
Was de ontdekker van Kaap Hoorn een Antwerpenaar
of een Hollander?   

In 1614 werd tijdens een expeditie van de
Australische Compagnie opgezet door Isaac
Lemaire, de gelijknamige zeestraat ontdekt
tussen Vuurland en Antarctica. Isaac’s oudste
zoon Jacob was de leider van de expeditie.
Deze doorgang werd in de daaropvolgende
eeuwen superbelangrijk voor de scheepvaart
omdat op deze plek de Atlantische en Stille
Oceaan in al hun glorie samenkomen. 

Het laatste punt van het Zuid-Amerikaanse
continent, een rotsachtige archipel, werd
genoemd naar de stad Hoorn waar de
expeditie werd uitgerust. Algemeen werd
aangenomen dat Isaac Lemaire werd geboren
in Doornik. Maar bij nader onderzoek blijkt hij
een Antwerpenaar te zijn. En wat met zijn
zoon Jacob? Werd hij ook in Antwerpen – toen
Brabant – of in Amsterdam geboren? In dit
artikel gaan we eens snuffelen in de
archieven, om wat bewijsmateriaal bij elkaar
te halen. 

Wikipedia is zoals bekend niet altijd even betrouwbaar als historische bron en daarbij 
komt nog eens bij dat de periode van de desintegratie van de Nederlanden tijdens de 
Tachtigjarige oorlog een verwarrende periode is. Een deel van de Nederlanden blijft na
‘de Val van Antwerpen’ onder Spaans bewind, maar de bewoners worden nog steeds 
als ‘Nederlanders’ (Dutch) beschouwd (weliswaar als ‘Spaanse’ of ‘Zuidelijke’ 
Nederlanders), hoewel we ze vandaag geografisch gezien ‘Belgen’ zouden noemen.  

Extra verwarrend is dat bepaalde provincies zoals Brabant, Limburg en Vlaanderen in 
twee zullen gesplitst worden bij de afscheiding van de ‘Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden’ (1588-1795), wat grosso modo overeenkomt met het huidige Nederland.
Die nieuwe unie heette overigens in het Latijn: Belgium Foederatum of de Belgische 
federatie (sic). 

Deze uitwisselbaarheid van Belgen en Nederlanders zien we ook in de kunst:  hoe 
Noord-Nederlandse schilders soms als ‘Flemish masters’ worden bestempeld. 
Portugezen en Spanjaarden scheerden tijdens de zestiende eeuw ook alle 
Nederlanders over één kam en noemden ze ‘flamencos’ of ‘Vlamingen’. Men leest dit 
onder meer in de verhalen van Capitan Alatriste van Arturo Pérez-Reverte. 



Een ander voorbeeld: De meest populaire voetbalclub van Zuid-Amerika (met 40 
miljoen fans), heet letterlijk ‘Vlaams’ of ‘Flamengo’ van de gelijknamige baai in Rio de 
Janeiro, genoemd naar admiraal Olivier van Noort, een admiraal uit Utrecht, die daar 
aanmeerde op zijn wereldreis. Van Noort was overigens een voorbeeld en inspiratie 
voor Isaac en diens zoon Jacob Lemaire, de figuren die ons hier interesseren. 

Vader en zoon Lemaire: de ene was een dynamische en controversiële handelaar en 
zelfs een van de belangrijkste – zoniet dé belangrijkste – aandeelhouders van de 
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC). De andere werd achteraf de Columbus van 
de Lage Landen genoemd. 

De Lemaire’s, een Calvinistische familie uit Antwerpen met wortels in 
Doornik. 

We bevinden ons in de helft van de zestiende eeuw, omstreeks 1550, in de metropool 
van Antwerpen, op dat moment de belangrijkste handelsstad ten noorden van de 
Alpen. Door de handel heerst er ook een klimaat van religieuze tolerantie en er 
strijken niet alleen ‘bekeerde joden’ uit Portugal neer, maar ook Lutheranen uit 
Duitsland en Calvinisten uit Frankrijk, Frans-Vlaanderen en Henegouwen. De Lemaire’s
waren Calvinisten en het is waarschijnlijk omwille van handelsredenen dat de 
stamvader Jacques (‘Jacob’ in het Nederlands) neerstreek in Antwerpen of omdat zijn 
geboortestreek te conflictueus werd door de religieuze onlusten. 

