
Gerrit Harmeyer, schipper op 
Cliina in de jaren 1763-1784 

Kees van der Wiel 

Gerrit Harmeyer was van 1763 tot 1784 schipper in dienst van de Kamer Delft 
van de Verenigde Oostindische Compagnie. Hij maakte in die periode zeven 
reizen naar Nederlands Indië en China en haalde daarbij voor anderhalf mil-
joen f^ulden aan koopwaar uit de Oost. 
Harmeyer woonde vanaf 1767 met zijn vrouw Anna Floors in het huis 't Laersje 
aan de Koornmarkt (het huidige no. 45), het huis waar de schrijver van deze 
bijdrage is opgegroeid. Op zoek naar de vroegere bewoners van dit l6de-
eeuw.se pand kwam hij de schipper op het spt^or. Over de scheepsreizen van 
Harmeyer, zijn avontuuriijke levensloop en de handelswaar die hij meebracht, 
bleken in de archieven van de VOC en van Delftse notarissen veel bijzon-
derheden te vinden. 
Gerrit Harmeyer kwam oorspronkelijk uil Amsterdam, waar hij omstreeks 
1718 moet zijn geboren. Ook toen hij al jaren in Delft woonde, bleef hij in de 
scheepssoldijboeken van de Delftse Kamer van de Oostindische Compagnie 
consequent geboekt staan als 'van Amsterdam'. Toen Harmeyer in 1763 voor 
het eerst als schipper voor de Kamer Delft met het schip de Gouverneur-Ge-
neraal naar Indië vertrok, woonde hij vermoedelijk nog in Amsterdam. Hij 

Een soepkom beschilderd met de handelsfactorij van de VOC in Ca)ilo)i uit de jaren 
1775-1780. (Maritiem Museum Amsterdam) 
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was daar getrouwd met Francijntje Pol. Bij zijn vertrek liet hij voor haar een 
zogenaamde 'maandbrief van de Compagnie achter, waarmee zij tijdens zijn 
afwezigheid drie maanden gage op kon nemen. Samen hadden zij op dat mo-
ment drie kinderen: een dochter Johanna en twee zoons Pieter en Gerrit Ja-
cob. Waarschijnlijk was hij, voor hij op 45-jarige leeftijd gezagvoerder werd, 
al vaker naar de Oost gewee.st, bijvoorbeeld als stuurman, maar daarover zijn 
tot nu toe geen gegevens bekend. 
Zijn tocht met de Gouverneur-Generaal zou een van de zwaarste reizen uit 
zijn carrière worden. Het schip was veertien jaar oud en voer voor de vijfde 
keer naar Indië. Voor een Oostindiëvaarder was dat erg oud. De schepen had-
den veel te lijden van de tocht. Na elke reis moesten ze enige maanden op-
gekalefaterd worden om ze weer voldoende zeewaardig te maken. Geiiaiik 
was om oudere schepen die enkele wereldreizen achter de rug hadden, op 
de interne handelsroutes in Azië op te varen. 
De Gouverneur-Generaal mat 850 ton en had plaats voor maximaal 300 op-
varenden. Dat was een fors VOC-schip, maar niet het allergrootste type dal 
de VOC in die tijd gebruikte. Groter kon de werf in Delfshaven ze echter niet 
bouwen. De 'stelling' was te kort voor de mammoetschepen van duizend ton 
of meer die de VOC aan het einde van de 18de eeuw in de vaart bracht. Ook 
de brug die de nieuw gebouwde schepen moesten pa.s.seren om de Nieuwe 
Maas te bereiken, was daarvoor te nauw. Met de bouw van een Oostindië-
vaarder, als de Gouverneur-Generaal, was een forse investering gemoeid. 
Zo'n schip kostte ongeveer 150000 gulden, dat was een kapitaal waarvoor 
men in die tijd ongeveer de gehele Koornmarkt kon opkopen. 

Aanmonsteren 

De Gouverneur-Generaal vertrok 23 juli 1763 van de rede van Goeree met 
308 man aan boord: 111 zeelieden, 188 soldaten en 9 passagiers. Dat was in 
die tijd een gangbare bemanning voor een VOC-schip, maar doorgaans lag de 
verhouding zeelieden/soldaten andersom. Dit keer gingen er wel erg veel sol-
daten mee. Het schip moest dan ook op weg naar Batavia Tuticorin aandoen, 
aan de zuidpunt van India, waar de VOC verwikkeld was in een langdurige 
gueriUa-strijd met de Radja van Kandy. Die oorlog kostte schepen vol man-
schappen. Pas na jarenlang modderen kon de operatie met succes worden af-
gesloten. 
Op de heenreis werden de schepen volgepropt met mensen, proviand en bal-
last. De bedoeling was dat de meeste soldaten in Azië achterbleven. Dat wa-
ren voor het grootste deel vreemdelingen. Hetzelfde gold overigens voor de 
meeste zeelieden in de 18de eeuw. In de periode waarin Harmeyer op Indië 
voer, gingen per schip hooguit enkele tientallen Delftenaren mee, niet meer 
dan tien procent van de bemanning. Bijna de helft van de manschappen be-
stond uit buitenlanders, vooral Duitsers en Scandinaviërs. Ook uit streken van 
Duitsland waar men nog nooit de zee gezien had, kwamen steeds meer be-
rooide zwervers en landlopers aan boord. 
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Schaal met een afbeelding van de Oostindiëvaarder de 
Vrijburg uit 1756, gemaakt voor opperstuurman Cbristiaan 

Schooneman. (Zeeland Museum, Middelburg) 

In de loop van het bestaan van de VOC waren de schepen steeds groter ge-
worden, en de reizen voor de bemanning riskanter. Dat plaatste de Compag-
nie voor een geweldig personeelsprobleem. In het begin van de 18de eeuw 
kwam nog ongeveer de helft van de bemanning uit de Nederlanden. De sche-
pen waren toen nog kleiner van omvang, zo'n 180-190 man. In de loop van 
de 18de eeuw werd het voor de VOC steeds moeilijker om aan bemanning te 
komen. Holland,se zeelieden gaven de voorkeur aan de minder avontuurlijke 
vaait op kortere handelsroutes binnen Europa. De VOC zocht daarom nood-
gedwongen haar toevlucht steeds meer bij 'slaapsteehouders', die zich spe-
cialiseerden in het ronselen van werkloze vreemdelingen, alcoholisten en be-
delaars. In ruil voor drank en onderdak liet de slaapbaas de beschonkenen 
tekenen voor de Compagnie. De gangbare contracttermijn was daarbij vijf 
jaar, dat betekende twee of drie zeereizen. Voor de bemiddeling en de verte-
ringen eiste de slaapsteehouder het handgeld dat de bemanning bij vertrek 
van de reis kreeg uitgereikt en de maandbrief, waarop zijn verwanten drie 
maanden gage konden opnemen terwijl de man van huis was. Voor een on-
ervaren matroos die voor het eerst meeging, bedroeg die gage ongeveer zes 
of zeven gulden, voor een ervaren kracht maximaal elf gulden per maand. De 
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logiesgelegenheden bij de slaapsteehouders stonden zeer slecht bekend. Tijd-
genoten beschreven ze als 'stinckende hokken'. 
Waren de gasten bij de slaap.steehouder langer in de kost, dan moesten zij 
ook nog een 'transportbrief tekenen, een brief waarop een matroos die le-
vend terugkwam maximaal 150 gulden uitbetaald kon krijgen. Zo'n schuld-
bekentenis hield een flink risico in. Daarom verkochten de ronselaars deze 
brieven zo snel mogelijk door aan gespecialiseerde opkopers die voor zulke 
brieven ongeveer de helft van de waarde in contanten boden. Vanaf 1780 
ging de VOC voor de terugreis ook in Azië zeelui werven, vooral Chinezen, 
maar ook Ceylonezen en Javanen. Bij aankomst in Nederiand werden deze 
mensen op de werven van de Compagnie opgesloten en met het eerstvol-
gende schip weer teruggestuurd. 
Voor vertrek moesten alle opvarenden een eed komen afleggen in het Oost-
indisch Huis aan de Oude Delft, in aanwezigheid van schout en schepenen 
en twee bewindhebbers van de Compagnie. Daar werd ook het handgeld uit-
betaald. 
Het schip zelf lag dan al op zee, op de rede van Goeree, waar het met be-
hulp van kleinere .schepen beladen werd. Voor de foeragering van een reis 
naar de Oost kwam nogal wat kijken. Op de grootste schepen met een be-
manning van 350 koppen ging 55.125 pond brood aan boord, 22.680 pond 
vlees, 10.500 pond spek, 3780 pond boter en 700 kazen, en bovendien nog 
12 levende schapen en 33 varkens. Op Harmeyers schip waren die voorraden 
dus iets kleiner. Op elk schip ging verder een scheepstimmerman mee voor 
de reparaties onderweg, en voor de verzorging van de opvarenden een zie-
kentrooster en een chirurgijn. 
Verder ging er wat handelswaar aan boord (vooral Leids laken), bouwmate-
rialen om in Azië te gebruiken, militair materieel en veel vaten water en bier. 
De bouwmaterialen en het water zorgden voor ballast dat het schip op zee 
voldoende stabiliteit gaf De lege drinkvaten moesten daarom weer met zee-
water gevuld worden. 
Het kostbaarste deel van de lading waren echter de kisten met munten en 
baar goud en zilver. Zij werden in de hut van de schipper geplaatst. Zo moest 
Harmeyer bij zijn tweede reis ook een verklaring tekenen dat hij 835 dukaten 
meenam voor de kas van de Compagnie aan de Kaap en een wisselbrief van 
1280 gulden, die hij netjes moest afleveren. Gedurende de gehele geschiede-
nis van de VOC is er een voortdurend groeiende stroom edelmetaal naar Azië 
gegaan, omdat de meeste handel daar cash betaald werd. Nadat de dienst-
doende bewindhebber van de Compagnie alles geïnspecteerd had en door-
genomen met de schipper, mocht het scheepsvolk aan boord komen. Daarop 
vertrok de bewindhebber met zijn jacht en kon de reis beginnen. 

