


Welkom aan boord!

Dit is een educatief pakket voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs 
gekoppeld aan de nieuwe belevingstentoonstelling Wonderlijke Voyage in de Gentse 
Sint-Pietersabdij. Deze tentoonstelling dompelt je klas onder in een sfeer van 
ontdekking, verwondering en avontuur 

In 1721 vertrekt Gentenaar Michael vanuit de haven van Oostende op handelsmissie 
naar Oost-Indië. Zijn reisdagboek neemt je mee op een allesbehalve evidente expeditie. 
Je ervaart de voortdurende vrees voor kapers en piraten, exploreert de Kaapverdische 
eilanden en trotseert zware stormen. En cours de route ontdek je het wonderlijke 
zeeleven om uiteindelijk aan te komen in de Indische havenstad Surat, een smeltkroes 
van culturen, geuren, kruiden en exotische producten.

Aan boord van een schip, brengen unieke objecten zoals historische zeekaarten en 
scheepsmodellen over exotische dieren tot exclusieve vondsten uit 18de-eeuwse 
scheepswrakken deze reis opnieuw tot leven.



Deze tentoonstelling is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van 300 jaar oud 
dat werd neergeschreven in een reisdagboek. De Gentse priester Michael de 
Febure vertrekt in het voorjaar van 1721 met het schip de Sint-Pieter op 
handelsmissie naar India. Bijna zestien maanden lang houdt hij aan boord van het 
schip een reisverslag bij. Dag na dag beschrijft hij het verloop van de expeditie. 
Zijn reisdagboek neemt je mee op een ontdekkingstocht naar de wereld van 
toen. Uit het dagboek van de Febure spreekt vooral verwondering. Hij ervaart 
een wereld die hij tot dan enkel kende uit boeken.

Dit heel bijzondere verhaal wordt bewaard in de Gentse Universiteitsbibliotheek. 
Bovendien werd het volledig gedigitaliseerd. Via de link 
https://lib.ugent.be/viewer/archive.ugent.be%3A2632EDD2-D771-11E2-87A0-
2D9B97481370#?c=&m=&s=&cv=10&xywh=-792%2C0%2C8127%2C5501 kan je 
het inkijken.

https://lib.ugent.be/viewer/archive.ugent.be%3A2632EDD2-D771-11E2-87A0-2D9B97481370#?c=&m=&s=&cv=10&xywh=-792%2C0%2C8127%2C5501


.

De Febure gebruikt pen en papier om in 18de-eeuws Nederlands zijn aantekeningen te noteren. Hij is een kind 
van zijn tijd en schrijft vanuit zijn vertrouwde wereldbeeld. 

Op 19 meij 1721 vertroken van Ghent op Brughe tot de voijagie van Oostindien. In 
nomine Dei Amen.
Op 19 mei 1721 ben ik van Gent naar Brugge vertrokken voor mijn reis naar Oost-
Indië. In naam van God. Amen.



• Hoe brengen we vandaag verslag uit van onze reis? Instagram, blog…

• Waarom doen we dat?

• Wat zijn de (stijl)kenmerken van een reisdagboek? Tips om een eigen dagboek te 
schrijven:

https://writersplaza.wordpress.com/2014/12/08/dagboekschrijven-in-tien-stappen/

• Spelen met taal

Dit reisdagboek is geschreven in 18de-eeuws Nederlands. De Febure gebruikt woorden 
en uitspraken die voor ons vreemd zijn en die we niet altijd begrijpen. Weet jij wat ze 
betekenen? Aan welk hedendaags dialect doen ze je denken? (West-Vlaams dialect)

https://writersplaza.wordpress.com/2014/12/08/dagboekschrijven-in-tien-stappen/


Het is haest ghezylt als het den Hemel ghelieft | de reis zit er bijna op

de begyne zee brack in twee | hevige storm

t’ zee waeter gelyk bottermelck | zeewater gelijkend op botermelk

want het is naer refreschen dat wij snaeken | wij snakken naar vers voedsel

Wij wirden soo slap in onse matroosen | er dreigt een tekort aan matrozen

soo dat de heele stadt maer eenen winkel en schijnt te wesen | de hele stad lijkt één 
grote winkel

swaere travados oft tempest |zware storm             swaer Zee | storm

swaijende wint | hevige wind                                    groote weerlicht | bliksem

spreeck-buyse | soort luidspreker                             sien-buyse | zeekijker

vrauw-volck | vrouwen                                              smokelachtighen smoor…| mist



Scheepsjongens van Bontekoe (2017). Nederlandse historische film gebaseerd op het 
scheepsjournaal van schipper en een koopman Willem IJsbrantsz. Bontekoe (1587-
1657).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IJsbrantsz._Bontekoe

https://www.pathe-thuis.nl/film/8651/de-scheepsjongens-van-bontekoe

Nova Zembla (2011). Nederlandse historische film  die de laatste ontdekkingsreis 
(1596-1597) van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck romantiseert. Zij willen de 
route ‘om de Noord’ naar Indië, voorgesteld door cartograaf en dominee Petrus 
Plancius, uitproberen. Voor de kust van Nova Zembla raakt hun schip ingevroren in het 
zeeijs…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_Zembla_(film)

https://www.youtube.com/watch?v=kqXSFdFxvl8

https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_IJsbrantsz._Bontekoe
https://www.pathe-thuis.nl/film/8651/de-scheepsjongens-van-bontekoe
https://nl.wikipedia.org/wiki/1596
https://nl.wikipedia.org/wiki/1597
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barentsz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Heemskerck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_Zembla
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_Zembla_(film)
https://www.youtube.com/watch?v=kqXSFdFxvl8


Sinds de 15de eeuw zoeken Europese machthebbers en handelaars in andere 
werelddelen naar rijkdom en handelswaar. Ze ontdekken nieuwe zeeroutes, 
maken kennis met nieuwe producten en stichten er handelsposten. Jammer 
genoeg monden deze ontdekkingstochten vaak uit in kolonisatie en slavernij. 

