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DE ONDERGANG VAN HET FREGATSCHIP 'HENDRIKA'

DOORW.A. POORT

Op 11 februari 1854 ontving de firma A. van. Hoboken & Zonen
te Rotterdam per overland mail bericht, dat haar 864 ton meten-
de fregatschip 'Hendrika' - in 1834 gebouwd op de werf 'Rotter-
dams Welvaren' - onder kapitein Pieter Admiraal op 15 december
1853 vanuit Japan in Batavia was aangekomen.i) Hoe weinig had
deze kapitein op dat moment kunnen vermoeden dat hij voor de
laatste maal van zijn leven begonnen was aan een thuisreis en een
nieuwe uitreis niet zou overleven. Na een reis langs de verschil-
lende havens op Java, waar lading werd ingenomen, begon het
schip aan de terugreis. In de loop van de zomer arriveerde de
'Hendrika' in het vaderland.

Het is zondag 26 november 1854, als de 'Hendrika' vanuit Brou-
wershaven weer het ruime sop kiest. Aan boord bevinden zich 40
passagiers, te weten vier echtparen, veertien heren, zes dames,
zeven kinderen en vijf, merendeels Javaanse, bedienden, allen met
bestemming Batavia.

De bemanning bestaat buiten de gezagvoerder uit 32 koppen:
25 van Nederlandse nationaliteit, een Zweedse timmerman, twee
Zweedse matrozen, twee Duitse matrozen, een Deense matroos en
een Franse lichtmatroos.

Het schip bevat een gevarieerde lading. Enerzijds zijn het goe-
deren volgens manifest (labelsgewijze opgave van vervoerde goe-
deren, met merken en nummers), anderzijds bestelgoederen vol-
gens lijst (goederen die aan huis afgeleverd moeten worden). De
eerste categorie omvat onder meer 2.000 kelders^) jenever, 220
vaatjes boter in dubbele fust, 79 colli's machinerieën (bijvoor-
beeld voor suikerfabrieken), 173 kisten koopmanschappen, een
vat bloembollen, 146 kisten Goudse kaas, 50 kisten en tien fusten
cognac, vier oxhoofden wijn in dubbele fust, 27 pakken drukpa-
pier, 250 hammen en nog enkele honderden vaatjes en kisten met
glaswerk, aardewerk, marmer en spiegels en manufacturen, een
trommel goud en zilverwerk en een kistje met zilverwerk. De
bestelgoederen omvatten 57 kisten en kistjes benevens 5 blikken,
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64. Hef /regdtschip 'Hen^nfert'. Penfe/eening, door WA. Poort t/erraard/gd
de emge befeeniie rt/??ee/dtng, yoorfcomend op de 5poe/from ran het theesen'ies
door Corne/is Smits rt#n Anthony ran Hobo/een werd Mingeboden ter ge/egen-
/î zVi ran diens 905fe i/er/Vî rdrtg op 4 november 1846. Het 5en/ie5 bevindt z/ch
m /iet Historisch Museum te Rotterdam.

onder meer geadresseerd aan gouverneur-generaal mr. A.J. Duy-
maer van Twist, aan Reynst en Vinju, het handelshuis dat sinds
1836 de firma A. van Hoboken in Batavia vertegenwoordigde, en
aan enkele leesgezelschappen (boeken).3)

Ongunstige wind moet het feitelijke vertrek hebben vertraagd,
want op zondag 3 december was de 'Hendrika' nog maar nauwe-
lijks meer dan vijf mijlen zeewaarts gevorderd. Twee dagen later
vernamen de lezers van de Nieim>£ Rotterdamsche Cowrant de eerste
nog wat vage berichten over het stranden van een aanvankelijk
nog onbekende driemaster op het Nieuwe Zand alias de Banjaard,
een ondiepte op nog geen anderhalve mijl ten noordwesten van
de vuurtoren van Westschouwen, in de vroege morgen van 4
december. Het was de reddingskotter 'Willem van Houten' van de
Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van drenkelingen, die
het eerst ontdekte welk drama hier in de voorbije nacht had
plaatsgevonden. Het journaal van de schipper van de kotter laat
aan duidelijkheid niets te wensen over:
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'Nadat wij Zondag den 3den December (aangezien er geen
loodsen buiten waren) een man als loods op de kof "George",
kapt. de Groot, van Liverpool naar Dordt bestemd, hadden
overgegeven, draaiden wij met een harde koelte op de hoogte
van Schouwen bij. Maandagnacht verhief zich de wind tot storm
uit het WNW, omstreeks 8 uren zagen wij een schip in de lij van
ons met de kop om de Noord, dus wij meenden dat dicht bij het
Lager (lagerwal?) was. (Wij hebben) erop aangehouden, terwijl
de lichten van de kust door dikke lucht niet meer te zien waren.
Het schip zit op het Nieuwe Zand, ongeveer 2 kabellengten (= 370
meter) beoosten de eerste witte ton van het Brouwershavensche
Gat. Het schip had toen bij digt gereefde marszeilen, digt ge-
reefd kruiszeil en de kluiver, alles scherp bij de wind gebrast. De
vlag was opgeheschen halverwege den grooten top, ineen gesla-
gen, waarvan de blaauwe kleur zigtbaar was, met een roode
punt aan het einde (dus een Hollandsen schip).
Het zat toen (zijnde 9 Va uur) met het voordek in het water maar
het werkte weinig. De zee liep ter halver hoogte van de fokke-
mast. Het achterschip bleef zigtbaar; er waren geene sloepen in
de davits en niets meer aan dek te bespeuren. Wij wendden met
de kotter twee malen te loevert van het schip tegen de branding,
hielden vervolgens onder de lij van het schip om te zien of er
zich nog menschen op bevonden, toen zoo dicht bij de bran-
ding, dat de kotter een stortzee aan boord kreeg. Die slaat de
sloep uit de sjorrings en wierp de kotter opzij met de buik van
het zeil 3 a 4 voet op het water. De sloep werd beschadigd en de
kajuitstrap ontzet. Daar de kotter achter 't want de zee aan
boord kreeg en door de snelle vaart met de kop op de volgende
zee geraakte, werden wij weer meester van het roer. Geen leven
aan boord van het gestrande schip en geen sloepen of drijvende
voorwerpen, waarop zich menschen konden bevinden, uit het
want van de kotter te bespeuren, verlieten (wij) het schip en
daarop vervolgden we onze kruistocht. En dat zonder de naam
van het schip te hebben kunnen ontdekken door de hooggaan-
de zee.'*)

