Uitnodiging presentatie digitale uitgave Scheepsboek Hempenius
De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy (WMS) en Museum Hindeloopen
nodigen u van harte uit voor de presentatie van de digitale uitgave van het ‘Scheepsboek
Hempenius’ in het museum Hindeloopen op zondag 17 maart aanstaande. In dit zelfde gebouw
hield stadssecretaris Johannes Hempenius van 1715 tot en met 1717 een administratie bij van de
door hem uitgegeven scheepspapieren. Het scheepsboek is een prachtige bron voor historisch
onderzoek omdat het informatie geeft over de vaart, de producten, de schippers, de bemanning en
de reders of eigenaren. Dit waren zowel mensen van binnen Friesland (veel uit Hindeloopen zelf)
als uit Holland (voornamelijk Amsterdam). Dankzij vrijwilligers van de Wurkgroep is dit
scheepsboek volledig getranscribeerd en vanaf 17 maart voor één ieder toegankelijk op de website
van de Fryske Akademy.
Het scheepsboek Hempenius bestaat uit monsterrollen waarin het schip en de bemanning van de
fluit- en smakschepen worden beschreven. Uit deze informatie is op te maken, met welke schepen
werd gevaren, wie de bemanning was en wat voor functies zij hadden en welke bestemmingen in
deze periode werden aangedaan. Naast monsterrollen bestaat het scheepsboek uit rederscedullen.
Deze rederscedullen geven ons belangrijke en unieke informatie over de Fries- Hollandse
partenrederij. Onder de reders van Hindelooper schepen bevonden zich zeer rijke en interessante
figuren zoals: Joachim Rendorp, Cornelis Calcoen, Andries Pieters van Stavoren. Willem Bredero
en Pieter Six. Wie waren de reders van deze schepen en waar kwamen zij vandaan? Is hier sprake
van een netwerk van handelsrelaties?
Deze middag krijgt u een indruk van de inhoud van het scheepsboek Hempenius, de schepen,
bemanning en reizen en de interessante relaties tussen Hindeloopen en Amsterdam.

Het programma:
14.30 Inloop met koffie en thee
15.00 Welkom, Andries Blom en Rob Leemans, namens Museum Hindeloopen en WMS
15.10 Inleiding scheepsboek, Hanno Brand, hoogleraar maritieme geschiedenis
15.20 Presentatie scheepsboek, Jan de Vries en Jelle Jan Koopmans, onderzoekers
16.00 Lanceren digitale uitgave scheepsboek, Ties Elzenga, voorzitter Museum Hindeloopen
16.15 Afsluiting, Rob Leemans en Andries Blom
16.30 Borrel

