie ambieert, laat hij contact opnemen met de voorzitter. 
Ook roepen we vrijwilligers op om dienst te doen als wachtloper tijdens de openstellingen van de kamers 
(Nautische kennis is niet nodig maar wel aanbevolen). 
Kennis van zaken wordt u bijgebracht door een veteraan tijdens de wachtdienst. 
Aanmelden bij Jaap Spronk en/of de voorzitter 
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Overleden: 
Benningbroek:  H.Vos 
Hoorn:    L.Horneman 
Rotterdam   D.M.Dragt 
 
 

 
 

Dat zij rusten in vrede   

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

 
 
 
 
 
 

IN MEMORIAM DIRK DRAGT 
 
-  Lieve Els, geachte familie, dames en heren, namens het bestuur  van de Stichting Nederlandse Kaap 
Hoorn-vaarders wil ik enkele feiten memoreren bij het ontvallen van Dirk Dragt 
 
- enkele jaren na de overgang van Vereniging naar Stichting in 1985 werd Dirk lid en al snel  
bleek dat zijn betrokkenheid en adviezen getuigden van een grote kennis van zaken van de maritieme 
wereld, in het bijzonder die van de grote zeilvaart 
 
- voorts werden met zijn juridische kennis van zaken, om niet, de statuten aangepast 
 
- in 1997 werd hij door het bestuur gevraagd een werkgroep van zeezeilers voor te zitten om uitwerking te 
geven aan de waardering v/h bestuur, voor de huidige zeezeilers die Kaap Hoorn bewijsbaar hadden 
gerond en te eren, met een gemeentelijke Kaap Hoorn trofee en penning van de Stichting met oorkonde; 
als resultaat werd in 1998 de Advies Commissie Kaap Hoorn-ronders ingesteld, voorzien van een door Dirk 
ontworpen reglement; hij werd benoemd als voorzitter en hield de commissie 15 jaar op koers, daarna 
afgelost door Gert Loomeijer 
 
-hij was een markant en gerespecteerd figuur; zo kan ik mij ook de vele jaarbijeenkomsten in de oude en 
nieuwe Parkschouwburg in Hoorn goed herinneren, waarin hij na de traditionele labskousmaaltijd altijd 
spontaan opstond en doorgaans luid en duidelijk de bijeenkomst kort samenvatte en namens allen dank 
uitspraak aan het bestuur 
 
-zijn belangstelling gold niet alleen ons reilen en zeilen, maar hij was ook erg belangstellend naar het doen 
en laten van de internationale vereniging genaamd Amicale Internationale des Capitaines ou Long-cours 
Cap Horniers, gevestigd in St-Malo (AICH); 
diverse congressen heeft hij met de Nederlandse delegaties bijgewoond in o.a. Chili, Duitsland, 
 Mariehamm (op de autonome Ålandseilanden bij Finland), Frankrijk etc. 
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-tijdens zijn bezoek aan Chili is hij op Kaap Hoorn geweest en heeft een stukje rots mee teruggebracht; op 
zijn initiatief wordt om de twee jaar deze z.g. Kei van Kaap Hoorn uitgereikt op de jaarbijeenkomst aan een 
verdienstelijke begunstiger bij ons 
 
- door zijn grote kennis van dwars- en langsscheeps getuige zeilschepen heeft hij in 2014 een prachtige 
powerpoint presentatie gegeven van de vloot van grote zeilschepen van Gustaaf Erikson in Mariehamm, de 
grootse zeilreder ter wereld, met vele beroemde historische namen, waarvan een enkeling nog tijdens b.v 
Sail Amsterdam afmeert; zijn grootste bewondering had de prachtige 4-mast bark Herzogin Cecilie, naast 
zoals hij opmerkte zijn liefde voor Els al sinds hun Barlaeusjaren in A’dam 
 
- een hoogtepunt voor de Stichting was de viering van 400 jaar Kaap Hoorn in 2015/16; de toenmalige 
penningmeester John Planken en ik gingen met de diverse initiatieven onder de arm naar een overleg met 
Dirk om fin.advies; we kozen daarvoor het bruine café 1890 op de Amstelveensweg op de grens van 
Amsterdam en Amstelveen waar hij is opgegroeid; 
hij zegde zijn volledige medewerking toe voor  het mede werven van de benodigde fondsen en zou als 
voorzitter van het Dorus Rijkersfonds de andere Amsterdamse Maritieme Fondsen gaan benaderen; ook 
vonden we hem bereid toe te treden tot het Comité van Aanbeveling o.l.v. de burgemeester van Hoorn 
destijds Onno van Veldhuizen; 
kortom hij was een zeer belangrijke ambassadeur en factor voor het financieel welslagen van diverse 
deelprojecten als de grote meertalige Atlas van Kaap Hoorn, het symposium, de tentoonstellingen in 
Hoorn, Rotterdam en Santiago en de meerdaagse samenkomst met de buitenlandse Kaap Hoorn-vaarders 
in Hoorn  
 
