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Hidde Dirks Kat was een Amelander 
walvisvaarder en robbenjager. 
In 1777 leed hij schipbreuk op 
Groenland. Hij werd gered door de 
‘wilden’.

Over deze reis, schipbreuk en redding 
schreef hij het Dagboek eener reize ter 
Walvisch – en Robbenvangst gedaan in de 
jaren 1777 en 1778.  Het dagboek werd 
in 1818 uitgegeven. Dit dagboek leest 
ook nu nog als een trein, is spannend 
en kent treffende observaties. Zijn 
avonturen kunnen wedijveren met 
grote ‘epische’ avonturen, zoals van 
Willem Barentsz, Captain Cook en 
Ernest Shackleton. In deze krant kan 
onder de rubriek HET LAATSTE NIEUWS

de schipbreuk en redding gevolgd 
worden.

In 2018 is het tweehonderd jaar geleden dat het 
dagboek van Hidde Dirks Kat verscheen. Dit leek 
Egbarta Veenhuizen en Dolph Kessler een mooi 
moment om van 2018 een Hidde Dirks Kat jaar te 
maken. Hun kunstproject Buro HDK2018 speelt 
hier op in én speelt met deze gedachte. 
Het is een open kunstproject. Egbarta 
is beeldend kunstenaar. Ze maakte ter 
gelegenheid van “Kunstmaand Ameland 2015” 
een groot portret van de oude Hidde Dirks 
Kat en een serie tekeningen van Groenlandse 
Inuit.  Dolph Kessler is fotograaf en initiator 
van kunstprojecten. Beiden zijn door Joop de 
Jong, de directeur  van de Amelander Musea, 
uitgenodigd om van 2016 tot eind 2018 
het kleine huisje van het  “Cultuurhistorisch 
Museum Sorgdrager” te gebruiken. Daar hebben 
zij het Buro HDK2018 gevestigd. Het Buro 
HDK2018  is op 19 februari  2016 geopend 
door oud walvisvaarder Cor Gransbergen. Hier 
zijn steeds wisselende  tekeningen en ander 
werk te zien van Egbarta Veenhuizen en collega 
kunstenaars. 

Maar daar zetelt ook Doortje Ponne:  zij is 
de coördinator van het Hidde Dirks Kat jaar 
2018. Het buro HDK2018 heeft voor 2016 en 
2017 een zevental pilotprojecten in uitvoering 
genomen. Verder zijn hier de plannen ontwikkeld 
voor het echte HDK2018  Festival.

Wie was Wie was Hidde Dirks Hidde Dirks Kat?

 Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer
van  deze  krant 
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Het project HDK2018  in hoofdlijnen

Sontvaarder Kat, Hamburg 1805

Commandeur Kat, Ameland 1777

Doortje Ponne

1.  HET LAATSTE NIEUWS.  
  De van 1 tot 14 genummerde 

teksten geven een samenvatting 
van de reis, schipbreuk en redding 
van Hidde Dirks Kat, aan de hand 
van zijn spannende dagboek.  

2.  WAT GEBEURT ER IN 2016 EN 
2017 ? 

  Deze teksten geven een zevental 
concrete pilot-projecten aan die 
in 2016 en 2017 zullen worden 
uitgevoerd.

3.  PLANNEN VOOR 2018. 
  Deze teksten geven de plannen 

en ideëen voor het HDK2018 
Festival zelf aan. 

4.  HISTORISCHE ONTMOETING,  
FOTOGRAFEN, TEKENINGEN  EN 
ONTBERINGEN.

  Dit zijn vier blokken met algemene 
informatie. 

5.  HET VERVOLG.
 Op de laatste pagina staat 
aangegeven hoe het project 
HDK2018 organisatorisch en 
fi nancieel verder tot ontwikkeling 
gebracht kan worden.

      2018 wordt het jaar waarin

  op Ameland de meest vergeten

           schipbreuk uit de vaderlandse

geschiedenis centraal staat. 

     In deze krant leest U er alles over!



Op 5 april kwamen wij bij het westijs van Groenland 
aan waar wij tot de 30e bleven en 30 vaten robbenspek 
verwierven. Ook door de andere schepen werden enige 
walvissen gevangen. Vervolgens raakten wij uit de 
koers, dreven op goed geluk weg en maakten zo nu en koers, dreven op goed geluk weg en maakten zo nu en 
dan de schepen aan de ijsvelden of schotsen vast. 
Tot de 4e mei dreven wij onophoudelijk krachtig naar 
het zuidwesten, vanwege de stroom en de harde wind het zuidwesten, vanwege de stroom en de harde wind 
uit het noordoosten. 

Jaap van Zuijlen Gert Nooter Ko de Korte

In een deftig pand in een mooie 
stad, ergens in het Hiernamaals. 
Het is avond; de zware, fl uwelen 
gordijnen zijn dichtgeschoven en 
de gaslampen verspreiden een 
warm licht. Drie heren, ontdek-
kingsreizigers, zitten bij het knap-
pend haardvuur in de hoge kamer. 
Een deftig man, met in zijn hand 
een boek, belt aan, wordt door 
de dienstbode binnengelaten en 
loopt de kamer in. De bezoeker 
begroet de heren en voegt zich 
bij hen. 

Hidde Dirks Kat: goedenavond heren, 
mijn naam is Hidde Dirks Kat. Staat U 
mij toe om mijn dagboek bij de boeken 
te leggen die van U zijn verschenen? Ik 
voel mij enigszins bezwaard want mijn 
roem is, vergeleken met uw roem, ui-
terst beperkt en vrijwel uitsluitend op 
Ameland bekend! Maar toch, in alle 
bescheidenheid, durf ik U deze vraag 
te stellen.

Willem Barentsz: goedenavond heer 
Kat, wat een verrassing om U als nabu-
rige eilandbewoner te ontmoeten! Gaat 
U zitten; wilt U een glas wijn? Met mij is 
het minder gelukkig afgelopen dan met 
U! Maar eerlijk is eerlijk: nu ik mij in Uw 
dagboek verdiept heb geef ik toe dat 
ook U waarlijk grootse avonturen hebt 
meegemaakt. Ach, waren er op Nova 
Zembla ook maar wilden geweest die 
zich over ons ontfermd hadden! Dan 
had ik misschien net zo als U nog 40 
jaar geleefd… Maar natuurlijk, leg uw 
dagboek gerust naast dat van mij. U 
hoort er thuis.

Ernest Shackleton: kom, kom, niet zo 
bescheiden, beste Kat! Weet wel dat ik 
alvorens mijn tochten naar Antarctica 
heb ondernomen ook uw dagboek heb 
gelezen en daar veel inspiratie uit heb 
geput. Mijn belangrijkste les die ik van 
U geleerd heb: nooit de moed opgeven 
en altijd achter de einder weer nieuwe 
kansen ontdekken! Hoe vaak heb ik 
niet tijdens mijn gevaarlijke tocht in 
1914 teneergeslagen op mijn ijsschots 
gezeten vol mistroostige gedachten 
over mijn rampzalige lot dat mij en mijn 
bemanning te wachten stond… En dan 
herinnerde ik mij uw redding en dat u 
nimmer de moed heeft opgegeven, en 
zowaar, ik kreeg weer nieuwe energie! 
Kortom, waarde Kat, het is een eer om 
U te ontmoeten en uw dagboek naast 
dat van mij te zien liggen.

Captain James Cook: Ha beste Hidde! 
Wat aardig om je nu eens te ontmoeten. 
Ja, wat hebben wij toch veel meege-
maakt! Wij waren tijdgenoten! Jij werd 
gered door de wilden en ik werd ander-
half jaar na jouw redding helaas gedood 
door de wilden...Ik noemde hen toen 
inboorlingen. Ik geloof dat men hen 
nu, in het Aardse Tranendal, de Inuit 
en ‘native people’ noemt. Hoe dan ook, 
ik benijd je! Je hebt nog zo’n mooi, lang 
leven gehad na je redding! Jij kon te-
rugkeren naar jouw lieve Jantje Jans en 
jouw kind en je bent een welvarend man 
geworden. Terwijl ik, och arme ik, mijn 
vrouw Elizabeth nooit meer in mijn ar-
men heb kunnen sluiten na mijn derde 
reis. Mijn naam kent iedereen, de stille 
Zuidzee heb ik ontsloten! Tja, het Leven 
is wreed. Maar natuurlijk; je hoort er ui-
teraard bij. Wij zijn een goed kwartet, al 
zeg ik het zelf. Vertel ‘s hoe het met je is! 

Aan het eind van die avond namen de 
avontuurlijke heren hartelijk afscheid 
van elkaar en ging ieder zijns weegs.

HDK2018
Walvisvaarder Hidde Kat heeft na 2 maanden op reis te zijn Walvisvaarder Hidde Kat heeft na 2 maanden op reis te zijn 
de eerste walvissen gevangen. Maar hij en de rest van de vloot de eerste walvissen gevangen. Maar hij en de rest van de vloot 
is in slecht weer terechtgekomen. Via de GTMS (Greenland is in slecht weer terechtgekomen. Via de GTMS (Greenland 
Telepathic Mailing System) kregen wij dit bericht.Telepathic Mailing System) kregen wij dit bericht.
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De website HDK2018
Geen enkele cultureel project kan 

vandaag de dag nog zonder een 

website en een facebookpagina.

