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1. Samenvatting 
In 1595 vertrokken vier Amsterdamse koopvaardijschepen met aan boord de gebroeders Cornelis en 
Frederik de Houtman voor de eerste handelsmissie naar Oost-Indië. Deze Eerste Schipvaart typeert 
de periode van maritieme verkenningen van de late 16e-eeuw, die de opmaat vormt voor de oprichting 
van de VOC en het begin van de Gouden Eeuw. Hoewel de journalen en verslagen van deze eerste 
schipvaart uitgebreid gepubliceerd zijn, is er voor zover bekend nog nooit archeologisch onderzoek 
gedaan naar de eventuele tastbare overblijfselen van deze schipvaart. Nosy Manitsa, beter bekend 
als Het Hollandse Kerkhof, is een klein eiland voor de Zuidwest-Kust van Madagaskar. Naar schatting 
twintig tot dertig Hollandse bemanningsleden zijn daar begraven, die gedurende de reis bezweken 
waren aan scheurbuik. Het onderzoeken van deze locatie geeft de unieke mogelijkheid om fysieke 
restanten terug te vinden van deze zeevarenden, te achterhalen hoe deze bemanningsleden in den 
vreemde zijn begraven en om de effecten van scheurbuik te bestuderen. 
 
Maritime Research & Consultancy (MR&C) heeft in samenwerking met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) en Bureau Monumenten en Archeologie van Amsterdam (BMA) een 
verkenning laten uitvoeren op Nosy Manitsa. Hiertoe is aan het op Madagaskar gevestigde Cinéroutes 
opdracht verleend om een bezoek aan Nosy Manitsa te brengen en verslag te doen van de reis, het 
verblijf aldaar en het eiland te documenteren. Een aantal specifieke locaties op het eiland is daarbij in 
detail bekeken. Deze verkenning is met succes in augustus 2013 uitgevoerd waarbij veel ervaring is 
opgedaan ten aanzien van de uitdagende logistiek, de verblijfsmogelijkheden en de medewerking van 
de lokale bevolking. Tijdens de verkenning heeft de lokale bevolking een door hen gevonden anker 
laten zien, dat echter modern bleek te zijn en niet te relateren aan één van de vier schepen van de 
Eerste Schipvaart. Op aanwijzingen en met hulp van de lokale bevolking zijn ook (her)begraven 
menselijke skeletdelen blootgelegd. Het betreft hier een schedel, delen van een schedel, kaakdelen, 
gebitselementen en diverse beenderen. Deze skeletdelen zijn aangetroffen op het Noordelijke strand, 
een locatie waar het Hollandse Kerkhof wordt vermoed.  
  
Nader onderzoek zal definitief moeten uitwijzen of hier ook daadwerkelijk sprake is van de Hollanders 
uit 1595. Op basis van de veelbelovende resultaten tot nu toe en de notie van de bedreiging van het 
skeletmateriaal door natuurlijke en menselijke activiteit op het eiland, is het advies om een 
wetenschappelijke expeditie te organiseren. De disciplines (maritieme) archeologie, fysische geografie 
en fysische antropologie kunnen daarbij het wetenschappelijke kader gaan vormen waarin deze 
expeditie zal worden geplaatst. Met RCE en BMA zal als eerste worden besproken hoe deze expeditie 
kan worden gerealiseerd.   
 
 

 
Afbeelding 1. Herdenkingspenning daterend rond 1900, met de portretten van Cornelis en  
Frederik De Houtman en de vier schepen onder zeil (bron: Collectie Historisch museum Deventer) 
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2. Inleiding 
Er is een groeiende internationale belangstelling voor de vroegmoderne geschiedenis van 
Madagaskar. Dit enorme eiland lag  lange tijd op de scheepvaartroutes van de West-Europese 
mogendheden naar Oost-Indië. Vooral in de late 16e-eeuw en de eerste helft van de 17e eeuw was 
het eiland een goede locatie om tussentijdse verversingen te verkrijgen gedurende de maandenlange 
reis naar Oost-Indië en terug. Uit scheepsjournalen zijn verhalen bekend van interactie tussen 
zeevarende Europeanen en de lokale bevolking en stamhoofden. Men ondervond grote culturele 
verschillen en ontdekte nieuwe flora en fauna. De beschrijvingen hiervan werden bij terugkomst in het 
vaderland gepubliceerd en door een groot publiek met interesse gelezen. Al in het begin van de 17e 
eeuw waren deze journalen van de ontdekkingen overzee en de eerste handelsondernemingen 
populair leesvoer.  
Tastbare overblijfselen bij deze verhalen zijn echter uitermate schaars en maken verificatie en 
detaillering ervan tot een uitdaging. Het meest bekend in dit verband zijn de zogeheten poststenen in 
Zuid-Afrika en Madagaskar. In rotsen en stukken steen zijn Hollandse en ook Engelse inscripties 
gebeiteld en deze geven concrete informatie over scheepsbewegingen, bemanning en in sommige 
gevallen de aanwezigheid van achtergelaten post1. Onderzoek in 2012 door Flinders University 
(Australië), de aflevering in oktober 2013 van Brieven boven Water (KRO) en bijbehorende 
documentaire over poststenen voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben dit onderwerp 
verder onder de aandacht gebracht.  
 
Het bestuderen van de gepubliceerde journalen en 
verslagen van de Eerste Schipvaart van 1595 
heeft bij de schrijvers van deze rapportage de 
vraag doen ontstaan of er ooit archeologisch 
onderzoek is gedaan naar locaties en mogelijk 
aanwezige materiële resten. Deze schipvaart is 
van nationaal historisch belang want het typeert in 
de Nederlandse maritieme geschiedenis de 
periode waarin met veel kapitaal en durf de eerste 
handelsmogelijkheden naar Oost-Indië werden 
verkend. Deze ondernemingen zijn de opmaat 
geweest voor de oprichting van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) in 1602.  
 
De eerste locatie die voor wetenschappelijk 
onderzoek in aanmerking komt is de begraafplaats 
op een afgelegen eiland voor de Zuidwest-Kust van Madagaskar, genaamd Nosy Manitsa, en in de 
journalen aangeduid als Het Hollandse Kerkhof. Het onderzoeken van een ruim vierhonderd jaar oude 
Hollandse begraafplaats in den vreemde is vanuit historisch, archeologisch en fysisch antropologisch 
oogpunt uitermate belangwekkend en verdient een eigen multidisciplinair wetenschappelijke aanpak. 
Voor zover bekend is deze locatie nog nooit eerder wetenschappelijk onderzocht en is de exacte 
plaats van de begraafplaats nochtans onbekend.  
 
Op initiatief van de (maritiem) archeologen Marco Roling, David Bouman en Mara de Groot is sinds 
juni 2013 het idee uitgewerkt om het Hollandse Kerkhof te onderzoeken en daartoe een eerste 
verkenning te organiseren naar het eiland. In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE), het Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) van de gemeente Amsterdam en de 
Universiteit van Amsterdam (UVA) is dit verder uitgewerkt. Alle partijen hebben zich positief 
uitgesproken over het initiatief en hebben hun medewerking verleend, zowel wetenschappelijk als 
financieel. Maritiem archeologisch bedrijf Maritime Research & Consultancy (MR&C) heeft de 

                                                      
1 Zie Moree 1998 p32 e.v., en Bijlsma 1927 

Afbeelding 2. Herdenkingssteen 350 jaar na dato van 
de Eerste Schipvaart (bron: foto Schreierstoren in 
Amsterdam) 
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verkenning van Nosy Manitsa in augustus 2013 voorbereid en georganiseerd. Dit is in nauwe 
samenwerking en met financiering van de RCE en BMA gebeurd. De verkenning is in augustus 2013 
door het in Madagaskar gevestigde Cinéroutes uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn in deze 
rapportage opgenomen. Deze rapportage is in eerste instantie bedoeld voor de RCE en BMA, ter 
verantwoording van de organisatie, de resultaten en de financiën van deze verkenning. Tevens is 
vooraf afgesproken dat beide partners op basis van deze rapportage meedenken over het vervolg op 
deze verkenning. Het is daarom van belang dat alle betrokkenen van dezelfde verslaglegging en gelijk 
onderzoekskader kunnen uitgaan.  
 
Hoofdstukken 1 en 2 van deze rapportage zijn samenvattend en geven inzicht in de aanleiding tot 
onderzoek naar het Hollandse Kerkhof en de stappen die zijn genomen om tot een eerste verkenning 
te komen. 
 
Hoofdstukken 3, 4 en 5 geven achtergrondinformatie over de historie van de Eerste Schipvaart en in 
meer detail hetgeen in de journalen is vermeld over het Hollandse kerkhof. Tevens wordt een beeld 
geschetst van het beschikbare kaartmateriaal en strategie van de verkenning. 
 
Hoofdstukken 6 en 7 geven informatie over de verkenning zelf, de reis en logistiek en de resultaten op 
het eiland Nosy Manitsa. Een aantal aangetroffen materiële zaken worden toegelicht en in een 
historisch kader geplaatst. 
 
