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TEN GELEIDE INHOUD 

Van de redactie 

Al geruime tijd is de redactie van het 
Tijdschrift voor zeegeschiedenis in de 
weer geweest een themanummer samen te 
stellen over de stand van zaken in het ma- 
ritiem-historisch onderzoek sinds het ver¬ 
schijnen van de vier delen Maritieme Ge¬ 
schiedenis der Nederlanden in de jaren 
1976-1978. Het lag in de bedoeling aan 
een vijftal onderwerpen speciale aandacht 
te besteden: de geschiedschrijving over de 
marine, de grote handelscompagnieën 
VOC en WIC, de koopvaardij, de walvis¬ 
vaart en de visserij. Helaas is de redactie 
niet in deze opzet geslaagd. Een drietal 
auteurs bleek het aanvankelijk toegezegde 
artikel vanwege de grote hoeveelheid an¬ 
dere werkzaamheden niet te kunnen leve¬ 
ren. Van slechts twee auteurs werden de 
thema-bijdragen ontvangen. Om het ge¬ 
vaar te ontlopen dat deze bijdragen zou¬ 
den verouderen - en dus alle moeite voor 
niets zou zijn - heeft de redactie besloten 
deze als zelfstandige artikelen te publice¬ 
ren. Aldus biedt de redactie de lezers aan 
een bijdrage van J.R. Bruijn over de stand 
van zaken in het marine-historisch onder¬ 
zoek en een bijdrage van L. Hacquebord 
over het onderzoek naar de geschiedenis 
van de Nederlandse walvisvaart. Dat het 
derde artikel, van de hand van P. Dekker, 
eveneens de walvisvaart tot onderwerp 
heeft, mag louter toeval heten. 

Paul van Royen 
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BIJDRAGEN 

Geschiedschrijving van de Marine 

J.R. Bruijn 

Ook in het historisch bedrijf kunnen op¬ 
vattingen snel veranderen. Twintig jaar 
geleden oordeelde een pas opgerichte His- 
torisch-Wetenschappelijke commissie van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) het vanzelfspre¬ 
kend dat de geschiedenis van de marine 
bij de krijgsgeschiedenis behoorde en niet 
bij de zeegeschiedenis. Zij kwam tot deze 
indeling in het kader van een studie naar 
de stand van het wetenschappelijk onder¬ 
zoek der Nederlandse geschiedenis en de 
planning daarvan voor de toekomst. De 
geschiedenis werd door haar in niet min¬ 
der dan twintig gebieden onderverdeeld, 
waarvan dus de zee- en krijgsgeschiedenis 
er twee vormden. De Historisch-Weten- 
schappelijke commissie maakte twee fou¬ 
ten. Ten eerste meende zij in volle over¬ 
tuiging dat historisch onderzoek gepland 
kon worden en dat prioriteiten daarbij 
vastgesteld moesten worden. Ten tweede 
scheidde zij de geschiedenis van de mari¬ 
ne vrijwel geheel af van de zeegeschiede¬ 
nis. Dat is niet alleen vreemd in de ogen 
van de lezer van het huidige Tijdschrift 
voor Zeegeschiedenis, maar dat was het 
ook in die van de Mededelingen van de 
Nederlandse Vereniging voor Zeegeschie¬ 
denis van destijds. 
Toch kan men wel enig begrip voor die 
opsplitsing van de zeegeschiedenis op¬ 
brengen. Immers, de zeegeschiedenis was 
lange tijd, zeker tot na de Tweede We¬ 
reldoorlog, veelal het relaas van zeeoor¬ 
logen, admiraals en ook van ontdekkings¬ 
reizen geweest. Daarin was in de jaren 

zestig verandering gekomen, toen vooral 
door buitenlands voorbeeld meer aandacht 
aan de sociaal-economische elementen van 
de zeevaart werd gegeven. De slinger 
sloeg zo snel naar de andere kant door dat 
de historisch-wetenschappelijke wereld 
van 1972 die nieuwe benadering represen¬ 
tatief voor de zeegeschiedenis achtte. Het 
rapport van de Historisch-Wetenschappe- 
lijke commissie in 1974 bevestigde het 
een en ander. 
De werkzaamheden en toekomstplannen 
van het Bureau Maritieme Historie van de 
Marinestaf golden namelijk als richting¬ 
gevend voor de marinekant van de krijgs¬ 
geschiedenis. Lopend onderzoek betrof 
toen onder meer de geschiedenis van de 
Koninklijke Marine in de Tweede Wereld¬ 
oorlog, de gebeurtenissen in en rond 
Nieuw-Guinea, het sein- en loodswezen en 
de maritieme tactiek. Tot de plannen be¬ 
hoorden studies naar het torpedowapen, 
scheepsemblemen, wapensystemen en het 
samenstellen van lijsten van officieren, 
schepen, vliegtuigen en vlaggen. In de 
rapportage over de zeegeschiedenis werd 
gewezen op de behoefte aan studies naar 
de zeeman - ook bij de marine - wat be¬ 
treft diens plaats in de samenleving, re- 
crutering, arbeidsvoorwaarden en arbeids¬ 
omstandigheden en vakorganisaties. Dat 
deze dichotomie van zee- en krijgsge¬ 
schiedenis onwerkbaar was, bleek uit het 
feit dat ook het Bureau Maritieme Historie 
de sociale geschiedenis van het marineper¬ 
soneel een leemte noemde.1 
Een dergelijk onderscheid in de Neder- 
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landse zeegeschiedenis zou tegenwoordig 
in bovengeschetste vorm ondenkbaar zijn, 
maar is buiten onze grenzen in internatio¬ 
naal verband niet geheel afwezig. Het in 
1989 gestarte International Journal of 
Maritime History beperkt zich uitdruk¬ 
kelijk tot de ‘economie and social history 
of the merchant marines, shipbuilding, 
fishing, ports, trade and maritime socie¬ 
ties’ en is nauw verbonden met de Inter¬ 
national Maritime Economic History As¬ 
sociation2. Hoewel blijkens de gerecen¬ 
seerde boeken het Journal de marine toch 
niet geheel onbesproken laat, is een der¬ 
gelijk onderscheid tussen ‘maritime’ en 
‘naval history’ voor Nederlandse histori¬ 
sche begrippen onbestaanbaar geworden 
en wordt onder zeegeschiedenis of mari¬ 
tieme of scheepvaartgeschiedenis het ge¬ 
heel van menselijke activiteiten op en bij 
de zee verstaan, dus zowel marine, koop¬ 
vaardij, visserij als scheepsbouw en alle 
andere ‘natte’ zaken. 
Al vrij kort na het verschijnen van het 
rapport van de Historisch-Wetenschappe- 
lijke commissie werd de ondeelbaarheid 
van het vakgebied van de zeegeschiedenis 
vastgelegd in de vierdelige Maritieme Ge¬ 
schiedenis der Nederlanden (1976-1978). 
Deels nieuwe caesuren (omstreeks 1585, 
circa 1680 en 1850-1870) verdeelden het 
maritieme verleden in vier periodes. Van 
een afzonderlijke plaats voor de marine 
was alleen sprake waar het de ‘faits et 
gestes’ betrof, wat ook voor de koopvaar¬ 
dij, visserij en walvisvaart gold. Zaken als 
de bouw van oorlogsschepen, hydrografie, 
navigatie, onderwijs, personeel waren on¬ 
dergebracht in desbetreffende thematische 
hoofdstukken. Met één klap waren de 
klassieke overzichtswerken van J.C. de 
Jonge, J.J. Backer Dirks en J.C. Mollema, 
wat opvatting van het begrip zeegeschie¬ 
denis betreft, gedateerd en achterhaald.3 
Dat gold natuurlijk niet hun inhoud, want 
deze publikaties - zeker die van De Jonge 
- blijven onmisbare naslagwerken. 

Het was een meesterzet van de uitgever 
van de MGN, zoals de in enkele duizen¬ 
den series verkochte Maritieme Geschie¬ 
denis der Nederlanden spoedig ging heten, 
dat hij het potentieel aan maritieme des¬ 
kundigen voor een groot deel bij het 
project had betrokken. De formule was 
even eenvoudig als logisch. Een hoofd¬ 
redactie van vier personen kreeg de eind¬ 
verantwoordelijkheid, elk van de vier nog 
voor één speciaal deel. Deelredacties van 
drie personen, onder wie dus telkens één 
hoofdredacteur, droegen de zorg voor de 
afzonderlijke delen. De betrokkenheid bij 
het gehele concept werd vergroot door de 
auteurs van elk deel - in totaal 37 - de 
eerste versie van alle hoofdstukken te 
laten becommentariëren.4 Onbedoeld werd 
zo ook het onderlinge contact tussen 
maritieme historici bevorderd en de een¬ 
heid van het vakgebied een vanzelfspre¬ 
kendheid. 
De MGN bevat de neerslag van de be¬ 
schikbare kennis in de jaren zeventig. Een 
beredeneerde bibliografie is aan ieder 
hoofdstuk toegevoegd en een enkele maal 
worden leemtes gesignaleerd. Sturing bij 
of het stellen van prioriteiten voor verder 
onderzoek was daarbij geen oogmerk. El¬ 
ke lezer kan er zijn eigen ideeën in op¬ 
doen. Bepaling van prioriteiten in onder¬ 
zoek, in 1974 door de Historisch-Weten- 
schappelijke commissie bepleit, is immers 
niet mogelijk en niet wenselijk, want zij is 
altijd tijdgebonden en subjectief van aard. 
Bovendien staat de vrijheid van onderzoek 
voor iedere geïnteresseerde in de geschie¬ 
denis voorop. Van sturing en een zekere 
mate van planning kan trouwens maar in 
beperkte mate sprake zijn. Het potentieel 
aan onderzoekers is betrekkelijk klein, 
maar ook zeer divers wat achtergrond en 
belangstelling betreft. Dat enige sturing 
toch zinvol en succesvol kan zijn, heeft 
het Leidse onderzoek naar de scheepvaart 
van de VOC bewezen. 
Het aantal personen die zich in Nederland 
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beroepshalve met onderzoek naar en 
schrijven over het maritieme verleden 
bezighouden, is eenvoudig te overzien. Zij 
zijn verbonden aan enkele maritieme 
musea, een tweetal universitaire afdelin¬ 
gen en op twee plaatsen bij de Konink¬ 
lijke Marine. Voor de marinekant van het 
verleden zijn bij de Afdeling Maritieme 
Historie van de Marinestaf te Den Haag 
drie stafleden aangesteld en aan het Ko¬ 
ninklijk Instituut voor de Marine in Den 
Helder houdt één docent in het bijzonder 
zich bezig met de twintigste-eeuwse mari- 
negeschiedenis. De afdeling Zeegeschiede¬ 
nis van de Rijksuniversiteit te Leiden (1,5 
formatieplaats) beschouwt de marine als 
één van haar onderzoeksterreinen en wijst 
studenten en promovendi op onderwerpen 
op dit gebied. Daarnaast zijn altijd in¬ 
dividuele onderzoekers in hun vrije tijd 
met marineonderwerpen bezig. Het is dui¬ 
delijk: sturing en planning van onderzoek 
zijn in dit potentieel maar betrekkelijke 
begrippen, het stellen van prioriteiten 
meestal een zaak van persoonlijk inzicht 
of een instructie van bovenaf. 
Het is in dit kader van belang twee ver¬ 
schijnselen te signaleren die desondanks 
voor enige planning, sturing en priorite- 
ring van onderzoek zorgen, maar in een 
andere vorm dan de Historisch-Weten- 
schappelijke commissie bedoelde. Het 
betreft binnen- en buitenlandse congres¬ 
sen, symposia, workshops en herdenkings¬ 
jaren. Herdenkingsjaren bieden zich vanuit 
het verleden aan, de meeste congressen en 
dergelijke zijn een zichzelf herhalend 
automatisme of het idee van enkele per¬ 
sonen of een instelling. Voor het geven 
van papers, zoals voordrachten bij deze 
gelegenheid tegenwoordig plegen te wor¬ 
den genoemd, en het schrijven van bijdra¬ 
gen voor herdenkingsbundels en ‘Fest- 
schrifte’ wordt vaak een beroep op de 
groep van bovenbedoelde personen en in¬ 
stellingen gedaan. Hierbij worden onver¬ 
mijdelijk limieten in tijd en beperkingen 

aan onderwerpen gesteld. Ander, al lopend 
of gepland onderzoek moet tijdelijk aan de 
kant worden gezet. Daar is meestal niet 
veel op tegen en het is voor elke mari- 
tiem-historicus vaak verfrissend iets ‘in 
opdracht’ te schrijven en naar collega’s op 
een congres te luisteren. Congresseren en 
herdenken zijn echter in aantal en frequen¬ 
tie enigszins uit de hand gelopen tijdver¬ 
schijnselen geworden, waaraan men zich 
echter niet gemakkelijk kan onttrekken en 
waartoe men zelfs eigen initiatieven dient 
te ontplooien om bij te blijven. 
Het wetenschappelijk rendement in ge¬ 
drukte vorm van congresseren en herden¬ 
ken is sterk wisselend. Doorgaans hebben 
meerdere onderzoekers vanuit verschil¬ 
lende invalshoeken gedurende korte tijd 
hun aandacht aan één thema gegeven. 
Fraaie boeken - monografieën of bundels 
artikelen - leggen daarvan naderhand 
getuigenis af. Daarna wordt het doorgaans 
weer heel stil rondom zo’n thema. De 
herdenking van de Armada van 1588 heeft 
zelfs tot zoveel publikaties geleid dat het 
lonend was daaraan een ‘review’ artikel te 
wijden.5 Het laatste woord over die onder¬ 
neming is vermoedelijk nu wel voorlopig 
geschreven. Ook de herdenking van de 
overtocht van Willem III in 1688 en de 
daarop volgende Glorious Revolution 
heeft vele bijeenkomsten teweeggebracht 
en in nuttige publikaties geresulteerd. De 
organisatorische en kwantitatieve kanten 
van de landingsvloot bijvoorbeeld liggen 
nu vast.6 Maar dat kan niet altijd het geval 
zijn. 
Van een congres over het thema ‘Navies 
and armies. The Anglo-Dutch relationship 
in war and peace 1688-1988’ mag niet 
verwacht worden dat de zeven bijdragen 
veel raakvlakken met elkaar hebben en het 
gelegenheidsonderwerp uitputtend behan¬ 
delen, wel dat enkele ervan nieuwe ge¬ 
zichtspunten opleveren.7 In meerdere ge¬ 
vallen is het resultaat van een congres 
over een algemeen of vaag thema een 
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bundel artikelen zonder veel samenhang. 
Zonder deze bundels, die telkens op af¬ 
zonderlijke bijdragen worden gedepouil- 
leerd, zou de bibliograaf van het Tijd¬ 
schrift voor Zeegeschiedenis nooit reeds in 
de eerste aflevering van 1992 het magi¬ 
sche nummer van 15.000 hebben gehaald. 
Het is vaak alleen aan de toewijding van 
een consciëntieus bibliograaf te danken 
dat de titels in bundels als ‘Global cross¬ 
roads and the American seas’ (no. 11778) 
of ‘Guerre et commerce en Mediterranée, 
IXe-XXe siècles’ (no. 14727) niet in de 
anonimiteit blijven en in de vergetelheid 
verdwijnen.8 
Er zijn congressen en bundels die ondanks 
hun wijdomlijnde thema’s toch een enor¬ 
me inspirerende waarde hebben. Dat zijn 
grote internationale bijeenkomsten waarop 
een onderwerp centraal staat dat in zijn 
algemeenheid en in details niet eerder zo 
breed aandacht heeft gehad. In een groot 
aantal landen bereiden dan één of meer 
deskundigen het onderwerp op nationale 
schaal voor. Bij een keuze van een echt 
‘seminal’ thema gaan als gevolg van zo’n 
congres dezelfde en andere onderzoekers 
door met nasporingen dienaangaande. En¬ 
kele van de vijfjaarlijkse congressen van 
de International Commission for Maritime 
History hadden dat effect. In 1975 was dit 
het geval met het thema ‘Privateering and 
Privacy’, dat ook voor de marinegeschied- 
schrijving van belang is, omdat kaapvaart 
administratief grotendeels een marinezaak 
was. Sindsdien is dit onderwerp in boeken 
en tijdschriften geregeld teruggekeerd. 
Mutatis mutandis kan hetzelfde worden 
gezegd over het thema ‘Seamen in Socie¬ 
ty’ van 1980.9 
Deze uitweiding over congresseren en her¬ 
denken laat zien hoe deze twee fenomenen 
als een factor van buitenaf planning en 
sturing van onderzoek kunnen verstoren, 
maar ook achteraf kunnen bepalen. Er zijn 
meer factoren van praktische aard die 
zulks doen. Toen in het Algemeen Rijks¬ 

archief besloten werd dat de toestand 
waarin vele stukken van de Admiraliteits¬ 
colleges verkeerden zo slecht was dat 
verdere raadpleging niet meer verantwoord 
was, betekende dit een schier onover¬ 
komelijke hindernis voor menig speurder. 
Verfilming van betrokken documenten 
heeft inmiddels enig soelaas geboden. De 
maatregel inzake openbaarheid van over¬ 
heidsarchieven na twintig in plaats van 
vijftig jaar biedt binnenkort onverwachte 
mogelijkheden voor zeer contemporair 
gericht onderzoek. Het beschikbaarkomen 
van inventarissen van bijvoorbeeld collec¬ 
ties persoonlijke papieren van hoge mari¬ 
neofficieren, afgestaan aan openbare ar¬ 
chiefbewaarplaatsen, kan attent maken op 
interessante informatie die de gewone 
ambtelijke stukken niet bevatten. De 
rijkdom van het archief van de Rekenka¬ 
mer - te Middelburg in het Rijksarchief in 
Zeeland - met de werkelijk complete fi¬ 
nanciële administratie van de admiraliteit 
van Zeeland van het einde van de zes¬ 
tiende tot en met de achttiende eeuw heeft 
pas recentelijk meer aandacht gekregen. 
Talloze aspecten van de marine, kaapvaart 
en heffingen op handelsverkeer kunnen 
daarin in details worden bestudeerd.10 

Marine-historische publikaties in het 
buitenland 
Niet alleen nieuw beschikbaar gekomen 
onderzoeksmateriaal kan een impuls ge¬ 
ven, ook buitenlandse publikaties kunnen 
wenselijkheden voor Nederlandse studies 
aanboren of daartoe inspireren. Het is 
geen gemakkelijk te beantwoorden vraag 
waarover buitenlandse marinehistorici de 
laatste tien tot vijftien jaar hebben ge¬ 
schreven, ook als we stilzwijgend voorbij¬ 
gaan aan een publikatie getiteld ‘Naval 
history - is it all bunk?’.11 Het gaat om 
vele honderden boeken en artikelen, ver¬ 
schenen in de gangbare moderne talen als 
Engels, Duits, Frans en Spaans. Boven¬ 
dien, wat kan onder marinegeschiedenis 
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worden verstaan? De bibliografie van dit 
tijdschrift bevat de rubrieken ‘Marine- 
algemeen, Marine- tot 1700, Marine-kaap- 
vaart en zeeroverij, Marine-18e/19e eeuw, 
Marine-20e eeuw/algemeen, Marine-20e 
eeuw/Eerste Wereldoorlog en Marine-20e 
eeuw/Tweede Wereldoorlog’. Deze rubrie¬ 
ken hebben betrekking op studies over be¬ 
leid, strategie en tactiek, vlootbases en 
natuurlijk de verrichtingen van oorlogs¬ 
schepen. Maar daar blijft het niet bij, want 
in de rubrieken ‘De mens op zee en in de 
haven, Schip en scheepsbouw - algemeen, 
Schip en scheepsbouw - scheepsbouw, 
Schip en scheepsbouw - schip, Schip en 
scheepsbouw - voortstuwing en Schip en 
scheepsbouw - bewapening’ wordt vele 
malen gewezen op publikaties over mari¬ 
nepersoneel van hoog tot laag, biografie¬ 
ën, types oorlogsschepen, marinewerven 
en wapens. En ook in menige andere ru¬ 
briek kan men relevante titels vinden. 
De Britse historicus J. Ehrman heeft in 
1953 de veelzijdigheid van de marinege¬ 
schiedenis beslist voorstelbaar onder 
woorden gebracht: ‘naval history is a 
microcosm of national history; it is not a 
subject with its own particular technique, 
but an application of different subjects, 
each with their own technique, to a par¬ 
ticular field. It has its own economic and 
constitutional history, its own legal pro¬ 
blems and its own relations with diploma¬ 
cy and politics. If national history may be 
compared to a cake, the different layers of 
which are different aspects of national 
life, then naval history is not a layer but a 
slice of that cake’.12 De enige kanttekenin¬ 
gen bij deze vergelijking zouden kunnen 
zijn dat zij ook geldt voor zeegeschiedenis 
in het algemeen en dat in 1953 kennelijk 
de sociale facetten nog niet tot de van¬ 
zelfsprekende culinaire ingrediënten be¬ 
hoorden. 
Als we in het verdere verloop van het 
betoog van de stelling uitgaan dat alle 
zaken die op welke wijze dan ook met het 

fenomeen marine (zeemacht) te maken 
hebben, tot het terrein van de marinege¬ 
schiedenis gerekend worden (van ministers 
tot uniformen en pensioenen, van scheeps¬ 
schroeven tot zeeslagen en kielhalen), kan 
een aantal trends in buitenlandse publika¬ 
ties worden gesignaleerd. Nadrukkelijk zij 
hierbij opgemerkt dat niet naar volledig¬ 
heid is gestreefd en dat het onderzoek 
beperkt is gebleven tot Groot-Brittannië, 
de Verenigde Staten, Frankrijk, Spanje en 
Duitsland. Het zal niet verrassen dat de 
grote internationale conflicten bij voort¬ 
during tot onderzoek en publikatie blijven 
inspireren. Daarbij gaat het met name om 
de oorlogen rondom het onafhankelijk 
worden van de Verenigde Staten (circa 
1775-1784), de Franse revolutie en Napo¬ 
leontische oorlogen en de beide Wereld¬ 
oorlogen. Geen facet blijft onbehandeld. 
Ook het werk van inlichtingendiensten 
ontsnapt tegenwoordig niet meer aan de 
aandacht. Van diverse hoofd- en bijrol¬ 
spelers verschenen biografieën, zoals 
bijvoorbeeld van Rodney, Hipper, Jellicoe, 
Beatty, Nimitz, Towers en Mountbatten. 
Een studie over Lord Sandwich is zojuist 
verschenen. Het valt op dat nog slechts 
betrekkelijk weinig over de marines na 
1945 is gepubliceerd. De NAVO ontbreekt 
bijvoorbeeld. Grote tijdvakken omvattende 
studies zijn die van P.M. Kennedy, The 
rise and fall of British naval mastery 
(Londen 1976 en diverse herdrukken) en 
het merkwaardige Seapower in global 
politics, 1494-1993 (Seattle 1988) van G. 
Modelski en W.R. Thompson, dat van 
belang is vanwege de vergelijkende over¬ 
zichten van vlootsterktes. Dit zijn slechts 
keuzes, want de omvang aan titels is over¬ 
weldigend. Hoe, moge blijken uit het feit 
dat in 1990 een maar liefst 862 bladzijden 
tellende British naval history since 1815: 
a guide to the literature van E.L. Rasor 
kon verschijnen. 
Wordt de invalshoek van tijd(vak) naar 
die van thema verlegd, dan springen ver- 
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schillende onderwerpen er duidelijk uit. 
Allereerst het bestuur en beheer van het 
walapparaat, sinds D.A. Baughs klassieker 
meestal aangeduid als ‘naval administra¬ 
tion’.13 Het gaat voornamelijk om de 
marines van het ‘ancien régime’, waaraan 
verschillende auteurs hun aandacht hebben 
gegeven. Bewindsperiodes van diverse 
Franse ministers van marine, van Colbert 
tot aan La Luzerne, zijn ontleed. Hetzelfde 
geldt voor de Spaanse marine, die tegen 
het midden van de achttiende eeuw aan 
zo’n opmerkelijke come-back begon, die 
tot in de Napoleontische oorlogen voort¬ 
duurde. De aanpak is doorgaans heel veel 
omvattend en bestrijkt een afzienbare en 
duidelijk afgebakende periode. De be¬ 
stuursvorm en de ambtelijke instellingen 
met hun personeel worden eerst geschetst 
tegelijk met de relevante leidende politie¬ 
ke figuren. Dan volgen het zeevarend 
personeel - officieren en onderofficieren/ 
manschappen afzonderlijk - met hun wer¬ 
ving, opleiding, arbeidsvoorwaarden en 
carrières. Hierna komen meestal de sche¬ 
pen en werven aan bod te zamen met de 
bevoorrading en bewapening.14 Behalve de 
door Ehrman en Baugh behandelde perio¬ 
des zijn ook de marines van Cromwell en 
van George II en III in de Zevenjarige 
Oorlog (1756-1763) een min of meer 
soortgelijke behandeling ten deel gevallen. 
Het uit 1896 daterende werk van M. 
Oppenheim A history of the administration 
of the Royal Navy 1509-1660 kreeg in 
1988 een facsimile-herdruk, voorzien van 
een nieuwe inleiding. Van enkele Franse 
ministers van marine verschenen afzonder¬ 
lijke studies. Met een scherp oog voor 
hoofdlijnen èn anekdotische details karak¬ 
teriseerde N.A.M. Rodger de top van het 
Britse marineapparaat van de late Middel¬ 
eeuwen tot heden.15 
Het gebruik van zeemacht, in zijn meest 
ultieme vorm in oorlogen en zeeslagen, 
vindt in bovengenoemde boeken geen 
behandeling. Maar de aandacht van bui¬ 

tenlandse onderzoekers richtte zich de 
laatste tijd op nog andere ‘non-fighting 
topics’. Het ontstaan en de ontwikkeling 
van marinebases als plaatsen van aan¬ 
bouw, onderhoud en berging van de oor¬ 
logsvloot krijgen alom veel belangstelling, 
evenals de gebouwen zelf. Op menige 
(voormalige) marinebasis zijn fortificaties, 
lijnbanen, magazijnen en droogdokken 
cultuur-historische monumenten geworden. 
Wie er werkten en hoe de opleiding van 
scheepsbouwers en -reparateurs was, is nu 
vaak uitvoerig onderzocht en beschreven, 
doorgaans in fraai geïllustreerde boekvorm 
of in artikelen in tijdschriften en congres¬ 
bundels. 
Los hiervan zijn oorlogsschepen als op 
zichzelf staande onderwerpen onder de 
aandacht gebracht. Veel gevoel voor detail 
en technische en scheepsbouwkundige 
kennis zijn hiervoor vereist, of het nu gaat 
om een zeker charter linieschip of slag¬ 
kruisers. Tot de leidende publicisten beho¬ 
ren zonder enige twijfel de Fransman J. 
Boudriot en de Brit B. Lavery. In de 
bibliografie van vele afleveringen van dit 
tijdschrift zijn hun pennevruchten terug te 
vinden. Hun vragen naar bijvoorbeeld de 
indeling van dekken of de uitrusting van 
kombuizen hebben allerlei kleinschalig 
onderzoek geëntameerd en daarmee het in¬ 
zicht in oorlogsschepen als geheel verrijkt. 
De kem van het stoomschip en zijn voort¬ 
stuwing is door D.K. Brown herhaaldelijk 
naar voren gebracht. De aanpak van met 
name de drie bovengenoemde auteurs heb¬ 
ben deze thematiek in de kring van weten¬ 
schappelijke onderzoekers ‘fashionable’ 
gemaakt. 
Een geheel andere sector bestrijkt het 
leven aan boord en het zeevarend per¬ 
soneel. In de ‘naval administration’-aan¬ 
pak komt reeds het een en ander hierover 
aan de orde, maar gerichte studies naar het 
functioneren van de ‘maritieme klassen’ 
van gewone zeevarenden als potentieel 
voor de recrutering van marinemannen in 
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Overzichtsfoto van de boekproductie van uitgeverij De Boer Maritiem (Unieboek) 
bij bet afscheid van de uitgever N. H. Witteman (1985). 
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Frankrijk, Spanje en Zweden zijn ook 
verricht. De omvorming van officieren tot 
een corps riep telkens meer nieuwsgierig¬ 
heid op, zowel in Frankrijk als in de 
Angelsaksische landen. Het schijnbaar uit 
niets ontstane Duitse corps werd met 
maatschappelijke en politieke vraagstuk¬ 
ken verbonden, nu ook tot de nazi-ideolo- 
gie toe. Een opvallend aantal publikaties 
bestaat hierover. Incidenteel is de rol van 
vakorganisaties onder de schepelingen uit¬ 
gezócht16 en zijn ook diverse muiterijen, 
zoals bij Invergordon en in de Zwarte Zee 
(1918-1919), geanalyseerd. Een bijzon¬ 
dere groep zeelieden zijn de roeiers van 
de Franse galeien. Hun lot is uitgebreid 
vastgelegd door A. Zysberg. Thema’s als 
scheepsvoeding, medische zorg en straffen 
zijn al bijna ouderwets geworden en uit 
geen bibliografie meer weg te denken. 
Kaapvaart heeft slechts in beperkte mate 
met de marine te maken. Hier zij volstaan 
met de kanttekening dat het onderwerp 
geregeld onderzoekers heeft geboeid. Het 
was een belangrijke gebeurtenis dat in 
1987 postuum het boek Corsairs and 
Navies 1660-1760 van J.S. Bromley ver¬ 
scheen met diens artikelen over het thema 
waarvoor hij de grote inspirator is ge¬ 
weest. Twee andere thema’s verdienen tot 
slot vermelding. Denkers over de beteke¬ 
nis van zeemacht en haar strategisch en 
tactisch gebruik zijn er altijd geweest, 
maar vooral aan het slot van de negen¬ 
tiende en het begin van de twintigste 
eeuw. Figuren als A.T. Mahan, J.S. Cor¬ 
bett en R.V. Castex blijven onderzoekers 
boeien, eerstgenoemde bij uitstek. Het 
eeuwfeest van Mahan’s The influence of 
sea power upon history, 1660-1783 bracht 
in 1990 een grote groep van geïnteresseer¬ 
den in het Naval War College in Newport, 
Rhode Island bijeen en leidde tot publika- 
tie van de ‘proceedings’17. Geheel nieuw 
is het thema klimaat. Na enige algemene 
studies over de geschiedenis van het 
klimaat is de tijd rijp voor onderzoek naar 

de weersomstandigheden ten tijde van 
grote expedities. De ‘protestantse wind’ 
van 1688 vroeg daar als het ware om, 
maar ook de weersinvloeden bij de cam¬ 
pagne van Kamperduin (1797) zijn onder¬ 
zocht.18 
Het geheel van buitenlandse publikaties 
nog eens overziend, dan valt daarbij de 
rijke gevarieerdheid op en heeft het stuk 
uit Ehrman’s denkbeeldige taart een zeer 
veelzijdige smaak. Ook kan geconstateerd 
worden dat Frankrijk op het gebied van de 
marinegeschiedschrijving leidinggevend is, 
althans wat betreft het ‘ancien régime’. 
Een omvangrijke groep van onderzoekers, 
al dan niet verbonden aan een universiteit, 
is al weer jaren achtereen in dit land 
actief. Enkele namen verdienen zonder 
meer vermelding: J. Meyer, M. Acerra, M. 
Fontenay, Ph. Masson, P.M. Niaussat, E. 
Rieth, E. Taillemite, M. Vergé-Franceschi 
en de Canadees T.J.A. Le Goff naast de 
reeds genoemde Boudriot en Zysberg. In 
een telkens enigszins wisselende samen¬ 
stelling komt deze groep, versterkt met 
enige buitenlanders, geregeld op een 
‘colloque’ bijeen, waarvan enkele jaren 
later dan weer de ‘actes’ in dikke bundels 
verschijnen, alle met die onlogische plaat¬ 
sing van de inhoudsopgave achterin. Deze 
bundels bevatten vaak een schat aan nieu¬ 
we inzichten, maar door de taal waarin de 
bijdragen gesteld zijn en hun publikatie- 
vorm bereiken ze minder lezers dan ze 
verdienen. Gelukkig leggen diverse van de 
auteurs hun resultaten nu ook in monogra¬ 
fieën vast. De Britten kennen niet veel 
echte marinehistorici meer, de Ameri¬ 
kanen zijn meestal op de twintigste eeuw 
georiënteerd. 
Eén belangrijke traditie op het terrein van 
de ‘naval history’ is in Groot-Brittannië in 
stand gebleven. De Navy Records Society 
geeft nog steeds elk jaar één of meer 
delen met bronnen betreffende de Britse 
marine uit. In datering lopen de documen¬ 
ten uiteen van Middeleeuwse tot vroeg 
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twintigste- eeuwse. Inmiddels zijn 130 
delen verschenen, als laatste Anglo-Ameri¬ 
can naval relations 1917-1919 (M. Simp¬ 
son, ed. 1991). Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Society is in 1993 een 
extra kloeke uitgave van stapel gelopen, 
verzorgd door een groep bewerkers, wier 
deskundigheid zes eeuwen bestrijkt. Geen 
ander land kan op zo’n serie bogen. 

Marine-historische publikaties in Neder¬ 
land 
Over het algemeen kan gesteld worden dat 
in Nederland op ruime schaal over zeehis- 
torische onderwerpen is geschreven. In 
maandbladen als de Blauwe Wimpel, Het 
Zeewezen en het Marineblad treft men 
altijd een of meer historische bijdragen. 
Het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis heeft 
geen gebrek aan kopij. Het Jaarboek van 
het Fries Scheepvaart Museum en Oud¬ 
heidkamer biedt telkens een of meer ar¬ 
tikelen. Een aantal uitgevers heeft gere¬ 
geld maritiem-historische boeken in hun 
fondsen. Marine-historische onderwerpen 
zijn er natuurlijk altijd bij, zowel populair 
als wetenschappelijk van aard. In het 
kader van dit artikel moet het verder 
alleen om de laatste categorie gaan. 
Alvorens de balans kan worden opge¬ 
maakt van de Nederlandse marine-his¬ 
torische produktie en deze met de buiten¬ 
landse kan worden vergeleken, dient eerst 
stil gestaan bij de vraag wat onder weten¬ 
schappelijk wordt verstaan. Het gaat 
hierbij om publikaties waarvan de inhoud 
a) systematisch is geordend, b) nieuwe 
inzichten biedt en c) gebaseerd is op 
controleerbare gegevens. Ervan uitgaande 
dat de artikelen in dit tijdschrift aan deze 
criteria voldoen, is het interessant na te 
gaan hoe vaak de redactie in de eerste tien 
jaargangen plaatsruimte voor de marine- 
historie ter beschikking heeft gesteld. Met 
inachtneming van enige grensgevallen 
blijkt dat een kwart van de artikelen de 
Nederlandse en buitenlandse marine be¬ 

treft (19 van de 74). In de eerste vijf 
jaargangen was het minder (7 van de 34) 
dan in de tweede vijf (12 van de 40). Bij 
de laatste tien afleveringen van de Mede¬ 
delingen van de Nederlandse Vereniging 
voor Zeegeschiedenis (nos. 34-43, 1977— 
1981) lag de verhouding ongeveer het¬ 
zelfde: 10 van de 35. Alleen de reguliere 
afleveringen zijn meegerekend. In de 
themanummers kwam de marine slechts 
heel sporadisch aan bod. 
Vermoedelijk biedt deze uitkomst een 
niet-representatief beeld van het aandeel 
dat marinehistorici in het totaal van de 
maritiem-historische publikaties hebben. 
Het is weliswaar niet goed doenlijk om 
alle overige artikelen en boeken te kwan¬ 
tificeren, maar de globale indruk bestaat 
dat toch meer dan een kwart de marine 
betreft. De nieuwe serie Bijdragen tot de 
Nederlandse Marinegeschiedenis heeft 
daar sinds haar start in 1985 met reeds 
zeven kloeke boeken ruimschoots aan 
meegewerkt. In zes van veertien over¬ 
wegend maritiem-historische dissertaties, 
tussen 1984 en 1992 in Leiden verdedigd, 
stond de marine centraal. Drie van de vier 
zogenoemde Werken van de Commissie 
voor Zeegeschiedenis van de KNAW be¬ 
handelen zee-oorlog voering. 
In de niet primair op maritiem-historische 
publikaties gerichte media komt zeege¬ 
schiedenis, in de brede opvatting van het 
vakgebied, maar heel sporadisch voor. 
Drie voorbeelden mogen hiertoe voldoen¬ 
de zijn. Onder de bijna tweehonderd 
artikelen in de jaargangen 95-104 van het 
Tijdschrift voor Geschiedenis (1982-1991) 
bevonden zich hooguit vier maritiem 
georiënteerde artikelen, waarvan één de 
marine betrof19. In de Bijdragen en Mede¬ 
delingen betreffende de Geschiedenis der 
Nederlanden (de jaargangen 97-106) ligt 
de zaak niet veel anders: temidden van 
een bijna even groot aantal artikelen zaten 
er vijf over de zeevaart, waarvan één 
specifiek over de marine.20 In zijn bron- 
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nenuitgaven heeft het Instituut voor Ge¬ 
schiedenis, het vroegere Bureau der Rijks¬ 
commissie voor Vaderlandse Geschiede¬ 
nis, in de afgelopen tien jaar wel diverse 
documenten over de handelsscheepvaart 
gepubliceerd, maar slechts éénmaal een 
deel aan een marinethema gewijd.21 De 
voorbeelden illustreren dat zeehistorische 
onderwerpen niet vaak via algemene pu- 
blikatiekanalen worden gepresenteerd. 
Hiervoor dienen doorgaans de vaktijd¬ 
schriften met een geïnteresseerd lezers¬ 
publiek. Dit gebeurt ook met andere deel¬ 
gebieden der geschiedenis. De zeege¬ 
schiedenis behoeft zich echter in weten¬ 
schappelijk opzicht niet onbetekenend te 
achten. In een land met een sterk zeeva¬ 
rend verleden en een goed ontwikkeld 
universitair bestel als Noorwegen zijn in 
de afgelopen twintig jaar slechts drie 
maritiem-historische proefschriften verde¬ 
digd.22 
Beschouwt men de marinehistorische pu- 
blikaties nu wat nader, dan blijkt duidelijk 
dat in Nederland geen zwaar accent op tij¬ 
den van oorlog is gelegd, zoals in het bui¬ 
tenland. Of beter gezegd, de oorlogen heb¬ 
ben in feite betrekkelijk weinig aandacht 
gekregen. De trilogie van Ph.M. Bosscher 
over de Koninklijke Marine in de Tweede 
Wereldoorlog zou wellicht anders doen 
vermoeden. Oorlogen leverden dus geen 
zwaartepunten in publikaties op; de tijd¬ 
vakken ‘ancien régime’ en moderne tijd 
doen dat evenmin, ook niet wat betreft de 
artikelen in dit tijdschrift. Anders dan in 
het buitenland is de aandacht voor de 
jaren na 1945 groot. Hier heeft het onder¬ 
zoek- en publikatiebeleid van de Afdeling 
Maritieme Historie van de Marinestaf 
vruchten afgeworpen. Naast monografieën 
als Patrouilleren voor de Papoea’s zijn de 
boeken Tussen vloot en politiek. 100 jaar 
Marinestaf 1886-1986 en De Kroon op 
het anker. 175 jaar Koninklijke Marine, 
die tot het zeer recente verleden door¬ 
lopen, baanbrekend te noemen. Thema’s 

als bijvoorbeeld de naoorlogse vlootbouw 
of de betekenis van de NAVO voor de 
Nederlandse marine zijn reeds onderzocht. 
In dit kader kunnen ook de diverse publi¬ 
katies van G. Teitler en D.C.L. Schoon¬ 
oord over de rol van de marine in de 
Indonesische onafhankelijkheidsstrijd 
worden genoemd. Wat betreft onderzoek 
naar het tijdvak na 1945, ligt Nederland 
op menig ander land voor.23 
Met thematiek en niet tijdvak als obser- 
vatiecriterium vallen meer verschillen met 
het buitenland op. Het thema omschreven 
als ‘naval administration’ is na De ad¬ 
miraliteit van Amsterdam in rustige jaren 
1713-1751: Regenten en financiën, sche¬ 
pen en zeevarenden (1970) van J.R. Bruijn 
door deze auteur in zijn The Dutch Navy 
of the Seventeenth and Eighteenth Cen¬ 
turies (1993) nader uitgewerkt voor de 
gehele periode van de Republiek. Alleen 
in het genoemde werk De kroon op het 
anker komen elementen hiervan terug.24 
Biografieën van marinebestuurders kwa¬ 
men vrijwel niet van de pers, wel echter 
van een aantal officieren, zoals J.H. van 
Kinsbergen, M.H. Tromp, C.H. VerHuell, 
J.C. Rijk en J.O. Vaillant. Een aantal 
artikelen in de serie ‘Naamgevers van 
marineschepen’ in het Marineblad heeft 
wezenlijk nieuwe informatie opgeleverd 
tot aan één over Karei Doorman toe. 
Vechten en denken over vechten, c.q. 
verdedigen in later tijden, is als thema in 
marinepublikaties aanwezig. Teamwork 
leverde een analyse van de Vierdaagse 
Zeeslag van 1666 en de tocht naar Chat¬ 
ham op. R.E.J. Weber schreef over sein- 
brieven en de invoering van de linietak- 
tiek. Studies van Teitler en G. Jungslager 
behandelen de diverse verdedigingsplan¬ 
nen voor Nederlands-Indië in de periode 
1892 tot ongeveer 1930. Deze materie 
komt indirect ook aan de orde in publika¬ 
ties van H.J.G. Beunders en N.A. Boots- 
ma. 
In Nederland heeft de marinebasis zich 
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nog niet als zelfstandig onderwerp ge¬ 
manifesteerd met uitzondering van een 
kleinere en grote studie over Den Helder. 
Dit terrein ligt nog vrijwel braak. Anders 
is het gesteld met de schepen. A.G. Jong- 
kees en L.Th. Lehmann schreven over re¬ 
spectievelijk een uitrusting in 1477 en 
galeien in de vijftiende tot en met de 
zeventiende eeuw. Het vlaggeschip van 
M.A. de Ruyter, De Zeven Provinciën 
werd in de Modelbouwer door G.C. Dik 
zeer gedetailleerd ontleed. Gepantserde 
drijvende batterijen met stoom vermogen 
van omstreeks 1860 stelde A. van Dijk te 
boek. Teitler deed dit met de verwikke¬ 
lingen rondom de beoogde bouw van slag¬ 
kruisers aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog. Marinescheepsbouwcon- 
structeurs kwamen niet veel meer ter 
sprake, maar J.M. Dirkzwager zette wel 
zijn onderzoekingen voort naar de stand 
van de marinescheepsbouwtechniek en 
legde resultaten ervan in artikelen vast, 
waaronder in dit tijdschrift. De lijn naar 
buitenlandse ontwikkelingen wordt daarbij 
getrokken. De een tijdlang beruchte Mari- 
nemodellenkamer25 is de afgelopen jaren 
grondig in kaart gebracht en de eerste 
deelpublikaties, onder meer van de hand 
van A. Lemmers, zijn verschenen. Een 
catalogus is in principe gereed. Een studie 
van M. Clement en J. Onderwater over 
Roentgen en Van Vlissingen als industrië¬ 
len in het Jaarboek voor de Geschiedenis 
van Bedrijf en Techniek illustreert dat ook 
buiten de kring van zeevaarthistorici 
belangstelling voor de (marine)scheeps- 
bouw als technisch fenomeen bestaat. 
Door het vrijwel ontbreken van studies 
over de ‘naval administration’ heeft ook 
het personeel van de admiraliteiten en de 
marine weinig gestructureerd aandacht ge¬ 
kregen. G.J.A. Raven heeft in een drietal 
artikelen in dit tijdschrift daartoe enige 
voorzetten gedaan wat betreft de tweede 
helft van de achttiende eeuw en de Twee¬ 
de Wereldoorlog, maar daarbij is het 

helaas gebleven. S.J. de Groot analyseerde 
promotiekansen in het vroeg-negentiende- 
eeuwse officierscorps. M.J.C. Klaassen 
zag zijn jarenlange naspeuringen naar de 
namen en carrières van officieren in 1986 
voltooid met de publikatie van de regle¬ 
menten en lijsten van de adelborsten be¬ 
trokken bij de opleiding in Hellevoetsluis, 
Feijenoord en Enkhuizen in 1803-1812. 
De groeiende mondigheid van het lagere 
marinepersoneel werd prachtig gedocu¬ 
menteerd in W.H. Meyer’s Terugblik. 
Herinneringen van een sociaal-democraat. 
De marinevakbonden zelf kregen na J.L. 
Swarte’s Spreekpunt 1971 aandacht van 
Bruijn en de publikatie van M. Boshart’s 
persoonlijk verslag van de muiterij op De 
Zeven Provinciën van 1933 leidde tot 
enkele reacties van onder meer Bosscher. 
Het leven aan boord werd slecht bedeeld. 
Slechts in A.E. Leuftink’s Harde heel¬ 
meesters. Zeelieden en dokters in de 18de 
eeuw neemt de marine een bescheiden 
plaats in.26 Een integraal onderzoek van de 
kaapvaart in één oorlog vond zijn neerslag 
in J.Th.H. Verhees-van Meer’s dissertatie 
over de Zeeuwse kaapvaart tijdens de 
Spaanse Successie-oorlog. In S. Groen- 
veld’s geschriften komt de rol van de 
kaapvaart in de groeiende vijandigheid 
tussen de Republiek en Engeland in 1646- 
1652 ter sprake. 
Drie andere thema’s vragen tot slot aan¬ 
dacht. De plaats van de marine in de 
ontwikkeling van de navigatie werd door 
E. Dekker wat betreft F. Kaiser behan¬ 
deld, C.A. Davids deed dit impliciet in 
diverse geschriften. C.G. Roeloefsen’s 
artikelen over het zee-oorlogsrecht in de 
late Middeleeuwen tot het begin van de 
zeventiende eeuw werden in 1991 tot een 
dissertatie samengevoegd. Verering van 
heldendaden stond centraal in S. de Vries’ 
De lucht in gevlogen, de hemel in gepre¬ 
zen, waarbij het om J.C.J. van Speyk ging. 
Het is doorgaans alleen de geschiedenis 
van het ‘ancien régime’ die buitenlanders 
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aantrekt. Dat gaat ook voor de marine op. 
De verrassende expeditie van C. Evertsen 
en J. Benckes naar de West in 1672-1674 
werd door D.G. Shomette en R.D. Haslach 
beschreven en recentelijk verrijkte R.A. 
Stradling de kennis over de Spaanse mari¬ 
tieme oorlogvoering in de Tachtigjarige 
Oorlog.27 
De conclusie over de Nederlandse marine- 
historische publikaties is duidelijk. Zij 
lopen naar tijdvak en thematiek slechts in 
beperkte mate parallel aan die in het 
buitenland. In dit verband moet echter niet 
uit het oog worden verloren dat de trends 
geschetst voor de buitenlandse literatuur 
globale zijn en niet zonder meer ook voor 
de landen afzonderlijk gelden. Eén ding 
staat vast. De veelzijdigheid van thema’s 
is heel groot. Dat werd in 1990 nog eens 
duidelijk in één publikatie getoond. Het 
honderdjarig bestaan van het Marineblad 
was aanleiding het tijdschrift op zijn 
inhoud te analyseren. Het boek Honderd 
Jaargangen Marineblad, onder redactie 
van D.C.L. Schoonoord, bevat een keur 
van artikelen over de wijze waarop in de 
afgelopen honderd jaar over zaken als 
taktiek, Indische defensie, onderzeeboot- 
bestrijding, scheepsbouw, mariniers, ma- 
rine-onderwijs en belangenbehartiging is 
geschreven. Voor menig onderwerp kan 
dit boek een startpunt voor verder onder¬ 
zoek zijn. 