Samen met Dick Provoost van 

“Dick Bouwt Websites” is er een 

prachtige website gemaakt die op 

vele terreinen informatie geeft 

over het project. 

Zie www.hdk2018.nl 

Tekeningen 
van B.C. Epker
Grafi cus en tekenaar B.C. Epker 

gaat een aantal tekeningen 

maken die geinspireerd zijn op de 

schipbreuk en redding van Hidde 

Kat. 

B.C. Epker is een kunstenaar die 

graag naar historische taferelen 

werkt en daar zijn eigen invulling 

aan geeft. Zijn tekeningen zullen 

in 2017 te zien zijn op een 

tentoonstelling in het kleine huisje 

van museum Sorgdrager en worden 

uitgegeven in een boek.

Het Klein Arctisch 
Kookboek
Groenlanders vangen vis en 

jagen op zeehonden, walvissen, 

vogels en andere dieren. Veeteelt 

is op Groenland door het zeer 

koude klimaat niet mogelijk, op 

schapenhouderijen in Zuid-

Groenland na. Vlees afkomstig van 

gefokte dieren zoals varkens en 

runderen moet worden ingevoerd 

en is zeer duur. Landbouw is 

op Groenland al helemaal niet 

mogelijk. Garnalen, kabeljauw 

en andere vissoorten zijn het 

belangrijkste exportproduct. Door 

de natuurlijke omstandigheden 

gedwongen geven de meeste 

Groenlanders nog steeds de 

voorkeur aan traditioneel voedsel 

zoals zeehondenvlees. 

In het Klein Arctisch Kookboek 

worden een 20 tal recepten 

verzameld die Hidde Kat 

genuttigd zou kunnen hebben. De 

samenstellers zijn Anne Meinardi, 

Immy Timmerman. Het boekje 

bevat tevens  illustraties van 

Egbarta Veenhuizen en wordt in de 

loop van 2017 gepubliceerd. 

Het geheime leven 
van Hidde Dirks Kat
Wie had dit ooit gedacht, Hidde 

Dirks Kat heeft, na zijn redding 

en toen hij een hele winter 

op Groenland verbleef, een 

Inuitvrouw lief gehad. In een 

fantastische vertelling onthult 

Jan de Waard, en voor zover 

hij dat heeft kunnen nagaan, 

de impact van deze liefde. In 

de briefwisseling tussen Jan 

de Waard en Doortje Ponne, 

de coördinator van het HDK 

jaar, komen wij langzaam meer 

te weten. In een tot nu toe 

verborgen lade van het museum 

Sorgdrager zijn bovendien nog 

een aantal bijzondere attributen 

tevoorschijn gekomen die alles 

met het geheime leven van Hidde 

Kat te maken hebben. 

Ook dit project wordt in boekvorm 

uitgegeven en zal te zien zijn in het 

Museum Sorgdrager.

De hertaling van 
het dagboek van 
Hidde Dirks Kat
Het dagboek van Hidde Kat leent 

zich voor een nieuwe uitgave in 

iets toegankelijker Nederlands. 

Deze hertaling van het dagboek is 

inmiddels gemaakt door Jantine 

van der Knaap en Anna Trap. 

Momenteel wordt er voor de 

hertaling een uitgever gezocht. 

In deze hertaling zullen ook 

inleidingen worden opgenomen. 

Gijs van der Ham, conservator 

van het Rijks Museum schrijft een 

essay over de positie van Hidde 

Kat als Nederlandse Held. Gerrit 

Jan Zwier, schrijver en journalist, 

schrijft een essay waarin het 

epische avontuur van Hidde Kat 

geplaatst wordt ten opzichte van 

fi guren die soortgelijke epische 

avonturen hebben meegemaakt 

zoals Willem Barentsz, Ernest 

Shackleton en Captain James Cook.

De gedichtenbundel 
“Op de breuklijn 
van het ijs” 
Dichter en essayist Peter van Lier 

heeft 10 Nederlandse collega-

dichters gevraagd een gedicht te 

schrijven rond de schipbreuk van 

Hidde Kat. Hij is de samensteller 

van de bundel “Op de breuklijn van 

het ijs”. Ook Peter zelf heeft een 

gedicht geschreven. De tekeningen 

in de bundel zijn van Egbarta 

Veenhuizen. Deze bundel is op 10 

november 2016 gepresenteerd 

in Poëzie Centrum Perdu te 

Amsterdam. 

Een prelude op een 
grote compositie 
door Boris Bezemer 
In zijn openingstoespraak van 

het buro HDK2018 sprak Dolph 

Kessler deze woorden: “En 

eigenlijk moet er natuurlijk ook, en 

misschien wel op de eerste plaats, 

een Nederlandse topcomponist 

gevonden worden om een 

fantastisch muziekstuk te maken 

over de schipbreuk van Hidde 

Dirks Kat. Krakend ijs, schotsen die 

tegen elkaar aan beuken, boten die 

in de zee verdwijnen, hulpgeroep 

van drenkelingen; als ik componist 

zou zijn zou ik dat een geweldige 

muzikale uitdaging vinden”.

Er zijn inmiddels contacten 

geweest met Erik Voermans, 

muziekcriticus van het Parool, 

en met het conservatorium 

Amsterdam. Dit heeft geleid 

tot een gesprek met Boris 

Bezemer, een jonge componist die 

momenteel zijn master doet aan het 

conservatorium van Amsterdam. 

Zijn plan is om een muzikale 

compositie voor een kleine 

bezetting te maken op basis van het 

dagboek van Hidde Dirks Kat. Een 

prelude op deze compositie is op 

10 november 2016 gepresenteerd 

in Perdu te Amsterdam.

Hidde Kat en zijn mannen behoorden 
tot de eerste Nederlanders die op 
Groenland een winter doorbrachten. 
Daarna volgde er natuurlijk nog 
andere Nederlanders. En vanaf 
het begin van de 20ste eeuw 
werd dat ook gefotografeerd. Het 
Volkenkundig museum te Leiden en 
het Museon in Den Haag beheren 
samen een fotocollectie hiervan. Het 
betreft foto’s van drie onderzoekers 
die maandenlang, soms jarenlang, 
op Groenland verbleven en die een 
interessant inkijkje geven in het 
leven van de Inuit / Groenlanders.
• Jaap van Zuijlen was één van de 
deelnemers van een onderzoeksteam 
in het kader van het internationale 
pooljaar 1932 – 1933. In het archief 
zijn 250 foto’s van hem opgenomen 
met betrekking tot het leven en de 
omgeving van de Oost-Groenlanders 
die slechts 50 jaar daarvoor de eerste 
Europeanen zagen.
• Gert Nooter verbleef met zijn 
vrouw in 1967/68 een jaar lang in 
Tiniteqilaaq (Diilerilaaq, een kleine 
inuit jagerssamenleving in Oost-

Groenland. Hij leerde de Groenlandse 
taal en verdiepte zich in het leven en 
de cultuur van de Oost-Groenlanders. 
De samenleving was toen nog 
voornamelijk zelfvoorzienend en 
de mensen leefden van visserij en 
zeehondenjacht. In Groenland zag 
hij de jongere generatie jagers snel 
moderne westerse technologie 
overnemen. Dit had invloed op 
de leiderschapsstructuren in de 
samenleving. Nooters leus werd: 
“Veranderen de dingen, dan 
veranderen de mensen”. Hij legde zijn 
onderzoek vast in publicaties, diverse 
collecties en in meer dan 10.000 
foto’s.
• Ko de Korte, een vogelonderzoeker, 
verbleef in 1973 tot 1975 gedurende 
meerdere periodes op oost Groenland. 
Hij maakte onder meer portretten 
van het dorpje daar, Ittoqqortoormiit 
genaamd. De geportretteerde 
mensen hebben allemaal een 
verhaal, zeker omdat Groenland 
problemen kent met betrekking tot 
alcoholmisbruik, huiselijk geweld en 
een hoog zelfmoordcijfer.

Walvisvaarder Hidde Kat is nu 4 maanden onderweg maar het 
zit hem en de andere schepen van de vloot niet mee. De schepen 
bevinden zich onophoudelijk in zware stormen en raken 
ingesloten door het ijs. Enkele schepen vergaan. Via de GTMS 
(Greenland Telepathic Mailing System) kregen wij dit bericht 
van Commandeur Kat:van Commandeur Kat:

Van de 6e tot de 16e dreven wij 
door de sterke noordoosten wind 
en de stroom met het ijs naar het 
zuidwesten. Tot de 18e begon het ijs 
geweldig te werken, wat midden in geweldig te werken, wat midden in 
de storm afgrijselijk was om aan te 
zien. In die schrikbarende toestand 
werden de schepen van commandeur 
Pieter Andersen en Albert Jans door 
het ijs verbrijzeld. De bemanning 
redde zich het ijs op, terwijl een redde zich het ijs op, terwijl een 
gedeelte van de leeftocht door hen 
werd geborgen. Wij verdeelden de 
bemanning met de leeftocht over 
de drie overgebleven schepen, die de drie overgebleven schepen, die 
dichtbij de verongelukte schepen 
in het ijs vast lagen, zodat op elk in het ijs vast lagen, zodat op elk 
schip zich nu 78 zielen bevonden. 