De eerste reis, e e n drama 

Twee maanden na vertrek uit Goeree bereikte Harmeyer met zijn schip San 
Tiago, één van de Kaapverdische eilanden voor de kust van West-Afrika. Het 
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was in de tweede helft van de 18de eeuw niet meer gebruikelijk hier een stop 
te maken, maar kennelijk ging het niet best aan boord. Het schip bleef een 
week voor de rede liggen om vers voedsel in te slaan. Het eiland stond be-
kend om zijn vochtig klimaat en vruchtbaarheid. Vier man, drie zeelieden en 
een soldaat waren ondertussen al overleden. Drie soldaten doken op het ei-
land onder en lieten zich niet meer zien. 
Weer drie maanden later kwam het schip op kerstavond bij Kaap de Goede 
Hoop aan. Het aantal doden was toen al opgelopen tot 17. Negen zeelieden 
en veertien soldaten werden ziek van boord gedragen. In hun plaats werden 
15 verse zeelui en 27 soldaten aangemonsterd. Nog voller vertrok het schip 
vervolgens op 16 januari op weg naar India. Tijdens de oversteek, die vier 
maanden duurde, overleden nogmaals 22 mensen. 
In 'I\iticorin aangekomen werden 148 soldaten en de negen passagiers (be-
stuurders en kooplieden) aan wal gezet. Daarna bleef het schip ter plekke 
nog tien weken voor de kust van Tuticorin liggen, wellicht ter afschrikking, 
voordat het dooi-voer naar Batavia. Daar kwam het .schip veertien maanden 
na vertrek uit Nederland aan met nog slechts 81 zeelui aan boord. Er waren 
toen bij elkaar al 62 doden te betreuren geweest. 
Relatief snel daarop vertrok het schip zes weken later weer voor de temgreis 
naar Holland. Op die teaigreis waren slechts 108 koppen aan boord: 93 zee-
lui, elf soldaten, drie handwerkslieden en een veroordeelde. Die terugreis 
ging niet voor rekening van de Kamer Delft, maar voor de Kamer Amsterdam. 
Het was gebaiikelijk dat de Kamers elkaar de schepen verhuurden om de ge-
reed liggende handelswaar zo snel mogelijk naar Holland te brengen. 
Halverwege de terugreis bleef het schip aan de Kaap een maand liggen voor 
vei-versing. Met dat oponthoud erbij duurde de tocht naar huis ruim acht 
maanden, aanzienlijk korter dan de heenreis. Zoals meestal vielen er op de 
terugreis veel minder doden. Dat kwam vooral omdat de schepen dan veel 
minder overbevolkt waren en de bemanning meer ervaren was. Juist de op-
eenhoping van paupers uit alle goten van Europa leidde tot geregelde ex-
plosies van allerhande ziekten. De remedie tegen dit verlies aan mankracht 
was om nog meer onervaren lieden mee te sturen, die in de harde strijd om 
het overleven het zeemansvak dan wel zouden leren. Het was aan de schip-
per om onderweg die tucht te organiseren. 
De lading van de Gouverneur-Generaal bracht bij thuiskomst voor de Com-
pagnie 270.000 gulden op. Toen Gerrit Harmeyer na twee jaar weer in Hol-
land aan wal stapte, bleek zijn vrouw Francijntje er niet meer te zijn. 

Ruzie o m privé-kisten 

Erg lang heeft Harmeyer niet om het verlies van zijn vrouw gerouwd. Binnen 
zes weken was hij in Delft getrouwd met Anna Johanna Floors, een jongere 
weduwe die eerder gehuwd was geweest met Jan Hendrik Hagenmeijer, maar 
uit dat huwelijk geen kinderen had. Op 27 juli 1765 trouwde hij in de Nieuwe 
Kerk in Delft met haar en betrok een huis op de Markt. De gaarder betaalde 

103 



Kaartje van de zeereizen van Genil Harmeijer in de jaren 1762-1784. 

hij voor het huwelijk 30 gulden. Dat betekende dat hij reeds in behoorlijke 
welstand verkeerde. Mogelijk waren zijn kinderen al langer in Delft, onder de 
hoede van hun tante Sara Harmeyer die zich in 1764 als lidmaat van de Her-
vormde Kerk vanuit Amsterdam liet inschrijven. 
Vier maanden na dit huwelijk vertrok hij weer naar Batavia, nu met het schip 
de Zilveren Leeuw. Zijn kersverse vrouw liet hij achter met de gebruikelijke 
twee maanden gage 'op hand' en de 'maandbrief waarvoor zij drie maanden 
gage kon krijgen. Die gage van Gerrit bedroeg op dat moment 72 gulden per 
maand. Verder kon zijn vrouw aanspraak maken op een jaarlijkse uitkering in 
een 'kist' (fonds) voor zeevarenden waar Harmeyer lid van was. Daarin stortte 
hij bij thuiskomst geld. Het gros van zijn verdiensten kwam namelijk niet uit 
de gage, maar uit de premies die hij kreeg voor de terugreis als hij de kost-
bare lading ongeschonden aan wal wist te brengen. Voor zijn tweede reis als 
gezagvoerder stelde hij bij notaris Prijn een testament op en sloot met op-
perstuurman "Willem Verdoes en troostbesoeker (geestelijk raadsman op zee) 
Jacob van Nispen een contract om onderweg in geval van overlijden eikaars 
zaken te behartigen. 
De reis met de Zilveren Leeuw heen en terug naar Batavia verliep een stuk 
minder rampzalig dan zijn vorige reis. De totale reis kostte dit keer slechts 
veertien opvarenden het leven. Terug voer Harmeyer ditmaal voor de Kamer 
Rotterdam. De opbrengst van de lading was echter ook minder dan de vorige 
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reis. Toch leverde de tocht hem 3252 gulden op aan gage, premies en op-
brengst uit zijn 'gepermitteerde kisten' met particuliere handelswaar. Daar-
naast streek hij ook nog het nodige op uit andermans kisten. Na thuiskomst 
droegen vijf mede-opvarenden bij de notaris in ieder geval de inhoud van 
hun kisten aan hem over. In de kisten van onderstuurman Hendrik Verburgh 
en bootsmansmaat Michiel van Son zat vooral bamboe, in die van bottelier 
Thomas Looij thee, de kist van konstabel Joris Cath, die over het kruit en de 
kanonnen ging, was gevuld met porselein en dan kreeg hij nog de kist van 
schieman Anthonij Houthacker. Geheel con amore was dat niet gegaan, want 
Verburgh en Van Son verklaarden bij dezelfde notaris in een aparte akte dat 
er diverse spullen uit hun kisten waren gehaald. Daarnaast legden bottelier 
Thomas Looij en quartiermeester Cornells Harlees een verklaring af dat zij 
Harmeyer bij de mast kisten hadden zien openbreken om er het één en an-
der uit te halen waarna hij ze weer dicht spijkerde. Vermoedelijk werd Har-
meyer gedwongen de kisten uiteindelijk over te nemen om de problemen in 
der minne te schikken. 
Privc-handel van bemanningsleden was aan strenge regels gebonden, sinds 
de VOC in toenemende mate door de particuliere handel van eigen mede-
werkers werd beconcurreerd. Om dat probleem zoveel mogelijk in te dam-
men was er een regeling dat elk bemanningslid één kist met eigen handel 
mee mocht nemen waarvan de inhoud op de openbare VOC-veilingen moest 
worden verkocht. Halverwege de terugreis werden alle schepen, tijdens de 
fouragering bij Kaap de Goede Hoop, grondig op sluikhandel gecontroleerd. 
Hierbij speelde de schipper echter wel een sleutelrol. 
Toen Harmeyer van zijn reis met de Zilveren Leeuw als schipper thuiskwam, 
bleek zijn vrouw Anna inmiddels bevallen van een zoontje, Coenraad, die on-
dertussen al bijna een jaar oud was. Zes weken na deze thuiskomst kocht hij 
het huis vanouds genaamd het Laersje aan de Koornmarkt voor 1840 gulden. 
Dankzij zijn aankomstpremie kon hij dat bedrag zonder problemen met 'ge-
reed geld' betalen. 

Naar China 

Na de aankoop kon Harmeyer drie maanden van zijn nieuwe huis aan de 
Koornmarkt genieten, voor hij in 1767 voor de derde keer als gezagvoerder 
voor de VOC op reis ging. Ditmaal met het schip De Pauw met bestemming 
China. De reis verliep zeer voorspoedig. Binnen 21 maanden was hij terug, 
met een zeer kostbare lading voor de Delftse Kamer; 567.136 gulden aan thee, 
porselein en zijde. Het leverde hem een premie op van 5250 gulden. Ook nu 
weer handelde hij daarnaast voor eigen rekening via kisten die hij van on-
dergeschikten overnam, waaronder de eerder genoemde Michiel van Son en 
bottelier Thomas Looij, die kennelijk ondanks de ruzie na de vorige reis tot 
zijn directe vertrouwelingen behoorden. Ook voor de bemanning was de reis 
redelijk goed afgelopen. Het aantal doden bleef beperkt tot een stuk of ze-
ven. Op de teaigreis kreeg Harmeyer wel te maken met vijf Chinese verste-
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De reizen van Gerrit Harmeyer als schipper voor de VOC 

Ie reis Vertrek 23-7-1763 met de Gouverneur-Generaal (850 ton, bouwjaar 
1749) 
reisdoel: Batavia (via San Tiago - Kaap - Tuticorin (India) 
308 opvarenden, waarvan 62 onderweg overleden 
Aankomst teaigreis: 15-6-1764 waarde lading: ƒ 270.479,-
108 opvarenden, waarvan onderweg 10 overleden 

2e reis Vertrek 15-11-1765 met De Zilveren Leeuw (880 ton, gebouwd 1765) 
reisdoel: Batavia 
297 opvarenden, waarvan 12 onderweg overleden 
Aankomst terugreis: 24-7-1767 waarde lading: ƒ 125928, 
108 opvarenden, waarvan onderweg 2 overleden 

3e reis Vertrek 12-10-1767 met De Pauw (850 ton, gebouwd 1767) 
reisdoel: China via Batavia 
280 opvarenden, waarvan 6 onderweg overieden 
Aankomst terugreis: 16-7-1769 waarde lading: ƒ 567.136,-
105 opvarenden, waarvan 1 onderweg overleed 

4e reis Vertrek 2-10-1770 met Het Lam (850 ton, gebouwd 1769) 
reisdoel: China via Batavia 
290 opvarenden, waarvan 54 onderweg overleden 
Aankomst terugreis: 12-7-1772 waarde lading: ƒ 491.010,-
108 opvarenden, waarvan 10 onderweg overieden 

5e reis Vertrek 23-7-1763 met Vrouwe Anthoinetta Coenrardina (880 ton, 
geb. 1765) 
reisdoel: Batavia 
268 opvarenden, waarvan 40 onderweg overieden 
Aankomst teiTigreis: 20-8-1778 waarde lading: ƒ 105.024,-
110 opvarenden, waarvan 9 onderweg overieden 

6e reis Vertrek 23-10-1779/ 7-1-1780 met de Batavia (850 ton, geb. 1773) 
191 opvarenden, waarvan 11 onderweg overieden 
in Batavia stapte Harmeyer over op het schip Hoogkarspel naar 
China. Dat schip viel op de terugreis op 21 -7-1781 in handen van 
de Engelsen. Harmeyer was augustus 1783 terug met het schip Les 
Etats des Flandres. 

