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Eerste poging tot een bemande ruimtevlucht 

Echt bericht van eene mislukte 
lugtreize
Eddy ter Braak

Lochem kreeg al in 1804, heel vroeg in de ontwikkeling van de vlucht met een luchtballon in ons 
land, bij toeval met het fenomeen te maken.

“De Bol, nu des Vrijdags middags ten drie uuren 
opgelaaten zynde, heeft zich, (volgens echte be-
richten) reeds om half vyf uuren, boven de Stad 
Lochem (by Zutphen), in de gedaante eener Zon, 
van eene schynbaare grootte van 2 voet1  middel-
lyns, vertoond, en is omtrend half zes uuren, an-
derhalf uur van Lochem2, nedergedaald, alwaar 
hy door eenige Landlieden is tegengehouden, tot 
dat de Wel Ed. Heer Mr. H.J. RAEDT, Officier 
van het Scholtambt Lochem, hem opeischte, op 
een Kar ten zyne huize deed brengen, en op een 
Zolder aldaar te droogen deed leggen; zynde de 
Bol door deze voorzichtige behandeling, tot groot 
genoegen van HOPMAN, nog vry ongeschonden 
gebleeven, zoo dat deze, hoe ongelukkig zyne on-
derneeming ook moge zyn uitgevallen, echter nog 
bestendig den lust laat blyken om dezelfde proef te 

herhaalen, en dus in de roem der welgeslaagde Luchtreizigers te deelen.”3 

Het kan heel verrassend zijn, wat je bij het zoeken op het internet zo nu en dan 
tegenkomt. Op zoek naar gegevens over vroegere Lochemse windmolens stuitte 
ik op een verhaal over de eerste poging van Nederlanders om met een bemande 
ballon de lucht in te gaan. Bij de eerste publieke poging ging het echter mis. 
Abraham Hopman, ‘lugtreiziger’, zag zich toen door het onrustige aanwezige 
publiek gedwongen de ballon zonder bemanning op te laten stijgen, met boven-
staand gevolg, geschreven in het nogal omslachtige taalgebruik uit het begin van 
de negentiende eeuw. 

Lochem blijkt dus een heel kleine rol te hebben gespeeld in deze eerste poging 
tot een bemande ruimtevlucht. Abraham Hopman is uiteindelijk een paar maan-
den later (29 september 1804) toch Nederlands eerste luchtreiziger geworden. De 
droom van Loude en Hopman werd op 29 september bewaarheid bij een nieuwe 
poging vanuit Rotterdam. Loude ging niet mee. Abraham Hopman steeg alleen 
op en ‘landde’ bijna een uur later in een weiland bij Schiedam. “Landde” klinkt 
eigenlijk te mooi, want Hopman botste met de gondel tegen een slootkant en 

De ballon ‘Lust tot onderzoek’ van de heren Loude en 
Hopman in 1804.

J. A. Hopman, Lugt reiziger te 
Rotterdam 1808.
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geraakte in het water. Nadat hij uit de mand was geklommen, ging de ballon alleen verder en kwam uiteindelijk 
tegen de avond in het bos van het buitengoed Bakkershagen bij Wassenaar aan de grond.

Abraham Hopman (1770 – 1832)
Hopman was, naast fabrikant in bont en wol, ook instrumentmaker. Hij was geboren in Leiden, had het poor-
terschap van Rotterdam, maar ging na zijn huwelijk in Haarlem wonen. Daar kwam hij in contact met de in 
Zwitserland geboren Louis Samuel Loude, die zich “Physisch en Maechanisch Instrumentmaker en Kunstenaar” 
noemde. Beiden waren geboeid door de ballonvaart. Hopman had al een paar gasballonnen gemaakt en (onbe-
mand) uitgeprobeerd. Deze ballonnen waren gemaakt van papier, dat in delen aan elkaar was geplakt tot een 
ronde bol. Daarna werd de ballon gevernist om hem luchtdichter te maken. Het geheel werd overdekt met een 
gevlochten touwwerk om een mand aan te kunnen bevestigen.
Er werd in de beginjaren van de ballonvaart gebruik gemaakt van twee methoden om een ballon te laten opstij-
gen. De gebroeders Montgolfier maakten gebruik van een vuurkorf onder de ballon om deze door middel van 
hete lucht te laten opstijgen.
Hopman maakte, net als de ballonvaarder Blanchard gebruik van waterstofgas voor het opstijgen. Daartoe 
deden ze vitriool (zwavelzuur) en zink in vaten met water. Bij dit proces ontstaat waterstofgas, dat via een koker 
de ballon binnen werd geleid.