Dit gebeurde op 67° NB. Nadat wij Dit gebeurde op 67° NB. Nadat wij 
van de 5 schepen er 2 verloren 
hadden, dreef het walvisspek en hadden, dreef het walvisspek en 
de traan om ons heen; op die geur de traan om ons heen; op die geur 
kwam een groot aantal ijsberen af, kwam een groot aantal ijsberen af, 
waarvan wij er enige doodschoten, waarvan wij er enige doodschoten, 
die door de mannen van de twee 
schepen die bij ons waren, wegens schepen die bij ons waren, wegens 
gebrek aan leeftocht, werden gebrek aan leeftocht, werden 
ingezouten. Het werken van het ijs 
om ons heen was onbeschrijfelijk 
wreed en schrikbarend. Wij zagen 
steeds de dood tegemoet. Wij 
zagen toen noch walvissen, noch zagen toen noch walvissen, noch 
robben (of zeehonden) en noch 
vogels meer. Dit duurde van de 6e 
tot de 8e september op dezelfde 
angstaanjagende manier.

Walvisvaarder Hidde Kat bericht ons heden via de GTMS Walvisvaarder Hidde Kat bericht ons heden via de GTMS 
(Greenland Telepathic Mailing System) dat ook zijn schip ten 
onder is gegaan. De situatie is kritiek!onder is gegaan. De situatie is kritiek!

Maar op 30 september toen de wind 
geleidelijk begon af te nemen, werden geleidelijk begon af te nemen, werden 
onze 3 schepen door de geweldige 
kracht van de hooggaande zeeën 
(deining) tussen het ijs ingeklemd, (deining) tussen het ijs ingeklemd, 
en door het ontzettende beuken van 
het ijs in één ogenblik verbrijzeld. 
De masten buitelden op het ijs. 
Iedereen probeerde zo goed mogelijk 
zijn vege lijf te redden op de woeste 
ijsschotsen. Na het vergaan van 
onze schepen konden we gelukkig een 
gedeelte van onze leeftocht bij ons 
op het ijs in veiligheid brengen. Ook 
redde ik zeven sloepen. Hier stonden 

wij in deze beangstigende toestand 
onder de blote koude hemel, zonder onder de blote koude hemel, zonder 
schuilplaats, 21 mijl verwijderd schuilplaats, 21 mijl verwijderd 
van land op het ijs, in zee, op van land op het ijs, in zee, op 
64• NB. Er was geen land in zicht.  NB. Er was geen land in zicht. 
De een zag de ander met droefheid 
aan, in diep gepeins verzonken over aan, in diep gepeins verzonken over 
hoe en waar wij, in dezen treurige hoe en waar wij, in dezen treurige 
toestand, waarbij wij de dood voor toestand, waarbij wij de dood voor 
ogen zagen, onze levensdagen zouden ogen zagen, onze levensdagen zouden 
eindigen. Wij hadden geen zeilen, om eindigen. Wij hadden geen zeilen, om 
een tent op het ijs op te zetten, een tent op het ijs op te zetten, 
waaronder wij ons een beetje zouden 
kunnen verschuilen.

Walvisvaarder Hidde Kat en zijn mannen hebben het zwaar te Walvisvaarder Hidde Kat en zijn mannen hebben het zwaar te 
verduren. Via de GTMS bereiken ons droeve berichten. verduren. Via de GTMS bereiken ons droeve berichten. 

Op 1 oktober was er van onze 
verbrijzelde schepen niets meer te 
zien of te vinden. Zonder enige hoop 
stonden wij op het hevig schokkende 
ijs, bang dat wij er elk ogenblik ijs, bang dat wij er elk ogenblik 
door zouden worden vermorzeld. Er 
was geen land in zicht. Wij waren 
dichtbij de open zee en werden 
in zuidwestelijke richting op de 
schotsen geslingerd. Dit duurde 
tot 3 oktober toen wij ons nog 
met 78 zielen op een ijsschots 
van ongeveer 200 vierkante voet 
in open zee bevonden. Om ons 
heen was de zee over een lengte 
van een kwart mijl vol ijsgruis. 
Dit was onze redding, omdat wij Dit was onze redding, omdat wij 
daardoor niet, door het slingeren daardoor niet, door het slingeren 
van onze ijsschots als gevolg 
van de hooggaande zeeën, daarvan van de hooggaande zeeën, daarvan 
afgespoeld zouden worden. Niettemin 
ging dit wel met groot gevaar 

gepaard, zodat wij elk ogenblik gepaard, zodat wij elk ogenblik 
vreesden om te zullen komen. Tegen 
de ochtend hoorden wij door het 
scheepsvolk van commandeur Pieter 
Andersen, bestaande uit 78 man, Andersen, bestaande uit 78 man, 
die zich op een tweede dichtbij 
ons drijvende ijsschots bevonden, ons drijvende ijsschots bevonden, 
God een gezang toezingen. Maar, God een gezang toezingen. Maar, 
toen de dageraad aanbrak, waren toen de dageraad aanbrak, waren 
zij van de ijsschots verdwenen en 
omgekomen, met uitzondering van de omgekomen, met uitzondering van de 
commandeur en enkele manschappen, commandeur en enkele manschappen, 
die zich hadden weten te redden. Om 
middernacht was onze ijsschots door 
midden gebroken als gevolg van de 
geweldige deining, geweldige deining, waardoor wij 4 
van onze sloepen verloren, alsook verloren, alsook 
het meeste van onze mondvoorraad; het meeste van onze mondvoorraad; 
van mijn 78 man verloor ik op dit 
moment niemand. Dit gebeurde na 
gissing 40 mijl ten oosten van 
Statenhoek. 

Geschreven door: Dolph Kessler en 
Egbarta Veenhuizen
Datum: 3 januari 2016

Een historische 
ontmoeting tussen 
vier avontuurlijke 
heren.

Walvisvaarder Hidde Kat 
ingesloten door het ijs 

Ook schip Hidde Kat verbrijzeld 
in de ijsvelden van Groenland

Vele mannen 
van de vloot verdrinken
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De vangst van Walvisvaarder Hidde Dirks Kat is begonnenDe vangst van Walvisvaarder Hidde Dirks Kat is begonnen Fotografen op Groenlandgrafen op Groenlandgrafen op Groenland
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Walvisvaarder Hidde Kat laat ons via de 
GTMS weten dat hij nog in leven is en met zijn 
manschappen in 3 sloepen op weg is naar het 
vaste land.vaste land.

Hidde Kat moet 
zijn ijschots verlaten

In de ochtendstond van 5 oktober 
bedaarde het weer en de zee werd 
langzamerhand kalmer. Nu maakten 
wij onze drie sloepen gereed om er 
gebruik van te kunnen maken, als gebruik van te kunnen maken, als 
de gelegenheid zich voordeed, en de gelegenheid zich voordeed, en 
besloten om zó lang op onze kleine 
ijsschots van 100 vierkante voet 
(waarop God ons tot nu toe zo 
wonderbaarlijk behoed had) te 
blijven totdat wij genoodzaakt 
zouden zijn om hem te verlaten. 
Het leek wel, alsof die schots Het leek wel, alsof die schots 
voor ons bestemd was. Wij hadden 
zeer weinig voedsel. Van onze 5 
scheepsbeschuiten hadden wij niet 
veel meer over. Wij lesten de dorst 
door aan een stuk bevroren ijs te 
zuigen. ‘s Middags ging ik, met zuigen. ‘s Middags ging ik, met 
mooi weer, in een van de sloepen mooi weer, in een van de sloepen 
liggen om een beetje te rusten. 
Ik was net wat ingedommeld, Ik was net wat ingedommeld, 
toen de bemanning (die verdeeld 
was in drie groepen van 17 man 
- één groep voor elke sloep) 
zich met grote ontzetting in de 
sloepen stortte en mij luidkeels 
toeschreeuwde, dat de zee over toeschreeuwde, dat de zee over 
onze ijsschots liep, waardoor die onze ijsschots liep, waardoor die 
dreigde te zinken. Hierop brak 
onverwachts het ijs open, zodat onverwachts het ijs open, zodat 
wij ons plotseling op de vrije zee 
bevonden. Wij zetten toen onze 
zeiltjes bij met een gunstige 
noordoosten wind en zetten koers 
naar Statenhoek. Wij hadden een 
kompas, konden het land zien en kompas, konden het land zien en 
zeilden ‘s nachts langs het wit 
blinkend ijs. Onze schipbreuk 
was heel verschrikkelijk, en was heel verschrikkelijk, en 
daarna volgde tot de 5e dezer 
een uiterst smartelijke periode, een uiterst smartelijke periode, 
maar onze ijsbreuk en het verlies 
van de schots was niet minder 
angstaanjagend.