7e reis Vertrek 17-9-1783 met de Rosenhurch (880 ton, gebouwd 1780) 
reisdoel: Batavia (door Harmeyer niet bereikt.) 285 opvarenden 
Harmeyer overleed 16-5-1784, twee dagen voor aankomst in Batavia 
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kelingen, die zich met Kerstmis 1768 in Canton aan boord hadden verstopt. 
Na deze reis bleef hij ruim een jaar thuis, alvorens nog enkele malen naar 
China te vertrekken. 
China moet op Harmeyer grote indruk gemaakt hebben. Hij had in ieder ge-
val thuis diverse .souvenirs uit dat land staan, zo blijkt uit een boedelbe-
schrijving van 1782. In het salet beneden hingen toen twee schilderijen met 
een gezicht op China. Ook stond er een Chinese lantaarn met kompas. Daar-
van had hij nog een tweede. Verder iiad hij een grote porseleinkast. Boven 
op die kast stond een 'Japans stel van vijf stuks' (vazen), verder had hij Ja-
panse dekens en een Japanse tabaksdoos. Toch is hij zelf, voorzover bekend, 
nooit in Japan geweest. Uit Oost-hidië had hij alleen een stoel en twee kist-
jes meegebracht. 
In oktober 1770 vertrok Harmeyer voor de tweede keer naar China, ditmaal 
met het schip Het Lam. Deze reis werd weer een groot drama. Reeds voor het 
schip de Kaap bereikt had, overleden er 51 man, 29 mensen werden ziek van 
boord gedragen en vijf soldaten deserteerden. Het schip was met 290 opva-
renden uit Goeree vertrokken, uiteindelijk kwamen daarvan 205 in Batavia 
aan. Het schip was in een konvooi van zes VOC-schepen uit Holland ver-
trokken. Op enkele van die schepen was het nog erger. Het Huis Om en de 
Pallas verloren onderweg naar de Kaap bijna de helft van hun bemanning 
(resp. 140 en 146 man). Het Huis Om kwam daardoor bovendien drie maan-
den te laat op de Kaap aan. De jaren 1770-1775 waren qua kansen op een 
veilige terugkeer de slechtste in de hele geschiedenis van de VOC. In deze 
peri(jde overleefde bijna een kwart van de opvarenden de reis niet. Vlektyphus 
en rotküürtsen' waren de meest hardnekkige ziekten in die tijd. Veel sche-
pelingen begonnen ondervoed, ziek en vol ongedierte aan de reis. 
Het voedsel aan boord was vaak van bedenkelijke kwaliteit, evenals het 
drinkwater. De manschappen en soldaten aten in corveeploegen van zeven 
man uit één bak, meestal raasdonders met spek of stokvis of andere bonen-
gerechten, op de terugreis ook wel rijst. De bottelier rantsoeneerde de oor-
tjes, op de heenreis brandewijn, op de terugreis arak. 
De officieren aten bij de schipper aan tafel en hadden hun eigen kostje. Dat 
was heel gevarieerd. Ze hadden ook een eigen kooi onder het achterdek. De 
manschappen sliepen in hangmatten in het vooronder, dicht opeen gepakt. 
Wie overleed werd in zijn hangmat genaaid en vervolgens, verzwaard met 
stenen, over boord gezet. 
De terugreis uit China, voor de Kamer Enkhuizen, verliep ook ditmaal weer 
voorspoediger voor de 103 opvarenden. Het .schip verloor slechts enkele 
mannen en de lading was weer de moeite waard: 491.000 gulden. De per-
soonlijke inkomsten van Harmeyer bedroegen in totaal ditmaal 5420 gulden. 
Zijn maandelijkse gage was inmiddels verhoogd tot 80 gulden. Zijn persoon-
lijke handel was inmiddels opgelopen tot negen kisten, die hij nog voor de 
veiling doorverkocht aan de boekhouder van de Compagnies Kamer Enkhui-
zen, Andries van Schalk en de Amsterdamse kooplieden Samuel en Benjamin 
Levi. 
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In deze periode stuurde de VOC jaarlijks vier schepen naar China, die daar 
voor 2,5 miljoen gulden aan handelswaar inkochten, meest betaald met baar 
goud en zilver en voor een deel met specerijen die ze meenamen uit Batavia. 
Ook Leids laken werd in China wel als handelswaar gebruikt. 
Het overgrote deel van de lading uit China bestond uit thee. Gemiddeld wa.s 
dat goed voor 70 procent van de waarde. Voor 15 procent kwam de op-
brengst van de handel op China uit ruwe en geweven zijde; voor 5 procent 
uit porselein en voor 7 procent uit ballast en verder wat kruiden en diversen. 
Die verhoudingen verschilden van schip tot schip weinig. De totale opbrengst 
van de lading op de veilingen in Holland kon echter aanzienlijk verschillen, 
afhankelijk van het moment van de verkoop. Met de lading van Het Lam en 
de andere drie .schepen deed de VOC zeer goede zaken. Ze bracht bij elkaar 
5,3 miljoen gulden op, 120 procent meer dan de inkoopsprijs. Gemiddeld lag 
de verkoopprijs van de goederen uit de Oost in Harmeyers tijd zo'n 80 pro-
cent boven de inkoopsprijs. 
De waarde van het porselein (dit jaar: inkoop ƒ 129-500; verkoop ƒ 217.636) 
was op het totaal gering. Toch ging het om impcjnerende hoeveelheden. De 
vier schepen namen samen 266.796 stuks koffiegoed mee, 146.809 theekop-
pen en kopjes, 101.397 kommen van diverse kleur en afmetingen, 83-653 ta-
felborden, 17.579 soepborden, 72.939 moorse kopjes, 1169 kaststellen, 365 
kwispedoren, 1554 suikerpotten, 343 theepotten, 167 terrines, 10.690 boter-
schotels, enzovoorts. Alles in een hele variatie aan maten, kleuren en deco-
ratie. In totaal 766.887 stuks. 

Toen Harmeyer in juli 1772 terugkwam uit China, voer hij vervolgens vier jaar 
lang niet meer voor de VOC. Zo kon hij om te beginnen het huwelijk van zijn 
dochter Johanna meemaken, die op 5 september trouwde met de weduwnaar 
Dirk Middendorp uit Maa.ssluis, die veerschipper was op de trekschuit naar 
Delft. Zelf werd hij op 55-jarige leeftijd nog een keer vader van een zoontje 
Johannes, die twee dagen voor Kerst in 1773 geboren werd. Het kan zijn dat 
hij in die tijd bij vrouw en kinderen in zijn tuin aan het Geldelozenpad (in 
het huidige Westerkwartier) ging rentenieren, maar waarschijnlijker is dat hij 
een aantal jaren op de koopvaardij ging varen en daarmee vaker thuis was. 
Niet uitgesloten is dat hij in opdracht voor de Westindische Compagnie voer, 
want in deze jaren stak hij veel spaarcenten in plantages in Suriname, met 
name in de plantage Driesseveld en de negotie van de Amsterdamse koop-
lieden Gerrit de Vries Abramz. en Gerrit de Vries. In die jaren was er een 
hausse in de Surinaamse suiker- en slavenhandel. In 1773 leidde dat tot een 
beurscrisis met veel faillissementen. Harmeyer heeft waarschijnlijk dan ook 
weinig plezier gehad van zijn investeringen. 

Opnieuw naar de Oost 

Op 5 juli 1776 vertrok Harmeyer weer als schipper naar de Oost, nu met 268 
man op de Vrouwe Antoinetta Coenrardina van 880 ton, een schip van elf 
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De werf van de Ooslindische Compagnie in Delfshaven. Een gewassen inkttekening 
van (ierril G'roenewegen uit 17fi7. (Gemeentearchief Delft) 

jaar oud. Ook deze reis, naar Batavia, was weer geen pretje: tot aan de Kaap 
overleden 40 bemanningsleden. De reis heen en terug ging voor de Kamer 
Delft, maar leverde minder op dan de vorige keren. De waarde van de lading 
bedroeg 105.024 gulden. Zelf kreeg Harmeyer 3677 gulden uitbetaald. Deze 
reis nam hij ook zijn zoon Gerrit Jacob Harmeyer mee, die 268 gulden thuis-
bracht. Het schip kwam 20 mei 1778 terug bij Goeree met 80 van de 110 op-
varenden die in Batavia waren vertrokken. Twintig man waren ziek op de 
Kaap achtergebleven. Ook toen bleef hij vervolgens weer een jaar thuis. Het 
lijkt erop dat hij in die periode aardig door zijn geld heen raakte, want voor 
hij 23 oktober 1779 voor de zesde keer naar de Oost vertrok, sloot hij eerst 
een groot aantal leningen af. 
Zijn zesde reis als schipper ging weer naar China. Zeventien dagen na het ver-
trek was het schip De Batavia echter al weer terug voor de rede van Goeree. 
Op het moment dat het schip uitvoer was de Vierde Engelse Zeeoorlog uit-
gebroken en waarschijnlijk was het schip in de buurt van het Kanaal Engelse 
oorlogsschepen tegengekomen die de doorgang blokkeerden. De oorlog zou 
Harmeyer deze reis nog meer parten gaan spelen. 7 januari 1780 vertrok het 
schip voor de tweede maal, nu onder escorte van oorlogsschepen. Vanwege 
de oorlogsomstandigheden ging de tocht nu vermoedelijk om Schotland 
heen. De bemanning van het schip bedroeg dit keer slechts 191 koppen, on-
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De handtekeningen van de VOC-schippers in de Saldanhahay onder een brief aan 
gouverneur Plettenherg van de Kaap dat zij met zijn strategische instructies niet uit 
de voeten konden. 

getwijfeld omdat het vanwege de concurrentie van de oorlogsvloot in die da-
gen moeilijk was om aan voldoende manschappen te komen. 
Het schip voer uiteindelijk niet naar China, maar naar Batavia. Op de terug-
reis raakte het in de buurt van Mauritius in mei 1781 in een zware storm ver-
zeild. Daar raakte het ernstig beschadigd en moest in Coromandel, aan de 
Oostkust van India, zo goed en zo kwaad als het ging opgekalefaterd wor-
den, waarna het tenslotte aan de Fransen werd verkocht. 
Gerrit Harmeyer maakte dat niet mee. Hij was in Batavia overgestapt op de 
Hoogkarspel die de Delftse Kamer huurde van de Kamer Enkhuizen. Dat 
schip ging wel naar China. In Canton kwamen 385 bundels, 28 tobbes en 123 
kisten ('kassen') porselein aan boord. In de kisten zat het duurste en breek-
baarste spul, in de bundels de in papier dicht opeen gepakte bordjes, kopjes 
en schoteltjes. Die kisten met porselein lagen onderin het schip op een laag 
bamboematten. Daaronder lag 90.023 pond tin uit Malakka als ballast. 'Ver-
volgens was het wachten op de theeoogst. Het grootste deel van het ruim 
werd gevuld met 727.402 pond thee. Meer dan de helft daarvan was 'Boeij'-

110 



thee, de andere soorten waren: Congo, Souchon, Pecco, Songlo, Thunkay, 
Hijsson Skin, Hijsson en Joosjes-thee. Vervolgens ging aan boord: 12077 pak 
gele Nanking linnen, 6.426 pond ruwe zijde uit Nanking en Canton, 1030 pak 
zijde stoffen en 100 pak beschilderd papier. Dan waren er verder nog 9375 
'bindrottingen' aan boord, 8002 pond gember en 9525 pond Radix Palinga, 
2008 pond Star anijs en 2786 pond rabarber. 
Dat laden en wachten nam altijd enige maanden in beslag. Al die tijd moch-
ten de zeelui niet of nauwelijks van boord, om problemen met de Chine.se 
bevolking te voorkomen. Het was in het najaar altijd snikheet en vochtig in 
Canton en het stikte er van de muskieten. De schippers probeerden de fac-
torij aan de wal tot spoed te manen, want het was zaak op tijd af te zeilen voor 
de moessc^n in de maanden december en januari Straat Soenda onveilig maakte. 