In hoofdstuk 8 wordt een evaluatie gegeven van de resultaten van de verkenning, en worden 
aanbevelingen gegeven over het vervolgonderzoek. 
 
Hoofdstukken 9 en 10 tenslotte bevatten een overzicht van gebruikte literatuur en de financiële 
verantwoording van de verkenning. 

3. De Eerste Schipvaart der Hollanders in 1595 
In 1594 richtten negen kooplieden uit Amsterdam de Compagnie van Verre op om via Kaap de Goede 
Hoop naar Oost-Indië te varen en er handel te drijven. Hun gezamenlijke inleg was 290.000 gulden. 
Een deel werd bestemd voor de bouw en uitrusting van vier schepen. Een bedrag van 120.000 gulden 
was bestemd voor de inkoop van specerijen. Hiervoor waren Spaanse zilveren dukaten aangeschaft, 
diverse soorten textiel, metaalwaren en andere koopmanschappen. De verzoeken aan de Staten-
Generaal voor materiële steun werden medeondertekend door de oppercommies Cornelis de 
Houtman, de belangrijkste persoon in deze onderneming. Eindbestemming van deze reis was 
Bantam, de grootste handelsplaats in de regio, aan de punt van de noordwestkust van Java. Deze 
Amsterdamse handelsonderneming naar de Oost is de geschiedenis ingegaan als ‘De Eerste 
Schipvaart der Hollanders’. 
 
Op 2 april 1595 vertrok de vloot bestaande uit vier bewapende koopvaardijschepen2. Dit waren 
allereerst de Mauritius, met schipper Jan Jansz. Muelenaer, met 84 man, een laadruimte van 230 
lasten (1 last is circa 2 ton laadvermogen), met 6 bronzen en 14 ijzeren kanonnen. Vervolgens de 
Hollandia, ook wel aangeduid als de ‘Hollandse Leeuw’, met schipper Jan Dignums van Quadyk, met 
85 man, 230 lasten laadvermogen, met 7 bronzen en 13 ijzeren kanonnen. De Amsterdam, met 
schipper Jan Jacob Schellinger, met 60 man, met 130 lasten laadvermogen, met 6 bronzen en 10 
ijzeren kanonnen, en tenslotte de veel kleinere maar snellere Duyfken, in de journalen ook aangeduid 
als het jacht of de pinas, met schipper Simon Labertsz Mau, met 20 man, 25 last laadvermogen, met 2 
bronzen en 6 ijzeren kanonnen. 
 

                                                      
2 LIN XXV, p116 - 117 
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Aan boord bevonden zich in totaal 249 bemanningsleden, waaronder Cornelis de Houtman op de 
Mauritius, zijn broer Frederick de Houtman, de commies Gerrit van Beuningen, Willem Lodewijcksz en 
Cornelis Naso. De missie was door de eerwaarde Plancius voorzien van zeekaarten en astronomische 
instrumenten. De Enkhuizenaar Jan Huygen van Linschoten publiceerde vlak voor het vertrek van de 
Eerste Schipvaart zijn kennis over de Portugese handelswegen naar Oost-Indië in zijn Reys-gheschrift 
vande navigatien der Portugaloysers in Orienten. Een exemplaar kon nog net aan de vertrekkende 
vloot worden meegegeven. 

 
De reis verliep redelijk voorspoedig tot aan Kaap de Goede Hoop. Daarna trad er door het slechte 
eten aan boord en het gebrek aan vitamine C een desastreuze uitbraak van scheurbuik op.  
Op 12 juni werd het eerste geval van scheurbuik geconstateerd en eind juli was meer dan de helft van 
de bemanning ziek. Voorbij Kaap de Goede Hoop legde voor het eerst in de geschiedenis een 
Hollands schip aan op de zuidkust van Afrika. Tussen 4 augustus en 11 augustus 1595 verbleven de 
Hollanders daar en kwamen in contact met de lokale bevolking. Fruit en groente om scheurbuik tegen 
te gaan, hadden zij echter niet. Wel werd in de baai een overvloed aan mossels gevonden. De baai 
kreeg uiteindelijk ook de naam Mosselbaai.  
 
De vloot zeilde verder en begin september 1595 bevond ze 
zich in de buurt van het zuiden van Madagaskar. Volgens plan 
wilden de schepen via de oostkust naar de Baai van Antongil 
varen, waar het erg vruchtbaar en goed vertoeven was 
volgens de gegevens van Jan Huygen van Linschoten. Maar 
vanwege ongunstige wind en hevige stormen lukte dat niet en 
zeilde men westwaarts op zoek naar verversingen die nodig 
waren om het groeiend aantal zieken op de been te houden. 
Op 13 september 1595 kwam de vloot in donker weer en mist 
aan in de baai van Ampalaza. De volgende dag werd op 14 
september 1595 een cleijn Eylandeken aangedaan. Door de 
Hollanders werd het direct het Hollandtsch kerckhof genoemd 
of het Doode Eylandt. 3   

                                                      
3 LIN XXV, p8 

Afbeelding 3. De vier schepen van de Eerste Schipvaart, fragment van kopie naar de oorspronkelijke titelprent 
voor Houtmans Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien, 1598 (bron: Collectie 
Rijksmuseum Amsterdam) 

Afbeelding 4. De vier schepen (bron: 
prent overgenomen uit de facsimile 
uitgave van Johannes Pontanus’ 
beschrijving van Amsterdam, 1614) 
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4. Het Hollandse Kerkhof 
“Ende dit Doode eijlant leijt op 25 graeden ende15 mijnuten.”4 
 
Het Hollandse Kerkhof zou zich moeten bevinden op het afgelegen eilandje dat thans bekend staat als 
Nosy Manitsa, in de baai van Ampalaza in het zuid-westen van Madagaskar5. Een droog en nogal 
onvruchtbaar zandig eiland, waar tegenwoordig gedurende de zomermaanden enkele lokale 
vissersfamilies verblijven. 
De Hollanders verbleven ruim drie weken bij het eiland, van 14 september tot 7 oktober 1595. Er werd 
voor een aantal zieken op het eiland een tijdelijk kampje ingericht en er werden vele doden begraven, 
die bezweken waren aan scheurbuik.  
 
“Den 14. aen dit Eylant gevaren, wy vonden daer geen volc op noch versch water, noch eenige vrucht, 
noch geen verversing, dan vlogen veel Reygers op, ende ander vogels6” 
 
In elk geval vijf opvarenden, ernstig ziek van scheurbuik, werden naar het eiland gebracht ‘om de 
stank uit de schepen te krijgen’.7 Dit waren Jores van Emden, Dierck Jacopsoon van Qadijck en Pieter 
Gijsbertsoon van Wesp en verder een van Delf en een uit Westvalen.8  
 
“Zij zochten verlichting voor hun lijden door zich te voeden met krabben en gestoofd kruid en al 
vonden zij het soelaas “ternauwernood”, toch zijn zij, daar zij zich dagelijks in het gaan oefenden, 
geleidelijk wat kloeker. Het maakt den indruk, dat deze vijf scheurbuiklijders geheel uit vrijen wil op het 
eiland kwamen en er bleven; zij hadden blijkbaar zoo genoeg van het ziek zijn aan boord, dat zij liever 
in de duistere tropennacht huisden dicht bij de doode maats, die dagelijks van de schepen op het 
eiland werden begraven.9” 
 
De vijf zieken werden uiteindelijk voor vertrek op twee oktober weer aan boord gehaald10.  
 
Officieren en onderofficieren kregen, indien mogelijk, na hun overlijden een rustplaats op land11. 
Anderen werden ‘overboord gezet’ of ‘gesjeesd’, al dan niet in hun scheepskist12. Tientallen 
opvarenden van de Eerste Schipvaart stierven tussen juni en eind september. Op 3 september werd 
gemeld dat er 13 opvarenden op de Mauritius al waren overleden, 21 op de Hollandia, 4 op de 
Amsterdam, en 1 dode op de Duyfken, tezamen 39 overleden opvarenden13. 
 
Op 21 september werd de balans opgemaakt en waren vanaf de uitreis in totaal van de 249 
opvarenden al 70 overleden, waarvan alleen al 31 sterfgevallen in september14. Op 13 december was 
het aantal sterfgevallen gestegen naar 12015. In bijna drie maanden tijd waren er dus nog eens vijftig 
opvarenden heengegaan. Men was nog maar met de helft van de oorspronkelijke bemanning en er 
was nog een lange weg te gaan. 
 
