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INHOUD TEN GELEIDE 

Van de redactie 

Graag biedt de redactie haar lezerskring 
weer een gevarieerde en fascinerende 
aflevering van het Tijdschrift voor zeege¬ 
schiedenis aan. J. Van Beylen geeft een 
uitvoerige beschrijving en transcriptie 
van een soort maritiem stripverhaal over 
de Slag op het Slaak in 1631. F.N. Grou- 
stra en J.R. Bruijn presenteren een be¬ 
langwekkend verhaal over allerlei ver¬ 
schrikkelijke ziekten en andere gezond¬ 
heidsproblemen onder schepelingen, en 
hoe daaraan in betrekkelijk korte tijd paal 
en perk werd gesteld. 
Dat het Tijdschrift tevens een groot aan¬ 
tal recensies, boekaankondigingen en na¬ 
tuurlijk alweer een nieuwe aflevering van 
de maritieme bibliografie van de hand 
van Piet Boon bevat, spreekt inmiddels 
vanzelf. Wat minder vanzelfsprekend is, 
is dat de redactie er dit jaar wel degelijk 
in is geslaagd een themanummer tot stand 
te brengen. Nog tijdens de zomermaan¬ 
den zal bij de lezers een aflevering, geti¬ 
teld ‘Geld en water. Banken, verzekerin¬ 
gen en scheepvaart in de 19de en 20ste 
eeuw’, op de deurmat vallen. Voor wie 
zich met de hondsdagen naar de kust 
begeeft, een nummer om bij te watertan¬ 
den. 

Paul van Royen 
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BIJDRAGEN 

Een zeventiende-eeuwse ‘nieuwskaart’ van de Slag op het Slaak. ‘Kort en bon- 
digh verhael vande Spaensche Scheeps Armade tot Antwerpen toegerust ende van 
daer gevaren den 10 Septemb. 1631.’ 

J. Van Beylen 

Inleiding 
Bij het doorbladeren van een map met histo¬ 
rische prenten dook een kaart van een deel 
van Zeeland op. In de rechterbovenhoek van 
de kaart was een afzonderlijke gravure ge¬ 
plaatst met een voorstelling van een strijdto¬ 
neel met schepen. Onder de kaart was een ge¬ 
drukte tweetalige tekst - Nederlands en Frans 
- gekleefd. Deze tekst bleek een verslag over 
de Slag op het Slaak te zijn. Dit gevecht was 
het laatste, minder bekende binnenduinse ge¬ 
vecht te water van enig belang, dat tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tussen de 
Spanjaarden en de Staatsen na het Twaalfja¬ 
rig Bestand (1609-1621) in Zeeland plaats¬ 
greep. 
Blijkens de tekst in de cartouche en het im- 
pressum werden de prent en de tekst in 1631 
gedrukt te Amsterdam door Claes Jansz. Vis- 
scher. Het stuk was blijkbaar een eigentijds 
document, dat kort na de slag werd uitgege¬ 
ven. Een poging, wat meer over het stuk te 
weten te komen, leidde tot de conclusie dat 
het, voor zover kon nagegaan worden, in de 
literatuur nergens was afgebeeld, aangehaald 
of beschreven. Wel werd het document opge¬ 
nomen in de repertoria over het werk van 
Claes Jansz. Visscher.1 Daarin worden maar 
twee exemplaren van de kaart met de tekst uit 
1631 vermeld, naast twee andere zonder 
tekst.2 Bij nader onderzoek van de kaart, de 
gravure met het gevecht en de tekst, vertoon¬ 
de dit document alle kenmerken van een 
‘nieuwstijdingh’ of ‘nieuwskaart’. Daaruit 
kon worden afgeleid dat het stuk vrij zeld¬ 

zaam en weinig bekend moest zijn en dat een 
uitgebreidere beschrijving zeer zeker de 
moeite waard zou zijn. 

Ontstaan van het document 
In het begin van de 17de eeuw werden in de 
Noordelijke en in de Zuidelijke Nederlanden 
de eerste ‘nieuwstijdinghen’ gedrukt, de 
voorlopers van de latere dagelijkse kranten. 
In het Noorden gebeurde dit sedert 1618 te 
Amsterdam door Caspar van Hilten (overle¬ 
den in 1622 of 1623) en sedert 1619 door 
Broer Jansz., in het Zuiden sedert 1605 te 
Antwerpen door Abraham Verhoeven (1575- 
1652).3 In dezelfde periode werden in de 
Nederlanden zogenaamde historieprenten 
uitgegeven. Dat waren doorgaans fraaie gra¬ 
vures, al dan niet met de hand ingekleurd, 
waarvan de afbeelding betrekking had op een 
historisch feit. De aanleiding voor het druk¬ 
ken van dergelijke prenten kon algemeen 
informatief zijn, zoals een topografisch 
stadspanorama of topografische kaart van 
een bepaald gebied. In dit geval wordt geen 
echte gebeurtenis, maar een flits van de toe¬ 
stand en het uitzicht van een stad of een 
streek weergegeven, wat op zich kan be¬ 
schouwd worden als een passieve moment¬ 
opname uit de historische evolutie van een 
stad of streek, zoals die zich op een gegeven 
tijdstip vertoonde. 
Toch werden op dit soort prenten ook wel his¬ 
torische feiten afgebeeld.4 Hun ontstaan kon 
evenzeer ingegeven zijn door een werkelijke 
gebeurtenis die naderhand om allerlei rede- 
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nen in beeld werd gebracht, zoals een mo¬ 
mentopname van een actieve gebeurtenis, 
bijvoorbeeld een militaire overwinning, een 
troonsbestijging, de blijde intrede of de be¬ 
grafenis van een vorst, de afvaart van een 
vloot of een fase uit een zeeslag. De opdracht 
voor dergelijke prenten werd meestal gege¬ 
ven door de overheid of door één of andere 
hoogwaardigheidsbekleder uit propagandis¬ 
tische oogmerken, uit triomfalistische gevoe¬ 
lens of als beeldkroniek van een gebeurtenis 
om een bijzondere episode uit de geschiede¬ 
nis te vereeuwigen of te gedenken. 
De Slag bij Nieuwpoort (1600) werd door 
Floris Balthazar (1563-1616) op een gravure 
vastgelegd. De Spaanse landvoogdes der 
Nederlanden Isabella (1566-1633) bestelde 
kort na de verovering van Breda (1625) een 
prent bij de Franse graveur Jacques Callot 
(1592-1635).5 Op deze soms zeer grote gra¬ 
vures werd naast de titel en een opdracht aan 
de besteller, dikwijls een privilege en meest¬ 
al een beknopte beschrijving van de belang¬ 
rijkste afgebeelde en genummerde details ge¬ 
drukt. Soms werd een ruimere verklarende 
tekst toegevoegd.6 In de 16de eeuw werden 
voor soortgelijke gebeurtenissen onder meer 
tapijten geweven7 en vanzelfsprekend wer¬ 
den toen en later talrijke historische feiten 
door schilderijen vereeuwigd, evenals door 
pronkschalen en bekers, tegeltableaus en der¬ 
gelijke meer.8 Een gravure was meestal rela¬ 
tief goedkoper, kon in meerdere exemplaren 
op een handig formaat geproduceerd en dus 
ruimer verspreid worden. 
Van bepaalde gebeurtenissen, onder meer 
van veldslagen, de inname van een stad en 
dergelijke, werden eveneens verslagen opge¬ 
steld ten behoeve van de militaire overheid. 
Die werden geschreven aan de hand van de 
berichten van zogenaamde ‘courantiers’, die 
men vandaag oorlogsverslaggevers zou noe¬ 
men. Van die rapporten werden afschriften 
gemaakt, later ook gedrukt, voor regeringsli¬ 
chamen en voor particulieren, zoals kooplie¬ 
den of reders. Eén van zulke verslagen, ge¬ 
schreven door Broer Jansz., handelde bij¬ 

voorbeeld over het beleg van Oostende 
(1601-1604) door aartshertog Albrecht van 
Oostenrijk (1559-1621) en de Spaanse mar¬ 
kies Ambrosio Spinola (1569-1630). Kort na 
de verovering van ’s-Hertogenbosch door 
Frederik Hendrik (1584-1647) in 1629 werd 
eveneens een gedrukt verslag uitgegeven.9 Er 
verscheen echter ook een bijzonder soort 
pamfletten die in woord én beeld een verslag 
of alleszins nieuws over een gebeurtenis 
gaven: een soort kruising tussen een nieuws¬ 
brief en een historieprent. In dit geval werd 
naast een prent en/of een topografische kaart 
eveneens een min of meer uitgebreide tekst 
afgedrukt. Een voorbeeld van zo’n ‘nieuws- 
kaart’ is de hierna beschreven kaart met prent 
en tekst over de Slag op het Slaak, in 1631 
uitgegeven te Amsterdam door Claes Jansz. 
Visscher. 

De drukker-uitgever 
Claes Jansz. Visscher, bijgenaamd ‘Piscador’, 
geboren te Amsterdam (1586 of 1587-1652), 
was tekenaar, graveur en etser en wordt sedert 
1607-1608 ook als plaatsnijder vermeld. Hij 
werd uitgever van land- en wereldkaarten, 
stadsprofielen en -gezichten, en prenten van 
belegeringen en veldslagen. Hij leverde ook 
portretten, zinneprenten, allegorische en 
godsdienstige prenten en reeksuitgaven onder 
meer met schepen. Als één van de eersten 
tekende en graveerde hij zo natuurgetrouw 
mogelijk Nederlandse landschappen. Zijn 
prenten - minstens 200 - maakte hij aanvan¬ 
kelijk naar ontwerpen van David Vinckboons 
(1576-1629) en Comelis Claesz. van Wierin- 
gen (1580-1643). Later ontstonden zijn spon¬ 
tane en realistische eigen etsen met onder 
andere zijn landschappen. Dit werk werd ech¬ 
ter overschaduwd door zijn belangrijke 
bedrijvigheid als uitgever van prenten van 
tijdgenoten en voorgangers. Hierbij is dik¬ 
wijls nauwelijks uit te maken of sommige 
prenten niet door Visscher zijn opgestoken, 
gekopieerd of zelfs opnieuw zijn toegevoegd. 
Zijn teken- en graveerwerk is zeer verzorgd 
en van hoge kwaliteit. De randversieringen en 
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cartouches, het zogenoemde ‘bijwerk’, van 
onder meer zijn kaarten, zijn dikwijls zeer 
fraai en niet zelden zijn daar figuren en voor¬ 
werpen met betrekking tot de visserij in ver¬ 
werkt. Die vormden een soort allegorie of 
symbool voor de naam van de graveur. Na zijn 
overlijden werd zijn bedrijf voortgezet door 
zijn zoon Nicolaas Visscher I en zijn klein¬ 
zoon Nicolaas Visscher II. Beiden legden zich 
vooral toe op het uitgeven van atlassen en 
kaarten. De zaak bestond tot in 1726.10 

De oorlogsjaren 1621-1631 
Toen in de loop van de Tachtigjarige Oorlog 
het Twaalfjarig Bestand ten einde liep, brak 
de strijd tussen de Spanjaarden en de Staat- 
sen weer los. Ondertussen werden door bei¬ 
de strijdende partijen nieuwe pogingen 
ondernomen het Bestand te verlengen en uit¬ 
eindelijk vrede te sluiten. De voorwaarden, 
die wederzijds werden gesteld, waren echter 
niet verzoenbaar met de belangen van beide 
vijanden. De Spanjaarden bleven in grote 
trekken bij dezelfde voorwaarden als deze 
die vóór het Twaalfjarig Bestand golden: de 
opheffing van de Nederlandse Oostindische 
Compagnie, de opening van de Schelde voor 
de scheepvaart en de vrije belijdenis van de 
katholieke godsdienst.11 De Staatsen bleven 
echter afwijzend, vooral in verband met de 
handelsbelangen, al waren sommige steden, 
onder meer de Zeeuwse, voor de vrede 
gewonnen. 
Aan het zuidelijke front hadden beide partij¬ 
en zowat de helft van hun troepen nodig om 
de schansen, dijken, vestingen en steden te 
bemannen. Aan beide kanten was de verdedi¬ 
ging zo sterk uitgebouwd, dat de strijd bijna 
tot een stellingoorlog was uitgegroeid. De 
oostelijke grens werd echter weer het strijd¬ 
toneel van de Staatse en de Spaanse legers. 
Daar waren ook nog de keizerlijke troepen 
van de Habsburgers bij betrokken. Al tijdens 
het Bestand werden meerdere Duitse steden 
als Kleef, Xanten, Gullik, Wezel en zelfs 
Jülich door de Spaanse troepen veroverd. 
In het zuiden werd Bergen op Zoom in 1622 

door Ambrosio Spinola tegen hoge kosten en 
met grote verliezen belegerd, maar bleef 
Staats, terwijl Steenbergen door de troepen 
onder de Spaanse bevelhebber Don Luis de 
Velasco, markies de Belveder, werd vero¬ 
verd. Breda, dat in 1624 ook door Spinola 
werd belegerd, gaf zich in 1625 over. De ver¬ 
overing van Breda had veel geld gekost en 
bleek strategisch van weinig nut te zijn.12 In 
het oosten viel Oldenzaal in 1626 weer in 
Staatse handen. Stilaan verplaatste het initia¬ 
tief van de strijd zich weer naar de Republiek. 
Voor het eerst was het Staatse leger ook gro¬ 
ter dan het Spaanse en besloten de Staten tot 
een nieuwe offensieve strategie. 
De noordelijke gewesten met uitzondering 
van Gelderland drongen aan op een aanval op 
Lingen, Holland wenste een aanval te onder¬ 
nemen op Breda en Zeeland gaf de voorkeur 
aan Vlaanderen.13 In 1627 slaagde Frederik 
Hendrik erin Groenlo (Grol) weer in handen 
te krijgen. ’s-Hertogenbosch, bezet door de 
Spanjaarden, werd belegerd door de Staatsen 
en capituleerde in 1629. De dreiging die van 
de keizerlijke troepen bleef uitgaan op Oost- 
Nederland, nam verder af. Het oosten van de 
Republiek werd in 1628-1630 gaandeweg 
beheerst door de Staatse troepen. Vestingen 
als Lingen, Lippstadt, Hamm en Wezel wer¬ 
den prijsgegeven en overgelaten aan de kei¬ 
zerlijke legers van de Habsburgers.14 Het 
grondgebied van de Noordelijke Nederlan¬ 
den lag toen feitelijk buiten het bereik van de 
Spaanse vijand. 
De vroeger al ingezette en tijdelijk onderbro¬ 
ken blokkade van de Vlaamse kust werd in 
1621 opnieuw verzekerd. De transit van goe¬ 
deren naar Antwerpen via de Schelde werd 
door de Hollandse licenten zwaar belast, wat 
aanleiding gaf tot een economische oorlog.15 
De Hollandse vloot pleegde in 1623 en in 
1624 een mislukte aanval op Antwerpen en 
de vrije scheepvaart naar zee langs de Schel¬ 
de werd door een blokkadevloot bij Lillo 
onmogelijk gemaakt. Zowel door de Staatsen 
als door de Spanjaarden werd in 1624 en 
later, herhaalde malen een blokkade van de 

5 



stromen en rivieren bevolen, al leed de 
Spaanse schatkist daardoor zware verliezen. 
Daardoor werd de handel in beide gebieden 
bijzonder zwaar getroffen. De blokkade was 
eveneens bedoeld om de bevoorrading in 
grondstoffen en uitrusting van de troepen te 
bemoeilijken.16 De Spanjaarden legden een 
handelsembargo tegen Nederlandse koopwa¬ 
ren op, dat overigens weinig resultaat ople¬ 
verde. 
Als gevolg van het fiasco van Bergen op 
Zoom werd door de Spanjaarden besloten 
voortaan in Vlaanderen het leger in de verde¬ 
diging op te stellen omwille van de besparin¬ 
gen.17 Enerzijds wilde de Spaanse aanvoer¬ 
der Don Luis de Oliveras (1578-1645) meer 
evenwicht in de strijd tegen de Staatsen bren¬ 
gen. Het was de bedoeling een beperkt front 
in stand te houden en regelmatig plaatselijke 
aanvallen uit te voeren, niet als onderdeel van 
een breed opgezet strategisch plan, maar om 
de tegenstander uit te putten en te ontmoedi¬ 
gen. De Spanjaarden gingen voortaan van 
een offensieve strategie over naar een defen¬ 
sieve.18 Anderzijds zou de vloot een grotere 
rol toebedeeld krijgen in het kader van de 
economische oorlog.19 De Republiek had tot 
dan dezelfde strategie gevolgd, omdat het 
niet echt in de bedoeling lag de door de Span¬ 
jaarden gecontroleerde gebieden te herove¬ 
ren.20 
De Duinkerkse, Nieuwpoortse en Oostendse 
kapers hadden een groot aandeel in de scha¬ 
de die de Staatse schepen en de handel werd 
toegebracht.21 In 1600 werd door de Staatsen 
al eens een poging ondernomen het kapers- 
nest Duinkerke onschadelijk te maken en de 
Vlaamse kust te beheersen. Oostende was 
nog in Staatse handen, maar ook Nieuwpoort 
moest uitgeschakeld worden. Een vloot van 
1138 schepen voer toen af van Walcheren met 
de bedoeling Nieuwpoort over zee aan te val¬ 
len en dan Duinkerke te belegeren. Als 
gevolg van ongunstige wind kon dit plan niet 
uitgevoerd worden en werd besloten een lan¬ 
ding uit te voeren in Philippine in Zeeuws- 
Vlaanderen, waar een grote troepenmacht en 

een legertros aan wal werden gezet. Het leger 
trok door Vlaanderen naar Oostende om zo 
Nieuwpoort over land te bereiken en te bele¬ 
geren. Bij Nieuwpoort, op het strand en in de 
duinen aan de rechteroever van de IJzer, wer¬ 
den de Staatsen opgewacht door de troepen 
van aartshertog Albrecht onder bevel van de 
Spaanse markies de Santa Cruz en Jan 
(Johan) van Nassau (1583-1638). Het inva¬ 
sieleger van de Hollanders boekte er wel een 

Jan Wildens (1585-1653), Feestelijke ontvangst van de Franse koningin Maria de Medici op de rede van Antwerpen 
op 4 september 1631. De voorstelling van de schepenparade kan beschouwd worden als een prelude tot de Slag op 
het Slaak. Vermoedelijk is Maria de Medici naar Antwerpen gekomen om het vertrek van de Spaanse vloot naar Zee¬ 
land enige luister bij te zetten. Tevens was de welkomstparade voor de koningin een uitstekende dekmantel om de 
ware reden van de ongewone aanwezigheid van een groot aantal vaartuigen te verdoezelen. Men mag stellen dat zij 
de edellieden en bevelhebbers van de vloot tijdens of na de parade heeft ontmoet en dat een aantal schepen van de 
vloot met de bevelhebbers aan de parade deelnamen. Op het schilderij zijn onder meer af geheeld: het Spaanse admi¬ 
raalschip - een heude met gestreken zeilen - een roeigalei met vermoedelijk de koningin aan boord en tevens een 
groot aantal kleinere schepen. Op de voorgrond het Vlaams Hoofd, links een schipbrug over de Schelde, op de ach¬ 
tergrond de stad Antwerpen, rechts de Spaanse vesting (na 1631 geschilderd, olie op doek, 138 x 354 cm, collectie 
Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen). 
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militaire overwinning, maar slaagde er niet in 
Nieuwpoort te nemen en Duinkerke te berei¬ 
ken, zodat de onderneming werd afgebla¬ 
zen.22 
Tegen 1622 was de Vlaamse vloot al zwaar 
versterkt en kregen de Nederlandse koop¬ 
vaarders en vissers het zwaar te verduren 
ondanks de bescherming die zij van de kon- 
vooiers genoten. In 1627 was Spinola er in 
geslaagd voorbij de Staatse vesting van Lillo 
een groot leger en binnenschepen, geladen 
met bouwmateriaal, naar Zandvliet over te 
brengen. Daar werd een sterke vesting 
gebouwd tussen het fort van Lillo en de front¬ 
lijn bij Bergen op Zoom. Zandvliet vormde 
daardoor een bedreiging voor het Noorden, 
want de Spanjaarden konden desgevallend 
vandaar ongehinderd een aanval op Tholen, 
Goes en Bergen op Zoom uitvoeren.23 In het¬ 
zelfde jaar werden daartoe inderdaad pogin¬ 
gen ondernomen, zoals verder valt af te lezen 
op de kaart. 
De Hollanders zouden in 1631 andermaal een 
aanval opzetten om Brugge of Duinkerke te 
belegeren en de Duinkerkers onschadelijk te 
maken. Daarvoor werd een vloot van 3000 
vaartuigen samengesteld, die vanuit Emme¬ 
rik over Dordrecht naar Ysendijke in 
Zeeuws-Vlaanderen zou varen.24 Vandaar 
zou een aanval op Duinkerke ingezet worden. 
In juni 1631 was ook de Vrede van Mantua 
getekend, waardoor weer vrede tussen Span¬ 
je en Frankrijk heerste. Daardoor kon een 
groot leger onder bevel van de Santa Cruz 
vanuit Milaan naar Vlaanderen gestuurd wor¬ 
den om daar de garnizoenen te versterken. 
Tevens kwamen aanzienlijke geldsommen 
beschikbaar voor het leger. Terzelfder tijd 
werd vanuit het Spaanse La Coruna een gro¬ 
te troepenmacht per schip aangevoerd. 
Ondertussen waren de Staatsen al tot Malde- 
gem geraakt, maar door de snelle nadering 
van het leger van de Santa Cruz moesten de 
Staatsen zich terugtrekken - mede onder 
druk van sommige leden van de Staten Gene¬ 
raal, maar tegen de zin van Frederik Hendrik. 
Dit werd als een zware, dure en vernederen¬ 

de tegenslag beschouwd.25 
In verband met het strategisch plan van Oli- 
veras en zonder twijfel om de herhaalde aan¬ 
vallen op Vlaanderen te voorkomen, in het 
bijzonder op Antwerpen en Duinkerke, werd 
in 1631 door de Spanjaarden een aanslag op 
van het Noorden beraamd. Door de Spaanse 
landvoogdes, aartshertogin Isabella, werd te 
Antwerpen in het grootste geheim een vloot 
van negentig vaartuigen klaargemaakt, be¬ 
mand met 5600 man (4300 soldaten en 1300 
matrozen), 400 stukken artillerie van klein 
kaliber maar ook veertig 6- en 12-ponders, en 
eveneens bouwmateriaal. 
Het plan was de verbinding van Dordrecht 
met de Noordzee langs de Rijn en de Schel¬ 
de te verbreken. Het leger moest daarvoor op 
beide oevers van het Volkerak, in het ‘Prin¬ 
sen Landt’ bij Dinteloord (op de Brabantse 
wal) en bij Ooltgensplaat (Overflakkee), een 
vesting bouwen en bemannen. Daardoor 
werd in het bijzonder de handel op Dor¬ 
drecht, de spil van de binnenscheepvaart, met 
het achterland bedreigd. Tevens werd het 
gebied ten zuiden van het Volkerak, dat in 
handen van de Staatsen was, afgesneden van 
rechtstreekse bevoorrading vanuit Holland. 
De Spaanse vloot vertrok op 10 september 
1631 uit Antwerpen in aanwezigheid van de 
gevluchte en in Brussel verblijvende Franse 
koningin Maria de Medici (1573-1642). De 
scheepsmacht stond onder het bevel van de 
Spaanse markies Aytona en Jan van Nassau. 
Als steun voor de onderneming moest de 
Santa Cruz, onder dekking van de vesting van 
Zandvliet, met een leger oprukken naar 
Roosendaal en vandaar versterking zenden 
naar Dinteloord. De Staatsen kenden de pre¬ 
cieze plannen van de Spanjaarden niet, maar 
trokken toch troepen samen in de schansen 
bij Bergen op Zoom, vanwaar zij de Ooster- 
schelde en de Westerschelde konden beheer¬ 
sen. De Spaanse onderneming liep uit op een 
mislukking en bleef in de Nederlandse zee¬ 
geschiedenis bekend als ‘de Slag op het 
Slaak’. De strijd nam een aanvang in de nacht 
van 12 september en eindigde in de loop van 
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13 september 1631. Het gevolg van deze slag 
was dat de Schelde als oorlogsterrein werd 
uitgeschakeld en er naderhand geen strijd 
meer op de stroom werd geleverd.26 

Het druksel 
De kaart is gedrukt op drie stukken handge¬ 
schept papier van ongelijke grootte en zonder 
watermerk. De prent in de rechterbovenhoek 
is 116 mm hoog en 364 mm breed. Zij is gro¬ 
tendeels gedrukt op een afzonderlijk, vierde 
stuk papier dat met de onder- en de zijrand 
aan de kaart is gekleefd. Een deel van de 
afbeelding loopt door over de linkerplaknaad 
met de kaart en is kennelijk samen met dat 
deel van de kaart gedrukt. Aan de onderkant 
van de prent zijn sporen van graveerwerk 
zichtbaar, wat er op wijst dat ze deel uit¬ 
maakte van een ander druksel. De kaart, inbe¬ 
grepen de prent, is in haar geheel 388 mm 
hoog en 630 mm breed. Aan de onderrand 
van de kaart is een ander deel gekleefd, 
samengesteld uit twee afzonderlijke stukken, 
even breed als de kaart, hoog 170 mm. Op dit 
stuk is een tekst gedrukt, links in het Neder¬ 
lands en in gotisch schrift, rechts in het Frans 
en in Latijns schrift.27 De Franse tekst begint 
al op het linkse blad achter de Nederlandse 
versie en is niet geheel conform met de 
Nederlandse tekst. Het papier van de kaart, 
de prent en van beide stukken tekst is van een 
andere soort en kleur. De totale afmetingen 
van de kaart en de tekst zijn: hoog 552 mm 
(omlijsting tot onderrand drukwerk) en 
grootste breedte (omlijsting kaart) 630 mm. 

De kaart 
De kaart van de Slag op het Slaak draagt in 
de cartouche de titel ‘Pas-caert vande ghele- 
gethêyt vande schans te Santvliet, Vertoonê- 
de de verdroncken overwaterde Landen, 
nieuw aangewassê gorsingen, ende de kree- 
ken oft killen in en door de selve tussche Ber¬ 
gen op Zoom en Antwerpen. Van nieus ver¬ 
betert door Claes Jansz. Visscher 1631’. Op 
de rand van de kaart en onder de cartouche 
wordt de graveur nog een tweede maal ver¬ 

meld: ‘C.J. Visscher excude’. 
De kaart is oostwaarts georiënteerd. Bij het 
lezen ervan moet rekening worden gehouden 
met het feit dat talrijke waterwegen en over¬ 
stroomde gebieden inmiddels drooggelegd of 
ingepolderd zijn, waardoor het landschap 
ingrijpend is veranderd en mogelijk niet 
direct herkenbaar is. De paskaart - ook plat¬ 
te kaart genoemd - is, zoals gebruikelijk, 
zonder kaartnet van coördinaten of graden 
gegraveerd. Als enige schaal voor het meten 
van afstanden staat op de zijkant een lijn van 
‘twee ghemeene mylen’.28 
De kaart is niet enkel een geografische kaart 
waarop de normale aardrijkskundige ligging 
en de namen van steden, dorpen, waterwe¬ 
gen, overstroomde gebieden, dijken, polders 
en wegen zijn aangeduid, maar waarop even¬ 
eens talrijke Spaanse en Staatse forten of 
schansen bij naam genoemd en herkenbaar 
zijn door vlaggen.29 Een grote groep in ge¬ 
vecht gewikkelde zeilschepen en sloepen is 
afgebeeld ten noorden van het eiland Tholen 
en ten westen van het Brabantse ‘Prinsen 
Landt’, waar de slag werd beslecht. Vele dor¬ 
pen, schansen, duinen, bomenrijen, schepen, 
met soldaten bemande sloepen, legerkolon- 
nes en groepen over land trekkende soldaten 
zijn afgebeeld in tweedimensionaal vogel¬ 
vluchtperspectief. Daardoor heeft de kaart 
een bepaald reliëf gekregen en is deze in 
zekere zin een topografische prent geworden. 
De kaart toont de overstroomde gebieden op 
de rechteroever van de Schelde vanaf Ant¬ 
werpen tot en met de ‘Crammer’, het ‘Ha- 
rinck Vliet’ (Haringvliet) en het ‘Hollandts 
Diep’, inbegrepen de ‘Ooster Schelde’. Op 
de linkeroever van de ‘Honte ofte Wester 
Schelde’ is het land vanaf Antwerpen tot op 
de hoogte van Hulst afgebeeld. Tussen ‘de 
Peerl ofte Calloo Schans’ (fort ‘de Parel’ 
nabij Kallo op de linkeroever van de Schel¬ 
de) en de schans ‘S. Philippe’ (op de rechter¬ 
oever van de Schelde tegenover fort Sint- 
Maria), evenals aan de ‘Kruys Schans’ bij 
‘Oordam’ (Oorderen), ligt een klein Spaans 
wachtschip voor anker op de Schelde. Ter 
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hoogte van het fort van ‘Lillo’ en de schans 
van ‘Liefkenshoeck’ zijn een groot schip en 
enkele kleine schepen afgebeeld die de blok- 
kadevloot van de Staatsen voorstellen en 
worden aangeduid als ‘de wacht vloot’. Ver¬ 
der stroomafwaarts liggen nog twee grote 
Hollandse schepen voor anker. Deze vloot 
stond onder het bevel van vice-admiraal 
Marinus Hollare (1575-1637), die in 1625 
ook het bevel voerde over de blokkadevloot 
van Duinkerke en in 1632 het fort van de 
Kruisschans zou veroveren. 
Ten noorden van Antwerpen is op de weg tus¬ 
sen de schans van ‘S. Jacop’ en het fort van 
‘Santvliet’ (waar de Spaanse vlag wappert) 
een Spaanse legerkolonne met voetvolk en 
wagens te zien, onderweg naar de vesting van 
Zandvliet. Het is niet duidelijk of dit het leger 
is dat in 1627 optrok naar Zandvliet ofwel de 
legerkolonne van de Santa Cruz voorstelt, die 
in 1631 naar Roosendaal marcheerde. Ook in 
Ossendrecht is een Spaanse vlag geplant. Op 
de ‘Leege wegh’ tussen Zandvliet en Ossen¬ 
drecht is een batterij geschut in stelling 
gebracht. Misschien is die gericht tegen twee 
Staatse ruiterij-eskadrons, trompetters op 
kop, die in de richting van de legerkolonne 
galopperen. 
Evenwijdig met de weg van de Kruisschans 
naar Sint Jacob en Zandvliet loopt de ‘Snelle 
Kreeck’ waarbij wordt vermeld: ‘Langs dese 
Snelle Kreeck quamen de groote sloepen. 
Snelle Kreeck bij laach water 6, 7 ende acht 
voet diep’. De kreek begint aan de Kruis¬ 
schans en loopt achter Lillo door. Op een 
moeilijk aan te wijzen route komt men dan 
aan de ‘Doorvaart oft Middel Wegh vier voe¬ 
ten diep’, die aansluit op ‘de Kreeck van 
Santvliet velt’, vlak bij het ‘t’fort op Hooger 
Werve’. Vanaf dit fort is een stippellijn gete¬ 
kend, die door het Verdronken Land van 
Zuid-Beveland aan de Pietermans Kreeck 
eindigt met de vermelding: ‘Volgens ’t wijs¬ 
en van dese stippen quamen de chaloupen 
naer het Lant vander Goes A° 1627’. 
In dit jaar ondernamen de Spanjaarden een 
tocht om enkele versterkingen op de plaat 

van ‘Hoogherwerve’ op de rechteroever van 
de Schelde aan te leggen. Volgens de aanwij¬ 
zingen van de kaart voeren de sloepen 
(dezelfde die in de Snelle Kreek zijn afge¬ 
beeld) dan verder over het verdronken land 
tot aan de Pietermans Kreek, die zowat de 
grens van het overstroomde gebied vormde. 
Daar werd de kreek een eindje in de richting 
van de Schelde afgevaren om dan weer over 
verdronken land richting ‘Vynkenes gat’ te 
roeien en uiteindelijk op het droge ‘Rillant’ 
en ‘Rillants Kerckhof’ te landen. Langs de 
Pietermans Kreek en bij Rillant zijn talrijke 
Spaanse sloepen afgebeeld. Blijkbaar konden 
of waagden zij zich niet verder, want op de 
dijk, die practisch evenwijdig met de Pieter¬ 
mans Kreek loopt, duiden talrijke Neder¬ 
landse vlaggen op de aanwezigheid van 
evenveel Staatse schansen. Die dijk vormde 
de grens tussen het droge ‘Landt van der 
Goes’ en het overstroomde deel van de rest 
van oostelijk Zuid-Beveland. 
Een tweede stippellijn vanaf Antwerpen 
duidt de hele route aan die de Spaanse sche¬ 
pen in 1631 namen. Volgens deze lijn verlie¬ 
ten zij de Schelde bij het fort ‘de Parel oft de 
Calloo Schans’. Langs een niet bij naam 
genoemde kreek door verdronken land, ver¬ 
der genoemd ‘Verdroncken Landt van Grou- 
we’, voeren ze verder door Vlaanderen ten 
westen van de polder ‘Nieuwen Doel’ en zo 
naar het ‘Saeftinger Gat’, dat ter hoogte van 
het nu verdwenen dorp Saeftinge (Verdron¬ 
ken Land van Saaftinge) in de Schelde uit¬ 
mondt. De vloot koerste dan een eindje oost¬ 
waarts de Schelde op (in het verhaal staat 
westwaarts) tot aan ‘de Dulft’. De Dulft (ver¬ 
der aangeduid als ‘Oude Scheydinghe of de 
Moszei kreeck’) was een vaarweg door het 
toenmalige Verdronken Land van Zuid- 
Beveland. Deze mondde bij ‘Rommerswale’ 
(Reimerswaal) uit in de Oosterschelde. 
Aan de monding van de Dulft, aangeduid 
door de letter A, werden de Spaanse schepen 
aangevallen door een smaldeel van de Staat¬ 
se blokkadevloot, op de kaart uitgebeeld door 
drie grote zeeschepen. De Spanjaarden ge- 
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raakten toch in de Dulft en kruisten daar de 
route van de tocht uit 1627. In de Dulft moes¬ 
ten ze enkele vaartuigen achterlaten, die daar 
aan de grond liepen.30 De rest van de vloot 
zette de tocht verder tot in de Oosterschelde. 
Daar staat naast een stippellijn de volgende 
tekst geschreven: ‘Volgens dese stippen 
quam de vloot van Hare Hoocheden op den 
12 Septembri 1631’. De Spanjaarden voeren 
vervolgens ten westen van Tholen ‘De 
Slaack’ in tussen Stavenisse op Tholen en 
Vianen op ‘Duyvelandt’ (Schouwen-Duive- 
land), waar men ’s avonds voor anker ging. 
De soldaten vermaakten er zich met muziek 
en voelden zich blijkbaar veilig. 
De tocht van de Spaanse vloot bleef uiteraard 
niet ongemerkt en ondertussen waren in Ber¬ 
gen op Zoom en op Tholen troepen samen¬ 
gebracht om de in de Dulft gestrande schepen 
aan te vallen. Eer het echter zover kwam, 
waren de meeste al met het getij vlotgekomen 
en hadden zich bij de hoofdmacht in het 
Slaak vervoegd. De vloot van de Staatsen 
was ondertussen gevechtsklaar en werd nog 
versterkt door een aantal vaartuigen die de 
Spanjaarden al op de Schelde hadden aange¬ 
vallen. Zij waren eveneens met het getij tot in 
het Slaak geraakt. Het was stil weer met hel¬ 
dere maneschijn. 
De Staatse vaartuigen vielen de Spanjaarden 
aan op de plaats gemerkt met de letter B, nu 
bekend als de Keeten. Het gevecht duurde tot 
’s morgens, terwijl het strijdtoneel zich ver¬ 
plaatste tot in het huidige Mastgat. Daar zeil¬ 
den de Spanjaarden de rivier in tussen het 
eiland Tholen en het eiland ‘Philips landt’ 
(St.Philipsland). Plots vormde zich daar een 
zware mist, die de Spanjaarden, onbekend als 
ze waren met het vaarwater, in grote verwar¬ 
ring bracht. Vele honderden sprongen in 
paniek overboord en trachtten al zwemmend 
de wal aan beide oevers van het Vossemaer 
(de latere Eendracht) bij ‘Voszemaer’ (Oud 
Vossemeer op Tholen) of ‘Nieu Vosmaer’ 
(Nieuw Vossemeer op de Brabantse wal) te 
bereiken. Het gebied is gemerkt met de letter 
C. De meeste vluchters verdronken echter of 

stikten in de modder. 
Van de negentig Spaanse schepen konden er 
slechts twee ontkomen, namelijk deze waar¬ 
mee de bevelhebbers ontsnapten. Tien vaar¬ 
tuigen werden vernield, 78 buitgemaakt en 
daarbij ook nog allerlei ander oorlogstuig. 
Het verlies werd op vier miljoen gulden 
geschat. Er werden meer dan 4000 gevange¬ 
nen gemaakt, die op hun knieën om kwartier 
smeekten.31 Blijkens het verhaal sneuvelden 
of verdronken ongeveer 2500 man. 
Men mag hier wel van een ware slachting 
gewagen. Over de eigen verliezen werd met 
geen woord gerept, zoals dat tot op onze 
dagen nog steeds gebruikelijk is. Het gevolg 
was dat de Spanjaarden Roosendaal moesten 
ontruimen. De zeemacht werd in Dordrecht 
gehuldigd met dankzegging en het ‘branden 
van victorie’,32 terwijl 73 prijzen en prijsjes, 
naast een grote hoeveelheid oorlogstuig, wer¬ 
den aangevoerd. Amalia van Solm, vrouw 
van Frederik Hendrik, kwam zelfs de buit 
bekijken. 