In de 16de eeuw domineert het Iberische schiereiland (Spanje, meer bepaald de 
gebieden Castilië en Leon, en Portugal) de overzeese handel. Vanaf de 17de 
eeuw spelen ook de Noord-Nederlanders een prominente rol. In 1602 richten zij 
de bekende Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op: een 
handelsvereniging met monopolie op de Aziatische zeehandel naar Europa. Deze 
lucratieve handel is de hoeksteen van de zogenaamde ‘Gouden Eeuw’, een term 
die vandaag in Nederland zwaar onder vuur ligt. Volgens tegenstanders 
verdoezelt de term dat er in die tijd ook misstanden zoals armoede, oorlog, 
dwangarbeid en mensenhandel bestonden. Die waren zelfs de voorwaarde om 
de enorme winsten te realiseren die een klein deel van de bevolking toen 
binnenhaalde. 



Als antwoord op de Verenigde Oost-Indische Compagnie, richten de Engelsen en 
Fransen in de 17de eeuw hun eigen handelscompagnieën op. Voor de Zuidelijke 
Nederlanden is het wachten tot het begin van de 18 de eeuw vooraleer zij een zichtbare 
rol gaan spelen in de wereldhandel. 



Al in de late 15de eeuw ontdekken de 
Portugezen een vaarroute naar Azië via 
Kaap de Goede Hoop (de zuidelijke tip 
van het Afrikaanse continent). De 
schepen bereiken het zuiden van Azië 
via de Indische Oceaan. Tot dan is Kaap 
de Goede Hoop voor veel zeevaarders 
een barrière. 

Ook het schip Sint-Pieter, waarop onze 
hoofdrolspeler zich bevindt, vaart 
voorbij Kaap de Goede Hoop en 
trotseert er zware stormen.

Infographic 1: Heen- terugreis van de Sint-Pieter, 1721-1722
©Pieter Willems



•

Koning Johan II van Portugal stuurt de ontdekkingsreiziger Bartholomeus Diaz naar het 
mysterieuze Afrikaanse ‘christenland’. Diaz zoekt maar kan niets vinden. In 1488 keert hij 
terug naar huis en passeert de Stormkaap (Cabo Tormentoso), waar hij in een storm 
terecht komt en sterft. Johan II doopt de Stormkaap om tot Kaap de Goede Hoop: de hoop 
om een weg naar het oosten te vinden door rond Afrika te varen.

•

Oost-Indië (niet te verwarren met West-Indië) is de historische term voor een groot gebied 
in Azië. Ruwweg kan men stellen dat het de gebieden zijn die vandaag Zuid-Azië en 
Zuidoost-Azië genoemd worden. In de late middeleeuwen en renaissance is dit gebied al 
bekend en zeer gegeerd in Europa voor haar specerijen. Aanvankelijk is de 
specerijenhandel in handen van de Arabieren die hun waren over land, via Egypte, naar 
Europa uitvoeren.  

Wanneer de Portugese ontdekkingsreiziger Vasco Da Gama, in 1498 als eerste de 
zeeroutes naar Indië bevaart, komen de handelsroutes al snel in handen van het Portugese 
koloniale rijk. Vanaf het einde van de 16de en de 17de eeuw bevaren ook de Nederlanders 
en de Engelsen nieuwe routes naar het oosten. Ze stichten er belangrijke handelsposten. 
In het begin van de 18de eeuw volgen de Zuid-Nederlanders. Aanvankelijk onder de vorm 
van private rederijen. Vanaf 1724 doen ze dat onder de vlag van de 'Generale Keijserlijcke
Indische Compagnie', beter bekend als de Oostendse Compagnie.



.

Atlas van Zeevaert en Koophandel door de Geheele Weereldt…, Renier Ottens ea. 
1745, {wereldkaart van Edmund Halley}
Maritiem Museum Rotterdam



• Welke landen spelen een belangrijke rol in de eerste ontdekkingsreizen? Spanje en 
Portugal

• Wat zijn de belangrijkste drijfveren om aan een ontdekkingsreis te beginnen? 
Mensen gaan op zoek naar nieuwe plaatsen om te wonen en handel te drijven. 
Rijkdom, nieuwe handelswaar en kennis zijn de voornaamste drijfveren.

• Welke kostbare ‘schatten’ zijn er in Indië te vinden? Peper, Indische stoffen en 
thee.

• Hoelang duurt een zeereis van Oostende naar Oost-Indië in het begin van de 18de

eeuw?  Ongeveer zeven maanden

• Beschrijf de reisroute van de Sint-Pieter. Kan je de belangrijkste eilanden en 
eilandengroepen aanduiden? De Azoren, Canarische eilanden, Kaapverdische 
eilanden, Madagascar en Sri Lanka

• Welke delen van de wereld worden weergegeven op de kaart van Halley? Noord-
Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië, Oceanië en Antartica.

• Waar en op manieren ontdekken we vandaag nog steeds nieuwe onontgonnen en 
onbekende ‘gebieden’ ? Bespreek. O.a. ruimtevaart, wetenschappelijke expedities 
….



Waar komt de term ‘Oostenrijkse Nederlanden’ eigenlijk vandaan? 

Vanaf de vroege vijftiende eeuw zijn worden de Nederlanden geleidelijk aan onderdeel van 
hetzelfde rijk. Oorlogsvoering in combinatie met een doordachte huwelijkspolitiek zorgen ervoor 
dat de gebieden zich steeds verder uitbreiden tot in 1543, wanneer keizer Karel V Gelre inlijft bij 
zijn ‘Zeventien Provinciën’ (ongeveer de huidige Benelux). Zowel keizer Karel als zijn zoon Filips 
II, streven naar eenheid binnen de Nederlanden. De opkomst van het calvinisme en de politieke 
en religieuze troebelen in het begin van de zestiende eeuw laten deze droom in rook opgaan. Na 
meer dan 80 jaar oorlog en opstand, vormen de Noordelijke Nederlanden vanaf 1585 de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden, ook wel de Spaanse of 
Katholieke Nederlanden genoemd, blijven onderdeel van het Spaanse Rijk en worden bestuurd 
door de Habsburgers. 