  

                                                      
4 LIN XXXII, p298 
5 De geografische coordinaten zijn Z 25° 13.488' O 44° 13.360'. 
6 LIN VII, p12; LIN XXV, p125 
7 LIN VII, p18 
8 LIN XXXII, p123 
9 Mollema, p148 
10 Mollema, p163 
11 Mollema, p156 
12 Mollema, p143, Barendt Bauer stierf op de Mauritius 23 augustus 1595 en werd aldus ‘begraven’ 
13 LIN XXXII, p146 
14 Mollema, p157 
15 LIN XXXII, p11; Mollema, p183 
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Van enkele opvarenden die na hun overlijden op het Hollandse Kerkhof zijn begraven, worden 
specifiek naam en/of functie genoemd: 

• Claes Heck, de schieman16 van de Mauritius, 21 september 1595 

• een kwartiermeester van één van de andere schepen, 21 september 1595 

• een scheepstimmerman van één van de andere schepen, 21 september 1595 

• Aem Bastiaensz, de botteliersmaat van de Mauritius, 22 september 1595  

• Cornelis Buyck, het rijkeluiszoontje, op de Mauritius, 22 september 1595 

• Jan Dignumsz van Quadijk, schipper van de Hollandia, 29 september 1595, begraven op de 30ste september 159517 

 
In elk geval niet op het eiland begraven, maar in de nabijheid overboord gezet, werden: 

• Joost Worstraeten, de diamantsnijder op de Mauritius, gestorven 18 september 1595 

• Jan Dittmers op de Mauritius, 20 september 1595 

• Isbrant Jacobsen, de oppertimmerman van de Mauritius, 2 oktober 1595 

• Teunis, een bosschieter18, 2 oktober 1595 

• Jan van Emden op de Mauritius, 6 oktober 1595 

 
Voordat men bij het eiland voor anker ging waren er al tientallen bemanningsleden gestorven, en het 
lijkt niet erg waarschijnlijk dat overledenen aan boord werden gehouden op zoek naar een passende 
begraafplaats. Dat werd bij opvarenden van hoge rang wel eens geprobeerd, bijvoorbeeld bij de 
stuurman van de Hollandia genaamd Vechter Willemsz van Monnikendam, maar zijn lijk werd toch 
overboord geworpen omdat het zo stonk19. Gezien de situatie van dood en verderf die alleen maar 
verergerde, is het waarschijnlijker dat de doden zo snel als mogelijk van boord werden gehaald. Een 
goed voorbeeld daarvan is het overlijden van Cornelis Faber in de nacht van 8 oktober 1595, waarna 
de ratten al meteen een oog en zijn halve mond hadden aangevreten en enkele vingers, aldus werd 
hij dezelfde morgen overboord geworpen20.  
 
Uit de journalen is niet exact op te maken hoeveel opvarenden precies op het eiland zijn begraven 
gedurende het verblijf van ruim drie weken. Maar er wordt wel duidelijk vermeldt dat er dagelijks 
bemanningsleden stierven, die vervolgens op het eiland werden begraven. 
 
“… opt Eylandeken ghenaemt tHollandts Kerckhof, overmidts wy aldaar seer veel van ons volck 
begraven hebben, die daghelijcks ons af storven, welck ons therte seer brack.”21 
 
“… also daer veel Boodtghesellen storven, die aldaer met d’Africaensche aerde bedolven lighen.”22 
 
Op 21 september overleden zelfs drie mannen, en 22 september twee mannen. Volgens Mollema 
stierven er in september 31 personen, een gemiddelde dus van één per dag. De vloot verbleef drie 
weken bij het eiland. Een voorzichtige schatting die uitgaat van één à twee overledenen per dag komt 
daarmee uit op een verwachting van tussen de twintig en dertig opvarenden die op het Hollandse 
Kerkhof een graf hebben gekregen. Hieronder was in elk geval Jan Dignums van Quadijk, de schipper 
van de Hollandia en hoogste in rang aan boord. Zijn dood was een groot verlies voor de vloot. Hij 
werd de 30ste september op het eiland begraven, waarbij drie saluutschoten als eerbetoon werden 
gelost23. 
 
Op 16 september 1595 brak er een zware storm los. De Duyfken en twee sloepen waren die dag naar 
het vasteland gevaren om te onderzoeken waar een waargenomen rookwolk vandaan kwam. De bij 

                                                      
16 Officier aan boord van een zeilend zeeschip, die met toezicht op de tuigage (van het voorschip) belast was. 
17 LIN VII, p17; LIN XXV, p127 
18 Een bosschieter bedient een kanon aan boord van een schip 
19 Mollema, p185; De stuurman overleed op 10 januari 1596 
20 LIN XXXII, p169; Mollema, p166 
21 LINVII, p17 
22 LIN XXV, p8 
23 LIN XXXII, p123 
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het Hollandse Kerkhof voor anker liggende schepen Mauritius en Hollandia hadden de storm goed 
doorstaan. Echter, van de Amsterdam was een ankerkabel gebroken en moest er een plechtanker en 
dagelijks anker worden gebruikt om te voorkomen dat het schip op drift raakte24. Het is dus goed 
mogelijk dat  er op de rede (ankerplaats) van het eiland in elk geval een anker van de Amsterdam op 
de bodem is achtergebleven. 
 
Nadat de schepen vanaf 7 oktober verder noordwaarts waren gevaren en bij de baai van St. Augustin 
verversingen hadden ingenomen, zeilden ze zuidwaarts en passeerden rond de 15e of 16e december 
1595 op afstand het Hollandse Kerkhof. In de journalen wordt daar amper melding van gemaakt en ze 
hebben het eiland zeer waarschijnlijk niet meer aangedaan25. Voor zover bekend zijn er daarna geen 
bezoeken van Hollanders meer geweest aan het eiland, ondanks dat het op een aantal kaarten uit de 
17e en 18e eeuw als markante plaats vermeld staat26. 

5. Cartografie en geografie 
Eén van de vroegste publicaties over de Eerste Schipvaart is die van Willem Lodewyksz, opvarende 
van de Amsterdam. In deze publicatie uit 1598 is een kaart van Madagaskar opgenomen, waarop in 
iets meer detail het Hollandse Kerkhof is weergegeven (zie afbeelding hieronder)27.  Naast het eiland 
St. Marie, de baai van Antongil, en de haven van St. Augustin, is hier het Hollandse Kerkhof afgebeeld 
in de linkeronderhoek van de kaart.  
 

 
Afbeelding 5. Kaart van Madagaskar (en uitvergroting) uit het in 1598 gepubliceerde verslag van de Eerste 
Schipvaart door Willem Lodewyksz (bron: prent overgenomen uit Linschoten Vereniging deel 7) 
  
De legenda bij het Hollandse Kerkhof luidt: 

A. Daer wy eerst gheset laghen. 
B. tEylandt, tHollandse Kerkhof ghenaemt. 
C. Den Inwijck vant soete water. 

 
Volgens de historische bronnen ligt het eiland ongeveer 7,5 km ten noordwesten van de 
vooruitstekende klippen die ongeveer drie kilometer in zee strekken28. De aangeduide afstand tot het 
eiland is overigens ietwat grof geschat, aangezien de kortste afstand tegenwoordig zo’n 10 km 
bedraagt. 
 

                                                      
24 LIN VII, p13 
25 Mollema, p183 
26 Bijvoorbeeld een kaart van Blaeu uit 1663, en daarop gebaseerde kaarten uit 1670 en 1671, en Valentijn deel I uit 1724 
27 o.a. LIN VII, kaart II, blz. 10 
28 LIN VII, p11; Er wordt gesproken over ‘omtrent een mijl’. Hiermee wordt een geografische mijl bedoeld, die in de 17e 

eeuw ongeveer 7,5 km bedroeg 
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“Onder Hollandsch Kerkhof vond de pinas den 14en September een beschutte reede, de vloot 
verzeilde daarheen…”29 
 
De exacte plaats van de rede (ankerplaats) wordt in de historische bronnen niet gegeven, maar 
gezien de vorm van het eiland, de stromingen en de huidige ankerplaatsen is het waarschijnlijk dat 
hier de noordwestkant wordt aangeduid waar dichtbij het strand geankerd kan worden. 
 
Uit het in 1598 gepubliceerde journaal van Jacob Jansz. Kackerlack, de stuurman van de Hollandia,  
komt een kaart van de baai met het eiland (zie afbeelding 6), met de volgende bijgedrukte teksten30: 

1. Dit Eylandeken hebben wy den naem ghegeven van het Hollantsche Kerrck-hof / om dat Ian 
Dignums daer begraven leyt/ende meer andere 

2. Ende hier quam de Jacht weder op vijf vadem door  lopen over t Rif 
3. Dit is mede een Steen banck/en zijn daer binnen door gheloopen 
4. Dit is een Steen rif 
5. Dit is de Caep Sant Iusta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het huidige satellietbeeld van de baai van Ampalaza laat de overeenkomsten met voorgaande kaarten 
duidelijk zien. Het eiland zelf ziet er op het oog nog steeds onbewoond uit, maar er zijn wel duidelijk 
structuren te zien die zijn aangelegd. Om er achter te komen hoe het eiland ter plaatse er 
tegenwoordig uitziet, was een kleinschalige verkenning een voor de hand liggende eerste stap. 