De prent 
In de rechterbovenhoek is een deel van de 
kaart ingeruimd voor een prent met de titel: 
‘Veroveringe van de Spaensche vloot in See- 
landt den 13d September 1631’. Deze gravu¬ 
re toont een groot aantal zeilschepen en boten 
die in een gevecht gewikkeld zijn. Afgaande 
op de vlaggen zijn dat enerzijds Hollandse, 
die de Staatse driekleur voeren, anderzijds 
Spaanse vaartuigen, die herkenbaar zijn aan 
de vlag met het Bourgondisch knuppelkruis. 
Op sommige Staatse bodems staat een sol¬ 
daat met de Staatse driekleur te zwaaien. 
De Hollandse vloot lijkt samengesteld uit 
enkele grote, bewapende heuden zonder zij- 
zwaarden33, waarvan er één duidelijk het 
wapen van Zeeland op het hek voert en enke¬ 
le kleinere boeiers, alle met zijzwaarden.33 
De vaartuigen zijn getuigd met een spriettuig. 
De meeste schepen voeren hun vlag op de 
nok van de spriet. Op de kampagne van twee 
heuden staat een trompetter. Verder zijn te 
onderscheiden een aantal kleinere Hollandse 

13 



NGE VAN DE SPAENS 

i 'L ?«] 

binnenschepen, toen bekend als ‘kromste¬ 
vens’, enkele boten zonder tuig en een kleine 
roeigalei, getuigd met een latijnzeil.33 Som¬ 
mige Spaanse vaartuigen lijken van hetzelf¬ 
de soort als de Hollandse, behalve één dat 
getuigd is met een razeil. Verder zijn enkele 
boten met de Spaanse vlag afgebeeld. In één 
van de boten worden de roeiers door een met 
een stok gewapende man aangespoord. Enke¬ 
le Spaanse schepen worden door Hollandse 
boten geënterd. 
De in het verhaal genoemde pleiten33, onge¬ 
maste schuiten en ponten zijn niet op de prent 
te zien, evenmin grotere Staatse schepen. Die 
waren trouwens niet bij het gevecht betrok¬ 
ken, want enkel kleinere bodems konden 
vanaf de Schelde langs de smalle en ondiepe 
Mosselkreek achter de Spanjaarden aanzit¬ 
ten. Grote schepen zijn evenmin afgebeeld op 
een schilderij van deze slag - mogelijk het 
enige bekende.34 Bij een aantal Spaanse 
schepen zijn de spriet en het grootzeil ge¬ 
kaaid.35 Op de achtergrond zijn talrijke 

figuurtjes te zien die uit de boten springen en 
naar de oever waden, kennelijk op de vlucht 
om het vege lijf te redden. Links zijn wat 
gebouwen van ‘Nieuw Vossemaer’ te zien en 
vluchters die hun heil over de dijk zoeken. 
Rechts is de haven van ‘Vossemaer’ afge¬ 
beeld met de kerktoren en huizen. In de haven 
liggen enkele schepen met gekaaide spriet. 
De haveningang is gemarkeerd door steekba- 
kens.36 

Het verhaal 
‘Kort en bondigh verhael van de Spaensche 
scheeps armade tot Antwerpen toegerust 
ende van daer gevaren den 10 september 
1631. Daer is selden rust onder ’t gebiedt 
vanden oorlogh gelijck sulcx de dagelijckse 
ondervindinghe genoeghsaem openbaert. 
Den Koningh van Spangnien ende sijn oude 
Moeye Isabella, Clara, Eugenia, Hertoginne 
van Brabant etc., voor eenighe jaren begost 
hebbende te prepareren eene scheeps Vlote 
om die van Zeelandt ende Hollandt van mal- 

kanderen te separeren ofte ten minsten 
gantsch onvry te maken. 
Oock eyndelijck hier of daer met ghewelt 
eenighe ghemaeckte vastigheden te over 
rompelen ofte self op te werpen, waervan sy 
inden jare 27 tot een proeve begost hebben 
Hoogerwerf, ’t Stoof schor ende SantZ-vliet te 
fortificeren nae dien sy groote vlijt en het 
uyterste ghewelt in de belegeringhe voor 
Berghen op den Zoom, anno 1622, hadden 
ghebruyckt, te meer dat dese Stadt, ten eyn- 
de boven verhaelt, haer heel noodig soude 
zijn, doch ’t gewelt haer niet konnende hier 
toe helpen, hebben haer nae eenighe verrade- 
rije by de handt ghevat, ’t welck mede (te 
vroegh ontdeckt sijnde) de verraders den hals 
heeft ghekost ende de sake self onvruchtbaer 
doen afgaen. 
Daerenboven de stadt Grol, Oldenzeel, Wesel 
ende ’s Hertogen-Bosch verloren ende Breda 
alleen tot kleyn voordeel en groote kosten 
gewonnen hebbende, heeft haer eyndelijck 
met alle vlijdt de sake doen als op een nieuw 

by de handt vatten, bevorderen ende uytvoe- 
ren het desseyn van haer gemelte scheeps¬ 
vloot: die op den 10 September 1631 in ’t by 
zijn van hare Hoogheyt ende de Coninginne 
moeder van den teghenwoordighen coningh 
van Vranckrijck, Louijs de 13, is van Ant¬ 
werpen gheseylt, ondert ’t commandement 
van Graef Ian van Nassouw, den Prince van 
Barbancon, Ducq de Bossu, Maistre del 
Campo, Haynin, den Admirael Iacob Iansz 
Bay, ende veel andere voomaemste Krijghs 
Officieren: de soldaten waren meestendeel 
ghelicht uyt de Duytsche Regimenten van 
Riveroy, Olin, Graef Ian ende Haynin voor¬ 
schreven, beneffens 2000 Boots-Gesellen. 
De vloot bestondt in 10 Ponten, 18 Pleyten, 
50 Chaloupen en noch eenige plat boomde, 
ongemaste Schuyten ende Boots, nemende 
haren cours na de Peerle ofte Calloo Schans, 
van daer met het ghetije loopende achter om 
het Lant van Ketenes ende den Doel langhs 
een kreecke (in onse Kaerte met stippelen 
aenghewesen) inde Hont ofte Wester-Schel- 
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de komende door het Saftingher gat op den 
11. dito, alwaer sy een weynigh Westwaerts 
komende (ter plaetse ghetekent met de letter 
A) van eenighe der H.H. Staten Oorlogh 
Schepen werden bevochten, doch evenwel 
daer door gheraeckende, zijn ghevaren lang¬ 
hes de Mossel kreeck achter om Romers- 
wale tot in ’t Schelde, achterlatende een goet 
ghetal van hare voomaemste Chaloupen ende 
Schepen, die door ’t verloop van ’t Getije 
dicht onder Romers-wale aen de gront bleven 
sitten, in ’t ghesicht van Bergen op den 
Zoom, de reste vande Vloot namen haren 
Cours nae ’t Landt vander Tholen haer ghe- 
latende of sy aldaer van sin waren te landen. 
Sijn Excell: neffens de H.H. Gecommitteer¬ 
de Staten tot Bergen zijnde, hebben in alder 
ijl de Oorloghschepen ende andre Schuyten 
ofte Chaloupen (aldaer bijder hant zijnde) 
doen mannen met 1500 Musquettiers onder ’t 
Commandement van den H. Colonel May- 
son, Nufré, midtsgaders van elcke Natie een 
Luytenant-Colonel ende Sergiant-Major, 
neffens 14 Capiteynen, om alsoo de aende 
grondt sittende Spaensche schepen te over- 
weldighen, die middeler tijt ten deele weder¬ 
om vlot werden ende by haer Vloot seylden, 
door dien met dese toerustinghe een gheruy- 
men tijdt passeerde, ende ondertusschen het 
Lant vander Tholen oock wiert versien van 
eenighe Regimenten voet-volck, daer des 
Princen Guarde self oock een af was. De Spa¬ 
ensche dit vermerckende, zijn (naer een 
kleyn ghenomen proefken) voorst ghevaren 
tot den avondt, tusschen Stavenisse ende 
Vyanen, een plaetse ghelegen op Duyvelant, 
alwaer sy het geset hebben, eensdeels om het 
getije te stoppen, als mede om de rest van 
haer achterghebleven Vloot te verwachten, 
haer aldaer inde nacht vrolijck maeckende, 
spelende op Duytsche Fluyten, Schalmeyen, 
Trompetten en Trommelen, even of sy in be¬ 
houden Haven ofte voor Antwerpen hadden 
ghelegen, haer inbeeldende den hoeck van 
verdriet te boven te zijn. Die van de Eylanden 
Der Tholen, Schouwen ende Duyve-landt, als 
insonderheyt de Burgeren van Ziericzee, 

waren ondertusschen dapper op de been, 
siende en hoorende hare Vyanden soo dicht 
onder hare Dijcken in sulcken vreughde, door 
dien de Mane gantsch licht scheen, en daer by 
bequaem stil weder was: doch de kansse 
begon haest om te keeren, vermidts middeler 
tijt der H.H. Staten Vloot haer wat te nae 
quam, die als doen oock by haer ghekreghen 
hadden de Schepen die by ’t Saftinger Gat, de 
eerste bejegeninge deden. Dese Vloot, met 
het getijde daer komende, beschoten de Spa¬ 
ensche dapper, die ondertusschen niet min 
haer best deden, ter plaetse met de letter B 
aengeteyckent. Aldus de Slaeck door-loopen- 
de, bleef het ghevecht duren tot in de Mor- 
genstont, en is wel aenmerckens waert, dat 
die goede Godt, die zijn volck door ’t roode 
meyr met een Wolcke voor haren Vyant 
bevryde, ons nu mede midden in ’t meyr zijn¬ 
de, door een ende de selve Wolcke, dat is: 
door een dicken nevel heeft beschermt: want 
dese duystemisse op komende, is den vyandt 
verbaest, verschrickt ende van een verstroyt 
geworden ende hebben in groote confusie 
alle hare Schepen verlaten, sich so in ’t water 
(daer in menigte verdronken is) als te lande 
soecken te salveren, namelijck aen de Hene, 
sommighe aen nieuw-vosmaer, aen ’t Landt 
vander Tholen, ende verscheyden andere pla- 
etsen, ghelijck sulckx in onse Caerte mette 
letter C is aengewesen. So dat by na alle hare 
Ponten, Pleyten, Chaloupen ende andere haer 
voorgenoemde Schepen tot Buyte zijn beko¬ 
men. Daer beneffens noch over de 4000 
gevanghenen, die veel op haer knien om 
quartier baden, haer gewilligh gevangen 
gevende, de rest besteande in omtrent de 
2500 Persoonen, zijn alle soo in ’t water als 
in ’t kley ghesmoort, behalven Graef Ian van 
Nassou, neffens den Prince van Barbancon, 
Iacob Iansz Bay, mitsgaders noch eenighe 
andere groote heeren, zijn ’t met een schuyt- 
jen ontroeyt, ende vry ghekomen. Daer is tot 
Buyt bekomen eenige halve Cartouwen, 
Drielingen en veel kleyne stuckjens, te we¬ 
ten: eenige die men Mansvelders noemt, als 
mede andere by een Paep ghepractiseert, 
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schietende een Pont ysers, zijnde van binnen 
koper, omtrent een schellingh dick, overtroc- 
ken met een dunne ysere plaet, die aen ’t ach¬ 
ter eynde op de maniere van een Steen-stuck 
met ses yseren ringen is ghemaeckt, de rest 
tot voor toe, is met een fijne koorde van Vlas 
gesponnen wel dicht omghewoelt: oock zijn 
bekomen acht Tonnekens met geit, 4000 
stuckx vyer-werck, eenige tonnekens met 
Stroppen ende Messen. 
Het deseyn van dese Vloot scheen te wesen, 
gelijck oock sulx by hare Gevangenen, als 
oock uyt eenige bekomen brieven werd ver- 
staen, op het Princen-lant ende Ooltjens 
Plaet, twee Royale Fortressen te maken, ten 
eynde (als verhaelt is) om Hollant en Zeelant 
daerdoor te separeren, ’t welck ook te meer¬ 
der en sekerder is te ghelooven, vermits de 
Spaensche met omtrent de 7000 man te lan¬ 
de zijn getrocken van Antwerpen tot in ’t 
Princenlandt, meenende aldaer door de ge- 
melte Vloot gesecondeert te werden, maer is 
gemist, waer door sy ’t selve Lant weder heb¬ 
ben verlaten, ende zijn onvruchtbaer t’huys 
ghekomen. 
Op een vande veroverde Chaloupen staet 
geschreven met groote letteren: 
Gaet ghy gebenedyden, 
En verslaet de vermaledyden. 
Doch alsose de Vermaledyden voor haer 
qualijck waren te vinden door de dicke Nevel 
ofte Mist, hebben sy haer in besondere trou- 
pen verdeelt, een partye onder water, een 
andere parteye tot de ooren in ’t kley, ende de 
resterende in verscheyden verdeelde Gevan- 
ckenissen, die ick meene dat wel gaeme van 
dese opgeleyde last ofte Comissie ontslaghen 
waren: te meer door dien sy lichtelijck onver¬ 
richter sake met de kous op ’t hoofd mochten 
’t huys komen, ’t en waer dat elck een van 
haer een megebrachte stroppe om den hals 
daer van bracht. Desen aenslagh aldus mis- 
luckt zijnde, hebben de Spaensche (leggende 
int Princen landt) mede opghekraemt, ende 
haer vervoeght ter plaetse daer sy van daen 
ghekomen waren, te weten ronts om Antwer¬ 
pen. Sijn Excellentie begraeft hem een wey- 

nich by Bergen op den Zoom, daer hy seker 
en wel bewaert blijft ligghen, het oogh wel 
naerstigh houdende op de Spaensche en mid- 
deler-tijt werden alle Ponten, Pleyten en 
andere chaloupen inde haven van Berghen 
ghebracht, tot naerder ordre der H.H. Staten. 
Ende is over dese Victorie in alle Steden ende 
Plaetsen der Vereenighde Nederlanden 
dancksegginge gedaen, ende getriumpheert 
met Vyerwerck. 
Gelooft zij onsen Godt, hem zij alleen de glo¬ 
ry, Want door sijn Mist en Schrick bequamen 
wy Victory. 

’t Getal van de Colonnels, ende alle andere 
gevangene Officieren ende Soldaten te lande: 

Officiers te voet 19 
Capiteynen 26 
Lieutenants 10 
Vendrighs 28 
Sergeanten 23 
’t Canon belangende 6 
Andere Officieren ende Geestelijcke 11 
Soldaten ghevanghen te voet 3151 

’t Gros vande Gevangenen te voet is 3274 

Van ’t volck te Water: 

Capiteynen te water 12 
Lieutenants 15 
Quartier-meesters 7 
Stierluyden 4 
Schippers 1 
Bootsgesellen 820 

859 

Sonder die gene die gebleven zijn, ende op 
andere plaetsen zijn aengehouden, diemen 
niet en weet. Oock die ’t ontkomen ofte ver- 
droncken ende dootgeslagen, ende die in 
Zeelant zijn, Voorts zijn verovert 9 Ponten, 
ghemonteert elck met 1 half Cartouwe, 2 
Drielinghen en daer toe behoorende Ammu¬ 
nitie, 10 Pleyten, geladen als volght: een 
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Pleyt geladen met kruywaghens ende ander 
goedt. Een gheladen met Bier, een geladen 
met Biesbruggen, Spijckers ende andere 
Equippagie, een geladen met Heyen ende 
Affuyten, Noch een geladen met Bier, noch 
een met Spaden, Horden, Stocken ende 
Slick-sporen. Noch een geladen met Bal- 
cken, Sperren en Deelen. Noch een met Cor- 
dewagens, noch een met 10 Peerden, Noch 
een met Busecruyt. 
Idem inde veroverde Chaloupen is bekomen: 
39 Metale Stucken. 
90 Steen stucken. 
71 Donder bussen. 
8 Tonnekens en een half met Buscruyt. 
Noch een half vat Buscruyt. 
3 Tonnekens met Cardousen. 
5 Manden met Musquets loden. 
79 Koegels. 
Daerenboven noch 8 Suyen, gheladen met 
Buscruyt, Vriesche-Ryders, Deelen, Bier, 3 
Stucken geschut, ende meer andere goede¬ 
ren, hier te langh te verhalen, als breeder 
blijckt inde lyste daervan gedruckt. 
Officieren die sich uyt de verdistrueerde Spa- 
ensche Vlote ghesalveert hebben ende in 
Princen-land aenghekomen zijn, den xiii, 
Septembre 1631. 

Officiers qui se sont sauvez des navires de la 
Hotte d’Espaigne destruicte & arrivez au 
Princeland, le 13 Septembre, 1’an 1631. 

Grave Ian van Nassau, den Prince van Bar- 
bancon (Collonel), le Comte Boissu (Collo- 
nel), le Comte Fresin (Collonel), le Comte de 
Villierval. Le Viscomte de Alst, le Viscomte 
de Alphen. Capitaine de Brandijn, Medina 
(Lieutenant Collonel del Maistre del Cam- 
po), Iacob Iansz van Zierickzee, Admirael. 
Een Iezuiet. 

Bref & vray recit de 1’Armée Espaignole, 
equippée en Anvers; & partie de la, le 10 
de Septembre, 1’An 1631. 

Peu souvêt y a il repos sous le joug de la guer¬ 
re, l’experience joumaillere en est manifeste. 
Le Roy d’Espaigne & sa Grand-Tante Isabel¬ 
le, Clara Eugenia, Archiducesse de Braband, 
&c, Ayans, des quelques années en-?a com- 
mencé a preparer quelque Hotte de Navires, 
pour separer ceux de Zélande & Hollande les 
uns des autres, ou pour le moins les assub- 
jectir entierement, & finalement surprendre 
& invahir, par force, quelques Forteresses, ou 
bien en faire euxmesmes, ainsi que pour esp- 
reuve, 1’an 1627, ils ont commencé de forti¬ 
fier les places de Höguer-Werf, Stoofschor & 
Santvliet, apres avoir usé de grande diligen¬ 
ce & fait extreme effort au Siege devant Ber- 
guen sur le Zoom, Tan 1622; d’autant plus 
que cette ville (aux fins que dessus) leur 
seroit bien utile. Mais comme la force ne les 
a peu ayder, ils ont en apres eu recours a quel¬ 
que Trahyson, laquelle pour s’estre trop tost 
descouverte, les Traistres en perdirent la vie 
& la chose mesme n’eust effect & deumeura 
inparfaicte. D’autre part, la prinse des villes 
de Grol, Oldenseel, Wesel & Boleduc (sauf 
Breda qu’ils tiennent apeu de proffit & 
grands despens) les a finalement fait repren- 
dre leurs erres, & advancer en haste & toute 
diligence leur entreprise & dessein de ladite 
Flotte de Navires, laquelle a fait voile d’An¬ 
vers, le 10 jour du present mois de Septem¬ 
bre 1’an 1631, en presence de son Altesse & 
la Royne, Mere du Roy Tres-Chrestien, pre- 
sentement regnant Louys 13 du Nom; sous le 
cömmandement du Comte Ian de Nassau, le 
Prince de Barban9on, le Due de Bossu, le 
Maistre de Cap Haynin, 1’Admiral Iacob 
Ianssen Bay, & plusieurs autres Principaux 
Officiers de guerre. La pluspart des Soldats 
estoyent levez des Regiments Flamans de 
Riveroy, Olin, Comte lean & ledict Haynin, 
avec 2000 Matelots. La Flotte consistoit, en 
10 Ponts, 18 Plaittes, 50 Chaloupes & enco¬ 
re quelques autres Esquifs & Batteaux plats, 
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sans Masts; prenans ainsi leur route par 
devers le Fort dit la Perle ou Calloo, vogans 
avec la Marée par derriere le Pays de Ouete- 
nais, & le Doel le long d’une Fosse ou Creux 
(demonstré par petits poincts en nostre Car¬ 
te) & viendrent le 11 jour ensuy vant par 1’em- 
bouchure de Saftingen, dans 1’eau dicte le 
Hont ou Schelde Occidental, ou estans arri¬ 
vez, un peu au costé de 1’Ouëst au lieu mar¬ 
qué de la lettre A, ils furent combatus par les 
Navires de guerre des Messeigneurs les 
Estats. Toutesfois eschappans de la, ils s’en 
allerent le long du Creux aux Moules, par 
derriere Romers-val jusques dans le Schelde, 
laissant derriere eux un bon nombre de leurs 
principales Chaloupes & Navires lesquelles 
pour s’estre Marée retirée demeurerent a sec, 
tout pres & au dessous dudict Romersval a la 
veuë de Berguen sur le Zoom. Le reste de la 
Flotte print son cours contre le Pays de ter 
Tolen, feignans de vouloir la descendre a ter- 
re. Son Excellence estat dans Berguen, avec 
les Deputez de Messeigneurs les Etats, firent 
esquipper en tres-grande haste, les Navires de 
guerre & autres Esquifs ou Chaloupes (qui se 
retrouvoyent la) de 1500 Mousquetaires, 
sous le cömmandement du Sieur Colonel 
Maison, Nufré, & de chasque Nation un 
Lieutenant Colonel, & un Sergeant Major, 
avec 14 Capitaines, pour par ce moyen supe- 
rer & vaincre les Navires Espaignoles mises 
a sec, lesquelles cependant en partie repre- 
noyent Flot, & s’en alloy ent devers leur Hot¬ 
te, d’autant qu’il se perdit un long temps, en 
faysant eest esquippage, & que cependant on 
prouvoyoit ledict Pays de Tolen, de quelques 
Regimens d’Infanterie, dont la Garde mesme 
du Prince en estoit Tun. Les Espagnols 
remarquans cela, apres un petit essay, s’en 
allerent avant, jusques au soir, entre Stave- 
nisse & Vianen, qu’est un lieu fis au Pays dit 
Duyvelant; ou c’est qu’ils relascherent, tant 
pour resister a la Marée, que pour attendre le 
reste de leur Flotte demeurée en arriere, se 
resjouissans la de nuict avec jeux de Fleutes, 
haubois, Trompettes & Tambours, comme 
s’ils eussent esté au port desiré ou de sauveté, 

au devant de la ville d’Anvers, s’imaginans 
d’avoir passé le Cap d’Ennuy. Ceux des Isles 
de Tolen, Schouwen & Duyvelandt, & 
notamment les Bourgeois de Siriczé furent 
cependant fort promtement sus pied, voyans 
& oyans leurs ennemis estre fort joyeux pro- 
ches de leurs digues, a cause du grand cler de 
la Lune & beau serain du temps: mais la 
chance commen^a biêtost a toumer, d’autant 
que cependant la Hotte de Messeigneurs les 
Etats, les approchoit un peu de trop pres, & 
qu’aussi s’estoyent joinct a eux les Navires 
qui avoyent fait le premier rencontre pres de 
L’embouchure de Saftinge. Cette Flotte 
venant la avec la Marée, tirerent force Canon- 
nades sur les Espagnols, qui aussi ne firent 
pas moins leur debvoir au lieu marqué de la 
Lettre B. Passant ainsi la Bataille, le combat 
dura jusques a 1’aube du jour. Estant chose 
tres-remarcable que ce bon Dieu, lequel deli- 
vra par une Nuée son Peuple de son Ennemy, 
au travers de la Mer Rouge, nous aye aussi 
protégé ceste fois, par une voire la mesme 
Nuée, as9avoir une ruine espaisse, au milieu 
de la Mer: car ceste obscurité survenant, les 
Ennemis quant & quant furent estonnez 
effrayez espars & separez les uns des autres, 
delaissans en grande confusion leurs Navires, 
& se jectanst tant en Mer (dont tresgrand 
nöbre s’est noyé) qu’a Terre, Pensans se 
sauver; as9avoir en Heems, quelques uns au 
Niu-Vosmar, au Pays de Tolen, & plusieurs 
lieux ainsi qu’il est demöstré en notre Carte 
par la lettre C. De sorte que tous leurs Ponts, 
Plaites, Chaloupes & autres leurs Navires cy 
dessus nommez, sont demeurez pour butin, & 
en oultre plus que 4000 prisonniers: dont plu¬ 
sieurs prioyent pour quartier a genoux, se 
rendans volontairement prisonniers. Le reste 
(consistant en 2500 personnes ou environ) 
sont tous estouffez tant dans 1’eau qu’en 1’ar- 
gille. Toutesfois le Compte Jean de Nassaw 
avec le Prince de Barban9on, Iacob Ianssen 
Bay, & encore quelques autres grands Seig¬ 
neurs se sauverent a la nage dans un petit bat- 
teau. On a eu de butin quelque demy Cour- 
teaux, pieces dictes Drielinguen, & aucune 
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petites pieces as?avoir quelques unes dictes 
Mansfeltines & autres, invêtées par un Pre- 
stre tirans une livre de fer, estans au dedans 
du cuivre, la grosseur d’environ un escalin, 
doublees d’une platine de fer deliée faicte par 
derriere a la fa9on d’une Perriere avec ses 
Anneaux de fer. Le reste jusques au devant 
est tresbien envelopé 1’un sur 1’autre d’une 
corde de fin lin. On a aussi recouvert 8 barils 
d’argent, 4000 pieces de feux artificiels, 
quelques barils de Licols & Cousteaux. II 
sembloit que le dessein de ceste Flotte fust 
(ainsi que testifient leurs Prisonniers mesmes 
qu’aussi font mention quelques lettres 
receuës) de faire Forts Royaulx au Prince- 
landt & au lieu dit Oultjens Plat, au fins de 
separer 1’Hollande & Zelande, comme dit est. 
Ce qu’aussi est mieux & plus asseuré a croi- 
re; d’autant que d’Anvers sont partis par ter- 
re environ 7000 hommes, jusques audite 
Princelandt, pensans d’estre la secondez par 
ladicte Flotte: mais il a maqué. A raison 
dequoy ils ont quitté & abandonné iceluy 
Pays, & s’en sont retoumez leurs maisons, 
sans aucun fruict. Sur 1’une des Chaloupes 
princes, estoit escript en grosses lettres 
Allez Benits, Et desfaites les Maudits. 

Mais comme il n’y avoit point de Maudits a 
trouver pour eux, au contraire que, selon tou- 
te apparence, la Malediction estoit avec & 
entr’eux, le proverbe s’est changé en Chance 
contraire. Ayant ainsi reparti leurs Troupes, 
1’une parties sous les Eaux, une autre parmy 
1’Argille jusques aux oreilles, & 1’autre dans 
plusieurs prisons 9a & la. A croire qu’ils 
voudroyent bien estre quittes de ceste Char¬ 
ge & Commission qu’on leur a mis-sus, a 
cause que facilement ils s’en pourroyent bien 
retoumer sans rien faire la chausse (comme 
on dit) sur la teste, ne fust que chaqun d’iceux 
en repporta autour du col, un des Licols qu’ils 
ont apporté. Ceste entreprise ayant ainsi man- 
qué, les Espagnols qui estoyent au Prince¬ 
landt ferrerent tost bagage & retoumerêt d’ou 
ils estoyent venus, as9avoir autour d’Anvers. 
Son Excellence se retrenche un peu vers Ber- 
guen sur le Soom, & est la bien & seurement 

gardé, ayant 1’oeil de bien pres sur 1’Espag- 
nol. Cependant ou rameine au Port dudict 
Berguen, tous Ponts, Plaites & autres Cha¬ 
loupes, jusques a autre ordre de Messeig¬ 
neurs les Etats. On a sur ceste heureuse vic- 
toire rendu Actions de graces au Seigneur, & 
triomphes avec feux de Ioye par toutes les 
Villes & Quarties des Provinces unies. 
A Dieu seul donques soit l’honneur, los la 
gloire, car son bras dans la nuë a parfait la 
victoire. 

T’Amsterdam, gedruckt by Claes Iansz Vis- 
scher. 

Besluit 
Uit de samenstelling van het document kan 
men afleiden dat de kaart ouder is dan de 
prent en het Verhaal. Het feit dat de kaart 
twee keer gesigneerd is, versterkt deze hypo- 
tese. De oorspronkelijke signatuur ‘C.J. Vis- 
scher excude’ staat zonder jaartal aan beide 
zijden van de cartouche. Onder de titel van de 
kaart en in de cartouche staat, in een andere 
letter en wat samengedrukt tegen de onder¬ 
rand, de vermelding ‘van nieus verbetert door 
Claes Jansz. Visscher, 1631’. 
Men mag stellen dat het publiek in die dagen 
niet of nauwelijks vertrouwd was met de 
geografie van het oorlogsgebied en met de 
evolutie van de militaire toestand. Daarom 
werd de gang van zaken telkens op de kaart 
aangevuld. 
Het is duidelijk dat de kaart een bestaande 
druk uit 1627 was, uitgegeven naar aanleiding 
van de tocht voor het vestigen van het fort van 
Zandvliet en van het fort van Hoogerwerve.37 
De onderneming werd verduidelijkt door een 
vrij regelmatige, dunne stippellijn, die aan¬ 
geeft welke weg de ‘chaloupen’ tijdens de 
tocht naar het Verdronken Land van Zuid- 
Beveland en Rillant volgden. Het is mogelijk 
dat toen al illustratieve bijzonderheden als 
troepen en schepen zijn aangebracht. Deze 
kaart werd in 1631 nog eens ‘van nieus’ (op¬ 
nieuw) aangevuld met een vrij grof gegra¬ 
veerde streepjeslijn, die de route van de sche- 
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pen aangeeft tot aan het Vossemaer ten oosten 
van Tholen, evenals met de bijhorende voor¬ 
stelling van andere soldaten en schepen, de 
verklarende teksten en het tweede signatuur 
met het jaartal in de cartouche. Visscher heeft 
de kaart ‘up to date’ gebracht en inspelend op 
de smaak van het publiek, aantrekkelijker ge¬ 
maakt door er een ‘beeld’ van het beschreven 
feit aan toe te voegen. 
Visscher heeft vermoedelijk het gevecht niet 
bijgewoond. Het is mogelijk dat hij de prent 
kort na de slag heeft gegraveerd. Sporen van 
ander graveerwerk aan de onderkant van de 
prent laten echter vermoeden dat Visscher 
één of andere bestaande prent met afbeelding 
van een vergelijkbaar gevecht tussen Staat- 
sen en Spanjaarden aangepast heeft. Tech¬ 
nisch is het perfect mogelijk de achtergrond 
met de vluchtende soldaten en de gebouwen 
van Nieuw Vossemaer en Vossemaer op de 
plaat bij te voegen en zo de plaats van het 
gebeuren aan te passen. Het feit dat het lin¬ 
kerdeel van de gravure samen met de linker¬ 
kant van het bovenste deel van de kaart is 
gedrukt, wijst er op dat ook dat stuk van de 
kaart nieuw is. Ze werd bovendien aangevuld 
met het Verhaal, waardoor het geheel belang¬ 
rijk groter werd en een geheel nieuw uitzicht 
kreeg. 
De aanpassingen werden later nog verder 
gezet, want in 1632 werd de kaart andermaal 

Noten 

1. Holstein's Dutch & Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts ca. 1450-1700, vol. XXXVIII en 
XXXIX. Claes Jansz. Visscher to Claes Claesz. 
Visscher II. Compiled by Christiaan Schuckman 
(Roosendaal, 1991), XXXVIII. 