Op 7 oktober kwamen wij ‘s morgens
bij goed weer tot het onverwachte 
en ellendige besluit om onze drie 
sloepen achter te laten om te 
zien, of wij te voet over ijs zien, of wij te voet over ijs 
het land zouden kunnen bereiken, het land zouden kunnen bereiken, 
aangezien wij aan alle kanten 
door het ijs ingesloten waren en 
onze leeftocht slechts bestond 
uit 3 scheepsbeschuiten de man. 
Voordat wij dit echter gingen 
doen, sloopten wij eerst het hout doen, sloopten wij eerst het hout 
uit de sloepen, maakten daarvan uit de sloepen, maakten daarvan 
een vuur op het ijs, verwarmden een vuur op het ijs, verwarmden 
onze ingewanden met wat heet 
theewater en nam ieder van ons 
een hap van zijn drie beschuiten. 
Het ontbrak ons ten enenmale aan 
sterke drank. Na deze verkwikking 

namen wij zeer aangedaan afscheid 
van twee van onze lotgenoten, van twee van onze lotgenoten, 
aan wie wij de grote genade van 
God toewensten. Wij moesten hen, God toewensten. Wij moesten hen, 
omdat zij niet konden lopen, konden lopen, 
bij de sloepen achterlaten. 
Vervolgens gingen wij met 49 man 
in getal in de richting van het 
land.
Van 7, 8, 9 tot 10 oktober Van 7, 8, 9 tot 10 oktober 
stapten wij, afgemat door honger stapten wij, afgemat door honger 
en kou, van het ene stuk ijs en kou, van het ene stuk ijs 
over op het andere, om bij het over op het andere, om bij het 
land te komen. Onophoudelijk 
opende en sloot het ijs zich 
met geweld door het omhoogkomen 
van de zee of deining. Sommige 
van ons raakten in een poging om 
van de ene op de andere schots 
te komen, door de gladheid van te komen, door de gladheid van 
het ijs tussen de schotsen in 
het water, verdronken en werden het water, verdronken en werden 
tussen het ijs verpletterd. Ik 
zelf gleed tweemaal van het ijs 
af, maar werd er telkens weer af, maar werd er telkens weer 
uitgehaald en gered door de 
twee haken, voordat het ijs zich twee haken, voordat het ijs zich 
weer sloot en moest vervolgens 
zo met mijn natte kleren verder 
gaan, wat mij buitengewoon gaan, wat mij buitengewoon 

verzwakte. Ik had toen nog 
twee scheepsbeschuiten. Besef 
eens, welke kracht de goede eens, welke kracht de goede 
God ons in deze omstandigheden 
verleende! Het vooruitzicht van 
de moeilijkheden, die wij nog de moeilijkheden, die wij nog 
het hoofd moesten bieden, was het hoofd moesten bieden, was 
bijna niet om uit te houden. - 
Dagelijks overviel ons de angst 
voor wilde dieren, en tijdens het voor wilde dieren, en tijdens het 
lopen opende zich van tijd tot 
tijd voor onze voeten een grote 
ijsspleet, waarin vele van ons ijsspleet, waarin vele van ons 
hun graf vonden, omdat het ijs hun graf vonden, omdat het ijs 
zich dadelijk, zodra het water zich dadelijk, zodra het water 
terugstroomde, sloot. ‘s Avonds terugstroomde, sloot. ‘s Avonds 
ontdekten wij dat wij nog twee 
mijl van het land verwijderd 
waren. Maar omdat het ijs niet 
aan het land vast lag, moesten aan het land vast lag, moesten 
wij hopen en afwachten, of het wij hopen en afwachten, of het 
zich misschien nog bij het land 
zou aansluiten. Terwijl wij deze 
nacht met een diep neerslachtig 
hart doorbrachten, lag de een en hart doorbrachten, lag de een en 
zat de ander op het ijs, terwijl zat de ander op het ijs, terwijl 
een derde stond. Ik zat midden 
tussen twee mannen die rechts 
en links naast mij lagen, die en links naast mij lagen, die 
‘s ochtends doodgevroren waren.
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Via de GTMS bereikte ons het verheugende bericht dat Com-Via de GTMS bereikte ons het verheugende bericht dat Com-
mandeur Hidde Kat het vasteland van Groenland heeft bereikt. 
Lijkt het tij te keren? Zodra er meer nieuws is laten wij dat weten.Lijkt het tij te keren? Zodra er meer nieuws is laten wij dat weten.

In de morgenstond van 11 okt. merkte 
ik, dat commandeur Albert Jans met ik, dat commandeur Albert Jans met 
enige manschappen gedurende de nacht 
als gevolg van het draai-ijs van mij 
verwijderd was geraakt. Ik heb hem 
hier niet teruggezien. Deze ochtend 
dreef er een lange strook ijs voor 
de mond van een rivier voorbij. Deze 
botste tegen onze ijsschots aan. 
Wij stapten er dadelijk op over, Wij stapten er dadelijk op over, 
met uitzondering van één man, die met uitzondering van één man, die 
niet verder vooruit kon. Wij moesten 
hem met hartverscheurende smart 
achterlaten. Deze lange strook ijs 
bracht ons aan land. Wij hadden 
aan beide kanten van de schots de 
open zee en kwamen aan het eind van 
de middag bij Statenhoek aan. Deze 
hoek ligt op 59 graden 30 minuten 
noorderbreedte. Wij vonden in de 
valleien enige groenten en struiken, valleien enige groenten en struiken, 

waaraan blauwe bessen groeiden. Wij 
plukten er een grote hoeveelheid 
van en aten ze met veel smaak op. 
Onze blijdschap dat wij aan land 
waren gekomen zonder dat wij hadden 
verwacht waar wij zouden belanden, verwacht waar wij zouden belanden, 
was onbeschrijfelijk groot. Hier 
merkten wij dat wij nog in totaal 
met 18 man waren. Deze nacht viel 
ons lang en bang, door het vallen ons lang en bang, door het vallen 
van een grote hoeveelheid sneeuw 
en een harde koude wind, alsook en een harde koude wind, alsook 
door gebrek aan voedsel, drank en door gebrek aan voedsel, drank en 
warmte. Ook konden wij niet gaan 
liggen, omdat onze kleren doornat liggen, omdat onze kleren doornat 
waren. In deze toestand konden wij 
ons enigszins een beeld vormen van 
het lijden van onze heiland JEZUS 
CHRISTUS, tenminste dit lijden CHRISTUS, tenminste dit lijden 
enigszins invoelen, daar wij het nu enigszins invoelen, daar wij het nu 
zelf moesten ondergaan.

Hidde Kat bereikt toch nog 
het vasteland van GroenlandBegin November 2016 presen-

teerde Boris Bezemer een prelude 

op een muzikale compositie voor 

een kleine bezetting op basis van 

het dagboek van Hidde Dirks 

Kat. Het zal duidelijk zijn dat dit 

gevolgd moet worden door een 

volledige compositie. Daarvoor is 

dan wel budget nodig dat onder 

meer gezocht zal gaan worden bij 

het fonds Mediakunst en het fonds 

Podiumkunsten. 

Boris Bezemer heeft er zin in. Hij 

schrijft ons: Een muziektheaterstuk 

rondom HDK is echt een 

fantastisch idee! Ik ben er erg

enthousiast over en het kan fan-

tastisch worden. Een voorstelling 

van anderhalf uur maken lijkt 

me ook super, en om dat goed 

te doen is er budget nodig. Een 

componist, een scenograaf, een 

regisseur, muzikanten en iemand 

die alles bij elkaar organiseert. 

Dan is er het decor waar je het 

koud van krijgt! (Vanwege al het 

ijs.) Overweldigende muziek in een 

meeslepende theaterwereld. Dat is 

de lange termijn droom.

Het streven is er op gericht om in 

2018 Hidde Kat een rol te laten 

spelen in de horeca op Ameland. 

Daarbij kan gedacht worden aan 

speciale menu’s of lekkere cocktails; 

er zijn volop mogelijkheden.

Een grote muzikale compositie door Boris Bezemer

Met Hidde Kat op de culinaire tour

een festival met een 
bottom up aanpak
Naast de pilots voor de jaren 2016 

en 2017 zijn er op vele terreinen 

ook plannen voor het jaar 2018 

zelf in de stijgers gezet, veelal 

aangedragen door Amelanders. 

Motto: laat 100 bloemen bloeien. 

Dus dit is nog maar het begin. 

Hierna volgt een niet volledige 

opsomming van op stapel staande 

plannen en projecten. 

HDK2018
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Dit project is min of meer toevallig 
begonnen met de tekening 
van de oude walvisvaarder die 
Egbarta Veenhuizen maakte voor 
Kunstmaand Ameland 2015. In 2016 
bleef zij tekenen; ook in de komende 
twee jaar gaat ze door met arctische 
thema’s. Haar werk zal doorlopend 
te zien zijn in ‘het kleine huisje’ van 
museum Sorgdrager.  Egbarta: ik 
verbeeld mis-en-scènes uit het 
dagboek,  zoals de verschrikkelijke 
tocht over en tussen de ijsschotsen 
of de wijze waarop de Inuit leefden. 
Fijn dat ik deze kans heb gekregen 
van Joop de Jong, directeur van de 
Amelander Musea.

De tekeningen van Egbarta Veenhuizen

Plannen voor  2018

Plannen voor  2018

Het lijkt een afl opende zaak te worden voor 
Hidde Kat. De redactie maakt zich grote zorgen. 
Het laatste nieuws dat wij van Commandeur 
Kat ontvingen belooft niet veel goeds.Kat ontvingen belooft niet veel goeds.

Hidde Kat te voet over 
het ijs naar het vasteland

Zie www.hdk2018.nl voor 
nog meer informatie en 
de laatste ontwikkelingen.
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Inderdaad lijkt het tij te keren. Hedenavond ontvingen wij via de 
GTMS het goede nieuws dat Hidde Kat ongedoopte wilden heeft 
ontmoet.ontmoet.