 
- zo zou ik nog even kunnen doorgaan, want de stichting is hem veel dank verschuldigd, maar ik sluit af met 
de naasten heel veel sterkte te wensen met de verwerking van dit verlies 
 
- Dirk, dank voor alles en vaarwel, In the Spirit of Cap Horn 
 
 
Kees van Louvezijn, voorzitter SNKH-vaarders. 
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In memoriam Louis Horneman 
 
- begunstiger v/d Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders sinds begin 1993 dus ruim 25 
jaar. 
- grote belangstelling voor de maritieme geschiedenis, maritieme expedities speciaal die van 
Le Maire en Schouten in 1615-1617 waarbij vanuit Hoorn onder straat Magelhaen een 
nieuwe doorgang tussen twee oceanen werd gevonden en een nieuwe kaap werd ontdekt, 
die de naam Kaap Hoorn kreeg 
- ook de grote zeilvaart met dwars- en langs getuigde schepen, de scheepswerven en 
rederijen, in het bijzonder die in Amsterdam, hadden zijn interesse 
- als lid Collectie en Documentatiecommissie v/d/ Stichting nauw betrokken bij de jaarlijkse 
publicaties over een Kaap-Hoornreis, een zeemansloopbaan of een weinig belicht aspect van 
de Grote Zeilvaart.  Des winters nam hij, eenmaal per maand, deel aan de bijeenkomsten 
over inhoudelijke onderwerpen van de kerngroep, waarbij hij geregeld een inleiding hield, 
die in zijn geval altijd grondig waren voorbereid en veel bijdroegen aan de rijkdom van 
onderwerpen 
- het voorbereiden en geven van lezingen en gedurende elk jaar van 1 april-1oktober 
gastheer/wachtloper voor bezoekers, via een rooster met anderen, in de nautische 
oudheidkamer v/d Stichting in Hoorn  vond hij prachtig; hij gaf uitleg bij de historische 
scheepsmodellen, de schilderijen, oude zeekaarten en instrumenten 
- Louis was vele jaren de contactman tussen het Scheepvaartmuseum Amsterdam en onze 
Stichting 
- in 2010 werden in  de Beurs van Berlage te Amsterdam door wnd. burgemeester Lodewijk 
Asscher, namens Hare Majesteit de Koningin, aan een dwarsdoorsnede van 59 voortreffelijke 
Amsterdammers Koninklijke onderscheidingen opgespeld. De burgemeester memoreerde de 
vrijwillige en onbezoldigde werkzaamheden van Louis zowel voor het Scheepvaartmuseum 
als voor de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders en decoreerde Louis met de 
versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau; de feestelijke 
uitreiking werd afgesloten met een receptie 
- hij werd al om zeer gewaardeerd voor zijn inzicht, vriendelijkheid en hulpvaardigheid 
- van begin 1993 tot eigenlijk onlangs was en bleef hij immer actief 
- de Stichting is dankbaar voor de immense tijd en inspanning die hij gedurende een zeer 
lange periode heeft gegeven voor het reilen en zeilen van ons 
- wij wensen alle directbetrokkenen van de familie heel veel sterkte met het verlies van Louis 
- Louis ontzettend bedankt, vaarwel in the Spirit of Kaap Hoorn. 
 
Kees van Louvezijn, voorzitter SNKH-vaarders. 
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Aanwinsten Oudheidkamer: 
Onze Stichting heeft weer toestemming verkregen van het Scheepvaartmuseum voor twee jaar bruikleen 
van de “Nederland” en het grote staand kompas. 
 

Aanwinsten bibliotheek Kaap Hoornvaarders januari – mei 
2019 
 
Albrink, L.B.    Kapitein Willem Bakelman’s wonderlijke wereldreis. Deel 1. Westelijk Halfrond 

Albrink, L.B.   Kapitein Willem Bakelman’s wonderlijke wereldreis. Deel 2. Oostelijk Halfrond 

Rathe, Gustave   De ondergang van de bark STEFANO ter hoogte van de noordwestkust van 
    Australië. 