Spotprent n.a.v. de mislukte ballonvaart. Op een vat ‘zink’ zit een notaris, bezig met het schrijven van de uiterste wil van de heren 
Hopman en Loude, die halfgekleed naast hem staan. Hun vrouwen trekken zich ondertussen de haren uit het hoofd. Er achter staan twee 
heren lootjes te verkopen aan de toegestroomde menigte. De ballon op de achtergrond wordt ondertussen in gereedheid gebracht. Het 
schuitje , waarin de luchtreizigers moeten plaatsnemen, hangt boven hen. (1804 of 1805, door Daniël Veelwaard, collectie Rijksmuseum 
Amsterdam).
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De eerste pogingen tot een bemande ballonvaart vanuit Amsterdam op 4, 5 en 6 juli 1804
In 1804 besloten de heren Hopman en Loude zelf een luchtreis te gaan ondernemen. Ze besloten in plaats van 
papier dit keer tafzijde voor de bouw van de ballon te gebruiken, omdat dit veel sterker is. Verder was de werk-
wijze hetzelfde. Stroken werden geknipt  en aan elkaar gelijmd en daarna werd het geheel gelakt met vernis, 
aangelengd met ‘Gum Copal’ en ‘Elastieke Gum van Cayenne’. De ballon had waarschijnlijk een doorsnede van 
9,5 meter.
Ze kondigden hun plan aan in de Amsterdamsche Courant. Door het tentoonstellen van hun ballon, die ze de 
naam ‘Lust tot onderzoek’ hadden gegeven, hoopten ze voldoende geld bijeen te krijgen voor uitvoeren van 
hun plan. Het kostte zes stuivers om de ballon te mogen bezichtigen. Ook kon men voor f 3,- intekenen ter 
ondersteuning van het plan. Maar daar deden te weinig mensen aan mee. 
Ondanks het tekort aan inkomsten besloten ze toch maar tot de luchtreis over te gaan. De publiekelijke opstij-
ging zou op 4 juli 1804 in Amsterdam plaatsvinden. Maar omdat het die dag te sterk waaide werd de gebeurte-
nis uitgesteld tot de volgende dag. Op 5 juli 1804 zou de ballon om vijf uur ’s middags opstijgen achter herberg 
Bramenburg aan de Overtoomseweg. Daar kwam ontzettend veel publiek op af. Voor de handhaving van de 
orde werd de hulp van militairen ingeroepen.

’s Morgens al heel vroeg waren Hop-
man en Loude begonnen met het 
vullen van de ballon. Loude had deze 
dag de leiding. Maar het lukte maar 
niet om voldoende gas in de ballon 
te krijgen. Men bleef het gedurende 
de hele dag proberen. Later bleek dat 
er ergens een scheur in de ballon zat, 
waardoor het ingebrachte waterstof-
gas weer ontsnapte. ’s Avonds werd 
door Loude bekend gemaakt, dat 
het die dag niet meer doorging. Men 
moest de volgende dag maar terug-
komen. Dan zou om 12 uur de ballon 
omhoog gaan.