2. Holstein, a.w., XXXVIII, 38. Exemplaar met 
tekst: Dordrecht (Verzameling Meester Simon 
van Gijn) en Wolfenbiittel (Herzog-August-Bi- 
bliothek). 

3. Maarten Schneider, De Nederlandse krant: van 
'Nieuws-tydinghe’ tot dagblad (Amsterdam, 
1949) 46, 178; Maarten Schneider en Joan 
Hemels, De Nederlandse krant 1648-1978. Van 

herdrukt en onder een andere titel uitgege¬ 
ven, waarschijnlijk in verband met de vero¬ 
vering van het fort van Zandvliet en de Kruis¬ 
schans door Marinus Hollare.38 Koopmans¬ 
geest was de drukker-uitgever blijkbaar niet 
vreemd. De kaarten tonen het verloop van de 
strijd om de Schelde tijdens de laatste jaren 
van de Tachtigjarige Oorlog. Zij kunnen 
‘gelezen’ worden als een soort beeldverhaal 
en vormen zo ieder afzonderlijk een historie¬ 
prent, zij het in een wat ongebruikelijke 
vorm. De auteur van het Verhaal is niet be¬ 
kend, of was het Visscher zelf? 
Waarschijnlijk is de tekst door Visscher op¬ 
gesteld en gedrukt aan de hand van één van 
de verslagen die door de overheid werden 
verspreid. In de opsomming van de oorlogs¬ 
buit verwijst hij trouwens naar andere goede¬ 
ren ‘hier te langh te verhalen als breeder blij- 
ckt inde lyst daer van gedruckt’. Een derge¬ 
lijke lijst kon enkel door de militaire overheid 
opgesteld worden. De auteur heeft zich ook 
niet beperkt tot een zakelijk verslag van de 
feiten. De nederlaag van de Spanjaarden ont¬ 
lokte hem enige spottende opmerkingen die 
zijn leedvermaak onderstrepen. Al bij al een 
begrijpelijke reactie. De verbittering was zo 
groot dat de admiraliteit van Amsterdam het 
voornemen koesterde de 4000 gevangenen 
de ‘voeten te spoelen’,39 wat echter door Fre- 
derik Hendrik werd voorkomen.40 

‘Nieuwstydinghe’ tot krant (Baam, 1979); Abra¬ 
ham Verhoeven kreeg waarschijnlijk in 1605 (vol¬ 
gens sommigen in 1620) van de aartshertogen 
Albrecht en Isabella een octrooi ‘om te mogen 
drucken... alle de Nieuwe Tydinghen, Victoriën, 
Belegeringhen ende Innemen van steden... Em¬ 
manuel De Bom, ‘Verhoeveniana’, Tijdschrift 
voor boek- en bibliotheekwezen (1905) 1,178-184 
en 2, 1-7. 
Emmanuel De Bom, ‘Abraham Verhoeven en zijn 
‘Nieuwe Tydinghen”, Mededeelingen van de ste¬ 
delijke hoofdbibliotheek (1928) 3/4, 37-41. 

4. Irene de Groot en Robert Vorstman, Zeilschepen. 
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Prenten van Nederlandse meesters van de zes¬ 
tiende tot de negentiende eeuw (Maarsen, 1980) 
10-14 beschrijven historieprenten en topografi¬ 
sche prenten als twee afzonderlijke soorten. 

5. De prent is ook bekend onder de Latijnse titel 
‘Tabula obsidionis Bredanae’ en werd gedrukt bij 
Plantin te Antwerpen. Zij is samengesteld uit zes 
aaneenpassende bladen. Afmetingen ca. 138 x 
135 cm. Pierre van der Pol, Jacques Callot, ‘Een 
veelzijdig grafisch kunstenaar. Aankoop van een 
fascinerende prent’, Breda’s Museum 3-1 (1994) 
5-7. 

6. B. van ’t Hoff, ‘Grote stadspanorama’s gegra¬ 
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Een kentering in de gezondheid aan boord. Bataafse vloten naar Oost- en West- 
Indië, 1802* 

‘Es ragen noch einzelne aus dem vorigen Jahrhunderte übrig gebliebenen Grossen in 
diese Zeit herein wie namentlich der treffliche Brugmans - die letzten Bataver’1 

EN. Groustra en J.R. Bruijn 

Inleiding 
Tijdens de wapenstilstand in de ‘wereldoor¬ 
log’ 1792-1814 voorafgaand aan de vrede 
van Amiëns (27 maart 1802) maakten de 
Bataafse Raden over de bezittingen en kolo¬ 
niën in Afrika, Amerika en Azië zich op de 
verbindingen met de overzeese gebiedsdelen 
te herstellen.2 Primair beoogde de overheid 
het bestuur in geregelde orde te brengen en te 
consolideren met behulp van land- en zee- 
strijdkrachten. Hiertoe werden de compag- 
niesschepen Vrede en Rust, Verwachting, 
Rusthof en Arnestein van de Aziatische Raad 
bestemd. Daarnaast werden gewone koop¬ 
vaarders gecharterd en werd bovendien een 
deel van de Bataafse marine ingezet. De 
transportschepen zouden in konvooi of soli¬ 
tair opereren - al dan niet met de bijstand van 
de zeemacht - om mensen en materiaal naar 
de diverse bestemmingen te vervoeren. Op de 
terugreis zouden tevens zo veel mogelijk 
opgeslagen voorraden koloniale waren naar 
het moederland moeten worden verscheept 
om de stapelmarkt te doen herleven en de 
economische nood te lenigen. 
Deze onderneming had prioriteit in het beoog¬ 
de herstel van de vaderlandse economie, die 
ernstig was verzwakt door de deelneming, als 
Frans vazal, aan de Coalitie- en Napoleonti¬ 
sche oorlogen. Reparatie van de (maritieme) 
economische achteruitgang moest geschieden 
door herstel van handel en van de stapelmarkt. 

Het verloop van het merendeel van de expe¬ 
dities tijdens de vrede van Amiëns wordt 
door maritiem-historici gekarakteriseerd als 
‘kwamen behouden ter plaatse van hun 
bestemming aan’.3 Een dergelijke uitspraak 
duidt op een kentering in het ‘normale risico 
van de zee’ gezien in het licht van de 
onthutsende gezondheidsgegevens, gepubli¬ 
ceerd in Dutch-Asiatic shipping in the 17th 
and 18th centuryA Dit bepaalt onze behoefte 
in dit artikel na te gaan of tijdens de vredes- 
periode 1802-1803 van een beslissende wen¬ 
ding in het overlijdensrisico op langdurige 
zeereizen sprake is. En zo ja, wie voor deze 
ontwikkeling verantwoordelijk waren. 
Vanaf de achttiende eeuw kunnen de ontwik¬ 
kelingen in de Nederlandse grote vaart niet 
onafhankelijk van de Britse worden gezien. 
Sinds het midden van die eeuw heeft het Brit¬ 
se (gezondheids)beleid bij het zeewezen het 
Europese - met inbegrip van het Nederlandse 
- bepaald.5 Ook werden bevindingen uit de 
natuurwetenschappen in toenemende mate in 
het zeewezen toegepast.6 Binnen het kader 
van deze twee gegevens zullen enige aspecten 
van de gezondheidstoestand aan boord van de 
uitgaande Bataafse vloten naar Azië en ook 
naar West-Indië bestudeerd worden tijdens de 
korte Amiëns-vredesperiode, toen de ‘norma¬ 
le’ scheepvaartverbindingen hersteld werden. 
Vooral zal aandacht worden geschonken aan 
de historische interpretatie van de kempro- 
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blemen in de toenmalige scheepsgeneeskun- 
de. Deze kunnen volgens huidige inzichten 
worden herleid tot wat wij nu infecties en vita¬ 
minentekort noemen. 
Gedurende de Bataafs-Franse tijd werden 
door de instelling van een Centraal Landsbe¬ 
stuur in 1795 de militaire en civiele gezond¬ 
heidszorg, ressorterend onder de respectieve 
‘ministeries’, in toenemende mate gecentra¬ 
liseerd. Bij de militairen werden vaste korp¬ 
sen van geneeskundigen opgericht, waarbij 
de opleiding, beroepsuitoefening en het pro¬ 
motiebeleid nader gestructureerd werden. De 
leiding van de medische dienst bij de land- en 
zeemacht berustte onder de gescheiden ver¬ 
antwoordelijkheden van professor J.S. Brug- 
mans, hoofd van het Bureau over de Aimée 
en de Hospitalen, en ’s lands doctor G. Schul¬ 
te. Na 1807 waren dit respectievelijk dr. J.S. 
Brugmans als directeur-generaal der Genees¬ 
kundige Dienst en P. van Woensel als doctor- 
generaal der Marine. 
Separaat hiervan ontwikkelde zich volgens 
de staatsregeling van 1801 de civiele gezond¬ 
heidszorg. Voordien berustte de zorg in dezen 
bij de stedelijke ‘Collegia Medica’, corpora¬ 
ties van universitair gevormde doctors, en 
‘Collegia Chirurgica’ of chirurgijnsgilden. 
De steden waren autonoom. Nu werden per 
gewest centrale colleges georganiseerd: de 
‘Departementale Commissiën van Genees¬ 
kundig Onderzoek en Toevoorzigt’.7 Deze 
commissies moesten de ministers van advies 
dienen. 
Blijkens gegevens over uitreizen van 114 
‘militaire’ vaartuigen naar de Kaap, Oost- en 
West-Indië in jaren 1802 en 1803 werden in 
tenminste 77 schepen vele duizenden mensen 
verscheept.8 Bij deze zorgvuldig voorbereide 
operaties, zich voltrekkend in vijf ‘expedi¬ 
tin’ en vijftien individuele transporten, 
waren volgens de monsterrollen ongeveer 
16.800 man betrokken, van wie 9.500 troe¬ 
pen en passagiers. Wanneer militairen wer¬ 
den vervoerd, waren de schepen letterlijk 
afgeladen: ‘2 man ternauwernood op de 
plaats van één’.9 De zeewaardigheid van de 

ingezette schepen liet veel te wensen over. 
Onttakeling en ouderdom voorkwamen 
behoorlijke toerusting. Innovaties, zoals ver¬ 
beterde ventilatie, konden vaak niet worden 
toegepast. Van de oorlogsbodems van het 
zwaardere charter (negen linieschepen en 
zeven fregatten) waren slechts vier nieuw. 
Nieuwbouw bij de koopvaardij stagneerde. 
De veroudering was opvallend bij de 85 
koopvaarders: snauwen, hoekers, pinken, 
fluiten en fregatten met een waterverplaat- 
sing van 70 tot 250 ton, waaronder ook vier 
grote bewapende retourschepen - een erfenis 
van de Verenigde Oostindische Compagnie 
(VOC).10 
Dagverslagen van scheepsgeneeskundigen in 
deze periode zijn niet of nauwelijks te vin¬ 
den. Het onderzoek berust daarom op infor¬ 
matie uit secundaire bronnen: de journalen 
van de commandant of de hogere officieren 
van eskaders, konvooien of individuele vaar¬ 
tuigen, de correspondentie aangaande cala¬ 
miteiten en andere administratieve gegevens 
van de begeleidende instanties. 
De periode van vrede zou slechts veertien 
maanden duren - te kort voor het verschepen 
van koloniale waren naar Nederland. Boven¬ 
dien trad door Britse interventie een aanzien¬ 
lijk verlies van mensen, goederen en schepen 
op. 

Ziekte aan boord, aan de hand van eigentijd¬ 
se bronnen 
Op uitnodiging van de Franse regering had 
het Bataafs uitvoerend bewind in gevolge een 
geheime overeenkomst in de loop van het 
jaar 1801 een strijdmacht van zevenduizend 
man, verdeeld over tien grotere en vier klei¬ 
nere schepen onder vice-admiraal J.W. de 
Winter, bijeengebracht op de rede van Helle- 
voetsluis.11 Binnen de context van de ge¬ 
heimhouding was onder de valse naam van 
‘mariniers’ een korps koloniale troepen, 
2.400 man sterk, samengesteld. Deze ‘mari¬ 
niers’ werden niet langs reguliere weg uit het 
leger geworven, maar uit wegens lichte mis¬ 
drijven veroordeelde manschappen en uit 
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krijgsgevangen Oostenrijkers. Dit volk werd 
aan de gewone scheepssoldaten toegevoegd. 
Het was de bedoeling in een gezamenlijke 
operatie met 16.000 man strijdkrachten, ver¬ 
deeld over 23 schepen, de Britse macht te 
ondermijnen door de herovering van de 
‘Nederlandsche volkplanting’ bij Kaap de 
Goede Hoop. Aan de hand van het journaal 
van kapitein-ter-zee A.A. Buyskens volgen 
we de verdere gebeurtenissen betreffende de 
gezondheidssituatie aan boord. 
Het fregat Eendracht van 44 stukken geschut 
met driehonderd man maakte deel uit van 
deze vloot. Aan het gedetailleerde verslag 
van Buyskens ontlenen wij hoe tijdens de 
wachttijd in de wintermaanden van 1800/ 
1801 en van 1801/1802 negen personen in ’s 
Lands Hospitaal der Marine bij Hellevoet- 
sluis werden opgenomen. In de zomermaan¬ 
den van 1801 werden 53 man gehospitali¬ 
seerd, van wie 34 in het voorjaar. Op 4 april 
1801 was de expliciete order uitgevaardigd 
dat de (ernstig) zieke schepelingen en solda¬ 
ten niet meer aan boord, maar aan de wal 
behandeld dienden te worden. Van de zieken 
overleden er zes aan boord en vier in het hos¬ 
pitaal, terwijl 45 genezen op hun vlootbasis 
terugkeerden. De druk van het natuurlijk ver¬ 
loop aan boord op het reservebestand werd 
door deze ziektegevallen nagenoeg verdub¬ 
beld.12 Tenminste tien mannen waren overle¬ 
den en zeventien niet uit het hospitaal terug¬ 
gekeerd. De vervanging van deze personen 
vanuit de centrale werfdêpots van de zee- en 
landmacht leverde volgens het journaal geen 
problemen op.13 
Algemeen wordt aangenomen dat griep epi¬ 
demisch toesloeg in de winter van 1799/1800 
om in het volgende koude seizoen als een 
vloedgolf rond de wereld te trekken. Het 
karakter van de influenza was goedaardig, 
maar de complicaties ervan zullen zeker tot 
hospitalisatie hebben bijgedragen.14 Indien 
de Eendracht representatief geacht mag wor¬ 
den voor de gehele strijdmacht, geconcen¬ 
treerd op de rede van ‘Hellevoet’, dan werden 
als gevolg van de griep-pandemie meer dan 

duizend man in de loop van 1801 opgenomen 
in de marinehospitalen van de ‘Maze’ te Hel- 
levoetsluis en Fijenoord. Hiervan overleden 
er 140 en keerden 350 niet terug op hun post. 
Om de schepen en de opvarenden op sterkte 
te houden werden meer dan zeshonderd 
varensgezellen en driehonderd man troepen 
uit werving betrokken.15 
In oktober 1801 begonnen diplomatieke 
onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en 
Frankrijk. Deze zouden ten slotte leiden tot 
de vrede van Amiëns. Hierdoor verviel de 
voorgenomen expeditie naar de Kaap. Een 
nieuwe bestemming voor de in dienst blij¬ 
vende schepen werd gevonden in het doen 
herleven van de betrekkingen met de over¬ 
zeese bezittingen. Batavia werd het reisdoel 
voor de Eendracht, die ten behoeve van het 
vervoer van passagiers, vier van de 24-pon- 
ders moest inleveren. 
De officiële berichtgeving van het tekenen 
‘der praeliminares van vreede tusschen Zijne 
Groot Brittanische Majesteit en de Franse 
Republiek’ werd door het korvet William (18 
stukken, 100 man) en de brik van oorlog 
Echo (16 stukken, 80 man) naar Oost-Indië 
overgebracht. De afvaart was op 3 januari 
1802. Eenzelfde tijding voor West-Indië 
werd meegenomen door de brik Ajax (18 
stukken, 100 man èn een detachement mari¬ 
niers), die zich hiertoe van de flottielje onder 
commando van R Hartsinck afscheidde. 
Deze flottielje had (als sortie 1 van tabel 1) 
op 4 januari vanuit Vlissingen zee gekozen 
met 1.600 man Franse expeditionnaire troe¬ 
pen aan boord om zich te Brest bij een Frans 
smaldeel te voegen. Napoleons bedoeling 
was tijdens de vrede een aanzienlijke leger¬ 
macht met deze vloot over te brengen om het 
gezag over het Amerikaanse koloniale rijk 
opnieuw te vestigen en een rebellie in Haïti te 
onderdrukken. Hartsincks bestemming was 
Hispaniola, waar de troepen, behoudens eni¬ 
ge desertie, voltallig op 4 april debarkeerden. 
Twee matrozen hadden het leven verloren tij¬ 
dens de overtocht: door verdrinking (5 janu¬ 
ari) en wegens een chronische ziekte (29 
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maart). De terugtocht werd aanvaard op 17 
april 1802.16 
Op dezelfde datum als Hartsinck maar nu uit 
‘Hellevoet’ vertrok in een vliegende sneeuw¬ 
jacht een tweede eskader van drie fregatten 
Eendracht, Phoenix en Juno. De bestemming 
was La Rochelle om zich te voegen bij zeven 
transportschepen, die zich daar in de loop van 
het voorafgaande j aar verzameld hadden met 
het doel 1.200 man troepen onder konvooi 
naar Oost-Indië te transporteren.17 Men ver¬ 
loor elkaar kort na de afvaart uit zicht en zou 
elkaar na 24 dagen bij het reisdoel treffen. 
Wij zullen één van de schepen de eerder 
genoemde Eendracht onder het commando 
van Buyskens volgen. Naast de eigen equi¬ 
page van 280, vervoerde het fregat de beman¬ 
ning van 150 voor het in Bordeaux aange¬ 
kochte korvet Trajan. 
Op het fregat waren het visiteren van de 
bemanning ‘of zij wel zuiver waren’ en het 
schoon schip maken, inclusief de ‘berookin- 
gen’, reguliere handelingen. Dat dit stan¬ 
daardprocedures waren, blijkt ook uit andere 
marinejoumalen. De eerste twee doden ten 
gevolge van ‘de koorts’ vielen acht en negen 
dagen na het vertrek, gevolgd door drie op 
15, 16 en 17 januari. La Rochelle werd op 28 
januari aangelopen, waar 1 februari de vol¬ 
gende dode viel. Daags daarna werden dertig 
zieken naar het hospitaal aldaar afgevoerd, 
op 5 februari twaalf en in de loop van dezelf¬ 
de maand 36 meer. Van de opgenomen zieken 
overleden er twee (18 en 25 februari). De eer¬ 
ste twee gehospitaliseerden keerden 15 
februari genezen aan boord terug en werden 
tot de afvaart gevolgd door 56. Op 8 april 
zeilde men voltallig af, behoudens enige 
desertie, samen met twee fregatten en zes 
transportschepen. Op de rede van Porto Praia 
kon slechts vers drinkwater worden bemach¬ 
tigd (4 tot 9 mei). Onderweg naar de Kaap 
verloor de Eendracht één matroos aan de 
‘rotkoorts’ op 19 mei. Op 15 juli liep het fre¬ 
gat de Tafelbaai binnen, waar op de 22 juli 
‘scheurbuik hebbende zieken na de wal [wer¬ 
den gebracht] om zich te verkwikken’.18 Tij¬ 

dens het verblijf aan de Kaap van 20 juli tot 
21 september brak aan boord van de Phoenix 
dysenterie uit; van de bemanning werden 33 
in de dépendance aan de Simonsbaai van het 
oude VOC ziekenhuis te Kaapstad opgeno- 
men.19 
Eind april werd de Trajan door de Bataafse 
marine van de Franse overgenomen en her¬ 
doopt in Vreede. De uitrusting ervan vergde 
samen met die van de hoeker Wakkerheid tot 
1 augustus. Afgeladen met 359 man troepen 
voer men uit onder het commando van J.H. 
Dibbetz.20 Diens journaal is een nautisch 
document, waarin ondermeer systematisch 
lengte-bepalingen, ook door tijdmeters, wer¬ 
den gemeten en geëvalueerd. Men besloot 
linea recta naar de Kaap te varen. De hoeker 
bleek een ‘allerlompste zeiler’ en had de 
grootste moeite de ‘doldrums’ te passeren. 
Het eerste sterfgeval door scheurbuik, vol¬ 
gend op ‘verval van krachten door buikloop’, 
vond plaats op 5 oktober. Vier dagen later 
vielen twee doden, in de derde week waren 
25 opvarenden aangetast. Na krijgsraad op 30 
oktober besloot Dibbetz met de ernstigste 
zieken vooruit te zeilen naar de Kaap, waar 
hij 18 december arriveerde, elf dagen vóór de 
Wakkerheid. In totaal 169 zieken werden 
gedebarkeerd; ‘aangetast waren meest allen’. 
De scheurbuik had 43 slachtoffers geëist.21 
De derde expeditie van vijf oorlogsschepen, 
twee koopvaarders en negentien transport¬ 
schepen onder het commando van W.O. 
Bloys van Treslong aan boord van het nieu¬ 
we fregat Proserpina zeilde van Den Helder 
af op 5 augustus 1802 met een transport van 
3.200 troepen bestemd voor West-Indië. Het 
was een voorspoedige overtocht. Bloys 
bereikte op 29 november Paramaribo om er 
de koloniën weer in bezit te nemen: hij had 
slechts drie man verloren - één tengevolge 
van ziekte en twee door ongelukken. In kon¬ 
vooi varen bleek een moeizame zaak: men 
zeilde Torbay binnen (27 augustus, verblijfs¬ 
duur één week) en deed Gran Canaria (1 tot 
8 oktober) aan in pogingen de vloot enigszins 
bijeen te houden.22 Van belang zijn de obser- 
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vaties van 26 oktober tot 17 november over 
de richting en sterkte van zeestromen in de 
Caribische Zee met de conclusie: ‘zette het 
[gegist] bestek over op de kaart van de kust 
van Guayana in het jaar 1795 uitgegeven 
door G. Hulst van Keulen ... de kust van 
Amerika 5° te westelijk lag’. Relevant is ook 
de opmerking van 4 november: ‘pompte het 
ingeloopen waater weder uyt en lieten tot 20 
duim waater inlopen’.23 Wij komen later 
terug op hetgeen zich nadien in Suriname aan 
boord van de Proserpina afspeelde. 
De vierde expeditie was zo mogelijk nog los¬ 
ser georganiseerd. Een divisie van vijf oor¬ 
logsbodems, afgeladen met 2.000 man troe¬ 
pen, en twee vrachtschepen onder het com¬ 
mando van S. Dekker lichtte op de rede van 
Den Helder eveneens op 5 augustus 1802 het 
anker.24 Ook vanuit Den Helder volgde het 
korvet Spion op 20 september met acht trans¬ 
portschepen, die 1.000 soldaten en passagiers 
vervoerden, om zich op een latere datum bij 
de flottielje aan te sluiten.25 Het doel was de 
legermacht en de passagiers aan de Kaap en 
in Oost-Indië af te leveren. De eindbestem¬ 
ming was Batavia. Ten behoeve van het troe¬ 
pentransport waren de linieschepen Bat o (76 
stukken), Pluto en Kortenaer (68 stukken 
elk) tot transportschepen gedegradeerd. Door 
het inleveren van het zwaarste geschut (‘ge- 
armeerd en flüte’) kon de normale equipage 
van 1.450 teruggebracht worden tot bijna de 
helft. Het eskader bereikte na een voorspoe¬ 
dige reis, met tussenstops te Plymouth en 
Tenerife, op 18 december de Kaap, waar men 
de Wakkerheid en de Vreede aantrof, en ‘ont¬ 
scheepte onze geëmbarqueerde troupen, die 
allen in de beste staat waren’.26 
Anders verliep het met het ‘konvooi’ van de 
Spion. De Zeenymph met 250 man aan boord 
(waarvan 36 bemanning) liep midden op de 
Atlantische Oceaan ernstige averij aan het 
roer op en bereikte, na een reis van 156 da¬ 
gen, met kunst- en vliegwerk ten slotte Para¬ 
maribo met alle opvarenden in goede ge¬ 
zondheid.27 De Spion had 23 september zijn 
grip op het konvooi verloren, ankerde op 9 

oktober te Madeira, 11 november te S. Jago 
en op 29 december in goede orde in de Tafel¬ 
baai. Van de resterende vier schepen ging elk 
zijns weegs en bereikte de Kaap, waar gede¬ 
barkeerd werd. Alleen het voormalige VOC- 
schip Rusthof had drie man verloren.28 
De overige vijftien schepen, die voor de 
Aziatische Raad de transporten verzorgden, 
verlieten het vaderland onafhankelijk van 
elkaar op afzonderlijke data tussen 19 febru¬ 
ari 1802 en 5 januari 1803. Het grote trans¬ 
portschip Vrede leed vijf dagen na de afvaart, 
25 november, in een hevige storm schipbreuk 
op de zuidkust van Engeland. Van de inge¬ 
scheepte bemanning (60), troepen (265) en 
passagiers (32) overleefden slechts achttien 
de scheepsramp.29 Op de vier vroegere VOC- 
schepen Arnestein, Verwachting en Vreede en 
Rust, en de Heldin waren op weg naar de 
Kaap negen doden gevallen. Nadere bijzon¬ 
derheden daarover zijn echter niet bekend.30 
De laatste expeditie zeilde op 21 mei 1802 uit 
van Den Helder voor het eerste vlagvertoon 
in de Middellandse Zee sinds 1795. Naast het 
doen van manoeuvres was de eskader-com- 
mandant De Winter opgedragen de verdragen 
met de Barbarij se mogendheden te vernieu¬ 
wen.31 Op de thuisreis trof De Winter op 22 
maart 1803 te Lissabon het bevel aan, zich, 
gezien de gewijzigde politieke situatie, naar 
Ferrol op de noordwestkust van Spanje te 
begeven en daar de verdere gebeurtenissen af 
te wachten, in plaats van naar het vaderland 
terug te keren. Hij detacheerde het korvet Sci- 
pio naar de Kaap met instructies voor de gou¬ 
verneur aangaande diens handelwijze in 
geval van een mogelijk conflict. R Hartsinck 
arriveerde 6 mei 1803 te Ferrol met het nieu¬ 
we fregat Pallas, nam het bevel van De Win¬ 
ter over, zeilde 16 juni mèt de linieschepen 
Revolutie en Schrikverwekker af, deed Rio de 
Janeiro aan en zeilde vandaar rechtstreeks 
naar Java ter versterking van de vloot aldaar. 
Geen gegevens over kwaadaardige epide¬ 
mieën werden tijdens deze overtocht be¬ 
schreven.32 
Vanuit de Maas vertrok ten slotte op 21 maart 
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1803 de oorlogsschoener Wolf(8 stukken, 46 
man), via Lissabon mèt de missive voor De 
Winter, naar de West en van Den Helder ver¬ 
trok op 29 april de brik Arend (8 stukken, 40 
man) naar de Oost met het nieuws zich voor 
te bereiden op het einde van de vrede. De 
schepen bereikten zonder verdere complica¬ 
ties hun bestemming.33 
Samenvattend geeft tabel 1 het overzicht van 
de totale aantallen zeevaarders, militairen, 
bestuursambtenaren en andere werkkrachten, 
per expeditie uitgevaren en tijdens het trans¬ 
port naar de koloniën overleden, naar doods¬ 
oorzaak, in de j aren 1802/03.34 

demioloog aantrekkelijk om informatie te 
krijgen omtrent de hoedanigheid van ziekten 
en het effect van preventieve maatregelen.35 
In dit artikel zijn de benoeming van ziekte en 
oorzaken van dood als zodanig uit het bron¬ 
nenmateriaal overgenomen. Sterfte ten ge¬ 
volge van ongevallen wordt separaat behan¬ 
deld. Uit de natuurlijke doodsoorzaken zijn 
de epidemische ‘scheurbuik’ en de veel 
heersende kwaadaardige koortsen als de 
‘krijgspest’ of de ‘aanhoudende rotkoorts’ of 
‘febris remittens’, de nu en dan uitblijvende 
‘tusschenpoozende koorts’ of ‘febris inter- 
mittens’, en de dysenterie of ‘roode loop’ 

Tabel 1 

expeditie opvarenden sterfte 
uitgevaren totaal 

doodsoorzaken 
ABC 

1. St Domingo, esk. 
2. La Rochelle, konv. 
3. West-Indië, konv. 
4. Kaap/Oost-Indië, konv. 
5. idem, individueel 
6. M.Zee/Oost-Indië, esk. 
7. O- & W-Indië, koeriers 

2.904 2 
2.196 53 
4.223 3 
4.037 8 
1.706 348 
1.472 0 

266 0 

1 1 0 
52 1 0 

1 2 0 
1 4 3 
0 339 9 
0 0 0 
0 0 0 

totaal 16.804 414 55 347 12 

Verklaring: konv. = konvooi; esk. = eskader; M.Zee = Middellandse Zee; A = natuurlijke 
doodsoorzaak; B = sterfte tengevolge van ongeval; C = doodsoorzaak onbekend. 

Voor een goed begrip van de medische ach¬ 
tergronden en de veranderingen in het ziekte¬ 
en sterfte-patroon, zoals dit vanaf 1800 zicht¬ 
baar begint te worden, worden deze ingeleid 
en verklaard vanuit hedendaagse en toenma¬ 
lige opvattingen, en afgezet tegen de gege¬ 
vens, vermeld in Dutch-Asiatic shipping in 
the 17th and 18th century. 

Methodiek 
Het vervolgen van een gegeven populatie aan 
boord van een schip is voor de huidige epi- 

geselecteerd. Hierbij waren begrippen als ‘de 
koorts’ en ‘scheurbuik’ gemeengoed onder 
het zeevarend publiek. ‘Rotkoortsen’ waren 
onder tientallen verschillende namen bekend 
en zouden, naar moderne inzichten, in deze 
periode vooral vlektyphus, buiktyphus en 
gele koorts omvatten, terwijl het intermitte¬ 
rende type koorts op malaria zou duiden. 

Moderne interpretatie van achttiende- en 
negentiende-eeuwse epidemische ziektes 
Micro-organismen, uitgedaagd door het 
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milieu, passen zich door ‘trial and error’ aan 
om der wille van overleving.36 Levende we¬ 
zens kunnen voorts onder de juiste omstan¬ 
digheden verbindingen aangaan. In de com¬ 
binatie ‘mens en microbe’ kan het samenspel 
er één zijn zonder noemenswaardige reactie, 
dan wel één mèt een uitwerking bij de gast¬ 
heer. Indien we ons beperken tot die micro- 
parasieten, die bij de mens ziekteverwekkers 
zijn, zal in de ontwikkeling van een gegeven 
epidemische infectieziekte c.q. epidemie bij 
de hoger gedifferentieerde mens een reeks 
snel opeenvolgende veranderingen in zijn 
weerstand optreden tegenover een relatief 
onveranderde agressiviteit van de lager 
gedifferentieerde ziektekiem. 
Ziekte zal uitsluitend onder voor de parasiet 
optimale omstandigheden overgedragen kun¬ 
nen worden.37 In deze potentiële uitgangspo¬ 
sitie gelden voor de mens de mate van ‘bloot¬ 
stelling’ aan en van ‘vatbaarheid’ voor de¬ 
zelfde ziekteverwekkers. Op een overbevolkt 
schip bijvoorbeeld zal de consumptie van 
bedorven eetwaren, van dezelfde infectie- 
bron betrokken, uitlopen op massale ziekte 
aan boord, maar verhoudingsgewijs tot min¬ 
der voedselvergiftiging leiden onder een vrij- 
levende bevolking in de stad en zeker op het 
platteland. 
De ontvankelijkheid voor ziekte is een moei¬ 
lijk meetbaar gegeven. Het leidt geen twijfel 
dat onder excessieve vormen van bijvoor¬ 
beeld ondervoeding of vermoeidheid de con¬ 
ditie dermate ondermijnd is dat de kans op 
ziekte het grootst is. Maar onder minder uit¬ 
gesproken vormen van belasting of ‘stress’ is 
het optreden van ziekte minder voorspelbaar, 
omdat deze reactievorm bepaald wordt door 
de stress-gevoeligheid van een gegeven per¬ 
soon. De reacties van diverse individuen op 
een zelfde stress zijn verschillend naar ge¬ 
lang van onderlinge variaties in de persoon¬ 
lijkheidsstructuur. Het is juist deze persoon¬ 
lijkheidsstructuur, die niet ondubbelzinnig 
meetbaar is. Van de vatbaarheid is eigenlijk 
alleen iets bekend over de onvatbaarheid 
voor of ‘immuniteit’ tegen infectieziekten. In 

het algemeen zal het lichaam ziektekiemen 
als ‘lichaamsvreemd’ herkennen en zich er 
tegen te weer stellen. Het micro-organisme 
wordt onschadelijk gemaakt en verwijderd - 
zoals een splinter wordt uitgedreven. Een 
herinnering aan de doorstane afweerprocedu- 
re wordt voor kortere of langere tijd vastge¬ 
legd in het daartoe geëigende (immuun)sys- 
teem en wel zö dat in geval van hernieuwd 
contact géén manifeste ziekte volgt: ‘actieve, 
verworven immuniteit’. Doorgemaakte (kin¬ 
derziekten als waterpokken en mazelen 
garanderen doorgaans een immuniteit voor 
het leven. Een vergelijkbare reactie treedt op 
bij de volgende ziekten van belang voor de 
maritieme geschiedenis: de vlektyphus, buik¬ 
typhus, gele koorts, pest, pokken en griep van 
een zelfde stam.38 
Malaria en tuberculose roepen echter (even¬ 
als verkoudheid) nauwelijks immuniteit op, 
en cholera en dysenterie slechts in beperkte 
mate.39 Het lichaam zal bij een hernieuwd 
treffen dan reageren als bij een eerste kennis¬ 
making met een ‘nieuwe’ ziekte: zoals bij het 
eerste contact met een nieuwe griepstam of 
met de uitheemse cholera hier te lande, dan 
wel met de gele koorts in het buitenland. 
Vervolgens zijn bij de infectieziekten de drie 
volgende begrippen van belang. Ten eerste, 
in ons klimaat, de ‘periodiciteit’. Typisch 
zomer-gebonden zijn de ziekten van de inge¬ 
wanden en malaria, terwijl aandoeningen van 
de luchtwegen en vlektyphus juist meer in de 
koude maanden voorkomen. 
Kortere of langere tijd na de besmetting met 
microparasieten zullen de klinische ver¬ 
schijnselen optreden.40 Dit interval staat 
bekend als de ‘incubatietijd’. Verkoudheid, 
griep, cholera, dysenterie en voedselvergifti¬ 
ging (ten gevolge van paratyphus) hebben 
een korte incubatietijd van gemiddeld minder 
dan drie dagen. Bij gonorrhoe, pest, gele 
koorts, vlektyphus ligt dit interval wat langer 
(twee dagen uitlopend tot twee weken), en bij 
pokken en buiktyphus ligt deze tijdsduur tus¬ 
sen één en twee weken. Eén tot twee weken 
na de steek van een malariamug kunnen zich 
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de verschijnselen van de ziekte vertonen. In 
streken met een meer gematigd klimaat kan 
de malariaparasiet acht maanden als het ware 
‘overwinteren’ alvorens te woekeren ten kos¬ 
te van de gastheer. Syphilis (lues) en tuber¬ 
culose ten slotte hebben een incubatietijd van 
gemiddeld langer dan twee weken. 
Deze ziekten worden meestal van mens tot 
mens overgebracht en wel langs indirecte 
weg: via de lucht zoals verkoudheid, influen¬ 
za, tuberculose, pokken, en via besmet voed¬ 
sel, melk of water zoals cholera, dysenterie, 
buiktyphus en paratyphus. Bij gele koorts en 
malaria geschiedt de overbrenging door 
muggen. In een aantal gevallen vindt de 
overdracht vanuit het dierenrijk plaats: apen 
(gele koorts), ratten (pest en goedaardige 
vlektyphus) of insecten (kwaadaardige vlek- 
typhus) door middel van luizen, vlooien of 
muggen. Bij het merendeel van voomoemde 
ziekten kan de besmetting ook via direct con¬ 
tact - het prerogatief van de geslachtsziekten 
- meegedeeld worden.41 In het algemeen 
geldt dat bij de genezing van een infectie¬ 
ziekte het besmettingsgevaar afneemt. Bij 
buiktyphus-patiënten blijft echter een aan¬ 
zienlijk aantal na genezing geruime tijd ‘bac- 
teriedrager’ en als zodanig in staat anderen te 
besmetten. 
Uit het voorgaande moge blijken, dat niet 
geheel te voorzien is waarom bij de introduc¬ 
tie van een nieuwe ziekte onder de bevolking 
deze in het ene geval beperkt blijft tot inci¬ 
dentele patiënten of zal leiden tot een duide¬ 
lijke toename. Indien zich een klassieke epi¬ 
demie ontwikkelt, zal de snelheid van de toe¬ 
name bepaald worden door de mate van 
blootstelling èn de duur van de incubatietijd, 
het einde door de uitputting van de voorraad 
vatbaren en de tijdsduur door de grootte van 
de ontvankelijke populatie. 