  

                                                      
29 Mollema, p148 
30 LIN XXV, p155 

Afbeelding 6. Kaart van de baai van Ampalaza, zoals opgenomen in de gedrukte journalen van de reis in 1598  
(bron: prent overgenomen uit Linschoten Vereniging deel 25) 

Afbeelding 7 Satellietbeeld van de baai van Ampalaza (bron: Google Earth) 
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6. Verkennend bezoek Nosy Manitsa 
In juli 2013 is contact gezocht met Coen Oldenhof, een in Antananarivo woonachtige Nederlander en 
eigenaar van Cinéroutes, een videoproductie-bedrijf en reisorganisatie. Het bedrijf heeft jarenlange 
ervaring in het ondersteunen van filmcrews, en heeft een uitgebreid netwerk van Malagese partners. 
Hierdoor is het bedrijf in staat de organisatie en logistiek te verzorgen van specialistische expedities in 
Madagaskar, een land in ontwikkeling, met een uitdagende infrastructuur en een bijzondere cultuur. 
 
MR&C heeft aan Cinéroutes de opdracht gegeven om een verkenning uit te voeren. Cinéroutes is 
daadkrachtig te werk gegaan en is afgereisd naar Nosy Manitsa, om verslag te doen van de logistieke 
aspecten en in beeld te brengen hoe het eiland er tegenwoordig uitziet. Voorafgaande aan deze 
verkenning zijn in onderling overleg afspraken gemaakt over de uitvoering, over de doelstellingen van 
de verkenning, de gewenste concrete resultaten en het budget. 
 
De volgende doelstellingen (hier samengevat) zijn voorafgaand geformuleerd en met RCE en BMA 
afgestemd: 
- informatie verzamelen over de algemene logistiek en organisatie van expedities naar Nosy 

Manitsa, zowel reis-technisch, alsook qua veiligheid en verblijfsmogelijkheden 
- informatie verzamelen over samenwerking met de lokale bevolking en de lokale geschiedenis van 

het eiland (oral history),  
- informatie verzamelen over het verantwoordelijk bestuur 
- informatie verzamelen over de geografie en bodemgesteldheid van het eiland 
- observatie en registratie van het eilandoppervlak en in het bijzonder een aantal locaties met een 

verhoogde archeologische verwachting 
 
De volgende concrete resultaten zijn gevraagd aan Cinéroutes: 
- Een verslag op papier van de verkenning 
- Een beeldverslag bestaande uit foto- en filmmateriaal  
 
De verkenning is uitgevoerd in de eerste twee weken van augustus 2013. Van deze twee weken zijn 
er drie dagen doorgebracht op het eiland zelf en is de rest van de tijd nodig geweest om te reizen. 
Na afloop van de verkenning is volgens afspraak door Cinéroutes een schriftelijk verslag opgeleverd, 
een uitgebreide fotoreportage en een korte film. Samen geven deze een representatieve impressie 
van het eiland, de reis en het verblijf. Alle resultaten zijn gebruikt in deze rapportage, en een selectie 
van relevante foto’s en de korte film zijn op DVD als bijlage bij deze rapportage opgenomen. 

6.1. Reizen en Logistiek 
Van Amsterdam, via Parijs, naar Madagaskar per vliegtuig is dagelijks mogelijk met Air France. In de 
hoofdstad Antananarivo is alles te verkrijgen dat nodig is voor het verblijf op Nosy Manitsa. De grote 
Franse supermarkten zijn vertegenwoordigd en benodigde technische spullen zijn ook aanwezig.  
 
Cinéroutes is vanaf de hoofdstad per auto naar Tulear (zie afbeelding 8) gereisd over een 
geasfalteerde weg. Reistijd is ongeveer achttien uur en een groot deel gaat over de centrale 
hoogvlakte van Madagaskar. Pas na Ambalavao verandert het landschap en rijdt men het hoge 
plateau af. Het is ook mogelijk per vliegtuig naar Tulear te reizen in twee uur tijd. In Tulear kan als 
laatste mogelijkheid grootschalig proviand ingekocht worden. Ook dient hier de four-wheel-drive te 
worden volgetankt, en een extra 100 liter brandstof voor de auto en buitenboordmotoren te worden 
meegenomen in jerrycans, voordat de reis vervolgt over onverharde wegen naar kleine gehuchten.  
 
Een onregelmatige veerdienst gaat van Tulear naar het zuidelijker Soalary. Slechts zes tot acht auto’s 
kunnen mee op de twee uur durende overtocht. Na een half uur rijden over het zand komt men bij 
Anakao, een toeristisch dorpje aan de kust. Hier heeft Cinéroutes mr. Thomas getroffen, een lokale 
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visser en gids die in 2012 zeven maanden op Nosy Manitsa heeft gewoond. Mr. Thomas werd 
ingeschakeld als gids.  
 
Van Anakao naar Itampolo is het drie uur rijden door het zand, en naar Androka is het nog eens twee 
uur. In Itampolo is er nog wel een hotel aanwezig, Androka is echter een klein stadje zonder hotels. 
Na nog eens twee uur rijden langs de baai van Ampalaza over enorme platte zandvlaktes is er 
Fanambosa, een dorp aan het strand waar zelden een auto komt. Er is één winkel met een hutje waar 
gasten kunnen slapen. Het is het dorp dat het dichtste bij Nosy Manitsa ligt, zo’n tien kilometer uit de 
kust. Vijftien kilometer ten noorden van Fanambosa ligt Vohibola met een eenvoudig hospitaal. In 
geval van calamiteiten is het mogelijk vanuit de hoofdstad een helikopter een evacuatie te laten 
uitvoeren. 
 
Omdat ter plaatse geen gemotoriseerde pirogues beschikbaar waren, zijn er twee zeilbootjes 
(pirogues à voile) gehuurd voor de overtocht. De overtocht naar Nosy Manitsa is bij gunstige wind een 
uur zeilen. Bij ongunstige wind is het drie uur peddelen. Ten zuidoosten van het eiland is er een 
gevaarlijke onderstroming die vermeden moet worden. 
Een lokale bemanning per boot van drie personen is 
essentieel om veilig over te steken. 
 
Ondanks dat er nauwelijks verblijfsmogelijkheden en 
faciliteiten zijn op Nosy Manitsa en het ontbreekt aan 
infrastructuur, is er opmerkelijk genoeg wel volop 
mobiele telefonie ontvangst met het Orange netwerk. 

 
Afbeelding 8. Gevolgde reisroute door Cinéroutes van Tulear naar Nosy Manitsa, afgebeeld met Google Earth 

6.2. Geografie  
Het eiland is klein en de omtrek van circa 3 ½ km is in één uur te lopen. In het noorden is er een vrij 
breed strand van circa 150 x 250 m dat naar het zuiden toe rondom het eiland aanmerkelijk smaller is, 
zo’n 20 m. Bij laag water zijn aan de oostkust veel grote platte, vaak bijna rechthoekige natuurstenen 
te vinden, goed bruikbaar als bouwmateriaal. Het eiland is begroeid met cactushagen, die in augustus 
enorme hoeveelheden eetbaar fruit dragen. Verdere begroeiing bestaat uit stekelig gras en enkele 
stukken met lage bosjes waar alleen gebukt onder de kruinen van de bosjes kan worden gelopen.  
Er zijn geen aanwijzingen voor aarden wallen of grondverzet. 
 
Er lopen geiten, kalkoenen en kippen op het eiland. Er wordt lokaal gevist voor en achter het rif, er 
worden zee-egels en schelpen geraapt en dagelijks worden er zeeschildpadden gevangen die meest 
levend naar de markt in Tulear worden gebracht. Een enkeling met een duikbril harpoeneert op het rif. 
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Er zijn diverse stukken grond vrijgemaakt van onkruid, waardoor de zanderige bodem zichtbaar wordt. 
In de regentijd probeert men hier droge bonen en mais te planten. De bodem is tot zeker zestig 
centimeter zandig, en zeker niet kleiig. Het eiland is zeer droog met hooguit 50 mm neerslag dat 
voornamelijk in november en december valt. 

6.3. Lokale bevolking 
Voor de Malagese bevolking zijn sommige aangelegenheden of locaties zogeheten fady. Er komt 
volgens hen onheil van als deze zaken aangeroerd of bezocht worden omdat ze volgens de traditie 
taboe zijn. Concreet zijn op Nosy Manitsa de volgende zaken door de lokale bevolking als fady 
aangemerkt: seks, stenen naar slangen gooien, je ontlasten op het strand, en één van de bosjes op 
het eiland betreden (om onduidelijke redenen). De fady geldt niet voor buitenlanders, maar respect 
voor de lokale tradities is iets om zeker rekening mee te houden. Het offeren van een fles rum aan het 
eiland en de zee behoort ook tot de tradities en wordt beschouwd als een manier om vergiffenis te 
vragen. 
 
De lokale vissers uit Fanambosa en 
Ambohibola verblijven voor korte of 
langere tijd op het eiland, maar 
niemand woont er permanent. Dit 
gaat sinds mensenheugenis al zo.  
 
De bevolking is arm en de mensen 
schromen niet om voor van alles en 
nog wat ‘cadeaus’ te vragen. Het is 
duidelijk dat er aan bezoekers goed 
te verdienen valt en onderhandelen is 
noodzakelijk om dit binnen de perken 
te houden. Ada is de baas op het 
eiland, niet vanwege een officiële 
status, maar omdat hij nu eenmaal de 
grootste visser is van het dorpje.  
 