Marine-historisch onderzoek in de nabije 
toekomst 
In het begin van deze bijdrage werd al 
gesteld dat het potentieel aan professionele 
maritiem-historische onderzoekers niet 
groot is, laat staan van marine-historici. 
Het aantal wetenschappelijk opgeleiden 
groeit evenwel gestaag. Het is te hopen 
dat in de scheepvaartmusea de staven de 
draad, die in de late jaren zestig is af¬ 
gebroken, weer kunnen opvatten en naar 
de pen grijpen. Dat heeft in de afgelopen 
decennia slechts een enkeling met enige 

regelmaat gedaan. De toenemende com¬ 
mercialisering van het museumwezen on¬ 
dergraaft die hoop evenwel. Het nieuwe 
verschijnsel van ‘catalogusboeken’ bij 
tentoonstellingen heeft enkele fraaie re¬ 
sultaten opgeleverd, maar zij bestaan vrij¬ 
wel altijd uit kleinere bijdragen geschre¬ 
ven door niet-stafleden. Van uitbreiding 
van het personeelsbestand van de univer- 
siteiten en marine mag niet worden uit¬ 
gegaan. 
Planning en het stellen van prioriteiten 
zijn dus hachelijke zaken. Sterker nog, 
historisch onderzoek doen is nog steeds 
meestal een persoonlijke keuze van een 
onderwerp. Dat geldt bij uitstek voor de 
‘vrijetijds’ onderzoeker, maar gaat in de 
praktijk ook voor de zogenoemde assisten¬ 
ten of onderzoekers in opleiding (aio’s en 
oio’s) op.28 Sturing bij de keuzes is na¬ 
tuurlijk, zij het in zeer beperkte mate, 
mogelijk. De meeste onderzoekers, ook 
die in spe, weten vrij precies wat zij 
willen. Op het feit dat een kwart van de 
ruim twintig in Leiden lopende maritiem- 
historische dissertatie-onderzoeken op de 
marine betrekking heeft en niet meer of 
minder, viel niet veel invloed uit te oefe¬ 
nen. 
Dit alles opgemerkt zijnde, ligt het dus in 
de lijn der verwachting dat de trend in de 
marinegeschiedschrijving gedurende de af¬ 
gelopen tien a vijftien jaar gesignaleerd, 
zich zal voortzetten. Dat wil echter niet 
zeggen dat niet enkele suggesties voor on¬ 
derzoek kunnen worden geformuleerd, die 
wel onvermijdelijk deels op een persoon¬ 
lijke voorkeur berusten. 
De geschiedenis van de Nederlandse 
‘naval administration’ in de betekenis die 
Baugh daaraan heeft gegeven, verdient 
nader onderzoek, niet alleen voor de 
vroegere tijden, maar ook voor de negen¬ 
tiende en twintigste eeuw. De archieven 
van de Admiraliteitscolleges zijn weer wat 
toegankelijker geworden en zeker de 
eerste helft van de zeventiende eeuw zou 
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veel nieuwe inzichten over het reilen en 
zeilen van een gecompliceerd apparaat 
opleveren.29 Een herdenking van de in¬ 
structie van 1597 voor de werkwijze van 
de admiraliteiten, voor één jaar bedoeld, 
maar van kracht tot 1795, zou hiervoor 
wellicht een stimulans kunnen zijn! Een 
onderzoek naar het ontstaan van de ad¬ 
miraliteiten in Zeeland en Holland in de 
tijd van Philips de Schone en Karel V is 
inmiddels gestart. Van Johan de Witt als 
marinebestuurder is dank zij J.K. Ouden¬ 
dijk veel bekend, maar dat gaat niet op 
voor Job de Wildt en diens vader. Een 
belangrijk bestuurder in de nadagen van 
de Republiek en opnieuw onder koning 
Willem I was J.C. van der Hoop. Een stu¬ 
die over hem is onlangs aangevat. In die 
lijn voortgaande is het wenselijk meer te 
weten over het functioneren van het de¬ 
partement van Marine/Defensie en in het 
bijzonder van de ministers en staatssecre¬ 
tarissen. Grotendeels onontgonnen is de 
plaats die de marine in het parlementaire 
leven heeft ingenomen. De sterk toegeno¬ 
men bemoeienis van de kamers met de 
defensie is daarvoor wellicht een uitgangs¬ 
punt, dat aansluit bij de expertise over de 
jaren na 1945 reeds opgebouwd. 
Een thema dat mede in het licht van 
buitenlandse publikaties als van J. Brewer 
en die van M.C. ’t Hart en J.M.F. Fritschy 
in Nederland om nader gedetailleerd 
onderzoek vraagt, is de financiering van 
de zeemacht.30 De overheidsuitgaven 
waren aanvankelijk vooral militaire, maar 
op den duur eisten ook andere sectoren 
van het maatschappelijk leven hun deel 
op. In de twintigste eeuw kwamen de 
verhoudingen geheel anders te liggen. De 
financiële competitie met het leger en later 
ook met de luchtmacht behoort eveneens 
tot dit aandachtsgebied, dat in zijn totali¬ 
teit zeker een internationale vergelijking 
verdient.31 
Aan de personeelskant ontbreekt nog 
inzicht in de sterkte van zeevarenden en 

walbeambten. Met name is gedetailleerder 
kennis van de geografische en maatschap¬ 
pelijke herkomst van het negentiende- 
eeuwse personeel gewenst. De vele tech¬ 
nologische veranderingen in de marine 
hadden ook gevolgen voor de aanstelling 
en de opbouw van haar werknemersbe¬ 
stand.32 Dit geldt temeer voor het offi¬ 
cierscorps. Een integrale studie over of¬ 
ficieren in zeil- en stoomtijd ontbreekt, 
ofschoon langzamerhand verschillende 
basisbestanddelen hiervoor beschikbaar 
zijn gekomen. Een vergroting van het 
aantal biografieën van vooraanstaande, 
maar ook van minder opvallende officie¬ 
ren is nuttig, waarbij eveneens aan twin- 
tigste-eeuwse officieren, zoals J.T. Furst- 
ner en C.E.L. Helfrich, kan worden ge¬ 
dacht, als daarvoor voldoende materiaal 
van ambtelijke en persoonlijke aard be¬ 
schikbaar is. Een analyse van het naoor¬ 
logse corps zal interessante verschuivingen 
in oude patronen aan het licht brengen. De 
zeventiende-eeuwse zeehelden menen we 
na J.C.M. Wamsinck’s publikaties bekend, 
maar aan de hand van meer sociaal-ge- 
richte vraagstellingen zal hernieuwd bron¬ 
nenonderzoek veel nieuws opleveren. Een 
nieuwe biografie van De Ruyter is in 
voorbereiding. 
Tot het walapparaat behoren de werven en 
vlootbases, vaak als etablissementen aan¬ 
geduid. Een studie over bijvoorbeeld de 
Amsterdamse admiraliteitswerf en latere 
Rijkswerf ontbreekt. Dat gaat ook op voor 
menige andere vestiging. Van de ontslui¬ 
ting van de Marinemodellenkamer mag 
worden verwacht dat zij de aanleiding zal 
vormen voor studie naar de rol van de 
marine als gangmaker bij technische 
vernieuwingen. De achtergronden van de 
vele wisselingen in scheepstypes en vloot- 
sterktes in de negentiende en begin twin¬ 
tigste eeuw verdienen ook nader onder¬ 
zoek. Vondsten van wrakken van oorlogs¬ 
schepen zijn nog niet op enige schaal 
gedaan. De verwerking van de kennis 
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hierbij opgedaan is derhalve niet urgent. 
Wat de kaapvaart betreft, zijn de meeste 
oorlogen nu uitgezocht, ook de laat-acht- 
tiende-eeuwse. De voor de kaapvaart zo 
belangrijke Negenjarige Oorlog is nog 
grotendeels onbeschreven. Voor de tweede 
helft van de Tachtigjarige Oorlog is wat 
Zeeland betreft, informatie beschikbaar 
gekomen uit de rekeningen van de ontvan- 
ger-generaal van de Zeeuwse admirali¬ 
teit. 
Het wensenlijstje moet worden afgesloten. 
Andere grotere en kleinere suggesties zijn 
natuurlijk mogelijk. Eén past uitstekend 
bij de groeiende vermaatschappelijking 
van de krijgsmacht in het algemeen en de 
hiervoor gesignaleerde behoefte aan on¬ 
derzoek naar de relatie van de marine met 
het parlement: over enige jaren kan wor¬ 
den verwacht dat de tijd rijp is voor his¬ 
torisch onderzoek naar het ontstaan van en 
de verwikkelingen rondom de RSV- en 
Walrus-affaires. Dat zal ook het geval zijn 
met de introductie van de vrouw in de 
zeemacht. Een studie over de Marva’ s is 
spoedig te verwachten. 
Eerder werd met enige afgunst gewezen 
op het bestaan van de Navy Records 
Society in Groot-Brittannië en haar 130 
delen. Het ziet ernaar uit dat in Nederland 
een bescheiden poging zal worden ge¬ 
waagd om de publikatie van marine-histo- 
rische bronnen ter hand te nemen. Daarbij 
hoeft het niet alleen om correspondentie 
van vlootvoogden te gaan, maar zou ook 
aan series sterktelijsten van schepen en 
personeel of begrotingen gedacht kunnen 
worden. Al met al mag met stelligheid 
worden beweerd dat de stand van de 
marinegeschiedschrijving anno 1992-1993 
een andere is dan twintig jaar geleden 
door de Historisch-Wetenschappelijke 
commissie werd vastgelegd, en dat de 
onderzoeksdesiderata veelal niet meer 
dezelfde zijn. 
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Geschiedenis van Nederland ter zee, 4 delen 
(Amsterdam, 1939-1942). 

4. J.R. Bruijn, ‘Witteman en de Maritieme 
Geschiedenis der Nederlanden’ in: Spiegel 
Historiael 24 (juli 1989) 3. 

5. S. Adams, ‘Review article: the Gran Armada: 
1988 and after’ in: History 76 (1991) 238- 
249. 

6. A. van der Kuijl, De glorieuze overtocht. De 
expeditie van Willem III naar Engeland in 
1688 (Amsterdam, 1988). 

7. Bewerkt door G.J.A. Raven en N.M.A. Rod¬ 
ger en uitgegeven in Edinburgh 1990. De 
bijdragen van J.A. de Moor, Rodger en G. 
Teitler voldoen hieraan. 

8. Ook publikatie in een tijdschrift biedt hier¬ 
tegen geen garantie, want wie zou in de 
overigens prestigieuze Notes and Records van 
de Royal Society een conferentiebijdrage over 
de twee marines van Willem III verwachten 
(no. 12.314)? 

9. Beide bundels uitgegeven door P. Adam 
onder de titels Course et Piraterie (Parijs, 
1975) en Seamen in Society (Perthes, 1980). 

10. Bijvoorbeeld het promotieonderzoek van V. 
Enthoven naar de handel en scheepvaart van 
het gewest Zeeland in de zestiende tot en met 
achttiende eeuw. 

11. Van J. Winton in Seascape 10 (1988) 40-41. 
12. The Navy in the war of William III 1689- 

1697. Its state and direction (Cambridge, 
1953), XXII. 

13. D.A. Baugh, British naval administration in 
the age of Walpole (Princeton, 1965). 

16 

14. Als een voorbeeld diene: J. Pritchard, Louis 
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1987). 

15. The Admiralty (Lavenham, 1979). 
16. Bijvoorbeeld A. Carew, The lower dock of the 

Royal Navy 1900-39. The Invergordon mutiny 
in perspective (Manchester, 1981). 

17. J.B. Hattendorf (ed.), The influence of history 
on Mahan (Newport, 1991). 

18. Voor de artikelen van respectievelijk J.L. 
Anderson en D.A. Wheeler zie nrs 10.820 en 
14.269. 

19. J.R. Bruijn, ‘Cornelis Tromp (1629-1691): 
een niet-gewaardeerd dienaar van de heren’ 
in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de 
Geschiedenis der Nederlanden 96 (1983) 
179-192. 

20. D. van der Horst, ‘Vergeten herinneringen van 
een minister van Willem III: F.L. Geerling in 
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Van Noordse Compagnie tot Maatschappij voor de Walvisvaart. 
Honderd jaar onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart 

Louwrens Hacquebord 

Er was reeds vroeg belangstelling voor de 
geschiedenis van de walvisvaart. Al in 
1874 schreef S. Muller Fzn. zijn Geschie¬ 
denis der Noordsche Compagnie.' Het 
boek geeft een overzicht van de vroegste 
geschiedenis van de Nederlandse walvis¬ 
vaart en behandelt tevens de eerste Neder¬ 
landse ontdekkingstochten in het pool¬ 
gebied. Eigenlijk was het schrijven van de 
geschiedenis van de vroegste Nederlandse 
ontdekkingsreizen in de Noordelijke IJszee 
het oorspronkelijke doel van Muller Fzn. 
Hij merkte echter al gauw dat de historie 
van de Nederlandse exploratie van het 
poolgebied nauw verweven was met die 
van de Noordse Compagnie en koos er 
daarom voor beide te behandelen. 
Muller Fzn. kon voor zijn studie putten uit 
het werk dat meestal wordt toegeschreven 
aan C.G. Zorgdrager,2 maar in feite op 
A. Maubach’s of tenminste op beider 
naam hoort te staan. Grote delen van dit 
werk zijn echter, overigens geheel volgens 
de gewoonte van die tijd, weer overge¬ 
schreven uit de Nauwkeurige beschryvinge 
van Groenland of Spitsbergen van F. 
Martens.3 
Na Zorgdrager verscheen aan het eind van 
de achttiende eeuw (1784-1786) een uit 
vier delen bestaande anonieme uitgave 
over de walvisvaart.4 In 1792 werd een 
herdruk ervan uitgegeven onder de titel 
Nieuwe beschrijving der walvischvangst 
en haringvisscherij, die op naam kwam te 
staan van de makers van de prenten erin 
D. de Jong, H. Knobel en M. Sallieth.5 In 

dit laatste boek is met behulp van de 
lijsten van G. van Santé6 gepoogd aan te 
geven hoe winstgevend de walvisvaart wel 
kon zijn. Deze poging werd ondernomen 
om steun van de overheid te verwerven 
voor de bedrijfstak. 
In 1820 publiceerde de bekende Engelse 
commandeur W. Scoresby Jr. alle in de 
negentiende eeuw bekende gegevens over 
de Arctis in zijn tweedelige An account of 
the Arctic regions.1 Zoals de titel al 
aangeeft gaat dit werk niet alleen over de 
walvisvaart, maar ook over het poolgebied 
in het algemeen. Het is in feite de eerste 
algemene beschrijving van het poolgebied. 
De beschrijving is mede gebaseerd op 
Scoresby’s eigen poolervaring. 
Muller Fzn. kon uit deze min of meer 
contemporaine literatuur putten en dat 
deed hij ook, maar zijn grote verdienste 
was dat hij daarnaast gebruik maakte van 
archiefbronnen. Hij schreef daarom niet 
wat anderen voor hem ook al geschreven 
hadden, maar kwam met een eigen analy¬ 
se. Het grote probleem in de geschied¬ 
schrijving van de walvisvaart tot op dat 
moment was dat men het werk van voor¬ 
gangers klakkeloos overschreef. Er waren 
maar weinig auteurs die zelf archiefonder¬ 
zoek deden. Muller Fzn. deed dat wel en 
daarom is zijn werk zo waardevol. Hij kon 
bovendien putten uit collecties archiefstuk¬ 
ken in het Algemeen Rijksarchief in ’s- 
Gravenhage zoals de verzameling Noord¬ 
sche togten, die inmiddels alweer uiteen 
zijn gevallen. 
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Titel illustratie van C.G. Zorgdrager, Bloeyende Opkomst der Aloude en Hedendaagsche Groenlandsche Visscherij 
... (Amsterdam, 1720, 's-Gravenhage, 1729). 
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J. Honig Jzn. Jr. en A. Beaujon deden in 
dezelfde periode als Muller Fzn. historisch 
onderzoek naar de walvisvaart. Hun aan¬ 
dacht was evenals later die van H. Watjen 
vooral gericht op de periode na de Noord¬ 
se Compagnie.8 Ook G.W. Kernkamp en 
S. van Brakel publiceerden rond de eeuw¬ 
wisseling9 over de walvisvaart. Zij vonden 
in de archieven aanvullende informatie 
over enkele kamers van de Noordse Com¬ 
pagnie tijdens en na de compagnie. Met 
behulp van vroedschapsresolutiën, senten¬ 
tiën en notariële akten slaagden zij erin 
veel informatie over de interne organisatie 
van de Noordse Compagnie en de organi¬ 
satie van de Nederlandse walvisvaart na 
afloop van het octrooi van de Noordse 
Compagnie te verkrijgen. Hun werk is een 
belangrijke bijdrage geweest aan de ge¬ 
schiedenis van de zeventiende-eeuwse Ne¬ 
derlandse walvisvaart. In dezelfde periode 
schreef R. Bijlsma zijn bijdrage tot de 
geschiedenis van de Rotterdamse walvis¬ 
vaart tot het begin van de Tweede Engelse 
Oorlog.10 Ook hij baseerde zijn werk voor¬ 
al op de notariële archieven. Veel van zijn 
aantekeningen zijn bewaard gebleven en 
bevinden zich thans in het Gemeente Ar¬ 
chief te Rotterdam. 
In de jaren dertig en veertig van de twin¬ 
tigste eeuw verschenen publikaties van S. 
Lootsma11 en van A. van Braam,12 die de 
regionale betekenis van de walvisvaart 
benadrukten. Beide publikaties gingen 
over de Zaanse walvisvaart waarbij Van 
Braam de walvisvaart alleen behandelde 
als een onderdeel van een sociaal-econo- 
mische verhandeling over de Zaanstreek. 
In dezelfde periode publiceerden F.L.G. 
den Dooren de Jongh en Lootsma een 
artikel over de zeeverzekering van de 
Nederlandse walvisvaarders ten tijde van 
de Noordse Compagnie.13 
In meer recente jaren verschenen publika¬ 
ties van C. de Jong.14 Geheel naar de 
gewoonte van zijn tijd bestudeerde hij 
vooral de sociaal-economische aspecten 

van de oude Nederlandse walvisvaart. In 
het eerste deel van de Geschiedenis van 
de oude Nederlandse walvisvaart, zijn 
dissertatie, behandelt De Jong vooral de 
historie van de Noordse Compagnie. Hij 
richt zich daarbij vooral op de produk- 
tiefactoren, organisatie, techniek en uit¬ 
komsten van de compagnie. Bij de her¬ 
komst van de bemanningen beperkt de 
auteur zich evenwel niet tot de periode 
van de compagnie, maar vergelijkt hij ook 
de situatie tijdens de compagnie met die 
in de achttiende eeuw. Hij baseert zich 
daarbij echter op te weinig bronnen en 
trekt daardoor verkeerde conclusies. Bij de 
behandeling van de geschiedenis van de 
Noordse Compagnie geeft De Jong zich 
meer rekenschap van de internationale 
aspecten van het bedrijf dan zijn voor¬ 
gangers, maar toch is ook zijn werk nog 
geschreven vanuit een sterk regionaal en 
nationaal perspectief. Na zijn dissertatie 
volgden nog twee aanvullende delen over 
de geschiedenis van de oude Nederlandse 
walvisvaart. In het tweede deel behandelt 
de auteur zeer gedetailleerd de geschiede¬ 
nis na de Noordse Compagnie. Deel drie 
bestaat geheel uit literatuur, register, 
tabellen en grafieken. In de boeken van 
De Jong is een geweldige hoeveelheid 
kennis over de Nederlandse walvisvaart 
opgeslagen. Als naslagwerk is het daarom 
heel waardevol, maar een diepgaande 
analyse van de geschiedenis van de oude 
Nederlandse walvisvaart bevat het mijns 
inziens niet. 
In 1972 schreef A.M. van der Woude15 
zijn regionaal-historisch werk over het 
Noorderkwartier. Hij beschouwt daarin de 
rol van de walvisvaart in de demografi¬ 
sche en economische ontwikkelingen in 
deze streek van Noord-Holland. Geheel in 
de geest van zijn tijd hecht hij in zijn 
beschouwing veel waarde aan cijfers en 
tabellen. Hij gebruikte vooral kwantitatie¬ 
ve bronnen als vangst- en prijslijsten en 
uitkomsten van volkstellingen. De Amster- 
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damse stadsarchivaris S. Hart gebruikte 
voor zijn publikaties een heel andere bron 
namelijk bevrachtingscontracten en nota¬ 
riële verklaringen. Hij vond een aantal 
notariële akten die over de eerste Neder¬ 
landse tochten naar Spitsbergen handel¬ 
den. In 1957 schreef hij dicht bij de bron 
blijvend, een boeiend artikel over de 
eerste Nederlandse tochten ter walvisvaart. 
De informatie die hij vond, was zo gede¬ 
tailleerd dat zijn publikatie wel een oog- 
getuigeverslag lijkt.16 
P. Dekker17 publiceerde veel over de com¬ 
mandeurs en commandeurfamilies in voor¬ 
al Noord-Holland in de achttiende eeuw. 
Van zijn hand verscheen een boek over de 
laatste bloeiperiode van de Nederlandse 
arctische walvis- en robbenvangst (1761— 
1775) en een groot aantal artikelen over 
de walvisvaarders uit Noord-Holland, 

Maasmond en Lekstreek, Friesland en de 
Friese en Noord-Duitse eilanden. Er is 
waarschijnlijk niemand in Nederland die 
zoveel details over de achttiende-eeuwse 
walvisvaarders uit deze streken weet als 
hij. Toch is daarmee de historie van de 
achttiende-eeuwse Nederlandse walvis¬ 
vaart nog niet geschreven. Alle gegevens 
lijken voorhanden te zijn, maar niemand 
heeft tot dusver een analyserend over¬ 
zichtswerk over de achttiende-eeuwse 
Nederlandse walvisvaart geschreven. 
De Jong beschreef de achteruitgang en de 
uiteindelijke teloorgang van de Neder¬ 
landse walvisvaart in de negentiende eeuw 
in zijn tweede deel van de Geschiedenis 
van de oude Nederlandse walvisvaart.IS 
F.J.A. Broeze schreef een boeiend artikel 
over de pogingen die in de negentiende 
eeuw werden ondernomen, om Nederland 

Kaart van het vangstgebied ten oosten en ten westen van Groenland. Bron: Hidde Dirks Kat ‘Dagboek eener reize 
ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778' (Haarlem, 1818). 

22 

aan de Zuidelijke walvisvaart te laten 
deelnemen.19 
In 1975 verscheen van de hand van J.R. 
Bruijn en C.A. Davids een artikel met 
nieuwe gegevens over de periode direct na 
de Noordse Compagnie.20 Met een groep 
studenten zeegeschiedenis verzamelden de 
auteurs in het notarieel archief van het 
Gemeente Archief te Amsterdam een 
groot aantal bevrachtingscontracten uit de 
jaren 1640-1664. Het artikel van Bruijn en 
Davids is op deze gegevens gebaseerd. De 
contracten betroffen echter hoofdzakelijk 
schepen die uit Amsterdam vertrokken en 
hun analyse heeft dus ook vooral betrek¬ 
king op de Amsterdamse walvisvaart. De 
walvisvaartuitredingen vanuit Rotterdam, 
Delft, Schiedam, Maassluis en de Zeeuwse 
steden bleven buiten deze analyse. Aan¬ 
vullend archiefonderzoek was dus nodig, 
want ook na publikatie van het artikel van 
Bruijn en Davids was niet duidelijk hoe 
het de gehele Nederlandse walvisvaart na 
de Noordse Compagnie verging. Evenmin 
werd duidelijk hoe de Amsterdamse acti¬ 
viteiten zich tot de rest van Nederland 
verhielden. 
L. Hacquebord deed in de jaren 1979- 
1983 ten behoeve van zijn archeologisch 
onderzoek van Smeerenburg op Spitsber¬ 
gen, onderzoek in de rijks- en gemeentear¬ 
chieven te Leeuwarden, Harlingen, Rotter¬ 
dam, Schiedam, Middelburg, Goes, Am¬ 
sterdam en Haarlem.21 Het Rijksarchief te 
Haarlem was toen de bewaarplaats van de 
archieven van de gemeenten in de rest van 
Noord-Holland. Dit onderzoek werd ge¬ 
daan om meer informatie over de her¬ 
komst van de op Spitsbergen gevonden 
voorwerpen te verzamelen. Er werd daar¬ 
om gezocht naar gegevens over de her¬ 
komst van bevrachters, schippers en ande¬ 
re zeelieden. Zijn bevindingen zijn gepu¬ 
bliceerd in een proefschrift dat in 1984 
verscheen.22 
Uit al dit onderzoek blijkt dat de periode 
van de Noordse Compagnie en de jaren 

direct daarna tot ongeveer 1670 goed zijn 
onderzocht. De laatste dertig jaar van de 
zeventiende eeuw en de gehele achttiende 
eeuw zijn echter nog onvoldoende onder¬ 
zocht. In ieder geval ontbreken hierover 
analyserende overzichtspublikaties. 

Ontwikkelingen in het buitenland 
In de achttiende- en negentiende-eeuwse 
boeken over de geschiedenis van de wal¬ 
visvaart wordt de walvisvaart vanuit een 
internationaal perspectief behandeld. De 
walvisvaart wordt in zijn totaliteit beschre¬ 
ven en er is zelfs aandacht voor het 
vangstgebied. Een voorbeeld daarvan is 
het door H. Elking geschreven A view of 
the Greenland trade and whale-fishery 
with the national and private advantages 
thereof. In dat boek legt Elking weliswaar 
het accent op de Britse walvisvaart, maar 
hij behandelt ook de Nederlandse, Duitse 
en Baskische walvisvangstactiviteiten.23 
Een goed voorbeeld van die totale benade¬ 
ring is de reeds genoemde Scoresby. Hij 
beperkt zich in zijn An account of the 
Arctic regions niet tot de Britse walvis¬ 
vaart, maar behandelt ook de andere.24 
Bovendien behandelt Scoresby de natuur¬ 
lijke omstandigheden in het vangstgebied 
en de biologie van het prooidier in het 
ecosysteem. Uit zijn werk en dat van zijn 
Nederlandse voorganger Zorgdrager blijkt 
dat hij zelf als commandeur ter walvis¬ 
vaart heeft gevaren. In feite geven ze 
beiden in hun boeken een beschrijving van 
de walvisvangst èn het gebied waar deze 
plaatsvond. 
Opvallend is dat de internationale benade¬ 
ring van de walvisvaarthistorie aan het 
eind van de negentiende en in het begin 
van de twintigste eeuw veranderde en de 
belangstelling voor het vangstgebied ver¬ 
dween. Net als in Nederland werd de ge¬ 
schiedenis van de walvisvaart in het bui¬ 
tenland meer vanuit een regionaal of na¬ 
tionaal perspectief bestudeerd. Er werd bij 
het onderzoek meer gelet op de economi- 
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sche betekenis van de walvisvaart en de 
rol die het bedrijf in een land of een 
streek speelde. Nederlandse onderzoekers 
hielden zich zo bezig met de economische 
betekenis van de Nederlandse walvisvaart, 
Duitse met die van de Duitse, Engelse met 
die van de Engelse etcetera. Van een in¬ 
ternationale benadering was geen sprake 
en het vangstgebied was niet interessant 
meer. 
In de Duitse literatuur blijkt dat duidelijk 
uit een aantal publikaties. Hoewel de titel 
van het boek Die arktische Fischerei der 
deutschen See-Stadte 1620-1868, in 
vergleichender Darstellung anders doet 
vermoeden, betrok M. Lindeman ook de 
Nederlandse walvisvaart in zijn vergelij¬ 
king, maar de Duitse walvisvaart staat in 
zijn boek centraal.25 L. Brinner schreef in 
Die deutsche Grönlandfahrt26 en W. 
Oesau in Schleswig-Holsteins Grönland¬ 
fahrt auf Walfischfang und Robbenschlag 
vom 17-19. Jahrhundert en in Hamburgs 

Grönlandfahrt auf Walfischfang und 
Robbenschlag vom 17-19. Jahrhundert27 
over de Duitse walvisvaart waarbij Oe- 
sau’s werken een nog regionaler karakter 
hebben dan het boek van Brinner. In 1962 
verscheen met het boek van S. Dalgaard 
Dansk-Norsk hvalfangst 1615-1660 een 
uitstekend overzicht van de vroege Deens- 
Noorse walvisvangst-activiteiten, maar 
ook dit boek beperkt zich tot een korte 
periode en de activiteiten van één walvis- 
vaartnatie. 
B. Lubbock beschrijft in zijn boek The 
Arctic whalers weliswaar meer dan alleen 
de Britse walvisvaart, maar toch staat deze 
ook in dit boek centraal.29 G. Jackson’s 
The British whaling trade30 geeft een 
voortreffelijk overzicht van de Britse wal¬ 
visvaart. E.A. Stackpole,31 R.L. Webb32 en 
A. Starbuck33 behandelden de Amerikaan¬ 
se walvisvaart eveneens vanuit een regio¬ 
naal perspectief. 
Uit deze verre van volledige opsomming 

IMft 

De resten van een traanoven van Smeerenburg op Amsterdameiland, Spitsbergen. Foto: Ben Bekooy. 
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blijkt dat de bestudering van de walvis¬ 
vaart, ondanks een soms aanwezige rui¬ 
mere blik, in de negentiende en twintigste 
eeuw ook in het buitenland vanuit een 
regionaal of nationaal perspectief plaats¬ 
vond. Bovendien staat in al deze studies 
het belang van de walvisvaart voor het 
centrum (Europa) centraal. De consequen¬ 
ties ervan voor de periferie (het vangst¬ 
gebied) blijven onderbelicht. De periferie 
wordt in deze eurocentrisch gerichte 
boeken gezien als een ‘resource frontier 
region’, een gebied dat grondstoffen levert 
en slechts als zodanig belangrijk is. Een 
uitzondering hierop vormt W.M. Con¬ 
way’s No man’s land?* Dit boek heeft een 
principieel andere benadering, omdat hier 
nu juist het gebied dat de grondstoffen 
levert, centraal staat. In dit boek, dat in de 
eerste jaren van de twintigste eeuw uit¬ 
kwam, wordt de exploratie- en exploitatie- 
geschiedenis van Spitsbergen beschreven. 