Het verband tussen scheurbuik en vitamine C 
In experimentele omstandigheden bedraagt 
de tijd voor het optreden van de eerst waar¬ 
neembare symptomen van scheurbuik, na de 
blootstelling aan vitamine C arme voeding, 

vier tot vijf maanden. Dit is een langer tijds¬ 
interval dan in de dagverslagen van de acht¬ 
tiende- en negentiende-eeuwse zeereizen in 
het algemeen wordt weergegeven.42 Het is in 
de moderne geneeskunde bekend dat de vita¬ 
mine C reserve in het lichaam door stress ver¬ 
sneld uitgeput raakt. We kunnen uit de korte¬ 
re intervallen besluiten tot een verhoogde 
vatbaarheid voor scheurbuik. Bij universele 
uitputting of na het doorstaan van zeer 
besmettelijke ziekten zoals influenza, kan 
men meer scorbutslachtoffers verwachten 
dan bij een minder algemene aanval. Onder 
dit voorbehoud mogen we, per schip, beslui¬ 
ten tot een relatief eenvoudiger betrekking 
tussen reisduur en het optreden van ziekte 
dan bij de hierboven besproken infectieziek¬ 
ten. Voorts was de oorzaak van scheurbuik, 
na James Lind’s (1716-1794) overtuigende 
bewijsvoering in 1747 aan boord van de 
Salisbury, bekend. De systematische bestrij¬ 
ding ervan door middel van reglementair 
vastgelegde specifieke voedingsvoorschrif- 
ten kwam echter in de volgende decennia 
slechts langzaam op gang op grond van poli¬ 
tieke en economische overwegingen.43 

Geneeskundige opvattingen omstreeks 1800 
Nog aan het begin van de negentiende eeuw 
huldigde men de opvatting dat rotting en ver¬ 
sterf van organisch materiaal van mens, dier 
of plant ten grondslag aan ziekte zouden lig¬ 
gen. Dit vergif wordt aan de gastheer meege¬ 
deeld en wel direct door toedoen van besmet¬ 
ting of ‘contagion’, dan wel indirect via kwa¬ 
de dampen of ‘miasma’.44 In de loop van de 
negentiende eeuw werd de aard van dit ver¬ 
gif aanvankelijk chemisch geïnterpreteerd: 
van een relatief eenvoudige anorganische tot 
de meer complexe organische structuur. 
Later volgden de meer biologische en bota¬ 
nische verklaringen: de cellulaire configura¬ 
tie van de microparasiet. De eerste taak van 
de geneesheer was de hem toevertrouwde 
personen voor deze verderfelijke invloeden 
te vrijwaren. 
Indien een persoon door ziekte aangetast 
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Afb. 1. Schip zijaanzicht. Bron: J.H. van Kinsbergen, Zeemans Handboek bevoorens opgesteld door M. Lam- 
brechts (Amsterdam. 1809) plaat 1. Foto: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, fotoafdeling, I727D26. 

werd, zou zijn lichaam in eerste instantie rea¬ 
geren met koorts om de gezondheid te bewa¬ 
ren. Het was de tweede taak van de medicus 
deze afweerreacties door het toedienen van 
opwekkende dan wel kalmerende middelen 
zo te begeleiden dat de ziektevoortbrengselen 
uitgeschakeld en afgedreven werden en het 
herstel volgde. Van militaire geneeskundigen 
werden snelle en efficiënte behandelingswij¬ 
zen voor grotere groepen mensen verwacht. 
Dit veronderstelde een pragmatische instel¬ 
ling in tegenstelling tot de ‘medicinae docto¬ 
res’, aan een medische faculteit opgeleid tot 
een meer academische benadering van het 
individu.45 In deze periode stond hun een ins¬ 
trumentarium ten dienste, dat in de vóórlig- 
gende tijd in eigen ‘tempi’ ontwikkeld was: 
empirische geneesmiddelen, zich ontworste¬ 

lend aan de traditie van eeuwen, en voorbe¬ 
hoedmiddelen en -maatregelen om ook door 
toepassing van de nieuwste technologische 
verworvenheden aan boord van schepen 
opvarenden voor ziekte te bewaren. ‘Voorko¬ 
men is beter dan herstellen’ was duidelijk het 
adagium, dat in de gezondheidsbesluiten in 
de contemporaire verbalen en in de verplicht 
gestelde leerstof teruggevonden wordt.46 

Ziektepreventie bij het zeewezen omstreeks 
1800 
De maatregelen die sedert 1796 leidden tot 
een dramatische teruggang in ziekte en sterf¬ 
te, kunnen vooral aan de preventie worden 
toegeschreven. In de eerste plaats zullen eni¬ 
ge aspecten van de voorzorg beschreven wor¬ 
den. 
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Afb. 2. Lay-out langsscheeps. Tusschendeks gescheiden matroose- en soldatelogement; Koebrugh, kooyen en boots- 
m[an]. Bron: J.H. van Kinsbergen, Zeemans Handboek (...), bevoorens opgesteld doorM. Lambrechts (Amsterdam, 
1809) plaat 2. Foto: Universiteitsbibliotheek Amsterdam, fotoafdeling, I727D26. 

Ten gevolge van de Britse blokkade tijdens 
de Bataafs-Franse tijd was de zeevaart aan¬ 
merkelijk teruggelopen. Daardoor was de 
arbeidsmarkt voor zeelieden waarschijnlijk 
ruimer dan in het voorafgaande tijdperk. Per¬ 
sonen, die wensten opgenomen te worden in 
de zeedienst, moesten eerst door medici wor¬ 
den onderzocht. Dezen konden beslissen in 
hoeverre de betrokkenen daartoe lichamelijk 
geschikt waren. Een oud streven van de VOC 
èn de Staatse marine werd hiermee verwe¬ 
zenlijkt. Bij de La Rochelle-expeditie bij¬ 
voorbeeld gold, onder auspiciën van het 
‘Bureau over de Armée en de Hospitalen’, 
een ‘tripartite’ overeenkomst tussen leger, 
reder en de Raad over de Aziatische Bezittin¬ 
gen, waarin werd gesteld: ‘Ces hommes doi- 
vent etre bien portant, robustes sans rupture, 
sans fautes aux yeux, sans autres defaults, qui 
pourroient les rendre incapables au services 
militaires. Ils auront au moins cinq pieds 
deux pouces (standard du Rhin), et leur age 
ne sera au desous de dix-sept ou desus de 
quarantes ans’.47 In de weken vóór de afvaart 
werd in de voornaamste vertrekhavens Vlis- 
singen, Hellevoetsluis, La Rochelle en Den 
Helder de uiteindelijke bemanning samenge¬ 
steld en embarkeerden de troepen en passa¬ 
giers. 

Als tweede selectiemaatregel werd de behan¬ 
deling aan de wal vereist van zieke inge- 
scheepten tot het moment van afvaart. Hierbij 
stuitte men op verzet van het personeel door 
de ongunstige faam die van de verpleegin¬ 
richtingen uitging.48 Een indruk van de bij¬ 
dragen tot verkleining van de besmettings¬ 
kans aan boord door de in 1783 gestichte ’s 
Lands Hospitalen te Enkhuizen en Hellevoet¬ 
sluis geven de verslagen van de hospitaaldok- 
toren H. van der Laan en P. Emplaars Koly 
gericht aan de doctor-generaal der Marine P. 
van Woensel, van november 1805 49 Uitein¬ 
delijk koos men zee in het vertrouwen rede¬ 
lijk gezonde opvarenden aan boord te hebben, 
zij het met minder dan twee procent onder de 
rol.50 
De Raden over de Aziatische en de Ameri- 
caansche Bezittingen en de Raad van Marine 
zetten het beleid van twee eeuwen inzake de 
vereiste opleidingen ter verhoging van de 
veiligheid en de gezondheid tijdens de over¬ 
zeese transporten van de VOC en de Staatse 
vloot met kracht voort. Naast het afleggen 
van proeven van bekwaamheid ten aanzien 
van de navigatie door de commandant en de 
officieren en betreffende het gezondheidsbe¬ 
leid door de geneeskundigen, gold een pre¬ 
miestelsel dat ‘ƒ5:00 voor een oppermeester 
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en ƒ2:10 voor een tweede meester voor elk 
der over te voeren manschappen, die levend 
te Batavia zal aankomen’ beloofde.51 
Een indruk van de preventieve maatregelen, 
voorgeschreven onder het motto ‘licht en 
lucht’, bieden een concept ‘ter verbetering 
van het geneeskundig bestuur der Bataafsche 
marine’ van de hand van ’s lands doctor G. 
Schulte, de ‘verbalen’ van de overheid aan¬ 
gaande de expeditie van La Rochelle en de 
reglementen voor de aanwerving van het zee¬ 
volk, opgesteld door de doctor-generaal der 
Marine P. van Woensel.52 In de tweede helft 
van de achttiende eeuw was dit soort veror¬ 
deningen ingeleid en uitgevoerd door officie¬ 
ren als Comelis Schrijver (1687-1768) en Jan 
Hendrik van Kinsbergen (1735-1819): bij¬ 
voorbeeld op elke drie ton waterverplaatsing 
‘wierden ingescheept 2 man mèt bedden en 
provisiën’, als indicator voor het minimum 
aantal kubieke meter ‘ademingslucht’ voor 
een lid van de bemanning.53 Voor de lucht¬ 
zuivering dienden roosters in de dekken, 
‘koelzeilen’, ‘tocht-pijpen’ en lenswaterver- 
versing.54 Vervolgens werden het nieuwe 
ontsmettende middel chloor in de ‘fumiga- 
tiën’ van de ruimten toegepast en afscheidin¬ 
gen tussen de kwartieren in het tussendeks 
voorgeschreven, zodat zieken van de leefge¬ 
meenschap geïsoleerd konden worden.55 
Voor de persoonlijke hygiëne waren het 
regelmatig wassen en luchten van kleding en 
beddegoed na verhitting in de broodovens 
van de ijzeren fornuizen verordend. Ook 
werd aandacht besteed aan de kwaliteitsver¬ 
betering van de standaardrantsoenen: voed¬ 
sel en drinkwater.56 Aan de traditionele le¬ 
vensmiddelen op zee spek, stokvis, gepekeld 
vlees, kaas, boter, scheepsbeschuit, gort van 
gepelde gerst, grauwe, groene en witte erw¬ 
ten, was met name zuurkool toegevoegd. De 
dranken omvatten: thee, koffie, bier, wijn, 
genever. Bij aanloophavens bestond de ver¬ 
plichting vers water en voedsel in te nemen: 
groenten, vruchten en vlees, evenals in de 
thuishaven. Hiermee werden de aanbevelin¬ 
gen van de voortreffelijke Nederlandse op¬ 

perchirurgijn dr Lodewijk Rouppe (1729- 
1815) ten uitvoer gebracht. Die kwalificatie, 
gedateerd 1832, van de Franse marineofficier 
van gezondheid Ch.-P. Forget spreekt voor 
zich zelf: ‘mais le mérite de ce grand prati- 
cien réside dans un génie d’observation éton- 
nant, pour 1’époque, et dans un talent descrip- 
tif vraiment admirable; Rouppe est a propre- 
ment parler 1’Arétée des médecins naviga- 
teurs’.57 

Analyse 
Uitgaand van hetzelfde bronnenmateriaal dat 
de aangehaalde maritiem-historici bezigden, 
versterkt de bestudering van aanvullende 
gegevens de conclusie dat de gezondheid op 
de meeste expedities tijdens de vrede van 
Amiëns gunstig is verlopen. Onder het voor¬ 
behoud dat deze ‘data’ geenszins een geslo¬ 
ten beeld vormen - van deze periode zijn 
voor de bestemming West-Indië minder 
documenten bewaard gebleven dan voor 
Oost-Indië - kan men besluiten tot een sterf¬ 
te van 25 a 26 ‘pro mille’ ongeacht de doods¬ 
oorzaak. Dit is ten opzichte van de achttien¬ 
de eeuw, waarin de dodencijfers als ‘per cent’ 
worden gegeven, een aanzienlijke reductie.58 
Deze sterfte is de aanzet tot de ontwikkeling 
in de negentiende eeuw, waarin na 1814 de 
sterftecijfers op de uitgaande schepen nader 
zouden teruglopen van ongeveer vier tot 0.1 
pro mille.59 
In ons materiaal is de dood beter gedocu¬ 
menteerd dan ziekte en gezondheid. Boven¬ 
dien worden veel relevante gegevens gemist, 
zodat het onmogelijk is de effecten van diver¬ 
se preventieve maatregelen afzonderlijk te 
reproduceren. Uit de journalen vóór de afreis 
krijgen we bijvoorbeeld de indruk dat 1802 
een gunstiger jaar is geweest dan 1801. Ver¬ 
volgens verliep het vervangen van het lagere 
personeel zonder al te veel problemen. Van 
de totale hoeveelheid gerecruteerden was on¬ 
geveer twee procent niet verschenen bij de 
inscheping noch voor de afvaart: een onbe¬ 
kend aantal was weggebleven zonder opgaaf 
van redenen en de rest, een fractie van dit per- 
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centage, was niet hersteld van ziekte achter¬ 
gebleven. Door het ontbreken van hiertoe 
behorende ziekenhuisverslagen is het niet 
mogelijk het rendement van het dwingende 
hospitalisatie-beleid over deze periode te 
bepalen. Ten slotte is het niet zinvol de groep 
onder studie nader onder te verdelen in diver¬ 
se sub-populaties, omdat deze gekenmerkt 
zijn door onvoldoende informatie. 
Wèl is het mogelijk op een paar algemene 
aspecten van het vóórkomen van epidemi¬ 
sche ziekten tijdens het vredesjaar in het vol¬ 
gende in te gaan. Bij het controleren op de 
goede gezondheid van het zeevarend perso¬ 
neel was in deze periode geenszins sprake 
van een systematische keuring, zoals deze in 
de tweede helft van de negentiende eeuw 
werd ingevoerd. Naast de hierboven door 
Hartsinck en Bloys vermelde casuïstiek uit 
dejaren 1802-1803, signaleerde Carel Hend¬ 
rik Ver Huell, opperbevelhebber van de 
‘Bataafsche flottille’ in dejaren 1804-1805: 

‘3 doden tengevolge van primair bedorven 
lichamen’ tijdens een epidemische ziekte te 
Ostende.60 De selectie was veeleer relatief 
beter dan in de achttiende eeuw. Na aandacht 
voor tekenen van een gezond gestel door de 
tijdgenoot ontbreken verder gegevens over 
de wijze van keuring. Er zijn echter aanwij¬ 
zingen van een meer dan willekeurige visita¬ 
tie. Uit een missive van 15 juli 1802 verne¬ 
men we: ‘in ’s Lands hospitaal te Leyden 
bevinden zich 2 bataillons coloniaal transport 
... 7 lieden onherstelbaar aan vallende ziekte 
laboreeren en deze worden gedemitteerd.’61 
Dit algemeen militair hospitaal was in 1793 
door S.J. Brugmans gesticht, volgens de 
modernste toenmalige inzichten ingericht en 
zou vanaf 1803 als organiek onderdeel van de 
kweekschool voor militaire geneeskundigen 
dienen. Dit instituut bleef tot 1865, op diver¬ 
se locaties, functioneren om daarna op te 
gaan in de uniforme artsenopleiding aan één 
van onze universiteiten. Door het aantrekken 
van bekwame docenten zou het klinisch 
onderwijs vooral na de bevrijding van 1814 
dat van de universitaire opleiding in de scha¬ 
duw stellen en een relatief groot aantal hoog 
gekwalificeerde officieren van gezondheid 
voor leger, vloot en burgermaatschappij in 
het koninkrijk opleveren.62 
Vóór 1795 was de geneeskundige dienst bij 
het zeewezen een complexe zaak. Er bestond 
een hiërarchie van medische beroepsbeoefe¬ 
naars: het onderscheid tussen de academisch 
gevormde en gepromoveerde ‘medicinae 
doctores’ en de niet academisch gevormde 
‘chirurgijns’ of heel- en vroedmeesters. Bin¬ 
nen deze categorieën bezaten de onderge¬ 
schikten als leerlingen en knechten een hië¬ 
rarchisch lagere plaats. Ten tweede was de 
vakinhoudelijke scheiding tussen de interne 
geneeskunde, het prerogatief van de docto¬ 
ren, en de bevoegdheid tot externe ingrepen 
voor de heelmeesters van kracht. Ten derde 
was de opleiding van de laatsten, ter land en 
ter zee, niet uniform: voor het loonverband 
van militairen in dienst van de overheid en de 
compagniesdienaren in dienst van de han- 
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delscompagnieën golden andere vereisten 
dan voor het vrije beroep of het zelfstandig 
ambacht. Een verplicht examensysteem be¬ 
waarde de kwaliteitscontrole naast de be¬ 
roepsregulering: reglementering, toezicht en 
examinering, langs hiërarische weg door ver¬ 
tegenwoordigers van de beroepsgroep zelf. 
Binnen het systeem van de gilden werden in 
de zeesteden door de examinatoren, onder 
controle van de Collegia Medica, ook zee- 
examens afgenomen . Om de ‘meester’-titel 
te kunnen behalen was een leertijd als 
‘knecht’ van tenminste vijf jaren bij één of 
meer erkende meesterchirurgijns èn de ken¬ 
nis van de ontleed- en heelkunde, gedoceerd 
in het ‘theatrum anatomicum’, en van de 
kruidkunde, onderwezen in de ‘hortus bota¬ 
nicus’ van dezelfde stad, vereist. Wilde men 
met de behaalde bevoegdheid van ‘meester’ 
bij de Staatse marine, de VOC of de West 
Indische Compagnie (WIC) als scheepschi¬ 
rurgijn dienen, dan werd men opnieuw aan de 
tand gevoeld. Ziekten kwamen per slot van 
rekening meer voor dan kwetsuren tijdens de 
lange zeereizen, het verblijf in den vreemde 
of in de koloniën en vereisten meer deskun¬ 
digheid. 
Bij de admiraliteiten en de handelscompag¬ 
nieën hadden de scheepschirurgijns drie ran¬ 
gen: opper-, seconde- en onder-chirurgijn. 
Het pakket van exameneisen was uitgebreid 
van wondheelkunde tot de geneeskunde. Aan 
de vijf Collegiën of Raden ter Admiraliteit 
waren ‘gezondheidsraden’ toegevoegd, sa¬ 
mengesteld uit doctors- en chirurgijns-gene- 
raal van de vloot en apothekers, en voorgeze¬ 
ten door ’s Lands doctor. Per charter werd de 
medische bezetting gedefinieerd. De opper¬ 
meester had de eindverantwoordelijkheid 
voor het gezondheidsbeleid aan boord van 
het hem toegewezen schip. Velen van hen 
dienden afwisselend bij de marine en de 
VOC. 
Het gezondheidsbeleid was nagenoeg op 
dezelfde voet geregeld bij de handelscom¬ 
pagnieën: per kamer werd een geneeskundi¬ 
ge raad toegevoegd. Het was voornamelijk 

Amsterdam, dat als de belangrijkste, de ove¬ 
rigen ook hierin voorging. In vergelijking 
met de marine was de verantwoordelijkheid 
van de geneesheren uitgebreid met de 
gezondheidszorg in de overzeese bezittingen. 
De chirurgijns van de WIC waren, vooral in 
opdracht van de kamer van Zeeland, behalve 
met hun gewone dienst, belast met de keuring 
bij aankoop van en de medische begeleiding 
bij het transport van negers en na ontscheping 
met de visitatie van de gekochte slaven.63 
Bij deze ontwikkelingen - vooral de snel ver¬ 
anderende status van de chirurgijns tijdens de 
Bataafs-Franse tijd - is het van belang de ver¬ 
antwoordelijkheid voor het zelfbewuste ge¬ 
zondheidsbeleid in de jonge republiek te 
identificeren.64 Op de historische continuï¬ 
teit in het vooruitstrevende karakter ervan is 
reeds gewezen, waarbij de bijdragen van een 
aantal leidende personen in dit beleid zijn 
aangegeven. Het loont de moeite iets dieper 
in te gaan op de Leidse hoogleraar Justinus 
Sebald Brugmans (1763-1819). Na zijn spo¬ 
ren te hebben verdiend in de regeling van de 
opvang en medische verzorging van gewon¬ 
de en zieke Engelse militairen, die zich nog 
als geallieerde verdedigingstroepen in de 
Eerste Coalitieoorlog (1792-1797) tegen 
Frankrijk hier te lande hadden geweerd, werd 
Brugmans, wegens zijn betoonde bekwame 
organisatorische aanpak te Leiden, na de 
omwenteling van 1795 aangesteld als hoofd 
van de militaire geneeskundige dienst. De 
zorg voor het behoud van de gezondheid van 
de troepen en de inrichting en het opperbe¬ 
stuur van hospitalen behoorden tot zijn 
belangrijkste verantwoordelijkheden. Hij 
zou deze functie tot zijn overlijden in 1819 
blijven vervullen. In 1815 heeft Brugmans 
zich wederom onderscheiden in de slag bij 
Waterloo. Op 27 februari van ditzelfde jaar 
waren intussen zijn bevoegdheden uitgebreid 
met ondermeer het oppertoezicht over de 
koloniën, de quarantaine en de zeemacht. Tot 
die datum waren de quarantaine en de 
geneeskundige dienst bij de vloot twee eeu¬ 
wenlang de exclusieve aangelegenheid van 
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de marine geweest.65 Deze samenvoeging 
van de medische dienst van leger en vloot zou 
voortbestaan tot 1852. 
Van Brugmans ging een netwerk van me- 
disch-nautische contacten uit. Vanaf 1800 be¬ 
stond een samenwerkingsverband met Mar- 
tinus van Marum (1750-1837) inzake het 
opstellen, jureren en beantwoorden van actu¬ 
ele prijsvragen, uitgeschreven door de Hol- 
landsche Maatschappij der Wetenschappen 
te Haarlem. De onderwerpen liepen uiteen 
als: ‘de ventilatie van scheepsruimten’, ‘de 
conservering van het drinkwater’ en ‘de ver¬ 
betering van de voeding van schepelingen’, 
‘de aard en de oorzakelijkheid van epidemi¬ 
sche ziekten’. Tijdens het secretariaat van 
Van Marum bij dit genootschap (1795-1837) 
maakten de themata der prijsvragen een 
duurzame wending naar de natuurweten¬ 
schappen. Evenals bij de andere geleerde 
genootschappen bleef hier de rol van regen¬ 
ten, als pioniers van vernieuwingen in de ci¬ 
viele gezondheidszorg, de medicinae doctor 
Lambert Bicker (1732-1801), mede-oprich- 
ter en secretaris van het Bataafsch Genoot¬ 
schap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte 
te Rotterdam, en de staatsman-scheikundige 
Jan Bemd Bicker (1746-1812), voortleven. 
Binnen dit verband bestonden contacten met 
heelmeester Bemhard Hussem (1733-1808), 
drinkwaterdeskundige en examinator bij het 
Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, de 
constructeur-generaal der marine Pieter Gla- 
vimans (1755-1820) mèt de wis- en natuur¬ 
kundige Jan Frederik van Beeck Calkoen 
(1772-1811) als deelgenoot, en de zeeofficier 
Jan Hendrik van Kinsbergen.66 Een sluitende 
verklaring voor de aangetoonde manifeste 
sterfte-afname dient nader gezocht te worden 
in de politieke en economische aspecten van 
het beleid.67 
Aan de hand van drie voorbeelden plaatsen 
wij een kritische notitie bij de nogal eens ver¬ 
meende eenvoudige relatie tussen reisduur en 
het optreden van ziekte. Het konvooi van La 
Rochelle bereikte na drie maanden medio juli 
de Kaap, waar degenen, die door de scheur¬ 

buik aangetast waren, ontscheept werden. De 
kwaliteit van de toegemeten leeftocht was 
aantoonbaar slecht.68 Men had onderweg op 
de Kaap Verdische eilanden slechts vers 
water kunnen innemen. De reis kan voor¬ 
spoedig genoemd worden, ware het niet, dat 
men op de hoogte van de Grote Antillen een 
matroos aan de ‘rotkoorts’ verloren had. Dat 
niet meer slachtoffers volgden is te herleiden 
tot de kwaliteit van de medische begelei¬ 
ding.69 Ten tweede verliepen, na de afvaart 
op vier augustus 1802, voor het korvet Vree- 
de met de hoeker Wakkerheid de eerste twee 
maanden probleemloos. Het eerste sterfgeval 
ten gevolge van scheurbuik vond plaats op 5 
en twee volgden op 9 oktober. Het aantal zie¬ 
ken liep op tot 20 in midden oktober, voorts 
tot 50 begin november en tot 169 bij debar- 
katie. Het aantal slachtoffers met dodelijke 
afloop bedroeg 43. Ten slotte, Hartsinck aan¬ 
vaardde de terugreis van Saint-Domingue op 
17 april 1802 en zou de thuishaven vier 
maanden later bereiken. In het zicht van Fal¬ 
mouth (1 augustus) en op de rede van Den 
Helder (twee weken later) had hij twee ma¬ 
trozen aan de scorbuut verloren. In allerijl 
ontscheepte hij 36 ernstig aangetasten naar 
het marinehospitaal te Enkhuizen. Op 10 mei 
was de thuisreis onderbroken door een zeven 
weken durend bezoek aan de Chesapeake 
Bay om ‘de Bataafsche vlag op de kust van 
Noord America te vertoonen.’ Tijdens het 
vlagvertoon was een matroos om het leven 
gekomen op 17 juni, zonder dat nadere bij¬ 
zonderheden werden gegeven. Samenvattend 
illustreren deze drie voorbeelden de variable 
ontwikkelingstijden van de scorbuut tijdens 
langere reizen. Het verband met de reisduur 
wordt telkens doorkruist door factoren als de 
individuele conditie en vatbaarheid van de 
opvarenden.70 
In tegenstelling tot de Nederlandse overheid 
liet de Britse sinds het laatste decennium van 
de achttiende eeuw systematisch probleem¬ 
gebieden in de gezondheidszorg in kaart 
brengen.71 Op deze wijze kon sir Gilbert Bla- 
ne (1749-1834) uit statistisch materiaal voor 
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de Britse marine concluderen: ‘there was in 
that year (1804) a great decrease of sickness 
and mortality on the European stations, 
which was no doubt owing to the improved 
method of preventing typhus fevers’.72 Deze 
Britse ontwikkeling valt samen met de vruch¬ 
ten van het preventieve Nederlandse beleid in 
de periode 1802-1803. Daarentegen blijkt uit 
diezelfde statistische bronnen bovendien dat 
de Britse Marine in de eerste jaren van de 
negentiende eeuw achtduizend van de tien¬ 
duizend bemanningsleden in de Westindi- 
sche wateren door de gele koorts had verlo¬ 
ren.73 Hoewel onder de blanke nieuwkomers 
in de Nederlandse bezittingen in West Indië 
ook duizenden aan dezelfde ziekte ten offer 
vielen, werd dit onheil tot 1842 in de (medi¬ 
sche) pers in Nederland doodgezwegen. De 
gegevens uit het journaal van de Proserpina 
op de rede van Paramaribo zijn zeer sugges¬ 
tief voor het kwalijke verloop van een epide¬ 
mie van deze fatale ziekte. Drie mensen wer¬ 
den 13 april 1803 aan boord ernstig ziek. De 
ziekte breidde zich uit, zodat aan de wal een 
barak tot noodhospitaal ingericht werd. Tot 6 
juni werden 41 personen opgenomen, van 
wie vijf omkwamen.74 
Afsluitend volgen nog twee detailopmerkin- 
gen. Gezien het jaargetijde, de incubatietijd, 
de ziekteduur, de hoge sterfte en de toedracht 
van de epidemie zou men bij het fregat Een¬ 
dracht kunnen besluiten tot ‘febris nautica’, 
die woedde in het begin van de reis. Indien dit 
het geval is, zou dit één der laatst gedocu¬ 
menteerde vlektyphus-epidemieën bij het 
gereguleerde Nederlandse zeewezen van de 
negentiende eeuw zijn. 
Dodelijke ongevallen ten gevolge van een val 
uit de tuigage of overboordslaan kwamen, 
zoals hierboven aangegeven, regelmatig - zij 
het in een relatief lage frequentie - voor en 
golden, evenals een sporadische schipbreuk, 
tot het ‘bedrijfsrisico’. De 346 gevallen - 
zeer bepaald door de ramp met het transport¬ 
schip Vrede - zijn stellig ondergewaardeerd, 
omdat zich het wel en wee aan boord van 
vooral de individueel opererende koopvaar¬ 

ders goeddeels aan onderzoek heeft onttrok¬ 
ken.75 Indien echter een consciëntieuze ver¬ 
slaggever als een flottielje commandant geen 
gewag maakt van ernstige epidemieën aan 
boord van zijn schepen, kan men veilig 
besluiten tot een voorspoedige overtocht van 
zijn scheepsmacht. 

Conclusies 
Drie tot vier van de duizend ingescheepten 
stierven in het jaar van de vrede van Amiëns 
een natuurlijke dood. De eerste conclusie is 
dat de indrukwekkende vermindering van dit 
sterftecijfer in vergelijking met de laatste vijf 
jaren bij de Oost-Indiëvaart tijdens de Repu¬ 
bliek der Verenigde Nederlanden (gemiddeld 
vier per honderd) een toegevoegd bewijs is 
voor de stelling dat de Bataafse tijd een over¬ 
gangsperiode vormt tussen twee onderschei¬ 
den tijdperken in de ontwikkeling van de 
natuurwetenschappelijke aspecten van het 
zeewezen. 
De slotsom is dat deze ontwikkeling multi- 
causaal is en vooral is toe te schrijven aan 
vooruitgang in de gezondheidszorg en aan 
verscherpte effectiviteit van de ziektepreven¬ 
tie. Twee selectie mechanismen (naar ge¬ 
zondheid) werden toegepast. Vóór de afvaart 
werd een vorm van keuring geïntroduceerd. 
Voorts bestond de verplichting tot behande¬ 
ling van de zieke opvarenden aan de wal - in 
toentertijd moderne militaire hospitalen in 
tegenstelling tot hospitaalschepen. 
Een aanzet tot een zorgvuldiger beleid bij de 
aanstelling van officieren en ander kader bij 
de equipages werd geëntameerd. Nieuwe wij¬ 
zen van navigatie werden onderzocht. Daar¬ 
naast werden op een aantal schepen voor¬ 
zieningen aangebracht zoals een droger, ver¬ 
ruimd, beter geventileerd en ontsmet tussen¬ 
deks en de mogelijkheid tot isolatie van zie¬ 
ken. De Bataafse verordeningen beklemtoon¬ 
den het belang van hoogwaardig en vers 
voedsel, schoon drinkwater, doelmatige kle¬ 
ding, persoonlijke hygiëne. Hiermee werden 
reeksen vernieuwingen in het gezondheidsbe¬ 
leid geïnitieerd die nader werden uitgewerkt 
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en toegepast bij de overzeese transporten van 
grotere aantallen mensen in de volgende ja¬ 
ren. De herinvoering van een ‘premiestelsel’, 
voordien bekend van de slavenhandel, zal als 
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Hales (1677-1761) en John Pringle (1707-1782), 
naast die van James Lind. J.R. Bruijn, ‘Comelis 
Schrijver, 1687-1768’ in: L.M. Akveld, Ph.M. 
Bosscher, J.R. Bruijn, F.C. van Oosten (red.). Vier 
eeuwen varen, kapiteins, kapers, kooplieden en 
geleerden (Bussum, 1973) 161-75. 

