
TWENTENAREN IN DE 17DE·EEUWSE VOC 

Ze zijn er nauwelijks, 

Twentenaren die een rol 

speelden in de 

geschiedenis van de 

Vereenigde Oostindische 

Compagnie (VOC). Maar 

het Jaarboek Twente 

2023 brengt er twee: 

wereldreizigers laijge 

Herman Hendriksz en 

Johan Nieuhoff. Christian 

Rijn berg en Matthijs 

Wanrooij volgden hun 

spoor. ,,Een jongen uit 

Enschede in het 

17de-eeuwse Batavia. 

Volkomen nieuw!" 

Herman Haverkate 

De avonturier die China beschreef 

H 
et boek staat in zijn kast. In 
leer gebonden en in eerste 
druk, zoals bijna alles in de 

bibliotheek van Huis Brecklen
kamp, het woonhuis van Matthijs 
Wanrooij bij Lattrop. De schrijver, 
Johan Nieuhoff (1618-1672) uit 
Uelsen, is één van zijn helden. 
Wanrooij: ,,Iemand die op een 
paar kilometer van hier geboren is 
en als een van de eerste Nederlan
ders naar China reist." Voor Wan
rooij is Nieuhoff een 'noaber', ook 
al is hij formeel een Duitser. ,,Zijn 
ouders kwamen uit Zwolle en zijn 
hele leven was hij actief voor Hol
land. Zijn voetstappen zijn hier 
overal, ook op Brecklenkamp." 

Rusteloos 
Nieuhoffis een van de velen uit 
het Nederlands-Duitse grensge
bied die in de 17de eeuw naar Am
sterdam trok. Wanrooij: ,,Een 
avonturier. Zo gauw hij ergens 
wat langer verbleef stak de onrust 
de kop op. Niemand in zijn tijd 
heeft zoveel gereisd als hij. Stel je 
voor: toen 2400 kilometer door 

• Matthijs Wanrooij bewaart de reisverslagen van Johan

Nieuhoff in zijn bibliotheek. FOTOROBINHILBERINK 

China, van Kanton naar Peking! 
De echte informatie in Europa 
over dat immense rijk was be
perkt en gebaseerd op verhalen 
van mensen die er niet waren ge
weest." 
Nieuhoff reisde de halve wereld 
over. China bijvoorbeeld, maar 

ook Brazilië en Indië. Wat hij on
derweg zag beschreef hij gedetail
leerd of gafhij weer in een teke
ning. ,,Hij was een buitengewoon 
goede observator. Dorpen, steden, 
oerwouden, mensen. Je ziet ze 
voor je. Sommige plaatsen die hij 
in zijn boek over China beschrijft 

zijn nog altijd herkenbaar." 
De VOC en West-Indische 

Compagnie (WIC) waren zijn op
drachtgevers. Dat plaatst Nieuhoff 
in de geur van mogelijke betrok
kenheid bij slavenhandel, maar 
Wanrooij blijft daar bij weg. 
,,Daarvoor is geen bewijs. Inte
gendeel, als hij een Javaan be
schrijft of tekent, dan getuigt dat 
van respect." 

Madagaskar 
Nieuhoff stierf in Madagaskar, 
onder onduidelijke omstandighe
den. Op weg naar Indië in 1672 
trok hij met enkele bemannings
leden de binnenlanden in en 
keerde nimmer weer. 
Zijn reputatie als schrijver bleef 
aanvankelijk groot, maar verwa
terde. Na 1950 nam de belangstel
ling weer toe. Wanrooij: ,,Een reis 
naar China was zoiets als reizen 
naar de maan. Je had er erg veel 
moed en doorzettingsvermogen 
voor nodig. Nieuhoffverdient 
een plaats in onze geschiedenis, 
zeker in Twente." 