Oorlogsprijs 

Vooral vanaf Kaap de Goede Hoop was de terugtocht naar huis ditmaal een 
gevaarlijke onderneming door de oorlog.somstandigheden. In Straat Soenda 
waren daarom al een stel extra kanonnen aan boord gebracht. De schepen 
moesten met een groepje in konvooi varen. Gerrit Harmeyer werd door Gou-
verneur Van Plettenberg van de Kaapprovincie benoemd tot 'wimpelvoerder' 
van een vloot van vijf schepen, de Hoogkarspel, de Dankbaarheid, de Hon-
coop, de Middelburg en de Parel, die vtxjr de Kamers Delft, Zeeland en Am-
sterdam voeren. De gezamenlijke lading van deze schepen bedroeg bijna 2,5 
miljoen gulden. 
Harmeyer kreeg bij afvaart in de Kaap de in.structie om in de Saldanhabaay, 
even verderop aan de Zuid-Afrikaanse kust, voor anker te gaan en daar te 
wachten op enkele Franse oorlogsliodems die hen naar Europa zouden es-
corteren. Deze voorzorgen bleken niet voor niets, want kort daarop kreeg 
Van Plettenberg het bericht uit Sint Helena dat enkele Engelse oorlogsbodems 
daar op de loer lagen. 
Harmeyer had de instructie gekregen om bij de ingang van de baai aan 
weerszijde een batterij scheepskanonnen aan land te brengen om de vijand 
op een afstand te kunnen houden. De schepen zelf moesten in gesloten linie 
vlak bij elkaar gaan liggen achter het zogenoemde Schapeneiland. Ze moes-
ten geheel onttakeld worden en de zeilen moest Harmeyer laten verbergen in 
een hoeker. Dat was een snel wendbaar hulpschip. Alle bemanningsleden die 
niet strikt nodig waren, kon hij het beste over land terugsturen naar de Kaap 
om daar te helpen bij de verdediging van de kolonie. 
Aangekomen bij de baai bleek het niet zo simpel om een plek te vinden om 
de zware kanonnen aan land te brengen en ze goed op te stellen. Zo goed 
als het kon hielden de schepen zich schuil in de baai. Begin juli kregen ze 
orders om de zeilen weer aan te slaan en zich gereed te houden voor een 
snelle vlucht. Opnieuw schreven de schippers dat ze met de orders niet goed 
uit de voeten konden: via de ene uitgang langs het Schapeneiland was het 
water te ondiep voor de zwaar geladen schepen en via de andere kant kon-
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Kaart van de Kaap de Goede Hoop en de Saldanhabaai, anoniem, ca. 1700 (Coll. Al-
gemeen Rijksarchief VELH 93; foto uil Caert-Thresoor, óej'rg. 1987, blz. 20). 
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den ze alleen via een hele nauwe en bochtige doorgang met enge klippen de 
baai te verlaten. Harmeyer berichtte dat hij daar geen vloot schepen doorheen 
durfde te loodsen. Het risico dat ze halverwege het tij kwamen vast te zitten 
achtte hij veel te groot en hij vroeg om nadere instmcties. 
Na twee maanden in hun eigen val te hebben gezeten, werden de schepen 
in de ochtend van 21 juli 1781 toch verrast door de Engelsen. Deze maakten 
in een snelle actie vier schepen buit: "Wij waaren verpligt de Baay dwars in 
te komen dog onze komst was zo onverwagt en onze beweging zo prompt, 
door alle zijlen bij te zetten die wij voeren konden, dat de Hollanders naau-
welijks tijd hadden haer kabels te kappen en haaer voortopzijl los te maaken", 
zo luidde de vertaalde verklaring van de Engelse commandant Captain Home, 
die zich bevindt in het dossier van een advocaat van de VOC. De instructie 
aan de schippers was in dat geval hun schepen op het strand te laten lopen 
en in brand te steken. "Maar onze boots lagen hen zo schielijk aan boord," 
aldus het Engelse verslag, "en ons volk weerde zig zo wakker, dat de vlam-
men in alle schielijk uitgeblust waren, behalven in het schip Middelburg, 
't Welk met een ongelooflijk geweld brandde, waarna haar masten over-
boord vielen, en digt op twee andere prijzen dreef; het wierd nogtans door 
de boots van 't esquader erafgewerkt, waarbij de generaal in persoon adsi-
.steerde: de booten hadden Middelburg nog geen 10 minuten verlaten, wan-
neer het sprong ( )" 
'Tezelfdertijd zag men een boot na ons schip roeyen, bemand met volk in 
Oosterse kleding en nederige tekens gevende van onderwerping; wij bevon-
den hen te zijn koningen van Ternate en Tidor met hunne familiën, die door 
de Hollandsche Oostindische Compagnie op het Robbeneiland met ver-
schelde bot)sdoeners waren gevangen gehouden, dog onlangs van dat eiland 
naar de Saldanhabaay overgebragt. 
Voor middernagt hadden wij alle de prijzen in vlot water en de volgende dag 
kregen wij het touwwerk en want in order en de schepen zeilree". De zeilen 
vonden de Engelsen in de hoeker die verstopt lag achter het Schapeneiland. 
Na de overval kwam het tot onderhandelingen tussen de Engelsen en de VOC 
om een deel van de buit teaig te kopen. Zo kocht de Zeeuwse Kamer de hele 
lading van de Honcoop terug. Ook het porselein uit Harmeyers schip de 
Hoogkarspel werd uiteindelijk in Delft geveild. In totaal zag de VOC dat jaar 
echter niet meer dan tien procent van haar 2,5 miljoen gulden lading terug. 
Een Zuid-Afrikaanse duikexpeditie heeft in 1971 het wrak van de gestrande 
Middelburg gevonden en het porselein dat er nog in lag opgedoken en ge-
veild. De lading thee, voorzover nog bruikbaar, was een half jaar na de overval 
al overgeladen in een Portugees schip, de Senhor De Bonfin E Sancta Maria, dat 
de VOC ter plaatse had gehuurd. Het werd destijds in Lissabon geveild. 
Harmeyer moest na de overval, samen met de andere schippers en enkele of-
ficieren voor de Raad van Justitie aan de Kaap terecht staan op beschuldiging 
van 'onvergeeflijke nonchalance' en nalatigheid van serieuze pogingen om 
hun schip 'ontransportabel te maken'. Ze kregen het verwijt zich niet aan de 
instructie te hebben gehouden om de masten te kappen en hun schip in 
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brand te steken, zoals de gezagvoerder van de Middelburg wel had gedaan. 
De laatste werd dan ook vrijgesproken, de andere vier en enkele stuurlieden 
werden bij vonnis van 11 mei 1782 uit hun functie gezet. De gage en de pre-
mies die Harmeyer nog te vorderen had, werden verbeurd verklaard en hij 
werd in het cachot gestopt. Uit de getuigenverklaringen bleek dat het niet al 
te best boterde tu.ssen de verschillende schippers. Vooral niet sinds ze voor 
de rechter werden geroepen. 
Na anderhalf jaar hechtenis kregen ze in december 1782 toestemming om met 
het particuliere keizerlijke schip Les Etats de Flandres terug te reizen naar Eu-
ropa. Harmeyer mocht zijn zestienjarige zoon Coenraad meenemen die blijk-
baar ook aan boord van de Hoogkarspel was. 
Op datzelfde moment liep zijn vrouw in Delft met de notaris door het huis 
om de boedel op te maken. Ze besloot met Kerstmis 1782 de stad te verlaten 
en naar Maassluis te gaan, waarschijnlijk naar haar dochter. Op vele, grote 
vellen noteerde notaris J.J. Goeverneur minutieus de enorme hoeveelheden 
serviesgoed in alle kasten, de 'rommeling' in de keuken, en de inventaris van 
Gerrits werkkamer met een globe, drie rolkaarten, een bakje gereedschap, 
een optica-spiegel en wat herenkleding. Ook de tuin en het tuinhuis op het 
Geldelozenpad komen aan de beurt, met onder andere vier tuinpotten, een 
regenton, een duivenhok, boomstaken en broeiramen, een schoffel, een gie-
ter, twee schilderingen, een sabel, een afgebroken ledikant en een blikken 
theebus. Het huis werd vervolgens door de notaris gesloten en verzegeld. 
Waarschijnlijk had de VOC beslag laten leggen op Harmeyers eigendommen 
met oog op een schadeclaim. 
In ieder geval zat Anna Floors in de financiële prolilemen. Ze had al voor 
enige honderden guldens goud- en zilverwerk naar de lommerd gebracht, 
waaronder het gouden horloge van Gerrit, zijn gouden broek- en schoenges-
pen en zilveren tabaksdozen. Of ze wist wat er met Gerrit aan de Kaap ge-
beurd was. weet ik niet. Haar zoon Pieter, die de heenreis meevoer als assis-
tent van zijn vader, was juist 14 november 1782 met het schip Oud Haarlem 
weer thuisgekomen in Rammekens (Zeeland). Hij was niet meegegaan naar 
China, maar had in Batavia bij schipper Arie Kikkert aangemonsterd om naar 
huis te gaan. Ook dat was door de oorlog geen vlotte reis geworden. Voor hij 
uiteindelijk thuis kwam had zijn schip bijna een jaar in het Noorse Trondheim 
gelegen. Aanvankelijk had Pieter vermoedelijk helemaal geen aanvechtingen 
voor een leven op zee, want hij was zeven jaar als secretaris de rechterhand 
geweest van de notaris G. de Heer in Maasland en vroeg kort voor de reis 
naar Indië nog het stadsbestuur een aanbeveling om zich zelfstandig te mo-
gen vestigen, maar dat verzoek werd afgewezen, zodat hij toen maar besloot 
met pa mee te gaan om zijn geluk ver van huis te beproeven. Het beviel hem 
slecht. Na de reis vestigde hij zich weer als procureur (zaakwaarnemer) ten 
plattelande in Hillegersberg. 
Een half jaar na het opmaken van de boedel kwam ook Gerrit weer thuis, zo 
goed als berooid. Hij vond zijn vrouw in Amsterdam en veilde in Delft al zijn 
uitstaande geldleningen en staatspapieren ter waarde van 13.440 gulden. 
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waarvoor hij ongeveer zo'n 12.000 gulden ving. Vermoedelijk moest hij daar-
mee zijn schulden afkopen. Op 28 augustus haalde hij de 228 gulden op die 
zijn zoon nog te goed had van de Compagnie. 