Toestemming om op het eiland te komen hoeft alleen maar van de bewoners zelf te komen. Officieel 
valt Nosy Manitsa onder de commune van Androka. Voor wetenschappelijk archeologisch onderzoek 
zal mogelijk wel een officiële vergunning van de overheid noodzakelijk zijn. Mr. Fabien is woonachtig 
in Ambohibola (een ondergemeente van Androka) en verantwoordelijk voor het beschermd maritiem 
gebied rondom Nosy Manitsa. Het eiland zelf heeft geen beschermde status.  
 
De lokale bewoners spreken een lokale taal die ook voor andere Malagesen praktisch onverstaanbaar 
is. Hoewel Frans de gangbare taal is van Madagaskar is sprake van legio lokale talen en dialecten. 
Stammenonderscheid is nog duidelijk aanwezig. Een lokale tolk is essentieel om contact te kunnen 
leggen en onderhouden met de lokale bevolking. 

Afbeelding 9. Lokale vissers op Nosy Manitsa (foto: Cinéroutes) 
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7. Resultaten van de verkenning 

7.1. Locaties 
Voorafgaand aan de verkenning is een aantal gebieden en locaties aangemerkt met een hogere 
archeologische verwachtingswaarde. Deze verwachting is gebaseerd op de historische bronnen en 
gaat uit van de veronderstelde plaats waar de schepen in 1595 voor anker zijn gegaan, en waar het 
waarschijnlijk is dat de overleden bemanningsleden op het eiland dichtbij zijn begraven. 
 

 
Afbeelding 10. In kaart gebrachte locaties ter verkenning, en extra locaties bezocht door Cinéroutes 
 
Ten eerste het centrale deel van het eiland, vanaf het strand begrensd door survey punten 1 en 7. Het 
is aannemelijk, op basis van de historische verslagen, dat de Hollanders in 1595 aan land gingen 
ergens tussen genoemde surveypunten. Meegebrachte overledenen werden mogelijk begraven op het 
Noordelijke strand, of iets landinwaarts op een plek waar het mogelijk was om een graf te delven.  
 
Ten tweede het gebied van de waarschijnlijke rede van het eiland, waar de schepen veilig en beschut 
voor anker kunnen zijn gegaan. Dit is een veronderstelling op basis van de vorm van het eiland, de 
aanwezigheid van zand en riffen en de sterke stroming aan de zuidkant van het eiland. Ook de 
huidige locatie van de bebouwing en boten is een indicatie voor de rede. De rede van het eiland zou 
een eerste optie kunnen zijn als zoekgebied voor het anker van de Amsterdam.  
 
Tijdens de verkenning is een aantal extra locaties bezocht, die met naam apart zijn aangeduid op de 
survey kaart. 
 
Locatie informatie  

ID GPS (in dec. graden) Beschrijving 
1 -25.219688, 44.227382 De op satellietbeelden zichtbare parallelle structuren zijn lokaal niet 

waargenomen. Op het noordelijke strand zijn tijdens de verkenning 
diverse menselijke botten, een schedel en schedelfragmenten, en 
gebitselementen aangetroffen. 
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2 -25.221023, 44.225211 Een laag bosjesperceel, fady voor de lokale bevolking maar niet voor 
vazahaI (blanken), is bezocht, maar geen in het oog springende 
aanwijzingen die op een begraafplaats duiden 

3 -25.222671, 44.223889 Een laag bosjesperceel, is bezocht, maar geen in het oog 
springende aanwijzingen die op een begraafplaats duiden 

4 -25.223645, 44.223697 Een wit zandig perceel, vrijgemaakt van onkruid en in de regentijd in 
gebruik als akker voor bonen en mais 

5 -25.224297, 44.223963 Een groen perceel, thans onbewoond, met onduidelijke sporen 
6 -25.225834, 44.223356 Een laag bosjesperceel, eveneens bezocht, maar geen in het oog 

springende aanwijzingen die op een begraafplaats duiden 
7 -25.224335, 44.219358 Het huidige vissersdorpje van circa twintig hutten, geen zaken 

aangetroffen die honderden jaren oud lijken. Er is een betonnen 
bassin gebouwd om regenwater op te vangen  
(zie Basin, GPS -25.224546, 44.219205) 

Tomb ala -25.221350, 44.225763 
(zie kaart ‘Stone tower’) 

Een van stenen gestapelde toren op het hoogste punt van het 
eiland. Volgens de bewoners gemaakt door ‘vazaha’ (blanken), maar 
onduidelijk is wanneer dit is geweest. De basis heeft een onderlaag 
van cement. Een vergelijkbaar bouwwerk is gezien nabij Soalary, en 
het is mogelijk een vuurbaken waar letterlijk bovenop een vuur 
ontstoken kon worden.  

 
Afbeelding 11. Stenen toren (foto: Cinéroutes) 

Bones 
Bones 1 
Bones 2 

-25.220359, 44.228617 
-25.219780, 44.228745 
-25.219548, 44.228793 

Volgens de lokale bewoners is er in het verleden sprake geweest 
van vier naast elkaar gelegen skeletten die hoog op het noordelijke 
strand tegen de duinen begraven zijn geweest (Zie locatie op kaart: 
Bones). Volgens eigen zeggen hebben ze deze skeletten zelf 
gezien, maar hoe lang geleden is onduidelijk. Thans niets meer van 
terug te vinden. Op de andere aangeduide plekken (locatie: Bones 1 
en 2) lager gelegen op het strand, is onder het zand verzameld 
botmateriaal aangetroffen (zie beschrijving verderop). Dit materiaal 
is zeker niet in de oorspronkelijke context gevonden, maar eerder bij 
toeval door de lokale bevolking aangetroffen, door hen verzameld en 
herbegraven. Onder invloed van getijden en winderosie mogelijk 
weer aan de oppervlakte gekomen.  
Het strand is tijdens de verkenning niet systematisch afgezocht. 

New 
Tomb 

-25.220039, 44.226975 Op initiatief van de bewoners zijn de verzamelde botten van locatie 
Bones 1 herbegraven op een begroeide plek in het duingebied 
vlakbij het noordelijke strand. De botten bij Bones 2 zijn evenwel 
achtergelaten zoals aangetroffen. 

Anchor -25.224885, 44.218566 Onder een cactushaag is een stokanker met ankerketting 
aangetroffen (zie beschrijving verderop). 
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7.2. Ankers 
Met het oog op een toekomstig wetenschappelijk onderzoek naar het 
Hollandse Kerkhof en een zoektocht naar het verloren anker van de 
Amsterdam is het zinvol hier te beschrijven hoe het anker er naar verwachting 
oorspronkelijk heeft uitgezien. Het anker had een ijzeren schacht met twee 
armen. De horizontale stok van een anker uit de late 16e-eeuw was 
opgebouwd uit twee houten delen die op elkaar waren gelegd en met metalen 
banden waren vastgeklonken. Het anker werd aan een kabeltouw 
neergelaten. 
 
De grootte van het anker hing samen met de grootte van het schip zelf. Het 
anker moest immers een bepaald gewicht hebben om tegenkracht te bieden 
aan het scheepsgewicht. Volgens Van Yk (uit het jaar 1697) is er samenhang 
tussen de grootte van het anker en de wijdte van het schip31. De lengte van de schacht van het anker 
is volgens Van Yk 4/10e van de wijdte van het schip, gemeten midscheeps op de waterlijn (zie 
tekstpassage en tabel hieronder). Volgens Witsen (uit het jaar 1671) is de lengte van de schacht 1 
voet voor elke 10 voet scheepslengte32. Beide historische bronnen zijn weliswaar van een veel latere 
datum dan de schipvaart van 1595, maar vroegere betrouwbare bronnen over Hollandse 
scheepsbouw zijn helaas niet bekend.  
De afmetingen van het schip en onderdelen werd gemeten in voeten. De Amsterdamse voet, door de 
VOC als standaard ingevoerd, bedraagt 28,31 cm. De wijdte van het schip heeft op zijn beurt weer 
een dimensionele relatie tot de scheepslengte en het aantal lasten33. Maar deze verhoudingen gelden 
vooral voor de tweede helft van de 17e eeuw. De Amsterdam is een schip van 130 lasten uit de late 
16e-eeuw, waarvoor niet zomaar dezelfde bouwregels gelden.  
 