Uit de poortersboeken (waar de officiële inwoners geregistreerd zijn) van Antwerpen 
blijkt dat een zekere Jacques Lemaire, zoon van Arnout, een wolverkoper, op 1 februari
1556 poorter werd. Drie jaar later was het de beurt aan Adam Lemeere (zoon van 
wolverkoper Arnould) uit Doornik, om poorter te worden. Dus deze Adam zou best de 
broer van Jacques kunnen geweest zijn. 
Het is overigens opvallend dat in de archieven de namen zelden correct opgeschreven
worden (we komen daar later nog eens op terug bij de archieven van Amsterdam). 



Hier zien we hoe er eerst Le Maire gebruikt wordt en daarna Lemeere of Lemeer. Het 
zelfde met Arnout en Arnould en Isaak of Isack en Isaack. We kunnen er van uitgaan 
dat het over dezelfde personen gaat maar andere schrijfwijzen afhangende van de 
klerk die die dag dienst had. Stel je voor dat vandaag een gemeenteklerk een 
familienaam moet noteren uit het Arabisch, het Farsi of het Pasjtoe. Isaac Lemaire

Als de geboortedatum van Isaac (1558) klopt, is deze dus meer dan waarschijnlijk in 
Antwerpen geboren, want toen woonde zijn vader Jacques (Jacob) al in Antwerpen en 
was er poorter.
De specialist van de grote immigratie van de Zuid-Nederlanders naar het Noorden, de 
historicus Gustaaf Asaert situeert in zijn boek, ‘1585: de Val van Antwerpen’, de 
geboorteplaats van Isaac Lemaire per abuis in Doornik, (Asaert besprak zijn boek 
honderden personen dus dat er hier en daar een foutje ingeslopen is, is geen wonder) 
en dat was waarschijnlijk de bron voor de wikifout. In de doopregisters van Antwerpen 
is er geen referentie naar de geboorte van Isaac. Die registers gaan terug tot in 1570. 

Overigens was vader Jacques niet de enige Lemaire die neerstreek in Antwerpen. 
Volgens de poortersboeken, was een jaar eerder een zekere Jan (Jean?) Le Meer, zoon 
van Thomas, uit het naburige Valenciennes (vandaag Frankrijk) poorter geworden. Jan 
had als als beroep ‘Mercier’ of handelaar. 
Valenciennes was in die periode een Calvinistisch bolwerk en ook de plek waar de 
Beeldenstorm en het protest tegen het katholieke regime van Filips II losbarstte, het 
begin van de Tachtigjarige oorlog. Interessant overig is dat het typisch voor 
Calvinisten was om hun kinderen bijbelse of joods-klinkende namen te geven zoals 
Isaac en Jacob. Een broer van Isaac heette trouwens Salomon. 
 

Het Schild van Bourgogne

De vader van Isaac werd dus poorter in Antwerpen in 1556 wat inhield dat hij minstens
een jaar en een dag in de stad had gewoond en ook belastingen betaalde (en ook van 
zekere rechtsprivileges kon genieten). Jacques Lemaire vestigde zich in de Kaasstraat 
en wel in Het Schild van Bourgogne, ook bekend als ‘de Pollepel’. Dit pand was 
volgens de Schepenregisters in 1579 overgekocht van een zekere Willem Vos.
 

                
Uit de Kadastrale Legger van de 1e wijk (G. Degueldre, 2011)



De Kaasstraat is een bekend straatje (o.m. van de cinema Cartoons) in de oude stad 
van Antwerpen, tussen de het Stadhuis en de Kaaien. De Kaasstraat is net als de 
naam doet vermoeden de plek waar de kaasverkopers en zuivelhandelaars zich 
ophielden.

Spijtig genoeg is een deel van de straat afgebroken bij de ‘rechttrekking van de 
kaaien’ eind 19e eeuw toen België en vooral ook Antwerpen een enorme economische 
opleving kenden, nadat Nederland haar drie eeuwen durende wurgblokkade van de 
Schelde ophief (tegen betaling van 16 miljoen frank).  
Deze oude gebouwen van de Antwerpse binnenstad zijn na de afbraak, in de jaren 
zeventig van vorige eeuw, spijtig genoeg door zielloze pseudo-historische gebouwen 
vervangen. 

Dat het Schild van Bourgogne eigendom was van Jacques en Isaac Le Maire, blijkt uit 
de Kadastrale Legger van ca. 1585 (op basis van documenten uit de archieven van de 
stad Antwerpen, in 2011 overzichtelijk samengesteld door Gil Degueldre). Op deze 
foto – naast de apotheek – zie je nog het Schild van Bourgogne, aan de oostzijde van 
de Kaasstraat (tussen de Kuipersstraat en de Zilversmidstraat). 

Het Westelijk deel van de Kaasstraat, werd afgebroken en is nu een nieuwbouw die 
uitkijkt op Het Steen. Het Schild van Bourgogne is het huis naast de apotheek. 