Laatste reis 

Kennelijk wist Harmeyer thuis de problemen met de Compagnie weer recht 
te praten, want hij werd opmerkelijk snel weer door de Delftse Kamer in ge-
nade aangenomen. Op 17 september 1783 kon hij weer als schipper vertrek-
ken naar de Oost, met een gloednieuw schip, De Rosenburgh, dat net in 
Delfshaven van stapel was gelopen. Harmeyer zat nog steeds in de financiële 
problemen, want in voorschot op de reis nam hij nog diverse leningen op, 
waaronder 1000 gulden bij oud-schepen Paulus van den Boogaart, tegen een 
hoge rente van zes procent. Het schip keerde twee jaar later in Hellevoetsluis 
behouden terug, maar zonder Gerrit Harmeyer. Twee dagen voor het schip 
op de heenreis Batavia ZOLI bereiken, was de schipper op 16 mei 1784 over-
leden. Hij was toen ongeveer 65 jaar. Met enkele scheepsmaten had hij de af-
spraak op schrift gesteld dat zij zijn spullen in dat geval moesten overhandi-
gen aan Jan Diederik Schrijven, Schout bij Nacht van de Compagnie in Ba-
tavia. Eén van hen, opperstuurman Wouter Verhagen, had hij zelf nog zien 
overlijden en diens spullen beschreven. 
Harmeyers boedel aan boord moet in Batavia zijn opgemaakt door baljuw Jan 
Hendrik Wiegeman, zo staat in het scheepsjournaal. 
l-;en jaar na Gerrits dood liet Anna Johanna Floors op 20 oktober 1785 het huis 
aan de Koornmarkt veilen door notaris J.J. Goeverneur. Het huis werd om-
schreven als 'ruim en commodeus, voorzien van diverse boven- en beneden-
kamers, meest behangen, een kookkeuken, kelder, zolders en nog meer .ser-
vices.' Het bracht 1825 gulden op, vrijwel hetzelfde bedrag als waarvoor Har-
meyer het 18 jaar eerder had gekocht. Koper was plateelbakker Willem van 
der Does, die op de plek van het huidige kantongerecht op de Geer de pla-
teelbakkerij dreef. Verder veilde zij twee tuinen, die aan het Geldelozenpad 
en één buiten de Waterslootse Poort. 
Zelf woonde Anna Floors op dat moment weer in Amsterdam. Uit het huwe-
lijk met Gerrit Harmeyer dat bij elkaar 17 jaar duurde, had zij enkele 'min-
derjarige uitlandige en anders toezicht behoevende kinderen' die mede-erf-
genaam van Gerrit Harmeyer waren. Veel te erven viel er echter niet. Een 
maand na de verkoop van het huis tekende Anna bij de notaris een verkla-
ring dat zij afstand deed van alle rechten op de erfenis en zich niet aanspra-
kelijk achtte voor de 'zeer vele opgekomen .schulden' van Gerrit, die het ge-
volg zijn van 'het opnemen van aanmerkelijke kapitalen en koopmanschap-
pen'. Aangezien zij niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, achtte 
zij zich daarvoor niet verantwoordelijk. 
Als J.J. Goeverneur als executeur testamentair van Harmeyer bij de VOC diens 
resterende gage in 1787 komt ophalen, is Anna inmiddels ook overleden, een 
jaar na Gerrit. 
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Karl Wilhelm Naundorff 
het laatste nieuws 

dr. J.H. Petrie 

Bijna 170 jaar lang, vanaf Naundorffs eerste optreden in de openbaarheid in 
1831, tot aan de DNA-persconferentie in Parijs op 19 april 2000, heeft de 
kwestie Lodewijk XVII - Naundorff de gemoederen in twee onverzoenlijk te-
genover elkaar staande kampen verdeeld. 
Was de Duitser (?) Karl Wilhelm Naundorff wie hij beweerde te zijn, namelijk 
de ongelukkige, maar als door een wonder uit zijn Parijse kerker ontsnapte 
zoon van Lodewijk XVI en Marie-Antoinette? Was de man, die na een aantal 
onwaarschijnlijke zwerftochten, nieuwe gevangennemingen en nieuwe ont-
snappingen in 1810 tenslotte opdook in Berlijn, dezelfde als de van 1792 tot 
1795 gevangen Franse prins? Was Karl Wilhelm Naundorff, in 1833 aangeko-
men in Parijs, om in liet land van zijn geboorte zijn rechten als legitieme ko-
ning van Frankrijk op te eisen, identiek aan Lodewijk XVII? Of was hij een 
avonturier, een geslepen bedrieger, een pathologische leugenaar, die zich zó 
overtuigend wist te presenteren, dat velen in hem geloofden en, tot de dag 

^ LODEWUK--- NAUNDORFF 
é: XVII 
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van vandaag toe, ervan overtuigd zijn, dat hij werkelijk Lodewijk XVII was? 
De man om wie het gaat, is door een vreemde speling van het lot in januari 
1845 vanuit Engeland in Delft terechtgekomen. Het is zeer de vraag of Ne-
derland inderdaad het doel van zijn reis was. Beweerd wordt wel, dat hij ver-
der had willen trekken, naar Zwitserland of naar Turkije, vermoedelijk om 
daar zijn uitvindingen op pyrotechnisch gebied aan de man te brengen. Maar 
de inbeslagneming van zijn paspoort door de Itotterdamse politie bij zijn aan-
komst in de haven, verhinderde eventuele verdere reisplannen. En toen de 
Nederlandse overheid al snel belangstelling iiegon te tonen voor zijn won-
derbaarlijke militaire uitvindingen, leek er in ons land een gouden toekomst 
voor hem weggelegd. Maar ongelukkig genoeg overleed hij al op 10 augus-
tus 1845 in zijn hotel in Delft aan de gevcjjgen van tyfus, zonder dat hij veel 
van de bepalingen in het tussen hem en het Ministerie van Oorlog gesloten 
contract had kunnen realiseren. De enige toepassing van zijn roemruchte 
'bombe Bourbon' vond plaats in 1864, toen Nederlandse oorlogsschepen elf 
van deze projectielen afschoten tijdens een actie in de Straat van Simonoseki 
bij Japan. Over het resultaat is niets bekend. 
Naundorff heeft tot zijn dood staande gehouden, dat hij Lodewijk XVII was. 
Ik heb in mijn proefschrift en door middel van vergelijkend DNA-onderzoek, 
uitgevoerd door prof.dr. J.J. Cassiman te Leuven, gemeend te kunnen bewij-
zen, dat dat niet het geval is. 
In het onderstaande artikel vindt de lezer een aantal Naundorff-aspecten, die 
ik pas na de publicatie van mijn proefschrift, in 1995, op het spoor ben ge-
komen, maar die mijn conclusies uit dat jaar alleen maar versterken. 

Tijdens het historisch onderzoek dat ik in de jaren 1984 - 1995 ten dienste van 
mijn proefschrift heb verricht, bleken alle zgn. 'harde' bewijzen (overeen-
komst in lichaamskenmerken, gelijkenis met de Bourbons resp. de Habs-
burgs, Naundorffs kennis' van details van het hofleven in Versailles vóór 1789 
enz.), waaruit de Naundorffisten tot een identiteit tussen Naundorff en Lode-
wijk XVII meenden te kunnen besluiten, óf niet te kloppen óf gemakkelijk te 
weerleggen. Het voert te ver daar in dit artikel opnieuw op in te gaan. Laat 
ik alleen dit zeggen, dat bij de groep van ultra-conservatieve en ultra-katho-
lieke ex-hovelingen van Lodewijk XVI die zichzelf 'sun'ivantisten' noemden 
(= gelovenden in de overleving van de koningszoon), en bij wie Naundorff 
voornamelijk erkenning vond, de wens de vader van de gedachte was: zij 
konden eenvoudig niet leven met de gedachte dat de legitieme dynastie van 
het Ancien Régime was uitgestorven en dat sinds 1830 een usurpator (Louis-
Philippe), steunend op de in hun ogen goddeloze liberalen, de troon van 
Frankrijk bezette. Hun enkel terugverlangen naar restauratie van de prerevo-
lutionaire eenheid van Troon en Altaar, naar de door God zelf gewilde orde, 
tastte hun kritisch vermogen, waar het ging om het toetsen van iemand die 
zich opwierp als pretendent, niet weinig aan. Zij waren maar al te graag be-
reid in de eerste de beste die ook maar enigszins aan hun 'criteria' voldeed, 
de wederopgestane Lodewijk XVII te erkennen. 
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Het 'overleven' van Lodewijk XVII staat in de geschiedenis niet alleen. Tal-
loos zijn de gevallen waarin hele bevolkingsgroepen de dood van een grote 
oF geliefde vorst niet konden aanvaarden. Men denke slechts aan Nero, Fre-
derik Barbarossa, Waldemar van Brandenburg, Sebastiaan van Portugal, Frans 
van Valois, Dimitri van Rusland, tsaar Alexander I, Napoleon, het geval-Ana-
stasia en, in onze tijd zelfs, aan de 'koning' van de rock and roll, Elvis Pres-
ley. 
De 'erkenning' van Naundorff door hen die daar belang bij hadden, is dus 
een terugkerend historisch fenomeen, en om die reden meen ik te mogen 
zeggen, dat er op die erkenning dus nogal wat valt af te dingen. 

De rol van mr. H.J. van Buren bij Naundorffs erkenning in Nederland; 
het Huis Oranje en de kwestie-Naundorff 

Hetzelfde valt te zeggen over de zogenaamde erkenning door koning Willem 
H en latere vcjrsten uit het Huis Oranje. Volgens het verhaal zou burgemees-
ter mr. H. van Berckel van Delft zich na het overlijden van Naundorff op 10 
augustus 1845 naar Den Haag hebben gespoed, om met de koning en/of de 
minister van Justitie, jhr. M.W. de Jonge van Campens Nieuwland te overleg-
gen, of Naundorff als Lodewijk XVII de Bourbon in het overlijdensregister van 
Delft kon en mocht worden ingeschreven. In het Koninklijk Huisarchief noch 
in het betreffende dossier van het ministerie van Justitie in het Rijksarchief te 
Den Haag zijn documenten bewaard, waaruit een eventuele toestemming van 
koning of mini.ster zou kunnen blijken. Ook in het familie-archief Van Berckel, 
aanwezig in het Gemeentearchief van Delft, bevindt zich geen enkel stuk dat 
op enige bemoeienis van de burgemeester met Naundorff duidt. Terug te vin-
den is slechts een brief d.d. 8 november 1950 van de toenmalige gemeente-
archivaris van Delft, dr. D.P. Oosterbaan, aan de burgemeester van Noordwijk, 
mr. G.F.'W. van Berckel, nazaat van H. van Berckel, met het verzoek de fami-
lietraditie, begonnen in 1845, te bevestigen. Uit een tweede brief van Ooster-
baan, van 16 november 1950, blijkt dat zijn eerste is beantwoord, maar de ant-
woordbrief ontbreekt in het archief Evenmin is een verslag van het onder-
houd met Van Berckel, waar Oosterbaan op 16 november om vraagt, tenig te 
vinden. 
Zowel de toestemming van Willem II en/of jhr. De Jonge als de actie van de 
burgemeester berusten dus op mondelinge overlevering, en het is m.i. ook 
wel duidelijk wie de bron is van die overlevering. 