Het is zinvol de Amsterdam te vergelijken met andere schepen uit de historie, waarvan de dimensies 
bekend zijn. Van slechts enkele schepen zijn daarbij ook gegevens van de ankers bekend. Van de 
Batavia bijvoorbeeld, in 1629 bij de Abrolhos eilandengroep bij Australië vergaan, zijn vijf ankers 
bekend. Het voor de VOC kamer Amsterdam gebouwde spiegelretourschip had een lengte van 160 
voet (circa 45 meter), en een wijdte van 36 voet (circa 10 meter). De ankers waren 4.5, 4.25, 3.5, 3.5 
en 3.25 meter in lengte.34 
 
Op basis van het aantal lasten van 130 van de Amsterdam is geen nauwkeurige uitspraak te doen 
over de afmetingen van het schip, en daarvan afgeleid de grootte van het anker. De periode van het 
einde van de 16e-eeuw kenmerkt zich door revoluties in de scheepsbouw, en scheepstypen en maten 
zijn niet gestandaardiseerd35. Van slechts een klein aantal schepen uit de periode zijn de afmetingen 
en lasten bekend.36 Deze schepen zijn hooguit indicatief voor de Amsterdam. De lengte van de 
ankerschacht is aan deze lijst in de laatste twee kolommen toegevoegd, en is berekend o.b.v. de 
formules van Van Yk en Witsen (en is dus theoretisch)37: 
 

Jaar Naam Afmetingen 
(LxWxH)  
in voeten 

Lasten Factor 
(LxWxH/lasten) 

Ankerschacht 
volgens van 
Yk (in 
voeten) 

Ankerschacht 
volgens van 
Witsen (in 
voeten) 

                                                      
31 De Nederlandsche Scheepsbouwkonst Open Gestelt, door Cornelis van Yk, Amsterdam 1697, p 219 - 220 
32 HovingEmke2004, p72 
33 1 last staat gelijk aan 400 Amsterdamse ponden, zijnde 1975 kilo laadvermogen 
34 Zie Green, J.N. 1975, IJNA 4.1: p51 
35 HovingEmke2004, p54 
36 HovingEmke2004, p113 
37 HovingEmke2004, p72 p73 
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1590 Verg. Leeuw 90 x 23/24 x 10 75 276/288 9,5 9 
1592 Tonijn 94 x 26  x 13 100/120 264/318 10,5 9,4 
1592 Dolphijn 100 x 26,5 x 13,5-

11,5 
100-140 218/256/304/385 10,5 10 

1593 Neptunus 102 x 33 x 13,5 250 181 13,5 10,2 
1593 Valk 90 x 29 x 12 80 338 11,5 9 
1598 Tijger 90 x 29 x 12 80 338 11,5 9 
1601 Zilv. Ster 104 x 25 x 10 130 200 10 10,4 
1604 Gelderland 90 x 27 x 11 150/180 150/178 10,5 9 

 
Hoewel er dus geen exacte afmeting van het anker van de Amsterdam is te definiëren, is het op grond 
van deze gegevens aannemelijk dat een anker van een schip van 130 lasten een schacht van 
minstens 9 voet lang heeft, zo’n 2 ½ meter.  
 
Op Nosy Manitsa is tijdens de verkenning een 
modern anker met een schakelketting 
aangetroffen, verstopt onder een cactusstruik (zie 
afbeelding 12). Dit anker is weliswaar aanzienlijk 
gecorrodeerd, maar intact. Volgens de bewoners 
is het zo’n jaar of tien geleden opgedoken. Dit 
anker voldoet om meerdere redenen niet aan de 
verwachtingen van het anker van de Amsterdam.  
 
Ten eerste is de opgemeten lengte van de 
schacht van 1,1 meter veruit te klein om een 
groot schip als de Amsterdam mee te kunnen 
ankeren. Ten tweede is het anker van het type 
Hollands stokanker, waarbij de stok in dit geval 
ook van ijzer is en kan worden ingeklapt om te 
worden opgeborgen. Ten derde is er aan het anker een ijzeren schakelketting bevestigd, dat duidt op 
een veel latere periode. 

7.3. Menselijk skeletmateriaal 
Tijdens de verkenning zijn op het noordelijke strand op twee locaties menselijke botten, een schedel, 
schedelfragmenten, een onderkaak en kaakfragmenten aangetroffen. Op dit noordelijke strand wordt 
de begraafplaats van de Hollanders vermoed. Het menselijk skeletmateriaal is op aanwijzingen en met 
hulp van de lokale bevolking vlak onder het zandoppervlak gevonden en blootgelegd. Volgens eigen 
waarneming van de lokale bevolking hebben er hoog op het strand tegen de duinen aan vier skeletten 
begraven gelegen, maar daar is nu niets meer van te zien op de aangegeven locatie. Midden op het 
strand zijn in elk geval op twee plekken menselijke botten bij elkaar aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk 
niet meer in de oorspronkelijke context en al eerder door de lokale bevolking bij elkaar verzameld en 
met zand bedekt. Een deel van de botten is na de vastlegging op foto- en film op verzoek van de 
lokale bevolking herbegraven op een door Cinéroutes met GPS gemarkeerde plaats. 
 
Om zoveel mogelijk onderbouwde informatie te krijgen over het aangetroffen menselijk 
skeletmateriaal, is aan twee Nederlandse fysisch antropologen gevraagd om op basis van de foto’s 
een onderzoek te doen naar ouderdom, geslacht, mogelijke ziektekundige afwijkingen die een 
indicatie zouden kunnen zijn voor scheurbuik. Een overzicht van een aantal van de bestudeerde 
menselijke skeletdelen en een korte beschrijving door de twee fysisch antropologen Van der Linde en 
Smits.  
  

Afbeelding 12. Stokanker met schakelketting  
(foto: Cinéroutes) 



Verkennend onderzoek naar het Hollandse Kerkhof, Madagaskar, 2013 

Pagina | 17 

 
  

ID Foto(s)  (foto: Cinéroutes) Beschrijving 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

 

 

Van der Linde:  
Schedel van een man gezien mastoid, supra mastoid, 
protuberantia occipitalis externa, glabellum, en wenkbrauwboog. 
De schedel lijkt geen cribra orbitalia (poreuze oogkas) te 
hebben, maar oogkas is niet in zijn geheel te zien. Cribra 
orbitalia is karakteristiek voor scheurbuik. Wat wel licht poreus 
lijkt is, is het wiggenbeen en mogelijk binnenkant van de 
schedel maar dit is moeilijk te zien op de foto. Het is niet 
duidelijk of onder de zandkorrels op voorhoofd poreuze plekken 
zitten, niet een typerend kenmerk van scheurbuik zichtbaar. Wel 
opvallend dat de schedelnaad, de sagitale sutuur, niet normaal 
gegroeid is. De 'pitting' rond de schedelnaden is normaal, geen 
pathologische afwijking. 
 
Smits:  
Schedel: verwering (ook krassen) op linker pariëtale en niet op 
linker temporale. Verwering mogelijk te maken met positie in 
bodem (begraven?) Aangezicht schedel is weg (of past hier het 
fragment van de bovenkaak aan?) Mannelijke kenmerken. 
 

3 

 

Van der Linde:  
Onderkaak (mandibula) van man gezien mentum (gedeelte kin). 
Ouder dan 18, vastgesteld door verstandskies met slijtage plek 
op het kauwvlak. Er is geen sprake van ante mortem tandverlies 
wat juist te verwachten is bij scheurbuik, tanden zijn aanwezig, 
behalve voortanden (incisieven), maar die zijn post mortem 
verdwenen. Bij de foto is zichtbaar dat de kiezen zich goed 
lenen voor een isotopenonderzoek. Als de eerste, tweede en 
derde kies worden getrokken dan kan worden onderzocht waar 
iemand oorspronkelijk vandaan komt, en of iemand later naar 
elders is vertrokken. 
 
Smits:  
Mandibula: mannelijke kenmerken, incisieven zijn weg maar 
andere elementen nog aanwezig – mogelijk begraven maar 
geen verwering. 
 

4 

 

Van der Linde:  
Bovenkaak met twee premolaren nog aanwezig. Linkerzijde van 
jukboog en abces bij linkermolaar die ante mortem verloren is 
gegaan. De bovenkaak heeft enorme mate van periodontitis. 
Jukbeen heeft niet enorme poreusheid die kenmerkend is voor 
scheurbuik. Aan de buitenkant van de jukboog lijkt wel extra 
botafzetting zichtbaar. Het is niet duidelijk op de foto of onder 
oogkas pathologische afwijking zit. Ook voor eventuele 
aanwezigheid van verbeende bloedvaten. 
 
Smits:  
Bovenkaak: geen verwering, wel zijn de twee premolaren nog in 
de kaak aanwezig, incisieven zijn weg. – conclusie: mogelijk 
begraven, want vrij kwetsbaar bot. Bij aanspoelen zou je 
verwachten dan de tandkassen meer beschadigd zijn en alle 
elementen weg, tenzij…. de botten losgewoeld zijn door recente 
stromingen. 
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5 

 

Van der Linde:  
Twee rechter kiezen van de bovenkaak en eerste 
middelvoetsbeen (metatarsus). Middenvoetsbeen met mogelijk 
pathologie.  
 
Smits:  
Metatarsale (middenvoetsbot): kwetsbaar bot, geen verwering. 
Aanspoelen van het lichaam is mogelijk, daarna begraven? 