Wanneer Karel II in 1700 kinderloos overlijdt, 
sterft de Spaanse tak van de Habsburgersfamilie 
uit. Er breekt een Europese machtsstrijd los, de 
Spaanse Successieoorlog (1701-1713), tussen 
voornamelijk de Franse koning en de Duitse 
keizer. Deze oorlog eindigt in 1713 met onder 
meer de Vrede Utrecht: Spanje en de Spaanse 
kolonies behoren voortaan tot de Franse 
Bourbon-dynastie. De Zuidelijke Nederlanden 
worden deel van het rijk van de Oostenrijkse 
Habsburgers: de Oostenrijkse Nederlanden. 

De Spaanse heerschappij maakt in onze gebieden 
plaats voor een ‘keizerlijk Schutspatroon’: keizer 
Karel VI (1685-1740).

Europa na de Vrede van Utrecht (1713)



De Zuidelijke Nederlanden (grofweg het huidige België en 
het Groothertogdom Luxemburg) maken tot in 1795 deel uit 
van de Oostenrijkse monarchie.

Het zijn economisch moeilijke tijden voor de kersverse 
Oostenrijkse Nederlanden. Sinds de tweede helft van de 17de

eeuw zijn Spanje en de Spaanse kolonies hun belangrijkste 
afzetmarkt. Kooplieden exporteren vooral lijnwaad (of 
linnen) en kant naar Sevilla en Cadiz. Beide Spaanse steden 
zijn een draaischijf van de internationale en koloniale 
handel. Door de nieuwe politieke situatie, slinkt de Spaanse 
afzetmarkt echter zienderogen. Antwerpse, Brugse, 
Oostendse en in de eerste plaats Gentse ondernemers gaan 
op zoek naar nieuwe afzetgebieden. Naar het voorbeeld van 
de Engelsen en Noord-Nederlanders richten ze hun blik op 
Oost-Indië.

In de 18de eeuw is Oostende de thuishaven voor elke Oost-
Indiëvaarder die onder Oostenrijkse vlag zeilt. Op de rede 
van Oostende worden de schepen klaargemaakt voor de reis. 

De haven van Oostende, 18de eeuw
Privé collectie



De paalworm één van de grootste vijanden van het schip is. Het diertje is tuk op hout. 
Timmerlieden spijkeren een dubbele laag planken tot even boven de waterlijn om de 
stabiliteit van het schip te vergroten. Die ‘spijkerhuid‘ moet samen met teer de 
scheepswand beschermen tegen de verwoestende aanvallen van de paalworm.

Rijksmuseum Amsterdam

Een houtworm geen paalworm is. Een houtworm is een verzamelnaam voor verschillende soorten 
kevers. Wanneer we dus over een houtworm spreken, dan bedoelen we de larven van
houtwormkevers. De paalworm is een in zee levend weekdier met een langgerekt wormvormig
lichaam dat slechts deels door een schelp wordt bedekt.



.

28 mei 1721. Van oostende syn wij in zee gheloopen den 28 meij, naer middagh ten 2 uren, en ghecomen tussen 3 en 4 uren 
op de rede, al waer syn verbleven tot den 29 ’s morgens ten 4 uren, als dan Anker lichtende sijn wij met, moij weder synde, 
eenen noort noort oosten wint savens ten 8 uren ghecomen aen den mont van het Canael….
28 mei 1721. Op 28 mei om twee uur in de namiddag ging het schip in zee en tussen drie en vier uur kwamen we aan op de 
rede. Op 29 mei om vier uur ’s morgens hebben we bij mooi weer en een noordoostenwind het anker gelicht. ‘s Avonds om 
acht uur bereikten we de monding van het Kanaal…

De paalworm
Zeeuws Museum Middelburg



• Wat zijn vandaag de belangrijkste Belgische zeehavens? De haven van Antwerpen, 
Zeebrugge, Gent (North Sea Port Flanders) 

• Literatuurtip over Oostende en haar zeevaartgeschiedenis:
Jan Van Dorp, Marinus, Bitbook, 2019

https://www.standaardboekhandel.be/p/marinus-9789082985658

https://www.standaardboekhandel.be/p/marinus-9789082985658


Al vanaf de 16de eeuw ontginnen de Spanjaarden zilver in hun Amerikaanse 
koloniën. De Zuidelijke Nederlanden verhandelen hun afgewerkte 
textielproducten voor dat zilver: Spaans-Amerikaanse zilvermunten, ook wel 
reales de ocho of ‘Spaanse matten’ genoemd, worden geruild voor een 
retourlading van Indisch textiel, peper en kauri’s. Die worden verscheept en 
tegen hoge prijzen verkocht in Europa. De wereldhandel is geboren.

Mexicaanse Reales de ocho of realen van acht, 18de eeuw, 
Zeeuws maritiem MuZEEum Vlissingen



Kaurischelpen – ook wel geldkauri genoemd – als betaalmiddel werden gebruikt in 
bijvoorbeeld China, Afrika, op Nieuw-Guinea en in Indonesië. Oost-Indiëvaarders 
verhandelen daarom ook kaurischelpen en gebruiken ze zelf ook als betaalmiddel. 



• Welke producten veroveren de Europese markten in het begin van de 18de eeuw en 
zijn er zeer gegeerd?
Thee, koffie, specerijen en Indisch textiel

• Welke grote spelers bepalen vandaag de wereldhandel? Verenigde Staten, China, 
Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en India. 

• Waar komen de producten in de winkel of op mijn bord vandaag vandaan? Wat 
verstaan we onder korte keten? 
Bij verkoop van landbouwproducten in korte keten is er een rechtstreekse band 
tussen producent en consument. De landbouwer bepaalt zelf zijn prijs, de 
productiemethode en het aanbod. Als consument krijg je verse en kwaliteitsvolle 
producten recht van bij de boer.

https://www.youtube.com/watch?v=kc07-DD0Apo

Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=kc07-DD0Apo


Een bootreis naar Oost-Indië is een hele onderneming. Het schip is geladen met handelswaren 
en zilverstukken maar ook met koeien, geiten, kippen en brandewijn voor eigen consumptie. De 
bemanning is 68 man sterk en bestaat niet alleen uit een kapitein en matrozen, maar ook uit 
scheepsjongens, soldaten, trompetters, zeilmakers, timmerlieden en een kruidendokter. De 
Febures aantekeningen geven een bijzondere kijk op het dagelijks leven aan boord.