De aangifte van het overlijden van Naundorff geschiedde door zijn oudste 
zoon en zijn secretaris, de Franse advocaat Modeste Gruau. Maar op de ach-
tergrond was nóg een advocaat aanwezig, de Rotterdammer mr. H.J. van Bu-
ren. Deze Hendrik Jacobus van Buren had zich in de korte tijd dat Naundorff 
in Nederland verbleef, ontwikkeld tot een waar voorvechter van zijn cliënt, in 
wie hij de belichaming zag van zijn conservatieve politieke idealen. Van Bu-
ren is tijdens en na het sterven van Naundorff voortdurend bij de getroffen 
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De overlijdensakte van "Charles Louis de Bourbon, Hertog van Normandie (Lodewijk 
de Zeventiende) bekend geiveest zijnde onder de namen van Charles Gtiillanme 
Naundorff' (Gemeentearchief Delft) 

familie aanwezig geweest. Hij organiseerde de begrafenis, hij hield - in het 
Frans - de grafrede. Ligt het niet voor de hand aan te nemen, dat hij de beide 
Fransen, die geen woord Nederlands begrepen en nog maar net in Nederland 
waren aangekomen, heeft geassisteerd bij het doen van de aangifte, en dat 
hij de ambtenaar van de burgerlijke stand, wethouder D. van Koetsveld, met 
zijn juridische autoriteit of geslepenheid eenvoudig heeft overrompeld? 
Vervolgens heeft - ik zet de redenering nog even voort - Van Buren monde-
ling (hij heeft zich er wel voor gehoed documenten te noemen, omdat die er 
eenvoudig niet waren) rondgestrooid, dat Willem II (en na diens overlijden 
in maart 1849 lag de weg daar helemaal voor vrij) hoogstpersoonlijk en na 
overleg met Van Berckel toestemming had verleend tot de officiële benaming 
van Naundorff, en wel op grond van geheime informatie waarover de koning 
beschikte. 
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Via de omweg-Van Buren is het verhaal vervolgens in de familie Van Berckel 
terechtgekomen, die blijkbaar zonder nader onderzoek heeft aangenomen, 
dat het overleg tussen hun voorvader en de koning inderdaad had plaatsge-
had. 

Hoe kom ik bij deze hypothese? Welnu, in 1854 verscheen bij de uitgever P.C. 
Hoog in Rotterdam (Van Burens woonplaats!) de oorspronkelijk door Gruau 
in het Frans geschreven biografie van Lodewijk XVII-Naimdorff in een ver-
taling onder de titel: Leven en Lotgevallen van Lodewijk XVLL, laatste wettige 
koning van Frankrijk. De vertaling is anoniem en bevat veel toevoegingen die 
in het origineel van Gruau niet te vinden zijn. maar duidelijk is, dat de vertaler 
(1) een verdediger is van Naundorff; 
(2) het belangrijk vond de rechtmatigheid van Naundorffs aanspraken in Ne-

derland bekend te maken; 
(3) een grote kennis had van de zaak, en 
(4) over een zeer ontwikkeld Nederlands beschikte. 
Alles bij elkaar gevoegd, lijkt het mij zonneklaar, dat de vertaler niemand an-
ders is dan Van Buren. 
Dat Willem II noch een mini.ster ooit is gemengd in de postume naamgeving 
van Naundorff, blijkt ook overduidelijk uit de laatste bladzijden van het boek. 
Op blz. 319 wordt - zeer beknopt - de begrafenis van Naundorff beschreven. 
Geen klaroengeschal over een koninklijke of ministeriële erkenning van de 
prins, welke erkenning bij het verschijnen van het boek toch al negen jaar ge-
leden was afgekomen. In het kader van de wereldgeschiedenis slechts deze 
mededeling: "Men [nienl] heeft ons verzekerd, dat de diplomatie [de diplo-
matic! het afsterven van den Prins aan verscheidene Gouvernementen, vooral 
aan dat van Frankrijk, bericht heeft". In werkelijkheid waren slechts de Ne-
derlandse gezanten in Berlijn, Parijs en Londen, die in 1845 uiterst negatieve 
rapporten over Naundorff naar de Nederland.se regering hadden gezonden, 
van het overlijden op de hoogte gesteld. 
Als bijlage volgt dan in het boek nog de Delftse akte van overlijden, ingeleid 
met de woorden: "Ten besluite hier de akte van overlijden, gelijk zij opge-
maakt is op machtiging van de geraadpleegde hooge autoriteiten". Hoge au-
toriteiten, jawel, maar als hieronder de koning of een minister zelf zouden 
moeten worden verstaan, zou Gruau/Van Buren deze toch wel triomfantelijk 
naar voren hebben geschoven. Het is evident, dat de schrijver vermelding van 
én de een, én de ander een beetje al te riskant vond en zich maar liever ver-
school achter het niemand noemende 'hooge autoriteiten'. 

Het moge duidelijk zijn, dat de 'erkenning' in Nederland van Naundorff het 
werk is geweest van één partijganger en mystificateur, de Rotterdamse advo-
caat mr. H.J. van Buren. 

Dat de Nederlandse overheid nooit is overgegaan tot een officiële erkenning 
van Naundorff als een Franse prins van den bloede, wordt nog eens beve.s-
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tigd door de formaliteiten 
rondom het huwelijk van Naun-
dorffs tweede dochter, Marie-An-
toinette (1829-1893) met W.S. 
van der Horst, in 1855 te Breda, 
waarbij de ambtenaar van de 
burgerlijke stand haar geboorte-
akte niet wilde aannemen, om-
dat die akte haar van een aantal 
adellijke titels voorzag, die als 
ongeldig werden aangemerkt. 
Men nam zijn toevlucht tot een 
akte van bekendheid of notorië-
teit, waarin vier bekenden van 
Marie-Antoinette verklaarden, 
dat zij inderdaad de bedoelde 
persoon was. Uiteraard wordt dit 
feit in de Naundorffi.stische litera-
tuur nooit vermeld, omdat het 
een lelijke smet werpt op de 'er-
kenning door de koning' tien 
jaar eerder. 
Dezelfde handelwijze werd gevolgd in 1863, toen Naundorffs jongste zoon, 
Adelberth (1840-1887), werd ingeschreven als officier in het Nederlandse le-
ger. Om de naam 'De Bourbon' kon men op grond van de Delft.se akte niet 
meer heen, maar de minister van Justitie, mr. N. Olivier, weigerde de aan 
Adelberth in diens geboorte-akte toegekende titels over te nemen. 

Het verhaal dat koningin 'Wilhelmina persoonlijk zorg zou hebben gedragen 
voor de herbegrafenis van Naundortïs dochter Auguste-Marie-Thérèse (1835-
1908) in een eerste-klas graf op de begraafplaats aan de Soerenseweg in Apel-
doorn (sectie 266, onmiddellijk links naast de ingang), en die herbegrafenis 
zelf bekostigd zou hebben, is ook niet meer dan een mystificatie. Uit het op-
schrift aan de voet van de zerk: "Les Amis de la Survivance" blijkt duidelijk, 
wie er verantwoordelijk zijn geweest voor de herbegrafenis, en bovendien 
stond het graf op naam van een neef van de overledene, Adelberths zoon 
Henri Jean Edouard. 

Dat de door alle vorstenhuizen, behalve (zogenaamd) door het Huis van 
Oranje, genegeerde koningsfamilie-zonder-kroon ondanks die Oranjegunst 
toch nooit is uitgenodigd voor officiële gelegenheden, van wat voor aard ook, 
ten paleize, noch bij familieaangelegenheden als geboorte, doop, huwelijk of 
overlijden in kennis is gesteld, bewijst nog eens ten oven'loede, dat de zo vu-
rig gewenste en even fel verdedigde 'erkenning' niet meer is dan een wassen 
neus. 

Mr. HJ. 1(1)1 Biiroi. 
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De zogenaamde erkenning door de graaf van Chambord 

Deels ontleend aan: J.van Haastert, "Breda in de slrijd om de Franse koningstroon," Weten-
schap/jL'lijke Tijdingen 37 nr3 (1978): 167-182, Gemeentelijke Archiefdienst, Breda (geba-
seerd op de politierapporten 29/2 - 11/3 1872). 

Hetzelfde geldt ook voor een andere hoeksteen in de 'argumentatie' van de 
Naundorffisten, namelijk de zogenaamde erkenning van Naundorff door de 
graaf van Chambord (1820-1883). 
Chambord was als het iieroemde 'enfant du miracle' geboren in 1820, enige 
maanden na de moord op zijn vader, de due de Berry, door Loiivel. Met zijn 
geboorte leek de troonsopvolging in de legitieme lijn voor Frankrijk gega-
randeerd. Na de troonsovername echter door Louis-Philippe in 1830 bracht 
de graaf zijn hele verdere leven in ballingschap door, meest in Oostenrijk, 
waar de Bourbons een goed bij "Wiener Neustadt bezaten. 
Tijdens een rit te paard in 1858 zou hij aan een zekere markiezin Maleissye-
Osmond (welke precies wordt in de Naundorffistische literatuur niet vermeld) 
hebben toevertrouwd, dat Lodewijk XVII niet in de Temple was overleden, 
maar zou zijn getrouwd en kinderen zou hebben gehad, en dat hij zelf dus 
niet meer dan een jongere loot aan de roemruchte stam der Bourbons was. 
Hij zou haar vervolgens uitdrukkelijk hebben verzocht, deze confidentie ge-
heim te houden tot na zijn dood. 
Tegen deze legende moet het volgende worden ingebracht: 
(1) Mevrouw Maleissye heeft vergeten te vragen, of de balling deze uiterst be-
langrijke bekentenis op papier wilde vastleggen; het betreft hier dus weer niet 
meer dan een mondelinge traditie. 
(2) Chambord heeft blijkbaar met geen woord over Naundorff gssproken. 
(3) Waarom heeft de markiezin gewacht tot 1905 (gesteld dat ze toen nog 
leefde: zoals gezegd, het is niet duidelijk om welke markiezin Malei.ssye het 
precies gaat), 22 jaar na de dood van Chambord, met het wereldkundig ma-
ken van haar geheim, en waarom heeft ze dat alleen ten overstaan van Otto 
Friedrichs gedaan, een notoir Naundorffist, die (uiteraard) niet de moeite 
heeft genomen het hem toevertrouwde door anderen uit de bron zelf te la-
ten verifiëren? 
(4) Het testament van de comte de Chambord biedt helaas geen vervolg op 
de ontboezeming uit 1858; de familie Naundorff wordt in het document met 
geen woord genoemd. 

Dit alles pleit al sterk tégen de door de Naundorff-aanhang geclaimde erken-
ning. In werkelijkheid blijft er niets van over, omdat de houding van Cham-
bord tegenover de familie hekend is. 
De graaf is tweemaal in Nederland geweest: in 1859 en in 1872. In 1859, als 
gast van Willem III gehuisvest op Sonsbeek bij Arnhem, wachtte hij op neu-
traal grondgebied de afloop van de oorlog tussen Frankrijk en Oostenrijk af 
Er is toen geen ontmoeting geweest tussen Willem III en zijn gast. Overigens, 
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Ill I9ü-i werd i\aiiNd(iiJJs graj' voor de eerste maal geopend voor luider miderzoek.. Op 
deze foto zien we in het midden (in uniform) Lt. Henri de Bourbon, kleinzoon van 
Naundorff (Foto: (iemeentearcbief Delft). 