De beschikbare kennis in de jaren zeven¬ 
tig 
In de in 1976-1978 uitgekomen vierdelige 
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden 
(,MGN) geeft De Jong een overzicht van 
de geschiedenis van de walvisvaart.35 Hij 
geeft in twee bijdragen een beeld van de 
op dat moment beschikbare kennis. De 
Jong begint zijn bijdrage met de factoren 
die geleid hebben tot het ontstaan van de 
Nederlandse walvisvaart en behandelt 
vervolgens de beginperiode ervan. Duide¬ 
lijk komt naar voren hoe de Nederlanders 
in navolging van hun Engelse collega’s 
met behulp van ingehuurde Baskische 
harpoeniers hun eerste wankele schreden 
op het pad der walvisvaart zetten. De Jong 
staat uitgebreid stil bij de uitoefening van 
het bedrijf, de landstations op Spitsbergen 
en Jan Mayen, de organisatie en de om¬ 
vang van de Noordse Compagnie. Het 
einde van de Compagnie kwam volgens 
hem niet omdat zij verlies leed, maar juist 
omdat zij zulke goede winsten maakte. Dit 

laatste riep steeds meer verzet van buiten¬ 
staanders op tegen haar monopolierecht, 
aldus De Jong. De omvang van het bedrijf 
behandelt De Jong met behulp van de 
cijfers van Bruijn en Davids. Hij consta¬ 
teert met hen dat de meeste walvisreders 
gelegenheidsreders waren die hun uitre- 
ding lieten afhangen van de prijs van de 
walvisprodukten en/of de vrachtprijzen. In 
de periode na de Noordse Compagnie 
vond geleidelijk een aanpassing van de 
schepen plaats, waardoor de schepen 
steeds minder multifunctioneel werden. Ze 
kwamen daarom in toenemende mate in 
eigendom van de partenrederijen, die ze ’s 
winters oplegde. Ten slotte constateert De 
Jong dat onze kennis van de herkomst van 
de walvisvaarders in de zeventiende eeuw 
nog zeer onvolledig is.36 
Het tweede deel vangt aan met de op¬ 
komst van de zogenaamde ijsvisserij en 
haar gevolgen. We zien een bedrijfstak 
waaruit Denemarken en Engeland zijn 
verdwenen en waarin Nederland en de 
Duitse steden Hamburg en Bremen de 
boventoon voeren. Het aantal Nederlandse 
schepen nam volgens De Jong in de 
tweede helft van de zeventiende eeuw 
sterk toe. De schepen werden aan het 
zeilen in het ijs aangepast en de traan- 
kokerijen werden verplaatst naar het moe¬ 
derland. De kapitaalbehoefte van de wal¬ 
visrederij verminderde sterk doordat het 
traankoken aan derden werd overgelaten 
en de partenrederij goedkoper was. Van 
veel belang was bovendien, volgens De 
Jong, dat de afzetmarkt groeide en dat er 
een goede, zij het fluctuerende, markt 
voor balein ontstond. Ook de walvisvloten 
van de Noordduitse havensteden breidden 
zich onder invloed van deze omstandig¬ 
heden in de tweede helft van de zeven¬ 
tiende eeuw snel uit en het aantal mensen 
dat in deze bedrijfstak in Nederland en 
Duitsland werkzaam was, liep in de 
duizenden. De tweede helft van de zeven¬ 
tiende eeuw was ondanks de oorlogen een 
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bloeitijd voor de Nederlandse walvisvaart. 
Ruime vangsten en redelijke prijzen voor 
de walvisprodukten waren daarvoor de 
reden. In de eerste jaren van de achttiende 
eeuw keerde het tij. De opbrengst van die 
jaren was matig tot slecht. Daarom werd 
in 1719 de jacht uitgebreid met een nieuw 
vangstgebied ten westen van Groenland in 
Straat Davis. De Straat Davis-visserij was 
aanvankelijk zeer succesvol en veel reders 
veranderden ondanks de langere reis de 
bestemming van hun schepen naar het 
vangstgebied ten westen van Groenland. 
Echter, ook in Straat Davis liepen de 
vangsten na verloop van tijd terug en de 
handel met de Inuit37 kon de terugloop 
van de vangsten niet compenseren. Vol¬ 
gens De Jong werd de Straat Davis-vis¬ 
serij dan ook weer sneller ingekrompen 

dan de Groenland vaart, zoals de walvis¬ 
vangst bij Spitsbergen werd genoemd. 
Na de beschrijving van de Straat Davis- 
visserij behandelt De Jong de rentabiliteit 
van de Nederlandse walvisvaart. Hij 
probeert te verklaren waarom Nederland 
gedurende twee eeuwen de toon aangaf in 
deze bedrijfstak. Hij komt tot de conclusie 
dat de kostenvoordelen, een aantrekkelijke 
ondernemingsvorm in de vorm van een 
partenrederij, kleine kapitaalbezitters en 
toeleveringsbedrijven die als kapitaal¬ 
verschaffers met een kleine winst genoe¬ 
gen namen, belangrijke redenen waren 
voor de hegemonie van Nederland in de 
zeventiende- en achttiende-eeuwse walvis¬ 
vaart. 
Over de rentabiliteit van de walvisvaart 
merkt De Jong op dat deze moeilijk is 

Resten van één van de pakhuizen van Smeerenburg, Spitsbergen, die in 1979 door een groep archeologen van het 
Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen werden opgegraven. Foto: Ben Bekooy. 
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vast te stellen, omdat de vangsten en de 
prijzen van de walvisprodukten te zeer 
schommelden. Hij constateert bovendien 
dat er te weinig rekeningboeken van re¬ 
derijen bewaard zijn gebleven om de ren¬ 
tabiliteit van de walvisvaart in het al¬ 
gemeen te bepalen. Bovendien bevatten de 
rekeningboeken die bewaard zijn geble¬ 
ven, geen cijfers over de afschrijving op 
schepen en gereedschap. De gisrekeningen 
zouden een betere benadering vormen, 
ware het niet dat deze vaak te globaal 
zijn. De jaarlijkse opbrengsten zijn wel te 
schatten, aldus De Jong, maar de kosten- 
bepaling blijft moeilijk. Toch is uit de 
beschrijving van tijdgenoten op te maken 
dat het walvisvangstbedrijf over het alge¬ 
meen een matig renderend bedrijf is ge¬ 
weest, waarvan men vooral geen hoofdbe¬ 
drijf diende te maken. En, zo constateert 
De Jong de gemiddelde winsten van de 
walvisreders zijn vermoedelijk bescheiden 
geweest. 
Toen aan het eind van de achttiende eeuw 
ook de vangst ten oosten van Groenland 
afnam, omdat het aantal walvissen afnam, 
ging de Nederlandse walvisvaart snel 
achteruit. De Jong geeft in zijn overzicht 
nog een aantal andere redenen voor die 
achteruitgang. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw was de concurrentie in 
het vangstgebied volgens hem groter dan 
ooit. Veel nieuwe en oude walvisnaties 
stortten zich met of zonder overheidssub¬ 
sidies op de walvisvaart en markten 
werden beschermd door invoerrechten, 
waardoor Nederlandse walvisprodukten 
niet meer zo gemakkelijk uitgevoerd kon¬ 
den worden. Daarnaast wijt hij de ach¬ 
teruitgang van de walvisvaart aan het in 
de achttiende eeuw in Nederland optreden¬ 
de algehele verval. Aan het eind van zijn 
bijdrage geeft De Jong nog een overzicht 
van de pogingen die in de negentiende 
eeuw werden ondernomen om de Neder¬ 
landse walvisvaart na de Napoleontische 
tijd weer te herstellen.38 

Het hier samengevatte overzicht van De 
Jong uit de MGN is echter een moment¬ 
opname. Inmiddels zijn we al weer vijf¬ 
tien jaar verder. In die vijftien jaar is het 
traditionele onderzoek van de historie van 
de walvisvaart gewoon doorgegaan. In 
binnen- en buitenland verschenen uitgaven 
waarin nieuwe gegevens over de walvis¬ 
vaart werden gepubliceerd. Vooral het 
eerder genoemde The British Whaling 
trade van Jackson is in dit verband van 
belang.39 Op basis van de ‘Customs 
Papers’ en de ‘Board of Trade Papers’ 
schreef hij zijn economisch-historisch 
overzicht van de oude en moderne Britse 
walvisvaart. Eigenlijk is dit het belang¬ 
rijkste historische overzichtswerk dat sinds 
1975 is verschenen. 
De andere historische publikaties waren of 
gericht op een groot publiek, of gebaseerd 
op de resultaten van regionaal historisch 
onderzoek. Zo verschenen er de afgelopen 
jaren enkele walvisvaartboeken voor een 
groot publiek. In Nederland verscheen van 
G. Lutke Meijer De walvisvaart,40 dat in 
1988 werd gevolgd door een catalogus 
van Hacquebord en W. Vroom behorend 
bij de tentoonstelling Walvisvaart in de 
Gouden Eeuw in het Rijksmuseum te 
Amsterdam.41 B. Spence schreef in die tijd 
zijn boek getiteld: Harpooned. The history 
of whaling42 en onlangs verschenen voor 
het grote publiek een tweetal boeken over 
de walvisvaart. Eén van de hand van R. 
Ellis dat Men and whales heet en één van 
D. Francis dat A History of world whaling 
is getiteld.43 J. Cherfas kwam in 1988 met 
een boek over de walvisvaart waarin hij 
niet alleen de biologie van de walvis en 
historie van de walvisvaart behandelt, 
maar ook stilstaat bij de huidige discussie 
tussen natuurbeschermers en walvisvaar¬ 
ders.44 
Het regionaal-historisch onderzoek bloeide 
de afgelopen jaren buiten Nederland 
vooral in Groot-Brittannië en Duitsland. In 
Groot-Brittannië is de afgelopen jaren 
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De Walrusbaai, Jan Mayen, mei de resten van de pakhuizen van de Noordse Compagnie. Foto: Pieter Lagendijk. 

onder anderen onderzoek gedaan naar de 
walvisvaart vanuit Hull,45 Whitby46 en 
Newcastle.47 In Duitsland verscheen in 
1982 een boekje over walvis-afbeeldingen 
van K. Barthelmess en later een artikel 
van dezelfde auteur over een aantal af¬ 
beeldingen van de vroegste vangsttech- 
niek.48 Over de walvisvaarders uit Noord- 
Duitsland werden na een artikel van 
Dekker49 bijvoorbeeld door J. Münzing 
een tweetal boekjes gepubliceerd.50 Beide 
boekjes dienden als begeleiding van ex¬ 
posities. Over de walvisvaarders van Föhr 
publiceerde H. Voigt reeds in 1979.51 In 
1987 kwam hij met een substantieel werk 
waarin hij met behulp van een groot aan¬ 
tal monsterrollen uit het staatsarchief in 
Hamburg nadere gegevens publiceerde 
over de herkomst van de Noordfriese wal¬ 
visvaarders.52 Onlangs verscheen als bege¬ 
leiding van de permanente expositie in het 

Nordfriesische Schiffahrtmuseum in 
Husum een boekje van B.H. Feddersen en 
W. Asbach.53 Ook in Nederland hebben 
verschillende onderzoekers aan de walvis¬ 
vaart vanuit bepaalde regio’s gewerkt.54 
In Amerika wordt de geschiedenis van de 
walvisvaart eveneens vanuit een regionaal 
historisch perspectief benaderd. Daar zijn 
het vooral de walvisvaarders uit Nantucket 
die onderwerp van studie zijn.55 Maar ook 
de historie van de walvisvaart aan de an¬ 
dere kant van het continent wordt bestu¬ 
deerd. Zo schreef Webb een boek over de 
commerciële walvisvangst in de noord¬ 
westelijke Pacific en publiceerde R.V. 
May56 over de historie van de walvis¬ 
vangst langs de kust van San Diego in 
Califomië. Nieuw in May’s onderzoek is 
de combinatie van historisch en archeolo¬ 
gisch onderzoek. Hij bestudeerde zowel 
schriftelijke als materiële bronnen teneinde 
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meer inzicht te krijgen in het menselijk 
gedrag in de tijdelijke landstations langs 
de westkust van Amerika. Het overige 
regionaal-historisch onderzoek ging voort 
op de reeds lang ingeslagen weg. Welis¬ 
waar werd het beeld van de walvisvaart er 
steeds duidelijker door, maar echt ver¬ 
nieuwend was dit onderzoek niet. 

Nieuwe ontwikkelingen 
De nieuwe ontwikkelingen in het onder¬ 
zoek naar de geschiedenis van de Neder¬ 
landse walvisvaart kwamen uit een totaal 
andere hoek. Aan het eind van de jaren 
zeventig ontstond namelijk archeologische 
belangstelling voor de landstations uit de 
periode van de Noordse Compagnie. Op 
Spitsbergen werden de resten van het 
zeventiende-eeuwse Smeerenburg door het 
Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit 

Eén van de graven die in 1980 op Zeeuwse Uytkijk, 
Spitsbergen, werden onderzocht. Foto: Ben Bekooy. 

Groningen onderzocht.57 Drie zomers werd 
ter plaatse onderzoek gedaan. Veel nieuwe 
gegevens werden verzameld die de ge¬ 
schiedenis van de Noordse Compagnie in 
een totaal ander daglicht stelden. Met 
behulp van de nieuwe gegevens kon een 
plattegrond van Smeerenburg worden ge¬ 
maakt waarmee een indruk van de om¬ 
vang van de nederzetting kon worden ge¬ 
kregen. Ook kon door veldonderzoek wor¬ 
den vastgesteld dat de gebouwen in Smee¬ 
renburg veel minder te lijden hadden van 
het strenge klimaat dan bijvoorbeeld door 
De Jong werd verondersteld. Aanvullend 
veldonderzoek op Jan Mayen maakte ook 
de omvang van de Nederlandse installaties 
op dat eiland duidelijk.58 Met behulp van 
een combinatie van archeologische en his¬ 
torische gegevens kon de omvang van de 
investering van de Noordse Compagnie in 
de landstations worden bepaald. Aanvul¬ 
lend archiefonderzoek maakte het moge¬ 
lijk de jaarlijkse uitreding van de Noordse 
Compagnie en de gemiddelde jaarlijks 
vrachtprijs vast te stellen, zodat ook de 
jaarlijkse uitreedkosten konden worden 
bepaald. Daarnaast werden vermoedelijk 
alle contracten die de Kamer Hoorn met 
Baskische walvisvaarders afsloot, gevon¬ 
den, zodat ook deze kosten op de balans 
konden worden gezet. Al deze gegevens 
maakten het mogelijk de totale jaarlijkse 
kosten van de Noordse Compagnie vast te 
stellen, iets dat voorheen niet mogelijk 
was. Bovendien konden door archiefonder¬ 
zoek de vangsten van een aantal jaren 
bepaald worden, zodat met behulp van de 
reeds bekende traanprijzen ook de inkom¬ 
sten en dus de rentabiliteit van de Noordse 
Compagnie konden worden bepaald. 
Het archeologisch onderzoek leverde 
bovendien veel gegevens over het dage¬ 
lijks leven van de walvisvaarders in het 
vangstgebied. Kleding, behuizing en 
voeding werden bestudeerd waarbij tevens 
onderzocht kon worden op welke wijze de 
walvisvaarders zich aan de arctische 
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omstandigheden hadden aanpast. Interes¬ 
sant in dit verband is het grafonderzoek 
dat op Zeeuwse Uijtkijk heeft plaats¬ 
gevonden. Dit onderzoek leverde veel 
nieuwe gegevens over de risico’s die de 
walvisvaarders in de Arctis bij de walvis¬ 
vangst liepen. In combinatie met archief¬ 
onderzoek werden belangrijke gegevens 
achterhaald over de leeftijdsopbouw en de 
gezondheid van de groep walvisvaarders 
die in Smeerenburg en omgeving werk¬ 
ten.59 

Het archeologisch onderzoek op Spitsber¬ 
gen werd na het Smeerenburg-project 
voortgezet door Noorse en Deense ar¬ 
cheologen. Zij onderzochten Engelse en 
Deense landstations en een aantal grafvel¬ 
den uit dezelfde periode als Smeerenburg 
op de westkust van Spitsbergen.60 Ten 
tijde van het archeologisch onderzoek op 
Spitsbergen ontstond in Noorwegen bo¬ 
vendien historische belangstelling voor de 
arctische archipel. Th.B. Arlov61 behandelt 
in zijn overzicht van de vroegste historie 
van Spitsbergen ook de walvisvangst in en 
rond de eilandengroep. Hij is daarmee na 
A. Hoel62 de eerste Noorse historicus die 
belangstelling toont voor de geschiedenis 
van Spitsbergen. 
Ten tijde van het Smeerenburg-onderzoek 
vond in Labrador in Canada archeologisch 
onderzoek plaats in enkele Baskische 
zestiende-eeuwse landstations.63 Dit onder¬ 
zoek leverde veel nieuwe gegevens op 
over het Baskische walvisvangstbedrijf en 
was een enorme stimulans voor nieuw 
historisch onderzoek in Canada. Canade¬ 
zen, Spanjaarden en Spaanse Basken be¬ 
studeerden de geschreven bronnen in de 
Spaanse archieven en dit onderzoek lever¬ 
de spoedig nieuwe gegevens op over de 
Baskische walvisvaart.64 Deze gegevens 
plaatsten samen met de archeologische 
gegevens het Baskische walvisvangstbe¬ 
drijf in een geheel nieuw perspectief. Het 
nieuwe beeld roept echter ook weer veel 
nieuwe vragen op en maakt studie naar de 

wijze waarop de kennisoverdracht van de 
Basken naar Nederlanders en Engelsen 
plaatsvond, interessant. Hoe Baskisch was 
bijvoorbeeld de eerste fase van de Neder¬ 
landse en Engelse walvisvangst? Wie 
waren de sleutelfiguren in de overdracht 
van kennis en hoe lang duurde het voordat 
de nieuwkomers in de walvisvaart over de 
kennis beschikten die ze nodig hadden om 
het bedrijf zonder assistentie van de 
Basken uit te voeren? Interessant is daar¬ 
naast hoe en wanneer de kennis vervol¬ 
gens bij de Duitsers terechtkwam. 
Door het archeologisch onderzoek schoof 
het zwaartepunt van het gehele walvis- 
vaartonderzoek van het moederland naar 
het vangstgebied. Meer en meer kwamen 
de activiteiten van de walvisvaarders in 
het vangstgebied centraal te staan. Be¬ 
studering en determinatie van de bij de 
opgravingen gevonden walvisbotten lever¬ 
den waardevolle gegevens op over de be¬ 
jaagde soorten en de verwerking ervan.65 

Door dit onderzoek werden ook de ecolo¬ 
gische aspecten van de walvisvangst be- 
langrijker. De jacht werd niet langer ge¬ 
zien als een louter economische bezigheid, 
maar als menselijke activiteit met ecologi¬ 
sche gevolgen. De interactie tussen het 
prooidier, zijn natuurlijke omgeving en de 
jager werd daarmee onderwerp van stu¬ 
die.66 Door studie van journalen werden 
waardevolle gegevens achterhaald. W.G. 
Ross en Ross en A. Maclver publiceerden 
over de jaarlijkse vangst en de trek van de 
Groenlandse walvis in de oostelijke Cana¬ 
dese Arctis.67 R.R. Reeves en anderen 
voegden historische en eigentijdse waar¬ 
nemingen samen in een artikel over de 
migratie van de Groenlandse walvis in 
Straat Davis en de Hudsonbaai.68 In het¬ 
zelfde jaar verschenen bovendien over¬ 
zichtsartikelen van De Jong69 en Hacque- 
bord,70 die vooral betrekking hebben op de 
populatie van de Groenlandse walvissen in 
de Atlantische Arctis. Inmiddels zijn ook 
de walvisbotten op de stranden van Jan 
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Mayen, Spitsbergen en Labrador ontdekt 
door biologen. De determinatie ervan kan 
veel nieuwe gegevens opleveren over het 
voorkomen van de verschillende soorten, 
hetgeen weer nieuwe gegevens over re¬ 
cente klimaatsveranderingen kan opleve¬ 
ren. Ondanks al het uitgevoerde onderzoek 
en alle publikaties blijven nog vele facet¬ 
ten van het leven van de bejaagde walvis¬ 
soorten onbekend. Er zijn nog veel on¬ 
duidelijkheden, legendes en verhalen over 
het gedrag van deze walvissoorten. Een 
combinatie van historisch gegevens met 
eigentijdse biologische onderzoekingen 
maakt het mogelijk meer te weten te ko¬ 
men over het gedrag van de Groenlandse 
walvis en de Noordkaper in de Atlantische 
oceaan.71 C.W. Sanger publiceerde onlangs 
twee artikelen waarin hij walviswaame- 
mingen van vooral Engelse en Amerikaan¬ 
se walvisvaarders gebruikte om meer ge¬ 
gevens over de gedragsbiologie van de 
Groenlandse walvis te verkrijgen.72 

Maar de studie van de gebeurtenissen in 
het vangstgebied gaat verder dan de 

ecologie van de walvis en de invloed van 
de jager daarop. Ook de interactie tussen 
walvisvaarders onderling en voor zover 
van toepassing tussen walvisvaarders en 
oorspronkelijk bevolking speelde een 
belangrijke rol in het vangstseizoen. 
Nieuw onderzoek zou, nu er veel bekend 
is over de herkomstgebieden en de econo¬ 
mische kant van de walvisvaart, meer op 
de vangstgebieden gericht moeten worden. 
Het onderzoek naar de walvisvaartac- 
tiviteiten in de vangstgebieden bij Spits¬ 
bergen en Jan Mayen heeft plaatsgevon¬ 
den evenals het onderzoek van het vangst¬ 
gebied in Labrador. Onlangs werd door 
Hacquebord73 een verkenning van de 
noordelijke Noorse kust gekoppeld aan 
een archief- en literatuuronderzoek in 
Nederland en Denemarken. Dit onderzoek 
toonde duidelijk aan dat er heel weinig 
argumenten zijn voor een intensieve 
Engelse, Baskische en Nederlandse wal¬ 
visvangst in die wateren. Er zijn ook 
weinig redenen om aan te nemen dat de 
Baskische walvisvaart zich inderdaad via 

Walvisresten op het strand van Amsterdameiland, Spitsbergen. Foto: Ben Bekooy. 

31 



Ijsland en Noord-Noorwegen naar de 
arctische wateren heeft verplaatst. Ook 
nieuw historisch onderzoek van de IJslan¬ 
der T. Einarsson naar de buitenlandse 
walvisvangst in de wateren van Ijsland 
geeft geen aanwijzingen voor een vijf- 
tiende-eeuwse Baskische walvisvaart in de 
wateren van Ijsland, zoals De Jong be¬ 
weert in zijn overzicht in de MGN.14 
Geheel passend in deze nieuwe ontwik¬ 
keling is het historisch onderzoek van J.R. 
Leinenga naar de Straat Davis-visserij.75 
Ook in dit onderzoek staan de activiteiten 
van walvisvaarders in een vangstgebied 
centraal. Het gaat in dit onderzoek om een 
niet-nationale aanpak. Naast Nederlandse 
worden ook Duitse, Britse en Deense 
bronnen bestudeerd. Met behulp van die 
bronnen zal worden getracht de locatie 
van de vangstgronden vast te stellen. 
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan 
de in de scheepsjournalen vermelde weer- 
en ijsgegevens. Met behulp van deze 
gegevens zullen de trekroute en de relatie 
van de Groenlandse walvis met het pakijs 
worden bepaald. Het onderzoek vult aldus 
een leemte in de kennis van de levensge¬ 
schiedenis van de Groenlandse walvis. 
Speciale aandacht zal worden besteed aan 
de contacten die de walvisvaarders onder¬ 
ling en met de Inuit en de Deense kolonis¬ 
ten hadden. Op sociaal-economisch gebied 
is de algemene opinie dat de achttiende 
eeuw een eeuw van matheid en achteruit¬ 
gang was, waarin vooruitstrevend en 
initiërend ondernemerschap tot de zeld¬ 
zaamheden behoorde.76 Onderzocht wordt 
of dit voor de walvisvaart ook geldt. 
Daarnaast neemt de rentabiliteit van het 
bedrijf een belangrijke plaats in het onder¬ 
zoek van Leinenga in. Bij het bepalen van 
de rentabiliteit wordt niet alleen gekeken 
naar de produktie, maar ook naar de 
ontwikkelingen op de afzetmarkt. Leinen¬ 
ga vergelijkt daarbij de prijzen van de 
walvisprodukten met die van de concur¬ 
rerende plantaardige oliën en vetten. Nu al 

blijkt uit de statistische verwerking van 
gegevens van Van Santé dat in de acht¬ 
tiende eeuw gemiddeld slechts negentien 
van de 71 onderzochte jaren winst op¬ 
leverden.77 
Dit nieuwe historische onderzoek is vooral 
van belang omdat het de economische as¬ 
pecten van het bedrijf koppelt aan de eco¬ 
logische aspecten. Hierdoor wordt de uit¬ 
komst voor zowel de walvispopulatie als 
het walvisvangstbedrijf duidelijker. 
Naast de archeologen kregen de afgelopen 
jaren ook historici belangstelling voor 
andere dan geschreven bronnen. Door 
studie van de iconografie en enkele mo¬ 
dellen waren De Jong78 en vooral J. van 
Beylen79 in staat nieuwe informatie te 
verzamelen over de bouw, het uiterlijk en 
de inrichting van de Nederlandse wal¬ 
vissloep in de zeventiende en achttiende 
eeuw. De Jong gebruikte voor zijn artikel 
over de Nederlandse walvissloep klassieke 
werken over de walvisvaarthistorie als die 
van Zorgdrager en Scoresby, algemene 
scheepsbouw-handboeken van N. Witsen80 
en C. van Yk81 en zeventiende- en acht- 
tiende-eeuwse schilderijen en gravures van 
Adolf van der Laan en Van der Meulen. 
Van Beylen maakte voor zijn reconstructie 
van de zeventiende-eeuwse Nederlandse 
walvissloep gebruik van contemporaine 
schilderijen en gravures, afbeeldingen op 
kaarten zoals die op de kaart van Hondius, 
en een sloepmodel dat behoort bij het 
model van het fluitschip Wilhelm Prins 
van Orange uit het Rijksmuseum ‘Neder¬ 
lands Scheepvaart Museum’ te Amster¬ 
dam. De achttiende-eeuwse sloep recon¬ 
strueert hij met behulp van tegeltableaus 
en schilderijen van onder anderen Adolf 
Van der Laan en Jan Mooij. Bijzonder in 
zijn aanpak is dat hij ook de modellen van 
achttiende-eeuwse sloepen uit het Zee- en 
Scheepvaartmuseum te Den Hoorn te 
Texel en de modellen uit de Hervormde 
Kerk te Huisduinen in zijn onderzoek 
heeft betrokken.82 In een vrij omvangrijk 
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Flensmessen opgegraven in Smeerenburg, Spitsbergen. 
Foto: CFD, Rijksuniversiteit Groningen. 

naschrift bij zijn artikel over de Neder¬ 
landse zeventiende- en achttiende-eeuwse 
walvissloep beschrijft en analyseert hij 
bovendien het Zaanlands walvisvangsttafe- 
reel uit de achttiende eeuw.83 Uit zijn 
artikel en het naschrift daarbij blijkt dat 
op deze manier toch relatief veel gegevens 
over de weinig beschreven en niet meer 
bestaande Nederlandse walvissloep zijn te 
achterhalen. Eens te meer blijkt hoe 
belangrijk materiële bronnen kunnen zijn 
voor aanvullende historische gegevens. 
Zeer onlangs is ook het meest recente deel 
van de geschiedenis van de walvisvaart in 
de belangstelling gekomen. Ondanks 
eerdere publikaties84 kwam deze belang¬ 
stelling vooral op gang door de publikatie 
van het boek van J.N. Tpnnessen en A.O. 
Johnsen over de geschiedenis van de 
moderne walvisvangst.85 Johnsen86 en 

Tpnnessen87 publiceerden reeds eerder 
over dit onderwerp, maar hun uit vier 
delen bestaande, sterk Noors georiënteerde 
geschiedenis van de moderne walvisvaart 
is in de Noorse taal verschenen en der¬ 
halve voor een kleine groep lezers toegan¬ 
kelijk. In 1982 verscheen van beide 
auteurs een sterk ingekorte Engelse uit¬ 
gave88 en dit boek is de aanzet geweest tot 
een aantal nieuwe historische onderzoekin¬ 
gen die onder andere in Nederland hebben 
geleid tot publikaties over de moderne 
walvisvaart.89 Het boek van Tpnnessen en 
Johnsen vangt aan met het ontstaan van de 
moderne walvisvaart vanuit Finnmark. In 
het eerste deel wordt aangegeven dat de 
Noren en met name Svend Foyn een 
belangrijke rol hebben gespeeld bij het 
ontstaan van de moderne walvisvaart. 
Hierna behandelen beide auteurs de 
uitbreiding van de walvisvaart aan het 
eind van de negentiende eeuw en het 
begin van de twintigste eeuw. Ze geven 
aan dat ook de walvisvaart in Antarctica 
een Noors initiatief was en behandelen de 
ontwikkeling van de kustwalvisvaart vanaf 
de sub- en peri-antarctische eilanden.90 
Vervolgens komt in deel drie van het boek 
de pelagische walvisvaart91 aan de orde, 
waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
de voor- en naoorlogse antarctische wal¬ 
visvaart. Uitgebreid wordt stilgestaan bij 
de geschiedenis van de discussies in de 
‘International Whaling Commission’. Ten 
slotte wordt er een hoofdstuk besteed aan 
de ecologische consequenties van de mo¬ 
derne walvisvaart. 
In Nederland heeft de belangstelling voor 
de moderne walvisvaart geleid tot een 
onderzoek naar de historie van de Neder¬ 
landse Maatschappij voor de Walvisvaart 
door Bruijn. Hij behandelt naast de ont¬ 
staansgeschiedenis van deze maatschappij 
de sociaal-economische aspecten van acht¬ 
tien jaren Nederlandse moderne walvis¬ 
vangst, ook de herkomst van de Neder¬ 
landse walvisvaarders. Ten slotte staat hij 
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nog stil bij de afwikkeling van Neerlands 
laatste walvisvaartmaatschappij.92 Daar¬ 
naast verscheen in 1987 een boek over 
deze zelfde maatschappij van de hand van 
W.J.J. Boot. Dit boek biedt met behulp 
van veel origineel fotomateriaal een 
overzicht van het materieel en de resul¬ 
taten van de onderneming.93 In Duitsland 
kwam in 1974 een boek uit over de Duitse 
walvisvaart in Antarctica. Het boek van E. 
Winterhoff behandelt de Duitse walvis¬ 
vaart in de dertiger jaren en de vergeefse 
pogingen van Duitsland om de antarcti¬ 
sche walvisvaart na de Tweede Wereld¬ 
oorlog voort te zetten.94 De nieuwe be¬ 
langstelling voor de moderne walvisvaart 
blijkt ook uit het in juni 1992 ter gelegen¬ 
heid van het 75-jarig jubileum van het 
commandeur Chr. Christensen’s Walvis¬ 
vaart Museum in Sandefjord in Noor¬ 

wegen georganiseerde symposium dat 
gewijd was aan vooral de moderne walvis¬ 
vaart. 
De laatste tijd is er bij onderzoekers ook 
belangstelling voor het vangstgebied in 
Antarctica en speciaal de twintigste-eeuw- 
se verlaten walvisvangststations op South 
Georgia ontstaan. In 1989 vond voor het 
eerst een systematische inventarisering en 
registrering van de in deze landstations 
achtergebleven goederen plaats. Twee 
Noorse onderzoekers verbleven in dat jaar 
enige weken op ter plekke. Ze inven¬ 
tariseerden en registreerden de objecten in 
de stations en deden daarvan verslag in 
een rapport van het ‘Norsk Polar Insti¬ 
tuut’.95 December 1990 bezocht Hacque- 
bord Deception Island om te onderzoeken 
wat er nog was overgebleven van het 
landstation van de ‘Hektor Whaling Com- 

Restanten van de twintigste-eeuwse traankokerij Hector Station, Deception Island, Antarctica. Foto: W.O. van der 

Knaap. 
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pany’. De resten van het station werden 
zorgvuldig in kaart gebracht, waarbij soms 
zelfs meer dan een meter vulkanisch mate¬ 
riaal verwijderd moest worden. Zestig jaar 
na het verlaten van het station waren nog 
veel kenmerkende elementen aanwezig. 
Gebruik van het station door Britse weten¬ 
schappers, bezoekende onderzoekers, mili¬ 
tairen en toeristen, vulkanische asregens 
en modderstromen en een streng klimaat 
bleken niet in staat de sporen van het 
station uit te wissen.96 

Toekomstig onderzoek naar de geschie¬ 
denis van de walvisvaart 
In de nabije toekomst zal het traditionele 
historisch onderzoek gewoon doorgaan. 
Het zoeken naar tot nu toe onbekende 
schriftelijke bronnen in de archieven is 
van groot belang voor het beschrijven van 
de geschiedenis van het walvisvangst- 
bedrijf, maar daarnaast zal aandacht 
moeten worden geschonken aan het be¬ 
grijpen van de ontwikkelingen in het be¬ 
drijf. Het ontbreekt in dat verband nog aan 
inzicht in de veranderingen van de vraag 
naar walvisprodukten en de daaraan ge¬ 
relateerde prijsontwikkelingen. Voor dit 
inzicht is meer kennis van de relatie 
tussen de dierlijke en plantaardige oliën 
noodzakelijk. Voor een goed begrip van 
de aanbodzijde van de markt is meer in¬ 
zicht nodig in de ecologie van de walvis¬ 
populaties. De bestudering van de relatie 
van de walvis met zijn natuurlijke om¬ 
geving is daarbij van groot belang. Met 
name inzicht in de reactie van de dieren 
op de jachtdruk in combinatie met natuur¬ 
lijke veranderingen in het jachtgebied is 
noodzakelijk. Voor een goed begrip van 
deze aspecten van de walvisvaart zal de 
hulp van andere disciplines moeten wor¬ 
den ingeroepen. De innovaties in het 
onderzoek naar de geschiedenis van de 
walvisvaart, zo blijkt uit de hiervoor 
geschetste ontwikkeling, zullen van andere 
disciplines moeten komen. Het ligt daarbij 

voor de hand dat het onderzoek zich wat 
de aanbodzijde van de markt betreft, zal 
concentreren op de vangstgebieden. De 
aandacht zal daarbij vooral gericht dienen 
te zijn op de ecologie van de walvissen, 
maar ook de interactie van de walvisvaar¬ 
ders met de inheemse bevolking in het 
vangstgebied is in dit verband interessant. 
De vraagkant van de markt zal vanuit de 
economie bestudeerd moeten worden. Zo 
zal de walvisvangst vanuit een holistisch 
perspectief bestudeerd moeten worden en 
het onderzoek zal daarbij, meer dan nu het 
geval is, interdisciplinair van aard moeten 
zijn. Bij deze benadering zullen de gren¬ 
zen van de disciplines overschreden moe¬ 
ten worden, waarbij de disciplines elkaar 
van vragen en antwoorden dienen te voor¬ 
zien. Zo’n onderzoek kan gegevens ople¬ 
veren voor andere disciplines en als zo¬ 
danig van groot belang zijn voor mon¬ 
diale, internationale, multidisciplinaire 
onderzoeksprogramma’s als het ‘Global 
Changes’ programma, waarin veranderin¬ 
gen in de grote aardsystemen worden be¬ 
studeerd. Door de nauwe relatie tussen de 
Groenlandse walvis en het noordpoolijs 
kan de bepaling van de geografische posi¬ 
tie van de historische vangstplaatsen 
waardevolle gegevens opleveren over kli¬ 
maatsveranderingen. Nadere kwantitatieve 
analyse van de zeventiende- en achttiende- 
eeuwse walvisvangst sluit bovendien goed 
aan bij het tegenwoordige onderzoek naar 
de omvang van de jacht die walvispopula¬ 
ties kunnen verdragen zonder in aantal 
achteruit te gaan. 
Het traditionele historisch onderzoek zal 
zich de komende tijd mijns inziens vooral 
moeten richten op kennisoverdracht. De 
historie van de walvisvaart leent zich goed 
voor de bestudering van de processen die 
zich bij de overdracht van kennis afspelen. 
Steeds weer worden bij het starten van 
nationale activiteiten buitenlanders in¬ 
gehuurd vanwege de kennis van het bed¬ 
rijf. Dit geldt niet alleen voor het begin 
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Tekening van één van de waterbootjes op hel strand van Deception Island. Tekening: L Hacquebord en H.J. Water¬ 
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van de Engelse en Nederlandse walvis¬ 
vaart maar ook bij de Duitse en Ameri¬ 
kaanse walvisvaart en later speelt dit weer 
bij de start van de moderne walvisvaart in 
diverse landen. De tijdsduur en mate 
waarin kennis wordt overgedragen en het 
tegengaan daarvan spelen een belangrijke 
rol bij het succes van een nationaal wal¬ 
visvaart initiatief. 
Kennisoverdracht en het tegengaan daar¬ 
van speelden ook een belangrijke rol bij 
de moderne walvisvaart in Antarctica. De 
studie van de historie van de antarctische 
walvisvaart zullen zich de komende jaren 
verder ontwikkelen waarbij de activiteiten 
in het vangstgebied een belangrijke rol zal 
spelen. Daarnaast zal onderzocht moeten 
worden in hoeverre de walvisvangstmaat- 
schappijen en hun industriële vestigingen 
representatief zijn voor de technische en 
organisatorische ontwikkelingen die de 

moderne industrie in de twintigste eeuw 
doormaakte. 
Ten slotte heeft het onderzoek van onder 
anderen De Jong en Van Beylen aange¬ 
toond dat toekomstig onderzoek van an¬ 
dere dan de traditionele schriftelijke bron¬ 
nen zoals prenten, schilderijen, kaarten en 
voorwerpen, grote mogelijkheden heeft. 
Deze bronnen kunnen gegevens leveren 
die nooit op schrift zijn gesteld. 
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Onbekende Nederlandse walvisvaart en de naamgeving van de Afrikaanse 
Walvisbaai 

P. Dekker 

Inleiding 
In de jaren twintig van de achttiende eeuw 
gingen de vangsten van de Nederlandse 
walvisvaart ten oosten van Groenland sterk 
achteruit. In 1722 brachten 185 schepen 
nog 32.475 vaten spek naar de thuishavens. 
Dit topjaar werd in 1723 en 1724 gevolgd 
door zeer slechte walvisvangsten. Respec¬ 
tievelijk 190 en 172 schepen leverden 
slechts 8.991 en 9.496 vaten spek af. Tot 
1735 werd alleen in 1725 een resultaat van 
meer dan 10.000 vaten geboekt. Absoluut 
dieptepunt was het jaar 1730 waarin slechts 
1.995 vaten spek werden aangevoerd. De 
vangstverwachtingen bij de reders daalden 
zo zeer dat in 1732 het aantal schepen op 
deze Groenlandvaart tot 39 was teruggelo¬ 
pen.' 
Deze achteruitgang van de walvisvaart be¬ 
oosten Groenland werd maar ten dele ge¬ 
compenseerd door de sinds 1719 sterk toe¬ 
genomen walvisvaart naar Straat Davids, 
bewesten Groenland. Alleen in 1731 werd 
daar een resultaat van meer dan 14.000 
vaten spek gehaald. Voor de binnen- en 
buitenlandse afzetmarkt van traan en baar¬ 
den was het totale aantal geharpoeneerde 
walvissen in die periode teleurstellend 
klein. Afhankelijk van vooral de grootte 
van de oogst van plantaardige raapolie, 
concurrent van de uit het walvisspek ge¬ 
kookte traan, betekende een geringere aan¬ 
voer van het arctische spek niet zelden een 
stijging van de traanprijzen. In de periode 
1724-1729 steeg de gemiddelde prijs in¬ 
derdaad met maar liefst 80%. Belangrijk is 

dat ook de waarde van de aangevoerde 
walvisbaarden of baleinen in de periode 
1723-1733, met enkele kleine tussentijdse 
schommelingen in de prijs, met bijna 130% 
steeg.2 
Indien zich in voormelde jaren een moge¬ 
lijkheid zou voordoen om de aanvoer van 
walvisspek en baarden te vergroten, kon dit 
uit commercieel oogpunt interessant zijn. 
Een toevallige vondst in de notariële ar¬ 
chieven van Rotterdam leidde tot de ont¬ 
dekking dat deze mogelijkheid van een 
grotere aanvoer van walvisproducten zich 
inderdaad heeft voorgedaan en wel door 
walvisvangst op een tot op heden nog to¬ 
taal onbekende locatie, namelijk in Afri¬ 
kaanse wateren. Weliswaar hadden de be¬ 
windhebbers van de Verenigde Oostindi- 
sche Compagnie in 1723 al voorgesteld een 
walvislandstation in de Saldanhabaai te 
stichten, maar vanwege een aantal bezwa¬ 
ren van de regering in Kaapstad bleef dit 
initiatief van de Heren XVII dode letter.3 

Een harpoenier bij de WIC 
Rachel Jansz. Keijzer, weduwe en boedel- 
houdster van Ary Komelisz. van der Plas,4 
woonachtig aan de Schiekade, ‘even buij- 
ten deze stad Rotterdam’, machtigde in 
1731 Krijn Heereman, op dat moment wo¬ 
nende te Amsterdam, om bij de Kamer van 
de Westindische Compagnie aldaar het te¬ 
goed van haar man op te eisen. Echtgenoot 
Ary namelijk was in 1729 als harpoenier 
op het schip Vrijheijt van deze Kamer ter 
walvisvangst uitgevaren en tijdens de reis 

41 



overleden.5 
Krijn Heereman, die eerder in Schiedam 
had gewoond,6 was in 1721 en 1722 com¬ 
mandeur voor de rederij Comelis Amou¬ 
reus in die stad. Als bevelhebber voer hij 
uit naar Straat Davids en Groenland op re¬ 
spectievelijk de St. Pieter en de Juffrouw 
Johanna.1 Rachel Keijzer moet de oud- 
commandeur gekend hebben en nam hem 
in de arm nam om haar zaken in Amster¬ 
dam te regelen. Aldus weten we op grond 
van deze notariële akte dat de Kamer Am¬ 
sterdam van de WIC in 1729 een walvis¬ 
vaarder uitreedde. De scheepsberichten van 
de Amsterdamse Courant bevestigen dat op 
11 april 1729 van Texel inderdaad een 
WIC-schip Vrijheijt onder commando van 
Jan Post met bestemming Afrika zou zijn 
uitgevaren. Jan Post was dezelfde Delfsha- 
vense commandeur8 die in 1728 zijn laatste 
reis ter walvisvaart naar Straat Davids had 
gemaakt op het schip de Propheet Daniël 
van de Amsterdamse rederij Pieter Salem- 
bien.9 Zeker gaat het hier om dezelfde Vrij¬ 
heijt. Onderzoek in de archieven van de 
tweede WIC, die berusten op het Alge¬ 
meen Rijksarchief te ’s-Gravenhage, bracht 
vervolgens een zeer interessante zaak aan 
het licht.10 

Naar zuidelijk Afrika 
In de vergadering van de Kamer Amster¬ 
dam van de WIC op 29 januari 1729 werd 
besloten de Vrijheijt in gereedheid te bren¬ 
gen ter walvisvaart naar de Atlantische 
kusten van zuidelijk Afrika uit te zeilen. 
Dit besluit viel naar aanleiding van het be¬ 
richt dat de Sonnesteijn, die eerder door de 
Amsterdamse Kamer naar de Afrikaanse 
wateren werd uitgezonden, op 18 januari 
1729 Plymouth was binnengelopen. Naar 
verluidt was de vangst aan baarden en 
traan rijk, maar was de bemanning te zeer 
verzwakt om de thuisreis van het schip 
in één keer te voltooien. Op 11 februari 
kreeg Pieter Jacobsz. Metselaar, bevelheb¬ 
ber van de Sonnesteijn, opdracht van de 

Kamer Amsterdam om zijn bemanning in 
Plymouth aan te vullen, zo spoedig moge¬ 
lijk naar Texel te zeilen en vervolgens in 
Amsterdam verslag van de reis uit te bren¬ 
gen. 
Deze Pieter Metselaar had als commandeur 
uit Den Helder/Huisduinen in 1727 op het 
schip Hardenbroek zijn laatste walvisreis 
naar de arctische wateren ten oosten van 
Groenland gemaakt voor de Amsterdamse 
rederij erven George Bruijn.11 Na zijn 
thuiskomst was hij als bevelhebber van de 
Sonnesteijn in dienst van de WIC getre¬ 
den. Op 25 november 1727 was besloten 
dit schip voor de walvisvaart langs de zui¬ 
delijke Atlantische kusten van Afrika uit 
te rusten. 
Ruim een jaar daarna, op 24 februari 
1729, bracht commandeur Pieter Metselaar 
de bewindhebbers van de Kamer Amster¬ 
dam inderdaad verslag uit van zijn succes¬ 
volle reis. De bevelhebber deelde aan de 
hand van zijn meegebrachte journaal on¬ 
der andere mee ‘dat hij de cust van Africa 
op 26 graden zuijderbreete heeft aenge- 
daan, dat hij langhs de voorszegde cust 
zijne reijse na de walvischbaij heeft voort¬ 
gezet, zonder dat hij op meergemelde cust 
enige baijen heeft kunnen ontdekken enige 
apparentie van negotie hebbende, bestaan¬ 
de het lant enkel ende alleen in zandt en 
zandtduijnen, dat hij inde walvischbaij ge¬ 
komen zijnde aenstonts aan de visscherije 
begonnen is ende dat dezelve met de 
vangst van sestigh visschen geeijndight 
zijnde, hij zigh begeeven heeft na een see- 
kere waterbaij, leggende tusschen de 12 en 
13 graden zuider breete, om aldaar water 
en branthout in te neemen, dat hij dezelve 
bevonden heeft zeer vrughtbaar te zijn 
ende voorsien met catoenboomen ende 
zuijkerriet en dat hij daar ook vier oli¬ 
fantstanden genegotieert heeft’. 
Pieter Metselaar had dus niet alleen de op¬ 
dracht de walvisvangst te beoefenen, maar 
ook zo mogelijk ruilhandel met de inboor¬ 
lingen van genoemde kusten te drijven. 
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Die handel had op deze reis slechts vier 
olifantstanden opgeleverd, maar de zeer 
rijke vangst van zestig baardwalvissen 
vergoedde alles. Dit laatste enorme aantal 
kan zeker op waarheid berusten en het be¬ 
hoeft beslist niet alleen om kleine dieren 
te zijn gegaan. Weliswaar was een reis 
naar de wateren ten oosten van Groenland 
met een vangst van bijvoorbeeld 22 walvis¬ 
sen die 385 vaten spek en 650 quardelen 
traan opleverden, in de achttiende eeuw 
reeds een bijzondere zaak,12 maar in dat 
geval moest het grote volume walvisspek 
ook nog naar de thuishaven worden mee¬ 
genomen. Het spek van het bijna drie keer 
zo grote aantal walvissen van Pieter Met¬ 
selaar zal echter bij de Afrikaanse vangst- 
plaats, en dan ongetwijfeld zelfs slechts 
gedeeltelijk, tot traan zijn bereid. Dat het 
spek gedeeltelijk werd uitgekookt, zou 
kunnen worden afgeleid uit het feit dat de 
Vrijheijt slechts 500 lege quardelen voor 
het bergen van traan zou meenemen naar 
de Afrikaanse kust. De walvisbaarden zul¬ 
len een belangrijker handelsartikel voor de 
WIC zijn geweest. 
Na gehoord te zijn door de bewindhebbers 
werd Pieter Metselaar opgedragen equi- 
page-commissaris Houthuijs en bevelheb¬ 
ber Jan Post van de Vrijheijt uitgebreid te 
informeren over zijn ervaringen. Het car- 
gazoen van de Sonnesteijn zou worden 
overgebracht op de Vrijheijt. Dit schip 
was op 6 november 1720 door de Zaan- 
damse koopman Jan Louwe Junior voor 
20.000 gulden verkocht aan de Westindi- 
sche Compagnie ter Kamer Amsterdam.13 
Het ging om ‘een fluijtschip genaamd de 
Vrijheijt, lank 112 voet en 7 duijm, wijt 
29 voet en 7 duijm, hol 12 voet en 6 
duijm, het dek hoog daar booven 6 voet 
en 10 duijm, alles Amsterdamse voetmaat, 
met alle desselvs loopende en opstaande 
want, seijlen, ankers, touwen en verdere 
toebehooren van dien, soodanig en in dier¬ 
voegen als hetselve fluijtschip en toebe¬ 
hooren van dien reets bij de voomoemde 

Heeren koopers is ontvangen’. Borgen bij 
deze transactie waren de Zaandamse 
scheepsbouwer Pieter Comelisz. Louwe en 
Michiel Bruijnvis, koopman aldaar. Bijna 
zeker was eerstgenoemde ook de bouwer 
van de Vrijheijt. 
Op 12 maart 1729 stelde bewindhebber 
Mr. Ferdinant van Collen, Heer van Gun- 
tersteijn en Tienhoven, voor de Vrijheijt 
uit te zenden op de walvisvaart ten oosten 
van Groenland in plaats van naar de Afri¬ 
kaanse kusten, omdat de aanstaande ver¬ 
trekdatum te laat zou zijn voor een suc¬ 
cesvolle vangst op het zuidelijk halfrond. 
Aangezien de Groenlandse wateren buiten 
het octrooigebied van de WIC lagen, werd 
het voorstel afgewezen. Op 7 april was de 
Vrijheijt, die inmiddels op de rede van 
Texel lag, nog niet uitgevaren. Ook in de 
weken daarna verhinderden ongunstige 
winden het vertrek van het schip. De 
bewindhebbers besloten vervolgens de reis 
af te gelasten. Jan Post kreeg opdracht 
naar Amsterdam terug te keren. Het eerder 
genoemde bericht van het vertrek van de 
Vrijheijt op 11 april volgens de Amster¬ 
damse Courant is derhalve misleidend. 
Mogelijk is de tijding uitsluitend geba¬ 
seerd op de uitklaring door de commiezen 
van het Texelse zeegat, waarna de wal¬ 
visvaarder door tegenwind moest terugke¬ 
ren. 
Op 4 augustus kwam de walvisvangst op¬ 
nieuw aan de orde in de vergadering van 
de Amsterdamse bewindhebbers. Duidelijk 
was dat het succes van de vangsten in en 
bij de Afrikaanse Walvisbaai samenhing 
met het juiste tijdstip van de campagne, 
namelijk vroeg in het Nederlandse voor¬ 
jaar, wanneer daar grote aantallen walvis¬ 
sen aanwezig waren. Omdat de vangsten 
in Straat Davids en de wateren ten oosten 
van Groenland in 1729 slecht waren en 
een prijsstijging voor traan en walvisbaar¬ 
den werd verwacht, besloten de bewind¬ 
hebbers op het goede moment toch weer 
de walvisvangst in de Walvisbaai te gaan 
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bedrijven. De andere Kamers van de WIC 
werden aangeschreven met het voorstel de 
Kamer Amsterdam te belasten met het 
rond oktober uitrusten van de schepen 
Sonnesteijn en Waartwijk. Deze zouden 
elkaar kunnen assisteren bij de vangst en 
het uitkoken van de traan. De werving van 
schepelingen kon misschien een probleem 
zijn, aangezien het daaraan ook bij vorige 
reizen ‘gehapert heeft gehadt’. 
Om het voorstel bij de andere Kamers er¬ 
door te krijgen moesten de Amsterdamse 
bewindhebbers het ‘smakelik maken’. Op 
18 augustus stemde de Kamer Zeeland 
met het plan in, maar wilde het aantal 
schepen liever beperken tot één. De 
Kamer van de Maze liet het aan de Heren 
X (het dagelijks bestuur van de WIC) over 
een besluit te nemen. Bij nader inzien 
bleek de Waartwijk eigenlijk niet geschikt 
voor de reis en viel het besluit opnieuw 
alleen de Sonnesteijn naar Afrika te stu¬ 
ren. De commissarissen ter equipage werd 
opgedragen dit schip zo goed mogelijk te 
bemannen en in oktober uit te zenden. Op 
6 september werd Pieter Metselaar op¬ 
nieuw als bevelhebber voor de reis aange¬ 
steld. 