54. ARA, Adm. Coll., 1.01.47.14, nr 25: Van Kins- 
bergen, ‘hospitaalschip’, sub 1 ‘opleiding’, sub 7 
‘isolatie’, en sub 4 ‘pijpen’ of ‘tochtpijpen’ d.w.z. 
een buizenstelsel, waarin de lucht, in de kombuis 
verhit, opstijgt en zo de dampen en gassen uit de 
benedendekse ruimten zuigt - volgens het zoge¬ 
naamde ‘Suttonprincipe’ van 1739. ‘Koelzeil’een 
buis van zeildoek, die verse lucht van buiten 
onderdeks voert. ‘Lenswater’ door afval vervuild 
water dat zich boven de kiel, ‘het scheepsriool’, 
verzamelt en dat door binnengelaten vers zeewa¬ 
ter vervangen wordt - Cf noot 23. Voor de uit¬ 
voering van zijn aanbevelingen tijdens de expedi¬ 
ties: ARA, RAB, 2.01.27.02, nr 404e. Cf. R.B. 
Prud’homme van Reine, Jan Hendrik van Kins- 
bergen, 1735-1819, admiraal en filantroop 
(Amsterdam, 1990) 164, 166-69, 173, 222, 398. 
Rijks Museum te Amsterdam (RMA): sinds 1764 
werd op de VOC-schepen ‘blaasbalg’-ventilatie 
volgens het principe van Hales (zie noot 53) inge¬ 
voerd; sinds 1799 werden bij de Franse marine 
broodovens geïnstalleerd; op de laatst gebouwde 
Nederlandse driedekkers werd in het tussendeks 
voor het eerst de ziekenboeg aangelegd. Vóór het 
stoomtijdperk bestond géén medische inspraak bij 
het ontwerp, de constructie of de inrichting van 
schepen: Van Overbeek de Meijer, Op. cit. (10) I, 
75-175. 

55. L.-B. Guyton de Morveau (1737-1816), ‘Ont¬ 
smetting’, Geneeskundig Magazijn 3.1 (1804) 
164-202; de ontdekker van het chloorgas en van 
de toepassing van het ‘gaz muriatique oxygéné’ 
bij de vernietiging van smetstoffen. De Franse bij¬ 
dragen tot de Bataafse scheepsgeneeskunde: 
Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaart Museum' 
te Amsterdam (SMA), H.-L. Duhamel-Dumon- 
ceau (1700-1782), Moyens de conserver la santé 
aux équipages des vaisseaux (Parijs, 1759) 79- 
129; A. Poissonnier-Desperrières (1722-1793), 

Traité des maladies des gens de mer (Parijs, 1767- 
1780), om zijn neerslag te vinden in de Code 
Maritime van 1790: Ch.-P. Forget, (1800-1861), 
Médecine navale ou nouveaux éléments d’hygiè- 
ne, de pathologie et de thérapeutique médico-chi- 
rurgicales, I-II (Parijs, 1832) 1,24-43, m.n. 25-26; 
in 1844 in het Nederlands bewerkt door J.B. Dom- 
peling (1815-1890) en gebezigd als leerboek tot 
1851. Waterfiltratie over scherp zand met de toe¬ 
voeging van houtskool: F. Sper (1775-1844), 
Essay sur le service de santé nautique (Parijs, 
1810) 16, 26-27. Sper was commandant in Den 
Helder tijdens de Franse inlijving. 

56. Ter wille van de brandbeveiliging werden de bak¬ 
stenen ovens door ijzeren vervangen: ARA, Mari¬ 
ne 1795/1813, 2.01.03, Aanh. II nrs 112-13, aan¬ 
hangsels. Voor drank en voedsel werd kwaliteits¬ 
controle ingesteld, zoals de regelmatige keuring 
van het drinkwater in de leggers, terwijl drinkwa- 
ter-filtratietoestellen werden verstrekt: ARA, 
RAB, 2.01.27.02, resp. nrs 404c en 404e. Voor de 
scheurbuik-preventie was aan het dieet zuurkool 
toegevoegd, terwijl de samenstelling en de hoe¬ 
veelheid ervan calorisch adequaat was. De 
beduchtheid voor vers voedsel werd dikwijls in de 
journalen aangetroffen: ARA, Marine 1795/1813, 
2.01.29.03, Aanh. II, nrs 119 en 92: journalen 
Bato en Spion, resp. 8 oct. en 11 nov. 1802. 

57. L. Rouppe, De morbis navigantium (Leiden, 
1764). Dit proefschrift werd door Johan Grashuis 
(1699-1780) in het Nederlands vertaald en vervol¬ 
gens in het Duits en het Engels. Het geschrift werd 
tot in de eerste helft van de negentiende eeuw 
geconsulteerd. Rouppe baseerde zich in zijn thesis 
op Herman Boerhave (1668-1738) en refereerde 
aan de buitenlandse bronnen, genoemd in de noten 
5, 53 en 55. Citaat: Forget Op. cit. (55) I, 345. 

58. Bruijn, Op. cit. (4) I, 67-72. De bijdrage van het 
toeval tot dit dodental onder een bevolking van 
16.800 is te verwaarlozen, Cf. noot 15. 

59. ARA, Marine, Scheepsjournalen 1813/1966, 
2.12.03, nrs 147, 1306, 1308, 3473-76, 3654, 
4502, 5331, 9654; ARA, Koloniën 1814/1849, 
2.10.50, nrs 570, 578-79 en Gemeentearchief te 
Amsterdam (GAA), Archief van de Waterschout, 
38, nrs 91-102, hieruit steekproeven. F.N. Grous- 
tra, J.R. Bruijn, ‘The natural history of remittent 
fevers on board the ships of the Netherland’s Roy¬ 
al Navy and merchant marine in the 19th century’, 
in: E. Fierens e.a. (red.). Proceedings of the XXXI- 
Ind International Congress on the History of 
Medicine, Antwerp, September 1990 (Brussel, 
1991), gebaseerd op onder meer: M.P. Bossen¬ 
broek, Van Holland tiaar lndië; het transport van 
koloniale troepen voor het Oostindische leger, 
1815-1909 (Amsterdam, 1986) 132-77, en de 
medisch-statistische gegevens vanaf 1853 in: Van 
Overbeek de Meijer, Op. cit. (10) II, 486-513. 
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60. In het begin van 1804 had zich op de rede van 
Vlissingen een flottielje van 316 schepen verza¬ 
meld waarop 26.000 man waren ingescheept om 
medio maart uit te varen naar Ostende waar men 
zich gedurende de zomermaanden verzamelde. 
Tijdens het rendez-vous brak een epidemie uit van 
‘intermitterende koorts’ die mogelijk door ‘rot¬ 
koorts’ gecompliceerd werd en drie slachtoffers 
vergde: ARA, Colltie Ver Huell, 2.21.004.04, nrs 
87-90, m.n. 89 f. 112; Rijksarchief Gelderland 
(RAG), Archief Ver Huell, 598, nr 58: Quirijn 
Maurits Rudolph Ver Huell, Levensschets f.79; 
Q.M.R. Ver Huell, Het leven en karakter van 
Carel Hendrik graaf Ver Huell, 1764-1845, I 
(Amsterdam, 1847) 205-331. Deze krijgsmacht 
was de Bataafse bijdrage tot een invasie-macht 
van 160.000 man, die zich in de herfst van 1805 
te Boulogne opmaakte Engeland met 2000 vaar¬ 
tuigen binnen te vallen. Aan deze bedreiging 
maakte de slag van Trafalgar (21 October 1805) 
een einde. Tijdens de expeditie sneuvelde, voor¬ 
namelijk bij het ronden van Cap Gris Nez, een 
dertigtal personen. 

61. ARA, Marine 1795/1813, 2.01.29.01, nr 181 zp. 
op 5/6. 

62. ‘Modem’: ruimte, licht, lucht en, per patient, een 
ongedeeld bed. A.H.M. Kerkhoff, Over de 
geneeskundige verzorging in het staatse leger 
(Nijmegen, 1976) 129-39. A.H.M. Kerkhoff, ‘De 
militair-geneeskundige dienst en de medische 
hervormingen in de negentiende eeuw’, A.RM. 
Langeveld, ‘Van applicatiecursus tot kweek¬ 
school. De beginjaren van de militair-geneeskun¬ 
dige opleiding in Nederland’, H. Beukers, ‘Bloei 
en kritiek. Het onderwijs onder de inspecteurs 
Beckers en Snabilié’, D. de Moulin, ‘Woord voor¬ 
af’ en ‘Samenvatting en conclusies’, in: D. de 
Moulin (red.), 's-Rijkskweekschool voor militaire 
geneeskundigen te Utrecht, 1822-1865 (Amster¬ 
dam, 1988) resp. 1; 3-16, m.n. 9; 17-34, m.n. 17- 
27; 35-48; 119-124. Vooraanstaande militaire chi¬ 
rurgijns (vooral veteranen van de zeeslagen 1781 
en 1797, de Brits-Russische invasie in Noord- 
Holland in 1799, de Napoleontische oorlogen van 
1800-1814), waren betrokken bij de opleiding van 
de ‘élèves’: ARA, Marine 1795/1813,2.01.29.01, 
nr 954. Cf. A.G. van Onsenoort, De militaire chi¬ 
rurgie, geschiedkundig beschouwd en met betrek¬ 
king tot derzelver uitoefening, zoo bij de land- en 
zeemagt als in de koloniale dienst onderling ver¬ 
geleken, etc. (Utrecht, 1832) 41-45; G.F. van 
Dommelen, Geschiedenis der militaire genees¬ 
kundige dienst in Nederland, met inbegrip van die 
zijner zeemagt en overzeesche bezittingen, etc. 
(Nijmegen, 1857) 66-74. 

63. W. Frijhoff, ‘Non satis dignitatis.... Over de maat¬ 
schappelijke status van geneeskundigen tijdens de 
Republiek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 96 

(1983) 379-406; R.F. van der Sluis, David van 
Gesscher, chirurgijn in woelige tijden (Dordrecht, 
1990) 27; Pop, Op. cit. (6) 5, 6, 7 (1867, 1868, 
1869) 8-14, 20-23, 33-34, resp. 100, 125-31,233, 
236-41, 254-55, resp. 3-4, 90-93, 107-110; A.E. 
Leuftink, Harde heelmeesters, zeelui en hun dok¬ 
ters in de 18de eeuw (Zutphen, 1991) 20-35; 125- 
39. 

64. Van der Sluis, Op. cit., 1-58, 79-82. Cf. J. Huizin¬ 
ga, Natuurbeeld en historiebeeld in de achttiende 
eeuw, Allard Pierson Stichting, dl 4 (Groningen, 
1933) 1-7, 14, én Patriotisme en nationalisme, in 
de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e 
eeuw (Haarlem, 1940) 9-13, 58-60,68-70, 75-82, 
86-91. 

65. Het hospitaal te Fijenoord, met een capaciteit voor 
700 a 800 zieken en sinds 1796 bij de marine in 
gebruik, fungeerde als kweekschool voor marine¬ 
officieren van gezondheid tot 1805. Enkhuizen 
nam deze functie over tot 1816. Naast de marine- 
hospitalen deed de marine een beroep op de gast¬ 
huizen zoals te Amsterdam en Vlissingen. Deze 
hadden zich ontwikkeld van meer sociaal geo¬ 
riënteerde tot medische instituten: ARA, Marine 
1795/1813, 2.01.29.02, Aanh. I, nr 5; De Jonge, 
Op. cit. (3) 298-99; H.C. Hazewinkel, ‘Fije¬ 
noord’, Rotterdams Jaarboekje 4es. 6, 7 (1938/ 
39) 101-02. 

66. H.J.P. Beerstecher, ‘Sebald Justinus Brugmans’, 
Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift 17 
(1964) 1-6. Het netwerk van Brugmans (Cf. noot 
5) stond in verbinding met het progressieve 
management-team voor de overzeese transporten. 
Als experiment werd bijvoorbeeld in maart 1801 
de Tuchtkoker met de lamp van Van Marum’ op 
de Schrikverwekker aangebracht - L. Bicker, M. 
van Marum, in: Natuurkundige Verhandelingen 
der Bataafsche Maatschappij van Wetenschappen 
1 (1801) 1-168. A.A. Titsingh (ca. 1740-1819), 
opper-equipagemeester van de RAB, had in mei 
1802 zijn ‘werktuig tot zuivering van stinkend 
drinkwater’ laten installeren op een aantal vaar¬ 
tuigen. Cf. D. Schoute, Occidental therapeutics in 
the Netherlands ’ East Indies during three centu¬ 
ries of Netherlands’ settlement (Netherl. Indies 
Public Health Service, 1937) 91. 

67. Cf. noten 43 en 72. 
68. ARA, RAB, 2.01.27.02, nr 160: brief E. v.d. Stadt. 
69. Indien hier, gezien het seizoen, sprake was van 

buiktyphus, dan had vermoedelijk één der opva¬ 
renden zich gezond maar als ‘bacteriedrager’ 
ingescheept. Deze wijze van typhus-export uit het 
vaderland is berucht. Buiktyphus zou voor de rest 
van de 19de eeuw een gesel voor de zeevaart blij¬ 
ven. Cf. A.M.G. Rutten, Apothekers en chirur¬ 
gijns, gezondheidszorg op de Benedenwindse 
Eilanden van de Nederlandse Antillen in de 
negentiende eeuw (Assen, 1989) 56. 
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70. Voor de acquisitie-patronen van epidemische 
ziekten, als scheurbuik en vlektyphus, zij verwe¬ 
zen naar de grafieken in: Leuftink, Op. cit. (63) 
52-53,227-38, m.n. 52 (grafiek 1-2), 236-38 (gra¬ 
fiek 25-26, 28-30). 

71. Betrouwbare demografische gegevens met ziekte- 
registratie verschenen in Nederland niet vóór 
1840: E.S. Houwaart, De hygiënisten, artsen, 
staat & volksgezondheid in Nederland 1840-1890 
(Groningen, 1991) Hoofdstuk 1, 178-82, Cf. 
A.Th. van Deursen, Geschiedenis en toekomst¬ 
verwachting; het onderwijs in de statistiek aan de 
universiteiten van de achttiende eeuw (Kampen, 
1971). Eerst na 1859 kon de eerste ziektestatistiek 
bij de Koninklijke Marine aangewend worden tot 
het welzijn der schepelingen. Voor de zeevaart in 
zijn totaliteit bleef deze ontwikkeling achterwege 
tot circa 1920. Koploper bij de ontwikkeling van 
de ‘vital statistics’ in West-Europa was Groot- 
Brittannië. Edward Jenner (1749-1823), An inqui¬ 
ry into the causes and effects of the variolae vac- 
cinae, a disease discovered in some of the western 
counties of England (Londen, 18000, kon hier¬ 
van profiteren en, dank zij de gegevens van de eer¬ 
ste ‘census’ van 1801, in 1803 overgaan tot het 
grote vaccinatie-experiment in Londen, waarin de 
sterfte aan pokken met een factor 3 afnam. Hier¬ 
door werd de preventieve vaccinatie in hoog tem¬ 
po door de westerse wereld werd overgenomen. 

72. G. Blane, Select dissertations on several subjects 
of medical science (Londen, 1822) 5. Blane was 
verantwoordlijk voor de invoering van een aantal 
preventieve maatregelen bij de Royal Navy, waar¬ 
onder in 1795 (!) de verplichting van ‘lime juice’ 
toediening. Cf. noot 43. 

73. Blane, Op. cit., 4-5, 38-40. In de vijfjaren, waarin 
de gele koorts toesloeg en de sterfte per getroffen 

schip kon oplopen van 25 tot 80%, bereikte de mor¬ 
taliteit op de Westindische eskaders gemiddelde 
waarden van meer dan 8% per jaar. Cf. E.A. Park- 
es, A manual of practical hygiene (Londen, 1873^) 
595-98; Ook de Franse marine had ernstig te lijden 
van de gele koorts - Cf. noot 16: J.-Ch.-M. Boud¬ 
in (1806-1867), Traité de géographie et de statisti- 
que médicales et des maladies endémiques, I-II 
(Parijs, 1857) - bijvoorbeeld in: ARA, Marine 
1795/1813, 2.01.29.03, Aanh. II, nr 112: f. 340. 

74. H. Schonenberg in: Nederlandsch Lancet 5 
(1842-43) 601-08; G.F. Pop, ‘Algemeen overzigt 
der ziekten voorgekomen bij de eskaders der 
Nederlandsche zeemagt in Oost- en West-Indië in 
de jaren 1853-1857’, Nederlandsch Tijdschrift 
voor Geneeskunde 3 (1859) 17-26, 213-24; G.T. 
Haneveld, ‘De geschiedenis van de Militair 
Geneeskundige Dienst op de Nederlandse Antil¬ 
len’, Nederlands Militair Geneeskundig Tijd¬ 
schrift 17 (1964) 282-283; Rutten, Op. cit. (69) 
47-50. ARA, Marine 1795/1813, 2.01.29.03, 
Aanh. II, nr 107: de ziekteduur en het patroon in 
de ziekte-uitbreiding doen aan de gele koorts den¬ 
ken; ARA, WIB, 2.01.28.02, nr 98: journaal van 
verrichtingen door B. Berghman 4 september 
1805. 

75. ARA, RAB, 2.01.27.02, nr 120: Vrouwe Elisabeth; 
deze koopvaarder verloor vóór de Kaap zonder 
meer de helft van haar bemanning. Cf. Van Eyck, 
Op. cit. (3) 117,256n. Het ingevoerde ‘premiestel¬ 
sel’ zal er wellicht toe hebben geleid sporadisch 
voorkomende dodelijke ongelukken onder te bren¬ 
gen als ‘niet verschenen bij de afvaart’, ‘desertie’, 
enz.. Cf. ARA, OIC, 2.01.27.06 nrs 176, 178 èn 
ARA, RAB, 2.01.27.02, nrs 203b en 315: Vreede 
en Wakkerheid. 
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Bijlage 1. Benadering van het absenteïsme vóór de afvaart, en van de sterfte, naar doodsoor¬ 
zaak, onder de uitgevaren opvarenden, per schip, betrokken bij de grotere transporten in 
1802/03. 

volg nr 

1.001 
1.002 
1.003 
1.004 

Z1 

2.005 
2.006 
2.007 
2.008 
2.009 
2.010 
2.011 
2.012 
2.013 

I2a 

2.014 
2.015 

S2b 

I2a+b 

3.016 
3.017 
3.018 
3.019 
3.020 
3.021 
3.022 
3.023 
3.024 
3.025 
3.026 
3.027 
3.028 

naam tonn. absent 
totaal 

opvarenden 
bemanning tot. 

sterfte oorzaak 
tot. nat’lijk accid. 

!! Brutus 
0J.de Witt 
0 Neptunus 
** Ajax 

1.300 14 
1.000 27 
1.000 36 

50 2 

433 901 
423 
414 

34 34 

2 1 1 
0 0 0 

St Domingo smaldeel 79 1.304 2.904 2 1 1 

! Eendracht 
! Phoenix 
! Juno 
# Concordia 
# Fortuna 
# Fr. de Grote 
# Goede Intent. 
# Meeuw 

# Navigation 

450 28 
350 4 
350 5 
130 0 
100 0 
130 0 
110 0 
70 0 

100 0 

280 280 
230 230 
230 230 

33 177 
25 161 
15 164 
26 176 
16 95 
19 150 

10 9 1 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

La Rochelle konvooi 37 874 1.663 10 9 1 

*** Vreede 230 2 

# Wakkerheid 110 0 
150 310 

? 223 

La Rochelle konvooi 2 174 533 43 43 0 

Rochelle/Kaap/Batavia 39 1.048 2.196 53 52 1 

! Proserpina 300 
! Kenau Hassel. 300 
*** Hippomenes 120 
# Rose 70 
# Serpent 60 
# Ceres ? 
# Vr. Constatin ? 
# Orion ? 
# Vr. Elisabeth ? 
# Jonge Jan Piet. ? 
# Frederik ? 
# Planters Welv. ? 
# Sarah Maria ? 

1 
1 
0 

1 

0 

200 200 
200 200 

80 80 
50 50 
42 42 

? 224 
? 244 
? 184 
? 154 
? 264 
? 184 
? 174 
? 124 

3 1 2 
0 0 0 

0 0 0 
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volg nr 

3.029 
3.030 
3.031 
3.032 
3.033 
3.034 
3.035 
3.036 
3.037 
3.038 
3.039 

X3 

4.040 
4.041 
4.042 
4.043 
4.044 
4.045 
4.046 

Z4a 

4.047 
4.048 
4.049 
4.050 
4.051 
4.052 
4.053 
4.054 
4.055 

X4b 

Z4a+b 

5.056 
5.057 
5.058 
5.059 
5.060 
5.061 

naam tonn. absent 
totaal 

opvarenden 
bemanning tot. 

sterfte oorzaak 
tot. nat’lijk accid. 

# Liefde ? 
# Marian ? 
# Amsterdam ? 
# Diana ? 
# Bodes Lust ? 
# Minerva ? 
# Planters Lust ? 
# Demerarie ? 
# Cath. Mariëtta ? 
# Olijfboom ? 
# Zorgvuldigheid ? 

? 99 
? 224 
? 74 
? 124 
? 204 
? 224 
? 174 
? 184 
? 224 
? 374 
? 194 

West-Indië konvooi 3 1.028 4.223 3 1 2 

!! Pluto 1.000 
!! Kortenaer 1.000 
ÜBato 1.300 
! Maria Reygbg 300 
** Avonturier 60 
# Drenthe 80 
# Jonge Hendrik 210 

3 
5 

22 
0 
2 
0 
2 

180 650 
190 650 
210 700 
150 150 
120 120 
22 26 
40 86 

3 0 3 

2 ? ? 

Kaap/Oost-Indië 

# Spion 
# Batavia 
# Henrika Joh. 
# Jupiter 
# Maria Aletta 
# Rusthof 
# Snelle Lastdr. 
# Vr.Johanna 
# Zeenymph 

34 

50 1 
190 
150 0 
120 
120 
200 14 
150 5 
200 
170 

912 2.382 

36 40 
40 252 
36 167 
32 166 
28 192 

153 278 
30 38 
38 272 
36 250 

5 0 3 

0 0 0 

3 ? ? 

0 0 0 

Kaap/Oost-Indië 20 429 1.655 3 - 

Kaap/Oost-Indië 
konvooi 
# Alida Theod. 210 
#Amestein 190 
# Heldin 160 
# Hoop/Smit 240 
# Hoop/Kerkh. 90 
# Jonge George 80 

54 

0 
11 
4 
0 
0 
0 

1.341 4.037 

40 76 
140 284 
58 129 
42 51 
22 22 
20 22 
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volg nr naam tonn. absent 
totaal 

opvarenden sterfte oorzaak 
bemanning tot. tot. nat’lijk accid. 

5.062 # Maria Susan 
5.063 # Minerva 
5.064 # Nepthunus 
5.065 # Resolutie 
5.066 # Surin. Vriend. 
5.067 # Verwachting 
5.068 # Vrede 
5.069 # Vreede & Rust 
5.070 #Vr. Maria 

150 0 
130 0 
100 0 
190 0 
130 1 
150 7 
250 5 
190 14 
100 0 

32 35 
40 50 
26 27 
40 51 
40 50 
83 203 
60 357 

145 313 
29 36 

4 ? ? 
339 0 339 

2 ? ? 

Z5 Kaap/Oost-Indië i; 

6.071 !! Oldenbmvld 
6.072 !! Revolutie 
6.073 !! Schrikverw. 
6.074 *** Scipio 
6.075 * Snuffelaar 
6.076 * Haasje 

X6a Middellandse Zee 

6.077 ! Pallas 
6.072 !! Revolutie 
6.073 !! Schrikverw. 
6.074 *** Scipio 

Z6b Ferrol/Oost-Indië 

div. 42 817 

1.000 3 375 
1.000 7 350 
1.000 0 350 

150 0 80 
80 0 50 
60 3 37 

13 1.242 

350 1 230 
1.000 nvt 350 
1.000 nvt 350 

150 nvt 80 

1 1.010 

1.706 348 - 339 

375 0 0 0 
350 - - 
350 - - 

80 - - 
50 - - 
37 - - 

1.242 - - 

230 - - 
350 . . 
350 . . . 

80 - - 

1.010 - - 

X6a+b M.Zee/Ferrol/Rio/O.-I. 14 1.472 1.472 

Symbolen in de bijlagen 
!! = linieschip 
! = fregat 
*** = korvet 
** = brik 
* = schoener 
# = transportschip 
0 = vrijwel zeker niet onder de rol, vrijwel zeker geen sterfte 

= mogelijk niet onder de rol, mogelijk geen sterfte 
= rol/sterfte per schip niet gegeven 

? = gegevens ontbreken 
X = som 

49 



Bijlage 2. Benadering van de oorzaken van het absenteïsme onder de gerecruteerden tijdens 
de inscheping, naar hun staat van zeeman of niet in 1802/03. 

expeditie 

1 St Domingo, eskader 
zeelui ja 
zeelui neen 
onvoldoend bewijs: troepen 
2 La Rochelle, konvooi 
zeelui ja 
zeelui neen 
onbekend: equipage transportschepen 
3 West-Indië, konvooi 
zeelui ja 3 
zeelui neen _ 
onvoldoend bewijs: troepen 
onbekend: equipage transportschepen 
4 Kaap/Oost-Indië, konvooi 
zeelui ja 33 
zeelui neen 21 
onbekend: equipage transportschepen 
5 Kaap/O-Indië, individueel 
zeelui ja ? 
zeelui neen 42 
onbekend: equipage transportschepen 
6 M.Zee/Oost-Indië, esk. 14 
7 O- & W-Indië, koeriers 3 

onder oorzaken absenteisme 
rol E absent desert, ontsl. 

79 67 0 12 

39 22 6 11 
0 0 0 0 

0 0 3 

22 0 11 
19 0 2 

? ? ? 
28 13 1 

0 0 14 
0 0 3 

Xzeelui ja 
Xzeelui neen 
Eonvoldoend bewijs 
Totaal 

171 111 6 54 
63 47 13 3 

234 158 19 57 

Afkortingen in de bijlagen 
absent = absent op de rol, inclusief door ziekte afgevoerd 
desert. = desertie 
ontsl. = ontslagen uit dienstverband 
natTijk = natuurlijke doodsoorzaak 
accid. = sterfte tengevolge van ongeval 
onbek. = doodsoorzaak onbekend 
tonn. = tonnage 
tot. = totaal 
nvt = niet van toepassing 

opvarenden 
geworven 

1.383 

1.600 

929 
1.148 

158 

575 

3.195 
456 

919 
2.717 

455 

931 
817 

1.486 
269 

5.561 
4.796 
6.681 

17.038 
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MEDEDELINGEN 

Over de auteurs 

J. Van Beylen (1918) ontwikkelde zich in de loop van zijn leven tot een zeer veelzijdige mari¬ 
tieme historicus. Hij was onder andere lid van de Marine Academie van België, en van 1958 
tot 1983 directeur van het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen. Hij heeft talrijke boe¬ 
ken en artikelen over uiteenlopende maritiem-historische onderwerpen op zijn naam staan. Hij 
werkte mee aan de Maritieme Encyclopedie en de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden. 
Onlangs nog verscheen van zijn hand De hoogaars en de visserij van Arnemuiden (Leeuwar¬ 
den, 1993). Voor zijn werk en inzet voor de maritieme geschiedenis ontving hij diverse prij¬ 
zen. 

J.R. Bruijn (1938) is hoogleraar zeegeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Hij was 
onder meer één van de hoofdredacteuren van de Maritieme Geschiedenis der Nederlanden, 
publiceerde over zeevarenden, de walvisvaart en de VOC. Te zamen met onder anderen F.S. 
Gaastra en I. Schöffer stelde hij Dutch-Asiatic Shipping samen. In 1993 verscheen van zijn 
hand The Dutch Navy of the seventeenth and eighteenth centuries. Samen met A.M.C. van Dis¬ 
sel schreef hij Bij de MARVA. Vrouwelijke militairen in dienst van de Koninklijke Marine, 
1944-1982. 

F.N. Groustra (1925) studeerde medicijnen te Leiden, alwaar hij in 1977 promoveerde. Hij 
werkte geruime tijd in ziekenhuizen in de VS en Canada. Hij was enige tijd officier van gezond¬ 
heid van de US Navy. Teruggekeerd in Nederland verrichtte hij onderzoek voor TNO te Lei¬ 
den en de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In de loop der jaren specialiseerde hij zich in de 
medische (maritieme) geschiedenis. 

Errata 

In het artikel van S.J. de Groot ‘Schout-bij-nacht J.A. Bloys van Treslong (1757-1824). Terecht 
een zondebok of niet?’ (Tijdschrift voor zeegeschiedenis 13-2 (1994) 131-147) dient een twee¬ 
tal fouten hersteld. 
Op pagina 136, tweede kolom, regel 9 van onder: de Vrijheid van De Winter verging niet. Het 
schip werd een gevangenisschip (‘prison hulk’) te Chatham. Zie: G.D. Bom H.Gz., ‘D’Vrij- 
heid’ 1781-1797. Geschiedenis van een vlaggeschip (Amsterdam, 1897) 209. 
Op pagina 141, tweede kolom, regel 2 van boven: 18.5% moet zijn 15.7%. 
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Literatuur 