Een handelsreis is een risicovolle en vooral ook dure onderneming. Door gebrek 
aan ervaring en kennis doen de Zuid-Nederlandse ondernemers vaak beroep op 
buitenlandse (meestal Engelse en Hollandse) kennis, ervaring en materiaal. 

Zuid-Nederlandse schepen zijn doorgaans kleiner dan hun Engelse en Noord-
Nederlandse tegenhangers. Ze zijn minder bewapend en hebben bovendien 
kleinere laadruimtes, enerzijds omdat de Zuidelijke Nederlanden geen grote 
thuishavens hebben en anderzijds om te vermijden dat de specerijenmarkt in de 
Zuidelijke Nederlanden te snel verzadigd geraakt.

Naast wapens, veevoer, ijzer en lood als ballast, bestaat de heenlading vooral uit 
levensmiddelen zoals vaten gezouten vlees, gepekelde en gedroogde vis of stokvis, 
brood en scheepsbeschuit. Een klein neerhof met pluimvee en een aantal schapen 
en varkens, zorgt voor vers vlees tijdens de reis. Bier en brandewijn zijn de 
voornaamste dranken aan boord omdat drinkwater snel bederft. 



Infographic2: doorsnede van een Oost-Indiëvaarder, met 
beschrijving van de lading en de voornaamste onderdelen 
©Pieter Willems



stuurhut: de slaap- en leefruimte van de kapitein en stuurlieden. Deze 
scheepsofficieren zijn zowel verantwoordelijk voor de navigatie van het schip als voor 
de beveiliging, het laden van het schip en het onderhoud ervan. 

kajuit: slaap- en leefruimte van (notabele) passagiers en kooplieden. Ook de opperste 
koopman en eventuele geestelijken of vrouwelijke passagiers hebben een eigen kajuit. 

kabelgat: bergruimte in het voorschip en/of achterschip met toegangsopeningen tot 
het dek, voor de opslag van het ankertouw en ander zwaar touwwerk.

proviandkamer: opslagruimte voor de voedselvoorraad van de bemanning. Voedsel 
wordt meestal bewaard in zout, zodat het niet kan bederven.

kruitkamer: opslagruimte voor de munitie en kanonskogels van het scheepsgeschut. 

pompen: mechanisme waarmee water uit het schip kan worden gepompt indien er een 
lek in het schip ontstaat.

ventilator: ruimte met open luiken die zorgt voor frisse lucht in het benedendek waar 
de matrozen slapen.

water- en spijsgat: opslagruimte voor water- en voedselproviand.

kombuis: de keuken van het schip.



bottelarij: opslagruimte voor de dagelijkse voedselvoorziening (eten dat op die dag in 
de kombuis bereid wordt). Verder bewaart men hier ook flessen brandewijn en andere 
soorten alcohol die vaak in Azië verhandeld worden.

dek: belangrijkste verblijfplaats voor de bemanning, plaats waar ze in hangmatten 
slapen.

ruim: opslagplaats voor goederen die verhandeld en/of verkocht moeten worden 
(textiel uit Vlaanderen, Spaans zilver, specerijen uit Oost-Indië, thee uit China, …), ook 
(levende) dieren worden hier ondergebracht om te verhandelen of als voedsel voor de 
bemanning.

bak: de voorkant van het schip, het gedeelte voor de grote mast.

boegbeeld of galjoen: decoratief stuk aan de boeg van het schip, vaak de afbeelding 
van een dier, een patroonheilige of een wapenschild.

broodkamer: opslagplaats voor brood

ankerbetings: ruimte vanwaar het grote anker (soms meerdere ankers) worden gelost 
of gehesen bij het aanmeren of het gereed maken voor vertrek van het schip. 

voorhel: een verblijfplaats onder het dek voor de hoogbootsman en een kamer waar 
het touw en blokwerk bewaard blijft.



.

De Sint-Pieter is een goed bewapende, maar relatief kleine Oost-Indiëvaarder: een fregat (een snel zeilend 
oorlogsschip) van ongeveer 370 ton. De Noord-Nederlandse en Engelse koopvaardijschepen zijn doorgaans 
groter en beter bewapend.

Model van een Noord-Nederlandse Oost-Indiëvaarder 
Den Pelicaen, 1703
Collectie Stad Antwerpen - MAS 



De kapitein werft met behulp van de stuurlui de bemanning aan. Hun kandidaten 
vinden ze in kroegen en herbergen. Een degelijk loon - vaak tot een derde meer dan 
aan land - en een scheepskist vol Aziatische producten die voor eigen rekening 
kunnen verhandeld worden, maakt deze job aantrekkelijk. De Sint-Pieter vaart uit met 
ca. 70 bemanningsleden en vier passagiers. Niet iedereen aan boord is gelijk. Er 
heerst een strikte hiëarchie en taakverdeling! De bemanning moet zich gedurende de 
reis kunnen behelpen. Daarom neemt de kapitein ook een aantal ambachtslieden in 
dienst zoals zeilmakers en kuipers, maar ook een smid, een kok en een chirurgijn of 
arts. Er zijn ook scheepsjongens aan boord. 

Bemanningslijst uit het reisdagboek van 
Michael de Febure
Universiteitsbibliotheek Gent



Infographic 3: de bemanning aan boord van de Sint-Pieter
©Pieter Willems



.Matrozen gemiddeld 24 à 25 jaar zijn.
De bottelier verantwoordelijk is voor de voedselverdeling aan boord.
Scheepsjongens vaak weeskinderen zijn.

De Oost-Indiëvaarder door Cornelis Dusart & Jacob
Gole, 1695-1704
Rijksmuseum Amsterdam



• Iedereen heeft zijn eigen taak aan boord. Waarom is dit belangrijk? 
Een strikte hiërarchie is nodig aan boord. Alleen op die manier kunnen 
zeevarenden de reis overleven op zee. De bemanning moet gedurende de reis ook 
zelfvoorzienend zijn. Daarom worden er ook een aantal ambachtslieden aan 
gemonsterd zoals zeilmakers en kuipers, maar ook een smid, een kok en een 
chirurgijn of arts.