Willem III en koningin Sophie waren Bonapartistisch gezind, waarbij een rol 
kan hebben gespeeld, dat een tante van Sophie gehuwd was geweest met Na-
poleons broer Jéróme. 
Ook met de weduwe van Naundorff, haar moeder en Naundorffs kinderen, 
die toen in Breda woonden, heeft overduidelijk geen ontmoeting plaatsgehad. 
Na de nederlaag van Napoleon III tegen de Duitsers in 1870 leken de kansen 
op een troonsbestijging in Frankrijk voor Chambord gunstiger dan ooit. Van 
Oostenrijk reisde hij in 1872 uitgerekend naar... Breda, om van daaruit con-
tact te houden met de ontwikkelingen in zijn land. Volgens de Naundorffis-
ten had de hernieuwde keuze voor Nederland een dubbele reden: allereerst 
wilde de graaf de bemiddeling inroepen van Willem 111 om hem op de Franse 
troon te helpen (men kan zich met recht afvragen: wat kon/wilde Willem 111 
daaraan toe of af doen?) en ten tweede zocht hij in Breda contact met zijn on-
gelukkige verwanten. 
Nu, dat contact is er, evenmin trouwens als met Willem 111 - ten tweeden male 
- niet geweest. Zelfs de Naundorffisten hebben dat niet kunnen ontkennen, 
maar redden zich uit de impasse door te beweren, dat het vorstelijk perso-
nage 24 uur lang in afzondering op zijn hotelkamer had doorgebracht, om 
voor zijn onfortuinlijke familieleden, twee straten verderop, te bidden. Bron: 
de hoteleigenaar! 
Wat wèl is gebeurd, is het volgende: Chambord had op 29 februari 1872 zijn 
intrek genomen in hotel De Kroon aan de Boschstraat, waar hij dagelijks zijn 

124 



Franse relaties voor overleg ontving. Ondanks een telegram van Thorbecke, 
toen minister van Binnenlandse Zaken, geen ruchtbaarheid te geven aan de 
aanwezigheid van de hoge gast in de stad, ging diens verblijf natuurlijk toch 
als een lopend vuurtje door Breda. Het ging ook niet voorbij aan Gruau, die 
zich al op de avond van de 29e februari naar het hotel spoedde om daar een 
pakje voor Chambord af te geven. Het pakketje bevatte twee boeken van zijn 
hand, waarin de rechten van Naundorff vurig werden verdedigd: La Vérité au 
due de Bordeaux (titel die Chambord aanvankelijk had gevoerd) uit 1859 en 
het zojuist voltooide La Branche ainée des Bourbons devanl la Justice. De vol-
gende dag, 1 maart, volgde er een lange brief, op 7 maart afgedrukt in de 
Breda,sche Courant. Die brief heeft zijn bestemming nooit bereikt. Al direct na 
ontvangst van de beide boeken had Chambord opdracht gegeven, geen uit 
Breda aan hem gerichte pakjes of brieven meer aan te nemen... 
Gruau liet vervolgens in machteloze woede overal in de stad affiches aan-
plakken, waarop tegen het gedrag van de comte protest werd aangetekend. 
Maandag 11 maart nam het Fran.se gezelschap de trein van 10.15 uur naar 
Keulen, vanwaar het verder reisde, terug naar Oostenrijk. 

De vaardigheid, waarmee - opnieuw - de Naundorffs en hun aanhang een 
door hen zelf veroorzaakt incident laten uitgroeien tot een officiële 'erken-
ning', mag niet nalaten onze bewondering op te wekken. 

•Van SUezische afkomst? 

Bladerend, enige tijd geleden, in de twee dikke delen documentenverza-
meling over Naundorff door Georges de Manteyer (1926), viel mijn oog op 
een document (nr. DXXXVII), dat ik tot dan toe steeds over het hoofd had 
gezien. Het betrof de verklaring, gedateerd 7 juni 1836, van een medegevan-
gene van Naundorff tijdens diens hechtenis in Brandenburg wegens valse-
munterij (1824-1828). 
De betreffende medegevangene, de jood Salomon Wohlauer, had op 31 mei 
1836 in een Duitse krant een artikel gelezen over het verblijf van de zoge-
naamde zoon van Lodewijk XVI in Frankrijk en daarin zijn gevangenismaatje 
van aiim acht jaar geleden herkend. Voor Wohlauer reden om naar de Ber-
lijnse politie te stappen en daar een verklaring af te leggen. 
Daarin zegt hij, dat hij van 1827-1828 de gevangenschap van Naundorff had 
gedeeld, dat deze in de slotenmakerij van de gevangenis te werk was gesteld, 
en dat Naundorff hem meerdere malen had verteld, uit de omstreken van 
Grünberg (momenteel Zielona Gora) in Silezië geboortig te zijn. 
Dat Naundorff zijn gevangenschap met een jood heeft gedeeld, is zeker. In 
zijn eigen verklaringen voor de onderzoeksrechter maakt hij daar eens dan 
meer melding van. Zijn joodse medegevangene zou hem in de gevangenis het 
boeventaaltje van het gilde der ketellappers hebben geleerd. Alleen heet de 
jood bij Naundorff niet Wohlauer maar Suppe (dat kan een bijnaam zijn ge-
weest - vgl. het Nederlandse 'soepjood' - of er is sprake geweest van een 
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tweede joodse medegevangene, die Naundorff niet noemt). 
De verklaring van Wohlauer wekt de indruk betrouwbaar te zijn. Welk belang 
zou hij erbij hebben te liegen? Bovendien hebben we hier een verklaring uit 
de eerste hand, een zeldzaamheid in de geschiedenis van Naundorff: de 
weergave van een verhaal van Naundorff zelf tegenover een medegevangene, 
waarvan het ook moeilijk is in te zien, waarom hij in zo'n vertrouwelijke si-
tuatie van bajesklanten onder elkaar zou hebben gelogen. 
In ieder geval leek het de moeite waard het Silezische spoor van Naundorff 
verder te volgen. Daarbij ging het om het opsporen van de doopboeken van 
de Lutherse kerk van Grimberg en de 13 omringende Lutherse gemeenten, 
die daaronder vielen. In het Centraal Genealogisch Archief te Leipzig, waar-
heen alle kerkelijke archieven uit de voormalige Duitse gebieden in Polen na 
1945 waren overgebracht, ontbraken echter van de betreffende gemeenten de 
jaren 1775-1785, waarin Naundorff naar redelijk vermoeden geboren zou kun-
nen zijn. Oorlogshandelingen, verwaarlozing, of wat voor oorzaak c:)ok kun-
nen daar debet aan zijn geweest. Een brief van de directeur van het Ge-
meentearchief van Zielona Gora, dr. Tadeusz Dzwonkowski, leerde mij, dat 
ook daar niets van wat ik zocht was bewaard. 
Vermoedelijk zal dus nooit met zekerheid zijn vast te stellen, of Naundorff in-
derdaad uit de omgeving van Zielona Gora afkomstig was, maar de waar-
schijnlijkheid.sgraad is wel erg hoog, omdat Naundorff zelf de bron is van dit 
gegeven en er moeilijk redenen vallen te ontdekken, waarom hij, anders dan 
zijn gewoonte was, in dit geval zou hebben gelogen. Toen hij na afloop van 
zijn detentie de rnarke Brandenburg moe.st verlaten, zocht hij zijn oude om-
geving weer op: Crossen (sinds 1945 Krosno Ordzanskie) ligt op slechts 37 
kilometer van Zielona Gora. 

Naundorff als Lodewijk XVII: product van religieuze manipulatie 
Ten dele ontleend aan C.Guillet, IM niiiieiii c/e Dien, apparitions, prophéties el miracles sous 
la Reslauralion (Parij-s 1994) 

De 19de eeuw is voor katholiek Frankrijk de eeuw van de Mariaverschij-
ningen. Een gerespecteerd ziener' uit het begin van de 19de eeuw was Tho-
mas Martin, een eenvoudige landbouwer uit Gallardon bij Chartres. Zijn eer-
ste visioen dateert van 15 januari I8I6, toen hij, bezig zijnde mest te ver-
spreiden op zijn akker, plotseling oog in oog stond met een lichtende ge-
stalte, gehuld in een lange gouden regenmantel en met een zwarte hc^ge hoed 
op, die hem de opdracht gaf naar de koning (Lodewijk XVIII) te gaan om die 
mee te delen, dat zijn leven gevaar liep, dat boze mensen het op de val van 
zijn regering voorzien hadden, dat hij de zondagsheiliging verplicht moest 
stellen evenals de Vasten, de boetedoening etc. etc. en dat, indien dat niet 
zou gebeuren, Frankrijk opnieuw door zware plagen getroffen zou worden. 
Daarop zweefde de gestalte - die zich in latere verschijningen bekend zou 
maken als de aartsengel Rafael - een weinig omhoog en loste op in de lucht, 
waarbij de ceintuur van zijn gouden mantel het langst zichtbaar bleef 
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Ter gelegenheid van het onderzoek in 1904 werd er van 7 7 juni tot 2 juli van dat 
jaar in de Sociëteit Standvastigheid aan de Oude Delft een tentoonstelli)ig over 
Naundorff gehouden. Op deze foto de organisatiecommissie. Staand v.l.n.r. C.F. Gi/'s-
herti Hodenpijl, Van Everdingen, gemeentearchivaris dr. G. Marre, en de stadsarchi-
tect M.A.C. Hartman; zittend v.l.n.r. M.G. Wildeman, W. Baron Snouckaert van 
Schauhurg en Quarles. (Foto: Gemeentearchief Delft). 

2 April 1816 had Martin, na ruim een maand in een inrichting voor krankzin-
nigen opgesloten te zijn geweest, dankzij bemiddeling van een aanhanger 
een onderhoud onder vier ogen met Lodewijk XVIII. De koning deed alsof 
hij Martins profetieën uiterst serieus nam. bezwoer hem de zaak onder hen 
beiden te houden, en hield zo voor zichzelf de weg vrij met de dreigementen 
van Martin verder niets te doen. 
29 Juni 1825, bijna een jaar na de dood van Lodewijk XVIII, kwamen er aan-
vullende visioenen: Lodewijk XVIII en zijn broer Karel X (regering 1824-1830) 
hadden de Franse troon ten enen male onrechtmatig bezet. Deze behoorde 
toe aan Lodewijk XVII, de ontsnapte wees van de Temple, die zich ergens in 
Europa verborgen hield. Alleen de wederkeer van de verloren koning kon de 
toorn van God over Frankrijk stillen en het land het definitieve herstel tenjg-
geven, waarnaar de gelovige onderdanen zozeer verlangden. 
Wat lag meer voor de hand, dan toen Naundorff in Parijs verscheen, de mach-
tige profeet, die inmiddels ook, zij het achteraf, de moord op de due de Berry 
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had voorspeld (één van de 'kastijdingen Gods' voor Frankrijk), met de pre-
tendent te confronteren? De ontmoeting had plaats op 22 september 1833, en 
het eenvoudige 'Bonjour, mon Prince', waarmee Martin de zojuist uit zijn 
slaapje ontwaakte vorst tegemoettrad, en zijn al even lapidaire verklaring: "Hij 
is het, er is geen ander", vormden voor de talrijke omstanders meer dan vol-
doende bewijs, dat hier de Voorzienigheid zelf hun ware koning had 
aangewezen. Geen enkel bewijs van het tegendeel zou hen, toen en in later 
tijd, nog van hun geloofsovertuiging kunnen aflirengen. 

