De laatste reis van Henry Hudson
Het lijkt alweer drie eeuwen geleden dat de schepen uitvoeren
vanaf de rede van Amsterdam. Of waren het maar drie maanden?
Op zaterdag 9 februari 2013 verzamelden de stoere
bemanningsleden en hun kapiteins zich. Was het 2013 of 1610?
Was het daadwerkelijk de vij igste 24uurs die dit jaar begon in
Borculo of was het een droom van Henry Hudson die voor de
laatste maal uitvoer en nogmaals probeerde de Noordwestelijke
doorgang te vinden?

Was het de Oude Hap die de 24uurs
dit jaar organiseerde of waren het
Henry Hudson en zijn companen?
Voorafgaand aan de tocht gaven
Hollandse kooplieden en Engelse en
Franse intriganten ui ng aan hun
hoop en verwach ngen voor de
grote reis van Henry Hudson.
Tijdens de tocht trok Henry zijn
eigen plan maar eindigde zijn reis in
een sloep in de Arc sche oceaan,
ten dode opgeschreven.
Zou het de bemanningen deze keer
lukken de doorgang wel te vinden,
zonder muiterij en met een ba g
slot?

Maar het moet gezegd: deze keer liep het goed af. Niet alle bemanningen vonden de Noordwestelijke
doorgang, evenmin vonden alle bemanningen op eigen kracht het eindpunt. Maar het was een prach ge
tocht. De twee gezichtspunten – de nachtelijke wandeltocht en de avontuurlijke reis door de Noordelijke
wateren – mengden zich op wonderbaarlijke wijze.
Terwijl de route door
bos en weiland voerde
was op de smartphone
(was dat niet een
spraekspiegel met
wereldzigt?) te zien
welk schip het verst
gevorderd was.
Dat ondertussen allerhande opdrachten uitgevoerd moesten worden, kennis over Henry Hudson en zijn
tocht getoetst werd en het bijpraten op het uiteind als vanouds verzorgd was: dat sprak vanzelf.

Deelnemers en organisa e kijken terug op een prach ge tocht: geen droom maar werkelijkheid in
februari 2013! Alle details vind je terug op h p://www.oudehap.nl/24Uurs2013/
.