• Waarom bieden zeemannen zich aan om naar de Oost te varen? 
Een degelijk loon en de mogelijkheid om een scheepskist vol Aziatische producten 
aan te schaffen maakt deze job aantrekkelijk.

Literatuurtips leven aan boord: 

Roelof van Gelder, Naporra’s omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793), 
2009

Peter Fitzimons, Batavia. Het waargebeurde, avontuurlijke verhaal van de ondergang 
van het VOC-schip Batavia in 1629, 2016



Het gevaar gekaapt te worden in het Kanaal of aan de Franse Atlantische kust is zeer reëel. 
Volgeladen Oost-Indiëvaarders zijn een aanlokkelijke prooi voor zeerovers. De piraten vestigen 
zich vooral op het grote Afrikaanse eiland Madagascar. Van daaruit varen zij met hun kleine 
schepen uit om de handelsschepen die, beladen met een rijke buit aan goederen terugkeren uit 
Azië, te onderscheppen.

Kaart: Het pirateneiland Madagascar Rijksmuseum Amsterdam



Het verschil tussen piraten en kapers alles te maken heeft met toestemming. 

- Een piraat is wetteloos, zweert geen trouw aan een natie en plundert voor eigen 
rekening. 
- Een kaper krijgt de expliciete toestemming van een vorst of natie om buitenlandse 
schepen te plunderen. De vorst en de kaper delen dan de opbrengsten! 

Er ook vrouwelijke piraten bestaan. Wie dacht dat piraterij alleen maar weggelegd was 
voor nietsontziende stoere jongens heef het mis….

https://www.alletop10lijstje s.nl/10-legendarische-vrouwelijke-piraten/



.

Sabel, gevonden aan boord van een gezonken koopvaardijschip, ca. 1760
Stichting Erfgoedpark Batavialand Lelystad



‘Nota dat men op 6 junij tussen twelf en een uren snaghts ghewaer wierden een schip 
ons seer dicht van achter naerderende, en naer langhe tyden gheroepen hebbende van 
onsen kant, en het selve noch ghedurigh ons naederende, wirt alle ons volck, over al 
gheroepen synde, in het gheweir ghestelt tot defentie (…) Den Capiteijn was van opinie 
dat het een Salatijn was van Sales in moroco. Wij dreijghede hem, in cas naerder
comende op hem het canon te lossen, want hij al binnen scheute was. Waerop afwende’ 
(…)

‘Nota. Op 6 juni tussen twaalf en één uur ’s nachts merkten we dat een schip ons van 
achter naderde. Na lang geroepen te hebben, bleef het schip ons naderen. Al onze 
bemanningsleden werden opgeroepen om het schip te verdedigen en het geschut werd 
in gereedheid gebracht. (…) De kapitein dacht dat het een Salatijn was uit Sales in 
Marokko. Wij waarschuwden hen dat als ze dichterbij zouden komen, we het kanon 
zouden afvuren, want het schip was al binnen schotsbereik van onze kanonnen. Het 
schip maakte rechtsomkeer.’ (..)

• Bestaan er vandaag nog piraten? ja
• Tip film: Pirates of the Caribbean: https://pirates.disney.com

https://pirates.disney.com/


De werkverdeling verloopt er volgens strikte regels. De bemanning is opgedeeld in verschillende 
wachten, elk onder leiding van een kwartiermeester. Hij verdeelt de taken: van het besturen van 
het schip, het bedienen van de zeilen tot het schrobben van het dek. Hij bepaalt ook wanneer 
zijn mannen eten en rusten.

Er is ook tijd voor ontspanning: kaarten, dobbelen en pijproken. Heel wat zeelieden hebben een 
muziekinstrument op zak. De naamdagen van de kapitein, van de Oostenrijkse keizer en zelfs 
van het schip, zijn een aanleiding om uitbundig te feesten, met speciale missen maar ook met 
muziek, sterke drank en verkleedpartijen. 

Voor het gewone scheepsvolk is het eten heel eenzijdig. Meestal staat er gezouten of gedroogde 
vis op het menu en op kalme dagen soms wat vers gevangen exemplaren. Enkel op feestdagen 
of bij speciale gelegenheden zoals het kruisen van de evenaar, verschijnt er vlees op tafel. Het 
kajuitsvolk - de kapitein, de kooplieden en de aalmoezenier - krijgt dan weer zeer regelmatig 
vers vlees, eieren en groenten. 

Voor het bewaren van voedingsmiddelen gebruikt men verschillende conserveringsmiddelen: 
zout, zand, olie en azijn. Zout gebruikt men voor het pekelen van vis en vlees, zand voor het 
conserveren van pepers, olie en azijn voor het inleggen van levensmiddelen. Drankvoorraad 
bewaart men in houten vaten. 



Voorbij de mast leven de officieren, zoals de kapitein, de stuurlieden, de koopmannen, 
de chirurgijn en aalmoezenier en de passagiers. Ze slapen er in comfortabele hutten en 
eten aan de kajuitstafel. Vóór de mast werkt en verblijft het gewone scheepsvolk. Zij 
leven op het overloopdek tussen kisten en hangmatten, kanonnen en handelsgoederen. 
Zij slapen in hangmatten in het benedendek en eten uit bakken, vandaar de term 
‘baksvolk’. 

Naarmate de reis langer duurt, worden de omstandigheden op het dichtbevolkte dek 
steeds slechter. De stank van het kielwater onder in het schip vermengt zich met de 
sterke lichaamsgeuren van de bemanningsleden en de onaangename lucht van 
uitwerpselen van ratten, de scheepskat en soms ook van menselijke ontlasting. Bij 
ondragelijke stank gaat men over tot het sprenkelen van azijn of het branden van 
buskruit met jeneverbessen en andere kruiden, om de lucht te zuiveren. Bij hevig 
stormweer wordt de stank vaak nog erger. 