Wat nog interessanter is, is dat uit deze zogenaamde ‘Kadastrale Leggers’, waarin de 
huizen en bewoners per wijk zijn ingedeeld, blijkt dat Isaac Lemaire deel uitmaakte 
van de zogenaamde vendels van de stadsmilitie. 
Hij was kapitein van het ‘5e Vendel van de Eerste wijk’ (het vijfde vendel omvat de 
Kaasstraat). Het vendel was een legereenheid, herkenbaar aan de vendels of banieren



die de militieleden meedroegen, ongetwijfeld een manier om elkaar te herkennen in 
het strijdgewoel. Het ‘eerste vendel’ ressorteerde daar onder de kolonel van de eerste 
wijk, niemand minder dan Balthasar de Moucheron, een van de latere pioniers van de 
overzeese handel en ontdekkingen in de jonge Nederlandse republiek én een partner 
van Lemaire. 

Dat Antwerpen er een burgerwacht op nahield was geen luxe: in 1576 hadden 
Spaanse muitende soldaten de stad geplunderd en verschrikkelijke wandaden 
aangericht (bekend als ‘De Spaanse furie’). De burgers beseften dat ze zichzelf 
moesten bewapenen en organiseren want het Spaans garnizoen van slechtbetaalde 
soldaten dat buiten de wallen lag, was in tijden van een failliete Spaanse kroon, een 
echte tijdbom. 
Antwerpen werd in 1582 een Calvinistische republiek waarmee het zich officieel 
afscheidde van het katholieke Spanje en moest zich ook wapenen tegen de troepen 
van een Spaanse koning en diens veldheer Alexander Farnese, die één voor één alle 
rebellerende Nederlandse steden begon in te nemen. De stadsmilitie kreeg al een 
vuurproef in 1583 bij de zogenaamde ‘Franse Furie’, waarbij een overmoedige Frans 
van Anjou de stad wilde innemen, maar smadelijk de stad werd uitgejaagd bij de 
Kipdorpvest (de huidige Rooseveltplaats) door de Antwerpse stadsmilitie. 

Franse troepen worden aan de Kipdorpvest door de Antwerpse militie verjaagd 
(‘Franse Furie’, 1583) Gaspard Bouttats. 

Nu Isaac ten tijde van de belegering van Antwerpen door Farnese in 1585 kapitein van
een vendel was, was een bewijs te meer dat hij poorter moest zijn en in Antwerpen 
geboren was, goed Nederlands sprak om zijn ondergeschikten te bevelen en niet 
zomaar een recente immigrant uit Doornik. Dat Isaac perfect Nederlands sprak, blijkt 



overigens uit zijn brieven die hij stuurde naar de Staten-Generaal en Prins Maurits 
begin 17e eeuw, toen hij al in Amsterdam en Hoorn woonde. Zo een gesofistiqueerd 
Nederlands zou hoogst uitzonderlijk zijn, moest hij in een Franstalig milieu zou zijn 
opgegroeid. De Belgische koningen kunnen hierover meespreken...
Als Isaac werd geboren in 1558, twee jaar nadat vader van Jacques poorter werd in 
Antwerpen, was hij 27 jaar als kapitein bij de burgerwacht, niet extreem jong voor die 
periode. 

Waar werd Jacob Lemaire geboren?

Alexander Farnese, de man die het ‘onneembare Antwerpen’ op zijn knieëen kreeg, 
was niet alleen een groot veldheer, net als zijn opvolger Ambroglio Spinola en diens 
rivaal Prins Maurits van Nassau, maar ook een gentleman, hoewel ook strategische 
overwegingen zijn daden deels kunnen verklaren.

                                    
Alexander Farnese, hertog van Parma, door Otto Venius. 

Toen Antwerpen viel in 1585 en werd ingenomen door de Spaansgezinde katholieke 
troepen, werden de Calvinisten niet over de kling gejaagd of gingen de Spaanse 
soldaten niet loos zoals twintig jaar eerder. De niet-katholieken kregen de keuze om 
zich ofwel terug naar de katholieke stal te keren, ofwel in een tijdspanne van vijf jaar 
de stad te verlaten, mét het behoud van hun bezittingen. De Calvinistische Isaac 
Lemaire besloot dus naar Amsterdam te trekken, misschien uit geloofsovertuiging of 
misschien omdat hij besefte dat het met de handel afgelopen was, zeker omdat 
Zeeuws-Vlaanderen in handen van ‘de Watergeuzen’ was en de Schelde, de 
levensader van Antwerpen, afgesloten werd.                      

