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RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE.NASSAU

,. rivrrtlREY HAZELHOFF ROELFZEMA
Ap 

25 april werd onze medewerker van het eerste uur

I lHumphrey Hazelhoff Roelfzema door Hare Majesteit

\J Koninpin Beatix benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassaí. Het is de beloning voor zijn grote verdiensten voor
de Nederlandse maritieme geschíedenis. Talloze publicaties versche-
nen van zijn hand, waarvan een aantal zijn uitgegeven door de
Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Tevens was hij als
directeur betrokken bij de verhuizing van het Nederlands
Scheepvaartmuseum naor het voormalig 's Lands Zeemagazijn.

De orde is een terechte waardering voor zijn talloze activiteiten, die
begonnen met een carrière als stuurman op de grote vaart en die
ondanks zijn tachtig jaar nog steeds doorgaan. Het was wel even
moeilijk om de gebeurtenis voor hem geheim te houden. Hij vroeg
zich af waarom er toch een overleg plaats moest vinden met het
bestuur van de Vereniging Oud Hoorn en waarom hij daarbij aanwe-
zig moest zijn. Het bezorgde de voorzitter enige moeilijke momen-
ten. Maar het ging goed. Zo kreeg een totaal verraste Humphrey,
vergezeld door zijn echtgenote Roosan, de onderscheiding door de
burgemeester van Hoorn, Onno van Veldhuizen, opgespeld. Het
feest werd besloten met een receptie. 
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PLAQUETTE DOLPHIJN VAN HOORN

ONTHULD DOOR DE BURGEMEESTERVAN HOORN

p zaterdag 14 juni is in de Oosterkerk in Hoorn de plaquette
van de reis van de Dolphíjn van Hoorn onthuld door de burge-
meester van Hoorn, Onno van Veldhuizen, en de voorzitter

Ronald de Jong. De plaquette herinnert aan de reis van het jacht

Dolphijn van Hoorn, dat was ingedeeld bij de expeditie van Hendrick
Brouwer in 1643.

Deze reis leidde tot de ontdekking dat Statenland een eiland was. Zo
werd zuid van Stateneiland een veiliger route naar de Stille Oceaan
gevonden, die in de 19e eeuw door de grote zeilende lrachtschepen
gebruikt is. Het was het onderwerp van onze publicatie in 2007. De
publicatie heeft ruim aandacht in de pers gekregen. Burgemeester van

Veldhuizen nam het initiatief tot een
blijvende herinnering aan deze reis
voor een gedenkplaat in de
Oosterkerk. De Stichting Nederlandse
Kaap Hoom-vaarders en het Comité
650 jaar Hoorn steunden dit. De col-
lectiecommissie maakte een ontwerp,
waarbij Bjóm Ezerman een grote
inbreng had en er is door het natuur-
steenbedrijf Dapper &Harder een
prachtige plaquette gemaakt. Met de
welwillende toestemming van de
Stichting Oosterkerk hangt deze
gedenkplaat naast de eerder aangebrachte plaquette herinnerend aan de
reis van Schouten en Lemaire. Deze ziide van de Oosterkerk is inmid-
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dels omgedoopt in Kaap Hoornmuur.