Een veel voorkomende ziekte is scheurbuik, een afschuwelijke aandoening waarbij het 
bindweefsel degenereert, met als gevolg bloedend tandvlees, loszittende tanden, een 
slechte adem en overal bloeduitstortingen. De aan scheurbuik lijdende zeelieden teren 
in enkele weken weg. Oorzaak van deze vreselijke ziekte is een tekort aan vitaminen 
door een gebrek aan verse groenten en fruit. De beste remedie? Verse citroenen.

Matrozen in het want, 
detail van het schilderij van Abraham Storck, 1698 
Scheepvaartmuseum Amsterdam



jufferblok
Stichting Erfgoedpark 
Batavialand Lelystad

pijpen en tabaksdoos

trompet



(…)Wij krijghen daeghlyckx veele sieken in de koije soo van scheurbuyk, als andersins, soo datter
meer als 1/3 onbequaem syn tot werken. 

Dagelijks krijgen we gevallen van scheurbuik in het ruim. Meer dan 1/3 van de bemanning is 
werkonbekwaam. 

Nu alles aenboort ghedaen hebbende, te weten koeijen, schaepen, gheijten ofte wel cabriten, 
verkens, water, kiekens, 200 kokus-noten tot 300, aiuynen etc

Nu we alles aan boord hebben gebracht, namelijk koeien, geiten of cabriten, varkens, water, 
kippen, 200 kokosnoten en 300 ajuinen etc.

26 juni. Heden tussen 10 en 11 uren voor middagh, vilter eenen matroos Piter Pauwels, besigh
synde met het schip te ternen (teren), het tauwtien, daer hij aenghebonden was, los rackende, in 
de zee, maer chapeerde noch ghelukigh, vast vattende het tauwtien dat los ghegaen was.

26 juni. Vandaag tussen 10 en 11 uur in de voormiddag, viel een matroos Piter Pauwels, tijdens het 
teren van het schip, in zee. Het touw waarmee hij was vastgemaakt, was losgeschoten. Gelukkig 
kon hij zich nog net op tijd vastgrijpen aan het losgeschoten touw.



Leven aan boord van een Oost-Indiëvaarder:

Filmpje (De eerste reis van het VOC-schip De Batavia):

https://youtu.be/djTRyBxDALw

Filmpje (vaar mee met de VOC): 
https://schooltv.nl/video/vaar-mee-met-de-voc-jacob-werkt-
zich-op-tot-schipper/#q=voc

https://youtu.be/djTRyBxDALw


• Welke ziekte trof de manschappen op volle zee? Komt de ziekte vandaag nog voor? 
Wat is de oorzaak van de ziekte? Hoe kan de ziekte voorkomen worden? Hoe kan de 
ziekte genezen worden? 

Een veel voorkomende ziekte is scheurbuik, een afschuwelijke aandoening waarbij 
het bindweefsel degenereert, met als gevolg bloedend tandvlees, loszittende 
tanden, een slechte adem en overal bloeduitstortingen. De aan scheurbuik lijdende 
zeelieden teren in enkele weken weg. Oorzaak van deze vreselijke ziekte is een 
tekort aan vitaminen door een gebrek aan verse groenten en fruit. De beste 
remedie? Verse citroenen.

• Omschrijf in eigen woorden de levensomstandigheden aan boord van een schip.

• Schuilt er een zeeman in jou? Probeer zelf eens een paar zeemansknopen te 
maken:

Filmpje (Mastworp): https://youtu.be/bxPa2BBd7qw
Filmpje (Platte knoop): https://youtu.be/o1DK1l7h6qs
Filmpje (korvijnagel): https://youtu.be/F8nWXVCmB90

https://youtu.be/bxPa2BBd7qw
https://youtu.be/o1DK1l7h6qs
https://youtu.be/F8nWXVCmB90


De Sint-Pieter vaart langs onbekende eilanden en verre continenten. De lokale bevolking houdt 
er vaak vreemde gebruiken op na. Die worden bij de bemanning niet altijd op begrip onthaald. 
Ook Michael de Febure beschrijft de volgens hem bizarre zeden en gewoonten in Kaapverdië, 
India en de Azoren vol verwondering en emoties. 

Kaapverdië is niet alleen de plek waar de herbevoorrading van de schepen gebeurt, het is ook 
een draaischijf van de slavenhandel. Hoewel Zuidnederlandse Oost-Indiëvaarders zelf geen 
actieve rol spelen in de trans-Atlantische slavenhandel, verhandelen ze wel de kaurischelpen –
ook wel slavengeld genoemd – waarmee andere mogendheden hun slaven kopen in 
voornamelijk West-Afrika. 

De Febure verwondert zich over de armoede van de plaatselijke bevolking en de West-
Afrikaanse slaven. Hij heeft vooral aandacht voor hun schaarse kledij, die hij als onchristelijk 
bestempelt. Zijn bevindingen klinken vandaag vreemd in de oren. Als kind van zijn tijd is de 
Gentse priester helemaal niet vertrouwd met andere culturen en religies. 



Zijn beschrijvingen van andere volkeren en culturen in Kaapverdië, India en de Azoren 
getuigen van een westerse blik. Dit blijkt onder meer uit zijn beschrijving van de lokale 
bevolking op Kaapverdië: ‘Het syn hier al swerte die zich duidelijk niet veel aantrekken van 
het ‘6de gebod’ en weinig kleren aan hebben. ’t Is droef om hoore en noch droevigher
sien’. Tegelijkertijd leidt de verwondering ook tot kennis en respect voor andere culturen 
en vormen van samenleven. Zo beschrijft hij hoe de lokale Indische bevolking suiker 
oogst uit de bloesems van kokosbomen, meesters zijn in de scheepsbouw en in het 
uitdenken van irrigatiesystemen voor hun land- en tuinbouw: 

‘Wat aengaet de schip-maeckerije, ditto offeninghe van de inwoonders en moet aen
geene van Europa niet wijken, hebbe aldaer in maekerije ghesien schepen sonder
reproche, het haut hebben sy hier abundant en goet’.

Wat de scheepsbouw betreft. Dit ambacht moet niet onderdoen voor die van Europa. Ik 
heb daar geen schepen gezien van slechte kwaliteit. Het hout is overvloedig en van goede 
kwaliteit.



.