Een dag later wordt gerapporteerd dat het gestrande schip geheel
verbrijzeld is onder het golfgeweld. Men heeft wrakstukken en
botervaatjes met het merk AVH erop gebrand en een plank waar-
op de naam A. VAN HOBOKEN te lezen was, gezien. Schipper
Burg van loodsboot nr. 3 meldt dat men het achterste gedeelte van
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een schip heeft zien drijven in het Brouwershavense Gat met de
daarbij behorende tuigage. Achter op de spiegel was het reders-
merk AVH te lezen. Andere schepen hebben al enkele lijken in het-
zelfde vaarwater zien drijven... Al met al genoeg gegevens om de
ware identiteit van het vergane schip vast te kunnen stellen. Het is
het fregatschip 'Hendrika' onder kapitein Pieter Admiraal, dat op
de Banjaard verongelukt is; overlevenden zijn er niet.5)

Vanaf 7 december komen uit tal van kustplaatsen meldingen
binnen over het aanspoelen van 'voorwerpen van meerderen en
minderen omvang', afkomstig van de 'Hendrika'. Bij Schevenin-
gen gaat het om kistjes, gedeelten van meubelen, lijfstoebehoren
en kleinodiën. Stukken van de barkas en de boot van het schip
drijven 10 december aan nabij Brouwershaven. Zelfs aan het
strand van Katwijk en de Wassenaarse Slag worden naast stukken
van het schip, balen met boeken, kisten met confituren, vaatjes,
spiegels en spiegellijsten en zelfs een kistje met brieven en een
kistje met kleinodiën, waaronder gouden kettingen, geborgen. De
burgemeesters-strandvonders moeten het druk hebben gekregen,
niet alleen met het toezicht op de berging en op de jutters, maar
ook met het samenstellen en aan de reders van de 'Hendrika' op-
sturen van inventarissen van de aangebrachte goederen, evenals
van de merken op het linnengoed van aangespoelde personen ter
identificatie. Tot deze personen behoorde ook Pieter Admiraal.
Zijn graf bevindt zich op het kerkhof bij de Hillegondakerk te
Hillegersberg, in de schaduw van de ruïne van de kasteeltoren,
waarbinnen zich de grafkelder bevindt van zijn patroon, Anthony
van Hoboken.

Dat de Banjaard ook onder thuisvarende schepen zijn tol geëist
heeft, wordt treffend geïllustreerd door het - 83 dagen na het ver-
trek uit Batavia - stranden van het Dordtse fregat 'Dordrecht' op
deze beruchte bank op 30 november 1868 onder veel gunstiger
omstandigheden. Het overboord zetten van 800 balen koffie
bleek ontoereikend om het lekgeslagen schip vlot te brengen,
maar de 40 militairen en 28 andere passagiers konden door de
sleepboot 'Hellevoetsluis' veilig van boord gehaald worden. Ook
kapitein J. Verhoeven en zijn equipage bereikten later veilig de
vaste wal, maar het schip was alleen nog maar goed voor de
sloop.
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NOTEN

1) Nieuu'e Jtottert/rtmsdie Cot/ranf, 11 februari 1854.
2) Kisten, verdeeld in vierkante vakken, voor vervoer van vierkante fles-

sen.
3) Ontleend aan een advertentie van de firma A. van Hoboken in de

Nieuwe RofteraVïTmc/je Coi/ranf van 13 december 1854.
4) Extract van het journaal van de reddingskotter 'Willem van Houten',

verkregen van de Directie der Zuid-Hol landsche Maatschappij tot het red-
den van drenkelingen, in: Nigwu>e Rotten2am5che Couram, 6 december
1854.

5) Ni>wî e itotteraVimsc/ie Courant, 7 december 1854.
6) Zie L. Smit en H. Hacquebord, Neder/rtndse Z£i75c/iep£?i 1813-2880.
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