Go, Sabine   Marine Insurance in the Netherlands 1600-1870. 

Huerta Ramos, Alejandra Bitácora Visual al Cabo de Hornos 400 Años Después 

Oosterwijk, Bram  Een Terschellinger zeilvaartkapitein.  
    Reizen en lotgevallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857). 

Ouden, Leo van den  Barmhartigheid, Liefdadigheid, Vrijgevigheid. Sint Jozefhuis in Hoorn 

Schokkenbroek, Joost C.A, Trying-out. An Anatomy of Dutch Whaling and Sealing in the Nineteenth 
    Century, 1815-1885. 

Haan, Dr. J.C. en Jhr. Prof. Nederlanders over de zeeën. 350 jaar Nederlandsche koloniale geschiedenis. 
Dr. P.J. van Winter (Red.) 

Hilster, Nicolàs de  Navigation on wood. Wooden Navigational Instruments 1590-1731.  
    An analysis of early modern western instruments for celestial navigation,  
    their origins, mathematical concepts and accuracies. Proefschrift VU Amsterdam 

 

Lelystad, 29 april 2019 

Hans Beukers, bibliothecaris NKHV 

 

Interessante uitgaven: 
“Een zee van traan” 

Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart, 1612-1964 van de hand van: 
Jaap R. Bruijn en Louwrens Hacquebord 

Uitgegeven bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen. 
(Schrijvers zijn begunstigers van onze stichting) 

  
“Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak” is een boek van Petra J.E.M. van Dam, 

uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087046972. 
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Verslag Voorjaarslezing 16 maart 2019: 
 
Doordat de marine kazerne Amsterdam, na aanvankelijke plannen tot sluiting, toch operationeel bleef, werd 
gestreefd de bijeenkomst daar weer te organiseren. Door verschillende omstandigheden echter kon geen 
geschikte datum voor ons worden vrijgehouden. 
Ook “peilingen” bij de Maritieme Academie IJmuiden, met o.a. extra toelichting bij de aanwezige nautische 
simulatoren, bleek uiteindelijk geen gewenst resultaat op te leveren. 
Gelet op het grote aantal begunstigers in de zuidelijke Randstad werd vervolgens besloten daar eens naar 
een geschikte locatie uit te zien. 
Uiteindelijk zijn we geslaagd de bijeenkomst te organiseren in het Art & Dining Museumrestaurant van het 
Dordrechts Museum. 
Circa 75 belangstellenden hadden zich aangemeld en het programma bestond uit voorafgaand 
museumbezoek, een lunch, twee lezingen en een afsluitende Schoot Aan met gevarieerde hapjes. 
Mede door de prima logistieke voorzieningen en uiteraard de boeiende lezingen kan gesproken worden van 
een geslaagde bijeenkomst. 
 
Er waren dus twee sprekers met geheel verschillende onderwerpen. 
Allereerst drs. Ron Brand over De onfortuinlijke reis van het Nederlandse brikschip ‘Nijverheid’ in 1837 en de 
lotgevallen van de opvarenden. Twee versies van één ramp. 
Onlangs verwierf het Maritiem Museum Rotterdam het handgeschreven verslag door eerste stuurman 
Govert Crans van het Nederlandse brikschip 'Nijverheid' onder gezag van T.J.J. Bouman. Tijdens een reis van 
Batavia naar de thuishaven Rotterdam in 1837 belandde de ‘Nijverheid’ iets voorbij Madagaskar in een 
geweldig onweer. Een blikseminslag veroorzaakte brand aan boord. Omdat blussen niet hielp, stapten de 
bemanning en passagiers in twee sloepen en roeiden en zeilden ze naar de kust van Oost-Afrika.   
Van deze rampzalige gebeurtenis bestaat een tweede verslag. Al een jaar na de ramp, in 1838, verscheen in 
boekvorm het verslag van het verongelukken van het schip, geschreven door C. Brun, een adjunct-inspecteur 
bij het Nederlands Oost-Indisch leger die als passagier aan boord was.  
Het is heel bijzonder dat er twee verslagen van eenzelfde gebeurtenis bestaan, en ook nog eens vanuit twee 
verschillende perspectieven: het ene vanuit dat van een bemanningslid, het ander vanuit een van de 
passagiers.  
 