Itinerario, Voorstelling van de inwoners 
van de Malabarkust, Jan Huyghen van 
Linschoten, 1596 
Maritiem Museum Rotterdam

Portret van een zwarte jongen, Wenzel Hollar, 1645
Collectie Stad Antwerpen – Museum Plantin-Moretus

De westerse kledij van deze jongen doet vermoeden dat hij als dienstbode in huis
is genomen door welgestelde Europeanen. Ook de Febure beschrijft in zijn
reisdagboek hoe een Portugese pater aan boord gaat van de Sint-Pieter met in
zijn gezelschap een jongen van vijftien uit Bengalen.



Beschrijving van de bevolking op Kaapverdië (fragment reisdagboek):

De meeste deel van de swerte slaeven ofte slavinnen gaen slechte ghecleet, het 
vrauvolck met eenen lynwatten doeck die comt tot alf de beenen, en d’elft van hun 
schauwders legghen en worpen die cruysghewys over hunne borsten.

Het grootste deel van de zwarte slaven of slavinnen gaan slecht gekleed: de vrouwen 
dragen een linnen doek tot halfweg de benen die over de helft van hun schouders in een 
kruisvorm gewikkeld ligt over hun borsten.



• De problematiek rond slavernij en wereldhandel is vandaag zeer actueel. Zie 
discussie in Nederland rond de ‘Gouden Eeuw’ en de tentoonstelling in het 
Rijksmuseum rond slavernij.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-
doen/tentoonstellingen/afgelopen/slavernij

• In welke mate hebben de Zuidelijke Nederlanden een rol gespeeld in de trans-
Atlantische slavenhandel?
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/oostendse-compagnie-deed-niet-aan-
slavenhandel

• Het onbekende boezemt vaak angst in. 
Hoe kijken we vandaag naar elkaar? Al te vaak kijkt iemand vanuit zijn eigen 
wereldbeeld naar andere culturen. Bespreek in de klas. 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/afgelopen/slavernij
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/oostendse-compagnie-deed-niet-aan-slavenhandel


Ook het wonderlijke zeeleven kan op Michaels belangstelling rekenen. In zijn reisdagboek komen 
talrijke beschrijvingen voor van de fauna en flora van het Middellands Zeegebied uitgestrekt tot 
aan de Stille Oceaan. Natuur en wetenschap staan centraal. 

Voor het eerst in zijn leven ziet de Febure walvissen, vliegende vissen, zeeschildpadden, 
albatrossen, tropische vogels, bijzondere koralen en zeewieren. Uit zijn gedetailleerde 
beschrijvingen blijkt dat hij vooraf wel degelijk op de hoogte was van hun bestaan. 

Aangespoelde vinvis in Egmond, ca. 1547 
Collectie Stad Antwerpen – Museum Plantin-Moretus



.

skelet van ‘Eugène’ de dwergvinvis, aangespoeld op het strand van Bredene, 2020 
Universiteitsmuseum Gent

zeeschildpad zeekoraal papegaai

Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen



Heden ghesien eenen visch dicht aen ons schip ghenaemt, Noort Caeper, hebbende 
dickte van wel 3 a 4 tonnen en wel 30 a 40 voeten lanck. Ghevende als blasende buyten
het water het gheluyt van eene Brulende Koije.

Heden volgens het thermometrum was de hitte tot 5 ½ gradus.

Vandaag hebben we een vis gezien, een noordkaper, wel 3 à 4 ton dik en 30 à 40 voeten 
lang. Deze noordkaper spuwde al blazend water naar boven met het geluid van een 
brullende koe.

Vandaag gaf de thermometer 5 ½ graden aan.



Klimaat en duurzaamheid zijn actuele thema’s. In de expo zie je een aantal 
diersoorten die vandaag met uitsterven zijn bedreigd. De aanpak van plastic afval 
in zee is een van de grote uitdagingen van vandaag. Bespreek in de klas.

Filmpje (Planet earth ocean): https://youtu.be/r9PeYPHdpNo

Filmpje (Vliegende vissen): https://youtu.be/bk7McNUjWgw

Vandaag vergaren we kennis via internet. In een mum van tijd verzamelen we 
beeldmateriaal van over de hele wereld. In de 18de eeuw waren boeken en prenten 
de voornaamste bronnen. 

https://youtu.be/r9PeYPHdpNo
https://youtu.be/bk7McNUjWgw


Als tijdgenoot van Isaac Newton experimenteert De Febure met temperatuurwaarnemingen. 
Ook Celsius onderzoekt in die periode meteorologische fenomenen. Voor zover bekend zijn de 
waarnemingen van de Febure de oudste gekende temperatuurmetingen op zee. Hoe het toestel 
van de aalmoezenier er precies uitziet, weten we niet. We vermoeden dat hij zijn kennis heeft 
opgedaan bij de Duitse natuurkundige Daniël Gabriël Fahrenheit. Deze wetenschapper woont 
sinds 1717 in Den Haag en ontwikkelt daar verschillende 'moderne' thermometers.

Elke dag eindigt de Febure zijn bijdrage in het dagboek met een weerpraatje: ‘synde seer moij
weder ende warm tot den 5en graet op het thermometrum’. Daarnaast is hij ook duidelijk 
wetenschappelijk onderlegd. Hij heeft grote interesse voor geografie, geologie en navigatie-
instrumenten: ‘wij sijn hier in het midden van de werelt, te weten tussen den noorden en het 
zuyden, te weten even wyt van alle beijde’. 



Een van de dagelijkse besognes van de stuurlui is het bepalen van de plaats waar men 
zich bevindt. Voor de breedtebepaling overdag beschikken zij over twee instrumenten: 
de graadboog en het kwadrant. Met beide toestellen observeren zij de hoogte van de 
zon ten opzichte van de horizon op het middaguur. De lengtebepaling gebeurt in deze 
periode nog niet accuraat omdat men nog niet beschikt over een chronometer. 's 
Nachts kunnen de stuurlui de tijd en de breedte berekenen met een nachtwijzer. Zij 
observeren hiermee de poolster.

Reizen over zee is niet evident. Noteer het nummer van de afbeelding bij de juiste 
verklaring.