‘s Middags klom één van mijn 
offi cieren op een hoogte in het 
gebergte om eens uit te kijken. 
Daarvandaan ontdekte hij richting 
zee, in de monding van de rivier, zee, in de monding van de rivier, 
op het water drie voorwerpen die 
eruit zagen als vogels. Hij riep mij 
toe, wat men hiervan moest denken? toe, wat men hiervan moest denken? 
Ik liep haastig naar hem toe en zag 
meteen (doordat ik vroeger vaker 
zo’n schouwspel had gezien) dat het 
wilden of inboorlingen konden zijn. 
Nu kwam het hele gezelschap naar 
ons toe. Wij verhieven tweemaal een 
luid geschreeuw dat door genoemde 
wilden gehoord werd, die daarop wilden gehoord werd, die daarop 
op ons af kwamen. Wij liepen met 
zijn allen naar het zeestrand om 
hen met open armen te ontvangen. 
Ten gevolge van onze buitensporige 
blijdschap dat wij, behalve onszelf, blijdschap dat wij, behalve onszelf, 
weer andere mensen zagen, bleven die weer andere mensen zagen, bleven die 
lieden met hun kleine schuitjes, die lieden met hun kleine schuitjes, die 
nauwelijks boven het oppervlak van 
de zee uitstaken, op een afstand de zee uitstaken, op een afstand 
van ongeveer 100 roede van de kust 
liggen. Doordat ik de landstaal niet 
machtig was en niet wist hoe die 

wilden ons gezind waren, besloot wilden ons gezind waren, besloot 
ik mijn manschappen naar ons kamp 
terug te laten keren. Nu stond ik 
daar alleen, en noemde in mijn daar alleen, en noemde in mijn 
onzekerheid een woord, waarvan ik onzekerheid een woord, waarvan ik 
zelf de betekenis niet wist, en wel zelf de betekenis niet wist, en wel 
(ome kageit). Dit woord betekent, (ome kageit). Dit woord betekent, 
zoals de Hernhutters mij naderhand 
zeiden, (vriend kom hier!). Daarop zeiden, (vriend kom hier!). Daarop 
kwamen zij naar mij toe, alle drie kwamen zij naar mij toe, alle drie 
in een eigen schuitje. Ik hielp hen 
uit hun schuitjes en omhelsde hen, uit hun schuitjes en omhelsde hen, 
wat zij met eenzelfde genegenheid 
beantwoorden. Dit waren ongedoopte 
wilden. Ik nam hen mee naar onze 
verblijfplaats, waar mijn overige verblijfplaats, waar mijn overige 
manschappen zich bevonden. Zij 
bekeken alles nauwkeurig. Toen zij 
bemerkten, dat wij noch voedsel, bemerkten, dat wij noch voedsel, 
noch rustplaats hadden en onze 
lichamen uitgemergeld waren, kon lichamen uitgemergeld waren, kon 
men zien, dat zij medelijden met ons men zien, dat zij medelijden met ons 
hadden. Door naar de zon te wijzen 
gaven zij ons te kennen dat zij de 
volgende dag terug zouden komen om 
ons te helpen. Het weer was nu vrij 
goed, ‘s avonds namen zij afscheid goed, ‘s avonds namen zij afscheid 
en keerden naar hun woningen terug.

De redding van Hidde Kat lijkt God Zij Dank te gaan slagen. 
Hidde Kat bericht ons dat ze meegenomen zijn op de schuitjes 
van de wilden. Hij is vol bewondering over de zeemanskunst van van de wilden. Hij is vol bewondering over de zeemanskunst van 
de wilden en hun schuitjes en hij vertelt er via de GTMS dit over.de wilden en hun schuitjes en hij vertelt er via de GTMS dit over.

Ik maakte hun duidelijk dat wij 
uitgeput waren en gebrek aan 
voedsel hadden. Zij begrepen dit en 
besloten mij mee te nemen, en wel besloten mij mee te nemen, en wel 
op de volgende wijze.
Ik ging ‘s middags om 12 uur 
achter één van de wilden op een 
schuitje zitten, na van tevoren schuitje zitten, na van tevoren 
afscheid genomen te hebben van 
mijn bemanning en had afgesproken 
dat zij zich van deze plaats niet 
zouden verwijderen, omdat de wilden zouden verwijderen, omdat de wilden 
hen van deze plek zouden afhalen. 
Dat schuitje hadden zij van tevoren 
aan de zijkant van een ander 
schuitje vastgebonden; daarmee schuitje vastgebonden; daarmee 
roeide de wilde met mij weg met een 
riemspaan in zijn hand, waaraan aan riemspaan in zijn hand, waaraan aan 
weerszijden een blad zat. Op deze 
manier brachten zij mij een kwart 
mijl voorbij het steile gebergte, mijl voorbij het steile gebergte, 
waar wij vanwege de diepte niet 
omheen hadden kunnen komen. Het 
schuitje, waarop ik mij bevond, kan schuitje, waarop ik mij bevond, kan 
van voor- tot achtersteven ongeveer 
20 voet lang geweest zijn en iets 
breder dan de dikte van een gewoon 
mens. De wilde zit in een rond gat 
in het midden op de bodem met zijn 
voeten naar voren onder het dek. 
Zijn lichaam steekt dan vanaf de 
lendenen gerekend, boven het dek lendenen gerekend, boven het dek 

uit. Hij zit in een kleed (of rok) 
van leer, dat aan het schuitje is van leer, dat aan het schuitje is 
vastgemaakt, zodat er geen water vastgemaakt, zodat er geen water 
aan zijn lichaam of in het schuitje 
kan komen. Alleen zijn handen en 
zijn gezicht zijn niet bedekt. 
De uiteinden van dit schuitje 
lopen vanaf het midden spits toe. 
Wanneer de wilde erin zit, ligt het Wanneer de wilde erin zit, ligt het 
schuitje in het midden van het dek 
ongeveer 4 duim boven water. Het 
geheel is gemaakt van robbenhuiden 
en een geraamte van zeer dun en 
taai hout, dat daar ter plekke taai hout, dat daar ter plekke 
groeit. Wij moesten over een rivier 
heen die twee mijl breed was. Wij 
moesten hier heel stil zitten. Door 
het slechte weer met sneeuwjacht 
werden wij nat tot op het bot, werden wij nat tot op het bot, 
omdat wij twee mijl lang aanhoudend 
in het water moesten zitten. Deze 
twee schuitjes waren beide met het 
gewicht van drie man geladen en het 
water spoelde onophoudelijk over de 
schuitjes heen. Wij waren nagenoeg 
doodgevroren en stijf van de kou, ja doodgevroren en stijf van de kou, ja 
geheel uitgeput. De wilden bleven 
droog in hun schuitjes wegens hun 
goedgemaakte leren rokken, behalve goedgemaakte leren rokken, behalve 
hun handen en gezichten. Stelt u 
zich eens de kracht en vaardigheid 
van de wilden voor.

Commandeur Hidde Kat is de afgelopen maand weer op 
krachten gekomen in de huizen van de wilden. Later is hij door 
de wilden meegenomen verder westwaarts naar de kolonie 
van Hernhutters waar hij nu de lange winter wil zien door te 
brengen. Een korte impressie van zijn bericht dat ons via de 
GTMS bereikte.

Ik vertelde hun het verhaal van 
mijn lotgevallen tot hiertoe. Zij 
leefden heel erg mee met onze 
wederwaardigheden. Deze kolonisten 
betoonden ons christelijke vriend-
schap, maar deze overtrof geenszins schap, maar deze overtrof geenszins 
het onthaal, dat wij genoten hadden het onthaal, dat wij genoten hadden 
bij de arme wilden, bij wie wij het bij de arme wilden, bij wie wij het 
eerst terecht gekomen waren. Er 
zullen hier ongeveer tweehonderd 
gedoopte mensen zijn geweest. 
De Duitse broeder Jan Sibrands 
vertelde mij dat hij vierendertig 
jaar geleden met zijn vrouw door 
commandeur Alderts vanuit Amsterdam 
hierheen gebracht was. Hij had een 

aantal schapen. Het land was aan de 
voet van de bergen vlak en groen. 
Ik verbleef hier met veel genoegen 
drie dagen lang. Toen ik hem 
verzocht of ik aldaar met mijn vier 
mannen gedurende de winter zou 
kunnen blijven, omdat wij meenden kunnen blijven, omdat wij meenden 
dat wij niet verder in noordelijke 
richting konden reizen, weigerde richting konden reizen, weigerde 
hij dat, omdat hij oordeelde dat hij dat, omdat hij oordeelde dat 
het beter zou zijn dat wij ons 
verder noordwaarts begaven naar 
Juliaans Hoop, een Deense kolonie Juliaans Hoop, een Deense kolonie 
op 61 graden. Deze Hernhutters 
gaven ons vervolgens leeftocht mee 
voor zeven dagen.