Boekbesprekingen 

J.N.F.M. a Campo, Koninklijke Paketvaart Maat¬ 
schappij. Stoomvaart en staatsvorming in de Indone¬ 
sische archipel 1888-1914 (Hilversum: Verloren, 
1992, 756 p„ ill, graf., tab., ISBN 90-6550-403-6). 
De Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) was, 
zoals iedere oud-koloniaal weet, de Nederlandse rede¬ 
rij die van 1891 tot 1957 lijndiensten verzorgde in de 
Indische Archipel en tussen deze archipel en een aan¬ 
tal plaatsen elders in Azië en in de Pacific. Zij werd in 
1888 opgericht door twee Nederlandse stoomvaart¬ 
maatschappijen, die kort tevoren maildiensten op 
Indië hadden geopend, de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland en de Rotterdamsche Lloyd. Het bestuur 
bestond geheel uit Nederlanders. De KPM was van 
het begin af aan nauw gelieerd met de koloniale staat. 
Volgens de overeenkomst, die in 1888 voor de duur 
van vijftien jaar tussen de nieuwe maatschappij en de 
gouvemeur-generaal van Nederlands-Indië werd 
gesloten (en daarna herhaaldelijk werd verlengd), zou 
de KPM in ruil voor de toezegging een bepaald aan¬ 
tal diensten te onderhouden en zonodig schepen ter 
beschikking te stellen aan het gouvernement, van de 
Indische regering een vaste subsidie per lijn ontvan¬ 
gen en het uitsluitend recht krijgen om op de con- 
tractlijnen landspassagiers, -geld en -goederen te ver¬ 
voeren. De staat was aldus verzekerd van een vol¬ 
doende aanbod van scheepsruimte voor het uitvoeren 
van bestuurlijke en militaire operaties, de stoom- 
vaartondememing van een monopolie op het gouver- 
nementsvervoer op de belangrijkste lijnen binnen de 
Indische archipel. 
Het is deze relatie tussen stoomvaart en staatsvorming 
die het onderwerp vormt van è Campo’s boek. A Cam¬ 
po stelde zich de vraag welke rol de pakketvaart speel¬ 
de in de ontwikkeling van Nederlands-Indië als kolo¬ 
niale staat in de periode tot de Eerste Wereldoorlog. 
Die vraagstelling was geïnspireerd door gangbare 
theorieën over de geschiedenis van het imperialisme. 
A Campo verwachtte dat een studie over de pakket¬ 
vaart, een essentieel onderdeel van de infrastructuur 
voor het Nederlands bestuur in de Indische archipel, 
meer licht zou kunnen werpen op de economische 
achtergronden van de koloniale expansie. Bij nader 
inzien bleek de relatie ingewikkelder te zijn dan oor¬ 
spronkelijk gedacht. Er liep niet een ‘min of meer 

rechte lijn (...) van bedrijfsbelang en winstmotief via 
uitoefening van macht en invloed door ondernemers 
in de richting van het bestuur, met gezagsuitbreiding 
als gewenste uitkomst’ (blz.24). In werkelijkheid was 
er volgens a Campo sprake van twee gelijktijdige, 
gelijkvormige en gelijkgerichte processen - ‘de ont¬ 
wikkeling en hervorming van de koloniale staat ener¬ 
zijds en de ontwikkeling van de pakketvaart als soci- 
aal-technologisch systeem anderzijds’ -, die niet bij 
toeval maar als resultaat van doelbewust beleid van 
overheids- en ondememerszijde met elkaar vervloch¬ 
ten raakten. 
Om dit aan te tonen, voerde hij een beschrijving en 
analyse uit op drie niveaus, gespreid over even zovele 
delen van het boek. Het eerste deel, getiteld ‘Macht’, 
handelt over de opkomst van de pakketvaart, de 
oprichting van de KPM en de groeiende samenwer¬ 
king tussen deze nieuwe maatschappij en het Indische 
gouvernement. De vorming van de KPM en de over¬ 
eenkomst tussen deze onderneming en de overheid, zo 
blijkt hieruit, was om te beginnen vooral bedoeld om 
het ‘nationale’ element in de kolonie te versterken. De 
vorming van een nieuwe scheepvaartmaatschappij die 
geheel door Nederlanders werd beheerst, was niet 
alleen een middel om de invloed van andere buiten¬ 
landers in de Indische archipel terug te dringen, maar 
ook om het Indisch bestuur bij de uitbreiding en hand¬ 
having van zijn gezag te ondersteunen. KPM-schepen 
werden meer dan eens ingeschakeld bij ‘pacificatie’- 
expedities. De samenwerking met de overheid legde 
de maatschappij overigens geen windeieren: zij 
gebruikte op haar beurt deze relatie om een stevige 
machts- en marktpositie op te bouwen. 
In het tweede deel, ‘Markt’, concentreert a Campo 
zich op het verband tussen de pakketvaart en econo¬ 
mische ontwikkeling. Het ging om een meervoudig 
proces van integratie. Enerzijds werd de nieuwe maat¬ 
schappij een onderdeel van het groeiende systeem van 
de wereldscheepvaart, anderzijds droeg ze zelf actief 
bij aan systeemontwikkeling door zich tot spil op te 
werpen van het zeevervoer binnen de Indische archi¬ 
pel, de interne bedrijfsorganisatie te stroomlijnen en 
steeds meer nevenactiviteiten, zoals agentuur, repara¬ 
tie en victualiëring in eigen beheer te nemen. In het 
sociaal-technologisch systeem dat zo ontstond, was 
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‘het streven naar winst (...) niet langer overheersend, 
maar werd dienstbaar gemaakt aan de continuïteit van 
de onderneming en aan de verwezenlijking van zijn 
maatschappelijke doelen’ (blz.531). 
In het derde deel onderzoekt de auteur hoe de pakket¬ 
vaart zich in samenhang met de bestuurlijke en eco¬ 
nomische expansie ruimtelijk ontplooide. Aan de 
hand van een model bestaande uit hypothesen ont¬ 
leend aan sociaal- en economisch-geografische litera¬ 
tuur en van het nodige cijfermateriaal over de ont¬ 
wikkeling van het lijnenstelsel in de pakketvaart tus¬ 
sen omstreeks 1850 en 1914 toont hij aan dat de groei 
van het lijnennet een systematisch karakter vertoon¬ 
de, dat de netwerkvorming zowel door bestuurlijke als 
economische expansie werd bepaald en zelf weer aan 
verdere expansie in de archipel bijdroeg. 
A Campo heeft er zichtbaar naar gestreefd in zijn ver¬ 
haal zo compleet mogelijk te zijn. Geen aspect van het 
pakketvaartbedrijf is over het hoofd gezien. Geen wet, 
besluit of voorstel is veigeten, geen conflict veronacht¬ 
zaamd, geen lijndienst onvermeld, geen agent gene¬ 
geerd, geen haven overgeslagen. Er ligt aan het boek 
een buitengewoon uitgebreid archief- en literatuuron¬ 
derzoek ten grondslag. Het bevat een overvloed aan 
gegevens. Die drang naar volledigheid maakt het boek 
niet altijd gemakkelijk leesbaar. Ik kreeg niet zelden de 
indruk dat a Campo in minder woorden even goed had 
kunnen zeggen wat hij bedoelde als in het aantal dat hij 
nu nodig heeft. Toch is het nooit zo dat de auteur de 
greep op de stof verliest. Hij houdt vrijwel altijd orde. 
Bijna alles wordt keurig ingedeeld en gerubriceerd. 
Merkwaardig genoeg is het enige punt waar de schrij¬ 
ver de draad lijkt te verliezen het korte stuk over de 
schepen. De bewuste paragraaf begint al weinig 
opwekkend met de zin ‘In een studie over een scheep¬ 
vaartmaatschappij mag een vlootschouw niet ontbre¬ 
ken’ (blz.443) en deze klus wordt vervolgens als een 
corvee geklaard: veel opsommingen van namen, ton¬ 
nen en data, gelardeerd met een meer dan gemiddeld 
aantal regels wit. A Campo schrijft uitvoeriger (en 
enthousiaster) over de kwestie van de brandstofvoor- 
ziening dan over de bouw en technische inrichting van 
de schepen. Gevaren wordt er al helemaal niet; ner¬ 
gens wordt beschreven hoe een typische scheepsreis 
van een KPM-er verliep. Dit gebrek aan aandacht 
voor maritieme zaken is opvallend, omdat schepen 
immers een kernelement uitmaakten van het ‘sociaal- 
technologisch systeem’ waar a Campo het over heeft. 
Maar de vraag of de KPM vergeleken met andere 
stoomvaartmaatschappijen voor de Eerste Wereldoor¬ 
log technisch vernieuwend was en of haar relatieve 
voorsprong of achterstand iets te maken had met haar 
monopoliepositie in de pakketvaart of met de omstan¬ 
digheden van de scheepvaart in de Indische archipel, 
wordt niet gesteld (behalve in een korte passage over 
de invoering van draadloze telegrafie). Het boek gaat 

toch meer over ‘Paketvaart’, ‘Maatschappij’ en 
‘staatsvorming’ dan over ‘stoomvaart’. 
A Campo’s fort is vooral de analyse van economische 
en politieke krachten, van bedrijfsstrategieën en van 
patronen in ruimtelijke expansie. Hij definieert heel 
zorgvuldig zijn begrippen. Hij weet exact, glashelder 
en methodisch duidelijk te maken waarom onderne¬ 
mers, bestuurders en politici bepaalde doeleinden 
nastreefden, hoe ze hun doeleinden trachtten te berei¬ 
ken, welke omstandigheden daarbij voordelig of 
nadelig waren en in welk opzicht de activiteiten van 
de betrokken personen en organisaties aan meer alge¬ 
mene regelmatigheden beantwoordden. Zijn betoog is 
op deze punten zeer uitgewerkt en sluitend, op één 
onderdeel na: het verhaal zou nog overtuigender zijn 
geweest als hij de sociale netwerken tussen de KPM, 
het Indisch bestuur, de NHM en de Nederlandse 
stoomvaartmaatschappijen even stelselmatig in kaart 
had gebracht als hij nu met de ruimtelijke ontwikke¬ 
ling van het lijnennet heeft gedaan. Daarmee zou de 
vervlechting tussen stoomvaart en staatsvorming des 
te klemmender zijn aangetoond. Maar ook zonder 
deze netwerkanalyse is het boek van & Campo een 
prestatie van belang. Het is in veel opzichten zowel 
voor de maritieme geschiedenis, de bedrijfsgeschie¬ 
denis als de geschiedenis van de Europese expansie 
een voorbeeldige studie. 

C.A.Davids 

F. de Nave (ed.) Antwerpen, een geschenk van de 
Schelde. De Antwerpse haven door de eeuwen heen. 
(Antwerpen: Gemeentekrediet, 1993, 99 p., ill.). 
Het boek ‘Antwerpen, een geschenk van de Schelde ’ 
is een produktie van elf deskundige auteurs die in een 
kleine 100 pagina’s ter gelegenheid van de Schelde- 
zaal in het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwer¬ 
pen, de geschiedenis van de Scheldestad voor een 
breed publiek neerzetten. Antwerpen was, in tegen¬ 
stelling tot wat eerdere auteurs beweerden, reeds in de 
Gallo-Romeinse tijd bewoond maar waarschijnlijk 
toen vooral op landbouw en veeteelt gericht. In de 
middeleeuwen ontwikkelde de plaats zich tot een han¬ 
delshaven. Het stadsbestuur steunde dit proces. Bij 
uitbreidingen van de stad werden de oude grachten tot 
binnenhavens bestemd, een ontwikkeling die we ook 
in de Noord-Nederlandse havens kunnen vaststellen. 
Volgens Asaert beschikte de stad in die tijd over een 
omvangrijke eigen vloot. Voet nuanceert dit beeld en 
is van mening dat deze vloot, zeker later, vooral 
bestond uit kleinere schepen. Het waren juist de 
Noord-Nederlanders die over de grote zeegaande 
schepen beschikten. Grote schepen konden Antwer¬ 
pen toch al niet bereiken en moesten bij Middelburg 
gelost worden. Ook de Antwerpse werfcapaciteit was 
aanvankelijk beperkt en doordat de stadsmuren tot aan 
de oevers van de Schelde liepen, kende ook het afme- 
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ren en laden en lossen beperkingen. De stad komt uit¬ 
eindelijk onder de schaduw van Brugge uit als de 
Schelde haar stroom wijzigt ten nadele van Brugge en 
anderzijds Bergen aan een dood spoor komt te liggen 
als de Honte (Westerschelde) de Oosterschelde als 
hoofdstroom vervangt. 
Met de sluiting van de Schelde in 1585 nam Amster¬ 
dam de spilfunctie in de markt over. De in de zestien¬ 
de eeuw opgebouwde havencapaciteit was vervolgens 
voldoende totdat in het begin van de negentiende 
eeuw Napoleon Antwerpen een belangrijke plaats als 
marinehaven toedacht. Dokhavens en scheepswerven 
werden in hoog tempo ontwikkeld en de landing op 
Walcheren van de Engelsen in 1809 was met name 
tegen Antwerpens marinescheepsbouw gericht. On¬ 
der Willem I begon de transformatie van marinehaven 
naar handelshaven. 
Door de Belgische afscheiding stagneerde de groei 
maar met het afkopen van de Scheldetol in 1863 leek 
niets de verdere uitbouw van Antwerpen in de weg te 
staan. Politieke tegenstellingen in België zelf over 
verbetering van de zeeweg en vervolgens tussen Bel¬ 
gië en Nederland onder andere over de Schelde-Rijn- 
verbindingen zorgden toch weer voor stagnatie. Aan 
de complexe problematiek van de Waterverdragen 
wordt in een apart hoofdstuk aandacht besteed en in 
het afsluitende hoofdstuk over de toekomstige ha¬ 
ventrafiek van Antwerpen doen de auteurs een verge¬ 
lijkend havenonderzoek en concluderen zij dat de 
Antwerpenaars de toekomst met enig optimisme tege¬ 
moet mogen zien. 
Al bij al is eindredacteur De Nave er in geslaagd een 
goed leesbaar en evenwichtig overzicht tot stand te 
brengen hetgeen altijd weer een probleem is met 
zoveel experts die ieder een hoofdstuk voor hun reke¬ 
ning nemen. Als enig punt van kritiek zou ik willen 
noemen dat weinig over het achterland gezegd wordt 
en dat is jammer, want voor het functioneren van een 
haven - een trefpunt tussen land en zee - is dat van 
essentieel belang. De blik is echter zoals zo vaak bij 
havengeschiedenis meer zeewaarts dan landinwaarts 
gericht. Maar dat komt waarschijnlijk omdat haven¬ 
geschiedenis meestal door maritieme historici wordt 
geschreven. En dus ontspringt ook in dit mooi uitge¬ 
voerde boek de Schelde bij Antwerpen. 

J.P. Sigmond 

Bjorn L. Basberg, Jan Erik Ringstad en Einar Wexel- 
sen (eds.), Whaling and history. Perspectives on the 
evolution of the industry (Sandefjord: Publikasjon nr. 
29 Kommandor Chr. Christensens Hvalfangstmuse- 
um, 1993, 214 p„ ill., ISBN 82-990595-6-9). 
In 1992 bestond het Commandant Chr. Christensen 
walvisvaart-museum in Sandefjord (Noorwegen) vijf¬ 
enzeventig jaar. Dit heuglijk feit werd onder meer 
gevierd met het organiseren van een symposium over 

de ontwikkeling en organisatie van de walvisvaart- 
industrie door de eeuwen heen. Een uitgelezen gezel¬ 
schap experts werd uitgenodigd in Sandefjord de 
stand van hun onderzoek dienaangaande te presente¬ 
ren. Onderhavig boekwerk is de schriftelijke neerslag 
van hun voordrachten. 
De periode die in de vijftien artikelen wordt behan¬ 
deld omvat vele eeuwen (800 - 1960), waarbij het 
accent ligt op de negentiende en twintigste eeuw. Het 
vangstgebied waarop de studies betrekking hebben is 
geweldig groot. Kust- en baaivisserij nabij Noorwe¬ 
gen, Ijsland, Groenland en de Shetland-, Orkney- en 
Faröer eilanden, Spitsbergen, Newfoundland, Zuid- 
Georgië en Antarctica komen onder andere aan bod. 
Daarnaast bevat de bundel hoofdstukken over de leef- 
en werkomstandigheden aan boord van fabriekssche- 
pen, en over artistieke bezigheden van walvisvaarders 
tijdens hun - spaarzame - vrije uren (het vervaardigen 
van scrimshaw en het nemen van foto’s). 
De samenstellers zien dit boek als een voortzetting 
van het magnum opus van J.N. Tonnessen en A.O. 
Johnsen, Den moderne hvalfangsts historie. Opprin- 
nelse og utvikling (vier delen, Sandefjord/Oslo 1959- 
1970). In hun werk, dat overigens in 1982 in Engelse 
vertaling is verschenen ( The history of modern wha¬ 
ling), hebben de auteurs, zo luidde destijds de kritiek, 
weinig tot geen aandacht besteed aan sociale aspecten 
van het leven der walvisvaarders. Einar Wexelsen’s 
bijdrage zou deze leemte nu vullen. De overige arti¬ 
kelen vormen volgens hen een uitwerking van 
gedachten en ideeën die door Tonnessen en Johnsen 
wel vermeld, maar niet verder onderzocht zijn. 
Het voert te ver om de artikelen afzonderlijk te bespre¬ 
ken. Moge volstaan worden met de opmerking dat de 
kracht van deze bundel ligt in de geweldige diversiteit 
(niet alleen in onderwerpen, maar ook in de kwaliteit 
van de studieën) van het aanbod. Vooral de bijdragen 
van Uwe Schnall en Ole Lindquist over walvisvaart 
gedurende de vroege Middeleeuwen bevatten fasci¬ 
nerende gegevens, hoewel Lindquist zich zozeer in 
tekstkritiek van oude Noorse wetgeving verliest, dat 
dit de leesbaarheid niet bepaald ten goede komt. 
Het zwaartepunt van de, over het algemeen fraai geïl¬ 
lustreerde artikelen ligt, zo blijkt tevens uit de onder¬ 
titel die de bundel heeft meegekregen, op de walvis- 
vaartindustrie. De hegemonie en neergang van de 
Amerikaanse walvisvaart tussen 1820 en 1900 komt 
aan bod, evenals de rol die Noren hebben gespeeld bij 
de ontwikkeling van moderne walvisvaart in de Stille 
Oceaan. Klaus Barthelmess besteedt aandacht aan de 
ontwikkeling van de Duitse moderne walvisvaart tus¬ 
sen 1860 en 1960, waarbij en passant de betrokken¬ 
heid van Aristoteles Socrates Onassis bij de walvis- 
vaartindustrie uit de doeken wordt gedaan! Japanse 
walvisvaart en zeehondenjacht nabij Zuid-Georgia, 
geografische ontdekkingen in het Zuidpoolgebied, 
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gedaan in het kielzog van de walvisvaartexpedities, en 
een overzicht van de ontwikkeling van scrimshaw tus¬ 
sen 800 en 1960 completeren zo ongeveer het geheel. 
Op de wijze waarop redactie is gevoerd valt echter 
nogal wat aan te merken. Spelling is niet consequent 
doorgevoerd, en de inleiding van de hand van Bas¬ 
berg, Ringstad en Wexelsen is niet langs een paar ogen 
met de Engelse nationaliteit gegaan. Hoe boeiend de 
hoofdstukken ook mogen zijn, het is niet duidelijk - 
en dit blijkt eveneens uit bovenstaand kort overzicht 
van de inhoud - wat de samenstellers bij het selecte¬ 
ren van de sprekers/auteurs precies voor ogen heeft 
gestaan. Het is een mengelmoes geworden van nogal 
specialistische artikelen, geschikt voor een (zeer) 
kleine groep van ingewijden. Helaas komt de wens 
van de samenstellers - ‘Hopefully these topics will 
increase the understanding of whaling history by the 
generally interested reader and fill some gaps of 
knowledge for the scholars in the field’, p. 10 - der¬ 
halve slechts gedeeltelijk uit. 

J.C.A. Schokkenbroek 

B. Boomstra, ‘Brandaris tot waarschouwinghe aller 
seevarende’ (Assen: Van Gorcum, 1994, 144 p., ill., 
ISBN 90-232-2899-5). 
In 1994 werden ter gelegenheid van het 400-jarig 
bestaan van de Brandaris op Terschelling diverse eve¬ 
nementen georganiseerd. In het museum ”t Behouden 
Huys’ werd een jubileum-tentoonstelling ingericht 
over de oudste vuurtoren van Nederland. Verder sier¬ 
den drieëntwintig modellen van Nederlandse vuurto¬ 
rens het eiland. In mei verscheen onder auspiciën van 
de Stichting VVV Terschelling een kleurrijk herden¬ 
kingsboek. Het boek verhaalt over de drie opeenvol¬ 
gende Brandarissen. 
Gelegen bij het ooit belangrijke zeegat Vlie tussen 
Terschelling en Vlieland werd, met hulp van kooplie¬ 
den uit Kampten, in 1323 een ‘voerhuijs oft eijn mer- 
ke’ opgericht, de eerste Brandaris, als herkenningste¬ 
ken voorde zeelieden. In januari 1593 verdween tij¬ 
dens een hevige storm het baken in de woeste bran¬ 
ding. De Gecommitteerde Raden van Westfriesland 
oordeelden vlak daarna dat een vuurbaak, met een 
goede fundering, gebouwd moest worden. De bouw 
van de nieuwe toren werd ernstig vertraagd. In eerste 
instantie stortte de hele constructie in door een ver¬ 
keerde samenstelling van de cementspecie. De nieu¬ 
we en grotere Brandaris kwam daardoor eerst in 1594 
klaar. Pas in 1835 kreeg de vuurtoren een draailicht, 
de gedenkstenen bij de ingang zijn daarvan nog een 
bewijs. In dat jaar kreeg de toren ook een gemetselde 
ommanteling ter versterking van de constructie. Ini¬ 
tiatiefnemer was de succesvolle inspecteur-generaal 
voor het Loodswezen A.C. Twent. Twent hield zich al 
vanaf 1813 bezig met het aanbrengen van verbeterin¬ 
gen in de kustbeseining en bewaking. In het begin van 

deze eeuw werd de petroleumlamp vervangen door 
een koolspitslamp; de elektriciteit deed haar intrede. 
In 1979 werd de toren opnieuw verbouwd. Een om¬ 
vangrijke commandopost met radar-installatie ver¬ 
scheen op de Brandaris. Daarmee kon de vuurtoren 
een verkeersgeleidingspost voor de scheepvaart in het 
gebied worden. De laatste jaren echter zijn de vuurto¬ 
renwachters in de knel geraakt. De komst van de radar 
zou de taak van de wachters mogelijk doen afnemen. 
Een onbemande Brandaris zal er voorlopig wel niet 
komen. Als centrale wachtpost voor de Waddenzee 
wordt het op de toren harder werken dan ooit. 
Over de herkomst van de naam heeft Boomstra zo zijn 
eigen hypothese. Niet de Ierse abt Sinte Brandaan, 
patroon van vissers en zeelieden, maar het dorpje St. 
Brandarus is volgens hem de naamgever. Het dorpje 
verdween; de Brandaris bleef staan, aldus de schrijver. 
Misschien is dit de meest opmerkelijke conclusie in 
het boek. Boomstra staat uitvoerig stil bij de herhaal¬ 
de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door de 
eeuwen heen. Hoewel hij in zijn inleiding belooft rui¬ 
me aandacht te schenken aan de menselijke aspecten 
komt daar niet (echt) veel van terecht. Wie waren in 
de zeventiende en achttiende eeuw die vuurtoren¬ 
wachters? Hadden ze ook nevenfuncties? Hoeveel 
wachters waren er in die tijd ? Ook de Franse Tijd valt 
in het niet, me dunkt dat de wachters op de ‘Westhoek 
van Terschelling’ het toen veel drukker hadden met 
het bewaken van de kust dan geschetst. Stond er bij¬ 
voorbeeld van 1799 tot 1802 een kusttelegraaf op of 
in de buurt van de toren? De auteur gaat niet alleen in 
op de geschiedenis van de Brandarissen. De eerste 
hoofdstukken bevatten onder meer een korte inleiding 
over het fenomeen ‘vuurtoren’ en een overzicht van 
vuurtorens in Nederland en Europa. Het werk besluit 
met een reeks van bijlagen met onder andere een jaar- 
tallenlijst en seinen (al horen de morseseinen eigen¬ 
lijk niet thuis in het boek). Het boek eindigt met een 
complete beeldverantwoording. Het is al met al een 
aantrekkelijk boek, eigenlijk meereen album, vol met 
typografische aardigheden en kleurenfoto’s. Een pret¬ 
tig leesbaar herdenkingsalbum over een markante 
vuurtoren. 

C.RP. van Romburgh 

Robert Gardiner, The heavy frigate. Eighteen-poun¬ 
der frigates, void, I77S-IH00 (Londen: Conway Ma¬ 
ritime Press, 1994, Conway's History of the Ship, dl.3, 
128 p., ill., ISBN 0-85177-627-2). ’ 
Dit prachtige boek vangt aan met de voorgeschiede¬ 
nis van het 18 ponder fregat. De schrijver noemt dit 
scheepstype kruiser. De Britse Admiraliteit en de 
Navy Board maakten formeel geen onderscheid tus¬ 
sen zware fregatten en haar minder zwaar bewapende 
zusters. Wel werden fregatten die zwaarder geschut 
voerden dan 12 en 9 pond vaak zwaar fregat genoemd. 
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De minder zwaar bewapende schepen zijn door de 
auteur beschreven in zijn boek The first frigates: nine- 
pounder and twelve-pounder frigates, 1748-1815, dat 
in 1992 verscheen. Het zware fregat voerde een batte¬ 
rij van 26 of 28 stukken van 18 pond op het geschut- 
dek. Op het voorschip en halfdek stonden stukken van 
12 pond of 9 pond. Zo telden de schepen dan in totaal 
32 tot 38 lange stukken. Na 1779 werd deze batterij 
aangevuld met een aantal karronaden van 18 en later 
van 36 pond. Schepen met dertig stuks 18 ponders 
werden slechts mondjesmaat gebouwd. Zij worden 
beschreven in een volgend boek uit de Conway serie 
over grote fregatten. Dergelijke schepen zijn te 
beschouwen als voorlopers van de fregatten met een 
24 ponds batterij. De eerste zware fregatten werden 
gebouwd tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheids 
oorlog. Na 1783 werden geen schepen met een 12 
ponds hoofdbatterij meer ontworpen, zodat in de 
onderhavige periode het zware fregat al snel in de 
gehele vloot relatief aan belangrijkheid won. Om¬ 
streeks 1800 waren er al meer van deze schepen in 
dienst dan van de minder zwaar bewapende versies. 
Gardiners boek geeft beschrijvingen van vijfentwin¬ 
tig klassen, totaal vierenzestig gebouwde en met name 
genoemde schepen, met afmetingen en bewapening 
en veranderingen daarin in de periode 1778 - 1800. 
Deze beschrijvingen worden aangevuld met eenen- 
tachtig tekeningen en acht foto’s van contemporaine 
modellen. Om het geheel overzichtelijk te houden zijn 
er eenenzestig tabellen afgedrukt met de belangrijkste 
gegevens van de beschreven schepen met afmetingen 
en later aangebrachte veranderingen in de bewape¬ 
ning. Ook is er in tabelvorm informatie van negenen¬ 
twintig veroverde schepen (waaronder, naast Franse, 
een tweetal Nederlandse) toegevoegd. 
Bij wijze van achtergrond laat de schrijver hierop een 
verhelderend hoofdstuk volgen over de aanbouwpoli- 
tiek van de Britse marine in oorlogstijd. De totale 
capaciteit van de werven in het land was nauwelijks 
groot genoeg om te voldoen aan de vraag van de admi¬ 
raliteit, zo blijkt. De werven van de admiraliteit wer¬ 
den dan in principe alleen gebruikt voor reparatie en 
groot onderhoud. Dit hield in dat de nieuwbouw ge¬ 
schiedde op particuliere werven. Gardiner gaat uitge¬ 
breid in op de veranderingen in de ontwerpen van oor¬ 
logsschepen en de invloed van de Franse scheeps¬ 
bouw daarop. Een drietal genomen Franse fregatten 
werden nagebouwd en beproefd. De scheepsconstruc- 
teurs waren erg conservatief en hadden grote moeite 
met het voldoen aan de modernere inzichten van de 
admiraliteit. Zij vormden een vertragende factor bij de 
vernieuwingen. Scheepsofficieren keken erg op tegen 
hun Franse tegenstanders. Zij vonden deze beter, 
vooral ook omdat de Fransen zich bezig hielden met 
theoretische scheepsbouw. De scheepsconstructeurs 
in Engeland waren scheepstimmerlieden, die vanwe¬ 

ge hun door de praktijk gevormde inzicht tot het hoog¬ 
ste ambt in de marinescheepsbouw werden geroepen. 
Zij waren niet theoretisch geschoold. 
Gardiners boek is zeer de moeite waard. Het is vlot 
geschreven. In kort bestek, 127 bladzijden, bevat het 
een schat aan gegevens over de Engelse scheepsbouw 
in een voor de Nederlandse scheepsbouw belangrijke 
periode. Erg overzichtelijk is het werk overigens niet. 
De index is een onmisbare steun bij het zoeken naar 
de vele details, die het boek bevat. Een soortgelijk 
werk voor Nederland zou welkom zijn. 

W.G.M.H. Canisius 

Ambrose Greenway (ed.), The golden age of shipping. 
The classic merchant ship 1900-1960 (London: Con¬ 
way Maritime Press, 1994, Conway’s History of the 
Ship, dl.9, 192 p., ill., ISBN 0 85177 567 5). 
Dit als negende verschenen deel uit de Conway serie 
The history of the ship behandelt die periode uit de 
scheepvaartgeschiedenis, waar menige maritieme 65- 
plusser naar zal hebben uitgezien. Althans, dat was 
misschien de reden dat de uitgever voor dit boek de 
oubollige titel ‘The Golden Age of Shipping’ bedacht. 
Het scheepvaartbedrijf leek toen, voor wie erop kan 
terugkijken, overzichtelijk, en het expandeerde en 
rendeerde, op de periode van de Grote Depressie na. 
Een baan bij een grote scheepvaartmaatschappij was 
een baan voor het leven, waarin, mits enige vlijt werd 
betracht, een gunstige carrière verzekerd was. Dit 
beeld van een periode wordt - wellicht onbedoeld - 
perfect gesymboliseerd door een foto (p. 178), van 
vier in smetteloos wit kostuum gestoken stuurlieden 
op een rij, die ‘een zonnetje schieten’. De ondertitel 
‘The Classic Merchant Ship 1900-1960’ lijkt nog eens 
extra te benadrukken dat we nostalgisch terug moeten 
blikken. 
Gelukkig blijkt in de tekst van de tien door afzonder¬ 
lijke specialisten geschreven hoofdstukken weinig tot 
niets van nostalgie, iets wat we helaas niet kunnen 
zeggen van diverse Nederlandstalige scheepsboeken 
van de afgelopen tijd, die deze periode ook behande¬ 
len. De benadering van het onderwerp en de schrijf- 
toon zijn zakelijk. Op de eerste plaats is de afbakening 
van de periode goed verdedigbaar. De West-Europese 
koloniale rijken waren bijna alle geconsolideerd, en 
op basis hiervan ontwikkelde zich een internationale 
economie, naar welks patronen de scheepvaart niet 
alleen gemodelleerd werd, maar waarin scheepvaart 
en scheepsbouw bovendien floreerden. Na 1960 vond 
een enorme omslag plaats in het westerse maritieme 
bedrijf, overigens als gevolg van economische, poli¬ 
tieke en technologische ontwikkelingen die al enige 
decennia aan de gang waren. In dit verband kunnen 
genoemd worden: de dekolonisatie, de opkomst van 
scheepvaartnaties in het Verre Oosten, het verkeers¬ 
vliegtuig, en enorme rationalisatie in het scheepvaart- 

56 

bedrijf, waarvan de containerisatie en het ‘uitvlaggen’ 
slechts twee exponenten zijn. Ondanks een aantal dra¬ 
matische gebeurtenissen in de behandelde periode - 
niet in het minst twee wereldoorlogen -, zijn alle 
auteurs er goed in geslaagd om vooral de grote lijn in 
hun verhaal vast te houden. Naar mijn mening heeft u 
na het lezen van dit boek een goed beeld gekregen van 
de ontwikkeling van de belangrijkste typen en soorten 
van schepen in de koopvaardijvloten van de westerse 
wereld: het passagiersschip, het lijnvrachtschip en de 
tramp, de bulkcarrier, schepen van de kustvaart en de 
visserij en een selectie van ondersteunende vaartui¬ 
gen. ‘Klassiekers’ als het drie-eilandenschip, het mail¬ 
schip, de Liberty en de Victory, en de shelterdecker, u 
vindt ze in dit boek allemaal besproken. In drie afzon¬ 
derlijke hoofdstukken worden daarna nog behandeld: 
de economie van het scheepvaartbedrijf, de navigatie 
en de voortstuwing. Het boek mag zeker een hand¬ 
boek worden genoemd over het westerse twintigste 
eeuwse koopvaardijschip, al moeten we ons ervan 
bewust zijn dat het natuurlijk een boek over schepen 
is, en dat veel andere zaken onbesproken blijven. Het 
is zeker geen handboek over de twintigste eeuwse 
scheepvaart als geheel, waarin zaken als het rederij- 
bedrijf, de bevrachting van schepen, de mens aan 
boord en in de haven, alsmede het alles overheersen¬ 
de belang van de koloniale verhoudingen voor het 
scheepvaartbedrijf, een rol moeten spelen. Meerma¬ 
len is in dit tijdschrift opgemerkt dat de delen uit The 
history of the ship zeer Brits geörienteerd zijn. Aan¬ 
gezien de auteurs van The golden age of shipping allen 
Britten zijn, geldt dit tot op zekere hoogte ook voor dit 
boek. Vooral de algemene, grote lijn is ‘Brits’; sche¬ 
pen uit andere landen worden meer als op zichzelf 
staande verschijnselen benaderd. Een voorbeeld 
waarin de internationale wisselwerking wel duidelijk 
uit de verf komt, is het hoofdstuk over kustvaarders, 
waarin de vooraanstaande rol van de Nederlandse 
scheepswerven en kapitein-eigenaren, alsmede de 
gevolgen hiervan voor de Britse kustvaart, worden 
beschreven. Enigszins komisch doen soms de ver¬ 
keerd overgeschreven Nederlandse eigennamen aan. 
Het had geen kwaad gekund, als deze passages nog 
even door een Nederlander waren gecontroleerd. Voor 
wie zich bewust is van deze beperkingen, is The gol¬ 
den age of shipping een waarde vol boek, waarmee u 
zich binnen enkele uren tijds een goed beeld kunt vor¬ 
men van het twintigste eeuwse westerse koopvaardij¬ 
schip tot omstreeks 1960. 

H.J.A. Dessens 

James Goldrick, John B. Hattendorf (eds.), Mahan is 
not enough. The proceedings of a conference on the 
works of Sir Julian Corbett and Admiral Sir Herbert 
Richmond (Newport: Naval War College Press, 1993, 
Naval War College historical monograph series no. 

10, 405 p„ ill., ISBN 0-9637973-1-X). 
In 1990 werd in het Naval War College in Newport, 
Rhode Island, in de Verenigde Staten de ‘Mahan cen¬ 
tennial conference’ gehouden. Onderwerp van discus¬ 
sie was het werk van Alfred Thayer Mahan (1840- 
1914), de auteur van The influence of sea power upon 
history, het standaardwerk over de geschiedenis van 
de zeetactiek. Tijdens de bijeenkomst werd gesugge¬ 
reerd als follow-up een congres over het werk van 
Julian Corbett (1854-1922) en Herbert Richmond 
(1871-1946) te organiseren, omdat zij als de belang¬ 
rijkste vakgenoten van Mahan in de eerste helft van de 
twintigste eeuw kunnen worden beschouwd. Op 28 en 
29 september 1992 vond dit congres plaats. Deze bun¬ 
del is daar de neerslag van. 
De Britse marinehistorici Corbett en Richmond heb¬ 
ben een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van het 
denken over de zeetactiek in Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten. Corbett schreef vier boeken die uit¬ 
groeiden tot standaardwerken over de geschiedenis 
van de Royal Navy en de zeetactiek: Drake and the 
Tudor navy (1898), The successors of Drake (1900), 
England in the Seven Years War (1907) en Some prin¬ 
ciples of maritime strategy (1911). Hij was autodi¬ 
dact, een grote uitzondering onder degenen die zich 
bezighielden en -houden met de geschiedenis van de 
zeetactiek. Pas na 1890, als gevorderde dertiger, ging 
hij zich met marinegeschiedenis bezighouden. Na 
zich in korte tijd de materie eigen te hebben gemaakt 
kwam er een stroom publikaties van zijn hand op 
gang, gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek. In 
1902 kreeg hij een aanstelling als docent aan het Roy¬ 
al Naval College te Greenwich. Als zodanig nam hij 
actief deel aan het debat over de Britse vlootpolitiek 
voorafgaand en gedurende de Eerste Wereldoorlog. In 
1920 werd Richmond docent aan hetzelfde College. 
Richmond was in tegenstelling tot Corbett een man uit 
de praktijk. Hij had carrière gemaakt bij de Royal 
Navy en was daar al vóór de Eerste Wereldoorlog 
opgeklommen tot kapitein van de beroemde HMS 
Dreadnought. In diezelfde jaren was hij echter, aan- 
gemoedigd door Corbett, begonnen met archiefonder¬ 
zoek, hetgeen leidde tot de publikatie van zijn eerste 
belangrijke werk: The Navy in the War of 1739-48 
(1914). Na een conflict met First Lord of the Admir¬ 
alty Winston Churchill, waarin hij naar achteraf bleek 
het gelijk aan zijn zijde had, verliet Richmond de Brit¬ 
se marine in 1915. Hij werd officier bij de Italiaanse 
vloot en kreeg als zodanig al spoedig een baan aan 
land. Dat gaf hem veel tijd voor studie en schrijven. 
In 1917 keerde Richmond terug bij de Royal Navy 
dank zij de steun van een bevriende admiraal. Drie 
jaar later werd hij zelfs bevorderd tot schout-bij- 
nacht. De jaren twintig verliepen zeer succesvol voor 
hem: in 1925 werd hij vice-admiraal, in 1926 gerid¬ 
derd en ten slotte in 1929 admiraal. Twee jaar later 
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nam hij ontslag. Van 1934 tot 1946 was hij hoogleraar 
in de maritieme geschiedenis te Cambridge. 
Vanaf de jaren twintig tot aan zijn dood in 1946 liet hij 
een groot aantal publikaties verschijnen over histori¬ 
sche en eigentijdse onderwerpen, alle gerelateerd aan 
de zeetactiek. Op zijn terrein wordt hij als de belang¬ 
rijkste maritiem-historicus gezien, hoewel hij er nooit 
toe is gekomen zijn ideeën in één standaardwerk te 
publiceren. Als zijn belangrijkste boek wordt 
beschouwd Statesmen and sea power (1945). Het was 
als het eerste van drie delen bedoeld, maar Richmond 
voltooide de andere twee door zijn overlijden niet 
meer. 
Naast biografische en thematische bijdragen over 
leven en werk van Corbett en Richmond bevat Mahan 
is not enough hoofdstukken over het Britse tijdschrift 
The Naval Review, de moderne zeetactiek vanuit het 
standpunt van Corbett en Richmond en ten slotte over 
de invloed van beide kenners van de zeetactiek in Aus¬ 
tralië en Frankrijk. Een uitvoerige bibliografie van de 
twee marinehistorici en een auteurslijst van The Naval 
Review sluiten het boek af. De bundel bevat stellig 
interessante bijdragen, maar is met name door de vrij¬ 
wel integrale weergave van de op de conferentie 
gevoerde discussies wat al te uitvoerig. De eindredac¬ 
teurs hadden door hier en daar wat in de weergave 
daarvan te knippen het boek voor een wat breder 
publiek aantrekkelijk gemaakt. Als rode draad in de 
verschillende bijdragen aan de conferentie dient de 
vraag of marinehistorici die zich met de geschiedenis 
van de zeetactiek bezighouden enige invloed op het 
beleid van de marinestaf kunnen uitoefenen, door 
middel van publikaties en/of onderwijs. Impliciet 
erkennen de diverse deelnemers (allen man, overwe¬ 
gend uit Engelstalige landen) dat er in de praktijk 
eigenlijk geen mogelijkheid is om invloed op het 
beleid van de marine te hebben. Openlijk toegeven 
doen zij dit echter nauwelijks, naar het lijkt omdat zij 
bevreesd zijn dat dit afbreuk zou doen aan het belang 
van hun eigen werk. De enige Nederlandse deelnemer 
aan de conferentie, RC. van Royen, merkt midden in 
de discussie op dat hij blij is geen marinehistoricus te 
zijn, aangezien de marinestaf kennelijk toch niets ziet 
in historici die minstens dertig jaar achterlopen. Aan¬ 
sluitend vraagt hij zich af waaraan marinehistorici hun 
geïsoleerde positie, ook binnen de geschiedeniswe¬ 
reld, hebben te wijten. Een relevante opmerking en 
vraag, maar de aandachtige lezer realiseert zich 
onmiddellijk dat zij in een dergelijk gezelschap ‘not 
done’ zijn en kan als het ware een speld horen vallen. 
Nog even probeert een van de deelnemers op voorko¬ 
mende wijze een antwoord op de vraag te formuleren, 
maar al snel wordt hem de mond gesnoerd met de 
opmerking dat dit alles te ver van het eigenlijke onder¬ 
werp van discussie doet afdwalen. Volgen tientallen 
bladzijden onderling geredetwist over veelal techni¬ 

sche details. De lezer is dan wel duidelijk waaraan de 
kenners van de zeetactiek hun geïsoleerde positie heb¬ 
ben te wijten. 