Rampzalige reis van de Vrijheijt 
Na het vertrek van de Sonnesteijn werd 
besloten toch nog een tweede schip uit te 
rusten. De keus viel alsnog op de Vrijheijt 
onder commando van Jan Post. De reis 
van dit schip verliep rampzalig. Dat kwam 
voor het eerst aan het licht toen de Vrij¬ 
heijt, inmiddels alweer op thuisreis, op 25 
juni 1730 ankerde voor Elmina (fort Sint- 
George del Mina) aan de Goudkust, al¬ 
waar de WIC tot 1734 het monopolie voor 
de slavenhandel op de Amerikaanse kolo¬ 
niën uitoefende. De directeur-generaal van 
het fort, Jan Pranger, was zeer verbaasd 
de walvisvaarder daar te zien. Hij liet 
Gerbrand Ram, bevelhebber van de Vrij¬ 
heijt sinds het overlijden van Jan Post, bij 
zich ontbieden. Deze beweerde dat hij 

door ziekte onder zijn bemanning en ge¬ 
brek aan victualie en water gedwongen 
was geweest het fort aan te lopen. De ka¬ 
pitein van het WIC-schip Beschutter dat 
voor de kust kruiste om de bezitting van¬ 
uit zee te beschermen en ter hoogte van 
de Rio Sestre (pal ten oosten van Cabo 
Mesurado) een ontmoeting met de Vrij¬ 
heijt had, zou hebben geweigerd het schip 
van verversingen te voorzien. 
Jan Pranger liet een onderzoek aan boord 
van de Vrijheijt instellen. Hem bleek al 
snel dat van gezagsverhoudingen geen 
sprake meer was. De toestand moet tijdens 
het voorafgaande deel van de reis een ver¬ 
dachte gelijkenis met muiterij hebben ver¬ 
toond. De directeur-generaal meldde in 
een brief aan de Kamer Amsterdam dat 
aan boord ‘geen order nog ontzagh ter 
weereld resideerde en elk in zijn privé 
meester was’. Omdat er weinig zieken en 
zelfs meer dan voldoende victualie op het 
schip werden aangetroffen, concludeerde 
de Guinese Raad dat bevelhebber Ger¬ 
brand Ram een verklaring had afgelegd, 
die strijdig was met de feiten. Toen echter 
later bleek dat een groot deel van de vic¬ 
tualie bedorven was, behield Gerbrand 
Ram toch het commando over de Vrijheijt. 
Zijn officieren werden echter verantwoor¬ 
delijk gesteld voor de complete anarchie 
die aan boord had geheerst en werden 
allen ‘gedegradeert’. 
Bij de brief van de directeur-generaal Jan 
Pranger aan de Kamer Amsterdam bevindt 
zich een kopie van een resolutie die op 13 
mei 1730 door de scheepsraad van de 
Vrijheijt op zee was genomen. Deze luidt 
als volgt: ‘Anno 1730 den 13 maaij ver- 
gadring gehouden op ’t schip De Vrijheit 
onder ons scheepsofficiers weegen onse 
teegenspoedig thuijsreijs twelk wij hier 
tussche de linnie Eqwinootiaal [evenaar] 
ende noorderbreete van 9 gr[aden], 7 
m[inuten], gecruijst hebbe in een tijd van 
2 maanden en 18 daage en in t geheel van 
de kust van Angoolo [Angola] van de 
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Baaij van Moijomba [Majumbe of Ma- 
yumba, aan de kust van het huidige Ga¬ 
bon] geweest 3 maande en 17 daagen, 
hebbe bij de 15 man sieke in de cooij, en 
daar van is de capt[ein] Gerrebrant Ram 
een van en de rest claagen meest allemaal 
over haar borst en wij hebbe geen midica- 
mente in t schip om een siek mens mee te 
helpe. En wij hebbe ook geen meer water 
in t schip dan 5 leggers, dog wij conde 
waater genoeg in de Baaij van Maijomba 
gecreegen hebbe maar de capt[ein] Jan 
Post die nu ooverleeden woud niet late 
haale. Deur deese voorgaande reedens 
hebben wij te saamentlijk met onse 
scheepsofficiers geresolveert om dilmina 
[Elmina] an te doen, eer dat wij nog in 
grooten Noodt zoude mooge come, d’wel¬ 
ke wij met onse hadde onderteekent en al¬ 
tijd met onse eedt verclaaren. Was getee- 
kent, als opperhooft Gerrebrand Ram, als 
opperstierman [opperstuurman] C. Brak, 
als onder dito [onderstuurman] C. Brun- 
hartij, bootsman Berend Gleijten, consta- 
pel Okko Helmigh, bootsmansmaat Gerrit 
Hendriksz, constapelsmaat Magiel Jur- 
gensz’. 
Aldus blijkt dat de Vrijheijt niet zuidelij¬ 
ker was geweest dan de Baai van Mayum- 
ba en dat vandaar de thuisreis was begon¬ 
nen die, ongetwijfeld door de beruchte 
perioden van windstilten onder de Afri¬ 
kaanse kust in dit gebied tussen de keer¬ 
kringen, een uiterst traag begin had. Tot 
13 mei waren maar liefst drie maanden en 
zeventien dagen verlopen, waarvan twee 
maanden en achttien dagen gekruist moest 
worden tussen de evenaar en 9°7’ NB. 
Het is waarschijnlijk dat het schip op 13 
mei die hoogste breedte had bereikt. Daar¬ 
na werd koers gezet naar Elmina dat na 
langdurig kruisen pas op 25 juni werd be¬ 
reikt. 
Bij het vertrek vandaar was van de offi¬ 
cieren alleen bevelhebber Gerbrand Ram 
in zijn rang van commandeur gehand¬ 
haafd. De ‘degradatie’ van de anderen zal 

mogelijk voornamelijk een financiële zaak 
zijn geweest. Er kunnen bij het fort, dat 
regelmatig door slavenschepen werd be¬ 
zocht, echter ook enkele nieuwe officieren 
hebben aangemonsterd. Een aanwijzing 
daarvoor is dat, toen kapitein Gerbrand 
Ram op de reis naar Texel stierf, officier 
Daniël Mesdagh hem op volgde. Deze Mes- 
dagh treffen we niet aan bij de scheeps¬ 
raad van 13 mei. Hij zal dus bijna zeker 
bij Sint-George del Mina aan boord zijn 
gekomen. Zeer opvallend is dat bij deze 
scheepsraad geen harpoeniers aanwezig 
waren. Zij behoorden bij de arctische 
walvisvangst tot de officieren, maar ken¬ 
nelijk lagen bij de WIC de verhoudingen 
anders. De hoogste rang van commandeur 
voor de scheepsbevelhebber, zoals gebrui¬ 
kelijk bij de arctische walvisvaart, treffen 
we bij de Vrijheijt ook aan. Het duidt er 
op dat dit schip door directeur-generaal 
Jan Pranger, die deze term gebruikte, in 
de eerste plaats inderdaad als walvisvaar¬ 
der werd gezien die mogelijk geen op¬ 
dracht voor ruilhandel had. 
Op 16 november 1730 keerde de Vrijheijt 
in het Texelse zeegat terug. De toestand 
van schip en bemanning was erbarmelijk. 
Vele opvarenden leden aan scheurbuik. De 
Kamer Amsterdam stuurde met spoed ver¬ 
versingen naar Texel om de nood te le¬ 
nigen. Daarna kon het laatste deel van de 
reis over de Zuiderzee naar Amsterdam 
worden afgelegd. De rampreis, tijdens 
welke ook de Rotterdamse harpoenier Ary 
Komelisz. van der Plas overleed, was ten 
einde. Door allerlei oorzaken had de 
Vrijheijt geen kans gezien de Walvisbaai 
te bereiken. De Kamer Amsterdam zag 
geen herhaling van een rijke lading baar¬ 
den en traan, zoals in 1729 met de Son¬ 
nesteijn. Ook dit laatste schip boekte op 
de volgende reis naar Afrika, evenals de 
Vrijheijt, een slecht resultaat. Op 30 janu¬ 
ari 1731 liep dit schip de haven van Cork 
(Ierland) binnen. Bevelhebber Pieter Met¬ 
selaar stuurde vandaar een brief naar de 
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Amsterdamse Kamer met het bericht dat 
de vangst deze keer bitter was tegengeval¬ 
len. 

Financieel fiasco 
De Afrikaanse walvisvaart door de WIC 
was in 1730/31 vanwege dit slechte resul¬ 
taat van beide schepen een financiële 
strop. De Kamer Amsterdam schreef dit 
ook aan de Heren X en vroeg of het vol¬ 
gende jaar nog wel een schip voor de 
vangst in de Walvisbaai moest worden uit¬ 
gerust. De Heren X vonden het nauwelijks 
zinvol meer, maar wilden nog wel het re¬ 
sultaat van de walvisvangst in de arctische 
wateren afwachten en de daarvan afhanke¬ 
lijke prijzen voor baarden en traan. Daarna 
mocht de grootste Kamer, namelijk die 
van Amsterdam, in samenspraak met de 
andere Kamers, te weten die van Zeeland 
(Middelburg), Rotterdam, Hoorn en Stad 
en Lande (Groningen), beslissen over al 
dan niet voortzetten van de walvisvangst 
in Afrikaanse wateren. 
Op 16 augustus 1731 besloot de Kamer 
Amsterdam geen schip meer naar de Wal¬ 
visbaai te sturen en ook in de toekomst 
daarvan af te zien. Op 3 juli was de tij¬ 
dens de laatste reis zwaar gehavende Son- 
nesteijn al door de Amsterdamse Kamer 
verkocht. Dit schip werd spoedig gevolgd 
door de Vrijheijt, die werd overgedaan aan 
de Kamer Stad en Lande. Aldus kwam 
een einde aan de walvisvangst door de 
WIC. De Vrijheijt werd nog ingezet bij de 
slavenvaart van Afrika naar Suriname, 
alwaar het schip op 14 augustus 1736 
onder kapitein Sijmon Ovens met 640 
slaven binnenliep.14 Op maandag 9 decem¬ 
ber 1737 verkocht makelaar Willem Jo- 
chemsz. de Jonge in opdracht van de Am¬ 
sterdamse Kamer, toen kennelijk weer ei¬ 
genaar, ‘het hol van het fluijtschip ge- 
naamt de Vrijhijd ... lang over de steven 
omtrent 112 voet, wijt bij de eerste balk 
voor ’t groote luijk binnen zijn huijt 29 
voet, hol in’t ruijm bij de eerste balk voor 

’t groote luijk op zijn uijtwatering 12 voet, 
de bak hoog aan boort 6 voet’. Een verge¬ 
lijking van deze maten met die van de 
verkoopakte uit 1720 geeft aan dat het on¬ 
getwijfeld om hetzelfde schip gaat. Voor 
een bedrag van 1610 gulden werd de 
Amsterdamse koopman Elias Baert de 
nieuwe eigenaar.15 

De Walvisbaai 
De Compagnie begon met de walvisvangst 
naar aanleiding van een voorstel van pre- 
sident-bewindhebber Dirk van der Meer 
van de Kamer Amsterdam, tijdens de ver¬ 
gadering van 11 januari 1726, om een bui¬ 
tengewone vergadering te houden over het 
nemen van een proef met de walvisvangst 
omtrent 22°44’ ZB langs de Afrikaanse 
kust. Dat wil zeggen de breedte van de 
Walvisbaai, maar deze wordt hier nog niet 
met name genoemd. Aanleiding was een 
rapport van de officieren van de Waart- 
wijk, dat in 1723 ter plekke was geweest. 
De buitengewone vergadering vond inder¬ 
daad plaats en wel op 29 januari 1726. Op 
deze bijzondere zitting speelde een gedeel¬ 
te uit het journaal van de Waartwijk uit 
1723 een belangrijke rol. Het schip be¬ 
zocht de Afrikaanse westkust eigenlijk 
vooral ter verkrijging van goud of oli¬ 
fantstanden. De in 1675 opgerichte tweede 
Westindische Compagnie had het monopo¬ 
lie voor de vaart op West-Afrika tussen de 
kreeftskeerkring en 30° ZB en de bewuste 
locatie lag binnen dit gebied. Uit het 
journaal van de Waartwijk bleek ‘dat 
aldaar een baaij leght, vol van walvissen, 
en daar om door de officieren van het 
voorszfegde] schip de Walvisbaaij ge- 
naamt, met bijvoeging dat het getal der 
voorsz[egde] vissen zoo consederabel 
groot was dat zij veel moeijten hadden om 
het schip off de sloep daar door heenen te 
brengen, te meer dewijl de voorsz[egde] 
visch niet schichtig off voor een vaartuig 
vervaart scheen. De visschen, dewelke in 
de voorszfegde] baeij waeren zekerlijk 
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walvisschen zijn geweest, om redenen niet 
alleen dat t selve uit hunne manier van 
blaazen konde werden afgenomen, maer 
ook bovendien dat zij daar van verders ge- 
noegsaam geinformeert waeren door eeni- 
ge van de minder officieren en matrosen 
van het voorszfegde] schip dewelke bevo¬ 
rens op Groenland en de Straat Davids 
hebben genavigeert gehad. In voegen zij 
gezamentlijk van gedachten waeren dat 
men in wijnig tijds aldaar soude kunnen 
becomen eenige scheepslasten traen en 
baarden’. 
Aldus kunnen we concluderen dat de offi¬ 
cieren van de Waartwijk in 1723 deze baai 
vanwege de grote aantallen walvissen de 
toepasselijke naam Walvisbaai hebben ge¬ 
geven. Deze conclusie lijkt ook goed 
overeen te stemmen met het jaar van ver¬ 
schijnen van de Nieuwe wassende graa- 
dige paskaart van de Kust van Guinea en 
Brasilia strekkende van Cap Verde tot de 
Cap de Bon Esperance en verders van Rio 
de Berbice tot Rio de la Plata bij de 
bekende boek- en zeekaartverkoper Joan¬ 
nes van Keulen te Amsterdam. Deze zee¬ 
kaart was opgedragen aan ‘den heer Abra¬ 
ham Anias, tot een teeken van agting door 
zijn onderdanige dienaar Joannes van 
Keulen’. We vinden de kaart voor het 
eerst in de bekende atlas Nieuwe groote 
ligtende zeefakkel, in de uitgave van 1728, 
vijfde deel, ‘nieuwelijks verbeterd’. De 
naam Walvisbaai kreeg enkele jaren later 
dus erkenning in de nieuwe uitgave van 
de Zeefakkel. Hoe lang de walvissen de 
Walvisbaai bezochten blijkt uit het feit dat 
nog in de periode 1916—1930 een walvis¬ 
station aan de baai was gevestigd. Walvis¬ 
baai, de gelijknamige plaats ten zuiden 
van de baai, met het omringende gebied is 
nu nog een exclave van Zuid-Afrika, maar 
behoort administratief tot Zuidwest-Afri- 
ka. 
De bewindhebbers van de WIC wogen de 
voor- en nadelen van het plan voor de 
Afrikaanse walvisvangst en besloten een 

schip uit te sturen dat, om de risico’s te 
dekken, ook ‘Majombe’ (Baai van Ma- 
yumba) zou aandoen om ‘rood hout’16 of 
andere goederen te verwerven. Ook moest 
worden getracht in de Walvisbaai zelf ne¬ 
gotie te vinden. De keus viel op het schip 
Acredam dat in maart 1726 naar de Wal¬ 
visbaai zou vertrekken ‘ten eijnde aldaar 
de walvischvangst te ondernemen ende 
zoo baarden in te nemen als gevoeglijkst 
zal kunnen geschieden, zonder zig met het 
spek te becommeren, als geoordeelt wer- 
dende dat t zelve te volumineus ende op 
de cust van Africa, daar de lugt door de 
hitte meer is geinfecteert aan het scheeps¬ 
volk door de continueele stank te nadee- 
ligh soude sijn’. 
Op deze eerste reis zouden van de gehar¬ 
poeneerde walvissen uitsluitend de baar¬ 
den worden uitgenomen. Het werd als te 
bezwaarlijk gezien het volumineuze spek 
naar Holland te brengen vanwege de hitte 
onderweg die ongetwijfeld bederf en dus 
grote stankoverlast zouden veroorzaken. 
Ziekte onder het scheepsvolk werd daar¬ 
van als mogelijk gevolg gezien. Aan uit¬ 
koken van het spek in de Walvisbaai zelf, 
zodat een lading traan als welkome aan¬ 
vulling van de baarden ingenomen zou 
kunnen worden, dacht men toen nog niet. 
De equipage-commissarissen kregen op¬ 
dracht vangsloepen te laten maken of aan 
te kopen en uit te zien naar een bekwame 
bemanning. Ook werd besloten de andere 
Kamers van de WIC in kennis te stellen 
van de al vergevorderde plannen. 
Op 25 februari 1726 viel het besluit om 
Pieter Zeeman van Zaandam, die al twin¬ 
tig walvisreizen, waarvan acht als bevel¬ 
hebber, naar de wateren ten oosten van 
Groenland en naar Straat Davids had ge¬ 
maakt, tot commandeur over de walvis¬ 
vangst op de Acredam aan te stellen. 
Zeeman had in 1721 zijn laatste comman¬ 
do over een walvisvaarder gehad, wat wel 
iets zegt over de geringe animo die er on¬ 
der de rond 1725 en 1726 actieve arcti- 
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sche commandeurs was voor het Afrikaan¬ 
se avontuur. De Zaandamse rederij van 
Comelis Jansz. Aris die vanaf 1714 Pieter 
Zeeman zeven keer naar Groenland stuur¬ 
de - de laatste vier reizen leverden geen 
enkele geharpoeneerde walvis op-, zond 
deze commandeur in 1721 nog één keer 
uit en wel op de walvisvaarder de Decker 
naar Straat Davids.17 Opnieuw keerde Pie¬ 
ter Zeeman met een leeg schip terug en de 
Zaanse rederij zag ervan af om weer met 
deze bevelhebber in zee te gaan. 
Pieter Zeeman was zeker geen gelukkige 
commandeur en het is kenmerkend dat de 
WIC met hem de Afrikaanse walvisvangst 
moest aanvangen. Zijn maandgeld bedroeg 
vijftig gulden en twee procent van de 
eventuele winst van de onderneming. Arc¬ 
tische commandeurs daarentegen ontvin¬ 
gen geen maandgeld maar uitsluitend hon¬ 
derd tot 150 gulden handgeld met daarbij 
25 gulden voor de equipering van hun 
schip, twintig tot 25 stuivers voor ieder 
quardeel traan en twintig tot 25 gulden 
voor de baarden van iedere geharpoe- 
neeerde walvis. 
Pieter Zeeman werd opgedragen zo moge¬ 
lijk maar liefst acht bekwame harpoeniers 
aan te werven. De berichten van de 
Waartwijk over een baai vol walvissen 
zullen daar zeker mee te maken hebben 
gehad. De arctische walvisschepen hadden 
bijna altijd slechts drie harpoeniers aan 
boord. Op 5 maart 1726 werden de har¬ 
poeniers Jan van IJserloo en Hendrik 
Claasz. Haan tegen een maandgage van 22 
gulden en een kwart procent van de even¬ 
tuele winst aangenomen. Arctische har¬ 
poeniers ontvingen evenals hun comman¬ 
deurs geen maandgeld, maar monsterden 
veelal aan tegen een handgeld van vijftig 
of 55 gulden en veertien tot vijftien 
stuivers voor ieder quardeel traan. Van de 
hogere schepelingen werden verder op 8 
maart de harpoeniers Paulus Jansz. van 
Zaandam, Anne Jochemsz. van Koudum 
en Sijmon Hottentot van Hindeloopen op 

dezelfde financiële voorwaarden aan¬ 
geworven. 
Op 19 maart volgden de speksnijders 
Marten Martensz. Boint en Frederik Hen- 
driksz. Son, tegen een maandgeld van 26 
gulden en een kwart procent van de even¬ 
tuele winst. Arctische speksnijders ontvin¬ 
gen meestal alleen zeventig gulden hand¬ 
geld en vijf gulden voor het afspekken 
van iedere geharpoeneerde walvis. Op 22 
maart monsterde harpoenier Pieter Jansz. 
aan en op 26 maart opperstuurman Abra¬ 
ham Sandersz., onderstuurman Thomas 
Roos, derde waken (derde stuurlieden) 
Isaec Snoeck en Dirck Spaander, eerste 
meester (chirurgijn) Jan Blank, tweede 
meester Jacobus Valet en derde meester 
Coenraad Hamer. Op 29 maart ten slotte 
werd commandeur Pieter Zeeman ook als 
schipper aangesteld tegen een verhoging 
van zijn maandgage tot zeventig gulden. 
De Zaandammer kreeg dus de leiding 
zowel bij de walvisvangst als bij de 
navigatie. Op dezelfde datum viel het 
besluit om alle hogere schepelingen in de 
eventuele winst van de walvisvangst te 
laten delen. 
Op 4 april kreeg bevelhebber Pieter Zee¬ 
man zijn instructie. Naar alle waarschijn¬ 
lijkheid vertrok hij nog die zelfde maand 
naar de Walvisbaai. Er zouden materialen 
en ‘twee a drie stuckjes canen’ (kleine 
platboomde vaartuigen voor de vaart in 
baaien en op rivieren) worden meegeno¬ 
men in verband met de bouw van een han¬ 
delsloge aan de Walvisbaai. Misschien 
had tevens de gedachte post gevat om in 
de komende jaren ter plekke de traan uit 
te koken. In mei 1728 keerde de Acredam 
in Texel terug en op 13 mei deed Thomas 
Roos, toen in de rang van stuurman/com¬ 
mandeur, een kort verslag van de reis. Hij 
overhandigde ook een klein wit beursje met 
wat goud, verkregen van een Engels schip 
in ruil voor een scheepsanker. De Acre¬ 
dam was thuisgevaren met een lading sui¬ 
ker, roodhout en walvisbaarden en de com- 
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missarissen van de koopmanschappen kre¬ 
gen opdracht deze waren te verkopen. 
Na het overlijden van Pieter Zeeman had 
aanvankelijk opperstuurman Abraham 
Sandersz. het commando overgenomen, 
maar toen ook hij stierf, kreeg onder¬ 
stuurman Thomas Roos het bevel over de 
Acredam. Omdat hij aangeduid wordt als 
stuurman/commandeur, lijkt het er op dat 
Thomas Roos al tijdens de walvisvangst 
het commando had. Dit voerde de onder¬ 
stuurman naar eigen goeddunken uit. Op 
15 mei klaagden harpoenier Van IJserloo, 
derde waak Isaec Snoeck, bootsman 
Hendrick Boele en bottelier Meijndert 
Luders bij de Kamer Amsterdam over de 
‘brutaliteiten’ van Thomas Roos. De 
Kamer had al geruchten daaromtrent 
vernomen en stelde een onderzoek in. 
Daaruit bleek dat Thomas Roos privé- 
handel had bedreven en zijn scheepsvolk 
slecht had behandeld. 
De onderzoekscommissie stelde voor 
hem nooit meer in dienst te nemen, hem 
slechts de helft van zijn gage uit te beta¬ 
len en geen winstpart uit te keren. Thomas 
Roos diende nog wel een verzoek in om 
zich voor de Kamer te mogen verantwoor¬ 
den over zijn gedrag, maar dit werd afge¬ 
wezen. Op 23 oktober 1727 bracht een 
commissie uit de Heren X van de WIC 
verslag uit over de reis met de Acredam. 
Een plan voor verdere walvisvaart op 
Afrika kwam de commissie niet erg 
levensvatbaar voor vanwege het betrek¬ 
kelijk geringe aandeel dat de door de 
Acredam aangevoerde walvisbaarden in de 
totale winst hadden gehad. Toch werd 
uiteindelijk besloten het experiment te 
herhalen, met opnieuw één enkel schip. 
Het moest dan wel vroeger worden uit¬ 
gezonden, kort vóór of in het begin van 
1728. De equipering zou weer door de 
Kamer Amsterdam geschieden. Het oog 
viel op de Sonnesteijn, die met de Hel- 
derse bevelhebber Pieter Metselaar een 
zware, maar succes volle reis zou maken. 

Conclusie 
De walvisvangst door de WIC bij de 
Walvisbaai tijdens de jaren 1726-1731 
was geen groot succes. De baai groeide in 
de achttiende eeuw niet uit tot een belang¬ 
rijk derde vangstgebied, naast de arctische 
wateren ten oosten van Groenland en in 
Straat Davids. De aard van de reis naar 
het zuiden maakte het onmogelijk met re¬ 
delijke zekerheid op het juiste tijdstip in 
de Walvisbaai aan te komen. Bovendien 
was het onhaalbaar het spek goed gecon¬ 
serveerd naar de thuishaven te transporte¬ 
ren. Alleen indien het ter plekke tot traan 
werd uitgekookt, bleef het product redelijk 
houdbaar, maar dat betekende weer vertra¬ 
ging. De in vergelijking met de arctische 
walvisvaart langere reisduur ten slotte had 
tot gevolg dat een veel hogere som aan 
personele lasten werd besteed. 
Alleen wanneer de vangsten in de arcti¬ 
sche wateren slecht waren, zoals in de 
jaren twintig van de achttiende eeuw, met 
als mogelijk gevolg hogere traan- en baar- 
denprijzen, was er kans dat de vaart op de 
Walvisbaai winstgevend was. Deze on¬ 
zekere factor was er de oorzaak van dat 
de WIC geen blijvend vertrouwen kreeg in 
het Afrikaanse avontuur en het spoedig 
staakte. De baai bleef daardoor van weinig 
belang voor de WIC. Voor de handel, die 
toch al niet bepaald omvangrijk was ge¬ 
weest, kwamen in de achttiende eeuw nog 
slechts af en toe Hollanders in de Walvis¬ 
baai. De Waartwijk treffen we na genoem¬ 
de ontdekking van baardwalvissen aan de 
zuidelijke Atlantische kusten van Afrika 
ook op de vaart naar Suriname aan. Op 30 
april 1731 en 23 april 1733 werd het 
WIC-schip in Paramaribo uitgeklaard voor 
de thuisreis naar Amsterdam.18 

Noten 

1. G. van Santé, Generale lyst der Groenland- 
sche visschery, zedert 1669 en der Straat- 
Davissche visschery, zedert 1719, in de 
Alphabetische naamlyst van alle de Groen- 
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landsche en Straat-Davissche commandeurs... 
(Haarlem, 1770). 

2. A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier 
(Wageningen, 1972) 650-652, 810. Uit deze 
baarden werden door baleinwerkers onder 
andere portret- en spiegellijsten gemaakt en 
verder ook mesheften, wandelstokken en 
allerlei siervoorwerpen. Later vonden de 
baleinen ook toepassing in het kledingbedrijf. 

3. C. de Jong, Geschiedenis van de oude Neder¬ 
landse walvisvaart II (Pretoria, 1978) 280. 

4. Gemeente Archief Rotterdam (GAR), Nota¬ 
riële Archieven (NA), inv.nr. 1994, testament 
d.d. 17-8-1724. 

5. GAR, NA, inv.nr. 2577, fol. 779. 
6. Gemeente Archief Amsterdam (GAA), archief 

5036, Registers van afgegeven zeebrieven, 
inv.nr. 1-10. 

7. GAA, bibliotheek, inv.nr. 24 D7, Lysten van 
de Hollandse, Hamburger en Breemer Groen- 
lands- en Straat Davidsvaarders, 1721 en 
1722. 

8. Zie noot 6. 
9. Zie noot 7, 1728. 

10. Algemeen Rijksarchief’s-Gravenhage (ARA), 
archieven tweede WIC, inv.nr. 381, fol. 7, 13, 
23, 28 verso, 30, 33 verso, 34, 36, 37 en 40; 
inv.nr. 382, fol. 51 verso, 53, 77 verso en 
103; inv.nr. 487, fol. 410 en volgende (met 
zeer gewaardeerde assistentie door Diederick 
Kortlang, archivist). 

11. Zie noot 7, 1727. 
12. Men denke aan commandeur Jochem Blaau- 

boer van St. Maartensbrug in 1786. Zie noot 
7, 1786. 

13. Gemeente Archief Zaanstad, NA, inv.nr. 
5844, 6-11-1720. 

14. ARA, archief 1.05.03, Oud archief Suriname, 
inv.nr. 263, 14-8-1736. 

15. GAA, archief 5071, Scheepsverkopingen, 
inv.nr. 5. 

16. Dit is de algemene benaming voor houtsoor¬ 
ten als onder andere pernambuco en braziel¬ 
hout, afkomstig van de familie Caesalpinia- 
ceae, gebruikt voor de winning van de vuur¬ 
rode kleurstof brasileïne of kaasrood. 

17. Zie noot 1 en 7. 
18. ARA, archief 1.05.03, Oud archief Suriname, 

inv.nr. 259 en 261. 
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Boekbesprekingen 

L.M. Akveld. Magnifiek Maritiem (Amsterdam: De 
Bataafsche Leeuw, 1992, 144 p., ill., ISBN 90- 
6707-281-8). 
In 1874 opende het Maritiem Museum ‘Prins Hen¬ 
drik’ zijn deuren voor het publiek. De oorsprong 
van dit oudste maritieme museum van Nederland 
lag in de nog oudere Modellenkamer van de Ko¬ 
ninklijke Nederlandsche Yachtclub, opgericht door 
Prins Hendrik, broer van Koning Willem III. Het 
museum klom in de meer dan 100 jaar die hierop 
volgden op tot één van de meest vooraanstaande 
scheepvaartmusea ter wereld. De collectie omvat 
meer dan 200.000 twee- en driedimensionale voor¬ 
werpen, verdeeld over de deelcollecties modellen, 
picturalia en foto’s, realia, cartografica en techni¬ 
sche tekeningen. Het merendeel van deze voorwer¬ 
pen slijt zijn dagen in het museumdepot en het 
bestaan van deze verborgen schatten is slechts be¬ 
kend bij enkele conservatoren en andere ingewijden. 
Het boek Magnifiek Maritiem voorziet daarom on¬ 
getwijfeld in een behoefte. Het is verheugend dat 
het museum aan conservator Leo Akveld - al meer 
dan twintig jaar aan het Maritiem Museum 
verbonden - de opdracht heeft gegeven om een ca¬ 
talogus te schrijven over 150 voorwerpen uit de col¬ 
lectie. Akveld is erin geslaagd om de directe 
verschijning van de objecten te overstijgen - hoe 
vaak moet de cataloguslezer het niet doen met al¬ 
leen de aanduidingen naam, maker, jaar en mate¬ 
riaalsoort - en alle voorwerpen in een context te 
plaatsen. Het soortelijk gewicht aan informatie van 
het boek is enorm hoog, nog extra ondersteund 
door de vermelding van verrassende en niet altijd 
alledaagse literatuur bij veel objecten. De teksten 
getuigen van een brede kennis van de Nederlandse 
maritieme geschiedenis, de schrijfstijl is subliem - 
al wordt het al te royale gebruik van accenten op 
voeg- en bijwoorden af en toe wat irritant. Van ie¬ 
der object is een zwart-wit foto afgedrukt van re¬ 
delijke tot goede kwaliteit en in het hart een dertigtal 
kleurenillustraties. 
Een boek dat hoofdzakelijk bestaat uit 150 korte 
teksten met zoveel informatie vraagt om een typo¬ 
grafisch hoogstandje. Dat laatste biedt het boek he¬ 
laas niet. Eenvormigheid is troef en de tekst is 
visueel een grote letterbrij geworden. Voor wie daar 

overheen wil stappen is het boek een prettig gerecht 
voor een museale smulpartij, bij voorbeeld ter voor¬ 
bereiding van of voor het nagenieten na een bezoek 
aan het museum. . „ 

H.J.A. Dessens 

Marc A.van Alphen (ed.), Anna Abrahamsz.. Jour¬ 
naal eener Oostindiesche reis. De belevenissen van 
een tienjarig meisje in 1847 en 1848 (Amsterdam: 
Terra Incognita, 1993, 72 p.). 
Memoires, dagboeken, autobiografieën en andere 
bronnen waarin een auteur iets over zichzelf ver¬ 
telt behoren tot het genre van de zogenoemde ego¬ 
documenten. Een bijzonder exemplaar in deze 
categorie is het reisverslag van een tienjarig meisje 
dat in het midden van de negentiende eeuw een reis 
maakte naar Oost-Indië. 
De schrijfster, Anna Abrahamsz., werd op 16 no¬ 
vember 1837 te Amsterdam geboren als dochter van 
de koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz.. Van¬ 
wege een tragisch sterfgeval binnen het gezin Abra¬ 
hamsz. werden de overige gezinsleden in 1847 door 
de rederij in de gelegenheid gesteld een reis te ma¬ 
ken. De tocht naar Oost-Indië vond plaats met de 
bark Urania, waarop Anna’s vader gezagvoerder 
was. Tijdens de reis werden onder meer Batavia, 
Cheribon en Soerabaja aangedaan. Met veel gevoel 
voor detail beschreef Anna haar verblijf op het 
schip en de locaties die zij bezocht. Daarbij had¬ 
den niet alleen bijzondere gebeurtenissen haar aan¬ 
dacht, maar ook het gewone dagelijkse leven. 
Veel van wat Anna zag en beleefde kwam haar won¬ 
derlijk voor. Het meest wonderlijke voor Anna ge¬ 
beurde evenwel op de thuisreis. Anna’s moeder 
schonk het leven aan een zoon, waardoor Anna er 
een broertje bij kreeg. Anna kon maar niet begrij¬ 
pen waar dit kind vandaan was gekomen. Met de¬ 
zelfde onschuld waarvan zij bij de geboorte van 
haar broertje blijk gaf, geeft Anna de hedendaag¬ 
se lezer een bijzondere blik in het koloniale leven 
van de Nederlanders in Oost-Indië van rond 1850. 
In deze bronnenpublikatie, die onder auspiciën van 
de stichting Terra Incognita verscheen, is de tekst 
van Anna’s verslag letterlijk overgenomen. Fouten 
en vergissingen zijn niet verbeterd. Wel is de tekst 
rijkelijk voorzien van woordverklaringen, illustra- 
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ties en andere informatie die ter verduidelijking die¬ 
nen. Om het geheel in een breder perspectief te 
plaatsen krijgt de lezer vooraf enige informatie over 
de familie Abrahamsz., de bark Urania en de 
toestand van de scheepvaart op Oost-Indië rond 
1850. Hieruit leert men onder andere dat Anna 
Abrahamsz. een oomzegster was van Eduard Dou- 
wes Dekker (Multatuli). Na het eigenlijke reisverslag 
eindigt het boek met een beschrijving van het le¬ 
ven van Anna Abrahamsz. tot aan haar dood in 
1908. 
Het boek is zo samengesteld dat het voor een breed 
publiek geschikt is. Het is duidelijk en helder ge¬ 
schreven. Ook de vormgeving van het boek is over¬ 
zichtelijk. Met het uitgeven van dit boek krijgt het 
reisverslag van Anna de aandacht die het verdient. 