Hidde Kat en zijn mannen 
ontmoeten “wilden”

Onbaatzuchtige Wilden nemen 
Hidde Kat en zijn mannen aan 

boord van hun schuitjes

Hidde Kat ontmoet 
de Hernhutters

Voor HDK 2018 is het ook een 

kwestie van dingen met elkaar 

in verband brengen. Een en een 

kan drie worden. Zo zal naar ons 

idee Kunstmaand Ameland 2017 

én 2018 geheel  of op zijn minst 

gedeeltelijk, in het teken van Hidde 

Kat geplaatst moeten worden; 

dan heb je de hele Beeldende 

Kunst poot van het HDK festival 

tenminste ingevuld  en afgedekt. 

Als je er bijvoorbeeld voor zorgt 

dat de kunst in de openbare ruimte 

die op Kunstmaand Ameland 2017 

te zien zal zijn iets van doen heeft 

met Hidde Kat achtige thema’s, 

of  met het Noordelijk gevoel, dan 

kan je dat het hele jaar 2018 zelf 

laten staan.  Dat trekt dan weer 

bezoekers omdat je het opneemt in 

het programma van HDK 2018. 

Beeldende Kunst / Kunstmaand AmelandExpeditie Ameland, 
a story telling 
adventure 
Het verhaal van de Amelander 

Hidde Dirks Kat leest als één groot 

avontuur. Op zijn barre tocht maakt 

hij kennis met de Inuït en verbaast 

zich telkens weer over hun 

gastvrijheid en behulpzaamheid. In 

Expeditie Ameland – A storytelling 

adventure komen vanuit de 

geschiedenis van Hidde Dirks Kat 

die vier elementen samen: het 

avontuur; de ontmoeting met het 

vreemde; de Inuït en hun cultuur; 

de bewoners van Ameland en 

hun verhalen. In 2018 wordt een 

weekendfestival neergezet

Frank Belt van de vertelkring 

Friesland is de initiatiefnemer van 

dit project waarbij ook een aantal 

Amelanders betrokken zijn. Hij 

zegt er dit over:

De bezoekers van het vertelfestival 
gaan op ontdekkingsreis. Ze maken 
kennis met de Inuït en met de 
Amelanders van toen en nu en hun 
verhalen. Ze krijgen de kans zelf op 
avontuur te gaan in de wereld van 
het vertellen en van verhalen. Ze 
ontmoeten mensen en hun verhalen 
van ver weg en dichtbij en worden 
door hen uitgedaagd. Vol verhalen uit 
den vreemde keren ze naar huis terug. 
Wij hebben er enorm veel zin in dit 
samen met de Amelanders te gaan 
organiseren.

Cape Farewell, 
Museum voor 
Moderne Kunst
Cape Farewell is de kaap die 

Hidde Kat heeft moeten ronden 

in Zuid-Groenland alvorens hij de 

“bewoonde” wereld kon bereiken. 

Cape Farewell is ook de kaap die 

zeevaarders vanuit Europa als 

eerste of als laatste zagen van 

Groenland. Vaarwel, een bijna 

universeel thema over afscheid 

nemen, rouw, verlies en opnieuw 

beginnen. Voor 2018 gaat Dolph 

Kessler na of er in de duinen bij 

de vuurtoren van Ameland een 

Museum voor Moderne Kunst 

gerealiseerd zou kunnen worden 

waarbij dit thema - vaarwel - 

centraal staat. Een ambitieus 

project waarover nog veel 

onduidelijk is.

Hidde Kat bij de 
inuit; een crossover 
voorstelling met 
theater, muziek 
en dans
Peter van Noort is de 

initiatiefnemer van Noortoost 

Producties dat onlangs zijn eerste 

voorstelling uitbracht. Voor 

het HDK jaar 2018 gaat hij een 

op improvisaties gebaseerde 

voorstelling maken van het verblijf 

van Hidde Kat bij de wilden / 

inuit. Daarbij worden de talenten 

van de (Amelander) deelnemers 

als uitgangspunt genomen. .  

Peter van Noort is een  amateur 

toneelregisseur met een semi-

professionele opleiding.

Een Groenlandse kayak weekend 
Hidde Dirks Kat werd gered door 

de wilden in hun “schuitjes”. Voor 

Hidde Kat de eerste keer dat hij 

Kayaks zag. Inmiddels zijn er in 

Nederland ongeveer 25 personen 

met een Groenlandse Kajak. Paul 

de Haas, van Dutch Sea Kayakers 

heeft er zelf ook één. Hij is bereid 

in 2018 een “Groenlands kayak 

weekend” te organiseren. Na een 

overtocht vanaf Holwerd zal aan 

de walkant van Ameland worden 

gedemonstreerd wat er met deze 

speciale kayaks gedaan kan worden 

(het zogenaamde “eskimoteren”). 

’s Avonds zijn er fi lms over de Inuit 

te zien of zullen er Inuit-verhalen 

over de kayaks worden verteld.

Vervolgens bonden de wilden, met meer dan christelijke Vervolgens bonden de wilden, met meer dan christelijke 
hulpvaardigheid bezield, de vier schuitjes, zoals ik hulpvaardigheid bezield, de vier schuitjes, zoals ik 
eerder heb beschreven, twee aan twee tezamen, zetten eerder heb beschreven, twee aan twee tezamen, zetten 
ons daarop achter zich en voeren zo met ons weg tot 3 
uur ‘s middags, waarop wij allen, met levensgevaar, uur ‘s middags, waarop wij allen, met levensgevaar, 
dichtbij hun woningen aan land kwamen. Hun vrouwen, dichtbij hun woningen aan land kwamen. Hun vrouwen, 
die ons op verre afstand vanaf de klippen of het 
gebergte gezien hadden, kwamen toelopen, hielpen ons gebergte gezien hadden, kwamen toelopen, hielpen ons 
uit de schuitjes en brachten ons in hun woningen. 
Dit was tussen Statenhoek en Kaap Vaarwel, maar Dit was tussen Statenhoek en Kaap Vaarwel, maar 
het dichtst bij eerstgenoemde op 59˚ 55’ NB. Hier 
troffen wij een huis waarin vijf huisgezinnen samen 
woonden, die, schatten wij, uit twintig zielen woonden, die, schatten wij, uit twintig zielen 
bestonden zowel oude als jonge. De vrouwen trokken 
ons ogenblikkelijk onze natte kleren uit, wikkelden ons ogenblikkelijk onze natte kleren uit, wikkelden 
ons in ruwe landhondenhuiden en brachten ons naar 
een slaapplaats op een brits, één voet verheven boven een slaapplaats op een brits, één voet verheven boven 
de aarde of de stenen bodem. Hier ontdekten wij dat 
het onmogelijk was geweest dat de wilden ons, bij het onmogelijk was geweest dat de wilden ons, bij 
onze eerste ontmoeting, hadden kunnen meenemen, omdat onze eerste ontmoeting, hadden kunnen meenemen, omdat 
zij te ver van hun woningen verwijderd waren. Wij 
voelden ons als uit het graf verrezen. De overgrote 
liefde van wilde mensen, die werkelijk die van vele liefde van wilde mensen, die werkelijk die van vele 
christenen overtreft, maakte onze harten weemoedig en christenen overtreft, maakte onze harten weemoedig en 
dankbaar jegens God. Het gehuil van kinderen te mogen 
horen, verzoende ons met ons lot. Het leek wel of wij horen, verzoende ons met ons lot. Het leek wel of wij 
thuis waren. Zij verkwikten ons met een soort soep van 
zeehonden- of robbenvlees met water gekookt. Niemand, zeehonden- of robbenvlees met water gekookt. Niemand, 
die zoiets niet heeft meegemaakt, kan geloven, hoe die zoiets niet heeft meegemaakt, kan geloven, hoe 
smakelijk wij daarvan aten. Wij voelden ons daarna 
zeer goed. Tijdens deze nacht konden wij echter niet 
in slaap raken, doordat onze gedachten vervuld waren in slaap raken, doordat onze gedachten vervuld waren 
met treurige herinneringen, en, aan de andere kant, met treurige herinneringen, en, aan de andere kant, 
van blijdschap dat wij ons nu onder goede mensen 
bevonden, terwijl onze hoofden suisden als het razen bevonden, terwijl onze hoofden suisden als het razen 
van de wind. Wij vonden het heerlijk warm in huis en 
werden geplaagd door ongedierte.

Inwoners van Ameland: er is goed nieuws, werkelijk zeer goed 
nieuws. Onze dorpsgenoot, commandeur Hidde Kat bericht 
ons zojuist via de GTMS dat hij en zijn overgebleven mannen 
liefdevol zijn opgenomen in de huizen van de wilden.liefdevol zijn opgenomen in de huizen van de wilden.