R.B. Prud’homme van Reine 

H. den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen: 
De Walburg Pers, 1994, 208 p., ill., ISBN 906011- 
912-6). 
Dit is het boek waar iedereen op heeft zitten wachten, 
althans de degenen die zich bezighouden met de West- 
Indische Compagnie (WIC) of geïnteresseerd zijn in 
het Atlantisch gebied: West-Afrika, Noord- en Zuid- 
Amerika en de Caribische eilanden. Gelukkig heeft de 
Walburg Pers er voor gekozen om naast het over¬ 
zichtswerk van Femme Gaastra over de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC) nu ook de tegen¬ 
hanger over de WIC uit te geven. De geschiedschrij¬ 
ving over het Atlantisch gebied is altijd al een onder¬ 
geschoven kindje geweest, maar met dit boek krijgt 
dit deel van de Nederlandse expansie-geschiedenis 
eindelijk een volwaardig en helder overzicht en dat 
was hard nodig. In vergelijking met de VOC is de 
geschiedenis van de WIC oneindig veel ingewikkel¬ 
der, alleen al door het tweeslachtige karakter van de 
WIC (handel en oorlog) en omdat er naast de com¬ 
pagnie ook particulieren actief waren in het Atlantisch 
gebied. 
Vanwege het duale karakter van de compagnie heeft 
Den Heijer niet gekozen voor een strikt thematische 
of chronologische opzet. Het boek is in tweeën 
gesplitst, maar de titels van de twee delen zijn nogal 
misleidend en het is op het eerste gezicht niet duide¬ 
lijk dat er twee compagnieën hebben bestaan. Het eer¬ 
ste deel behandelt de Eerste WIC, die van 1621 tot en 
met 1673 bestaan heeft, en de oorlog tegen Spanje en 
Portugal. Deel II gaat over de Tweede WIC, die in 
1674 werd opgericht en tot 1791 heeft gefunctioneerd; 
het heeft als titel: handel en beheer. Deze opzet is 
soms verwarrend omdat verschillende onderwerpen 
chronologisch gezien in beide delen thuis horen en 
aan de andere kant de Eerste WIC naast de strijd tegen 
Spanje ook bij andere activiteiten betrokken was zoals 
bij de vestiging van de kolonie Nieuw Nederland. 
Deel I gaat dus over de Eerste WIC tegen de achter¬ 
grond van de oorlog tegen de Spaanse koning en is 
opgebouwd uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofd¬ 
stuk beschrijft de eerste schreden van de Nederlanders 
in het Atlantisch gebied, de verschillende plannen die 
er zijn geweest om tot een Atlantische compagnie te 
komen en de feitelijke oprichting van de WIC. Jam¬ 
mer dat de organisatie en de structuur van de com¬ 
pagnie weinig aandacht krijgen. In het tweede hoofd¬ 
stuk gaat het om de strijd om Brazilië, dat gedurende 
de jaren dertig en veertig van de zeventiende eeuw in 
Nederlandse handen was. In hoofdstuk drie komen 
uitgebreid de kaapvaart en Piet Heyn aan de orde. De 
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paragraaf over de particuliere kaapvaart is nogal 
oppervlakkig, over de feitelijke gang van zaken en 
organisatie van deze bedrijfstak wordt niets gezegd en 
blijft de omvang, zowel financieel als qua volume, 
onbekend. Hoofdstuk vier beschrijft de verschillende 
geslaagde en mislukte expedities op de Afrikaanse 
kust. Het vijfde hoofdstuk gaat over de Nederlandse 
koloniën in Amerika: Nieuw Nederland, de Wilde 
Kust (Essequebo, Berbice en Demerara) en de Caribi¬ 
sche eilanden. Het zesde en laatste hoofdstuk van deel 
I behandelt, hoe kan het ook anders, de ondergang van 
de Eerste WIC en een plan tot fusie van VOC en WIC. 
In een eerder nummer van dit tijdschrift (XIII (1994) 
nr. 2) heeft Den Heijer de fusie-plannen verder uitge¬ 
werkt. Zonder steun van de VOC ging de Eerste WIC 
roemloos onder. 
In deel II komt, eveneens in zes hoofdstukken, de 
Tweede WIC als handelscompagnie aan bod en de 
beheersfunctie die het bedrijf in de verschillende 
gebieden kreeg. In hoofdstuk zeven gaat de auteur, dit 
in tegenstelling tot de Eerste WIC, diep in op de orga¬ 
nisatie van de Tweede WIC. Hoofdstuk acht beschrijft 
gedetailleerd de handel en scheepvaart op Afrika; het 
is duidelijk dat deze regio de specialiteit van Den 
Heijer is. Het beheer van de Westindische koloniën - 
Suriname, Essequebo, Berbice, Demerara en de Cari¬ 
bische eilanden - komen in hoofdstuk negen aan bod. 
Hoewel de invloed van de compagnie daar beperkt 
was, Suriname en Berbice waren gedurende de acht¬ 
tiende eeuw in eigendom van aparte sociëteiten, vie¬ 
len deze gebieden wel binnen het octrooi van de com¬ 
pagnie en had de WIC ook belangen in deze koloniën. 
Mijn inziens hadden de Westindische bezittingen 
daarom meer aandacht mogen krijgen, vooral omdat 
over deze gebieden nog veel archiefmateriaal 
bewaard gebleven is: voor Suriname en Curasao in het 
Algemeen Rijksarchief in ’s-Gravenhage en voor 
Essequebo, Berbice en Demerara in het Public Record 
Office in Londen. In hoofdstuk tien komt de slaven¬ 
handel van de compagnie uitgebreid aan de orde. 
Hoofdstuk elf beschrijft hoe de WIC haar handelsmo¬ 
nopolie verloor en hoe de slavenhandel in handen van, 
in hoofdzaak Zeeuwse, particulieren terecht kwam. 
Het laatste hoofdstuk laat zien hoe de compagnie meer 
en meer een beheersorganisatie over verschillende 
overzeese gebiedsdelen werd en door toenemende 
verliezen uiteindelijk ten onder ging. De Nederlandse 
staat nam in 1791 de failliete boedel over. 
Zoals te verwachten bij de Walburg Pers is het een ver¬ 
zorgd boek geworden, hoewel niet alle illustraties 
even duidelijk zijn; op blz. 183 is bijvoorbeeld van 
een fotokopie gebruik gemaakt, en is de omschrijving 
van de herkomst van de illustraties onvolledig. Ook is 
de typefout asientistas, in plaats van asentistas, sto¬ 
rend. Daarentegen zijn de kaartjes van de verschillen¬ 
de regio’s wel erg duidelijk. Voor de toegankelijkheid 

had de index zeker uitgebreider mogen zijn. Zo is een 
begrip als asiento niet opgenomen. Een sterk punt van 
het boek is dat voor het eerst verschillende cijfers over 
de WIC op een rijtje zijn gezet. In een achttal grafie¬ 
ken zijn de export van suiker en verfhout uit Brazilië, 
het koersverloop van de aandelen, de export van goud 
en ivoor uit Afrika en de cumulatieve winst- en ver¬ 
liesrekening van de Tweede WIC weergegeven. Er is 
echter één groot gemis en dat zijn de scheepvaartcij- 
fers. Juist in een werk als dit is het ontbreken van 
gegevens over het Nederlandse scheepvaartverkeer 
van en naar het Atlantisch gebied zoals die wel voor 
Azië in de Dutch Asiatic Shipping (DAS), uitgegeven 
in de reeks van de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 
zijn verzameld, buitengewoon storend. Hoe kan je 
inzicht krijgen in het reilen en zeilen van een bedrijf, 
zonder dat de omvang van één van de kernactiviteiten 
bekend is? Nu is misschien het moment aangebroken 
om in navolging van de DAS een Dutch Atlantic Ship¬ 
ping (DATS) samen te stellen. 
Met het gedegen werk van Den Heijer over de WIC 
heeft dit deel van de Nederlandse expansie-geschie¬ 
denis voor het eerst een helder en overzichtelijk stan¬ 
daardwerk gekregen. Het is te hopen dat hiermee de 
Nederlandse aanwezigheid in het Atlantische gebied, 
tegen de verdrukking van de VOC in, de aandacht zal 
krijgen die zij verdient. 

Victor Enthoven 

Yrjö Kaukiainen, A history of Finnish shipping (Lon¬ 
den/New York: Routledge, 1993, xiv + 231 p.). 
Dit boek is de eerste aflevering van een ambitieus 
opgezette reeks over de maritieme geschiedenis van 
verschillende landen, een boek per land. De uiteinde¬ 
lijke bedoeling is om te komen tot een internationale 
synthese op grond van de afzonderlijke volumes. 
Daarom is het in zekere zin te vroeg om nu al de bete¬ 
kenis van dit werk aan te geven; het boek over de Fin¬ 
se scheepvaart vormt immers een bouwsteen die 
hopelijk in de toekomst naast andere bouwstenen 
gelegd zal worden. Wellicht is het jammer, hoewel de 
auteur uiteraard daaraan niets kon doen, dat de reeks 
begint met een van de minst belangrijke koopvaardij¬ 
vloten in Europa. Een vergelijkend perspectief is 
moeilijk te realiseren bij een eerste deel van een reeks 
maar Kaukiainen geeft een bescheiden aanzet in die 
richting door de ontwikkeling van de Finse koopvaar¬ 
dij af te zetten tegen een algemene Europese trend. 
Finland blijkt dan een laatbloeier te zijn geweest, een 
scheepvaartnatie waar pas met lange vertraging de 
innovaties van elders ingang vonden. 
Kaukiainens relaas is chronologisch opgebouwd met 
maar liefst twee korte inleidingen, over de Hanzetijd 
en de tijd van Zweedse overheersing respectievelijk, 
op het eigenlijke verhaal van de opkomst van een zelf¬ 
standige Finse koopvaardij. Met name in de beide 
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hoofdstukken over de negentiende eeuw, net vóór de 
industrialisatie en de industrialisatie zelf, wordt con¬ 
sequent een relatie gelegd met de gelijktijdige alge¬ 
mene economische ontwikkeling van Finland. De 
groei van de scheepvaartsector in de twintigste eeuw 
werd eerst bevorderd door relatief lage arbeidskosten 
en een ruim aanbod aan materiaal; na de Tweede 
Wereldoorlog sloeg het kostenvoordeel echter om in 
zijn tegendeel. Kaukiainens slotoordeel is dat de Fin¬ 
se koopvaardij, ondanks de tragere groei vergeleken 
met elders, zich steeds tenminste in de voorhoede 
heeft bevonden van de economische ontwikkeling van 
Finland zelf. 
Van bijzondere interesse voor Nederlandse lezers zijn 
de passages over een nauwe Nederlandse betrokken¬ 
heid bij de Finse scheepvaart. Dit gold zowel de vroe¬ 
ge uitvoer van Finse teer aan het einde van de zes¬ 
tiende en het begin van de zeventiende eeuw als de 
opleving van de houtvaart op Hamina in de eerste helft 
van de achttiende eeuw. De door de Zweedse autori¬ 
teiten ingevoerde beperkingen van de rechten op 
rechtstreekse vaart met het buitenland pakten ongun¬ 
stig uit voor Nederlanse reders en schippers in de 
zeventiende eeuw. Het Zweedse mercantilisme in de 
vroege achttiende eeuw, in het bijzonder het zgn. Pro- 
duktplakkaat (1724), had zelfs tot gevolg dat Neder¬ 
landse houtschepen onder Zweedse vlag moesten 
varen. Later in de achttiende eeuw nam echter de 
Nederlandse inbreng af en traden lokale reders op de 
voorgrond. Dit proces werd met name bespoedigd 
door de afschaffing in 1765 van het verbod op recht¬ 
streekse vaart tussen havens aan de Botnische Golf en 
het buitenland. Nederlandse belangen stonden aan de 
wieg van de Finse scheepvaart maar moesten wijken 
tot de fase van wasdom bereikt werd. 
De kwantitieve ontwikkeling van de scheepvaart 
wordt voor de vroegere eeuwen aangeduid in aantal¬ 
len schepen, veelal doorvaarten door de Sont. Dit is 
bij gebrek aan beter en zodra de Zweedse statistiek 
beter wordt, vanaf 1738, schakelt Kaukiainen over op 
exportvolumes. Hij besteedt overigens opvallend wei¬ 
nig aandacht aan bronnenkritische beschouwingen en 
de klassieke introductie tot de Zweedse handel- en 
scheepvaartsstatistieken, het proefschrift van Vallerö 
uit 1969, ontbreekt zelfs helemaal in de literatuurlijst. 
Daar staat tegenover dat Kaukiainen in een aparte bij¬ 
lage een ongewoon heldere toelichting geeft op het 
ingewikkelde vraagstuk van de scheepsmeting en de 
berekening van laadvermogen. Zijn goederenequiva¬ 
lenten van 1 last komen goed overeen met wat Hög- 
berg in zijn dissertatie (eveneens uit 1969) stelt. 
Helaas onthoudt Kaukiainen zich echter van enig 
nader commentaar op de door Knoppers (in 1977) 
voorgestelde formule voor de omrekening van 
scheepsmaten on lastage; Kaukiainens opinie daar¬ 
over was interessant geweest om te vernemen. 

Dit boek geeft een aardig overzicht van een tak van 
Europese scheepvaart die weinig bekend is. De auteur 
is er in geslaagd aan te tonen dat wat onbelangrijk leek 
in grote internationale perspectief heel belangrijk kan 
zijn op lokaal niveau. 

J.Th. Lindblad 

D.F. Marley, Sack of Veracruz. The great pirate raid 
of 1683 (Windsor: The Netherlands Press, 1993, 80 
p., ISBN 0-919417-32-9). 
De Nederlands Westindische geschiedenis wordt 
gekarakteriseerd door veel incidenten met een onmis¬ 
kenbaar maritiem tintje. Vreemd is dat natuurlijk niet. 
Maritieme krachten werden door de oprichting van de 
Westindische Compagnie gebundeld om de Spaanse 
heerschappij in Amerika midden in het hart te treffen. 
Deze inspanningen resulteerden in de zeventiende 
eeuw onder andere in de veroveringen van de zilver¬ 
vloot (1628) en Brazilië (1630). Naast de WIC waren 
er ook andere Nederlanders die hun steentje hebben 
bijgedragen in de strijd tegen de Spanjaarden. Te den¬ 
ken valt aan degenen die fortuin en avontuur zochten 
in de piraterij. Zo opereerde ook Laurens Comelis 
Boudewijn de Graaf. Hij was leider van een omvang¬ 
rijke piratenbende die niet alleen de Caribische Zee 
onveilig maakte, maar ook Spaanse doelen op het 
Amerikaanse vasteland. David Marley beschrijft in 
dit boek hoe De Graaf in 1683 de Spaanse haven Vera¬ 
cruz (Mexico) bezette en vervolgens plunderde. Vera¬ 
cruz was voor Spanje een levensader omdat het zilver 
uit Mexico er jaarlijks werd verscheept. 
De raid van De Graaf is een van de meest curieuze 
acties uit de Nederlands Westindische geschiedenis. 
Het is niettemin paradoxaal dat het verhaal over De 
Graaf nog niet eerder zo uitvoerig is verteld. Marley 
heeft deze leemte gevuld met het schrijven van dit 
prettig leesbare boekje. In zeven hoofdstukken wordt 
de bezetting van Veracruz uit de doeken gedaan. Mar¬ 
ley is erin geslaagd het leven in Veracruz en de aan¬ 
slag van De Graaf uiterst consciëntieus weer te geven. 
Dit is vooral het resultaat van intensief bronnenon¬ 
derzoek in het Archivo General de la Nacion van 
Mexico waar hij ooggetuigenverslagen heeft geraad¬ 
pleegd. Aan het archief zijn talloze anekdotes ont¬ 
trokken die nu het boek sieren. In de tekst wordt een 
strakke chronologische indeling vastgehouden, zon¬ 
der dat daarbij al te veel in details wordt getreden. 
Daarnaast heeft Marley zich de moeite getroost te ver¬ 
klaren hoe Veracruz zo eenvoudig kon worden vero¬ 
verd en waarom De Graaf zonder al te veel problemen 
kon ontsnappen. Het succesvolle verloop van de aan¬ 
val kon vooral op het conto van De Graaf geschreven 
worden. De Graaf zat nooit verlegen om een list en 
kende bovendien de Spanjaarden als zijn broekzak. 
Hij was getrouwd met een Spaanse en had enkele 
jaren onder Spaanse vlag gezeild. De Graaf voorspel- 
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de zijn piraten dat de Spanjaarden ervan overtuigd 
waren dat Veracruz nimmer zou worden aangevallen. 
Dit bleek inderdaad het geval. Het verrassingselement 
van de aanval was zo enorm dat de soldaten massaal 
op de vlucht sloegen toen de eerste piraten over de 
stadswallen klommen. Binnen een etmaal waren de 
aanvallers heer en meester van de stad. Huiszoekin¬ 
gen en chantage van welgestelde inwoners waren in 
eerste aanleg de middelen om aan kostbaarheden te 
komen. Toen deze methoden niet het gewenste resul¬ 
taat opleverden, dreigde De Graaf de Merced kathe¬ 
draal, waarin vierduizend gevangenen bijeen waren 
gedreven, op te blazen. Dit dreigement deed velen als¬ 
nog besluiten hun geheime bergplaats prijs te geven. 
Bij het vertrek had De Graaf over geluk niet te klagen. 
Toen zijn vloot het ruime sop had gekozen, bereikten 
gealarmeerde troepen uit Mexico Stad de ontredderde 
stad. Net op tijd was De Graaf dus vertrokken, maar 
te laat om de binnenlopende zilvervloot uit Spanje te 
ontlopen. Terwijl iedereen een beslissend zeegevecht 
verwachtte verleende de admiraal van de zilvervloot 
de piraten een vrije doortocht. Na ampel beraad aan 
boord van het admiraalsschip van de zilvervloot was 
namelijk besloten geen onnodige risico’s te nemen. 
Na een reis van vier maanden waren schepen en 
bemanning niet meer in staat een gelijke strijd te voe¬ 
ren. De Spanjaarden verspeelden hiermee de kans de 
enorme schade binnen de perken te houden en de 
mogelijkheid de schuldigen aan te houden en voor het 
gerecht te slepen. Nu werd de gouverneur van Vera¬ 
cruz, Don Luis Bartolomé de Cordoba y Zuniga, ver¬ 
oordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf en kon De 
Graaf zijn laatste levensdagen in alle rust in de Fran¬ 
se kolonie Louisiana slijten. 
Tegen de achtergrond van Marley’s brede archief- en 
literatuuronderzoek, verdient de plundering op Vera¬ 
cruz meer dan een zuinige tachtig pagina’s. Het onder¬ 
zoek in Spaanse archieven geeft het boek wel een ver¬ 
frissend karakter. Toch wordt op deze manier ook een 
eenzijdig beeld gecreëerd van de aanval. Het is dan 
ook enigszins betreurenswaardig dat er zo weinig aan¬ 
dacht is geschonken aan een diepgaande biografische 
beschrijving van De Graaf. Daarnaast blijft de histo¬ 
risch context van de piraterij onderbelicht. Deson¬ 
danks is Sack of Veracruz een alleraardigst boek waar¬ 
in een goede maat is gehouden tussen bronnenmateri¬ 
aal en literatuur. 

E.W. van der Oest 

N. Noordervliet-Jol, De geschiedenis van de oudste 
geslachten van de familie Jol (Den Haag: eigen uitga¬ 
ve, 1994,271 p„ ill.). 
Over het verleden van het vissersdorp Scheveningen 
is door plaatselijke geschiedschrijvers de laatste jaren 
veel geschreven. Maar helaas wagen slechts weinig 

amateurhistorici zich aan onderwerpen die buiten de 
persoonlijke belevingswereld liggen. Zoals veel loka¬ 
le geschiedschrijving blijven ook de meeste Scheve- 
ningse publikaties steken in een romantische of anek¬ 
dotische beschouwing over het recente verleden. Het 
door mevrouw Noordervliet-Jol in eigen beheer uit¬ 
gegeven boek over de oudste geslachten van de fami¬ 
lie Jol ontstijgt bovengenoemde beperkingen ruim¬ 
schoots. Haar werk wijkt bovendien in gunstige zin af 
van de doorsnee genealogische publikatie, die het 
meestal niet verder brengt dan een namenlijst van 
voorvaderen met de betreffende geboorte-, huwelijks- 
en sterfdata. De in het boek beschreven Jollen worden 
geportretteerd als eigenaars van visserspinken, schip¬ 
pers van oesterschuiten, veerlieden en scheepstim¬ 
merlieden. Vreemd genoeg treft men er zelden een Jol 
in aan als visser. 
Veel plaats is ingeruimd voor de levensbeschrijving 
van Comelis Comelisz. Jol, de roemruchte kaapvaar¬ 
der die het in dienst van de Westindische Compagnie 
tot admiraal zou brengen en in die hoedanigheid An¬ 
gola en Sao Tomé voor zijn broodheren wist te vero¬ 
veren. Zijn heldendaden worden uitvoerig in kaart ge¬ 
bracht, maar juist op dit terrein heeft mevrouw Noor¬ 
dervliet-Jol niets nieuws te melden. Reeds in 1942 
beschreven J.B. van Overeem en K. Ratelband de acti¬ 
viteiten van Comelis Jol in de Westindische Gids. 
Over het leven en werken van Comelis Jol, bijge¬ 
naamd kapitein ‘Houtebeen’ vanwege de houten staak 
waarmee hij zich wegens het gemis van een been 
moest voortbewegen, is overigens weinig bekend. 
Een enkele keer geeft de auteur een onjuiste voorstel¬ 
ling van zaken, bij voorbeeld in de opmerking dat 
Johan Maurits in 1642 zelf op zijn ontslag als gou¬ 
verneur van Brazilië had aangedrongen (het liefst was 
hij gebleven) of in de constatering dat Elmina op de 
Goudkust het belangrijkste slavenstation van de Por¬ 
tugezen in Afrika was (dat was Sao Paulo de Loanda 
in Angola). Belangrijker echter dan de bekende ver¬ 
halen zijn de persoonlijke gegevens van Comelis Jol 
die door ijverig speurwerk uit Haagse en Amsterdam¬ 
se notariële archieven zijn opgediept. Zo blijkt uit de 
nalatenschap van de zeeheld, dat de dienst bij de WIC 
hem geen windeieren had gelegd. Zijn twee zoons erf¬ 
den een groot aantal goederen, ruim 18.000 gulden 
aan obligaties, een kleine hoeveelheid goud alsmede 
de gage die Comelis Jol nog van de Compagnie 
tegoed had. 
Opmerkelijk is, dat veel directe familieleden van Cor¬ 
nells Jol in dienst van de WIC zijn getreden. Drie 
broers van hem blijken bijvoorbeeld op de Otter te 
hebben gevaren; het jacht waarmee kapitein ‘Houte¬ 
been’ tientallen vijandelijke schepen had buitge¬ 
maakt. Twee neven van Comelis Jol voeren als stuur¬ 
man op de Swol en andere kapitale oorlogsbodems 
van de WIC. Ten slotte komen we zijn zoons Jan Cor- 
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nelisz. en Comelis Comelisz. tegen in dienst van de 
Compagnie. Zij zouden hun werkgever echter snel 
verlaten en een dienstverband aangaan met de VOC 
en de Admiraliteit van Amsterdam. Opmerkelijk is 
ook dat de familieleden van Jol het zonder uitzonde¬ 
ring tot officier wisten te brengen. Hoewel mevrouw 
Noordervliet-Jol daarover geen mededelingen doet, 
kan dit nauwelijks toeval zijn geweest. De faam van 
Comelis Jol moet op één of andere wijze ook op zijn 
broers, neven en zoons hebben afgestraald. Het mees¬ 
te komen we te weten over Comelis Comelisz., zoon 
en naamgenoot van kapitein ‘Houtebeen’. Deze telg 
uit het geslacht Jol trad na een verblijf in Brazilië in 
dienst van de Admiraliteit van Amsterdam. Geduren¬ 
de de Eerste Engelse Oorlog komen we hem tegen als 
kapitein van de Leyden en de Moorin. In die functie 
nam Comelis deel aan de zeeslagen van Kentish 
Knock en Terheide. Na de oorlog nam hij, evenals zijn 
broer Jan, dienst bij de VOC en vertrok als kapitein 
naar Azië. Het geslacht Jol was gepokt en gemazeld in 
de zeevaart. Dank zij de naspeuringen van deze verre 
nazaat weten we daar nu iets meer van. 

Henk den Heijer 

Gertjan Oosterhuis, Promotie. Een empirisch onder¬ 
zoek naar de loopbanen van marineofficieren in de 
twintigste eeuw. (Den Helder: Koninklijk Instituut 
voor de Marine, 1993, 254 p„ tab., ISBN 90-74660- 
01-0). 

De socioloog Oosterhuis heeft zijn eigen werkgever, 
de Koninklijke Marine (KM), tot onderwerp van zijn 
promotieonderzoek genomen. Sedert 1988 is hij 
namelijk als docent sociale wetenschappen verbonden 
aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) te 
Den Helder. Daar worden al sedert 1854 jongens 
voorbereid op een loopbaan als marineofficier. Dat 
lang niet iedere adelborst het tot admiraal brengt, zal 
niemand verbazen. Maar welke factoren bepalen nu 
hoe ver men in de hiërarchie komt? Op die vraag pro¬ 
beert Oosterhuis in zijn dissertatie een antwoord te 
geven, en hij analyseert daarvoor de loopbaangege- 
vens van ruim vijfhonderd marineofficieren die tussen 
1895 en 1991 dienden bij de KM. 
Oosterhuis onderzocht verschillende factoren die van 
invloed zouden kunnen zijn op het carrièreverloop 
van een marineofficier, zoals, ‘Opleidbaarheid’ (de 
snelheid waarmee de initiële officiersopleiding werd 
doorlopen), ‘Prestaties’ (de periodieke prestatiebeoor¬ 
delingen), ‘Functieniveau’ (de zwaarte van de uitge¬ 
oefende functies), en ‘Anciënniteit’ (het aantal dienst¬ 
jaren na voltooiing van de initiële officiersopleiding). 
Met de variabele ‘Historie’ probeerde Oosterhuis ook 
nog de invloed op de loopbaanontwikkelingen te pei¬ 
len van een paar door hem geselecteerde historische 
processen en gebeurtenissen waaronder de Tweede 
Wereldoorlog. 

Na het nodige kwantificeren en omrekenen komt Oos¬ 
terhuis onder andere tot de conclusie dat anciënniteit 
veruit de meeste invloed heeft gehad op de bereikte 
eindrang van de onderzochte marineofficieren. Hun 
carrièreverloop werd met name in de beginfase gedo¬ 
mineerd door anciënniteit. Daarnaast speelden presta¬ 
ties een rol. Het effect daarvan openbaarde zich ech¬ 
ter pas in een later stadium van de loopbaan. De ove¬ 
rige variabelen bleken slechts een ondergeschikte rol 
te spelen. In de loop van de twintigste eeuw trad wel 
een verschuiving op in het relatieve belang van de 
twee invloedrijkste variabelen: prestaties werden 
belangrijker terwijl anciënniteit in betekenis afnam. 
De adelborstenpopulatie in Den Helder vormt al de¬ 
cennia lang een gewild onderzoeksterrein voor socio¬ 
logen. Het is begrijpelijk maar daarom niet minder 
jammer dat ook in het onderzoek van Oosterhuis de 
marineofficier die niet als adelborst op het KIM heeft 
gezeten weer buiten de boot valt. Marineofficieren die 
bijvoorbeeld vanuit de koopvaardij zijn ingestroomd, 
blijven hierdoor ook buiten de zeemacht een onzicht¬ 
bare minderheid. 
Wie regressieanalyses en tabellen met correlatie-coëf- 
ficiënten prefereert boven een vloeiend verhaal, geen 
aanstoot neemt aan blokjes tekst van vaak niet meer 
dan twee zinnen, en het ook niet irritant vindt dat te 
pas en vooral te onpas veel woorden en zinsdelen 
onderstreept, gecursiveerd, verkleind, vergroot of vet¬ 
ter worden afgedrukt, die zal het proefschrift van Oos¬ 
terhuis wellicht in zijn geheel gaan lezen. Zover is het 
bij mij niet gekomen. 

Marc A. van Alphen 

Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven, De avonturen 
van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus van 
der Haeghe 1699-1705, Werken uitgegeven door de 
Linschoten-Vereeniging, XCIII (Zutphen: De Wal¬ 
burg Pers, 1994, 208 p„ ill., ISBN 90-6011-883-9). 
In deze uitgave van de Linschoten-Vereeniging heb¬ 
ben Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven drie bron¬ 
nen bijeen gebracht: het journaal van Carolus van der 
Haeghe, een fragment van de Deshima-dagregisters 
en het verhoor dat het compagniesbestuur in Batavia 
hen afnam. In zijn journaal geeft Carolus van der 
Haeghe een levendig verslag van zijn reis naar de Oost 
en zijn faits en gestes aldaar. We mogen hem niet als 
een doorsnee VOC-soldaat beschouwen. Zijn oplei¬ 
ding en contacten waren beter dan die van de meeste 
Compagniessoldaten. Wat het meest afwijkende in het 
gedrag van Carolus lijkt te zijn - zijn heftige levens¬ 
wijze - is misschien nog het meest typerend voor 
VOC-soldaten in het algemeen. 
Carolus vertrok uit zijn geboorteplaats Waarschoot, 
vanwege een ongelukkige liefde met een meisje uit 
Brugge. Hij wilde monsteren voor een reis naar het 
Middellandse Zeegebied. In Middelburg bracht een 
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plaatselijke schone hem ertoe dienst te nemen bij de 
VOC en een transportceel op haar naam te nemen. In 
Batavia probeerde Carolus meteen de goede contac¬ 
ten, die hij in zijn geboortestreek had, aan te wenden. 
Met een aanbevelingsbrief ging hij naar de invloed¬ 
rijke Vlaming Bomezee, lid van de Raad van Indië. 
Carolus kon schrijver worden in het kasteel van Bata¬ 
via. Hij weigerde dit. Zijn verzoek betrof een retour- 
reis naar patria. Toen Carolus enige tijd in Batavia 
was, kreeg hij in de hoerenbuurt ruzie met een soldaat, 
die dezelfde favoriete vrouw had. Deze ruzie ontaard¬ 
de zodanig, dat zij met de degen werd uitgevochten. 
Hiervoor werd Carolus bestraft en moest hij binnen de 
poorten van Batavia’s kasteel blijven. Hij wist echter 
te vluchten en kwam met een Armeens schip in Mani¬ 
la terecht. 
De passages van Carolus over Manila zijn de meest 
informatieve van zijn journaal. Carolus was de 
beschermeling van de Castiliaan, de commandant van 
het Spaanse fort van Manila. Hierdoor beschikte de 
gedeserteerde VOC-soldaat over veel bewegingsvrij¬ 
heid. Bovendien pretendeerde hij met de Indiase 
Agnes te willen trouwen. Hierdoor komen we veel te 
weten over gebruiken in Manila en zijn dagelijkse 
bezigheden. Carolus beschrijft wat voor geschenken 
(o.a. chocolade) er over en weer werden gegeven, bij¬ 
voorbeeld om de nog prille relatie met Agnes te beves¬ 
tigen. Na een ruzie met de vrouw en haar familie, 
maakte hij gebruik van het Driekoningenfeest om 
gemaskerd Agnes opnieuw te benaderen en de ruzie 
bij te leggen. Veel informatie geeft Carolus ook over 
zijn werk in het fort van Manila. Hij werd als toe¬ 
zichthouder over bouwwerkzaamheden aan het fort 
aangesteld. We kunnen hem volgen bij het uitlijnen 
van de bestrating voor opritten, het kiezen van de 
plaatsen voor het graven van waterputten en het aan¬ 
wijzen van de strategische plaatsen voor het bouwen 
van schildwachthuisjes. 
Ondanks zijn bevoorrechte positie besloot Carolus, 
uit heimwee naar zijn vaderland en zijn ware geliefde 
in Brugge, toch te vluchten. Met vijf andere Europe¬ 
anen ondernam hij in een opgebouwde kano een zee¬ 
tocht naar China. Door gebrek aan kennis en beperk¬ 
te navigatiemiddelen kwamen zij echter in Japan 
terecht. In Japan werden zij meteen in bewaring 
gesteld. De Japanners hadden een ambivalente hou¬ 
ding tegenover de zes Europeanen. Carolus en zijn 
vluchtmakkers werden in afzondering van de Japanse 
bevolking gehouden, maar tegelijk met de nodige eer¬ 
bied behandeld. Uiteindelijk werden de zes mannen in 
draagstoelen en met een groot gevolg naar Deshima 
gevoerd. 
De VOC-ambtenaren op Deshima moesten uitsluitsel 
geven of de Japanners hier te maken hadden met een 
stel door hen gevreesde papen of inderdaad met 
Nederlanders. 