Martin heeft maar één keer over Naundorff geprofeteerd. Een paar maanden 
na de ontmoeting met zijn 'vorst' overleed hij, mei 1834. 

Het DNA-onderzoek 1988-1998 e n 1999-2000 

De beide DNA-analyses van het haar en bot van Naundorff, haar en bloed 
van vrouwelijke leden van het Huis Habsburg en tenslotte van het hart van 
Lodewijk XVII zijn uitvoerig in de media aan de orde geweest, reden waarom 
ik er hier kort over wil zijn. Het interessantst zijn op dit moment eigenlijk de 
reacties van de Naundorff-partizanen resp. van de survivantisten in het alge- | 
meen op het onderzoek. Welnu, die zijn, zoals op grond van het historische | 
gedeelte van dit artikel te vePA-achten was, negatief; het Survivantisme/ 
Naund(5rffisme is tenslotte een geloof, dat als zovele geloven op gespannen 
voet staat met op wetenschappelijke wijze verkregen resultaten. 
Een korte samenvatting: uit het haar van Naundorff, bewaard in het Ge-
meentearchief van Delft sinds zijn opgraving in 1950, kon prof.dr. J.J. Cassi-
man in Leuven, die het onderzoek uitvoerde, helaas geen bruikbaar DNA ex-
traheren; daarvoor was het te zeer verteerd en beschadigd. Het opperarm-
been van Naundorff, dat ik na veel moeite terugvond in het Gerechtelijk 
Laboratorium in Rijswijk, leverde daarentegen, ook bij herhaling, een zeer 
duidelijke en ondubbelzinnige DNA-sequentie op, waai-van dus met zeker-
heid kon worden vastgesteld, dat dat het DNA-profiel van Naundorff was. 
De volgende stap was het vinden van geschikt vergelijkingsmateriaal. Daar-
voor werd gekozen voor het verkrijgen van organisch materiaal van Naun-
dorffs gepretendeerde familie van moederszijde: leden van het Huis Habsburg 
in de vrouwelijke lijn, omdat vrouwelijk (het zgn. mitochondriale) DNA, ze-
ker in de jaren waarin het onderzoek werd verricht, makkelijker te 'winnen' 
was dan mannelijk (nucleair) DNA en omdat het onveranderd van moeder op 
dochter wordt doorgegeven. Onderzocht werden haarlokken van Marie-An- i 
toinette (drie monsters van verschillende herkomst), van haar jong overleden 
zusters Maria Josepha en Johanna Gabriëla, van haar tantezegster koningin 
Marie-Amélie (getrouwd met Louis-Philippe), van diens dochter Louise-Marie 
(gehuwd met Leopold I van België), van diens dochter ("harlotte (keizerin van 
Mexico) en tenslotte bloed van twee contemporaine afstammelingen: ex-ko-
ningin Anna van Roemenië en haar broer prins André van Bourbon-Parma. 
•Wegens de bij Naundorff al genoemde oorzaken leverden niet alle monsters 
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het gewenste resultaat, maar met name uit de drie monsters van Marie-Antoi-
nette, die van haar beide zusters en de beide nog levenden kon overtuigend 
het DNA-profiel van de vrouwelijke Habsburgs worden vastgesteld. Prof.dr. 
O. Pascal van het Centre Hospitalier Universitaire in Nantes, die de contra-
expertise uitvoerde, kwam tot dezelfde resultaten. Gezien de op beslissende 
punten van het profiel van Naundorff afwijkende staictuur kon met zekerheid 
worden vastgesteld, dat deze laatste geen familierelatie met Marie-Antoinette had. 

Zoals gezegd, de Naundorffisten waren allerminst overtuigd: het bot had 
sinds 1950 in een onverzegelde pot gezeten, een souvenirjager had het ver-
wisseld, het had jarenlang door half Nederland gezworven, het was helemaal 
geen opperarmbeen, DNA in beenderen blijft maar 100 jaar intact, de heer Pe-
trie had prof.Cassiman omgekocht, achter het onderzoek stak een complot 
van 'vijanden' van het survivantisme enz. enz. Kortom: er was een willekeu-
rig bot onderzocht, in ieder geval een bot, dat niets met Naundorff te maken 
had. Nieuw, aanvullend en ditmaal betrouwbaar onderzoek was dringend 
noodzakelijk. 
Wel, dat aanvullende onderzoek kwam geheel onverwacht eind 1999, nadat 
de Franse historicus Philippe Delorme erin was geslaagd met toestemming 
van de due de Bauffremont, in diens hoedanigheid van president van het Me-
morial de France en eigenaar van het hart van Lodewijk XVII, de beschikking 
over dat hart te krijgen. Het orgaan was bij de sectie in 1795 van het lijk van 
de jonge prins door de patholoog-anatoom meegenomen en bewaard, in een 
tak van de Spaanse Bourbons terechtgekomen en in 1975 in de crypte van 
•Saini-Denis bij Parijs bijgezet. 
Wat niemand had verwacht, gebeurde: het hart gaf met een compleet DNA-
profiel zijn geheimen prijs (contra-expertise door prof.dr. B. Brinkmann van 
de universiteit van Munster), welk profiel bovendien 100 % overeenkomst 
vertoonde met dat van Marie-Antoinette. 
Konden de genetici niet méér constateren dan dat het hier dus een verwant 
van Marie-Antoinette betrof, het noodzakelijke aanvullende bewijs, dat deze 
verwant Lodewijk XVII en niemand anders was, werd verkregen langs histo-
rische weg: de zwerftocht van het hart tus.sen 1795 en 1975 is van stap tot 
stap gedocumenteerd en het is de verdien.ste van Philippe Delorme, dat hij 
van deze odyssee een nauwkeurige reconstmctie heeft gegeven (2000). 
Werd het hart ook al vóór de speurtocht van Delorme algemeen als authen-
tiek beschouwd, ook door de Survivantisten/Naundorffisten, mijn veronder-
stelling, dat ze nu dan toch eindelijk het hoofd in de schoot moesten leggen, 
bleek een onderschatting van hun vindingrijkheid. Al meteen na de 
persconferentie in Parijs op 19 april 2000, waarop de resultaten van het on-
derzoek bekend werden gemaakt, beweerden ze, dat het hier dan wel om het 
hart van een Hab.sburg/Bourbon ging, en ook. dat het het hart van een kind 
was, maar dat het niet het hart van de tweede zoon van Lodewijk XVI was, 
maar van diens eerste zoon (overleden in 1789). Wanneer men weet, dat het 
hart \ an dit kind, aanvankelijk in een urn bijgezet in het klooster Val de Grace 
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in Parijs, al sinds de Revolutie is verdwenen, en dat het bovendien gebalsemd 
was, wat met het onderzochte hart niet het geval was, dan is het duidelijk, 
dat hier van verwisseling geen sprake kan zijn. 
Teneinde dat onoverkomelijke bezwaar onschadelijk te maken, beweerde een 
fervent aanhanger van de heer CL.E. de Bourbon te Parijs, Philippe Boiry, die 
een paar suspecte boeken over het onderwerp heeft geschreven, dat hij en-
kele jaren geleden het hart van de eerste dauphin nog in de crypte van Saint-
Denis had gezien, en dat het sindsdien op mysterieuze wijze verdwenen was. 
(Hoe men een zoekgeraakt hait überhaupt kan onderzoeken, blijft even de 
vraag.) De heer De Bourbon zelfwas er alweer van overtuigd, dat hier sprake 
was van een complot van 'vijanden' van zijn dynastie ten gunste van de 26-
jarige Louis XX uit Madrid, due d'Anjou (de werkelijke pretendent), en dat het 
onderzoek niets bewees en je reinste oplichterij was. Voor een verslaggever 
van ne Wall Street Journal Europe (30 augustus 2000) was hij zelfs bereid 
zich gedeeltelijk te ontkleden, om de zgn. derde tepel op zijn borst te tonen, 
fysieke anomalie die alle echte Bourbons met elkaar gemeen zouden hebben, 
maar "which actually looks more like a red blotch on his che.st", tekent de 
schrijver van het artikel, Thomas Kamm, erbij aan. 
Jacques LIamann, president van het historisch studiegenootschap Louis XVII 
in Parijs, wel-survivantist-geen-Naundorffi.st, en vele van zijn leden met hem, 
zijn van mening, dat het onderzoek van het hart alléén niets bewijst; ook de 
lok haar, die in 1795 van het hoofd van hetzelfde overleden kind werd afge-
knipt en die door een hoogbejaarde particulier in een bankkluis wordt be-
waard, zou op DNA moeten worden onderzocht. Pas als het DNA van hart èn 
haar met elkaar overeen blijken te stemmen, is het bewijs geleverd, zo vindt 
hij. 

Alle tegenargumenten van nog mindere garnituur, zoals het feit dat het hart 1 
of 2 cm. lager in de bokaal hangt dan op een foto uit 1895, laat ik hier nu 
maar voor wat ze zijn. 
Algemeen is de roep om een heropening van het graf in Delft. Mijns inziens 
heeft de gemeente Delft dat tot nu toe terecht geweigerd; het geleverde be-
wijs, dat Naundorff Lodewijk XVII niet was en dat de laatste op 8 juni 1795 
in de Temple is overleden, is sluitend. En bovendien, wanneer mocht blijken, 
dat het DNA uit het nieuw-verkregen bot uit Naundorffs graf niet overeen-
stemt met het DNA van Lodewijk XVII, dan kan men al raden, wat de Naun-
dorffisten daar tegenin zullen brengen: het graf is al twee keer eerder geo-
pend (in 1904 en 1950) en dus heeft er een verwisseling van het skelet plaats-
gehad. Dat dat niet de fantasie is van een in de loop der jaren tot verklaard 
tegenstander van de Naundorff-mythe geëvolueerd, maar niettemin objectief 
gebleven onderzoeker, moge blijken uit een uitspraak van de heer De Bour-
bon in de eerder geciteerde Wall Street Journal: "Mr. de Bourbon asserts that 
the bones that were examined lin 1950] might not be those of his ancestor, 
though he's hard-pressed to explain how a possible substitution might have 
occurred". 
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Mocht het dus ooit tot een heropgraving in Delft komen, dan zullen de Bour-
bons-Naundorff van te voren schriftelijk moeten verklaren, dat het om het 
skelet van Naundorff en van niemand anders gaat. Maar misschien hebben de 
echte Bourbons en/of de Orleans vóór die tijd al met succes juridische stap-
pen ondernomen om de Delftse overlijdensakte ongeldig te doen verklaren 
en hun schaduwfamilie verplicht, de naam Naundorff weer aan te nemen. 
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