Het eerdergenoemde aangetroffen manuscript is door onze begunstiger mr. Pieter Blussé van Oud Alblas 
getranscribeerd, waarna hij op aanvullend verzoek van het Maritiem Museum Rotterdam aan de slag is 
gegaan en extra gegevens heeft gevonden. Daarna zijn contacten gelegd met onze Stichting voor het 
mogelijk houden van een lezing over de ramp en Ron Brand was bereid die i.o.m. Blussé voor ons te gaan 
houden.  
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De presentatie met veel toepasselijke afbeeldingen en diverse details van de beide verslagen, hun 
overeenkomsten en verschillen, gaven een duidelijk beeld van wat zich tijdens en na de ramp heeft 
afgespeeld. Alle hulde voor het initiatief van Pieter Blussé en de verwoording door Ron Brand. 
 

                  
 

                                      Jacob Spin – de brik “Nijverheid”     Jacob Spin – sloep v.d. “Nijverheid” 
Originelen zijn te zien in het Scheepvaart Museum. 

 
 

 
 
 

 
 

Na de pauze volgde de andere lezing nl. van prof. dr. Petra van Dam met als titel: 
 
 
 
 
 
 

“Van Amsterdams peil naar Europees referentievlak.” 
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De geschiedenis van het NAP tot 2018 
 
In een boeiende en vlotte presentatie werd e.e.a. duidelijk toegelicht met diverse relevante afbeeldingen. 
Het NAP staat sinds 1891 voor Normaal Amsterdams Peil. Het is ontstaan uit het Amsterdams Peil (AP), een 
van de vele lokale en regionale peilen die ons land voor de twintigste eeuw kende. Het AP was gebaseerd op 
het gemiddelde zomervloedpeil van het IJ, gemeten in de periode 1 september 1683-1684. In de achttiende 
en negentiende eeuw werkten wetenschappers en landmeters aan de verbreiding van het AP. Op 18 februari 
1818 verklaarde Koning Willem I het Amsterdams Peil tot referentiepeil voor de grote rivieren, nodig voor 
het waterpeilbeheer en de bouw van dijken, kanalen en andere projecten van nationaal belang. Daarna 
verspreidde het NAP zich verder. De Nederlandse methode van hoogtemeting op basis van een lokaal 
vastgesteld NAP werd op diverse plekken in de wereld overgenomen. 
 
Van Amsterdams Peil naar Europees referentievlak 1e druk is een boek van Petra J.E.M. van Dam uitgegeven 
bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087046972. 
In dit boek beschrijft Petra van Dam de geschiedenis van het NAP én hoe de metingen precies plaatsvonden. 
 
Een stapel meegebrachte exemplaren van dit boek vond gretig aftrek en velen konden aansluitend bij de 
Schoot Aan met gerichte vragen nadere informatie van mevrouw van Dam verkrijgen of discussie voeren.  
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U ontvangt deze brief omdat U zich hebt aangemeld als donateur bij de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-
Vaarders. Degenen die deze brief per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht zijn/haar e-mailadres 
aan de stichting door te geven i.v.m. de huidige hoge portokosten. Wilt U geen nieuwsbrief meer 
ontvangen, een mailtje naar het bestuur en U wordt van de mailing lijst verwijderd. 
Eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, etc., kunt U doorgeven via het e-mailadres van de Stichting. 
 
Items geschikt voor nieuwsbrief en/of  journaal sturen aan:  j.c.w.spronk@gmail.com 
 
 

 
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders 

Bezoekadres: Achterom 17, Hoorn (Oudheidkamer) 
Tel. 0229 215964 

E-mail:  info@kaaphoornvaarders.nl 
Website: www.kaaphoornvaarders.nl 

 
De Oudheidkamers zijn geopend van 1 april t/m 30 september 
Op woensdag van 11.00 tot 16.00 uur; van 1 juni t/m 31 augus- 

tus ook op zondag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Buiten deze tijden voor groepen alleen op afspraak. 

Secretariaat: postbus 1016, 1620 KA Hoorn 
Bestuur: 

Kees van Louvezijn, voorzitter  0229-246960 
Jim Vink, secretaris/penningmeester 078 8429246 
Pieter Kroon (voorzitter collectiecomm.) 0229 245733 
Jaap Spronk, bestuurslid   06 57328474 

 
Internationale betrekkingen: 

John Planken    0299 473847 
 

Eindredactie Kaap Hoorn Journaal:  vacature 
…………………. 

 
Nieuwsbrief: 

Jaap Spronk  email: j.c.w.spronk@gmail.com 
 

 
 
  
 
 

                           
 

 