R. Rimkus 

H. Anrys e.a., De zeemacht. Van de admiraliteit 
van Vlaanderen tot de Belgische zeemacht (Tielt: 
Lannoo, 1992, 272 p., ill.) 
Na het verschijnen van 500jaar marine en De kroon 
op het anker, waarin de Nederlandse marinegeschie- 
denis vanaf 1488 en 1813 wordt behandeld, lijkt de 
publikatie van een alomvattende studie van de Bel¬ 
gische marine op een inhaalmanoeuvre. Nog niet 
eerder was de marinegeschiedenis van onze zuider¬ 
buren in één overzicht op schrift gesteld. Het stu- 
diecomité voor de geschiedenis van de ‘militaire’ 
marine in België, dat hoofdzakelijk bestaat uit oud- 
marineofficieren, heeft ruim acht jaar aan de 
totstandkoming ervan gewerkt. Het resultaat is een 
prachtig uit gevoerd boek, dat rijk is voorzien van 
afbeeldingen, deels in kleur. 
Het boek is chronologisch ingedeeld in zes hoofd¬ 
stukken: de periode tot 1830, 1830-1862, de Eerste 
Wereldoorlog, het Interbellum, de Tweede Wereld¬ 
oorlog, 1946-1991. Meer dan een derde van het boek 
wordt in beslag genomen door het eerste hoofdstuk. 
Daarin wordt de lange periode vanaf de Romeinse 
tijd tot het ontstaan van België behandeld. Het ver¬ 
haal begint met de ‘Belg’ Carausius die het bracht 
tot admiraal van de Gallo-Romeinse vloot, vervol¬ 
gens in opstand kwam en het de Romeinen gedu¬ 
rende enkele jaren in het noordelijk deel van hun 
rijk zeer lastig maakte. In de middeleeuwen lever¬ 
den Vlamingen schepen voor de bescherming tegen 
de invallen van de Noormannen, voor de kruistoch¬ 
ten en het transport van vorsten en vorstinnen. Tij¬ 
dens de Honderdjarige Oorlog, waarin Vlaanderen 
een speelbal van de strijdende Fransen en Engel- 
sen dreigde te worden, maakte de Vlaamse graaf 
Lodewijk van Male een begin met een oorlogsvloot 
van gehuurde handelsschepen. Nieuw was het ge¬ 
bruik van artillerie aan boord. De' Bourgondiërs 
breidden de marineactiviteiten verder uit, met na¬ 
me daartoe genoodzaakt door de voortdurende drei¬ 

ging van Frankrijk. Verder komen achtereenvolgens 
de Geuzen, de zeeoorlog tussen Noord en Zuid, de 
Armada, de aartshertogelijke marine en de Duin¬ 
kerkse kapers aan bod. Aan de ontwikkelingen in 
de Franse en Hollandse tijd wordt slechts beperkt 
aandacht besteed. 
Tijdens de Belgische Opstand beschikte de nieuwe 
staat aanvankelijk niet over een marine. De vloot 
was in handen van Nederland gebleven. De eerste 
Belgische oorlogsschepen speelden een rol bij de be¬ 
waking van de Antwerpse rede maar werden na 
1839 al snel ingezet voor weinig succesvolle kolo¬ 
niale avonturen in Guatemala en Guinea. In 1862 
werd de marine opgedoekt opdat alle financiële 
middelen konden worden aangewend voor het 
landleger. 
Pogingen van Leopold II om de marine nieuw le¬ 
ven in te blazen liepen op niets uit, zodat België bij 
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog het zon¬ 
der eigen zeestrijdkrachten moest stellen. Diverse 
Belgen waren actief bij de marines van Engeland 
en Frankrijk. De verdeling van de verslagen Duit¬ 
se vloot tussen de geallieerden leverde de Belgen in 
1918 het begin van een eigen oorlogsvloot op. Met 
Franse steun werd gedurende het Interbellum ge¬ 
poogd die verder uit te bouwen. Van het opgestel¬ 
de programma echter werd zo weinig gerealiseerd 
dat België er in 1939 net zo slecht voorstond als in 
1914. Ook nu ondersteunden Belgische vrijwilligers 
- van wie velen vissers met hun boten - de Britse 
en Franse marine. Het kwam zelfs tot de oprich¬ 
ting van de Belgische Afdeling van de Royal Navy 
waaruit na de oorlog de Koninklijke Marine ont¬ 
stond. Het was nu definitief gedaan met de ‘farce 
navale’ zoals de marine van de eerste helft van de 
twintigste eeuw spottend was gekenschetst. Uitbrei¬ 
ding en professionalisering binnen het kader van de 
NAVO werden het devies. Via de onafhankelijk¬ 
heid van Zaïre en de Golfoorlog besluit het boek 
met een blik op de toekomst waarin de mogelijk¬ 
heid wordt geopperd van export van in België ge¬ 
bouwde oorlogsschepen. 
De verdienste van dit boek is gelegen in de populair- 
wetenschappelijke benadering en de aantrekkelij¬ 
ke presentatie van de lange geschiedenis van de Bel¬ 
gische Zeemacht. Helaas doet het gehanteerde 
Nederlands (of is het Vlaams?) daar enigszins af¬ 
breuk aan. Kromme zinnen, taalfouten en incon¬ 
sequente spelling ontsieren de tekst en ondermijnen 
soms het betoog. Wat te denken van de volgende 
zin: ‘Gezien de Weermacht-rebellen alle samenspra¬ 
ken konden afluisteren, werd hieraan verholpen 
door het gebruik van het Nederlands’ (p. 225). Ver¬ 
der is de tekst doorspekt met gallicismen (‘had ge¬ 
weest’ p. 222), contaminaties (‘neergedropt’ p. 230) 
en blunders als ‘ongelukkiglijk’ (p. 50) en ‘vaarden’ 
(p. 216). De spellingswijzen ‘lokale’ en ‘locale’ wor- 
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den door elkaar gebruikt, soms zelfs op dezelfde 
pagina (p. 222). In plaats van deze fouten en in¬ 
consequenties hadden we meer belgicismen ver¬ 
wacht waardoor het lezen van dit overzichtswerk 
een meer plezante in plaats van ergerlijke bezigheid 
zou zijn geworden. L.H.J. Sicking 

Maarten Bakker, Herstelplaats voor ’s Lands vloot. 
Van Het Nieuwe Werk naar Rijkswerf Willemsoord 
(Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1993, 168 p., 
ill.). 
Wat moet een recensent nu met een werk als Maar¬ 
ten Bakker’s Herstelplaats voor ’s Lands vloot, 
waarin de geschiedenis van de Helderse marineha¬ 
ven vanaf zijn ontstaan tot 1827 wordt behandeld? 
Ik wil niets liever dan lof toezwaaien aan collegae- 
historici, maar eerlijkheid gebiedt mij in dit geval 
anders. 
Het is mijn vaste overtuiging dat geschiedenis lees¬ 
baar moet zijn. Bakkers werk begint wat dit aan¬ 
gaat goed. Het eerste hoofdstuk, de geschiedenis 
van Huisduinen en Den Helder tot ca. 1780, is hel¬ 
der en overzichtelijk, slechts af en toe belast door 
overbodige uitweidingen, zoals over de organisatie 
van de VOC. In het tweede hoofdstuk, waarin de 
eerste ontwerpen voor een marinehaven in het Nieu¬ 
we Diep aan bod komen (1776-1795), rees bij mij 
echter reeds het vermoeden dat Bakker bij lange na 
niet het onderste uit de kan van zijn onderzoek had 
gehaald. Vooral de wijze waarop hij Willem May 
voorbijstormt (May zou later regelmatig als het 
brein achter de haven van het Nieuwe Diep vermeld 
worden), zette mij aan het denken. Wat stijl en op¬ 
bouw betreft manifesteren zich vanaf dit hoofdstuk 
al enkele euvels, die in de navolgende acht hoofd¬ 
stukken steeds nadrukkelijker het totaal zullen gaan 
beheersen. 
Ten eerste lijdt Bakker aan een overdreven citeer- 
zucht: resoluties, tractaten, reglementen, zelfs le¬ 
genden bij kaarten worden als tekst aan de lezer 
voorgeschoteld. Als dit beperkt zou zijn tot rele¬ 
vante en/of saillante passages, zou het leesritme er 
niet door verstoord worden - maar meer dan eens 
wordt zo uitgebreid en overbodig geciteerd, dat het 
heel wat doorzettingsvermogen van de lezer vergt 
om zich erdoorheen te worstelen. En zo Bakker al 
niet rechtstreeks citeert, dan parafraseert hij tot in 
den treure. 
Ten tweede wordt het werk steeds meer overheerst 
door opsommingen, zo sterk zelfs dat na verloop 
van tijd duidelijk wordt dat deze ‘geschiedenis’ niet 
meer is dan één grote opsomming van wat Bakker 
allemaal voor leuks gevonden heeft. Nu zouden de¬ 
ze schoonheidsfoutjes nog enigszins vergeven kun¬ 
nen worden als er enige lijn in het geheel te ont¬ 
dekken zou zijn geweest, of als hij echt veel leuks 

en nieuws gevonden had. Maar helaas, ook daar 
komt de lezer bedrogen uit. De enige lijn die Bak¬ 
ker probeert te volgen is een chronologische, zon¬ 
der verder enig acht te slaan op de samenhang der 
behandelde onderwerpen. Waar een lacune in de 
chronologie optreedt, wordt die opgevuld met wat 
algemene historische achtergrond - waar hij vol¬ 
doende materiaal heeft, wordt die achtergrond ach¬ 
terwege gelaten. En wat Bakker over het Nieuwe 
Diep en de Helderse marinehaven heeft gevonden, 
is, afgezien van wat hij uit veel betere werken heeft 
overgenomen, oninteressant. Historisch materiaal 
behoeft bewerking, een geschiedkundig werk ver¬ 
tegenwoordigt een benadering van de bronnen, en 
daar heeft Bakker zich geheel aan onttrokken. Tot 
overmaat van ramp heeft Bakker zijn huiswerk niet 
gedaan. Wij moeten van hem op p. 87 geloven dat 
het ontslag van constructeur-generaal G. Glavimans 
(hij bedoelt waarschijnlijk Pieter Glavimans) en van 
Ciebert en Van Es voortkwam uit het feit dat ‘het 
hebben van een plaats op de vaste rol toch niet zo 
veel voorstelde’. Van de ramp met het eskader van 
Tulleken heeft hij zeker nooit gehoord. Ook zal het 
voor het Rijksmuseum, dat in 1885 zijn deuren 
opende, nieuws zijn om te horen dat het door ko- 
ning Lodewijk Napoleon is gesticht. 
De 137 bladzijden geschreven tekst zijn onder- 
bouwd door een luttele 83 noten, de literatuurlijst 
komt niet verder dan 24 titels, hoewel een aantal 
tijdschriftartikelen uit de noten blijkbaar vergeten 
is. De bibliografische verwijzingen zijn inconse¬ 
quent, de archiefverwijzingen onnodig vaag. Noot 
43 ontbreekt in de tekst, maar slaat op bijlage 3. 
Het zou wenselijk geweest zijn als Bakker vermeld 
had waar hij de ‘Staat der Hollandsche Zeemacht, 
augustus 1810’ (bijlage 2) vandaan gehaald had 
(Herman), en voor de lezer zo aardig als hij uitge¬ 
legd had waarom die bijlage is opgenomen. Het 
boek wemelt verder van de fouten (de afbeelding 
op p. 66 is niet wat het onderschrift vermeldt) en 
onduidelijkheden (wat heeft de afbeelding op p. 62 
eigenlijk met het verhaal te maken?). 
Ik heb het niet klaargespeeld dit werk tot het einde 
uit te lezen. Toen mij bij hoofdstuk 8 de samen¬ 
hang tussen de titel en de tekst geheel ontging, heb 
ik het werk weggelegd. Ik hoop dat Maarten Bak¬ 
ker zich enigszins bezint eer hij de vervolgwerken, 
die hij zo enthousiast in zijn inleiding aankondigt, 
het licht laat zien. .. . 

Alan Lemmers 

J. van Beylen, De hoogaars en de visserij van Ar- 
nemuiden (Leeuwarden: Hedeby Publishing, 1993. 
380 p., ill., ISBN 90-74541-04-6). 
Zowel in het Zuiderzeegebied als in de Zeeuwse del¬ 
ta vond de visserij tot ver in het industriële tijdperk 
plaats op een pre-industriële wijze. Het Zuiderzee- 
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gebied heeft relatief veel belangstelling gehad van 
historici, antropologen, kunstenaars en museolo- 
gen en weinig facetten van de oude Zuiderzeecul- 
tuur zijn onbeschreven gebleven. Vrij algemeen leeft 
de opvatting dat deze cultuur tot een abrupt einde 
kwam door de aanleg van de Afsluitdijk en de 
drooglegging van een groot deel van deze binnen¬ 
zee. De traditionele vissersschepen, vooral botters, 
werden afgedankt en een honderdtal van deze sche¬ 
pen is dank zij de inspanningen van particuliere ei¬ 
genaren gerestaureerd en bewaard gebleven. Dat is 
niet veel in verhouding tot de ongeveer 3000 sche¬ 
pen waarmee rond 1900 nog op de Zuiderzee werd 
gevist, maar toch nog voldoende om een represen¬ 
tatieve afspiegeling te vormen van de vloot van wel¬ 
eer, en om het scheepstype voort te laten leven. 
Met de Zeeuwse visserijcultuur is het anders ver¬ 
gaan. Hiervoor heeft nooit zoveel belangstelling 
bestaan als voor de Zuiderzeeregio. Mogelijke oor¬ 
zaken voor dit gebrek aan belangstelling zijn de 
slechte bereikbaarheid en geïsoleerde ligging ten op¬ 
zichte van ‘Holland’ en de nautische problemen die 
de Zeeuwse stromen opleveren, met hun grote 
getijdeverval, gevaarlijke zandplaten, sterke stro¬ 
mingen en al snel gevaarlijke golfslag. Geen gemak¬ 
kelijk gebied voor watersporters die hun nostalgie 
wilden praktizeren met afgedankte traditionele vis¬ 
sersschepen. Hoewel vaak gesuggereerd werd dat 
door de aanleg van de Afsluitdijk de oude Zuider- 
zeecultuur werd ‘vermoord’, had de wet tot afdam¬ 
ming en drooglegging van de Zuiderzee wel tot 
gevolg dat de vissers zo min mogelijk in hun sche¬ 
pen investeerden, waardoor de meeste botters na 
1945 in slechte conditie, maar nagenoeg in de oor¬ 
spronkelijke staat verkeerden. De Zeeuwse visserij 
werd veel minder gehinderd door de grote water¬ 
staatkundige werken als gevolg van het Deltaplan. 
Hierdoor werden veel traditionele houten zeilsche¬ 
pen, vooral hoogaarzen, gemoderniseerd en ver¬ 
bouwd, of afgedankt en vervangen door motor¬ 
schepen. Nu resteren nog maar twee houten hoog¬ 
aarzen, ingericht als visserman, en enkele houten 
jachthoogaarzen. 
Zoals gezegd bestond er bij Nederlandse weten¬ 
schappers maar weinig belangstelling voor de 
Zeeuwse visserij en de vissersgemeenschappen. Het 
is vooral aan een Belg te danken dat in ieder geval 
enige kennis van de traditionele Zeeuwse schepen 
bewaard bleef: Jules van Beylen. Hij deed dit door 
diverse publikaties, door het nauwkeurig nabouwen 
van scheepsmodellen en door een deel van de basis¬ 
expositie van het Nationaal Scheepvaartmuseum in 
Antwerpen, waarvan hij directeur was, voor deze 
vaartuigen in te ruimen. Gedurende bijna 40 jaar 
verzamelde en bewerkte hij informatie over deze 
schepen en de Zeeuwse visserij. Eerder verscheen 
het boek De hoogaars (Bussum 1978), met een 

nauwkeurige beschrijving van de Tholense hoog¬ 
aars. Een tweede standaardwerk over de Arnemui- 
dense hoogaars verscheen recent onder auspiciën 
van de Stichting Ronde- en Platbodemjachten. 
Als Van Beylen zich niet zo intensief met de Zeeuw¬ 
se traditionele schepen had bemoeid en als niet hij 
letterlijk door het slijk was gegaan om de laatste 
wrakken op te meten, was dit deel van de Zeeuwse 
cultuur nooit zo voor het voetlicht gekomen en zou 
veel kennis voor altijd verloren zijn gegaan. De au¬ 
teur hanteert in De hoogaars en de visserij van Ar- 
nemuiden vooral een technische invalshoek. Die 
technische benadering geldt voor de beschrijving 
van de hoogaars, maar ook voor de visserij die hier¬ 
mee werd uitgeoefend en het beeld dat Van Beylen 
schetst van de visserijgemeenschap die Arnemuiden 
was. Zijn waarnemingen zijn geheel gericht op 
‘technische’ zaken als: de materiaalsoorten, kleu¬ 
ren en vervaardiging van bijvoorbeeld visserskle- 
ding, de gebruikte bijnamen van vissers of een lijst 
van alle Arnemuidense vissersschepen sinds 1911. 
Het boek is beslist geen antropologische studie, met 
een technisch perspektief, zoals bijvoorbeeld R. van 
Ginkel die wel geeft in Elk vist op zijn getij. Een 
Zeeuwse maritieme gemeenschap, Yerseke 1870- 
1914 (Zutphen 1991). Moet dit worden opgevat als 
een kritiek op zijn werk? Naar mijn mening zeker 
niet. Van Beylen is een scherpe waarnemer en nauw¬ 
gezette rapporteur, geheel bezig met een object- 
gerichte beschrijving van de materiële resten van een 
verdwenen cultuur. 
Na een aantal inleidende hoofdstukken is de kern 
van het boek een indrukwekkend gedetailleerde 
beschrijving van de bouw van een Arnemuidense 
hoogaars op de voormalige scheepswerf Meerman 
in Arnemuiden. De auteur heeft de beschrijving van 
het bouwprocédé en van de vele scheepsonderde- 
len in twee aparte hoofdstukken ondergebracht. 
Voor het weergeven van het bouwproces (bouw- 
volgorde en gebruikte technieken voor houtbewer¬ 
king en houtverbindingen) maakt de auteur gebruik 
van zijn waarnemingen tijdens de bouw van de 
jachthoogaars Kraagbeer in 1960, een unieke re¬ 
gistratie van de bouw van een van de laatste hoog¬ 
aarzen op een authentieke Zeeuwse werf die deze 
schepen placht te bouwen, en daarom van historisch 
belang. De vorm en betekenis van de vele onderde¬ 
len van schip, tuig en inventaris presenteert Van 
Beylen op dezelfde manier als in De hoogaars, na¬ 
melijk met een gedetailleerde handleiding voor de 
bouw van een scheepsmodel. Alleen het zeilmaken 
komt er in dit deel misschien wat bekaaid af. 
In twee opzichten is dit boek monumentaal. De ver¬ 
dienste van Van Beylen is dat 40 jaar onderzoek 
naar het belangrijkste Zeeuwse traditionele vissers¬ 
schip degelijk is vastgelegd. Daarnaast moet mis¬ 
schien even worden stilgestaan bij het feit, dat - 
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door de toegenomen aandacht voor het financiële 
management van grote musea - het voorlopig de 
laatste keer zal zijn, dat een belangrijk wetenschap¬ 
pelijk werk door een (oud-)museumdirecteur van 
een belangrijk scheepvaartmuseum is geschreven. 
Ook in dat opzicht is een gedenkwaardige periode 
afgesloten. 

H.J.A. Dessens 

Walter Bolk, Stettin und sein Hafen. Biider des 
Meisterphotographen Max Dreblow (Hamburg: 
Ernst Kabel Verlag, z.j. [1992], 119 p., ill.). 
Tot 1945 was Stettin (Pools: Szczecin) Duits en de 
hoofdstad van Pommeren. Het was een levendige 
havenstad met een veelzijdige handel en industrie. 
De basis voor deze bedrijvigheid was gelegd in het 
laatste kwart van de negentiende eeuw. In die peri¬ 
ode ontwikkelde Stettin zich tot het centrum van 
de Oostzeehandel. De scheepsbouw nam een hoge 
vlucht en de uitvoering van grootschalige bouw¬ 
projecten gaf de stad een karakteristiek en statig 
waterfront. De groeiende werkgelegenheid trok dui¬ 
zenden arbeiders naar de havenstad; tussen 1885 en 
1900 verdubbelde het inwoneraantal tot over de 
200.000. Daar de rivier de Oder de stad doorsneed, 
waren scheepvaart en openbaar leven nauw met 
elkaar verstrengeld. Getuige de foto’s van Max Dre¬ 
blow (1869-1927) hadden de inwoners vanaf de kade 
en de verscheidene bruggen die de beide oevers ver¬ 
bonden, een magnifiek uitzicht op de komende 
en gaande schepen. ‘Schiffsphotograph’ Dreblow 
woonde zelf pal aan de binnenhaven en heeft van¬ 
uit zijn raam het schouwspel op de rivier menig¬ 
maal gefotografeerd. 
Walter Bolk, duidelijk een bewonderaar van de in 
de vergetelheid geraakte ‘meesterfotograaf’ Dre¬ 
blow, selecteerde tachtig ‘representatieve en onbe¬ 
kende’ foto’s (ansichtkaarten) uit zijn eigen collectie 
voor deze verzorgde uitgave en voorzag hen van, 
soms wat onevenwichtig, commentaar. Aan de 
chronologisch geordende foto’s gaan een summie¬ 
re levensschets van Dreblow en een korte beschou¬ 
wing over zijn manier van werken en over zijn 
navolgers vooraf. 
Belangstelling voor de in zijn tijd sterk ontwikke¬ 
lende fotografie en interesse voor de scheepvaart 
gingen bij de van oorsprong kruidenier/herbergier 
Dreblow hand in hand. Naast passagiersstoom- 
schepen, marineschepen en kustvaarders, passeren 
haven-, zee- en riviergezichten de revue. Ook bij¬ 
zondere gebeurtenissen echter, zoals een bloemen¬ 
corso in de straten van Stettin, legde Dreblow op 
de plaat vast. Slechts zelden ziet men de havenar¬ 
beiders aan het werk. Dreblow fotografeerde bij 
voorkeur binnenlopende schepen. Omdat zijn op¬ 
namen reeds een dag later in kiosken als ansicht¬ 
kaart te koop werden aangeboden, wist hij zich ver¬ 

zekerd van een geïnteresseerd publiek. Menig ka¬ 
pitein, matroos en vakantieganger kocht en verzond 
een ansichtkaart van zijn of haar schip. Voorts 
drukten regionale kranten regelmatig opnamen van 
Dreblow af. De verzamelaar zal ongetwijfeld on¬ 
der de indruk raken van de mooie sepia-bruine 
opnamen. Ook uit historisch oogpunt is het te be¬ 
treuren dat het archief van Dreblow als gevolg van 
de bombardementen tijdens de Tweede Wereld¬ 
oorlog verloren is gegaan. 

Anita M.C. van Dissel 

Patrick Crowhurst, The French War on Trade: Pri¬ 
vateering 1793-1815 (Hampshire: Scolar Press, 
1989, X + 252 p., tab., ISBN 0-85967-804-0). 
Crowhurst, docent in de geschiedenis aan de Lei¬ 
cester Polytechnic University in Groot-Brittannië, 
schetst in dit boek op gedetailleerde wijze de Fran¬ 
se pogingen om de Britse handel afbreuk te doen 
gedurende de Coalitieoorlogen tussen 1793 en 1815. 
Hij baseert zich daarbij op een indrukwekkende 
hoeveelheid bronnenmateriaal, opgediept in de 
admiraliteitsarchieven in Groot-Brittannië en de 
marinearchieven in Frankrijk. Doordat hij over ge¬ 
gevens uit de eerste hand van en betreffende beide 
partijen beschikt, is hij in staat een uiterst genuan¬ 
ceerd beeld van het gebeurde te geven. 
In het verleden hebben belangrijke maritiem-his- 
torici als J.S. Bromley zich vooral geconcentreerd 
op de Franse kaapvaart aan het eind van de zeven¬ 
tiende en het begin van de achttiende eeuw, tijdens 
de Negenjarige Oorlog en de Spaanse Successieoor¬ 
log. De ‘revival’ van de kaapvaart in Frankrijk aan 
het einde van de achttiende en het begin van de ne¬ 
gentiende eeuw heeft tot op heden weinig aandacht 
gekregen. Crowhurst vraagt zich in deze studie af 
wat de specifieke kenmerken waren van de Franse 
kaapvaart in deze tijd. Om een antwoord op deze 
probleemstelling te vinden beperkte hij zijn onder¬ 
zoek tot de Franse kaapvaartactiviteiten in Euro¬ 
pese wateren. Een onderzoek naar diezelfde acti¬ 
viteiten in het Caribisch gebied en Noord-Amerika 
zou te ver hebben gevoerd en bovendien is er reeds 
veel onderzoek verricht naar de kaapvaart in de In¬ 
dische Oceaan, waarop kon worden teruggevallen. 
De auteur komt tot de conclusie dat Franse koop¬ 
lieden tijdens de Coalitieoorlogen in kaapvaart in¬ 
vesteerden als alternatief voor de handel die zij in 
vredestijd dreven. Zij trachtten op deze wijze zo¬ 
veel mogelijk hun gewone werk voort te zetten in 
oorlogstijd. De kaapvaart wordt door deze gevolg¬ 
trekking in een ander daglicht gesteld: kooplieden 
investeerden er relatief gezien slechts in bescheiden 
mate in en er zeilden minder kapers uit in oorlogs¬ 
tijd dan koopvaardijschepen in vredestijd. Net als 
koopvaardij was kaapvaart een onderneming die tot 
in de puntjes werd voorbereid door reders, officie- 
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ren en manschappen. De laatsten waren doorgaans 
zeer bekwame zeelieden. Over het algemeen wer¬ 
den ook speciale snelzeilende en goed wendbare 
schepen gebruikt, die voor de kaapvaart bijzonder 
geschikt waren. Voor kooplieden was kaapvaart 
vooral aantrekkelijk vanwege de te nemen prijzen 
welke zorgden voor een constante toestroom van 
goederen, die met veel voordeel konden worden ver¬ 
kocht. Toen de markt daarvoor na enige jaren ver¬ 
zadigd raakte, leden de kooplieden verlies en nam 
het belang van de kaapvaart snel af. 
Crowhurst stelt dat de kaapvaart tussen 1793 en 
1815 in handen was van mensen die vóór de revo¬ 
lutie van 1789 nog geen naam hadden. Hun ach¬ 
tergrond was de kusthandel en koopvaardij; uit 
eigen ervaring beschikten zij daardoor over veel 
kennis betreffende de specifieke locale omstandig¬ 
heden in onder meer het Kanaal en de Noordzee. 
Aanvankelijk investeerde een havenstad als Nan¬ 
tes meer geld in de kaapvaart dan bijvoorbeeld het 
van oudsher bekende Duinkerke. Na verloop van 
jaren bleken echter toch de noordelijke havenste¬ 
den Duinkerke en St. Malo de belangrijkste in¬ 
vesteerders. De Admiralty beschermde de Britse 
koopvaardijschepen doorgaans op adequate wijze 
en maakte zich weinig zorgen over de dreiging van 
Franse kapers. De Franse marine was namelijk te 
zwak om effectieve tegenstand te bieden. Eenmaal 
opgespoord waren de Franse kapers dan ook 
meestal een gemakkelijke prooi voor de Britten. 
Desalniettemin zetten de Fransen de kaapvaart tot 
het laatst toe voort, want de nabijheid van Britse 
koopvaardijschepen met kostbare lading in het Ka¬ 
naal was voor hen een verleiding die zij niet kon¬ 
den weerstaan. 
Een en ander wordt door Crowhurst beschreven met 
veel aandacht voor de economische achtergrond, 
zonder dat hij daarnaast vergeet menselijke details 
te vermelden. Een ondergeschikt punt van kritiek 
is dat zijn betoog naar mijn smaak iets teveel wordt 
gelardeerd door opsommingen van kaperschepen en 
genomen prijzen. Het enige belangrijke negatieve 
punt van het werk is de wijze van uitgave: de uit¬ 
gever heeft het boek kennelijk goedkoop laten druk¬ 
ken. Dit heeft geresulteerd in vele drukfouten en 
pagina’s waarop men zich nu eens blind staart door¬ 
dat zij te licht zijn afgedrukt dan weer scheel kijkt 
vanwege de dubbelgedrukte letters. Het op de om¬ 
slag afgedrukte schilderij ten slotte lijkt nog het 
meest op een inktvlek. 

R.B. Prud’homme van Reine 

L.R. Fischer, e.a. (red.), The North Sea. Twelve 
essays on social history of maritime labour (Stavan¬ 
ger: Stavanger Maritime Museum / The Associati¬ 
on of North Sea Societies, 1992, 216 p., ill., ISBN 
82-90054-34-3). 

Dat een zee als verbindingsweg voor de uitwisse¬ 
ling van ideeën op cultureel, politiek, technisch en 
economisch gebied tussen de landen rond die zee 
dient, dat is een in de geschiedenis menigmaal te 
constateren fenomeen. Dat dat gegeven als uit¬ 
gangspunt voor (maritiem-)historisch onderzoek 
wordt genomen, is een verschijnsel uit het recente 
verleden. 
Het kon bijna niet anders, of ook de Noordzee zou 
bekeken gaan worden in zijn rol van brug, waar¬ 
over bevruchtende ideeën heen en weer vliegen. In 
de jaren 1978 en 1979 vonden in Noorwegen (Sta¬ 
vanger) en in Denemarken (Sandbjerg) maritiem- 
historische congressen plaats, waar verschillende 
aspekten van het gemeenschappelijke cultuur-histo- 
rische erfgoed van de Noordzee-oeverlanden aan de 
orde kwamen. In 1985 verscheen een bundel met 
de teksten van voordrachten, die tijdens de twee bij¬ 
eenkomsten waren gehouden: The North Sea. A 
highway of economic and cultural exchange. Cha¬ 
racter - History. 
Als een nevenprodukt van deze wetenschappelijke 
congressen werd het idee geboren om op een bre¬ 
der cultureel terrein dan alleen het historische te ko¬ 
men tot samenwerking tussen de landen rond de 
Noordzee — meer speciaal tussen havensteden langs 
die zee. Om die samenwerking te stimuleren werd 
in 1987 een organisatie opgericht: de North Sea So¬ 
ciety. De plaats van vestiging was Stavanger. Dat 
had veel te maken met feit, dat daar Statoil zijn zetel 
had, de nationale Noorse oliemaatschappij, die het 
werk van de piepjonge Society financieel steunde. 
In volgende jaren ontstonden soortgelijke organi¬ 
saties in Antwerpen, Esbjerg, Aberdeen, Bremer- 
haven en Rotterdam. In 1989 werd in Stavanger een 
overkoepelend secretariaat opgericht: de Associa¬ 
tion of North Sea Societies. De organisatie beijverde 
zich de culturele contacten tussen de Noordzeelan¬ 
den te bevorderen. Zo reisden bijvoorbeeld ten¬ 
toonstellingen over de Belgische Zuidpoolexpeditie 
van 1897-99 en over het tapijt van Bayeux naar 
Noorwegen. Een symposium over preventieve ge¬ 
neeskunde met deelnemers uit de landen rond de 
Noordzee werd gehouden in Antwerpen. 
Maar écht van de grond komen deden de plannen 
tot veelzijdige culturele uitwisseling niet. Wél suc¬ 
cesvol waren de maritiem-historische congressen, 
die de Association organiseerde: in 1989 in Stavan¬ 
ger, in 1991 in Esbjerg en in 1993 in Aberdeen. De 
hier ten tonele gevoerde bundel bevat de teksten van 
de voordrachten van het congres in 1989. Twaalf 
stuks om precies te zijn. Met relatief veel aandacht 
voor het onderwerp visserij: zes bijdragen. Stuk 
voor stuk zijn het (soms zeer) lezenswaardige en 
informatieve artikelen. Alston Kennerley’s exposé 
bijvoorbeeld over de in het negentiende eeuwse En¬ 
geland tot grote bloei gekomen ‘missions to sea- 
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men’; meer dan honderd verenigingen hielden zich 
in de vorige eeuw in dat land bezig met de zorg, 
aan de wal en aan boord, voor het godsdienstig wel¬ 
zijn van de zeeman. Of Brit Berggren’s verhaal over 
de rol van de vrouw binnen zeevarende gemeen¬ 
schappen in Noorwegen in de tweede helft van de 
vorige eeuw (mét Karel Davids’ nogal strenge com¬ 
mentaar op Berggren’s onderzoeksaanpak). 
De afzonderlijke bijdragen in de bundel bieden als 
gezegd boeiende lectuur. Maar in de publicatie als 
geheel mis ik een naar mijn mening niet onbelang¬ 
rijk element. In een uitgave die verschijnt onder 
auspiciën van een organisatie die zich beijvert om 
(de studie van) de wederzijdse culturele ideeënuit¬ 
wisseling tussen de landen rond de Noordzee te sti¬ 
muleren, zou men van die doelstelling meer moeten 
kunnen terugvinden. Nü hebben zegge en schrijve 
vier bijdragen een grensoverschrijdend karakter - 
wanneer ik tenminste ook een artikel meetel over 
de seizoengebonden verhuizing van Schotse vissers 
naar Engelse havens. Waarom niet een congres ge¬ 
bouwd rond een centraal thema als het door Berg- 
gren aan de orde gestelde onderwerp? Of waarom 
niet meer ‘vergelijkende’ onderzoekers als Poul 
Holm aan het woord gelaten? , , „ ., 

Leo M. Akveld 

Robert Gardiner (red.), Steam, Steel & Shellfire, 
The Steam Warship 1815-1905. (London: Conway 
Maritime Press, 1992, 192 p„ ill., ISBN 0-85177- 
564-0). 
Dit is het zevende deel van een Engelstalige serie, 
onder de titel Conway’s History of the Ship, aan- 
gekondigd als een encyclopedie waarin elk belang¬ 
rijk scheepstype van de vroege oudheid tot op heden 
in detail wordt behandeld. 
De bedoeling van het onderhavige deel is de lezer 
meer inzicht te geven in dit door historici schrome¬ 
lijk verwaarloosde en slecht begrepen, doch tevens 
zo fascinerende tijdvak en aantonen dat het ge¬ 
vestigde standpunt dat zeemachten slechts langzaam 
op de technische ontwikkelingen reageerden niet 
langer houdbaar is. Aan de wisselwerking tussen po¬ 
litiek, economie en techniek wordt daarbij volop 
aandacht besteed. 
Na een voorwoord van Robert Gardiner volgt een 
inleiding van de hand van Andrew Lambert, die te¬ 
vens de eerste drie hoofdstukken (over het tijdperk 
1815-1860) voor zijn rekening neemt: ‘The intro¬ 
duction of steam’, ‘The screw propeller warship’, 
en ‘Iron hulls and armour plate’. William N. Still 
behandelt vervolgens in een op zichzelf staand 
hoofdstuk 4 de Amerikaanse Burgeroorlog. David 
K. Brown pakt in hoofdstuk 5, ‘The era of uncer¬ 
tainty 1863-1878’, de chronologische draad weer op, 
waarna John Roberts de hoofdstukken 6, ‘Warships 
of steel 1879-1889’, en 7, ‘The pre-dreadnought age 

1890-1905’ verzorgt. David Lyon en Michael Wil¬ 
son bespreken respectievelijk ‘Underwater warfa¬ 
re and the torpedo boat’ en ‘Early submarines’ in 
hoofdstuk 8 en 9. Bewapening en pantser komen 
aan de orde in hoofdstuk 10, ‘Naval armaments and 
armour’ van de hand van John Campbell. Denis 
Griffiths sluit de rij met een hoofdstuk over ‘War¬ 
ship machinery’. Een bibliografie, een verklaren¬ 
de lijst van uitdrukkingen en afkortingen en een uit¬ 
gebreid register helpen de lezer verder in de materie 
zijn weg te vinden. 
Het boek is een fraai geïllustreerde bundeling van 
artikelen van gerenommeerde auteurs, sommige 
hiervan werden reeds eerder gepubliceerd, onder 
meer in andere uitgaven van Conway Maritime 
Press (zoals het uitstekende periodiek Warship en 
het naslagwerk All the world’s fighting ships 
1860-1905). Het verkleinen van maatschetsen schaal 
1:1000 uit dit laatste boek tot 1:1250 heeft de kwa¬ 
liteit evenwel geen goed gedaan. Merkwaardig ge¬ 
noeg zijn alleen de hoofdstukken 1 tot en met 4 en 
8 voorzien van een notenapparaat. De eindredac¬ 
teur heeft bovendien de afzonderlijke bijdragen niet 
overal goed op elkaar afgestemd. De artikelen ver¬ 
tonen namelijk op een aantal plaatsen overlappin¬ 
gen. Zo treft men informatie over ‘Torpedovessels’ 
zowel in hoofdstuk 5 (p. 92) als in 8 (p. 137-142) 
aan; torpedo’s en mijnen worden zowel in hoofd¬ 
stuk 8 (p. 134-137) als in 10 (p. 166-168) uitvoerig 
behandeld. 
Terecht wordt in dit boek de voortrekkersrol van 
Groot-Brittannië in de ontwikkeling van het stoom- 
oorlogsschip onderstreept. Men moet echter niet 
overdrijven. De beschrijving van de Krimoorlog (p. 
52, 53) geeft bijvoorbeeld te weinig nadruk aan de 
inbreng van de Fransen bij de ontwikkeling en bouw 
van de drijvende batterijen en vermeldt niet dat 
Franse bouwtekeningen in Engeland als voorbeeld 
dienden. De kleinere zeemogendheden worden stief¬ 
moederlijk bedeeld. Zo worden bij de belangrijke 
ontwikkeling van het scheepstype met Coles- 
geschuttorens (p. 78-80), slechts die schepen behan¬ 
deld, die bij de Royal Navy dienst deden. De Deense 
Rolf Krake, nota bene om dwingende politieke re¬ 
denen reeds in 1862 besteld en in Engeland ontwor¬ 
pen en gebouwd, ontbreekt in het verhaal geheel. 
Terwijl improvisaties ten tijde van de Amerikaan¬ 
se burgeroorlog gedetailleerd worden beschreven, 
komen kustverdedigingsschepen en monitors van 
kleinere mogendheden op het Europese continent 
nauwelijks aan bod. Met betrekking tot Nederland 
wordt in de inleiding (p. 12) ten onrechte gesteld 
dat de scheepsmachine-industrie een staatsbedrijf 
was. Evenals in het Verenigd Koninkrijk was deze 
echter in particuliere handen. Marineopdrachten 
werden eerst na inschrijving verleend. 
Steam, steel and shellfire is, kortom, een bundel met 
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uitstekende artikelen, die echter mank gaat aan een 
zwakke coördinatie tussen de afzonderlijke bijdra¬ 
gen en te sterk gefixeerd is op het Britse lezers¬ 
publiek. . 

A. van Dijk 

Jan Glete, Navies and Nations. Warships, Navies 
and State Building in Europe and America, 1500- 
1860 Acta Universitatis Stockholmiensis/ Stock¬ 
holm Studies in History 48 (Stockholm: Almqvist 
& Wiksell International, 1993, 2 din., 752 p., tab., 
ISBN 91-22-01565-5). 
Deze groots opgezette studie richt zich op de ver¬ 
houding tussen technologie, oorlogsvloten en staats¬ 
vorming in de periode van 1500 tot 1860. Het doel 
van de auteur is om de rol van oorlogsvloten in de 
monopolievorming van geweld door de staat te 
verklaren. Daartoe heeft hij cijfermateriaal bijeen 
vergaard betreffende de zeemachten van alle belang¬ 
rijke Europese en Amerikaanse naties. De gegevens 
zijn vervat in de appendices, die maar liefst 215 
pagina’s beslaan, en in meer dan honderddertig 
tabellen in de tekst. 
Bij voorbaat verdient de auteur lof voor dit heidense 
karwei. Er bestaat nog geen overzicht als dit betref¬ 
fende de omvang van de vloten en van de bouwac¬ 
tiviteit van oorlogsschepen gedurende een aantal 
eeuwen. Bovendien zijn de gegevens zodanig gepre¬ 
senteerd dat vergelijkingen redelijk kunnen worden 
verricht. 
Het boek bestaat uit drie delen: een inleiding die 
een theoretisch karakter draagt, een empirisch mid¬ 
denstuk en een deel dat ter afsluiting dient. In het 
empirische gedeelte bespreekt Glete de bevindingen 
per periode. De eerste fase loopt van 1500 tot 1650 
(‘The early modern navies’) en begint als het zwaar 
geschut op zee wordt gecombineerd met de uit¬ 
rusting van de eerste permanente oorlogsvloten. Het 
eindpunt, circa 1650, geeft aan dat dan de strijd om 
het monopolie op zee is gestreden. De tweede fase 
(‘The foundation of the great battle fleets’) omvat 
het tijdvak 1650-1720. Hier is een spectaculaire 
groei te zien van de belangrijkste oorlogsvloten. De 
groei betreft in elk geval een toeneming naar om¬ 
vang maar wordt in de meeste landen ook gevolgd 
door kwalitatieve en bureaucratische vernieuwin¬ 
gen, zoals standaardisatie en homogenisering van 
het gebruikte materiaal. Echt permanent is een en 
ander nog niet: op het laatst worden de vloten van¬ 
wege de uit de hand gelopen kosten namelijk weer 
aanzienlijk gereduceerd. De derde periode (‘The 
battle fleets and the struggle for world dominion’) 
begint in 1720, als de vloten worden hersteld, en 
eindigt in 1815, als zij weer tot een minimum zijn 
teruggebracht. De eerste Amerikaanse oorlogsvlo¬ 
ten, die er in Glete’s overzicht overigens nogal bij 
bungelen (de nadruk ligt op Europa), verschijnen 

ten tonele. De laatste fase loopt af in 1860, als de 
stoomvaart omvangrijk begint te worden. 
Per periode onderscheidt Glete de vloten naar de 
regio waar zij opereerden. De opzienbarende groei 
van de late zeventiende eeuw blijkt bijvoorbeeld niet 
plaats te vinden in het Middellandse Zee gebied. 
Daar was het gebruik van galeien het meest effec¬ 
tieve wapen: wind was er geen goede bron van ener¬ 
gie. Glete bestrijdt het idee dat de Venetiaanse vloot 
door inertie zou zijn geteisterd. De expansie van de 
Baltische vloten zwakt af na het begin van de acht¬ 
tiende eeuw. De grootste (Noord-West) Europese 
vloten blijven in omvang toenemen tot omstreeks 
1790. 
De theoretische inbedding van het materiaal in Gle¬ 
te’s boek is echter zwak. Voorafgaand aan de chro¬ 
nologische beschrijving wordt de lezer uitvoerig 
voorgelicht over wat er allemaal bekend is over in¬ 
novaties en de constructie van oorlogsschepen, 
staatsvorming en belangengroepen, grootte van de 
schepen en omvang van de vloten. Volgens Glete 
is de ‘aggregatie van belangen’ in het land zelf cru¬ 
ciaal, maar het hoe daarvan blijft vaag. Glete 
bespreekt zelfs wat de plaats is van theorie in een 
geschiedenisboek, evenals de vraag ‘wat is een hy¬ 
pothese’. Dit eerste deel bevat geen bijster origine¬ 
le visie. Het enige dat duidelijk wordt is dat vloten 
blijkbaar een gewichtige rol in het staatsvormings¬ 
proces hebben vervuld. 
Het afsluitende derde deel, getiteld ‘Navies and 
Statebuilding’, bestrijkt slechts twaalf pagina’s. Op 
de plaats waar de hele analyse, na theorie en empi¬ 
rie, samen dient te komen is er enkel ruimte voor 
wat gemeenplaatsen over technologie, vloten en 
staatsvorming. De conclusie is geenszins verrassend 
of origineel: vloten zijn belangrijk voor het proces 
van staatsvorming. Wel meent hij dat staatsvorming 
meer werd bepaald door ‘continentale’ dan ‘mari¬ 
tieme’ belangen. Maar die ‘aggregatie van belan¬ 
gen’ zelf komt niet goed uit de verf: hoe kan het 
ook anders, in de chronologische beschrijving ging 
het voornamelijk om hoeveelheden, grootte en tech¬ 
niek, en niet om een analyse van de positie van de 
dominante belangengroeperingen in het land. 
Bevreemdend is Gletes gebruik van de term ‘mo¬ 
nopolie van geweld’, een begrip dat centraal is voor 
de verhouding tussen vloot en staat. Nergens haalt 
hij Norbert Elias of Max Weber aan, die toch gel¬ 
den als geestelijke vaders van dit concept. Mono¬ 
polie duidt op het alleenrecht over een bepaald 
territorium, maar Glete breidt het monopolie van 
geweld even uit over de wereldzeëen. Noodgedwon¬ 
gen moet de auteur uitwijken naar een andere in¬ 
vulling van dit begrip: in zijn ogen is de strijd om 
het monopolie van geweld afgerond als er een oli¬ 
gopolie heerst (rond 1650). Een nogal curieuze in¬ 
terpretatie van het begrip monopolie. Er valt ook 
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het begin van de achttiende eeuw nog veelvuldig 
voor. Het is jammer dat Glete geen verband legt 
met het monopoliseringsproces binnen het land zelf 
tijdens de strijd om de veiligheid op de internatio¬ 
nale routes. 
In het eerste en tweede deel, voor zover niet direct 
gebaseerd op het verzamelde materiaal van de ap¬ 
pendices, wordt weinig nieuws verteld. Dat is ten¬ 
minste de bescheiden mening van de auteur zelf. Het 
is helaas niet te controleren. Glete vermeldt meestal 
aan het begin van een paragraaf wat de belangrij¬ 
ke literatuur is op het gebied en is doorgaans zeer 
schaars met literatuurverwijzingen. En passant 
veegt hij wel de theorie van North en Thomas 
(p.111) van de tafel. Wonderlijk vond ik ook de in¬ 
terpretatie over de Nederlandse vloot in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw. Volgens Glete wa¬ 
ren er geen ‘obvious weaknesses’ in het systeem van 
de vijf admiraliteiten en de financiering ervan. 
Uiteraard waren er meningsverschillen, maar de 
‘ease with which they were solved’ was opmerke¬ 
lijk (p.154-155). Een meer negatieve visie was eer¬ 
der op zijn plaats geweest. Bovendien neemt Glete 
aan dat er twee duidelijk gescheiden financie- 
ringsmechanismes waren: een van de admiralitei¬ 
ten en een van de provincies, voor respectievelijk 
de konvooiëring van de koopvaarders en de uit¬ 
rusting van de oorlogsvloot. Deze scheiding was 
hoogstens theoretisch aanwezig. Ten onrechte stelt 
hij nog dat de zetel van de admiraliteit van het 
Noorderkwartier tevens in Medemblik gevestigd 
was, en die van Zeeland in Vlissingen. Ook zijn op¬ 
vatting dat de bescherming tegen de aanvallen van 
de Duinkerkers zo effectief was (p. 157) is bezijden 
de waarheid. Geen melding wordt gemaakt van het 
etablissement in Hellevoetsluis, dat toch een inte¬ 
ressante poging was om het monopolie van geweld 
te centraliseren. En dat de Nederlandse vloot geen 
konvooiëring verzorgde voor de Baltische scheep¬ 
vaart (p. 111) is ook niet juist. Toch moeten wij mis¬ 
schien niet al te kleingeestig zijn bij zo’n omvang¬ 
rijke verzameling. De data zijn waardevol, mits 
voorzichtig gebruikt. 
Zo’n veertig jaar geleden introduceerde Michael Ro¬ 
berts, een specialist in de Zweedse geschiedenis, de 
term militaire revolutie. Zweden bleek bij uitstek 
een voorloper te zijn. Het concept nam een hoge 
vlucht, maar werd vooral toegepast op de historie 
van het legerapparaat. Misschien is deze auteur niet 
helemaal toevallig een Zweed — iemand moet zich 
toch aangesproken voelen om de ontwikkeling van 
het vlootapparaat centraal te stellen. En het is met 
name door het uitgebreide empirische materiaal dat 
Glete bijdraagt tot een beter begrip van de militai¬ 
re revolutie op zee. 