6 

 

Van der Linde:  
Rechterdijbeen (Femur). Heeft niet de typische donkere 
verkleuring die je bij scheurbuik zou verwachten. Kan mogelijk 
komen door lange blootstelling in zon. De achterzijde van het 
dijbeen lijkt bovenaan pathologische afwijking te hebben, maar 
kan niet op basis van foto worden geconcludeerd. Bot is 
verweerd, en de gewrichtsuiteinden ontbreken. 
 
Smits:  
Femur: verwering van schacht duidelijk, gewrichtsuiteinden weg. 
Begraven? 

   
 
Een aantal andere botten is niet nader beschreven. Het gaat hier om een aantal schedelfragmenten, 
een aantal pijpbeenderen, deel van de heup en een aantal kleinere botfragmenten (hieronder op de 
foto’s zichtbaar). 
 

  

  
Afbeelding 13. Foto’s van overige skeletdelen gevonden op noordelijke strand (foto: Cinéroutes) 
 
De bevindingen van de fysisch antropologen gebaseerd op hun onderzoek van de menselijke 
skeletdelen aan de hand van foto’s, is hieronder weergegeven. 
 
Van der Linde:  
 

“Aan de hand van foto’s is getracht te achterhalen of er op het botmateriaal van de onderzochte 
skelet sample ziektekundige afwijkingen zijn te diagnosticeren die een mogelijke indicatie 
kunnen zijn voor de ziekte scheurbuik.  
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Scheurbuik wordt veroorzaakt door een gebrek aan vitamine C (ascorbinezuurdeficiëntie). Het 
menselijk lichaam is niet in staat om zelf vitamine C aan te maken. Bij een gebrek aan vers fruit 
en groene groente ontstaat scheurbuik. Indien er totaal geen vitamine C aanwezig is, zal dit de 
dood tot gevolg hebben. 
 
De aanwezigheid van pathologische afwijkingen van scheurbuik op botmateriaal wordt minder 
naarmate men ouder wordt. Bij adolescenten worden de afwijkingen al minder, en dit is nog 
meer bij volwassen individuen het geval (Ortner 2003, 387). Toch is ook bij volwassenen 
scheurbuik te diagnosticeren.  
 
Voorbeelden van indicaties van mogelijk scheurbuik (bij volwassenen): 
• Ante mortem tandverlies 
• Afwijking bij de kraakbeenverbinding van de ribben (Ortner 2003, 387; Van Wersch 1954, 

40) 
• Verandering in het alveolair bot (periodontitis) door het continue bloeden van het 

tandvlees (Ortner 2003, 387; Van der Merwe 2010, 74-76, 280) 
• Nieuwe botafzettingen op de schedel (Waldron 2009, 132) 
• Nieuwe botafzettingen,fijne groeven en bilaterale geossificeerde hematomen op met 

name dijbenen en scheenbenen (Van der Merwe 2010, 74-78, 280. 
 
Bepaling leeftijd en geslacht van skelet sample 
De onderzochte pijpbeenderen zijn compleet gefuseerd. De verstandskiezen van de aanwezige 
kaken hebben occlusale slijtage. Hieruit kan worden opgemerkt dat de skelet sample uit 
volwassen individuen bestaat. 
 
Op basis van de schedels en onderkaken kan worden vastgesteld dat het om mannelijke 
individuen gaat. De zichtbare kenmerken zoals het mentum, mastoïd, supramastoïd, 
protuberantia occipitalis externa, glabella en de wenkbrauwboog zijn overtuigend mannelijk. 
 
Mogelijke kenmerken van scheurbuik op het onderzochte botmateriaal van de skelet sample: 
• Enorme mate van periodontitis 
• Ante mortem tandverlies 
• Nieuwe botafzettingen op jukboog 
• Mogelijk geossificeerde hematomen op een rechterscheenbeen 
• Lichte mate van poreuze oogkassen (cribra orbitalia) 
• Poreus wiggenbeen, en mogelijk poreuze binnenzijde schedel 
 
De twee laatst genoemde punten zijn niet speciaal kenmerkend voor scheurbuik bij 
volwassenen. Het is wel karakteristiek voor scheurbuik bij kinderen (Brickley, Yves 2006). Deze 
afwijkingen zijn in ieder geval symptomen van een deficiëntie. 

 
Smits: 
 

“Het skeletmateriaal geeft geen aanwijzingen tot dateren, wel tal van zaken waargenomen, 
maar eenduidige verklaring is moeilijk, dus slechts afgeleide en geen doorslaggevende 
conclusie mogelijk over vraag: zijn dit botten die op Hollands Kerkhof duiden.  
Wel kan door opties weg te strepen een hypothetische conclusie worden getrokken, van 
waarschijnlijkheid.  
   
Uitgangspunt 3 mogelijkheden herkomst: 
• Scenario 1 – lijk/skelet is vrij recent ‘los gekomen van zeebodem en aangespoeld, waarna 

begraven etc.(verwachting losse botten, weinig verwering, compacte botten beter bewaard)  
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• Scenario 2 – skeletdelen zijn lang geleden aangespoeld (slijtage, geen elementen in kaak, 
afgeronde bot uiteinden)  

• Scenario 3 – ‘verstoorde’ begraving (verwachting: verwering, compacte botten beter 
bewaard, maar ook meer spongieuze botten aanwezig zoals bekken etc., gebitselementen 
deels in kaak)  

   
Scenario 3 is meest waarschijnlijke, vooral vanwege aanwezigheid spongieuze botten (bekken, 
middenvoetsbot) en premolaren, die verweren het snelst zonder begraven, verspoeling ook 
minder waarschijnlijk vanwege harde breukranden, verwering is juist minder dan verwacht, 
eigenlijk alleen lange botten (femur) duidelijke verwering en paar plekjes op schedel: ook dit kan 
met begraafwijze te maken hebben en juist niet met drenkeling verspoeling.    
   
Als begraving het meest waarschijnlijke is, dan komt Hollands Kerkhof in zicht, vanwege de 
aard van de plek: afgelegen eiland, geen bewoning, in de buurt geen bewoning, waarom dan 
begraving? Kan op historische herkomst duiden.  Alle skeletdelen duiden op mannelijk geslacht, 
strookt met Hollands Kerkhof opties, maar sluit scenario 1 en 2 niet uit.  
 
Kortom, redenering is (zonder harde onderbouwing): botten lijken aanspoelen uit te sluiten, 
scenario 2 minst waarschijnlijk, ook 1 niet geheel te rijmen met verschijnselen, met name 
relatief lage verwering en behoud kwetsbare botdelen duidt eerder op begraving”. 
 

De bevindingen van beide fysisch antropologen is gebaseerd op foto materiaal. Om herkomst, leeftijd, 
scheurbuik en eventuele andere afwijkingen en ziektes, met zekerheid te kunnen vaststellen, is 
onderzoek van het skeletmateriaal (botten, kiezen) zélf noodzakelijk. Bij een vervolgonderzoek komen 
de onderstaande onderzoeksmethoden in beeld:  
 
• Radiologisch onderzoek  
• Parasietonderzoek van darmparasieteitjes en protozoa 
• DNA onderzoek 
 
Tenslotte kan een isotopen-onderzoek worden uitgevoerd om de herkomst van de onderzochte 
individuen vast te stellen en tevens kan gecontroleerd worden of deze personen op latere leeftijd naar 
een ander land zijn getrokken.  
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8. Evaluatie en aanbevelingen 
De verkenning door Cinéroutes op het eiland Nosy Manitsa heeft een schat aan informatie en 
ervaringen opgeleverd. Cinéroutes heeft aangetoond dat het mogelijk is veilig naar het eiland te 
reizen, met de lokale bevolking contact te maken en hun medewerking te krijgen. Cinéroutes is een 
betrouwbare partner gebleken en het blijkt een goede overweging te zijn geweest om hen in dit 
stadium in te zetten. Met een klein budget zijn de mogelijkheden voor reis en verblijf onderzocht en is 
het eiland op een representatieve wijze in beeld gebracht. De verkenning is uitgevoerd met het 
karakter van een “toeristische” reis, om te voorkomen dat formaliteiten en beperkingen de voortgang 
zouden belemmeren. Met de uitdrukkelijke opdracht vanuit MR&C om uitsluitend waar te nemen 
zonder te verstoren, is deze aanpak legitiem en doeltreffend gebleken.  
 
De vondst van een anker gedurende de verkenning leek aanvankelijk veelbelovend, maar het anker 
bleek bij nadere bestudering niet van de Amsterdam afkomstig te kunnen zijn. Het traceren van het 
anker van het schip de Amsterdam is zeker één van de zaken die bij een volgend bezoek kan worden 
meegenomen. Indien het betreffende anker aangetroffen en positief geïdentificeerd wordt, kan dit laat 
16e-eeuws anker in detail bestudeerd worden. De locatie van een dergelijk anker zou ook een 
aanwijzing kunnen zijn voor de positie van de rede van het Hollandse Kerkhof in 1595.  
 
