
Vitrine met Journael Hendrik Hamel  
Hendrik Hamel verscheen met zijn 7 kompanen voor de Raden van Batavia. In het dagregister van 11 

december 1667 staat aangetekend dat Hendrik toen zijn ‘Journael’ overhandigde aan de Edele Heer 

Joan Maetsuyker, Gouverneur-Generaal en aan de Edele Heren Raden van Nederlands- Indië. Het 

met ganzenveer geschreven journael is bewaard gebleven en ligt in het Nationaal Archief van de 

Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 

In de vitrine van het 

Hamelmuseum ligt een replica van het journaal. 

Antieke tinnen inktpot met ganzenveer  

Een veer uit de linkervleugel van de vogel is het beste in je rechterhand en vice versa. Bepaal of je 
met een gestripte of volle veer wilt schrijven. De pen van een veer is zeer broos, denk eraan dat 
voordat u begint te snijden, de punt van de veer enkele seconden in kokend water onder te dompelen. 
Gebruik nooit te veel inkt in één keer. Inkt voor 3 letters tegelijk achter elkaar is de norm. Gebruik voor 
verschillende kleuren inkt, ook verschillende ganzenveren.  
  



Het Journael van Gillis Joosten Saegman uit 1669. 
 
Publicatie(s) van het Journael  
Van het journael ‘de ongeluckige voyage’ van ’t jacht de Sperwer 

verscheen de eerste druk terwijl Hendrik Hamel nog in Batavia was. In 

1668 verschenen, zowel bij de Amsterdamse drukker Jacob van 

Velzen als bij zijn Rotterdamse collega Johannes Stichter, 

verschillende drukken van het journael. Bij Jacob van Velsen waren 

twee drukken niet geïllustreerd en bevatten niet de beschrijving van 

Korea. Jacobus Stichter liet echter wel afbeeldingen maken bij het 

verhaal. Acht eenvoudige houtsneden illustreren de pagina en de 

tekst. De afgebeelde mensen, huizen en vooral de Koreaanse vorst 

zagen er opmerkelijk typisch west Europees uit. In 1668 of 1669 

zorgde ook Gillis Joosten Saegman drie verschillende drukken van 

het journael. Deze grote Amsterdamse boekdrukker nam zowel het journael als de beschrijving van 

Korea op en hield daarbij de oorspronkelijke indeling van Hamel’s manuscript verslag aan. Saegman 

liet geen illustraties maken, maar gebruikte een aantal gravures uit zijn eigen collectie.  

Van de Linschoten Vereniging sinds 1908. Deel XVIII. In 1920 het verhaal van het vergaan van het 

jacht de Sperwer en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het 

vasteland van Korea (1653-1666). Met ene beschrijving van dat rijk, door Hendrik Hamel. Bezorgd 

door B. Hoeting, 1920. lxxv, 165 p. 