Marjolein ’t Hart 

Hubert Granier, L’Amiral De Ruyter au combat 
(1607-1676), Le Zélandais quifit trembler l’Angle- 
terre. (Paris: Economica, 1992, 206 p., ill., ISBN 
2-7178-2316-6). 
Dit boek verscheen in 1992 in de Collection Cam¬ 
pagnes et Stratégies. Les Grandes Batailles. De au¬ 
teur schout-bij-nacht b.d. en historicus, schreef in 
1989-1991 drie boeken over de Franse maritieme ge¬ 
schiedenis. Zijn vierde werk is gewijd aan een bui¬ 
tenlander, ‘le plus grand capitaine, qui assurément 
ait jamais été en mer’ (Colbert), die hij, naar hij 
mededeelt, ontmoette bij het schrijven van zijn Ma¬ 
rins de France au combat — XV(Ie siècle (1989). 
Hij kwam kennelijk goed beslagen ten ijs en is op 
grondige wijze te werk gegaan. Zoals alle geschrif¬ 
ten die over admiraal De Ruyter handelen, is ook 
het zijne tot een hommage geworden. 
Wat aan het aantrekkelijk en zorgvuldig uitgevoerde 
boek direct opvalt is de beknoptheid en de strak¬ 
ke, logische indeling. De schrijver toont zich een 
meester in het samenstellen van heldere samenvat¬ 
tingen en blijkt in staat in kort bestek een duidelijk 
beeld te schetsen van de Nederlandse geschiedenis 
en van de man, wiens rol daarin hij speciaal belicht. 
Bovendien slaagt hij erin de 205 bladzijden van zijn 
boek rijkelijk te illustreren en te voorzien van dui¬ 
delijke -zij het geen fraaie- kaartjes, een chro¬ 
nologie, korte levensbeschrijvingen van tijdgenoten, 
een verklarende woordenlijst van zeemanstermen, 
bronnenopgave en index. 
Uit zijn tekst, hoe geserreerd ook, blijkt dat de au¬ 
teur de zee en de zeevaart niet slechts uit de boe¬ 
ken maar tevens uit eigen ervaring kent, zoals bij 
ons maritieme schrijvers als Mollema, Verhoog en 
Warnsinck. Behoudens de Franse vertaling van 
Brandt heeft hij echter geen directe Nederlandse 
bronnen aangeboord. Zo is het boek van profes¬ 
sor Warnsinck over de eerste Slag op de Vlakte van 
Schooneveld voor hem blijkbaar niet toegankelijk 
geweest. Bij alle waardering voor deze nieuwe aan¬ 
winst van de literatuur over l’Appui de sa Patrie 
moet mij helaas toch van het hart, dat schout-bij- 
nacht Granier er goed aan zou hebben gedaan zijn 
ontwerp te laten nazien door een Nederlands mari- 
tiem-historicus. Deze zou de fouten hebben kun¬ 
nen verbeteren, die sommige aardrijkskundige en 
eigennamen ontsieren. Voorbeelden: ‘Entkhuizen’, 
‘Shooneveldt’, ‘Bankaert’, ‘Bremsvelt’ (Bruyns- 
velt), ‘Van der Zann’, ‘De Vilde’ en ‘Ving’ (Vlugh). 
Een dergelijke controle zou ook hebben kunnen 
voorkomen dat ‘amiral’ soms ten onrechte wordt 
vervangen door ‘Général’ en dat Backhuysens thuis¬ 
komst van de Hollandia wordt aangeduid als ‘Blo- 
cus de la Tamise’. Voorts had zij de auteur kunnen 
behoeden voor enkele onnauwkeurigheden, die hem 
weliswaar niet al te zeer kunnen worden verweten, 
maar die zodoende vermeden hadden kunnen wor- 
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den. Voorbeelden: het eiland Mauritius, waar het 
schip van stuurman De Ruyter in 1635 in nood raak¬ 
te, zoekt de schrijver in navolging van Brandt na¬ 
bij Straat Magelhaes, terwijl het voorval zich in 
werkelijkheid bij Jan Mayen afspeelde. De schepen 
die Holmes in 1666 op het Vlie verbrandde worden 
aangeduid als ‘batiments marchands de la Compag¬ 
nie des Indes’. Vermoedelijk heeft de term Oost- 
vaarder aanleiding tot dit misverstand gegeven. 
Afgezien van deze kritiek op betrekkelijk onderge¬ 
schikte punten echter alle lof! 

A. van der Moer 

L. Harrison,/! titanic myth. The 'Californian’ in¬ 
cident (Hanley Swan/Worcs.: The S.P.A. Ltd., 
19922, 287 p„ ill., ISBN 1-85421-184-6). 
In de nacht van 14 op 15 april 1912 zonk het gloed¬ 
nieuwe, luxe passagiersschip van de White Star 
Line, de Titanic, na een aanvaring met een ijsberg 
in een paar uren tijd naar de bodem van de Atlan¬ 
tische Oceaan nabij de Grand Banks. Met het als 
onzinkbaar bestempelde schip verdwenen ruim vijf¬ 
tienhonderd mensen in de diepte. 
Stof genoeg voor een (inmiddels goed gevulde) boe¬ 
kenkast met literatuur vol drama. De compartimen¬ 
tering van de Titanic bleek lang niet zo waterdicht 
als was beweerd. Het aantal reddingboten aan 
boord was volslagen ontoereikend. Een scheeps- 
orkest dat bleef spelen, terwijl het dek onder de voe¬ 
ten van de muzikanten in zee gleed; speelde dat 
orkest op het moment van de ondergang ragtime 
muziek of geestelijke liederen? De grote groep der¬ 
deklas passagiers onderdeks op het achterschip, 
waarvan velen door hun gebrekkige kennis van het 
Engels de aanwijzingen van de bemanningsleden 
van de Titanic niet begrepen. De fatale aarzeling 
van nogal wat opvarenden van de Titanic om hun 
veilig lijkende, warme schip te verruilen voor open, 
kille reddingboten. En nog veel meer. 
Diezelfde nacht in april 1912 lag, min of meer in 
de buurt van de onheilsplaats, een vracht-passa- 
giersschip van de Leyland Line, de Californian, on¬ 
beweeglijk in het water te wachten op het daglicht. 
Kapitein Stanley Lord had tot het stopzetten van 
de machines van zijn schip besloten, omdat een uit¬ 
gestrekt ijsveld met daarin tal van ijsbergen tussen 
zijn schip en de haven van bestemming, Boston, lag. 
Pas in de vroege morgen van 15 april kwam de Ca¬ 
lifornian, ondanks de risico’s van het ijs in bewe¬ 
ging gekomen na de ontvangst van een radiobericht 
over het zinken van de Titanic, op de plaats waar 
de trots van de White Star Line rond half drie in 
de nacht was gezonken. Er viel niets meer te doen. 
Andere schepen hadden de overlevenden van de 
ramp al aan boord genomen. 
Direct na het bekend worden van de ramp met de 
Titanic ontstond onzekerheid over de rol van 

kapitein Lord en zijn Californian. Had Lord nu wel 
of niet (een groot deel van) de opvarenden van de 
Titanic van de dood kunnen redden? Daarmee was 
het thema geboren van een felle, getuige het hier 
aan de orde zijnde boek nog steeds voortgaande, 
strijd tussen twee partijen: degenen die menen dat 
Lord in de rampnacht zeer laakbaar en in ieder ge¬ 
val weinig deskundig en doortastend gedrag heeft 
vertoond, en anderen die menen dat hem geen en¬ 
kele blaam treft. De officiële onderzoekscommis¬ 
sie onder voorzitterschap van rechter Lord Mersey 
behoorde in 1912 duidelijk tot de eerste groep. De 
auteur van dit boek, die in zijn functie van secre- 
taris-generaal van de (Engelse) Mercantile Marine 
Service Association begin jaren 1960 een vergeefse 
poging deed om het onderzoek naar Lords rol te 
heropenen, behoort zonder twijfel tot de suppor¬ 
ters van Lord. 
Het definitieve antwoord op de vraag: was Lord 
(overleden in 1962) nu wel of niet nalatig, zal waar¬ 
schijnlijk nooit gegeven kunnen worden. Teveel za¬ 
ken blijven onzeker. Was er op het moment van de 
ramp een derde schip, zichtbaar voor Titanic en Ca¬ 
lifornian, in het spel? Is er nu sprake geweest van 
een verkeerde interpretatie van de vuurpijlen die de 
in nood verkerende Titanic afvuurde, of niet? Was 
de Californian nu op tien, vijftien of twintig mij¬ 
len afstand van de plek van de ramp? Was het schip 
dat ’s nachts aan boord van de Californian werd 
gezien nu wel of niet de zinkende Titanic? Kan de 
zinkende Titanic nu wel of niet als een langzaam 
wegvarend schip worden geïnterpreteerd aan boord 
van de Californian bij de toen heersende weers¬ 
omstandigheden? 
Hoe het ook moge zijn, Harrison schreef een boei¬ 
end boek over een met raadsels omgeven nasleep 
van een scheepsramp. Alle bovengenoemde vragen, 
meestal met antwoorden uit één van beide kampen, 
krijgen daarin ruim aandacht. De hoofdfiguur uit 
het drama komt uit het boek naar voren als een 
sympathiek mens, die nooit heeft kunnen bewijzen, 
dat hij de waarheid sprak en dat anderen zijn han¬ 
delwijze verkeerd beoordeelden. Een boek boven¬ 
dien met in zijn titel een woordspeling, die alleen 
in het Engels mogelijk is. , .... 

Leo M. Akveld 

Peter Krahé, Literarische Seestücke. Darstellungen 
von Meer und Seefahrt in der Englischen Literatur 
des 18. bis 20. Jahrhunderts. Schriften des Deut- 
schen Schiffahrtsmuseums, Band 31 (Bremerha- 
ven/Hamburg: 1992, Deutsches Schiffahrtsmu- 
seum/Ernst Kabel Verlag, 280 p., ill., ISBN 
3-8225-0197-2). 
Telkens wanneer van de hand van een Angelsak¬ 
sisch auteur een diepgravende studie verschijnt over 
een onderwerp uit de Nederlandse, Franse of Duitse 
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geschiedenis, verzucht wel ergens een recensent dat 
het jammer is dat niet iemand uit het eigen land dit 
boek heeft geschreven. Omgekeerd komt dit zelden 
voor, want slechts bij hoge uitzondering zal een Ne¬ 
derlander, Fransman of Duitser zich hieraan wa¬ 
gen en doorgaans is het gras hem al voor de voeten 
weggemaaid. Dit boek is echter zo’n uitzondering. 
Peter Krahé, docent in de Engelse literatuurweten¬ 
schap en volkenkunde aan de Freie Universitat te 
Berlijn, stelde een even uitvoerig als origineel on¬ 
derzoek in naar de voorstelling van de zee en de 
scheepvaart in de Engelstalige literatuur van de 18e 
tot de 20e eeuw. 
Krahé gaat na in welke vorm de nabijheid van de 
zee en de belangrijke rol van de scheepvaart in de 
samenleving in de Angelsaksische literatuur hun 
neerslag hebben gekregen. Hij heeft zijn werk in 
drie delen gesplitst. In het eerste, inleidende deel 
presenteert hij de omlijsting: de literatuurhistori¬ 
sche en maritiem-historische achtergrond tegen wel¬ 
ke de door hem te behandelen boeken tot stand zijn 
gekomen. Vervolgens, in het tweede deel, bespreekt 
hij uitvoerig het veelvoud aan thema’s dat in de 
‘zeeroman’ aan de orde wordt gesteld. Ten slotte, 
in het derde deel, behandelt hij de religieuze sym¬ 
boliek die in de oudere werken is terug te vinden 
tot en met het existentialisme van de moderne tijd. 
Daarbij wijst hij op de grote invloed die de voor¬ 
uitgang van de techniek en het comfortabeler wor¬ 
den van het reizen op zee hebben gehad op de 
zeeromans. 
Geen thema Iaat Krahé onbesproken in zijn zeer 
leesbare boek. Hij behandelt onder meer de tegen¬ 
stellingen tussen de Engelse en Amerikaanse zee¬ 
romans; de literatuur ontstaan naar aanleiding van 
het optreden van zeehelden als Drake, Blake en Nel¬ 
son; de literaire functie van de zeemanstaal; het her¬ 
haaldelijk optredende vrouwelijke element in de 
mannenwereld die het zeewezen is; de grote hoe¬ 
veelheid zeeromans waarin kapers, piraten, muiters 
en Jona-gestalten (religieuze Figuren) optreden. Zeer 
uitvoerig gaat hij ook in op het schipbreuk-motief 
dat zowel in de literatuur als in de schilderkunst her¬ 
haaldelijk terugkeert; het moment waarop alle hoop 
vervliegt. 
Krahé geeft in het boek niet alleen blijk van grote 
eruditie, maar ook van een enorme belezenheid. Het 
boek doordringt de Nederlandse lezer er nog eens 
goed van hoeveel er in het Engelse taalgebied op 
dit terrein is verschenen. Wie ook maar enigszins 
in literatuur is geïnteresseerd kan uit zijn hoofd 
reeds vele titels noemen: The tempest van Sha¬ 
kespeare, Gulliver’s travels van Jonathan Swift, Ro¬ 
binson Crusoe van Daniel Defoe, The rhyme of the 
ancient mariner van Samuel Taylor Coleridge, Trea¬ 
sure island van Robert Louis Stevenson, Moby Dick 
van Herman Melville en de talloze werken van 

Joseph Conrad. Honderden andere, merendeels ge¬ 
heel onbekende boeken passeren de revue, zonder 
dat de schrijver overigens vervalt in hinderlijke op¬ 
sommingen. Nederland kan daar toch niet veel meer 
tegenover stellen dan wat jongensboeken betreffen¬ 
de de zeventiende-eeuwse oorlogsvloot, de zeero¬ 
mans van Arthur van Schendel en Hollands glorie 
van Jan de Hartog. Opmerkelijk is bij vergelijking 
bijvoorbeeld de grote hoeveelheid literatuur over 
kapers en piraten in het Engelse taalgebied, een the¬ 
ma dat in Nederland vrijwel niet aan bod is geko¬ 
men. Het lijkt er op dat dergelijke boeken hier niet 
op prijs werden gesteld vanwege hun weinig op voe¬ 
dende karakter. Kennelijk stelde men liever het le¬ 
ven van Nederlandse zeventiende-eeuwse zeehelden 
‘ter navolging’ aan de jeugd ten voorbeeld. 
Krahé’s boek is een prachtig uitgegeven standaard¬ 
werk dat stellig een Engelse vertaling verdient, bij¬ 
voorbeeld in de vorm van een Penguin-uitgave. 

R.B. Prud’homme van Reine 

Werner Lahn, Die Kogge von Bremen. I. Bauteile 
und Bauablaufe. Schriften des Deutschen Schif- 
fahrtsmuseum, Band 30 (Hamburg: Ernst Kabel 
Verlag, 1992, 250 p., ill., 37 plans in doos, ISBN 
3-8225-0186-7). 
Tot in het begin van de jaren zestig had men maar 
een betrekkelijk vage en onvolledige voorstelling 
van een middeleeuwse kogge. Men kende ze uit ge¬ 
schreven bronnen en men beschikte over gestileer¬ 
de maar reliëfloze stadszegels, geschilderde minia¬ 
turen in handschriften en enkele schilderijen. Daar¬ 
op waren wel algemene kenmerken te zien, maar 
voor meer bijzonderheden bleef het meestal bij gis¬ 
sen en veronderstellen. 
In 1962 stootte men tijdens baggerwerken in de We- 
ser bij Bremen op een groot wrak. Nader onder¬ 
zoek en studie van vooral Dr. Siegfried Fliedner en 
Dr. Rosemarie Pohl-Weber, beiden van het Focke- 
museum te Bremen, wezen uit dat het wrak een kog¬ 
ge moest zijn. Samen met de vondst van de eerste 
Romeinse koopvaardijschepen en de resten van het 
oorlogsschip Mary Rose die in Engeland werden ge¬ 
vonden, de Vikingschepen van de Roskildefjord in 
Denemarken en het oorlogsschip Wasa in Stock¬ 
holm, werd de ontdekking van deze kogge één van 
de grote archeologische vondsten van de twintigste 
eeuw. De kogge bleek inderdaad het eerste in rede¬ 
lijk goede en vrij volledige staat verkerende wrak 
van een dergelijk middeleeuws schip te zijn. De goe¬ 
de staat was uiteraard betrekkelijk want in het ge¬ 
heel werden meer dan 2000 grotere en kleinere 
stukken bij elkaar gesprokkeld. Het lichten en be¬ 
waren van zo’n onverwachte vondst als dit grote 
schip en het restaureren daarvan, bracht heel wat 
financiële, technische en praktische problemen met 
zich. Uiteindelijk werd het wrakhout in het wat la- 
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ter in aanbouw zijnde Deutsches Schiffahrtsmu- 
seum te Bremerhaven ondergebracht. Daarvoor 
werden de bouwwerken van het museum ook aan¬ 
gepast. Toen kon een aanvang gemaakt worden met 
het bestuderen en plannen van de wederopbouw van 
het wrak. De vondst van het schip had toen reeds 
een aantal randstudies opgeleverd in verband met 
techniek, handels-, verkeers- en stadsgeschiedenis 
waardoor nieuwe bronnen aan het licht kwamen die 
het belang van de kogge onderstreepten. 
Men begon alle onderdelen meetkundig en foto- 
grammetrisch op te meten, te tekenen, te beschrij¬ 
ven en chemisch te behandelen met de bekende 
polyethyleenglycoloplossing. Ondertussen werden 
ze als een grote legpuzzel in elkaar gepast. Voor de 
wederopbouw werden de traditionele scheepsbouw- 
technieken gebruikt -zij het met mechanische 
werktuigen - en deze techniek bleek in probleem¬ 
gevallen ook naar de gewenste oplossing te leiden. 
Ontbrekende delen werden aan de hand van nog 
bestaande, gelijkwaardige stukken bijgemaakt en 
ingepast. Andere, zoals bijvoorbeeld het niet terug¬ 
gevonden roer, werden nieuw gemaakt. Daarvoor 
werd uiteraard teruggegrepen naar de bestaande 
bronnen. Eerst dan kon het schip volledig opgeme¬ 
ten en een plan getekend worden. Dat gebeurde tus¬ 
sen 1980 en 1989. 
In het boek wordt de hele operatie gedetailleerd be¬ 
schreven. Na de inleiding over de ontdekking van 
het schip en het belang van de koggevondst, volgt 
een uitgebreide chronologisch gerangschikte litera¬ 
tuurlijst (1963-1991) en een geografisch gerang¬ 
schikte lijst van studies over andere koggevondsten. 
De rest van het boek is geheel gewijd aan de be¬ 
schrijving van de wederopbouw van het wrak. De 
oorspronkelijk Duitse paragrafen worden telkens 
door een wat kortere Engelse vertaling gevolgd. Bij 
het boek is een Duits-Engelse lijst van technische 
koggetermen gevoegd en tevens een Duits-Engelse 
woordenlijst van de vaktermen, die op ieder blad 
van het plan voorkomen en per bladnummer ge¬ 
rangschikt zijn. In de algemene beschrijving wordt 
uitgelegd hoe men is te werk gegaan om alles op 
de juiste plaats te bevestigen. De beschrijving wordt 
met zwart-wit foto’s geïllustreerd. Daarbij moet wel 
rekening gehouden worden met het feit, dat de fo¬ 
to’s voor minder ingewijde belangstellenden soms 
moeilijk te lezen zijn. De bijschriften bij de illustra¬ 
ties zijn tweetalig Duits-Engels. In de beschrijven¬ 
de tekst zijn bepaalde onderdelen van de romp, 
zoals de huidplanken en andere, genummerd en op 
de plans zijn ze onder datzelfde nummer terug te 
vinden. Tevens wordt verwezen naar het bladnum¬ 
mer van het plan waar het betreffende onderdeel 
getekend, of in de constructie is ingepast. In drie 
lijsten (p. 172-249) worden bijzonderheden over 
respectievelijk de huidbeplanking (A), de buikstuk¬ 

ken, wrangen, boeg- en hekbanden, oplangers (B) 
en de binnenbeplanking en wegering (C) genoemd 
met hun plaats, de aard van het stuk, de afmetin¬ 
gen en de nageling. In de bijhorende noten wordt 
beschreven welke bewerking het stuk ondergaan 
heeft, welke kenmerken het vertoont met vermel¬ 
ding van het kalfaatwerk, de spijkers, nagels, half- 
houtjes, scheuren, herstellingen. 
De meeste van de 37 bladen werden getekend door 
Rita Schultze en Claudia Nord. Deze soms zeer 
ingewikkelde en moeilijk te tekenen plans zijn 
perfect uitgevoerd. Zij tonen heel duidelijk alle on¬ 
derdelen van het schip tot de spijkers toe. Re¬ 
constructies van niet oorspronkelijke huidplanken 
zijn gerasterd weergegeven. Alle tekeningen zijn niet 
op dezelfde schaal uitgevoerd. De reden is wel, dat 
bepaalde tekeningen te groot zouden worden. Som¬ 
mige zijn op schaal 1:10 getekend, andere op 1:20 
of op 1:50. Voor de gebruikers van de plans, zoals 
modelbouwers, zijn de tekeningen dus niet onmid¬ 
dellijk bruikbaar en zullen tot dezelfde schaal moe¬ 
ten herleid worden. Het is merkwaardig dat de 
tekeningen niet in de gebruikelijke volgorde zijn ge¬ 
nummerd. Gewoonlijk zijn het lijnenplan en het 
spantenbord de eerste. In dit geval zijn het de laatste 
en is de eerste tekening een volledig profiel van de 
romp. Daartussen zitten dan plans van een aantal 
bewerkte spanten, plangezichten, langsdoorsneden, 
plans van de inhouten, het achterkasteel, de kiel, 
de stevens, de kaapstander, het braadspit, enkele 
afzonderlijke onderdelen en de inventaris als het 
scheepstoilet en andere stukken. 
Bijzonderheden als de overgang van het gladboor- 
dig gelegde vlak en de overgang naar overnaads 
werk van de boorden was niet echt onbekend. De 
Vlaamse Blankenbergse schuiten, die al in de vijf¬ 
tiende eeuw worden afgebeeld, waren ook op die 
wijze gebouwd. De techniek om de overgang van 
gladboordig naar overnaads werk te verwezenlijken 
door middel van een haakse borsting, was wel een 
nieuw gegeven en werd afzonderlijk getekend. De¬ 
ze techniek werd bij latere vondsten aangehaald als 
één van de kenmerken om ze als eigen aan ‘kogge¬ 
achtige’ schepen te omschrijven. Of dat altijd op¬ 
gaat, valt te betwijfelen, want er zullen nog wel an¬ 
dere schepen dan koggen volgens deze techniek 
gebouwd zijn. Zoveel verschillende werkwijzen zul¬ 
len in de middeleeuwen toch niet bestaan hebben. 
Meteen is ook de constructie van een ‘doorbalkt’ 
schip en de hele bouwwijze en inrichting duidelijk 
geworden. Merkwaardig is ook de openvallende U- 
vorm van het grootspant. Over het algemeen werd 
vroeger aangenomen - steunend op de bekende 
iconografie — dat de kogge en andere zeeschepen 
logge, stompe bouwsels waren. Het blijkt nu dat 
de kogge een scherp en gepiekt voor- en achterschip 
had met vloeiende, geveegde lijnen en niet de eer- 
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der gedrongen vorm had van het soort schepen, dat 
het Matoramodel wordt verondersteld voor te stel¬ 
len. Bij nader inzien is dat misschien niet zo verba¬ 
zend. De Weser is toch niet zo ver verwijderd van 
de Deense wateren waar de wat oudere, scherp- 
gebouwde Skudelevschepen thuishoorden. 
Naar deze plans zijn al twee replica’s op schaal 1:1 
gebouwd waarmee ook gezeild wordt om de moge¬ 
lijkheden van het schip te onderzoeken. Waar¬ 
schijnlijk zal de beschrijving van de tuigage en de 
zeewaardigheid van het schip het thema van deel 
II vormen. Belangstellenden, die de kogge ‘in le¬ 
venden lijve’ willen zien, zullen noodgedwongen 
nog enkele jaren op hun honger moeten blijven. Het 
hele schip is ondergedompeld in een groot aqua¬ 
rium. Niettegenstaande de patrijspoorten in de 
wand is door de troebele conserveringsvloeistof 
maar weinig van het schip te zien. 
Het Deutsches Schiffahrtsmuseum heeft met deze 
publicatie in de roos geschoten. Het werk is een 
voorbeeld van ‘Gründlichkeit’, en een standaard¬ 
werk zoals weinig andere. Door de berging, de 
restauratie en de beschrijving van de kogge heeft 
het Deutsches Schiffahrtsmuseum en haar medewer¬ 
kers een groot hiaat in de kennis van de ontwikke¬ 
ling van de middeleeuwse scheepsbouw en scheep¬ 
vaart gevuld. . ,, _ , 

J. Van Beylen 

M.J. van Lieburg, Van Zeemanshospitaal tot 
Havenziekenhuis. De geschiedenis van de Stichting 
Havenziekenhuis en het Instituut van Tropische 
Ziekten te Rotterdam (Rotterdam: Erasmus Publi¬ 
shing, 1992, ill.). 
Jubilea en herdenkingen door bedrijven of instel¬ 
lingen zijn regelmatig aanleiding tot het vastleggen 
van hun geschiedenis. Soms is het resultaat van deze 
activiteit van belang voor de geschiedschrijving in 
het algemeen. Soms ook verschijnen er jubileum¬ 
boeken die het niveau van een (voorlichtings)bro- 
chure niet overstijgen of waarvan de hagiografische 
toon uit elk alinea opklinkt. 
Het in 1992 verschenen boek Van Zeemanshospi¬ 
taal tot Havenziekenhuis van de Amsterdamse 
hoogleraar medische geschiedenis M.J. van Lieburg 
is het een noch het ander. Het is een keurig vorm¬ 
gegeven en rijk geïllustreerd boek geworden, met 
een Engelse summary, een persoonsregister, een 
voor- en nawoord (dit laatste geschreven door de 
directeur-geneesheer) en bijlagen met alle namen 
van bestuurderen en medische staf uit heden en ver¬ 
leden. De opdrachtgever, de Stichting Vrienden van 
het Havenziekenhuis, kan de publicatie dan zeker 
óók hanteren als instrument voor de public relations 
van dit opmerkelijke ziekenhuis. Maar als geschied¬ 
schrijving is het toch vooral wat Van Lieburg ver¬ 
telt over de voorgeschiedenis en de totstandko¬ 

ming van het Havenziekenhuis, wat ons boeit. De 
voorgeschiedenis van het Havenziekenhuis zoals die 
in Van Lieburgs boek is beschreven is een lange 
historie van weinig doortastende overheden, veel pa¬ 
pieren plannen, achterhaalde visies, en van ruzies 
tussen Amsterdam en Rotterdam... 
Zieke zeelieden kregen in Rotterdam letterlijk eeu¬ 
wenlang geen voet aan wal. Verordeningen dwon¬ 
gen hen al in de achttiende eeuw in de ziekenboeg 
te blijven. Deze situatie duurde tot aan het begin 
van de twintigste eeuw. Toen ontstond een wat soe¬ 
peler beleid. Er was echter weinig plaats in de 
bestaande Rotterdamse hospitalen. Niet alleen voor 
zeelieden, maar ook voor havenarbeiders, die on¬ 
der invloed van de mechanisering van het haven¬ 
bedrijf steeds meer kampen met ongevallen. 
Uiteindelijk leidde een samenwerking tussen Rot¬ 
terdamse havenbaronnen, organisaties van havenar¬ 
beiders en Leidse medici tot het bijeenbrengen van 
de benodigde fondsen voor de opening van het Ha¬ 
venziekenhuis. De Gemeente Rotterdam evenals de 
Rijksoverheid lieten het daarbij genadeloos 
afweten. 
Al vanaf de eeuwwisseling bepleitten diverse medi¬ 
ci de oprichting van een Instituut voor Tropische 
Geneeskunde met een kliniek waar ook zeelieden 
zouden kunnen worden behandeld. In 1907 ver¬ 
enigden zij zich in de Nederlandse Vereeniging voor 
Tropische Geneeskunde. Al spoedig ontstond er 
strijd tussen Amsterdamse en Leidse medici over 
de vestigingsplaats van een dergelijk instituut. De 
minister van Koloniën, zo schrijft Van Lieburg op 
diverse plaatsen, gaf voor de studie en behandeling 
van tropische ziekten de voorkeur aan Amsterdam 
en Batavia. Hoe het volgens de minister met Rot¬ 
terdamse zeelieden moest, wordt in Van Lieburgs 
publikatie niet duidelijk. Jammer genoeg gaat de 
auteur niet nader op deze ministeriële hardnekkig¬ 
heid in. Of hij hier in bijvoorbeeld departementale 
archieven naar gespeurd heeft valt niet na te gaan, 
aangezien Van Lieburg er voor koos geen enkele 
bronverwijzing in zijn boek op te nemen. In dit ge¬ 
val wreekt zich zo’n keuze. 
Treffend voor achterhaalde visies en ambtelijke 
traagheid is Van Lieburgs relaas over de behande¬ 
ling van het quarantaine-probleem. In de negentien¬ 
de eeuw raakte men steeds meer beducht voor 
epidemieën. Na 1877 was volgens de quarantaine- 
wet ook Rotterdam verplicht voor lijders aan on¬ 
der meer pokken, cholera en pest quarantaine- 
stations in te richten. Eerst tegen 1900 werden met 
dit doel in het havengebied diverse houten barak¬ 
ken geplaats. Of en hoeveel zeelieden hier ooit in 
quarantaine zijn gehouden, vermeldt Van Lieburg 
helaas niet. Dat doet hij wel in zijn beschrijving van 
het in 1934 geopende, moderne stenen Rotterdam¬ 
se quarantaine-station op de Heyplaat in Rotter- 
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dam-Zuid. In het ruim dertigjarig bestaan van dit 
station, is er slechts één zeeman verpleegd. De tijd 
van (tropische) epidemieën was blijkbaar al achter 
de rug toen Rotterdam tot de bouw van dit station 
besloot. 
De passages over het Havenziekenhuis in oorlogstijd 
(drie bladzijden) steken inhoudelijk en qua lengte 
wat magertjes af. Ik had hier wel wat meer over wil¬ 
len horen. Van Lieburg beroept zich op het ontbre¬ 
ken van bronnenmateriaal, maar maakt ons wel 
nieuwsgierig met suggesties over het ziekenhuis als 
onderduikadres. Ik maak me sterk dat bijvoorbeeld 
via de methode van oral-history er in het Rotter¬ 
damse niet meer te halen zou zijn geweest. Ik had 
hiervoor graag wat minder opsommingen willen le¬ 
zen over al de medici die de laatste vijftig jaar op 
de diverse afdelingen hebben rondgelopen en over 
al de nieuwe ziektebeelden die door hen zijn vast¬ 
gesteld. Vooral het tweede deel van deze geschied¬ 
schrijving blinkt hierin uit en is dodelijk saai van 
inhoud. In dit gedeelte -- bijna één derde van het 
boek — wordt de naoorlogse periode van het Ha¬ 
venziekenhuis tot in 1992 geschetst. De ‘hoofdlij¬ 
nen en hoofdmomenten’ zoals Van Lieburg zijn 
geschiedschrijving zelf aanduiai, zijn in dit deel wel 
wat vaak detaillijnen geworden. Samenvattend zou 
een wat bredere blik op de context van de geschie¬ 
denis van het Havenziekenhuis niet alleen tot een 
andere bronnenbehandeling hebben geleid, maar 
ook voor niet direct betrokkenen een interessanter 
publikatie hebben opgeleverd. „ . , 

P. Reinders 

David Loades, The Tudor Navy. An Administrative, 
Political and Military History (Aldershot: Scolar 
Press, 1992, 317 p., ISBN 0-85967-922-5). 
Over de bedoeling van het boek van David Loads, 
hoogleraar aan de universiteit van Wales te Bargor, 
kan geen misverstand bestaan: hij wil de geschie¬ 
denis van de Engelse marine ten tijde van de Tu¬ 
dors behandelen in administratieve, politieke en 
militaire context. Daarmee laat hij de traditionele 
marinegeschiedenis voor wat ze is. De Engelse zee¬ 
vaart, de technische ontwikkelingen van schepen en 
wapens en de juridische aspecten van de admirali¬ 
teit blijven nadrukkelijk op de achtergrond. Loa¬ 
des beschouwt de marine als een aspect van de staat, 
die in de zestiende eeuw tot wasdom komt. 
Over de marine van de Tudors bestond nog geen 
alomvattende monografie. De bestaande literatuur 
beperkt zich tot algemene overzichtswerken die met 
name aan het einde van de vorige eeuw verschenen 
en tot, van meer recente datum, boeken en artike¬ 
len over bepaalde aspecten van de marine. Zo 
mochten met name de Armada, de laagste jaren van 
de regeerperiode van Hendrik VIII en de eerste van 
Elizabeth I zich in relatief grote belangstelling van 

historici verheugen. Hieruit is de indruk ontstaan 
dat de marine van Engeland in de zestiende eeuw 
met horten en stoten tot ontwikkeling kwam. Loa¬ 
des neemt de gehele zestiende eeuw voor zijn reke¬ 
ning en komt tot het beeld van een meer even¬ 
wichtige groei van de marine, die zich alleen in 
perioden van oorlog versnelde. 
Algemeen bekend is dat Hendrik VIII een grote in¬ 
teresse aan de dag legde voor de marine. Het is niet 
toevallig dat gedurende zijn regeerperiode een per¬ 
manente oorlogsvloot wordt gecreëerd. Toch had 
reeds zijn vader, Hendrik VII, de bouw van eigen 
oorlogsschepen gestimuleerd en de basis voor een 
verder uit te bouwen marine-administratie gelegd. 
De periode tot 1547 wordt gekenmerkt door een re¬ 
gelmatige groei in aantallen schepen wat leidt tot 
de aanleg van marinebases, werven en dokken en 
het opstellen van programma’s voor herstel en be¬ 
houd van de reeds in de vaart zijnde schepen. 
Na 1547 is de administratieve structuur van de ma¬ 
rine een feit en blijft de omvang van de vloot min 
of meer constant. De nadruk komt dan te liggen 
op de efficiënte aanwending van de beschikbare 
middelen. De oorlogsschepen worden door Eliza¬ 
beth I ook ingezet bij handelsmissies buiten Euro¬ 
pese wateren. In de strijd met Spanje kan de Engelse 
overzeese handel het niet zonder de steun van de 
marine stellen. De activiteiten van Engelse kapers 
tijdens de oorlog met Spanje leidt verder tot het ge¬ 
heel nieuwe strategische concept van blokkade. 
Door de bevoorrading op zee van grote schepen 
kwam deze strategie rond het begin van de zeven¬ 
tiende eeuw binnen het bereik der mogelijkheden. 
The Tudor navy is een uiterst degelijk en overtui¬ 
gend boek. Het is gebaseerd op diepgaand archief¬ 
onderzoek dat veel nieuwe feiten heeft opgeleverd. 
De overvloed aan details en met name het omvang¬ 
rijke, in de tekst verwerkte cijfermateriaal doen ech¬ 
ter enigszins afbreuk aan het betoog en de lees¬ 
baarheid. Door meer afstand te nemen van het ar¬ 
chiefmateriaal en door de kwantitatieve gegevens 
onder te brengen in tabellen had dit euvel kunnen 
worden ondervangen. Het is niettemin een werk van 
fundamenteel belang voor de zestiende-eeuwse ma¬ 
ritieme geschiedenis van Engeland en Noordwest 
Europa. Het kan als aanzet fungeren voor verder 
onderzoek, bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in 
de Nederlanden. , ... , . 