Wanneer Isaac naar het Noorden trok is niet duidelijk maar dat kan evengoed in 1586 
gebeurd zijn of zelfs later. Antwerpen ‘viel’ eind augustus 1585 en aangezien de 
Calvinisten niet halsoverkop moesten vluchten, hebben en houden achterlatend, kan 
men zich voorstellen dat de verhuis de nodige tijd in beslag heeft genomen. 



Verkoop en terugkoop van het ouderlijk huis

Overigens werd het eigendom van de Calvinisten in Antwerpen gerespecteerd zelfs als
ze naar Holland of Zeeland verhuisd waren. Toen de Tachtigjarige Oorlog met de 
wisselende strijdkansen bleef aanslepen, raakte Lemaire blijkbaar meer en meer 
overtuigd dat hij nooit meer naar hun geboortestad zou terugkeren. Het ouderlijk huis,
Het Schild van Bourgogne werd volgens de wijkboeken van notaris Ketgen dan ook in 
1592 openbaar verkocht door een ambtman (een gemeenteambtenaar). De koper was
blijkbaar een Spanjaard, ‘Anthoni Galle Salamanca’. Deze verkocht het huis terug in 
1597 aan een zekere ... Peter Lemaire. Daarmee belandde het pand blijkbaar dus 
opnieuw in de familie. 

Voor de val van Antwerpen was Isaac getrouwd met Maria Walraven, dochter van 
Jacob Walraven, een belangrijke Antwerpse handelaar.1 Dat de eerste boreling van het
echtpaar Jacob werd genoemd mag dan ook geen verbazing wekken: een eerbetoon 
aan zijn twee opa’s. Het geboortejaar van Jacob Lemaire wordt gezet op 1585, hoewel 
zijn naam niet voorkomt in het Antwerpse doopregister van 1585 (ook niet in dat van 
Amsterdam). Het geboortejaar wordt waarschijnlijk afgeleid uit het feit dat hij op zijn 
sterfjaar (1616), 31 jaar was.   

Die doopregisters op zich zijn een interessante bron. 
Immers, in het Calvinistische Antwerpen van 1582-1585 werden de Katholieke kerken 
zoals de Onze-Lieve-Vrouwe kerk, de Sint-Andries- en Sint-Pauluskerk in twee gedeeld:
in een deel mochten de katholieken hun dienst belijden, in het andere deel de 
protestanten. Bij de Lutheranen en de Calvinisten werden kinderen ook gedoopt na de 
geboorte (alleen de wederdopers deden daar niet aan mee), dus in principe moeten 
ook de namen van Calvinistische borelingen als Jacob Lemaire in de lijst voorkomen, 
maar het ging om een erg woelige periode waar de normale administratieve gang van 
zaken verstoord werd door de oorlog en de belegering van Farnese. 

Interessant bij het nazien van de geboorteregisters is wel te zien welke namen er in 
die periode in de mode waren. Jacobus is een erg veel voorkomende naam, net als 
Balthasar en Melchior (twee van de ‘drie koningen’), Jakoba, Maria, Johannes, Thobias, 
Thomas, Gregorius, Cornelius, Barbara, etc. (foto). 

1 Michael Pye situeert hem in zijn boek over de Gouden Eeuw van Antwerpen als partner van 
Gilbert van Schoonbeke, bij de investeringen van de Stadswaag, dus arm zal hij niet geweest 
zijn. 



Antwerpen of Amsterdam? 1585 of 1586? 

Indien Jacob Lemaire inderdaad in 1585 werd geboren, zou het logisch zijn dat hij in 
Antwerpen te wereld kwam. Het is quasi uitgesloten dat Isaac en zijn vrouw nog voor 
de val van Antwerpen (augustus 1585) de omsingelde stad Antwerpen verlaten 
zouden hebben en als Jacob in het najaar van 1585 zou geboren zijn, wil dit zeggen 
dat de hoogzwangere Maria Walraven over onveilige wegen naar Amsterdam zou zijn 
getrokken om daar hun beider kind ter wereld te laten komen.

Een andere aanwijzing dat Jacob een Brabander was, komt uit 
de genealogische pagina van Ronald Broekzitter, die de stamboom van de Lemaire’s 
heeft opgezocht en de eerste 13 kinderen daarbij heeft opgelijst. Het gaat om de 
kinderen die in Antwerpen en Amsterdam geboren zijn (de andere kinderen werden 
later in Egmond aan Hoorn geboren). Volgens deze bron,  blijkt dat zowel Jacob als zijn
zus Catharina ter wereld kwamen in 1585. Gezien de productiviteit van het echtpaar 
Lemaire-Walraven mag het geen verbazing wekken dat er in één jaar twee kinderen 
werden geboren. Dit betekent dan wel dat Jacob in de eerste maanden van 1585 werd 
het levenslicht zag en dus in Antwerpen. Waar deze genealogische informatie op 
gestoeld is, is niet helemaal duidelijk. Familiale overlevering van stambomen? 