Heel anders is de situatie van het aangetroffen menselijk skeletmateriaal dat zeer dicht onder de 
oppervlakte ligt. Deze vondst is een belangrijk resultaat. Immers, het primaire doel is om de 
begraafplaats (of –plaatsen) van de mogelijk twintig tot dertig Hollanders te traceren. Met de vondst 
van het botmateriaal is in ieder geval onomstotelijke aangetoond dat er op het eiland inderdaad 
mensen zijn begraven of aangespoeld en dat daarvan overblijfselen te vinden zijn. Foto- en 
filmmateriaal zijn na de verkenning in Nederland deskundig bekeken door twee fysisch antropologen, 
waarvan in dit rapport verslag is gedaan. In elk geval is vastgesteld dat het hier om meerdere 
volwassen mannen gaat. Ook zijn er mogelijke aanwijzingen voor scheurbuik (zie: van der Linde). Het 
meest waarschijnlijke van de drie besproken scenario’s is dat het hier om een verstoorde begraving 
gaat (zie: Smits). Op dit moment kan echter nog niet worden aangetoond dat het hier ook om de 
Hollanders uit 1595 gaat. Er is wel voldoende aanleiding om nader onderzoek te plegen naar de 
herkomst van de aangetroffen skeletdelen, de ouderdom ervan en de oorzaak van overlijden.   
De locatie van het in deze verkenning gevonden skeletmateriaal is niet in situ en verstoord. Een 
volgende expeditie zou erop gericht moeten zijn overblijfselen te zoeken op de originele Hollandse 
begraafplaats en het ingerichte ziekenkampje. Dan kan naast het bot- en gebitsmateriaal ook de 
context zelf goed bestudeerd kan worden. Mogelijk zijn er dan ook nog artefacten aanwezig die meer 
aanwijzingen geven voor de Hollandse aanwezigheid in 1595. 
 
Aanbevelingen en vervolgstappen 
Zodra een samenwerking met de Malagese autoriteiten en Universiteit geformaliseerd is, is het aan te 
bevelen om eerst een beperkte hoeveelheid bot- en gebitsmateriaal in een (Nederlands) instituut aan 
een isotopen en/of andere onderzoek te onderwerpen. Hiermee kan meer inzicht verkregen worden of 
dat we hier inderdaad te maken hebben met de overblijfselen van de vierhonderd jaar geleden 
overleden Hollanders. Een dergelijk kleinschalig onderzoek is binnen relatief korte termijn te 
realiseren. Bij positief resultaat kan vervolgens een expeditie georganiseerd worden om daadwerkelijk 
terug te keren naar het eiland voor uitgebreid onderzoek naar het Hollandse Kerkhof. 

De mogelijke aanwezige unieke en zeldzame archeologische overblijfselen van het Hollandse Kerkhof 
uit 1595 zoals skeletmateriaal, gebitselementen en artefacten, worden ernstig bedreigd door 
degradatie processen zoals activiteiten van de lokale bevolking (vissers) en door natuurlijke factoren 
zoals wind, zee, regen, getijde invloeden, bioturbatie en loslopende dieren (voornamelijk geiten). Door 
wind en verstuiving kunnen skeletmateriaal, gebitselementen en artefacten bloot komen te liggen 
waardoor ze door lokale vissers opgeraapt en verplaatst kunnen worden en is de oorspronkelijke 
positie en context in situ niet meer te achterhalen. Hierdoor gaat belangrijke (archeologische) 
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informatie verloren. Materiaal dat aan de oppervlakte komt, kan uit de oorspronkelijke context elders 
zijn herbegraven. Ook daarmee wordt toekomstig onderzoek bemoeilijkt. Door overspoeling en/of 
inspoeling met zeewater kunnen (losse) delen wegspoelen en worden skeletmateriaal, 
gebitselementen en artefacten mogelijk aangetast door de invloed van zout water. Al deze factoren 
kunnen het materiaal dat aan de oppervlakte of net eronder ligt, verstoren en verweren, waardoor het 
uiteindelijk definitief verdwijnt.  
 
De ervaringen van Cinéroutes zijn van groot belang bij het voorbereiden en organiseren van een 
volgende fase van het onderzoek naar het Hollandse Kerkhof. Bij een hernieuwde expeditie naar het 
eiland door een wetenschappelijk team van onder andere archeologen, fysisch geografen en fysisch 
antropologen is een gedegen aanpak essentieel. De infrastructuur en de lokale omstandigheden zijn 
zwaar en uitdagend en mensen en apparatuur moeten bestand zijn tegen de invloed van temperatuur, 
stof en zand. Alle benodigde materialen moeten worden meegebracht en mee teruggenomen.  
 
Op dit moment is er in samenwerking met de consul honorair op Madagaskar door MR&C contact met 
de Malagase Universiteit in de hoofdstad Antananarivo, het Institut de Civilisation / Musée d’Art 
d’Archeologie. Met de Nederlandse ambassade in Tanzania (ook verantwoordelijk voor Madagaskar) 
is uitgebreid contact geweest en de ambassade heeft toegezegd graag te willen meewerken om een 
volgende fase van het project te realiseren. 
 
Welke positie de Malagese autoriteiten en de Universiteit innemen ten aanzien van wetenschappelijk 
onderzoek op Nosy Manitsa, wordt nu onderzocht. Het is vanzelfsprekend dat verder onderzoek van 
dit gedeeld cultureel erfgoed in samenwerking met Malagese overheid en Universiteiten zal 
plaatsvinden.  
 
De bedreiging van de materiële cultuur op Nosy Manitsa geeft aanleiding om op zeer afzienbare 
termijn naar het eiland terug te gaan. Een wetenschappelijk onderzoek zal opgezet moeten worden 
om daadwerkelijk de begraafplaats te traceren alvorens deze wellicht op termijn verloren gaan. Alleen 
ter plaatse is nader vast te stellen wat de mate van acute bedreiging is, en de noodzaak tot onderzoek 
en documentatie van de begraafplaats te bepalen.  
Het eiland Nosy Manitsa, of een geselecteerd deel ervan, kan met geofysische apparatuur in kaart 
gebracht worden. Geofysisch onderzoek is non-destructief en een manier om verschillen in de bodem 
in kaart te brengen. Die verschillen kunnen worden geanalyseerd en het doel hierbij is om de 
begraafplaats exact te lokaliseren, en de omvang ervan te bepalen. Als het Hollandse kerkhof wordt 
gevonden, kan een wetenschappelijke opgraving meer inzicht geven in het aantal begravingen, de 
wijze van begraven en de staat van conservering van het skeletmateriaal en eventuele artefacten. 
Documentatie en analyse van het botmateriaal en de gebitselementen kan een begin zijn van het 
fysisch antropologisch onderzoek naar de herkomst van de overledenen, en naar de fysieke effecten 
van scheurbuik.  
 
Op basis van de in deze rapportage weergegeven resultaten van de verkenning, de eerste fysisch 
antropologisch analyses en de aangegeven archeologische aandachtspunten zal in eerste instantie in 
overleg met RCE en BMA een plan voor de volgende onderzoeksfase(n) worden gemaakt.  
Maritime Research & Consultancy (MR&C) zal hierin als de verantwoordelijke partij voor de 
organisatie, het management, fundraising en de PR & media optreden. Een plan voor de volgende 
fase zal onder meer bestaan uit voorstellen voor een onderzoeksopzet, een wetenschappelijk 
begeleidingsteam, een logistiek plan, een budget en planning. Bovendien zullen dan alle 
internationale project partners bekend zijn en is hun participatie duidelijk geformuleerd.  
 
.  
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10. Financiële verantwoording  
Onderzoek, organisatie, rapportages (MR&C) 

Activiteit  omschrijving  Uren *) Bedrag  
Onderzoek Onderzoek primaire bronnen,  

Cartografisch onderzoek, 
Onderzoeksresultaten vastleggen 

36 € 2.520,- 

Organisatie Projectbeschrijving RCE opstellen, 
Opdrachtomschrijving Cinéroutes,  
Divers overleg en bijeenkomst 

32 € 2.240,- 

Rapportages Verzamelen resultaten, 
Uitwerken en opleveren rapportage 

56 € 3.920,- 

Onkosten Reiskosten, telefoonkosten 
en overige kosten 

 € 150,- 

Totaal kosten    € 8.830,- 
 

*) MR&C uurtarief € 70,- per persoon per uur 
 

Verkenning (CinéRoutes) 
Activiteit  omschrijving  Bedrag  
Reis Huur 4WD, brandstof, overtochten € 1.000,- 
Verblijf Overnachtingen, proviand €   700,- 
Onvoorzien  €   200,- 
Salaris  €       0,- 
Rapportage Uren, opleveren resultaten, film-editing €       0,- 
Totaal  kosten   € 1.980,- 

 
Financiële bijdragen 

Partner  omschrijving  Bedrag  
RCE Financiële bijdrage € 1.000,- 
BMA Financiële bijdrage €  980,- 
Totaal  baten   € 1.980,- 

 
Totaal kosten en baten 

Omschrijving  Bedrag  
Totaal Kosten € 10.810,- 
Totaal Baten € 1.980,- 
Per saldo niet gefinancierd  € 8.830,- 

 
*Alle bedragen zijn excl. 21% BTW 
 