L.H.J. Sicking 

Ph. Masson en M. Vergé-Franceschi (eds.), La 
France et la mer au siècle des grandes découvertes 
(Parijs: Tallandier, 1993, 391 p., ISBN 2-235- 
02112-3). 
Nu het Columbusjaar voorbij is en de stroom van 
publikaties over 1492 afneemt, verschijnt een bun¬ 
del over maritiem Frankrijk in de zestiende eeuw. 
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Tweeëntwintig auteurs proberen antwoord te geven 
op de vraag welke rol Frankrijk in wetenschappe¬ 
lijk, economisch, strategisch en sociaal opzicht heeft 
gespeeld in de veranderingen die het gevolg waren 
van de ontdekking van de Nieuwe Wereld. 
De basis voor een Franse rol in het grote maritie¬ 
me avontuur van de Nieuwe Tijd werd in de twee¬ 
de helft van de vijftiende eeuw gelegd. In de mid¬ 
deleeuwen was Frankrijk een continentaal land bij 
uitstek. Dit veranderde toen achtereenvolgens Guy- 
enne (1453), de Provence (1481) en Bretagne (1491) 
aan het koninkrijk werden toegevoegd. Met deze 
gebiedsuitbreidingen kreeg Frankrijk er vele kilo¬ 
meters kustlijn bij en namen de maritieme belan¬ 
gen en mogelijkheden van het land navenant toe. 
De Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee la¬ 
gen voortaan open voor Franse zeevaarders. 
De bundel is voorzien van een algemene inleiding 
en conclusie en is verder opgebouwd uit vier delen: 
bronnen voor de maritieme geschiedenis, havens, 
mensen en documenten. In het eerste deel zijn arti¬ 
kelen over scheepsbouw, maritieme literatuur, or¬ 
donnanties van de marine en maritiem jargon 
opgenomen. Daarmee is dit gedeelte van het boek 
het minst leesbare: met uitzondering van het arti¬ 
kel over scheepsbouw (Eric Rieth) gaat het om wei¬ 
nig meer dan aaneengeschreven opsommingen van 
boektitels, ordonnanties en begrippen die voor de 
geïnteresseerde leek onverteerbaar zijn. 
Het onderdeel ‘havens’ bevat twee algemene bijdra¬ 
gen: Michel Mollat du Jourdin over de Normandi- 
sche havens en Alain Boulaire over Bretagne. 
Aparte stukken zijn geschreven over Nantes, Bay¬ 
onne, La Rochelle en Boulogne. Het artikel van 
Jean Meyer over Nantes brengt de ontwikkeling van 
de havenstad in demografisch en geografisch op¬ 
zicht in verband met de ontwikkelingen in de an¬ 
dere Franse havensteden aan de Atlantische kust en 
maakt bij gebrek aan zestiende-eeuwse bronnen 
over deze stad een gewaagde maar interessante 
sprong naar Duitsland door de relatie die Nantes 
via de Loire heeft met het achterland te vergelij¬ 
ken met Bremen in het bekken van de Weser. 
Redacteur Vergé-Franceschi opent het derde deel, 
‘Les hommes’, met een bijdrage over dertien land¬ 
rotten, zoals hij de admiraals van Frankrijk in de 
periode 1492-1593 aanduidt. De pogingen van de 
Franse admiraal om zijn bevoegdheden ten koste 
van de admiraals van Guyenne, de Provence en Bre¬ 
tagne tot het hele Franse kustgebied uit te breiden 
staan hierin centraal. Drie artikelen behandelen de 
Franse bijdrage aan de ontdekking van Amerika. 
Zij vormen veeleer de neerslag van de huidige stand 
van onderzoek dan dat zij wezenlijk nieuwe inzich¬ 
ten bieden. De reizen van de Normandiërs Paulmier 
de Gonneville (Brazilië 1504) en Jacques Cartier 
(Newfoundland 1534-1535, 1541), de expedities van 

de Italiaanse broers Verrazano in opdracht van ko- 
ning Frans I (1524-1529) alsmede die van Nicolas 
Durand de Villegagnon (Brazilië 1555) passeren de 
revue. Van al deze reizen hebben alleen die naar 
Canada uiteindelijk tot Franse kolonisatie geleid. 
Het laatste deel van de bundel kent de grootste va¬ 
riatie. Het enige dat de bijdragen gemeen hebben, 
is dat ze uitgaan van een of meer documenten. De 
aansluiting van de Provence bij Frankrijk wordt be¬ 
schreven aan de hand van het werk van de Proven- 
faalse historicus Peiresc (1580-1637). De kaapvaart 
in de Middellandse Zee is het onderwerp van een 
aantal gepubliceerde brieven afkomstig uit het ge¬ 
meentearchief van Arles. Philippe Mannevilles ar¬ 
tikel over de stichting en eerste ontwikkeling van 
Le Havre hadden we eerder in het deel over havens 
verwacht. 
La France et la mer au siècle des grandes décou- 
vertes geeft een kaleidoscopisch beeld van een groot 
continentaal land dat in de zestiende eeuw zijn en¬ 
tree maakt op het toneel van de wereldzeeën. De 
grote verscheidenheid aan onderwerpen heeft voor- 
en nadelen. Om met het laatste te beginnen: de 
meeste bijdragen blijven door hun geringe omvang 
noodgedwongen oppervlakkig; aan analyse komt 
men - op een enkele uitzondering na - niet toe. De 
lezer maakt daarentegen kennis met vele aspecten 
van de zeegeschiedenis van de zestiende eeuw. Bo¬ 
vendien worden de ongekende mogelijkheden voor 
verder onderzoek duidelijk. Het boek is dan ook 
in de eerste plaats van belang voor specialisten, in 
casu maritiem-historici, in tegenstelling tot hetgeen 
de algemene titel doet vermoeden. Een jaartallen- 
lijst en indices op plaats-, persoons- en scheepsna¬ 
men completeren de bundel. , ,, , _. ,. 

L.H.J. Sicking 

Jan Parmentier, De Holle Compagnie, Smokkel en 
legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Ben¬ 
galen, ca. 1720-1744 (Hilversum: Verloren, 1992 
(Zeven Provinciën Reeks, deel 4), 96 p., ill.). 
During the seventeenth and the eighteenth centu¬ 
ries, the bulk of the intercontinental trade between 
Europe and Asia was carried on by the English and 
the Dutch East India Companies — the two giant 
chartered monopoly trading companies of the pe¬ 
riod. It is, therefore, not surprising that the litera¬ 
ture dealing with this trade in the overall framework 
of the expansion of Europe is dominated by stu¬ 
dies pertaining to these two companies. It is ne¬ 
vertheless important to realize that in addition to 
the English and the Dutch, there was the French 
East India Company which had emerged as a close 
third during the second and the third quarters of 
the eighteenth century, besides a whole host of the 
so-called minor companies engaged in this trade. 
These included, among others, the Danish East 
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India Company chartered in 1616, the Ostend Com¬ 
pany founded in 1722 and the Swedish East India 
Company established in 1731. The late Holden Fur- 
ber was the first major historian to draw attention 
tot the minor companies and emphasize the fact that 
many of them were no more than ‘covers’ for 
groups of merchants of various nationalities come 
together to get around the monopoly privileges of 
the great East India Companies. In the absence of 
definitive and detailed work on most of these com¬ 
panies, however, Furber was able only to sketch the 
barest outlines of the commercial activities of the¬ 
se companies. 
In respect of the Ostend Company, this lacuna has 
now been filled to an important extent by the slim 
volume produced by Jan Parmentier. The Ostend 
Company, which was a conglomerate of Dutch, 
Irish, Danish and Flemish interloping interests, was 
chartered by the Habsburg Emperor Charles VI at 
Vienna in 1722, though voyages to the East had 
been organized by this group from as early as 1713 
when Austrian administration had been established 
in the Netherlands. The group had established a fac¬ 
tory at Kovilam, a few miles south of Madras, in 
1719. But most of its activities were concentrated 
in Bengal, which is the region taken up by Parmen¬ 
tier. The strength of the book lies not so much in 
a description or analysis of the trading activities car¬ 
ried on in the region on the account of the Compa¬ 
ny, which in any case did not amount to very much, 
but in an analysis of related dimensions of the 
Ostenders’ presence in Bengal. Parmentier brings 
out in sharp relief the problems the Ostenders had 
to face in getting a formal permission to trade in 
the province, which ordinarily should have been a 
routine affair. The explanation was the substanti¬ 
ve and sustained opposition of both the English and 
the Dutch to the entry of a new competitor in the 
lucrative trade of the region. The English-Dutch co¬ 
alition went to the extent of offering a bribe of 
Rs. 200,000 to the faujdar of Hugh to keep the 
Ostenders out. In 1727, just before the permission 
to trade was finally received, the English even 
sought to bring the Ostenders into disrepute by ha¬ 
ving a Bengali village set on fire by a party of their 
own soldiers carrying the Habsburg Emperor’s flag 
and shouting ‘Long live the Emperor, we are Ger¬ 
mans’! A failure of the efforts in Bengal did not 
prevent the coalition from operating in Europe. 
Through their respective governments, pressure was 
brought to bear on the Emperor to have the Ostend 
Company withdrawn. Since the Emperor needed 
the Anglo-Dutch support against Spain to secure 
for his daughter, Maria Theresia, the succession to 
all his dominions, the strategy worked. The Ostend 
Company was suspended in 1727 and abolished in 
1731. 

Following the suspension of the Company, the Di¬ 
rectors in Antwerp decided to continue in business 
by operating under foreign flags, and a small 
amount of inter-continental trade continued to be 
conducted. Between 1726 and 1730, the Ostenders 
also engaged in a certain amount of intra-Asian tra¬ 
de from Bengal. This was done on the account of 
the Company, often in partnership with private 
English merchants. These ventures were usually not 
particularly profitable and, indeed, often involved 
a loss. But they were instrumental in making senior 
employees of the Company also participate in them. 
In the ultimate analysis, it was such participation 
that enabled the Ostenders to maintain their facto¬ 
ry in Bengal for as many as thirteen years after the 
formal abolition of the Company in 1731. The key 
figure in this was Francois de Schonamille, an Ant¬ 
werp merchant who had served the Company for 
many years and who had been appointed governor 
after Alexander Hume had deserted to the English 
in December 1730. Schonamille engaged in a fair 
amount of private trade on his own account, often 
in collaboration with other important private 
European traders operating in Bengal at the time. 
These included the chiefs of the French and the 
Dutch East India companies in Bengal, Joseph 
Francois Dupleix and Jan Albert Sichterman respec¬ 
tively. The inter-connections between Schonamil- 
le’s ventures and those of Dupleix and Sichterman, 
particularly the former, provide in some sense the 
high point of Parmentier’s account. 
Within the space of less than a hundred pages, Par¬ 
mentier has done a commendable job in an hither¬ 
to unexplored area. The book is clearly written and 
is highly readable. All those interested in the field 
would find it useful. _ _ , 

Om Prakash 

R.B. Prud’homme van Reine e.a., Ter navolging. 
Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool 
voor de Zeevaart, Jaarboek 1992 Vereeniging 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum 
Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum 
Amsterdam (Zutphen: Walburg Pers, 1992, 200 p., 
ill., ISBN 90611-820-0). 
‘Moge deze catalogus de lezer duidelijk maken dat 
de collectie van het Vaderlandsch Fonds een scheep¬ 
vaartmuseum in het klein vormt, dat ten volle waard 
is in het grote Scheepvaartmuseum te worden op¬ 
genomen’: zo eindigt de inleiding van de catalogus 
Ter navolging, tevens het Jaarboek 1992 van het 
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. Die 
wens wordt ten volle gerechtvaardigd door de 199 
goed gedocumenteerde pagina’s die de catalogus 
telt, bestrijkend een totaal van 167 catalogusnum¬ 
mers. Het is vooral de gemiddelde kwaliteit van de 
stukken die de lezer treft, alsook de expertise die 

67 



bij de behandeling der voorwerpen wordt gede¬ 
monstreerd. 
Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s 
Lands Zeedienst werd in 1781 in de overwinnings¬ 
roes na de slag bij Doggersbank opgericht, en sticht¬ 
te op zijn beurt vier jaar later de Kweekschool voor 
de Zeevaart in haar behuizing aan de huidige Prins 
Hendrikkade te Amsterdam. De direkte betrokken¬ 
heid van zeehelden als Zoutman en Van Kinsber- 
gen bij de totstandkoming van dit instituut heeft 
niet alleen garant gestaan voor haar succes als leer¬ 
school voor generaties marine- en koopvaardij - 
officieren, maar ook belangrijk bijgedragen aan de 
vorming van een belangrijke nautische collectie. De 
verzameling telt een respectabel aantal absolute 
topstukken, waarop menig museum jaloers mag 
zijn. In een aantal inleidende hoofdstukken zet Ro¬ 
nald Prud’homme van Reine de groei en de geschie¬ 
denis van de collectie tot in detail uiteen, waarna 
overgegaan wordt tot een systematische behande¬ 
ling der collectie-onderdelen. Achtereenvolgens 
worden behandeld de schilderijen, prenten en te¬ 
keningen, beeldhouwwerken, penningen, eretekens 
en relieken, scheepsmodellen, nautische instrumen¬ 
ten, geschut, de bibliotheek en een rubriekje di¬ 
versen. 
Het strekt Prud’homme van Reine tot eer dat hij 
zich, als historicus, in de meer kunsthistorische on¬ 
derwerpen op het hoogste niveau weet te handha¬ 
ven. In deze hoeft de catalogus het voor geen enkel 
in kunsthistorische kringen geproduceerd werk on¬ 
der te doen. Prud’homme van Reine voelt zich blijk¬ 
baar ook niet beperkt door onderwerp of periode, 
maar geeft blijk van een eruditie, overzicht en vin¬ 
dingrijkheid die men zelden in het museum-vak- 
gebied aantreft. Voor een aantal belangrijke stuk¬ 
ken, zoals De Verwer’s Beleg van La Rochelle en 
Willem van de Velde’s De Slag bij Nieuwpoort, 
heeft zijn niet aflatende onderzoeksdrift verrassende 
nieuwe inzichten en belangrijk historisch bewijsma¬ 
teriaal opgeleverd. Juist zijn nautisch-historische 
achtergrond verleent zijn bijdragen een belangrij¬ 
ke meerwaarde. Zijn incidenteel archaïsch taalge¬ 
bruik, vast opgelopen door tè intensief bronnen¬ 
onderzoek, mag hem vergeven worden. 
Prud’homme van Reine heeft het merendeel der 
hierboven genoemde catalogusonderdelen voor zijn 
rekening genomen. Een aantal rubrieken is toever¬ 
trouwd aan andere specialisten. Zo behandelt Henk 
Dessens de scheepsmodellen, W. Mörzer Bruyns de 
nautische instrumenten, en J.P. Puype het geschut 
en de blanke wapens, die bij de eretekens zijn on¬ 
dergebracht. Het resultaat is dan ook een door¬ 
wrochte wetenschappelijke catalogus, die door een 
goede leesbaarheid en prettige vormgeving ook voor 
de leek uiterst toegankelijk is gebleven. 
Het is jammer dat dit standaardwerk enige schoon¬ 

heidsfoutjes heeft. De toepassing van de beschrij¬ 
vingstechniek die in de inleiding wordt uitgelegd, 
is per auteur toch merkelijk verschillend; de eindre¬ 
dactie had dit wat meer kunnen stroomlijnen. Over¬ 
al is gestreefd naar de plaatsing van een foto bij een 
beschrijving, en op die plaatsen waar dat niet ge¬ 
beurd is, wordt dat als een gemis ervaren. Ronduit 
irritant en nodeloos ingewikkeld is de ordening der 
noten per catalogusnummer aan het einde van ie¬ 
dere rubriek: wat is er toch verkeerd met de een¬ 
voudige oude voet- of eindnoten? De nummering 
is verwarrend en de plaatsing aan het eind van ie¬ 
der hoofdstuk levert nodeloos veel geblader op. Het 
is overigens niet geheel duidelijk waarom in het ge¬ 
val der nautische instrumenten van dit systeem is 
afgeweken. Ook kan men enige haast in de afwer¬ 
king van het werk lezen in slordigheidsfoutjes als 
inkonsekwente bibliografische verwijzingen, bijv. 
‘Davids, Zeewezen’, bij de nautische instrumenten 
als noot 12, wordt twee noten later vermeld als ‘Da¬ 
vids, Zeewezen en wetenschap’. Al met al kleinig¬ 
heden, ongetwijfeld erin geslopen door de merkbare 
haast waarmee het werk is afgeleverd, maar die aan 
de netto kwaliteit ervan weinig afbreuk doen. 

Alan Lemmers 

R. Raben en H. Spijkerman (ed.), De archieven van 
de Verenigde Oostindische Compagnie. The Archi¬ 
ves of the Dutch East India Company (1602-1795). 
Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling (’s-Graven- 
hage: SDU Uitgeverij, 1992, 555 p., ill., krt., ISBN 
90-12-080126). 
Over gebrek aan belangstelling heeft de Verenigde 
Oostindische Compagnie de afgelopen decennia niet 
te klagen gehad. Er zijn inmiddels legio publicaties 
over de compagnie verschenen, waaronder enige 
monumentale studies. Dat er zo’n twee eeuwen na 
het ter ziele gaan van de compagnie, veel en vooral 
ook zo veelzijdig over haar gepubliceerd kan wor¬ 
den, heeft alles te maken met het bewaard geble¬ 
ven omvangrijke, 1277 strekkende meter VOC- 
archief. Branden of andere rampspoed, waardoor 
enigszins vergelijkbare archieven als die van de ad¬ 
miraliteiten grotendeels verloren zijn gegaan, bleef 
de papieren VOC-nalatenschap gelukkig bespaard. 
In 1856 begon het departement van Koloniën - de 
erfgenaam van de compagnie- met het overdra¬ 
gen van VOC-archieven aan het rijksarchief in Den 
Haag. Vervolgens hield een hele reeks archivaris¬ 
sen onder wie J.K.J. de Jonge, H.T. Colenbran- 
der en J. de Hullu, zich bezig met het ontsluiten 
van deze rijke bron. De laatste in de rij was rijks¬ 
archivaris mevrouw M.A.P. Meilink-Roelofsz. 
Haar inventaris was in 1963 gereed. Sindsdien heb¬ 
ben vele historici en andere geïnteresseerden gebruik 
gemaakt van deze getypte inventaris. Een nadeel 
was dat hij alleen geraadpleegd kon worden op de 
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studiezaal van het Algemeen Rijksarchief (ARA). 
Maar daaraan is met de uitgave van dit kloeke boek¬ 
werk een einde gekomen. 
De gepubliceerde inventaris is veel handzamer dan 
zijn getypte voorganger die uit een flink aantal losse 
delen bestond. Door gebruik te maken van een grote 
bladspiegel, verschillende lettergroottes en pagina’s 
van A4-formaat kon de hoeveelheid bladzijden fors 
gereduceerd worden en het aantal banden terugge¬ 
bracht worden tot één. 
Aan de eigenlijke inventaris gaat een Engelstalige 
inleiding vooraf. Hiermee wordt de toenemende 
stroom buitenlanders die de VOC-archieven (wil¬ 
len) raadplegen, op zijn wenken bediend. De inlei¬ 
ding -in het voorwoord ‘introduction’ genoemd 
maar in de inhoudsopgave ‘history and manual’ - 
is opvallend uitgebreid. De lezer krijgt eerst vijf ar¬ 
tikelen voorgeschoteld waarin diverse aspecten van 
de VOC aan bod komen, van haar organisatiestruc¬ 
tuur in Nederland en Azië tot en met de voor de 
VOC vervaardigde structuur in Nederland en Azië 
tot en met de voor de VOC vervaardigde landkaar¬ 
ten en tekeningen aan toe. Naast aandacht voor de 
vorming en inhoud van de in Den Haag berusten¬ 
de VOC-archieven wordt ook stilgestaan bij aan de 
compagnie verwante archieven in Nederland en in 
het buitenland. 
De als hoofdstukken gepresenteerde inleidende ar¬ 
tikelen zijn geschreven door aan het ARA verbon¬ 
den archivarissen en van de Leidse Universiteit 
afkomstige historici die dankzij hun (promotie-)on- 
derzoek zeer goed thuis zijn geraakt in de VOC- 
archieven. Het resultaat is er naar. Het zijn kundi¬ 
ge verhandelingen geworden, en zij vormen teza¬ 
men met de daaropvolgende appendices (waarin 
ondermeer de inhoud van bepaalde archiefstukken 
schematisch wordt weergegeven) en literatuurlijst 
(uitgesplitst naar landen en regio’s waar de VOC 
was gevestigd) een nuttige handleiding voor de ge¬ 
bruiker. Het nuttige is hier trouwens met het aan¬ 
gename verenigd want dit deel van het boek is 
geïllustreerd. Helaas betreft het uitsluitend zwart¬ 
wit foto’s waardoor de zeggingskracht of schoon¬ 
heid van sommige afbeeldingen verloren gaat. 
Het tweede deel van het boekwerk bestaat uit de 
inventaris: een lijst van bijna 15000 genummerde 
en beschreven archiefstukken. De door mevrouw 
Meilink-Roelofsz aangebrachte ordening bleef ge¬ 
handhaafd. Alleen het aantal subrubrieken werd 
drastisch verkleind, hetgeen de overzichtelijkheid 
ten goede kwam. De inhoudsopgave op de inven¬ 
taris van de VOC-archieven weerspiegelt dit; zij is 
kort en bondig. De inventaris is gebruikersvriende¬ 
lijk en laat zich prettig lezen door een rustige con¬ 
sequente lay-out. 
Op de inventaris volgt een concordantie waarin een 
oude vóór 1963 op het ARA gebruikte nummering 

wordt omgezet in die van dr. Meilink-Roelofsz. 
Daarna rest de index. Het eerste deel van het boek 
- ‘the introductory section’ - heeft overigens een 
eigen index. De afsluitende index op de namen van 
personen, schepen, plaatsen en instellingen die in 
de inventaris genoemd worden, is uiteraard een han¬ 
dig hulpmiddel, al vraag ik mij af waarom niet 
wordt aangegeven dat bijvoorbeeld Patani en Pat- 
tani één en dezelfde plaats is. Maar dit is slechts 
kritiek in de marge. 
Hoewel de aanschafprijs van het boek niet gering 
is, en men voor het raadplegen van de archiefstuk¬ 
ken nog steeds naar Den Haag zal moeten afreizen, 
kan niet anders geconcludeerd worden dan dat het 
ARA met het in druk laten verschijnen van deze 
inventaris zowel de doorgewinterde als beginnen¬ 
de onderzoeker van de VOC of van de gebieden 
waar deze onderneming ooit een vestiging heeft be¬ 
zeten, een zeer goede dienst heeft bewezen. 

Marc A. van Alphen 

D. Roos, Zeeuwen en de Westindische Compagnie 
(Hulst: Van Geyt productions, 1992, 134 p., ill., 
ISBN 90-5327-040-X). 
Een gemiste kans, dat was de indruk die er over 
bleef na het lezen van Zeeuwen en de Westindische 
Compagnie. Het boek verschaft geen nieuwe inzich¬ 
ten en veel mythen en fabels met betrekking tot Zee¬ 
land en de West blijven bestaan. Het grote aantal 
details is aardig, maar dit komt de structuur niet 
ten goede. 
Eén van de belangrijkste thema’s van het boek is 
de Amsterdams-Zeeuwse controverse. In verschil¬ 
lende opzichten is dit een verkeerd en misplaatst uit¬ 
gangspunt. Het gaat niet om Zeeuwse belangen, 
maar om de belangen van een aantal steden, voor¬ 
al Middelburg en Vlissingen, die in het gewest Zee¬ 
land liggen. Er bestaat niet iets als een algemeen 
Zeeuws belang. Juist omdat Vlissingen en Middel¬ 
burg betrokken waren bij handel en scheepvaart za¬ 
ten deze steden vaak op één lijn met Amsterdam 
wat betreft de ‘zeezaken’. Natuurlijk waren er ook 
tegenstellingen. Amsterdam was vooral betrokken 
bij de handel op de Oostzee, het Iberisch schierei¬ 
land en de Middellandse Zee. De Walcherse steden 
hadden meer belang bij de handel op Engeland, 
Schotland en Frankrijk. In tijden van oorlog kon 
er tussen Amsterdam en de Zeeuwse steden een 
woordenwisseling ontstaan over welke vloten er be¬ 
schermd moesten worden: die naar Frankrijk of die 
naar de Oostzee. Of de Zeeuwen meer betrokken 
waren bij de vaart op de West dan de Hollanders 
valt te betwijfelen. Hét produkt waar de Nederlan¬ 
ders begin zeventiende eeuw in geïnteresseerd 
waren, was zout. Met name Hollandse schepen 
haalden het zout bij Punta de Araya aan de Vene¬ 
zolaanse kust, Zeeuwse schepen kwamen daar maar 
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mondjesmaat. In Zeeland was de behoefte aan zout 
gering. Aan het begin van de Opstand was de eens 
zo bloeiende zoutnering ingestort. 
De kernactiviteiten van de WIC waren: kaapvaart 
en handel drijven. Hoewel al in de jaren dertig par¬ 
ticuliere kapers in het Caribische gebied actief wa¬ 
ren, vond de meeste particuliere kaapvaart nog in 
Europese wateren plaats. Pas in de loop van de ja¬ 
ren veertig werd de Westindische kaapvaart een par¬ 
ticuliere aangelegenheid toen de Compagnie niet 
meer in staat was voldoende schepen uit te rusten. 
Deze particuliere kaapvaart was in hoofdzaak een 
Zeeuwse aangelegenheid waarbij enige tientallen 
schepen betrokken waren. Het belangrijkste gebied 
waarop de Compagnie handel dreef was Brazilië. 
Elke kamer (de WIC bestond uit vijf kamers) mocht 
bij toerbeurt een vastgesteld aantal schepen naar de¬ 
ze kolonie uitrusten. Toen aan het begin van de ja¬ 
ren dertig een discussie gevoerd werd of het 
scheepvaartverkeer op deze kolonie ook opengesteld 
mocht worden voor niet-compagnie schepen, wa¬ 
ren de Zeeuwse bewindhebbers hierop tegen. Niet 
omdat dit ten koste zou gaan van de Zeeuwse kaap¬ 
vaart, zoals Roos ten onrechte meent, maar omdat 
in Zeeland terecht de angst bestond dat de Zeeuw¬ 
se betrokkenheid op deze vaart veel minder zou 
worden dan het aandeel wat ze nu hadden via de 
kamer. Gevreesd werd dat met name de Amster¬ 
dammers de Zeeuwen zouden weg concurreren. 
Ongetwijfeld de belangrijkste Zeeuwse onderne¬ 
ming in deze jaren in de West was de kolonie Suri¬ 
name. In de periode 1667-1683 viel dit gebied onder 
Zeeuws bestuur. Jammer dat Roos hieraan te wei¬ 
nig aandacht bsteedt. Van de Zeeuwse jaren van de¬ 
ze kolonie is bijna niets bekend, terwijl er in de 
archieven voldoende materiaal aanwezig is om tot 
nieuwe inzichten te komen. Het scheepvaartverkeer 
op de kolonie was een Zeeuws monopolie waarvan 
circa een honderdtal vaartuigen gebruik hebben ge¬ 
maakt. Toen aan het eind van de jaren zeventig de 
indianen aanvallen op de plantages uitvoerden en 
deze dus beschermd dienden te worden, werd de ko¬ 
lonie in de ogen van de Staten van Zeeland te duur 
en werden de bezittingen verkocht aan de Sociëteit 
van Suriname. 
Hoewel het idee van Zeeuwen en de Westindische 
Compagnie te prijzen is, had dit stukje Zeeuwse 
expansiegeschiedenis zeker een beter boek verdiend. 

Victor Enthoven 

Wolfgang Rudolph, Des Seemanns Bilderwelt. 
Volkskunst der Fahrensleute an der Ostseeküste von 
1750 bis 1900. Schriften des Deutschen Schif- 
fahrtsmuseum Band 32 (Hamburg: Ernst Kabel 
Verlag, 1993, 195 p., Hl., ISBN 3-8225-0132-8). 
In 1987 publiceerde Wolfgang Rudolph Das Schiff 
alsZeichen. Daarin behandelt hij afbeeldingen van 

schepen op stadszegels, op ramen en tegeltableaux 
in openbare ruimten, maar ook op schilderijen, zil¬ 
veren schalen en serviezen in de huizen van kapi¬ 
teins en reders. Het gebruiken van scheepsafbeel- 
dingen was een teken van trots van de handelsstad 
die met een schip op zijn zegel pronkte, en van de 
koopman die graag de herkomst van zijn welvaart 
toonde. 
Des Seemanns Bilderwelt is het resultaat van ruim 
25 jaar volkskundig onderzoek naar de materiële 
neerslag van de maritieme cultuur in het Oostzee- 
gebied tussen 1750-1900. In dit boek staat de cul¬ 
tuur van de gewone zeeman centraal: de woon- 
cultuur van de matroos; de verschillen tussen de 
inrichting van zijn huis en dat van de schipper en 
reder; de versieringen (en hun betekenis) die de zee¬ 
varende eigenhandig maakte op zijn persoonlijke 
bezittingen, en die welke hij door vreemde handen 
liet aanbrengen op zijn lichaam; zijn accessoires, 
en de souvenirs die hij meenam van zijn reizen. En 
dit is dan nog slechts een tamelijk willekeurige se¬ 
lectie uit de rijke inhoud van het boek, waarin de 
wooncultuur van de gewone zeeman, en de rol van 
de afbeelding daarin, de rode draden zijn. 
De Bilderwelt van de matroos laat Rudolph begin¬ 
nen in de achttiende eeuw, met het beschilderen van 
zijn enige privé-bezit aan boord: de scheepskist, 
waarin hij zijn spullen bewaarde en die hij als zit¬ 
meubel gebruikte. De schilderingen varieerden van 
monogrammen tot primitieve havengezichten. Ook 
het laten tatoeëren van een naam, een kompasroos 
of een schip begon toen. De zeeman had verder oor¬ 
ringen, gereedschap, en tabaksdozen. De tabaks¬ 
doos is, in het kader van dit boek, een van zijn 
interessantste accessoires, omdat die vaak versierd 
was met maritieme motieven. Dat konden afbeel¬ 
dingen van havens of schepen zijn, maar ook eeu¬ 
wige kalenders of log-tabellen. 
Begin negentiende eeuw begon de zeeman van zijn 
reizen ook allerlei souvenirs mee te brengen, voor¬ 
al eet- en drinkgerei. De Duitse matrozen kochten 
dat in Britse havens, waar het steengoed was af¬ 
gestemd op de smaak van de zeeman. Vaak werd 
een voorwerp gekocht als trofee van de voltooide 
reis. Romantische en arcadische voorstellingen wa¬ 
ren populair, en afbeeldingen van tranende zigeu¬ 
ners vonden ook toen al gretig aftrek. Dat gold 
eveneens voor vorsten of, nog mooier, romantische 
vorstelijke paren. Rudolph heeft bij zijn naspeu¬ 
ringen veel voorwerpen gevonden met afbeeldingen 
van het negentiende eeuwse droompaar prins Ed¬ 
ward van Wales en prinses Alexandra van Dene¬ 
marken. De topper was echter het mannetje Toby, 
dat volgens sommigen terug zou gaan op Sha¬ 
kespeare’s ‘good sir Toby’ en volgens anderen op 
de sympathieke oorlogsveteraan ‘uncle Toby’ uit 
Laurence Sterne’s ‘Tristam Shandy’. Tenslotte at de 
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zeeman graag van borden met afbeeldingen van de 
verre havens waar hij geweest was. 
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw 
veranderde de inrichting van het huis van de zee¬ 
man geleidelijk. Het woord ‘Bilderwelt’ kreeg een 
steeds letterlijker betekenis. In het huis van de ka¬ 
pitein verschenen geaquarelleerde of geschilderde 
scheepsportretten, terwijl de matrozen volkspren¬ 
ten ophingen. Populair waren goedkope Ameri¬ 
kaanse litho’s (uitgave Curier & Ives) met afbeel¬ 
dingen van scheepsrampen en beroemde schepen, 
maar ook vertederende kinderportretten, dieren en 
huiselijke tafereeltjes. Later in de eeuw, toen de ma¬ 
ritieme cultuur veel ingrijpender veranderde, ver¬ 
anderde de smaak van de zeeman mee en schilderde 
hij vlaggen en andere nationalistische symbolen op 
zijn scheepskist, terwijl hij thuis prenten ophing van 
de grote vaderlandse overwinningen, liefst die ter 
zee. 
De maritieme cultuur in het Oostzeegebied had wei¬ 
nig boodschap aan de grote Europese stijlen en al 
helemaal niet aan hun periodes. Van Barok en Em¬ 
pire zijn wel sporen terug te vinden in de wooncul¬ 
tuur van de reders en kooplieden, maar niet op de 
momenten dat die stijlen in de Europese steden mo¬ 
de waren, en al helemaal niet in de wooncultuur van 
de varende of scheepsbouwende middenstand. Het¬ 
zelfde geldt voor de historische periodisering. 
Rudolph beschrijft de economische en sociale ont¬ 
wikkelingen in het Oostzeegebied. De eerste cesuur 
valt omstreeks 1800 toen, naast de tradtionele ha¬ 
vensteden, dorpen zich ontwikkelden tot zogenaam¬ 
de ‘Seefahrtdorfer’, waar schepen gebouwd werden 
en vanwaar ze ook werden uitgereed. Dit beteken¬ 
de een ingrijpende wijziging van de maritieme struc¬ 
tuur. De volgende cesuur is de Duitse eenwording. 
Na 1871 werden Oostzeehavens vlootbases, gingen 
scheepswerven oorlogsschepen bouwen en moesten 
jongens als matroos bij de Kriegsmarine dienen. En 
weer verander de maritieme cultuur. Dat werd nog 
eens versterkt door de schaalvergroting in de orga¬ 
nisatie van de scheepvaart aan het eind van de eeuw. 
De gevolgen waren enorm: het gebied kreeg een 
totaal andere infrastructuur, de grenzen tussen de 
sociale groepen verschoven, en de smaak van de zee¬ 
man veranderde ingrijpend. Rudolph heeft voor 
zijn onderzoek verschillende bronnen gebruikt. 
Eind negentiende eeuw veroorzaakte onder meer het 
opkomende nationalisme een golf van belangstel¬ 
ling voor de volkskunde. Volkskundige stichtingen, 
verenigingen en musea publiceerden onderzoeken 
en legden verzamelingen aan. Rudolph heeft ze 
ruimhartig gebruikt. Veel belangrijker echter is zijn 
onderzoek van de voorwerpen in tientallen mari¬ 
tieme en volkskundige musea. Dit boek is een rap¬ 
portage van die onderzoekingen, maar tegelijk een 
leerboek voor conservatoren. In de meeste musea 

trof hij uitgebreide beschrijvingen aan, maar op ten¬ 
minste één gebied schoten ze tekort: slechts zelden 
waren de herkomst en het gebruik van de voorwer¬ 
pen goed gedocumenteerd. Wie waren ooit de ei¬ 
genaars en wat voor (maritiem?) beroep oefenden 
zij uit? Hoe waren ze aan het voorwerp gekomen? 
Door dat gemis aan documentatie kon hij vaak niet 
vaststellen of bijvoorbeeld een tabaksdoos door een 
zeeman gebruikt was, of door een landarbeider. 
Des Seemanns Bilderwelt is vooral een rijke, haast 
overdadige inventarisatie geworden. Wat hierin over 
tatoeages, tabaksdozen, bierkannen, maritieme 
huisvlijt en maritieme wooncultuur, alles uiteraard 
alleen uit het Oostzeegebied, niet vermeld wordt, 
is het weten niet waard. Toch wordt op een aantal 
vragen, die het boek zelf oproept, geen helder ant¬ 
woord gegeven: voeren de schepen uit het Oostzee¬ 
gebied meer op Engeland dan op andere Europese 
landen? En zo ja, waarom? En als ze bijvoorbeeld 
ook op Spaanse en Portugese havens gevaren had¬ 
den, zouden de souvenir-kasten en wandversierin¬ 
gen er dan misschien anders uitgezien hebben? Met 
andere woorden: wat bepaalde de smaak van de zee¬ 
man? Is er verband tussen de soort souvenirs die 
in Britse havens gekocht werden, en de industriële 
voorsprong die de Engelsen toen hadden op de rest 
van Europa? Hoe verhoudt de smaak van de zee¬ 
vaarders in het Oostzeegebied zich tot de smaak van 
de niet-zeevarenden in hetzelfde gebied? Kortom, 
veel vragen, waarop het antwoord wellicht buiten 
de volkskunde gevonden meot worden. Bilderwelt 
is geen boek om op een mooie zondagmiddag in de 
tuin te lezen. De auteur gebruikt (waarschijnlijk on¬ 
vermijdelijk) veel jargon en maakt vreselijk lange 
zinnen; de langste die ik aantrof was 27 regels (p. 
179). Wat dit boek wel biedt, en wat het zeer de 
moeite waard maakt, is een gedetailleerde documen¬ 
tatie van de materiële neerslag van de maritieme cul¬ 
tuur, waarop de Nederlandse maritieme volkskunde 
jaloers kan zijn. CH. slechte 

Scheepsuitrusting en -inventaris. Inleidingen gehou¬ 
den tijdens het vijfde Glavimans symposion. 
Amsterdam, 5 april 1991. Red. Reinder Reinders 
(Groningen; 1992, 114 p., ill., ISBN 90-367-0318-2). 
Dit werk bevat elf bijdragen van sprekers, die tij¬ 
dens het symposion hun thema presenteerden. Al¬ 
le bijdragen hebben betrekking op zeilschepen. Aan 
bod komen: zes koopvaardijschepen, één oorlogs¬ 
schip, drie binnenscheen. 
Reinder Reinders geeft een inleidende en algemene 
beschouwing over de bronnen voor de bestudering 
van scheepsuitrusting en -inventaris. Hij stelt vast, 
dat slechts zelden enige uitrusting en inventaris van 
zeilende bedrijfsvaartuigen is bewaard gebleven. 
Het onderzoek moet zich daarom vooral toespit- 
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sen op gesproken getuigenissen, op inventarissen 
bestemd voor veilingen en eveneens op bodem¬ 
vondsten. Voor oudere schepen zijn de geschreven 
en gedrukte inventarissen zeer belangrijk, maar die 
laten niettemin nog veel open vragen. Dit is even¬ 
eens het geval voor de bodemvondsten, die in vele 
gevallen door de omstandigheden van het onder¬ 
zoek slechts tot gedeeltelijke en soms tot misleiden¬ 
de besluiten leiden. 
Karei Vlierman gaat na in hoeverre de inventaris 
en uitrusting van een kleine vijftiende-eeuwse kog¬ 
ge vergeleken kon worden met die van andere soort¬ 
gelijke vaartuigen. Door het beperkt aantal ver¬ 
gelijkbare schepen moet het resultaat met enig voor¬ 
behoud worden bekeken, al zijn er wel degelijk 
overeenkomsten waar te nemen. De auteur heeft on¬ 
derzocht in hoeverre het aangetroffen materiaal in 
een bepaalde categorie kon worden ondergebracht 
en of de voorwerpen in deze categoriën in verge¬ 
lijkbare wrakken teruggevonden werden,respectie¬ 
velijk in het voorschip, het ruim en het achterschip. 
Dat blijkt voor een deel het geval te zijn, onder¬ 
meer met huisraad, kombuisgoed, persoonlijke 
voorwerpen en gereedschap. 
Jenny Sarrazin behandelt in het bijzonder de haard, 
het kook- en eetgerei, dat werd teruggevonden in 
het wrak van een zeventiende-eeuws beurtschip. Dat 
het om een beurtschip ging, werd afgeleid uit de 
bouw en inrichting van de romp, die werden ver¬ 
geleken met de eigentijdse iconografie. Er werd 
slechts weinig lading of inventaris teruggevonden. 
De auteur gaat er van uit, dat het ruim grotendeels 
werd gebruikt voor vracht en opvarenden, maar laat 
in het midden of dat bemanning en/of passagiers 
waren. Een beurtschip kon inderdaad buiten vracht 
ook passagiers vervoeren. Die zaten dan niet in het 
ruim, maar in een roef(je) dat achter en boven het 
ruim lag. Dat roefje is echter niet teruggevonden. 
In het achterschip werd wel een stenen haard aan¬ 
getroffen, bezet met polychrome tegels. Daaruit 
- en aan de hand van enkele munten - kon wor¬ 
den afgeleid dat het schip omstreeks 1620 moet zijn 
vergaan. 
Leo Akveld bekijkt de uitrusting van het Amster¬ 
damse oorlogsfregat Het wapen van Essen, dat in 
1666 in de Noordzee ging kruisen in de niet vervul¬ 
de hoop op een treffen met Engelse schepen. De 
reis werd geen succes, geplaagd door ziekte, on¬ 
voldoende levensmiddelen en slecht weer zeilde het 
schip terug naar Amsterdam. Na een weinig roem¬ 
rijke carrière ging het schip tenslotte ten onder bij 
Palermo in 1676. Het schip moet daar nog liggen 
en in het artikel wordt een lijst van de inventa¬ 
risstukken afgedrukt met het aantal: mast- en zeil¬ 
werk, schippersgoed, timmermansgoed, konstabels- 
goed, corporaalsgoed, in het geheel 429 verschillen¬ 
de soorten materiaal. 