Ook deze volgende dag was er weer 
veel publiek. Er werd omgeroepen, 
dat de ballom om 5 uur ’s middags 
zou opstijgen.
Hopman had nu de leiding. Hij kreeg 
het voor elkaar dat er die dag meer 
waterstofgas werd aangemaakt dan 
de vorige dag. Maar er was de vo-
rige dag teveel vitriool verbruikt. De 
ballon was nu wel behoorlijk gevuld, 
maar door het tekort aan vitriool niet 
voldoende voor een bemande vlucht 

door twee personen. Omdat het publiek erg rumoerig werd besloten ze om dan maar één persoon in te laten 
stappen. Misschien ging dat wel. Maar ook met Hopman alleen kwam de ballon niet van de grond. Het schuitje, 
dat onder de ballon bevestigd was om in te kunnen zitten, werd vervangen door een wieg, maar deze was niet 
sterk genoeg. Toen probeerde men het met een wijnmand. Deze was wat sterker, maar de ballon kreeg men 
nog niet los van de grond. Hopman trok daarop zijn jas uit, maar dat leverde nog geen stijging op.
Daarop werd besloten de ballon dan maar alleen een luchtreis te laten maken. Het gevolg heeft u gelezen  in 
het begin van dit artikel. De ballon dreef in oostelijke richting weg en is uiteindelijk een paar uur later in de 
omgeving van Lochem aan de grond gekomen.

Na de luchtreis
De beide heren werden naar aanleiding van hun mislukte luchtreis in de kranten en tijdschriften destijds flink 
bespot. Dat heeft vooral Abraham Hopman behoorlijk geraakt, nog afgezien van het feit, dat het hele gebeuren 
hem ongeveer f 4000,- heeft gekost, een behoorlijk bedrag in die tijd.

Tweede spotprent n.a.v. de mislukte poging. Hier krijgt men enigszins de indruk, 
hoe het vullen van de ballon met waterstofgas in zijn werk ging. De kinderwieg en 
de wijnmand zijn ook zichtbaar en verder de gevaarlijke opstijgende gassen, die bij 
de vulling ontsnappen. (1804 of 1805, door Daniël Veelwaard, collectie Rijksmuseum 
Amsterdam).
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Hopman heeft dezelfde ballon toch weer 
kunnen gebruiken voor zijn werkelijke 
luchtdoop in Rotterdam op 29 september 
1804. Hij werd daarmee de eerste Neder-
lander die een luchtreis had gemaakt. Je 
moest wel erg gedreven zijn en ook geen 
angst hebben voor zo’n risicovolle lucht-
reis. In die tijd zijn er behoorlijk wat lucht-
reizigers bij hun pogingen het luchtruim te 
overwinnen neergestort. 
Zijn gramschap over de behandeling door 
de pers, het publiek en de slechte mede-
werking van de Amsterdamse autoriteiten 
heeft Hopman overduidelijk tot uiting ge-
bracht in tijdens zijn vlucht boven Rotter-
dam uitgeworpen pamfletten die tevoren 
waren gedrukt. 

De tekst van het boven Rotterdam uitgeworpen pamflet van Hopman

NOTEN
1- 2 voet is ongeveer 0,6 meter
2- Hier schijnt de schrijver van het artikel een fout te hebben gemaakt. De ballon kwam geen anderhalf uur achter Lochem aan de grond. 
Als dat zo zou zijn geweest had geen bestuurder van het Scholtambt Lochem er mee te maken gekregen. In een ander artikel staat ver-
meld dat de ballon anderhalf uur achter Deventer aan de grond was gekomen. Dat lijkt me reëler. De ballon zal op het grondgebied van 
het Scholtambt Lochem zijn terecht gekomen, op ongeveer anderhalf uur afstand van Deventer.
3- Uit het artikel ‘Echt bericht, betreffende de mislukte onderneeming der Lugtreize’ van L.S. LOUDE en A. HOPMAN’ door A. FOKKE in 
Algemeene Vaderlandsche Letter-Oefeningen, Tweede stuk uit 1804 .
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