Laatste Nieuws van 18 oktober 1777Laatste Nieuws van 18 oktober 1777

Hidde Kat Hidde Kat nu defi nitief gered door de Wilden

Omstreeks 10 augustus waren wij gereed en zagen wij 
kans om met het schip de zee te bereiken. Wij kregen 
voor ons levensonderhoud voor acht weken proviand mee 
en vormden tezamen een gezelschap van tweeëntwintig 
passagiers, uitgezonderd de bemanning van het schip. passagiers, uitgezonderd de bemanning van het schip. 
Wij gingen toen op reis. Toen wij op zee kwamen, Wij gingen toen op reis. Toen wij op zee kwamen, 
constateerden wij dat het ijs twee mijl verwijderd was 
van het land, dicht aaneen gesloten. Om hier doorheen van het land, dicht aaneen gesloten. Om hier doorheen 
te komen laveerden wij langs het ijs in noordelijke 
richting tussen het grote ijsgebergte door. Met zeer 
veel gevaar legden wij 15 mijl af in acht dagen tijd 
in noordelijke richting en wel tegen de noordenwind 
in. Ons schip was uitstekend uitgerust. Op 18 augustus 
hadden wij ‘s middags mooi weer, kregen een zuidelijke hadden wij ‘s middags mooi weer, kregen een zuidelijke 
wind en koersten toen nog 8 mijl in noordelijke 
richting. Toen wij die hadden afgelegd, kwamen wij op richting. Toen wij die hadden afgelegd, kwamen wij op 
19 augustus tussen het ijs en het land door behouden in 
zee, op vrij water. Na verloop van enige dagen kregen zee, op vrij water. Na verloop van enige dagen kregen 
wij een gunstige wind en zetten toen onze reis voort. 
Na drie weken zeilen zagen wij de Orkadische eilanden. 
Op 10 september stevenden wij Hitland voorbij met zwaar 
weer uit het westen en westzuidwesten. Na verloop van 
drie of vier dagen passeerden wij op 13 september 
Schagen in het Kattegat, en kwamen na verloop van Schagen in het Kattegat, en kwamen na verloop van 
een paar dagen op 18 september op de plaats van onze 
bestemming, namelijk Kopenhagen, waar ik met mijn bestemming, namelijk Kopenhagen, waar ik met mijn 
mannen aan wal stapte en een herberg binnen ging.

Na een lange winter en voorjaar is Commandeur Hidde Kat, na Na een lange winter en voorjaar is Commandeur Hidde Kat, na 
het smelten van het ijs en al weer bijna aan het einde van deze het smelten van het ijs en al weer bijna aan het einde van deze 
zomer van 1778, te scheep gegaan om weer richting Europa zomer van 1778, te scheep gegaan om weer richting Europa 
te varen. te varen. 

Laatste Nieuws van 10 augustus 1777 Laatste Nieuws van 10 augustus 1777 

Weer richting Europa
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Een lezingencyclus 
rond het thema van 
klimaatverandering
Begin mei 2016 ontvingen wij een 

email van de Amelander Jan Botte 

Wijnberg die de suggestie deed 

om zijn neef Richard Bintanja, 

metereoloog bij het KNMI, een 

lezing te laten geven over het 

smelten van de ijskappen in 

Groenland. Richard heeft een 

paar jaar op Ameland gewoond 

en is als onderzoeker meermalen 

op de Zuidpool, Groenland en 

Spitsbergen geweest. Hij is 

afgestudeerd op zgn. “blauw ijs “ 

onderzoek. 

Egbarta Veenhuizen daarover: 

Kijk; dat zijn natuurlijk prachtige 
suggesties. Klimaatverandering en 
Groenland hebben immers veel met 
elkaar te maken. In de tijd van Hidde 
Kat aan het eind van de 18e eeuw 
smolt de ijskap van Groenland nog 
niet. Nu, 240 jaar later, maken vele 
wetenschappers zich grote zorgen over 
de gevolgen van klimaatverandering 
en het smelten van ijskappen o.a. op 
Groenland. Een lezingencyclus over 
klimaatverandering en alles wat 
daarmee samenhangt past dan ook 
prima in het programma van het HDK 
jaar 2018. We zijn blij dat Jan Botte 
Wijnberg en Richard Bintanja dat 
samen willen uitwerken.

Hidde Kat heeft het weliswaar overleefd, 
maar hij behoorde tot een minderheid. 
In het rampjaar 1777 vergingen vele 
tientallen walvisschepen voor de kust van 
Groenland.

Honderden mannen verdronken of kwamen 
om door de kou. Vrijwel iedereen kreeg last van 
bevriezingsverschijnselen. Door extreme kou 
ontstaan in het weefsel ijskristallen die de cellen 
beschadigen. De kans op letsel is het grootst bij 
de gebieden die het verst van het hart liggen 

en met de meeste oppervlakte die aan de kou 
is blootgesteld. Deze lichaamsdelen zijn vooral 
de tenen, vingers, oren en de neus. Op deze 
foto zien we de bevroren hand van Edward 
Atkinson (1881 – 1929),  één van de leden van 
de zuidpool expeditie van Captain Scott.  

De geleden ontberingen

Zuid Groenland vanuit de lucht; het 
gebied waar Hidde Kat schipbreuk 
leed.

Plannen voor  2018 Plannen voor  2018
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HDK Film festival
Wij spreken met Asing Walthaus, 

Amelander, redacteur bij de 

Leeuwarder Courant, fi lmkenner 

bij uitstek. Hij bereidt het HDK 

fi lm Festival in 2018 voor. Heeft 

hij al een idee heeft welke fi lms 

hij gaat tonen? Asing: “Voor het 

HDK-fi lmfestival is het natuurlijk 

onvermijdelijk om Down to the 

Sea in Ships te laten zien, een 

zwijgende fi lm uit 1922, of op zijn 

minst fragmenten eruit. Het is 

een portret van een van de laatste 

walvisvaardersgemeenschappen in 

New England, het Noord-Oosten 

van de Verenigde Staten. En als 

we New England zeggen, zeggen 

we ook Moby Dick, misschien 

wel het beroemdste boek, over 

de walvisvangst. Die fi lms wil ik 

laten zien. En ik ga natuurlijk op 

zoek naar Groenlandse fi lmmakers 

die de uitzichtloze situatie van 

de huidige Inuitbevolking als 

vertrekpunt nemen. Ach man; er 

zijn zoveel mogelijkheden voor een 

prachtig fi lmfestival, ik verheug mij 

er nu al op”. 

Plannen voor  2018

Eén van de andere commandeurs
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Vanaf het begin hebben de initiatief-
nemers te kennen gegeven om het 
idee van het HDK2018 jaar aan het 
eind van 2016 over te willen dragen 
aan de “Amelander gemeenschap”. 

Dolph Kessler zegt daarover:  dat 
hebben wij met opzet nogal vaag 
geformuleerd omdat wij aan het 
begin van het jaar natuurlijk nog 
niet konden overzien welke vlucht 
het buro HDK2018 zou nemen. 
Gelukkig constateren wij dat het 
enthousiasme groot is en er zich vele 
projectmogelijkheden voordoen. 

Het komt er nu op aan er een echt 
HDK2018 jaar van te maken. Wij 
hebben dit alles tot nu toe allemaal pro 
deo opgezet en enkele onderdelen zelfs 
voorgefi nancierd. Vooral omdat wij het 
leuk vonden dit open kunstproject tot 
ontwikkeling te brengen. Maar dat kan 
natuurlijk niet zo blijven.  
Je zou ons als kwartiermakers kunnen 
zien.  Wij zijn over het vervolg nu in 
gesprek met de gemeente, met de 
Amelander Musea, met Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad en met de 
provincie Friesland. Ik heb goede hoop 
dat daar iets uit komt zodat dit initiatief 

niet in schoonheid hoeft te sterven.  
Voor alle projecten geldt: bedenken  is  
één ding,  maar de verdere ontwikkeling 
en uitvoering vraagt veel tijd en energie 
en zal gedragen moeten worden door 
enthousiaste vrijwilligers  maar  óók 
door professionele ondersteuning. 
Organisatorisch gaat het dan om 
zaken als het werven van fondsen, 
het opzetten van een begroting, de 
fi nanciële afwikkeling, de publiciteit 
organiseren, het maken van een 
samenhangend programma en een 
festivalboekje; allemaal essentieel voor 
het slagen van het HDK2018  jaar.
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Dankbetuiging
Gedurende dit jaar hebben velen ons met 
raad en daad gesteund.  Waarvoor onze 
dank. De volgende personen willen wij 
apart noemen. Joop de Jong, directeur 
van de Amelander Musea, heeft het 
mogelijk gemaakt dat dit project gestart 
kon worden.  De medewerkers van het 
museum Sorgdrager: Arend Visser,  
Andre Ruygh en Aleida Edes hebben 
ons steeds in praktische zin fantastisch 
geholpen. En Jeanet de Jong van 
Persbureau Ameland heeft ons, door 
haar grote netwerk en enthousiasme, 
veel nuttige tips gegeven en zich als een 
echte ambassadeur opgesteld.

De verdere uitwerking van het 
Hidde Dirks Kat 2018 jaar kan 
op verschillende ambitieniveaus 
plaatsvinden. In alle gevallen zal 
de coördinerende en initiërende 
rol van de initiatief nemers  over-
genomen moeten worden en is 
het daarom wenselijk dat er een 
betaalde projectleider / festivaldirec-
teur wordt aangesteld voor in ieder 
geval twee dagen per week.   