André van Holk onderzoekt het leven, wonen en 
werken aan boord van schepen aan de hand van 
scheepsinventarissen, in het bijzonder van geschre¬ 
ven dokumenten, opgemaakt naar aanleiding van 
overlijden of verkoop en van archeologische inven¬ 
tarissen. Daaruit tracht hij gegevens te verzamelen 
over de evolutie van de samenstelling en omvang 
van de bemanning, de duur en de aard van het ver¬ 
blijf aan boord. Hij onderzoekt daarbij zowel per¬ 
soonlijke uitrusting (kledij) als de bewapening en 
het eetgerei. Het verkregen cijfermateriaal brengt 
hij dan over op een aantal scheepstypen uit de ze¬ 
ventiende tot de negentiende eeuw en berekent dan 
statistisch welk soort en welk aantal bestekken op 
de schepen aanwezig was. Daaruit distilleert hij dan 
de samenstelling en de omvang van de bemanning. 
Angus Konstam beschrijft een aantal stuks konsta- 
belgoed, afkomstig van HMS Invincible, dat in 1758 
schipbreuk leed nabij Portsmouth. De auteur be¬ 
schrijft de stukken en vergelijkt ze met de geschre¬ 
ven inventarissen van het schip. Vermits bekend was 
waar de stukken werden teruggevonden, kon een 
beter inzicht verkregen worden van de bewapening 
en uitrusting van een achttiende-eeuws Engels oor¬ 
logsschip. 
Bas Kist geeft een overzicht van de bronnen voor 
de geschiedenis van de uitrusting van Oostindiëvaar- 
ders. Die bronnen zijn de geschreven en gedrukte 
lijsten van de uitrusting van de compagnieschepen, 
maar eveneens de boekhouding. Hij waarschuwt 
echter voor te strikte interpretatie van dergelijke 
voorschriften, vermits bij de verschillende Kamers 
heel wat eigen en afwijkende initiatieven werden ge¬ 
nomen, ondermeer bij de scheepsbouw. 
J. Gawronski bespreekt de classificatie van een 
vondstcomplex afkomstig uit de achttiende-eeuwse 
Oostindiëvaarder Hollandia. De vondsten zullen 
door het Rijksmuseum beschreven worden in een 
catalogus. Ten einde de precieze aard van de voor¬ 
werpen vast te kunnen stellen en hun verband met 
de historische bronnen, wordt gepleit voor een stan¬ 
daardisatie van een functionele typologie, zodat de 
materiële en historische bronnen volgens dezelfde 
normen met elkaar vergeleken kunnen worden. Hij 
beschrijft de omstandigheden en het verloop van 
de opduikingen waardoor de samenhang van de 
vondsten ernstig is verstoord. Die samenhang ver¬ 
duidelijken, is het doel van het voorgestelde classi¬ 
ficatiesysteem. 
P. Kleij beschrijft de herkomst en de bestemming 
van het wrak van een onbekende koopvaarder die 
in de Texelstroom werd gevonden, maar daar on¬ 
derhevig is aan sterke erosie. De resten van de romp 
bevatten nog grote hoeveelheden artefacten van de 
meest uiteenlopende aard, gaande van een lading 
bakstenen en pannen tot vaatwerk in steen en ko¬ 
per, vaten en kisten, gereedschap, wapens enzo¬ 

voort. Hij voorspelt dat de resten van de romp en 
de lading binnen enkele jaren archeologisch waar¬ 
deloos zullen zijn. Aan de hand van de lading on¬ 
derzoekt hij welke nationaliteit het schip had, welke 
bestemming het gehad moest hebben en wanneer 
het ten onder is gegaan. Daarvoor gaat hij uit van 
een reeks categoriën en onderzoekt welke vondsten 
daar al dan niet in kunnen ondergebracht worden. 
Daaruit kan worden nagegaan welke oorsprong de 
vondsten hadden en kan worden bepaald welke 
bestemming het schip moet hebben gehad. 
G. J. Schutten bewandelt een heel ander gebied en 
onderzocht de inventaris van een grote Overijsselse 
praam, na 1920 praktisch uit de vaart verdwenen. 
Bij gebrek aan eigentijdse bronnen deed hij beroep 
op een aantal informanten en historische foto’s. Hij 
vergeleek de verklaringen van zijn informanten met 
elkaar en stelde een grote mate van overeenstem¬ 
ming vast, wat de betrouwbaarheid van de infor¬ 
matie onderstreepte. De verkregen gegevens hande¬ 
len in het bijzonder over de uitrusting en het ge¬ 
bruik van de inventaris. Daarbij viel op dat er een 
zekere mate van standaardisatie bestond, wat niet 
het geval was met het wonen. In tegenstelling tot 
de studies over zeeschepen is de binnenvaart tot nu 
toe maar zelden onderzocht. Schutten’s bijdrage 
toont aan dat op dit gebied nog veel te doen is. 
H. J.A. Dessens verrichtte een vergelijkbare studie 
over de inventaris van de aak Alles Heeft Een Tijd 
uit 1914. Het schip behoort tot de verzameling van 
het Maritiem Buitenmuseum te Rotterdam. In 1984 
werd de uitrusting -voor zover nog aanwezig - 
geïnventariseerd en gefotografeerd, samen ongeveer 
250 stuks. Die worden opgesomd en kort beschre¬ 
ven. De auteur meent dat de inventaris grotendeels 
volledig is, zodat het schip quasi in zijn oorspron¬ 
kelijke staat hersteld zou kunnen worden. Dit is ech¬ 
ter niet het geval voor de persoonli jke inventaris van 
het schippersgezin, die enkel door reconstructie ver¬ 
wezenlijkt zou kunnen worden. Toch mag worden 
gesteld dat het vrij zeldzaam is een zo uitgebreide 
inventaris van zulk schip te bezitten. Men kan daar 
enkel uit besluiten dat aan de vrij recente uitrusting 
van dergelijke schepen, evenals aan die van vissers¬ 
schepen, die altijd in de schaduw van de grote vaart 
hebben gestaan, maar cultuurhistorisch evenveel be¬ 
lang hebben, meer aandacht zou moeten worden 
besteed. Op te merken valt, dat inderdaad geen en¬ 
kel onderzoek over een vissersvaartuig op het sym¬ 
posion werd gepresenteerd. , ,, _ , 

J. Van Beylen 

I. P. Spruit, Dirck Fransz Quispel. Rotterdams 
koopman en reder in de Gouden Eeuw (Leiden: (uit¬ 
gave in eigen beheer), 1993, 198 p., ill., ISBN 
90-80069-72). 
Gelukkigen onder ons hebben wel eens geprobeerd 

op basis van gegevens uit notariële archieven inzicht 
te krijgen in de levensloop van een man of vrouw 
uit de vroegmoderne tijd. Zij zullen zich gemakke¬ 
lijk kunnen verplaatsen in de gemoedstoestand van 
Inge Spruit toen zij op zoek naar Dirck Quispel in 
het notarieel archief van Rotterdam was gedoken, 
en op grond van hetgeen zij daar vond de lotgeval¬ 
len van deze zeventiende-eeuwse Rotterdammer op¬ 
tekende. Spruits drift heeft geresulteerd in het thans 
voorliggende boek. Zij neemt ons daarin bij de hand 
en leidt ons van acte tot acte en van detail naar de¬ 
tail in een poging ons inzicht te geven in het ver¬ 
haal van Quispels leven. Perspectief verschaft zij 
door de historische context te schetsen in parallelle 
uitweidingen over de politieke en economische ont¬ 
wikkelingen van de Nederlandse samenleving in de 
Gouden Eeuw. Haar toon is huiselijk. En en pas¬ 
sant licht zij ons in over allerlei technische histori¬ 
sche aangelegenheden: hoe zit dat met het gebruik 
van voor- en achternamen, hoe zit dat met familie¬ 
wapens, wat deden notarissen in de zeventiende 
eeuw, wat is een plakkaat? Een kleine epiloog bevat 
aantekeningen over de nakomelingen van Quispel 
tot in de twintigste eeuw. Het is duidelijk dat dit 
boek in eerste instantie is geschreven voor de geïn¬ 
teresseerde leek. Het lijkt er zelfs op dat het een 
krachtig uitgewerkt onderdeel is van een familie¬ 
kroniek, oorspronkelijk slechts bedoeld voor fami¬ 
lieleden. 
Toch is het boek niet alleen voor familieleden inte¬ 
ressant. Ook vakhistorici zullen er hun voordeel mee 
kunnen doen. Het boek is waardevol omdat het de 
eerste gepubliceerde en bovendien goed gedocumen¬ 
teerde biografie is van een zeventiende-eeuwse Hol¬ 
landse koopvaardijschipper. Het kernthema wordt 
gevormd door het bedrijf en het carrièreverloop van 
Dirck Quispel, die leefde van 1634 tot 1718. Spruit 
vertelt dat Quispels vader stuurman op een haring¬ 
schip was, haringvisser, haringhandelaar, schipper 
en reder, en dat hij op Rouen voer. Over Quispel 
zelf komen we te weten dat hij schipper was en op 
Engeland en Frankrijk voer, dat hij opklom tot all¬ 
round zeehandelaar, bevrachter, reder, koopman, 
maar vervolgens insolvent werd verklaard en weer 
schipper werd. Weliswaar kondigt Spruit in de ti¬ 
tel van het boek Quispel aan als koopman en re¬ 
der, maar uit de tekst van het boek komt de man 
toch vooral naar voren als schipper, afkomstig uit 
een milieu van schippers. Zijn vader was schipper. 
Zijn broer begon als bootsgezel en werd later ook 
schipper. De broers van zijn eerste vrouw waren 
timmerlui. Zijn zus trouwde met een schipper. In 
de bronnen in de jaren 1680 wordt Quispel inder¬ 
daad koopman genoemd, maar hij eindigt weer als 
schipper. Ook in de zeventiende eeuw waren schip¬ 
pers beoefenaren van een eerbaar beroep en droe¬ 
gen zij grote verantwoordelijkheden voor beman- 
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ning, schip en lading. Zij werden door hun op¬ 
drachtgevers op hun waarde geschat en gerespec¬ 
teerd. Maar een schipper was geen koopman. Als 
hij het werd, was er iets aan de hand. En als hij 
terugviel in zijn oude status was er nog meer aan 
de hand. 
Spruit beschrijft een boeiend geval van mislukte so¬ 
ciale stijging maar onderkent dat zelf nauwelijks. 
Zij wekt de indruk te oordelen dat Quispel, jazeker, 
schipper was, maar daarmee ook ‘all-round zeehan¬ 
delaar’, en daarmee in feite koopman; dus als hij 
uiteindelijk daadwerkelijk als koopman in de bron¬ 
nen verschijnt, ligt dat vrijwel in de rede. Ik deel 
dat oordeel niet. Quispel maakte duidelijk een pe¬ 
riode van sociale stijging en een moment van soci¬ 
ale daling mee. Spruit laat het aan de lezer te gissen 
naar het hoe en waarom van deze lotswisselingen. 
Heeft Quispel door commercieel talent op eigen 
kracht vermogen vergaard? Is zijn huwelijk (in 
1664) met de - naar wij mogen begrijpen - gefor¬ 
tuneerde Catharina Caan van doorslaggevende in¬ 
vloed geweest? Hoe en waarom ontstonden er 
relaties tussen Quispel en leden van het Rotterdamse 
patriciaat; en welke rol speelden deze contacten? 
Het blijft allemaal een puzzel die de lezer zelf mag 
leggen, maar waarvan de belangrijkste stukken 
niet zijn meegeleverd. Natuurlijk. Deze puzzels zijn 
nooit makkelijk en nooit compleet. Maar Spruit had 
zeker de vrijheid mogen nemen een poging tot 
oplossing te doen. Dat zij dat nalaat lijkt te komen 
doordat zij het probleem helemaal niet onderkent. 
En dat lijkt te komen doordat zij zo weinig aan¬ 
sluiting vindt bij de beschikbare literatuur over 
scheepvaart, handel, elites, ondernemers. Aan de¬ 
ze literatuur had zij algemene inzichten en pro¬ 
bleemstellingen kunnen ontlenen die haar in staat 
zouden hebben gesteld meer diepte, helderheid, 
struktuur en analyse in het portret te brengen. Maar 
een leuk boek, dat blijft het. 

J.W. Veluwenkamp 

J.E.D. Williams, From Sails to Satellites. The Ori¬ 
gin and Development of Navigational Science (Ox¬ 
ford/New York/Melbourne: Oxford University 
Press, 1992, ix + 310 p., ill., ISBN 0-19-856387-6). 
In dit boek wordt de geschiedenis van de zeevaart¬ 
kunde behandeld vanaf het begin van onze jaartel¬ 
ling tot heden. Het is niet het resultaat van weten¬ 
schappelijk onderzoek, maar, zoals de schrijver in 
voorwoord aangeeft, het gevolg van vijftig jaren on¬ 
gebreideld lezen voor plezier en uit nieuwsgierig¬ 
heid. Ofschoon Williams niet schrijft voor welk 
publiek zijn studie is bedoeld, zou ik het een over¬ 
zichtswerk willen noemen. Het is echter niet voor 
leken bestemd want de technische aspecten, vooral 
van onze eeuw, zijn moeilijk te begrijpen zonder 
behoorlijk veel kennis van wis- en natuurkunde en 

electrotechniek. Het boek bevat een lijst van geraad¬ 
pleegde werken, die door Williams uitdrukkelijk 
niet als bibliografie wordt omschreven. Hij koos 
voor zijn verwijzingen, waar maar enigszins moge¬ 
lijk, artikelen die zijn gepubliceerd in het sinds 1948 
verschijnende Journal of Navigation. Dit is het 
kwartaalblad van het Londense Royal Institute of 
Navigation, waarvan de auteur enige tijd president 
is geweest. Williams diende tijdens de Tweede We¬ 
reldoorlog bij de Royal Air Force waarna hij als 
navigator achtereenvolgens bij Argentine Airlines 
en de Israëlische maatschappij El Al vloog. Deze 
loopbaan verklaart waarom hij zoveel aandacht 
besteedt aan vliegtuignavigatie. De twintigste eeuw 
wordt trouwens sowieso veel uitvoeriger behandeld 
dan de periode daarvoor. 
Jammergenoeg is het boek nogal onevenwichtig van 
samenstelling. Sommige onderwerpen worden op¬ 
pervlakkig besproken, andere (bijvoorbeeld de RAF 
bubble sextant (p. 118)), worden voor een over¬ 
zichtswerk veel te uitvoerig behandeld. Door de be¬ 
perking tot hoofdzakelijk artikelen uit de Journal 
of Navigation zijn onjuistheden in de tekst geslo¬ 
pen, zoals bij de bespreking van de reflectiecirkel 
(pp. 95 en 100), die vermeden hadden kunnen wor¬ 
den. Dit instrument is weliswaar door Mayer ont¬ 
worpen, maar het was de Fransman De Borda (in 
het hele boek niet genoemd) die het bruikbaar 
maakte voor de methode van lengtebepaling door 
maansafstanden. Als de schrijver bijvoorbeeld Ben¬ 
nett’s The Divided Circle had geraadpleegd, was De 
Borda zeker niet vergeten. 
Prijzenswaardig is, dat in dit boek voor het eerst 
de geschiedenis van alle moderne navigatiemidde¬ 
len en -methodes systematisch wordt besproken. 
Tot dusver was alleen een boek over de geschiede¬ 
nis van de radar verschenen. Het is ook de eerste 
maal dat in een boek verbanden worden gelegd tus¬ 
sen scheepvaart- en luchtvaartnavigatie, twee we¬ 
tenschapsgebieden die, ofschoon verschillend, zeer 
nauw met elkaar zijn verbonden. Williams heeft met 
deze studie de basis gelegd voor de geschiedbeschrij- 
ving van twintigste eeuwse navigatie en navigatie¬ 
middelen. Hij heeft daarmee, aan het eind van de 
twintigste eeuw, een verdienstelijke bijdrage gele¬ 
verd aan de geschiedenis van de navigatie. 

W.F.J. Mörzer Bruyns 

H.J. Witthöft, Die Oldenburg-Portugiesische 
Dampfschiffs-Reederei im zweiten Weltkrieg; ein 
Tagebuch (Hamburg: Kabel Verlag, 1992, 206 p., 
ill.). 
Dit dagboek is een merkwaardig boek: ten eerste 
omdat de auteur van het uitgegeven dagboek niet 
bekend is (zijn) en in de tweede plaats omdat het 
dagboek waarschijnlijk niet is geschreven met de 
bedoeling dat het ooit zou worden uitgegeven. Het 
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is - naar alle waarschijnlijkheid - geschreven en 
bijgehouden door iemand van het kantoorperso¬ 
neel, die het op eigen initiatief is begonnen. Het ma¬ 
nuscript werd eerst kort geleden in het archief van 
de rederij aangetroffen en de heer Witthöft heeft 
het - in keurig regelmatig handschrift geschreven - 
omgezet in een normale tekst. 
Alle voorvallen en gebeurtenissen uit de beginfase 
van de oorlog en kort daarvoor, zijn met grote 
nauwkeurigheid vermeld. Vanaf het begin tot eind 
februari 1940 is het met recht een ‘dagboek’; daar¬ 
na volgen de aantekeningen met groter tussenpo¬ 
zen en waarschijnlijk is het manuscript door een 
ander voortgezet. Eén van de schepen van de 
Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Reederei, 
de Santa Cruz, is door de Duitse marine tot hulp- 
kruiser uitgerust en heeft onder de naam Thor voor 
de Duitsers grote successen geboekt. Het boek be¬ 
vat een uiterst summier relaas van deze eerste tocht 
van de Thor. Ook is het korte verslag opgenomen 
van een aantal schepen van de O.P.D.G. die bij het 
uitbreken van de oorlog in het buitenland waren, 
doch erin slaagden de Britse blokkade te breken en 
de thuishaven te bereiken. Voorts zijn er wat korte 
berichten opgenomen over de Nederlandse schepen, 
die onder beheer van deze rederij in de vaart zijn 
gebracht, zoals de Aludra (van Van Nievelt Gou- 
driaan & Co), Kerkplein (van de S.M. Millingen) 
en van de Vesta en nieuwe Stentor van de K.N.S.M. 
Het boek bevat een aantal bijzonderheden over de 
rederij die niet eerder zijn gepubliceerd, zoals de 
inzet van de vloot tijdens de beginfase van de oor¬ 
log in de Noord- en Oostzee, alsmede de taak van 
de schepen die zich bij het uitbreken van de oorlog 
in de Middellandse Zee bevonden en dus niet meer 
konden thuisvaren. Later zijn zij ingebracht in de 
Mittelmeer Reederei, die op 16 november 1942 door 
elf Duitse rederijen in opdracht van de rijkscom¬ 
missaris voor de scheepvaart te Hamburg werd op¬ 
gericht. Voor ons misschien niet van zo veel belang, 
maar daarom wel interessant is de vermelding van 
de richtlijnen van hogerhand en de daaruit voort¬ 
vloeiende maatregelen en de contacten met het 
Reichsverkehrsministerium, de marine en de 

‘Reichsverkehrsgruppe Seefahrt’ en de daaronder 
ressorterende diensten, want over die zaken is nooit 
veel uitgelekt. Voor de ‘insider’ bevat het boek 
beslist interessante gegevens. 

L.L. von Münching 

Arne Zuidhoek, Onze mooiste koopvaardijschepen, 
deel 2, Vracht/passagiersschepen, 1945-1970 
(Alkmaar: De Alk, 1993, 176 p., ill., ISBN 90- 
6013-525-3). 
Naar zee met Oom Arne ! Dat zou de ondertitel 
kunnen zijn die de lezer erop attendeert dat hij een 
boek heeft aangeschaft waarin de romantiek hoogtij 
viert. Schepen zijn hier nog vrouwen, Duitsers 
‘Moffen’ en scheepsnamen worden geschreven zon¬ 
der voorafgaand lidwoord. Zuidhoek behandelt in 
deel twee van de serie Onze mooiste koopvaardij¬ 
schepen (het eerste deel ging over vrachtschepen) 
de laatste onder Nederlandse vlag varende vracht/ 
passagiersschepen. Na een inleidend hoofdstuk over 
de naoorlogse situatie in de scheepvaart en het ont¬ 
werpen van schepen voor de grote vaart in die pe¬ 
riode, volgen elf hoofdstukken waarin steeds de 
schepen van een bepaalde rederij figureren. 
Het boek is rijk geïllustreerd, voornamelijk met 
prachtige foto’s uit diverse archieven en particuliere 
verzamelingen, en ook aan de weergave van de fo¬ 
to’s is in dit boek veel zorg besteed. Aquarellen en 
tekeningen van de hand van de auteur vormen hier¬ 
op een speelse aanvulling. Van de tekst moet he¬ 
laas worden vastgesteld dat die warrig is, de auteur 
springt van de hak op de tak en schrijft veel in 
spreektaal. Hij is duidelijk van mening dat de Ne¬ 
derlandse koopvaardij in de door hem behandelde 
periode zijn zwanenzang beleefde, wellicht versterkt 
door het feit dat hij zelf in deze periode als beman¬ 
ningslid gevaren heeft. Nu valt natuurlijk niet te 
ontkennen dat er na 1970 een nieuwe periode aan¬ 
brak, waarin veel van de oude structuren verdwe¬ 
nen, maar men kan dit ook overdrijven. Kortom, 
een fraai plaatwerk, bedoeld voor nostalgische lief¬ 
hebbers van naoorlogse koopvaardijschepen, en 
voor wie de tekst weet te trotseren een begerens¬ 
waardig boek. H.J.A.Dessens 
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Boekaankondigingen 

U. Bonnel (ed.), Fleurieu et la Marine de son temps 
(Parijs: Economica, 1992, 332 p., ill., ISBN 
2-7178-2221-6). 
De Franse Commission de l’histoire maritime heeft 
een ledental dat niet aan dat van onze vereniging 
reikt. Ondanks de grote geografische verspreiding 
van de leden en de rivaliteit tussen sommige groe¬ 
pen slaagt de commission, vaak in samenwerking 
met het Laboratoire d’Histoire Maritime van de 
Sorbonne, erin sterk thematisch geordende congres¬ 
sen te beleggen. Een keur van Franse specialisten 
en enkele buitenlanders worden daarvoor uitgeno¬ 
digd. Enige jaren later verschijnt dan een goed ver¬ 
zorgde bundel met de congresbijdragen. Dat is 
bijvoorbeeld het geval met een bijeenkomst in 1989, 
waarvan de resultaten in 1992 in boekvorm versche¬ 
nen zijn. 
Fleurieu (1738-1810) was marineofficier en is vooral 
bekend geworden door zijn grote wetenschappelij¬ 
ke interesse in navigatie en kartografie. Als Direc¬ 
teur des Ports et Arsenaux en ook nog als minister 
van marine in 1790/91 was hij ondermeer nauw 
betrokken bij enkele grote Franse ontdekkingsreizen 
in de Grote Oceaan, met name die van Lapérouse 
(1785-88) en Marchar.d (1790-92). Hij was ook be¬ 
trokken bij de oplossing van het probleem van de 
lengtebepaling op zee. Fleurieu geldt als een van de 
groten in de Franse hydrografie. Zijn sporen ver¬ 
diende hij ook tijdens de Amerikaanse Vrijheids¬ 
oorlog toen hij in genoemde functie van Di¬ 
recteur verantwoordelijk was voor de samenstellin¬ 
gen van eskaders en hun bemanningen. Het con¬ 
gres en daarna de bundel van 21 bijdragen boden 
tevens gelegenheid om het tijdvak van Lodewijk 
XVI, de Republiek en het Keizerrijk wat betreft de 
marine te bestuderen. Zowel het officierscorps en 
de schepelingen als het materieel komen aan de or¬ 
de. Een voor de Nederlandse marinegeschiedenis 
nog steeds onderbelicht tijdvak is voor Frankrijk 
met deze bundel goed in kaart gebracht. 

J.R. Bruijn 

H. van Heiningen, Diepers en de/vers. Geschiede¬ 
nis van de zand- en grintbaggeraars (met tekenin¬ 
gen van C.A. Heuff). (Zutphen: Walburg Pers, 
1991, 408 p., ill., ISBN 90-6011-744-1). 
Op initiatief van de onderneming Swets, Dols en 
Heuff heeft de auteur een historisch overzicht ge¬ 
schreven van de grintbaggerij in Nederland. Het 
boek heeft echter een veel bredere opzet gekregen. 

De schrijver beschrijft de technische ontwikkeling 
op allerlei gebied in de negentiende eeuw, met als 
rode draad ‘het grint’. Hij vertelt over de ontwik¬ 
keling van de stoommachine (hij noemt G.M. 
Roentgen overigens ten onrechte de uitvinder van 
de compound-machine), het gebruik hiervan in de 
riviervaart en in de baggermolen en de verbetering 
van de scheepvaartwegen door de grintbaggerij en 
de toepassing van dit grint in de wegenbouw. Ook 
de negatieve effecten van het grintbaggeren krijgt 
de aandacht. Voor de zalmvisserij was het uitdie¬ 
pen van de rivier geen goede zaak. De broodwin¬ 
ning van de vissers kwam in gevaar. Het boek is 
verlucht met heel veel afbeeldingen. Vooral de ge¬ 
schiedenis van de ‘baggerij’ wordt op unieke wijze 
geïllustreerd. 
Het is een gemakkelijk leesbaar boek geworden met 
veel wetenswaardigheden voor een brede kring van 
belangstellenden. Als bijlagen zijn een lijst van 
zalmvissers, een lijst van grintschippers en een lijst 
van aannemers van rivierwerken op de Waal van 
1830 tot 1912 opgenomen. Het notenapparaat is 
zeer uitgebreid en een goede index maakt dat het 
boek gemakkelijk toegankelijk is. 

C.P. Huurman 

Drooggelegd land - drooggelegd verleden. Cultuur 
Historisch Jaarboek voor Flevoland (Lelystad: 
Stichting voor het bevolkingsonderzoek in de 
drooggelegde Zuiderzeepolders, 1993, 144 p., ill., 
ISBN 90-72380-44-4). 
Drie van de zeven bijdragen in het derde jaarboek 
van de stichting met de lange naam zijn van 
maritiem-historische aard. Twee daarvan sluiten di¬ 
rect aan bij de titel van deze bundel en behandelen 
de resultaten van scheepsopgravingen. J.M.A.W. 
Morel beschrijft een vroeg-zestiende-eeuwse kust¬ 
vaarder die in de zomer van 1992 even ten westen 
van Biddinghuizen is opgegraven (p. 24-37). Het 
schip moet omstreeks 1540 zijn vergaan. Het meest 
spectaculair was de vondst van zestien, ten dele 
compleet bewaard gebleven ‘colfstokken’. De au¬ 
teur beschrijft deze vondst gedetailleerd en verge¬ 
lijkt de gegevens met die uit schriftelijke bronnen, 
afbeeldingen en ander archeologisch onderzoek. 
Van de tweede opgraving - een zeventiende-eeuws 
vistransportschip gevonden in Swifterband - doen 
R. Oosting en K. Vlierman verslag (p. 87-106). Het 
wrak werd in 1961 al ontdekt, maar was daarna een 
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tijdlang onvindbaar. Na de herontdekking in 1986 
werd het schip, dat omstreeks 1700 zal zijn vergaan, 
in delen gelicht en in de museumhal van het 
Rijksmuseum voor Scheepsarcheologie te Ketelha- 
ven weer aan elkaar bevestigd. Daar kon de romp 
aan de buitenkant worden opgemeten, een werk¬ 
wijze die in het veld vrijwel nooit mogelijk is. 
In de vorige jaarboeken werden respectievelijk de 
bouw van de romp en de bewapening van de Bata¬ 
via besproken. Ditmaal wordt aandacht besteed aan 
de tuigage (p. 53-68). Menno Leenstra en Jan van 
Gammeren zetten de werkwijze uiteen die is geko¬ 
zen om tot een zo verantwoord mogelijke re¬ 
constructie te komen. Uitgegaan werd van het 
tuigplan zoals dat voor het uit 1628 daterende 
Zweedse oorlogsschip Vasa is gereconstrueerd. Op 
basis van vooral schriftelijke bronnen en afbeeldin¬ 
gen zijn aanpassingen aangebracht. Ook het hui¬ 
dige ambachtelijk inzicht heeft tot een aantal 
veranderingen geleid. De verwachting wordt uit¬ 
gesproken dat de Batavia, hoewel minder vaak dan 
in het verleden, regelmatig van nieuw touwwerk zal 
moeten worden voorzien, wat aanleiding zou kun¬ 
nen zijn tot een legale hennepproductie van gerin¬ 
ge omvang in Flevoland. De Batavia blowin’ in the 
wind. 

Piet Boon 

Lampas, 26 (1993), aflevering 3, themanummer 
Scheepvaart, 278 p., ill. 
Het is aangenaam een aflevering van Lampas (tijd¬ 
schrift voor classici), te lezen waarin gegevens ge¬ 
bruikt zijn, verworven door de moderne methode 
in de archeologie. Het is nog niet zo lang geleden, 
dat klassieke archeologen openlijk verachting voor 
zogenaamde ‘stratigraphie’ en ‘dirt archaeology’ 
uitspraken. 
Dit nummer is nautisch, en de ‘dirt archaeology’ 
kan ook in water zijn. Wat dit betreft is het cen¬ 
trale artikel dat van M.D. de Weerd over de gevon¬ 
den Romeinse binnenschepen van een platboomd 
type waar nu nog een variatie van bestaat, zij het 
meestal van ijzer. 
Het artikel van Olaf Hoekman gaat, behalve over 
hetzelfde onderwerp, over de logistische rol die 
schepen (waarbij vele van het voornoemde type) in 
‘Germania’ speelden in de gebeurtenissen die ver¬ 
meld zijn in de altijd vechtlustige officiële ge¬ 
schiedenis. 
Nautisch iets meer marginaal is het artikel van Wil¬ 
liam H. Murray, de ontdekker van het monument 
dat Octavianus oprichtte na het winnen van de 
zeeslag bij Actium tegen Antonius en Cleopatra. Dit 
monument toonde, net als de beroemde zuil van 
Duilius in Rome, rammen van vijandelijke schepen 
als tropheeën. Murray heeft geen enkele ram gevon¬ 

den, maar wel de openingen waarin zij pasten. De 
interpretatie van deze gegevens werd mogelijk ge¬ 
maakt door de vondst van een intacte ram (helaas 
op een paar houtresten na, zonder schip) voor de 
kust bij Athlit in Israël, welke nu te zien is in het 
archeologisch museum te Haifa. De rammen aan 
het monument waren in volgorde van grootte ge¬ 
rangschikt. Die in Haifa bleek maar een kleintje. 
Uit deze ontdekking kwam een plan voort, een nieu¬ 
we ‘reconstructie’ te maken van de slag bij Acti¬ 
um, misschien zelfs door het vinden van wrakken 
onder de ‘slagzee’. Dat is in alle gevallen een ha¬ 
chelijke taak. Zouden er wrakken van geroeide oor¬ 
logsschepen gevonden worden, dat zou dat een gro¬ 
te doorbraak zijn in de nautische archeologie, want 
hoewel er vele koopvaardijschepen opgedoken zijn 
en misschien nog meer vernield, is er behalve mis¬ 
schien dat van Isola Lunga nog nooit een geroeid 
zeeschip gevonden. Vreemd is dat ook uit de tijd 
van de galeien, van de dertiende (?) tot in de acht¬ 
tiende eeuw, er maar één galeiwrak gevonden is, en 
dat nog in het Gardameer, terwijl toch honderden 
galeien in de Middellandse zee en later in de Oost¬ 
zee naar de kelder gezonden zijn. 
Twee andere artikelen berusten op de gegevens van 
Griekse en Romeinse schrijvers, maar dan van over 
het algemeen weinig bekende. Ze gaan over de zee¬ 
vaart in de oudheid buiten de Middellandse zee. 
Lionel Casson neemt het Oosten voor zijn rekening. 
Prof. H.T. Wallinga het Westen, met de beperking: 
vóór Alexander de Grote. We zijn hier in beide ge¬ 
vallen op zeer moeilijk terrein. De geografische na¬ 
men die in de bronnen gebruikt worden, zijn lang 
niet altijd te plaatsen, en archeologische gegevens 
zijn buiten de Middellandse zee van schaars tot non¬ 
existent. De sensationeelste en meest verwijderde 
vondst is wel die van het Romeinse aardewerk te 
Arikamedu op de Oostkust van India. 
Prof. F. Meyer geeft tenslotte een uiterst practisch 
overzicht van de moderne literatuur over al de ge¬ 
noemde onderwerpen. , , , 

L.Th. Lehmann 

Arie en Henk Lentjes, Rederij Van Ommeren, de 
binnenvaartvloot, deel 2, (Schoorl: Pirola Mari¬ 
tiem, 1993, 168 p., ill., ISBN 90-6455-135-9). 
De opzet van dit tweede deel uit de serie ‘Rederij 
van Ommeren’ verschilt niet wezenlijk van Jeel 1. 
Van zoveel mogelijk voormalige schepen van de bin¬ 
nenvaartvloot van Van Ommeren zijn foto’s ver¬ 
zameld en afgedrukt, voorzien van begeleidende 
teksten. De auteurs geven veel technische informa¬ 
tie over de schepten, hier en daar gelardeerd met per¬ 
soonlijke verhalen en anecdotes. 

H.J.A. Dessens 
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Nieuwe boeken en artikelen 

Piet Boon 

Bij de samenstelling van deze rubriek maak ik vaak dankbaar gebruik van mededelingen van diverse ‘tip¬ 
gevers’. Voor die medewerking ben ik hen zeer erkentelijk. Van bijzonder belang is de ondersteuning die 
door medewerkers van de beide grote Nederlandse maritieme musea wordt verleend. Met name wil ik 
in dit verband L. Horneman en D. Wildeman van het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum te 
Amsterdam en L.M. Akveld van het Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’ te Rotterdam noemen. 
In jaargang 9 (1990), p. 174-179 vindt u een overzicht van de gedepouilleerde tijdschriften met de afkor¬ 
tingen, waarmee zij in de bibliografie worden aangegeven. Aan dit overzicht kunnen de volgende perio¬ 
dieken worden toegevoegd: 

Argonauta 
CB 
ESHN 
NM 
WB 

Newsletter of the Canadian Nautical Research Society 
Classic Boat 
Economie and social history in the Netherlands 
The Northern Mariner/Le Marin du Nord 
Wooden Boat 
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Agenda 

4-7 juli 1994: Internationale conferentie te Exeter (Groot-Brittannië) over het onderwerp 
The parameters of naval power in the twentieth century. Inlichtingen: L.P. Morris, 
Department of History and Archaeology, Queen’s Building, University of Exeter, Exeter, 
EX4 4QH, Groot-Brittannië. 

19- 22 juli 1994: Zevende International Symposium on Boat and Ship Archaeology in 
het Musée Maritime de 1’ïle Tatihou. Inlichtingen: Secretariat Scientifique ISBBA 7, 
Musée de la Marine, Palais de Chaillot, 17 Place du Trocadéro, 75116 Parijs, Frankrijk. 

15-20 augustus 1994: Zevende conferentie van de Association of the History of the 
Northern Seas, georganiseerd door de Universiteit van Akureyri (Ijsland). Inlichtingen: 
Jón Th. Thor, Njardargata 31, 1-101 Reykjavik, IJsland. 

3 september 1994: De Universiteit van Newcastle-upon-Tyne organiseert een ééndaagse 
conferentie over het thema The Shipbuilding Industry and the Contribution of the North- 
East of England. Inlichtingen: I.L. Buxton, Department of Marine Technology, 
University of Newcastle-upon-Tyne, Newcastle, NE1 7RU, Groot-Brittannië. 

11-15 september 1994: Elfde International Congress of Economic History te Milaan. 
Sessies over onder andere Management, finance and industrial relations in maritime 
industries (inlichtingen: David Williams, Department of Economic and Social History, 
University of Leicester, Leicester, LEI 7RH Groot-Brittannië of Simon Ville, Depart¬ 
ment of Economic History, Australian National University, Canberra, ACT 0200, Austra¬ 
lië) en Maritime labour markets in the age of sail (inlichtingen: Skip Fischer, Depart¬ 
ment of History, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Newfoundland, A 1C 
5S7 Canada. 

Herfst 1994: de afdeling Zeegeschiedenis van de Rijksuniversiteit te Leiden organiseert 
vanaf dinsdag 13 september (aanvang 20.30 uur) een serie van elf wekelijkse hoor¬ 
colleges over het thema Navigare Necesse Est. De Nederlandse koopvaardij in de twin¬ 
tigste eeuw. Deze colleges zijn ook toegankelijk voor niet-studenten tegen betaling van 
een inschrijfgeld van ƒ 225. Inlichtingen bij mevrouw A. Joustra, IVLO, Bureau 
‘Studeren a la carte’, Postbus 9555, 2300 RA Leiden, telefonisch bereikbaar op maandag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur: 071-272740/44 of eventueel 272651, 
272760/61/62. 

20- 21 oktober 1994: Het Instituut voor Maritieme Historie te Den Haag, het Inter¬ 
nationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en de afdeling zeeges¬ 
chiedenis van de Rijksuniversiteit te Leiden organiseren gezamenlijk de workshop The 
European sailors, 1570-1870. Op basis van ‘national reports’ wordt een viertal thema’s 
behandeld: ‘the national maritime labour market’, ‘the international maritime labour 
market’, ‘working conditions’ en ‘career patterns’. Inlichtingen: Paul van Royen, 
Instituut voor Maritieme Historie, Jan van Nassaustraat 112, 2596 BW Den Haag, tel. 
070-3162853. 
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24-26 november 1994: De Wetenschappelijke Commissie voor Maritieme Geschiedenis 
van de Koninklijke Academie van België en de Koninklijke Academie van Overzeese 
Studiën organiseren gezamenlijk een internationale conferentie over het onderwerp 
Shipping, factories and colonization. Inlichtingen: Koninklijke Academie van Overzeese 
Studiën, Rue Defaqz 1, bte. 3, B-1050, Brussel. 

24-27 april 1995: In York (Groot-Brittannië) organiseert de International Association for 
the Study of Maritime Mission haar derde internationale conferentie. Inlichtingen en 
voorstellen voor papers: Stephen Friend, Department of Religious Studies, University of 
Ripon and York St. John, College Road, Ripon, HG4 2QX, Groot-Brittannië. 

11-16 juni 1995: ISOPE, vijfde International Offshore and Polar Engineering Conference 
in Den Haag. Inlichtingen: Jin S. Chung, Technical Program Committee, P.O. Box 1107, 
Golden, Colorado, 90402-1107, USA. 

27 augustus-3 september 1995: International Congress of Historical Sciences, Montreal, 
Canada, tevens congres van de International Commission for Maritime History, met als 
thema Ports, port cities and maritime communities. Inlichtingen: Skip Fischer, 
Department of History, Memorial University of Newfoundland, St. John’s, Newfound¬ 
land, A1C 5S7 Canada. 

Juni 1996: Het tweede International Congress of Maritime History vindt plaats te 
Amsterdam. Inlichtingen: Els van Eyck van Heslinga, Rijksmuseum ‘Nederlands 
Scheepvaartmuseum’, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam, 020-5232311. 
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ONMISBAAR VOOR 
SCHEEPVAARTLIEFHEBBERS 

Haringlogger VL 92 Balder 
door Henk Dessens en Floris Hin 
ISBN 906011.862.6 ƒ 39,50 

Het Rijksmuseum Nederlands 
Scheepvaartmuseum restaureerde de 
enige nog bestaande zeillogger in 
Nederland naar de oorspronkelijke staat 
van 1912. Dit boek geeft een nauwgezet 
verslag van de restauratie en bevat 
daarnaast ook veel informatie over de 
haringvisserij met zeilloggers. 
Het is rijk geïllustreerd met oude en 
nieuwe foto’s en met alle werktekeningen 
die bij de restauratie gebruikt zijn. 

’s Lands Zeemagazijn 
door Sjoerd de Meer 
ISBN 906011.880.4 ƒ 24,50 

In het statige gebouw waar zich nu het 
Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuseum 
bevindt, zetelde eens het wereldcentrum van 
maritieme activiteit, ’s Lands Zeemagazijn aan het 
IJ in Amsterdam diende als voorradendepot van 
de machtige Hollandse vloot. 
Sjoerd de Meer, oud-conservator van het 
Scheepvaartmuseum, voert de lezer mee 
langs vier turbulente eeuwen in en rond dit 
maritieme magazijn. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij Uitgeverij Walburg Pers b.v. 
Postbus 4159, 7200 BD Zutphen, telefoon 05750 - 10522, 

telefax 05750 - 41025, postbank 2069668. 
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Verkrijgbaar in de boekhandel: 

Ships, Sailors and Spices 
East India Companies and their Shipping 

in the 16th, 17th and 18th Centuries 
Jaap R. Bruijn and Femme S. Gaastra (eds.) 

ISBN 90.71617.69.6, 224 biz., geïllustreerd, gebonden met stofomslag, ƒ 49,50 

Het boek is ook rechtstreeks te bestellen bij Uitgeverij Stichting beheer HSG, 

Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam, 020-6685866. 

SHIPS, 
SAILORS 
AND 
SPICES taM India 

Companies and Their Shipping 

the 16th, 17th and 18th Century 

• • 

JAAP R BRl l|N AND 11 MMt S.GAASTRA 

M HA SIKH sill 

Uitgeverij 
Stichting beheer IISG 
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RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS 

Kopij 

De redactie gaat ervan uit dat een aangeboden artikel niet reeds is gepubliceerd of elders 
ter publicatie in aanbieding is. Indien een artikel meer dan 6000 woorden beslaat moet 
contact worden opgenomen met de redactiesecretaris. Een artikel in het Engels, Duits of 
Frans kan bij uitzondering worden opgenomen na overleg met de redactie. Kopij moet 
zijn getikt op A4 formaat met dubbele regelafstand en brede marge. Titel, onder- en sub¬ 
titels duidelijk en consistent aangeven. Kopij moet compleet worden ingeleverd, d.w.z.: 
tekst, bijlagen, notenapparaat, eventuele illustraties/tabellen/grafieken enz. met on¬ 
derschrift. Annotatie dient te geschieden volgens Aanwijzingen voor tekstbewerking en 
annotatie, uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap te Den Haag en al¬ 
daar verkrijgbaar (tel: 070-140363). 
De redactie heeft het recht om, in overleg met de auteur, wijzigingen in taalkundige zin 
in de tekst aan te brengen. De auteur dient met de kopij een kort curriculum vitae mee te 
zenden, evenals haar/zijn adres en telefoonnummer. 

Illustraties 

Illustraties moeten worden ingeleverd als zwart/wit glansfoto’s minimaal op formaat 13 x 
18 cm. De auteur moet zonodig aangeven waar ze in de tekst behoren te worden ge¬ 
plaatst. Kaartjes en grafieken moeten in O.I. inkt zijn getekend. Bij tabellen duidelijk 
aangeven hoe ze moeten worden gezet. 
De auteur regelt zelf auteursrechten van derden op fotomateriaal enz. Het door de au¬ 
teur geleverde illustratiemateriaal wordt na publicatie van het artikel zo spoedig moge¬ 
lijk geretourneerd. 

Proeven 

De auteur ontvangt van de redactiesecretaris de eerste drukproef. Deze dient binnen de 
aangegeven termijn gecorrigeerd teruggezonden te worden aan de redactiesecretaris. 
Extra correctie (wijzingen of aanvullingen achteraf door de auteur in de drukproef aan¬ 
gebracht in afwijking van de origineel ingeleverde tekst) moet met een afwijkende kleur 
worden aangebracht. Extra correctie is buitengewoon kostbaar: deze kosten kunnen de 
auteur in rekening worden gebracht. 

Overdrukken 

Elke auteur onvangt na publicatie twintig overdrukken van haar/zijn artikel. 
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