Nochtans zijn er ook andere bronnen die de geboorte van Jacob in Amsterdam situeren
en niet in Antwerpen. Hiervoor is vader Isaac voornamelijk zelf verantwoordelijk: in 
een later conflict met de VOC en de Staten-Generaal, wanneer hij anno 1620 de naam 
van zijn zoon probeert te zuiveren en het geld van de Kaap Hoorn expeditie wil 

https://www.genealogieonline.nl/en/genealogie-broekzitter/I501452.php


recupereren, heeft hij het over zijn “zoon die in Amsterdam werd geboren”. Het kan 
zijn dat Isaac hier met de waarheid een loopje nam. Die reputatie had hij. In zijn 
apologie was het belangrijk dat Jacob als ‘een zoon van Holland’ af te schilderen in 
plaats van als een immigrant uit Brabant. 
Zelf had Isaac en andere handelaars uit de Zuidelijke Nederlanden het niet makkelijk 
om zich door te zetten in de Amsterdamse kringen die de bestaande handel niet graag
wilden delen met de nieuwkomers. In 1599 was hij nog de oprichter van “de Brabantse
compagnie” in Amsterdam. 
Maar er is nog een – weliswaar apocriefe - aanwijzing dat Jacob Lemaire in Amsterdam 
werd geboren: nl een verwijzing in de Amsterdamse doopregisters:  Op 15 december 
1586 is er een doop genoteerd van een zekere Jacop, zoon van Marri (sic) Walraeven 
en een zekere Jan Haele. Was deze Jan Haele in feite een getuige? Ging het over 
dezelfde Maria Walraven uit Antwerpen en verdween ‘Isaac met de moeilijk 
uitspreekbare achternaam’ ergens tussen de plooien van de registers? Maar dan is 
Jacob Lemaire’s geboortejaar inderdaad niet 1585, maar eind 1586. 

Mater semper certa est

Deze Amsterdamse doop- en schepenregisters van de stad Amsterdam zijn in ieder 
geval boeiend om de verdere evolutie van de Lemaire-familie te volgen. Het is bekend
dat Maria Walraeven en Isaac Lemaire niet minder dan 22 (!) kinderen kregen. Een 
deel daarvan werd in Amsterdam geboren en de tweede lichting kwam ter wereld in 
Hoorn, nadat de familie rond 1610 naar het Noordhollandse stadje verhuisd was. 

Het is bijzonder grappig te zien hoe moeilijk de Amsterdamse klerken het hadden met 
de Franse achternaam van Le Maire die consequent bij elk kind anders gespeld wordt. 
Gelukkig moeten we hier het Latijnse adagium ‘mater semper certa est’ (‘de moeder is
altijd zeker’) aanhalen en Maria Walraeven was dus een stevige referentie: in 1589 
werd zij moeder van Isaac. Daarna volgden nog Daeniel, Lowijsje, Peeter, Francisco, 
Maximiliaan. Hun respectievelijke vaders heetten: Isaack le Maijce, Isack Lamer, Isaac 
le Maire, Isaack le Meijre en Isaack le Meere. De Amsterdamse klerken moeten 
gedacht hebben: ‘pater numquam certus est’. 

Het is wel interessant dat Jacob Lemaire geboren werd op een scharniermoment, in 
het symbolische jaar toen het gewicht van Antwerpen naar Amsterdam verschoof. Als 
als een van grote ontdekkers van de geschiedenis, is hij toch in Holland als in Brabant,
redelijk anoniem is gebleven. De bittere ruzie tussen zijn vader en de VOC is daar 
mede de oorzaak van, omdat de bewindhebbers van de Compagnie er alles aan 
gedaan hebben om de verdienste van Jacob Lemaire te minimaliseren. 

Maar de onduidelijke afkomst van een familie op doortocht uit Doornik, naar 
Antwerpen en vandaar naar Amsterdam en Hoorn, zorgt er ook voor dat deze 
bewonderingswaardige figuren niet echt met een bepaalde plaats of land 
geïdentifceerd werden. 
Het is ergens typerend voor de woelige tijden einde zestiende eeuw en van de grote 
migratiestroom van het zuiden naar het noorden. Iets wat we vandaag ook 
meemaken. 
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