1

2 3 4



Kwadrant: met dit instrument, dat al bestaat van in de 13de eeuw, kan je de 
breedtegraad van je positie bepalen. Daarvoor meet men de hoogte van een 
hemellichaam boven de evenaar. Het toestel is evenwel minder geschikt bij slecht weer. 
Door de schommelingen van het schip, hangt het schietlood nooit stabiel.

Kompas: met het kompas kan je de lengtegraad berekenen. Het kompas geeft je ligging 
weer ten opzichte van het noorden. De Arabieren ontdekken dit instrument dat Europa 
pas in de 12de eeuw bereikt.

Sterrenplukker of astrolabium: het astrolabium is verfijnder dan het kwadrant en de 
voorloper van de jakobsstaf. Dit instrument bepaalt de breedtegraad en geeft ook de 
tijd aan. Het wordt in de 2de eeuw ontdekt, maar wordt pas vanaf de 11de eeuw voor 
zeereizen gebruikt.

Jakobsstaf: dit instrument dient om de hoek van de horizon met de zon te meten. Op 
deze manier bepaal je de breedtegraad van je positie op zee. De graden kan je aflezen 
op de staf. De staf is van Arabische oorsprong en bestaat sinds de 14de eeuw.



.

Thermometer, gemaakt en ontworpen door Fahrenheit, 
Amsterdam, 1727
Museum Boerhaave Leiden

• Daniel Fahrenheit (1686-1736), nu vooral bekend vanwege zijn temperatuurschaal, 
behoort tot de eerste ondernemende geleerden die meesurfen op de achttiende-eeuwse 
wetenschappelijke rage. Hij is geboren in Danzig (Gdansk), maar vestigt zich in 1718 in 
Amsterdam waar hij met zijn natuurwetenschappelijke cursussen en demonstraties beter 
aan de bak komt. Tijdens zijn lessen demonstreert Fahrenheit zijn thermometers en 
barometers, die zijn toehoorders vervolgens kunnen aanschaffen. Fahrenheit fabriceert 
samen met zijn leerling Hendrik Prins de betrouwbaarste thermometers van Europa. Rijk 
wordt Fahrenheit er niet van. Al zijn verdiensten investeert hij in het verbeteren van zijn 
instrumenten. Hij sterft berooid en eindigt in een armengraf in Den Haag.

• 1 graad Fahrenheit ongeveer 0,56 graad Celsius is. 0 graad Celius komt overeen met 32F. 
Enkel in de Verenigde Staten en Belize gebruikt men vandaag Fahrenheit nog als 
temperatuurschaal. Celsius is bedacht door Anders Celsius in 1942. Het nulpunt van zijn 
temperatuurschaal ligt bij het smeltpunt van water. Bij ongeveer 100 graden Celsius begint 
water te koken.



.

NDER DE LOEP O

Zeekijker gemaakt van roggehuid
Collectie Stad Antwerpen - MAS

Wij syn hier in het midden van de werelt, te weten tussen den noorden en het den
zuyden, te weten even wyt van alle beijde.

Wij zijn hier in het midden van de wereld, te weten tussen het noorden en het
zuiden, van allebei even ver verwijderd (…)



Door de klimaatopwaring stijgt de temperatuur van het zeewater. Voor zover bekend  
zijn de waarnemingen van de Febure de oudst gekende temperatuurmetingen op zee.

Filmpje (geografische coördinaten): https://youtu.be/Y_44D-RdZ3Q

Filmpje (seizoenen): https://youtu.be/5lO0fOOGxWQ

Filmpje (weer en klimaat): https://youtu.be/3MLsY7kpjGI

https://youtu.be/Y_44D-RdZ3Q
https://youtu.be/5lO0fOOGxWQ
https://youtu.be/3MLsY7kpjGI


Uiteindelijk, na meer dan 7 maanden op zee, bereikt de Sint-Pieter de Indische havenstad Surat. 
Deze stad met ongeveer 400.000 inwoners - Antwerpen telt vandaag 529.000 inwoners, het 
Franse Lyon 472.000 - is in de 18de eeuw de belangrijkste haven en handelsmarkt aan de 
Indische Oceaan. Op de markt van Surat heerst een drukte van jewelste. Ongeveer alles wat 
Oost-Indië te bieden heeft, is er verkrijgbaar: van koffie uit Mocha en Iraanse zijde tot 
Sumatraanse peper en Japans porselein. De Febure schrijft: Surrata is een stad van soo grooten
coophandel als ick gheloove in de gansche werelt te wesen’. 

Surat is een smeltkroes van talen, culturen, religies en volkeren, maar ook van geuren, kruiden 
en exotische producten. Michael de Febure is gefascineerd door deze metropool en smeltkroes 
van culturen. Hij heeft ook al veel gelezen over de stad, haar omgeving en haar bewoners. De 
schijnbaar eindeloze en kleurrijke smalle winkelstraten maken een geweldige indruk op hem. 



.

Kinderdeken van Indiase sits, 1700-1750
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem

Surrata is een stad van soo grooten coophandel als ick gheloove in de 
gansche werelt te wesen
Surat is een van de grootste handelssteden ter wereld, geloof ik

Dese stad heeft eene menighte van menschen van alle soorten van natien
en Religie, die ick gheloove in de wereld te wesen. Men rekent datter tussen 
de 300 a 400.000 menschen syn.
In deze stad wonen veel verschillende soorten mensen, van alle mogelijke 
landen en religies, die er in de wereld bestaan. Men schat dat er tussen de 
300 a 400.000 mensen wonen.

Hebbe hier oock gesien eenen mans-persoon gaende langhs de straeten soo
naeckt als moeder gheboren
Ik heb hier ook een man zien lopen in de straten, zo naakt ‘als moeder 
geboren’



• Duid de stad Surat op de wereldkaart aan. Vandaag is deze stad nog steeds een van 
de belangrijkste havensteden van India. 

• Skyline Surat vandaag en in de 18de eeuw. Bespreek de verschillen/gelijkenissen?

• Hoe gaan we vandaag in de klas, jouw dorp of stad om met 
verschillende levensbeschouwelijke of religieuze 
overtuigingen? Bespreek in de klas .
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