Dolph Kessler daarover: Je zou onder-
scheid kunnen maken in  “HDK 2018 
small”,  “HDK 2018 medium” of  “HDK 
2018 large”. “In de meest eenvoudige 
vorm wordt er in 2018 een beschei-
den Hidde Dirks Kat jaar gevierd. In 
deze variant schat ik het benodigde 
budget in op 40.000 – 60.000 euro. 
Daarvoor zou je bijvoorbeeld het 
Verhalenfestival, het Filmfestival en 
nog wat van dat soort evenementen 
kunnen organiseren. Verder moet je 
dan natuurlijk de bestaande culturele 
infrastructuur optimaal benutten en 
dat betekent dat de Amelander Musea 
en Kunstmaand Ameland  hierop 

moeten inspelen. 
Maar als je het echt goed wilt doen en 
deze kansen voor Ameland helemaal 
wilt benutten moet Ameland natuur-
lijk voor een HDK2018 Large Festival 
gaan. De inzet is dán van het Hidde 
Dirks Kat 2018 jaar een twee of drie 
jaarlijks terugkerend evenement te 
maken met een landelijke en deels inter-
nationale uitstraling.  Samenwerking 
zou je moeten zoeken met cultuur-
makers uit Denemarken, Groenland en 
andere Noordelijke landen. Er vindt  een 
muziek- of theaterfestival plaats waar-
bij (inter)nationale artiesten optreden.  
Ook de Beeldende Kunst in de openba-
re ruimte krijgt alle aandacht. Ameland 
profi leert zich als de Nederlandse brug 
naar het Noorden van Europa en als 
de plek waar het “Noordelijk gevoel” 
volledig  tot zijn recht komt. Het be-
nodigde budget is meerdere tonnen.  
Professionele staf is noodzakelijk.

Wij vermoeden dat dit laatste  per-
spectief  voor Ameland op dit moment 
niet haalbaar is, dus wij zouden al heel 
blij zijn als er een HDK2018 Medium 

jaar tot stand zal komen zodat je iets 
meer kan doen dan het meest noodza-
kelijke en het voor de hand liggende. 
Dus dat je met een budget van bijvoor-
beeld 150.000 à 200.000 euro kan 
gaan werken. Afi n, wij zijn benieuwd. 
Wij hebben ons best gedaan. Hopelijk 
hebben wij het zaadje geplant en gaat 
het groeien. 

Egbarta vult aan: “De Amelanders zul-
len het vooral met elkaar moeten doen. 
Er zijn genoeg mensen van buiten het 
eiland die dan graag meedoen en/of 
zelf wat bedenken. Zowel amateurs als 
professionals. Echt; er liggen geweldige 
kansen voor Ameland. Wij positione-
ren het avontuur van Hidde Dirks Kat 
graag als “de meest vergeten schip-
breuk uit de vaderlandse geschiedenis”. 
Een klein beetje marketing moet er nu 
eenmaal aan te pas komen. Hidde Dirks 
Kat staat gewoon echt ergens voor. De 
kansen liggen voor het oprapen. Straks 
weet heel Nederland wie Hidde Dirks 
Kat was en waar zijn avontuur in laat-
ste instantie over ging. En dat je er voor 
naar Ameland moet komen.  

De verdere ontwikkeling en 
uitvoering van het HDK jaar 2018

HDK2018;  Small, Medium of Large?
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Laatste Nieuws van 27 september 1778Laatste Nieuws van 27 september 1778

Eindelijk, eindelijk, Hidde Kat is weer in ons midden. Wij hebben 
hem gezien vol dankbaarheid over het verloop van zijn redding 
en vol dankbaarheid over de hulpvaardighied van de wilden.en vol dankbaarheid over de hulpvaardighied van de wilden.

Daarna kwam ik op 27 september met 
een vaartuig op het eiland Ameland 
aan en trof vrouw en kind in goede 
gezondheid. Het is mij niet mogelijk 
deze zeer aangrijpende blijdschap 
te beschrijven. De mensen op straat 

hieven een vreugdegejuich aan en 
riepen elkaar toe dat ik terug-
gekeerd was. 
God zij hartgrondig gedankt voor 
alle onverdiende genade, aan mij alle onverdiende genade, aan mij 
HIDDE DIRKS KAT bewezen!

Hidde Kat terug op Ameland
13 1778. Kerst overpeinzing van de redactie1778. Kerst overpeinzing van de redactie

De redactie wil U naar aanleiding van de schipbreuk van Hidde 
Kat deze passage uit het dagboek van Jeldert Janzen Groot niet 
onthouden. Ook commandeur de Groot leed in 1777 schipbreuk 
en ook hij werd gered door de wilden. Hij doet uitspraken die ons 
als christenen tijdens deze kerstdagen ter harte zouden moeten 
gaan en tot bezinning zou mogen leiden. gaan en tot bezinning zou mogen leiden. 

Jeldert Groot schetst dat de wilde 
mannen zeer ervaren zijn in en 
kennis hebben van de werking van 
het ijs, alsook van weer en wind, het ijs, alsook van weer en wind, 
wat zo ver ging, dat men gerust kon wat zo ver ging, dat men gerust kon 
vertrouwen op hun voorspellingen. 
Daarnaast meldt hij dat de bekeerde 
of de gedoopte Groenlanders hun
godsdienstoefening nauwgezet onder-
houden, dat zij ‘s morgens niet houden, dat zij ‘s morgens niet 
vertrekken voordat zij hebben 
gebeden en een psalm gezongen 
hebben, en dat zij ‘s avonds bij hun hebben, en dat zij ‘s avonds bij hun 
thuiskomst weer hetzelfde doen. Wij 

hebben ervaren, (zegt hij) dat de hebben ervaren, (zegt hij) dat de 
Groenlanders die het verste in het 
zuiden en zelfs bij Statenhoek wonen, zuiden en zelfs bij Statenhoek wonen, 
de eenvoudigste, meest menslievende de eenvoudigste, meest menslievende 
en gastvrije mensen zijn. Bij de 
ongedoopte wilden troffen wij geen 
kennis van godsdienst; maar bij de kennis van godsdienst; maar bij de 
ongedoopte wilden konden wij voor 
weinig veel meer inruilen dan bij 
de gedoopte, zodat de bekering tot de gedoopte, zodat de bekering tot 
het christendom van die mensen 
geen vrijgevigheid teweeg heeft 
gebracht. Dit verschil was in het 
oog lopend.

Over de gastvrijheid van 
ongedoopte wilden
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Tijdens het Hidde Kat jaar zullen 

er soms ook bijzondere geluiden te 

horen zijn op Ameland.

Wat te denken van de dag van de 

walvis.  Honderd USB sticks met 

walvis-geluiden worden uitgedeeld 

op alle openbare plekken zoals de 

horeca, de winkels,  de musea, op 

de boot, in de overheidsgebouwen. 

Heel Ameland staat voor één dag in 

het teken van de walvis, hun zachte 

soms wat mistroostige geluiden 

klinken overal.  Wedden dat dit het  

NOS-journaal haalt.

Groenland is een halve kolonie van 

Denemarken. Daarom zijn er veel 

Deense componisten die Groenland 

als inspiratiebron gebruikt hebben. Er 

is ook de Nordic Council Music Prize, 

een muziekprijs van vijf Noordelijke  

landen: Denemarken, Zweden, 

Noorwegen, Finland en IJsland. Als 

Ameland zich wil onderscheiden  op 

het gebied van klassieke muziek 

dan zou hierbij aansluiting gezocht 

kunnen worden.  

Een festival waar componisten uit de 

Noordelijke |landen gehoord kunnen 

worden. Wij noemen dit slechts als 

een optie. Om dit goed te doen is 

er immers een behoorlijk budget 

nodig en een aantal enthousiaste 

Amelanders die hier hun schouders 

onder willen zetten.   

Inuitmuziek en de dag van de walvis

Een muziekfestival met Noord-Europese muziek

Museale 
tentoonstellingen
Ameland kent vele musea. Tijdens 

het HDK2018 jaar zullen er enkele 

specifi eke tentoonstellingen 

gemaakt worden waarbij de 

persoon Hidde Kat en alles wat 

met zijn schipbreuk in verband 

kan worden gebracht centraal 

staan. De mogelijkheden zijn 

legio. Waaronder bijvoorbeeld 

een tentoonstelling van de foto’s 

van Groenland en de Inuit die 

momenteel beschikbaar zijn bij het 

Volkenkundig Museum Leiden en 

het Museon in Den Haag. Het gaat 

om foto’s van de onderzoekers Jaap 

van Zuijen (1933), Gert Nooter 

(1956) en Ko de Korte (1974). Zie 

ook de foto’s elders in deze krant.

En alles wat er nog meer 
kan en zal ontstaan
Het kenmerk van de aanpak van 
het Hidde Kat jaar 2018 is dat 
van bottom up. Iedereen kan 
in principe aanhaken, ook het 
komende jaar nog . Het is een 
open kunstproject. Er zijn in de 
afgelopen maanden ook andere 
initiatieven en ideeën aan de 
orde gekomen.  Zoals:
•  Een HDK project op de 

Amelander scholen. 
•  Een theatervoorstelling 

over Moby Dick, een plan 
aangeleverd door Bert op ‘t 
Ende.

•  Een beeldend kunstproject 
rond Hidde Kat van beeldend 
kunstenaar Piet Vos.

•  De vertaling van het tot nu toe 
uitsluitend Friestalige boek 
Duvelsdei op Grienlan van Ype 
Portinga naar het Nederlands. 

Hidde Dirks Kat vond in de winter 
van 1777 – 1778 onderdak bij de 
Hernhutters in het toenmalige 
Julianahaven.

Tegenwoordig heet deze plaats 
Qaqortoq (zie foto). Het is de 
zuidelijkste plaats op Groenland en 
tevens de vierde stad van het land. 

Plannen voor  2018
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