Het verhoor van de zes mannen in Batavia is de laat¬ 
ste bron die in het boek is opgenomen. Het compag¬ 
niesbestuur in Batavia wist uit de verhoren de sociaal- 
economische en militaire toestand in Manila te con¬ 
strueren. We komen veel te weten over de kwantiteit 
en kwaliteit van het staande leger in het Spaanse fort 
en degenen die in tijden van nood opgeroepen konden 
worden. Ook wordt in dit stuk duidelijk welke bevol¬ 
kingsgroepen er in Manila leefden en welke rechten 
deze groepen bezaten. 
In de inleiding hebben Parmentier en Laarhoven zich 
veel moeite getroost om via archiefonderzoek achter¬ 
grondinformatie te verzamelen. Dit komt het verhaal 
ten goede. Vooral in zijn geboortestreek wordt Caro¬ 
lus hierdoor in een context geplaatst. Batavia is voor 
de lezer geen vreemde stad meer. Soms schieten de 
inleiders echter te ver door in hun ijver om aan de hand 
van personen of gebeurtenissen iets over bijvoorbeeld 
Manila of Japan te zeggen. Er staan nu zoveel gege¬ 
vens in de inleiding dat deze wat van haar uitnodi¬ 
gende karakter verliest. Ten slotte is het jammer dat de 
Linschoten-Vereeniging in dit boek de verklarende 
noten niet meer onder aan de bladzijde plaatst, maar 
achterin. Hierdoor ontstaat veel onnodig bladerwerk. 

Herman Ketting 

Peter-Michael Pawlik, Von der Weser in die Welt. Die 
Geschichte der Segelschiffe von Weser und Lesum und 
ihrer Bauwerften 1770 bis 1893, Schriften des Deut- 
schen Schiffahrtsmuseums Band 33 (Hamburg: Ernst 
Kabel Verlag, 1993, 430 p.,ill.). 
De gezagvoerder van de Hamburger bark Madeira 
nam geen halve maatregelen, toen zijn schip op 11 
maart 1866 in de Chinese zee werd ingehaald door een 
klein vaartuig dat zowel onder zeil voer als geroeid 
werd. Dank zij de wekelijkse oefeningen op zaterdag, 
had de bemanning de Madeira binnen vijf minuten 
klaar om een aanval door zeerovers af te slaan. De 
twee drieponders en het boegkanon werden met 
scherp geladen en op het naderende vaartuig gericht, 
terwijl de bemanningsleden zich bewapenden en de 
gevechtsposities innamen. Een schot voor de boeg 
deed het vaartuig niet wijken en de spanning aan 
boord van de Madeira liep op. Zodra het vaartuig bin¬ 
nen gehoorsafstand kwam, werd echter duidelijk dat 
het een boot met schipbreukelingen van een Italiaans 
schip betrof, dat bijna duizend koelies vervoerde. Die 
koelies waren in opstand gekomen en hadden het 
schip voor en achter in brand gezet, nadat er al hon¬ 
derd van hen waren neergeschoten. De bemanning 
was het brandende schip ontvlucht in twee boten, 
waarvan de tweede kort daarop werd gevonden. Eén 
en dertig van de veertig bemanningsleden werden 
gered, terwijl de duizend koelies waarschijnlijk ver¬ 
brand zijn, of anderszins omgekomen. 
Het bovenstaande drama is zomaar een voorbeeld van 
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wat men kan aantreffen in het lijvige boek van dr. 
Pawlik. In een dikke band staan biografieën van meer 
dan 1200 schepen, die op dertig verschillende werven 
werden gebouwd. Peter-Michael Pawlik heeft er meer 
dan vijftien jaar aan gewerkt. In het dagelijks leven is 
hij rechter te Bremen, waar hij geboren en getogen is. 
Volgens de flaptekst is dr. Pawlik van kindsbeen af al 
een ‘shiplover’ en dat straalt dit zeer goed verzorgde 
boek ook uit, mede door de prachtige illustraties die 
voor het grootste deel uit de collectie van de auteur en 
uit andere particuliere verzamelingen komen. 
De struktuur van het boek wordt bepaald door de 
scheepswerven in en nabij Vegesack, waar de Lesum 
in de Weser stroomt. Een gebied dat tegenwoordig 
deel uitmaakt van Bremen Noord. Het doel van de stu¬ 
die is het aantonen van het belang van de scheeps- 
bouwgeschiedenis van deze regio, waar scheepswer¬ 
ven nog altijd het landschap bepalen. De methode is 
een opsomming van gegevens. Per hoofdstuk wordt 
eerst de geschiedenis van een werf beschreven, waar¬ 
na biografieën volgen van de schepen die op die werf 
gebouwd zijn. Het belang van de regio blijkt uit het 
grote aantal daar gebouwde schepen. Het in tabelvorm 
gegeven overzicht van gebouwde scheepstypen laat 
een ontwikkeling zien van kleine zeeschepen naar 
oceaanschepen; een ontwikkeling van galjoten, kof¬ 
fen en haringbuizen, naar barken en volschepen en 
uiteindelijk naar stoomschepen. Met betrekking tot de 
bouw van stoomschepen dekt de titel de lading niet 
helemaal. Zo staken een Bremer koopman en scheeps¬ 
bouwer Lange uit Vegesack in de zomer van 1816 hun 
licht op in Engeland. De koopman zocht een stoom¬ 
schip om de Beneden Weser te bevaren, maar de 
Engelsen wilden hem slechts hun slechtste schepen 
verkopen. De koopman kwam wel in contact met de 
firma Boulton, Watt & Co die al eerder stoommachi¬ 
nes aan werven in Pruisen en Spandau geleverd had. 
Deze firma leverde alle tekeningen die Johan Lange 
nodig had om de Weser te bouwen, zijn eerste stoom¬ 
schip. Tot 1893 liepen er in Vegesack geregeld stoom¬ 
schepen van stapel, en ook die zijn in dit boek 
beschreven. Verder zijn er baggervaartuigen en pon¬ 
tons tussen de zeilschepen te vinden. De studie eindigt 
in het jaar 1893, het oprichtingsjaar van de werf ‘Bre¬ 
mer Vulkan'. 
Iedere scheepsbiografie vangt aan met standaardge¬ 
gevens als naam, type, bouwjaar, tonnage, en afme¬ 
tingen. In die zin roept de studie van Pawlik herinne¬ 
ringen bij mij op aan het (ongepubliceerde) werk van 
J. van Sluijs over de Nederlandse koopvaardij in de 
negentiende eeuw: een eindeloze stroom scheepsge- 
gevens, met ingangen op rederij, scheepsnaam en 
kapitein, een levenswerk en heel waardevol voor ver¬ 
der onderzoek. Het is het enige mij bekende werk 
waarmee ik het hier te bespreken boek kan vergelij¬ 
ken, want ook in de Duitstalige literatuur is het werk 

van Pawlik uniek. Een ingang op rederij geeft Pawlik 
helaas niet en gegevens over gemaakte reizen, zoals 
aankomst- en vertrekdata, lading en reisbestemming 
zijn niet systematisch onderzocht. Desalniettemin 
bevat het werk een schat aan informatie over schepten, 
scheepsbouwers, opdrachtgevers, kapiteins, regiona¬ 
le ontwikkeling, technische ontwikkelingen, illustra¬ 
ties en voorvallen die de krant haalden. Zowel voor 
onderzoekers naar de scheepvaart vanuit Bremen en 
omgeving in de negentiende eeuw, als voor wie lek¬ 
ker wil bladeren, is dit een geweldig boek. 

Eric Verlinde 

Geoffrey Regan, The Guinness book of naval blun¬ 
ders (Enfield: Guinness Publishing Ltd, 1993, 186 p„ 
ill., ISBN 0-85112-713-4). 
Hoe slaagde de Britse kruiser HMS Trinidad erin 
zichzelf te torpederen? Waardoor kon de raid van De 
Ruyter op de Medway in 1667 succesvol zijn? En wie 
was er verantwoordelijk voor de bouw van ronde oor- 
logsschepen die slechts kringetjes bleken te varen? 
Deze en nog vele andere vragen en bizarre anekdotes 
uit de marinegeschiedenis van de Antieke wereld tot 
aan de Falklandoorlog in 1982 komen in Geoffrey 
Regans Naval blunders aan de orde. Het rijkelijk geïl¬ 
lustreerde werk verscheen in 1993 in navolging op 
twee eerdere publikaties van de auteur over blunders 
in de geschiedenis van de landstrijdkrachten. Dit der¬ 
de boek is gewijd aan de maritieme tak binnen de 
krijgsgeschiedenis. Fouten in het ontwerp van sche- 
pien, uitrusting en bewapening en onbekwaamheid en 
nalatigheid van zeelieden uit alle rangen komen ruim¬ 
schoots aan bod. Met intrigerende kopjes in de index 
als ‘That sinking feeling’, ‘The floating whorehouse’ 
en ‘K for catastrophe’ wordt de lezer al snel verleid tot 
het nader bestuderen van de inhoud. 
Naast het gegeven dat veel van de beschreven gebeur¬ 
tenissen op de lachspieren werken, brengt Regan meer 
dan alleen (tragi-) komische facetten naar voren. Het 
boek kent namelijk een tweedeling waarbij in de eer¬ 
ste helft verschillende facetten binnen het maritiem 
militaire vlak als de admiraliteit, het ingenieurskorps 
en het leven aan boord in tientallen beschrijvingen aan 
bod komen. Hierbij toont de schrijver dat hij een 
meester is in het beknopt en helder weergeven van 
zeer uiteenlopende situaties. In het tweede deel gaat 
Regan aan de hand van vijftien casestudy’s dieper in 
op een reeks historische zeeslagen, waarbij bekende 
namen als de admiraals John Fisher, (Bull) Halsey, 
David Beatty en Winston Churchill niet onbeschadigd 
uit de strijd tevoorschijnkomen. 
Het boek lijkt met opzet in deze tweedeling uitge¬ 
voerd te zijn om door middel van de amusante eerste 
helft de lezer het wat meer ernstiger van toonaard zijn¬ 
de vervolg binnen te lokken. Toch lijdt de leesbaar¬ 
heid van het geheel hier niet onder. Het is jammer dat 
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de auteur zijn onderzoek niet tot een recenter datum 
heeft doorgetrokken, zodat ook grootscheepse opera¬ 
ties als Grenada (1984), Panama (1990) en de Golf¬ 
oorlog (1991) aan bod hadden kunnen komen. 
Dit laatste brengt ons bij enige kanttekeningen die bij 
Naval blunders geplaatst moeten worden. De Britse 
afkomst van de auteur maakt het niet toevallig dat de 
meeste aandacht uitgaat naar de hoogtijdagen van de 
Britse marine, zodat de periode 1720- 1945 er wel erg 
uitspringt en meer dan de helft van de behandelde 
zaken betrekking heeft op de Royal Navy. Worden er 
al buitenlandse marines aangehaald, dan nog kan 
Regan het niet nalaten te verwijzen naar zaken als de 
‘Nelson touch’, of ‘the British way’. Een ander punt 
van kritiek dat kan worden genoemd, is het feit dat 
elke vorm van bronvermelding ontbreekt. Met name 
in het tweede deel van het werk, waarin de schrijver 
dieper op de achtergronden van de verschillende cases 
ingaat, wekte dit enige irritatie. Niettemin geeft Regan 
blijk over een grote kennis van de marinegeschiede¬ 
nis te beschikken en heeft hij een alleszins informatief 
en onderhoudend boekwerk afgeleverd. 

Anselm van der Peet 

N.A.M. Rodger, The insatiable Earl, a life of John 
Montagu, 4th Earl of Sandwich (London: Harper Col¬ 
lins Publishers, 1993, 425 p„ ill., ISBN 0 00 215784 
5). 
De Engelsen noemen hem de uitvinder van hun favo¬ 
riete ‘fast food’: de sandwich. Volgens de overleve¬ 
ring was John Montagu, 4th Earl of Sandwich tot deze 
vondst gekomen tijdens een hongeraanval achter de 
speeltafel, waarvan hij niet weg was te slaan. Hoe dit 
ook zij, Sandwich’ naam wordt dank zij deze versna¬ 
pering nog altijd dagelijks over de gehele wereld 
gebezigd. Wie wel eens een bezoek aan het National 
Maritime Museum te Greenwich heeft gebracht, kent 
waarschijnlijk zijn indrukwekkende portret ten voeten 
uit, vervaardigd door de beroemde Engelse schilder 
Thomas Gainsborough. Voor het overige ging Sand¬ 
wich tot voor kort door voor een grote onbekende, 
over wie weinig is geschreven. Geen wonder, want 
zijn voornaamste functie was admiraliteitsbestuurder 
en zelfs in het aan biografieën zo rijke Groot-Brittan- 
nië pleegt men zo iemand zelden als onderwerp voor 
een levensbeschrijving te nemen. 
De vierde Earl of Sandwich (1718-1792) blijkt veel 
meer te zijn geweest dan een doorsnee admiraliteits¬ 
bestuurder. In deze biografie wordt hij gekenschetst 
als een van de belangrijkste personen in de Britse poli¬ 
tieke geschiedenis van de achttiende eeuw. Tussen 
1740 en 1790 speelde hij een rol van internationale 
betekenis als diplomaat en politicus. In 1748 was hij 
afgevaardigde voor Groot-Brittannië bij de vredeson¬ 
derhandelingen te Aken. Tussen 1748 en 1752, in 
1763 en van 1771 tot 1782 was hij First Lord of the 

Admiralty, een baan vergelijkbaar met die van Minis¬ 
ter van Marine. Vanwege het grote belang van de Brit¬ 
se oorlogsvloot in die tijd betekende zijn functie 
tevens dat hij jarenlang een grote vinger in de pap had 
in het buitenlands beleid van Groot-Brittannië. 
De auteur van de biografie is N.A.M. Rodger, die in 
maritiem-historische kringen een grote faam heeft 
opgebouwd met zijn enige jaren geleden verschenen 
oorspronkelijke en innovatieve werk The wooden 
world, over de sociale geschiedenis van de Britse oor¬ 
logsvloot in het midden van de achttiende eeuw. Hoe¬ 
wel maritieme geschiedenis dus zijn eerste belang¬ 
stelling heeft, belooft Roger in het inleidende hoofd¬ 
stuk van de biografie dat hij alle aspecten van Sand¬ 
wich’ persoon en carrière gelijkelijk aan de orde zal 
stellen. Hij waarschuwt specialisten die de verwach¬ 
ting koesteren bepaalde aspecten uitgediept te zien, na 
lezing van het boek niet teleurgesteld te zijn. Zijn doel 
is een zo divers mogelijk beeld van Sandwich’ leven 
te schetsen. 
Opmerkelijk genoeg doet hij dat laatste vervolgens 
juist niet. Zeer uitvoerig en op uiterst bekwame wijze 
beschrijft Roger Sandwich’ jaren als First Lord of the 
Admiralty. Duidelijk wordt dat Sandwich zich bij¬ 
zonder heeft ingezet voor verbeteringen in de 
scheepsbouw, onder meer door zorg te dragen voor de 
aankoop van goed hout en het koperen van de huid van 
oorlogsschepen, hetgeen de snelheid van de vaartui¬ 
gen ten goede kwam. De sterkte van de marine werd 
door dit soort maatregelen aanzienlijk vergroot. Dit 
was van belang tijdens de langdurige Amerikaanse 
opstand, die Sandwich uit alle macht trachtte te 
bedwingen. Hij slaagde er uiteindelijk niet in de Ame¬ 
rikaanse koloniën te behouden, maar de lezer raakt 
desalniettemin onder de indruk van de grote werk¬ 
zaamheid die Sandwich ontplooide toen hij de admi¬ 
nistratieve leiding had van de oorlogvoering ter zee. 
Interessant is daarnaast de beschrijving van de rol die 
Sandwich speelde ter ondersteuning van de ontdek¬ 
kingsreizen van James Cook. 
Zoveel als Rodger ons echter met begeestering vertelt 
over Sandwich’ openbare leven, zo weinig vernemen 
wij over diens privéleven, terwijl de lezer dat toch 
nadrukkelijk in het vooruitzicht is gesteld. De auteur 
beschrijft wel uitvoerig hoe Sandwich instigator was 
voor de herwaardering van de muziek van de in de 
eerste helft van de achttiende eeuw in Engeland werk¬ 
zame Duitse componist Friedrich Handel. Daarmee 
geeft hij aan dat ook andere dan maritieme aangele¬ 
genheden hem het uitzoeken waard waren. Over 
Sandwich’ talloze affaires met dames schrijft Rodger 
evenwel dat stapels brieven met informatie bewaard 
zijn gebleven, maar hij citeert er niet uit. Geen intie¬ 
me details derhalve over zijn zevenjarige relatie met 
een zeventienjarige maitresse genaamd Martha Ray, 
die eindigde toen zij in het Londense Covent Garden 
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werd vermoord door een teleurgestelde bewonderaar. 
Geen uitvoerige verhalen over Sandwich’ avonturen 
in speelholen en bordelen, die hij frequenteerde. Nau¬ 
welijks iets over hoe de niet bijzonder rijke Sandwich 
aan zijn geld kwam om zijn passie voor het gokken te 
kunnen uitleven. 
Voor de lezer is dit jammer omdat hem stellig menige 
anekdote wordt onthouden. Erger is echter dat de per¬ 
soon Sandwich nu ondanks deze dikke biografie 
tamelijk schimmig blijft. Hoe kwam de hardwerken¬ 
de minister aan tijd en geld voor zijn buitensporige 
privéleven? Een antwoord op die vraag had een boek 
met als titel The insatiable Earl toch wel mogen 
geven. Of zou deze titel zijn bedacht met een knipoog 
naar de Britse boulevardpers, die met soortgelijke 
koppen over leden van het koningshuis grote oplages 
weet te behalen? Met dit soort vragen blijft de onver¬ 
zadigde lezer van de biografie helaas zitten. 

R.B. Prud’homme van Reine 

V.D. Roeper en G.J.D. Wildeman, Ontdekkingsreizen 
van Nederlanders (1590-1650) (Utrecht/Antwerpen: 
Kosmos-Z&K Uitgevers, 1993,160 p., ill., krt., ISBN 
90-215-2061-3). 
Menig zeeman durfde omstreeks 1600 de kust niet uit 
het oog te verliezen uit angst van de schijf af te zeilen. 
Alleen waaghalzen zetten koers naar onbekende 
gebieden aan gene zijde van de kim. Hun reizen spra¬ 
ken tot de verbeelding en doen dat, hoewel de wereld 
inmiddels geen terra incognita meer kent, nog steeds. 
Roeper en Wildeman behandelen in hun boekje enige 
tientallen ontdekkingsreizen van Nederlanders uit de 
jaren 1590-1650. Tochten over land en zeereizen die 
buiten de periode van explosieve Nederlandse expan¬ 
sie vallen, doen niet mee. Het varen in Europese wate¬ 
ren of naar Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en 
Afrika wordt eveneens buiten beschouwing gelaten, 
omdat, zo melden de auteurs, dergelijke reizen in de 
onderzochte periode niet meer als iets bijzonders aan¬ 
gemerkt werden. Door deze restrictie gaat vrijwel alle 
aandacht uit naar het Verre Oosten en de VOC, terwijl 
de titel van het boekje toch een wat bredere horizon 
deed vermoeden. Het is overigens nog maar de vraag 
of de bewoners van de Republiek in 1595 een reis naar 
Zuid-Amerika of Afrika minder bijzonder vonden dan 
Willem Barentzoons tweede poging om een alterna¬ 
tieve route naar Azië te vinden. 
Na de inleiding waarin de auteurs kort en bondig aan¬ 
geven hoe zij hun onderwerp hebben afgebakend, 
volgt een tweetal hoofdstukjes met informatie over de 
achtergrond waartegen de Nederlandse tochten 
geplaatst moeten worden. In vogelvlucht wordt de 
lezer onder andere uit de doeken gedaan welke baan¬ 
brekende buitenlandse ontdekkingsreizen al voor 
1590 hadden plaatsgevonden, hoe de Nederlandse 
economie zich in de zestiende eeuw had ontwikkeld 

en waarom de Nederlanders op den duur zelf de spe¬ 
cerijen in Azië gingen halen. Het derde hoofdstuk is 
gereserveerd voor enige gegevens over de schepen en 
het leven aan boord. In de daaropvolgende vier hoofd¬ 
stukken worden respectievelijk de Nederlandse ont¬ 
dekkingsreizen ‘om de noord’, ‘naar Oost-Indië’, ‘om 
de wereld’ en naar ‘het Onbekende Zuidiand’ bespro¬ 
ken. Naast de belangrijke in Patria gestarte reizen treft 
men hier ook enige minder bekende tochten aan die 
een aanvang namen in Ambon of Banda en naar de 
Noordkust van Australië leidden. 
De overeenkomst tussen de beschreven reizen dringt 
zich al snel op: ze werden opgezet uit winstbejag en 
dienden hoofdzakelijk om nieuwe handelsgebieden te 
bereiken of in kaart te brengen. Dat laatste moet niet 
al te letterlijk opgevat worden, want er werden geen 
Nederlandse expedities uitgerust uitsluitend ten 
behoeve van cartograven. Het beschikbaar komen van 
geografische gegevens was een neveneffect van de 
ontdekkingsreizen. Net zo goed als de pogingen van 
Willem Barentszoon en consorten om boven Europa 
langs naar Oost-Indië te varen onbedoeld leidden tot 
het ontstaan van een nieuwe bloeiende Nederlandse 
scheepvaarttak: de walvisvaart. 
Het primaire doel van de expedities, het maken van 
(nog meer) winst, werd lang niet altijd gerealiseerd 
maar de Eerste Schipvaart resulteerde uiteindelijk wel 
in de vorming van een handelsondememing zonder 
weerga: de Verenigde Oostindische Compagnie. Met 
die constatering sluiten de auteurs hun laatste hoofd¬ 
stuk af, waarin de resultaten van al die ongewisse rei¬ 
zen uit de jaren 1590-1650 op een rijtje worden gezet. 
Hoewel de auteurs geen nieuwe gegevens boven 
water halen, soms een anachronisme introduceren, 
zoals ‘industrie’ (p. 14) en zelfs ‘gespecialiseerde 
industrie’ (p. 19) waar zij zestiende-eeuwse ambachts¬ 
nijverheid bedoelen, en de aangedragen thema’s in de 
eerste drie hoofdstukken wel heel erg summier 
behandelen, is het boekje het aanraden waard. Het is 
vlot geschreven en brengt de behandelde reizen over¬ 
zichtelijk met elkaar in verband. Bovendien heeft het 
een handzaam formaat en is ruim voorzien van afbeel¬ 
dingen. Kortom zeer geschikt voor een breed publiek 
om even bij weg te dromen, bijvoorbeeld op de ach¬ 
terbank van een auto in de file of vastgeklemd in een 
overvolle trein. 

Marc A. van Alphen 

Skulski, J., The heavy cruiser Takao (London: Con¬ 
way Maritime Press, 1994,256 p., ill., ISBN 0-85177- 
628-0). 

Dit boek is samengesteld door een Poolse modelbou¬ 
wer uit Krakow met behulp van een aantal Japanse 
deskundigen. Het is een speciaal werk voor model¬ 
bouwers. 
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Er heeft in West Europa natuurlijk altijd belangstel¬ 
ling bestaan voor de bouw van Japanse oorlogssche¬ 
pen, maar nadat Japan het Vlootverdrag van Wash¬ 
ington had opgezegd, drong hier vrijwel niets meer 
door over de oorlogsschepen die Japan op stapel zet¬ 
te. De bekende marineboeken als Jane’s Fighting 
Ships en Le Masson’s Les flottes de combat gaven wel 
namen en bijzonderheden, doch die waren vaak vaag 
en onbetrouwbaar. 
Diegenen die ‘een zwak’ hebben voor de bouw van 
Japanse oorlogsschepen - en in dit speciale geval van 
het kruiser-type - komen in dit boek wel aan hun trek¬ 
ken. Het vangt aan met de geschiedenis van de bouw 
van kruisers voor de Japanse marine na de eerste 
wereldoorlog, in het begin van de jaren twintig en ein¬ 
digt omstreeks 1930, als het ontwerp voor de Takao- 
klasse gereed is. Tot dit type behoren, naast het naam- 
schip zelf, Atago, Maya en Chokai. Na deze uiteen¬ 
zetting volgt een summiere staat van dienst van de 
Takao, vanaf de kiellegging op 28 april 1927 tot het 
tot zinken brengen van de kruiser in de straat van 
Malakka op 27 oktober 1946. Dit was de enige krui¬ 
ser van de vier die de oorlog overleefde, al was hij wel 
te Singapore buiten gevecht gesteld. Hierna volgt een 
overzicht van alles wat op de bouw van de kruiser 
betrekking heeft: de romp, het pantser, de machine- 
installatie, de hoofdbewapening, de antilucht batterij 
met de beschrijving van de aan boord geplaatste artil¬ 
lerie, de torpedobewapening, de vuurleiding, de radar- 
installatie en de boordvliegtuigen. In aansluiting hier¬ 
op volgt een overzicht van de modernisering tussen 
1933 en 1944. Dit geheel neemt vier en twintig blad¬ 
zijden in beslag en de volgende negentien pagina’s 
bevatten tal van detailopnamen van de kruiser, waar¬ 
bij ook enkele opnamen uit de oorlog. De resterende 
210 bladzijden zijn gevuld met tekeningen, speciaal 
voor de modelbouwer. Het zwaartepunt van het boek 
is geheel gelegd op de modelbouw; aan de historie van 
de kruiser is maar weinig aandacht besteed. Het boek 
is keurig verzorgd en bevat een aantal unieke foto’s, 
zoals men maar zelden van Japanse oorlogsschepen 
ziet. 

L.L.v. Munching 

A.M.G. Smit, Nederlandse maritieme rechtspraak op 
het grondgebied van Groot-Brittannië gedurende de 
Tweede Wereldoorlog (Arnhem: Gouda Quint, 1989, 
854 p.).* 
Dit proefschrift ontsluit een bron die voor de zeege¬ 
schiedenis zowel als voor de rechtsgeschiedenis van 
belang is: het archief van de Nederlandse Maritieme 
Gerechten die tijdens de Tweede Wereldoorlog te 
Londen gefunctioneerd hebben. Het betreft het Kan¬ 
tongerecht, de Nederlandsche Rechtbank en de Bui¬ 
tengewone Raad voor de Scheepvaart opgericht bij 
Koninklijk Besluit van 3 oktober 1941. Zij werden 

uiteraard alle opgeheven bij het einde van de oorlog; 
de plechtige slotzitting van de Nederlandse Recht¬ 
bank vond plaats op 22 februari 1946. De archieven 
van deze gerechten zijn door de schrijfster met grote 
acribie verwerkt voor haar boek dat een gedetailleerd 
verslag geeft van de werkzaamheden van deze drie 
instellingen. De analyse van de in totaal 549 zaken 
aanhangig gemaakt bij het Kantongerecht en van de 
629 zaken aanhangig gemaakt bij de Rechtbank vormt 
de kem van het werk, in overeenstemming met het 
uitgangspunt van de schrijfster, die een juridische ana¬ 
lyse wilde geven van de werkzaamheden van de 
Nederlandse gerechten te Londen. De bespreking van 
de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart, belast 
met het onderzoek naar de oorzaak van scheepsram¬ 
pen (654 zaken) is veel beknopter, maar ook hier krijgt 
de lezer een goed beeld, o.a. door de samenvattingen, 
bijeengebracht in een handzame lijst van de per jaar 
behandelde zaken en door enige citaten uit uitspraken 
van de Raad. 
Voor het functioneren van de Nederlandse scheep¬ 
vaart tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de mari¬ 
tieme gerechten ongetwijfeld van grote betekenis. Zij 
demonstreerden voor Nederlandse en Nederlands- 
Indische schepelingen het voortbestaan van het 
Koninkrijk ook in de dramatisch gewijzigde omstan¬ 
digheden. Hoe weinig de beklaagden vaak ook ver¬ 
trouwd zullen zijn geweest met de juridische normen 
waaraan hun gedrag werd getoetst, zij werden in hun 
eigen taal berecht en vonden een Nederlandse, niet 
een vreemde rechter tegenover zich. Dit zal de aan¬ 
vaarding van de rechtspraak door de justitiabelen ten 
goede zijn gekomen. Het prestige van de rechtspraak 
werd verder ongetwijfeld gediend door het optreden 
van de president van de Nederlandse Rechtbank, mr. 
dr. J.M. de Moor (president vanaf de oprichting van 
de Rechtbank tot zijn overlijden 30 mei 1945; tevens 
voorzitter van de Buitengewone raad voor de Scheep¬ 
vaart). Deze beroepsrechter, ooit (in 1933) auteur van 
een preadvies over de verbetering van de doelmatig¬ 
heid van de rechtspleging, voerde kennelijk op eigen 
initiatief de regel in dat ter zitting altijd een employé 
aanwezig diende te zijn van de Nederlandse Scheep¬ 
vaart- en Handelscommissie (N. S. H. C.), het orgaan 
dat namens de regering het beheer voerde over de 
Nederlandse koopvaardijvloot. De N.S.H.C. was in 
eerste instantie samengesteld als adviescommissie 
van Nederlandse reders en vertegenwoordigde de 
reders tegenover de bemanning. De reorganisatie van 
de N.S.H.C. (1 augustus 1944) die haar tot een uit¬ 
sluitend ambtelijke instantie maakte zal voor de sche¬ 
peling haar positie als ‘redersvertegenwoordiging’ 
niet wezenlijk hebben veranderd. Hoewel de verte¬ 
genwoordiger van de N.S.H.C. geen enkele officiële 
functie op de zitting had, leidde De Moors beslissing 
ertoe dat, zoals de schrijfster mededeelt (p.478) uit 
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een brief aan haar van W.G. Belinfante (advocaat bij 
de Nederlandse gerechten) ‘de Rechtbank, als haar 
iets niet beviel, haar mening direct aan de N.S.H.C.... 
kon overbrengen. En zo was het op de zitting niet 
ongewoon, dat de N.S.H.C. meer klappen kreeg dan 
de verdachte’. Wat betreft het optreden van de Presi¬ 
dent kunnen we hieraan de beschrijving toevoegen die 
werd gegeven door de vice-president van de Recht¬ 
bank, oud-minister A.A. van Rhijn. De Moor trad ken¬ 
nelijk in patriarchale stijl op tegenover de verdachten 
en ‘gebruikte de uitspraak ... om de schuldige zeeman 
duidelijk te maken, dat hem recht was gedaan’ (p. 
376). Ook uit het gunstige oordeel van de Enquête 
Commissie blijkt het prestige van De Moor (p.374). 
Het succes van de Nederlandse gerechten was zeker 
in niet onbelangrijke mate aan hem te danken. Scher¬ 
pe conflicten met de vakbonden zoals bij de Griekse 
gerechten kwamen niet voor en, hoewel het aantal 
klachten tegen schepelingen op de Nederlandse koop¬ 
vaardijvloot hoog was, functioneerde de rechtsple¬ 
ging naar behoren. Het is overigens een opvallend 
gegeven dat het aantal Nederlanders dat terecht stond 
(1178) zo hoog was, veel hoger b.v. dan dat van de 
beklaagden voor Noorse gerechten (227), hoewel de 
Noorse vloot groter was dan de Nederlandse. Men zou 
met de schrijfster kunnen concluderen dat het Neder¬ 
landse O.M. actiever was, maar vooral dat veel Neder¬ 
landse kapiteins nogal snel aangifte deden in plaats 
van gebruik te maken van hun eigen bevoegdheid tot 
disciplinaire maatregelen. Een opvallend staaltje hier¬ 
van vond ik zelf het, door de schrijfster zonder com¬ 
mentaar meegedeelde vonnis voor een barkeeper die 
water in de whisky deed, wegens vervalsing van 
levensmiddelen: drie maanden gevangenisstraf (p. 
405). 
De beschrijving van dit delict is geen uitzondering. In 
détail komen wij op de hoogte van talloze dossiers, 
van ernstige en onbelangrijke delicten. Van poging tot 
zelfmoord tot anti-semitische uitingen, er wordt ons in 
dit dikke boek niets bespaard. Raadpleging van het 
archief zélf, tenzij voor persoonsgegevens (alle ver¬ 
dachten zijn terecht met initialen aangeduid) lijkt in 
zeer vele gevallen overbodig geworden. Dat is niet 
zonder meer een compliment. Een boek is geen aan¬ 
geklede archiefïnventaris, een bronnenpublikatie stelt 
andere eisen dan een monografie. De schrijfster heeft 
daarmee onvoldoende rekening gehouden. Zij heeft 
toegegeven aan de verleiding tot citeren en is er door 
haar begeleiders kennelijk onvoldoende op gewezen 
dat zij zich diende te beperken. Het resultaat is dat zij 
ons in haar boek de gegevens aanbiedt voor een ge¬ 
schiedenis van de Nederlandse rechtspraak in Lon¬ 
den, maar die geschiedenis zelf niet geschreven heeft. 
Met andere woorden: de lezer zal bij mevrouw Smit 
zeer veel materiaal vinden waaruit hij of zij zich een 
beeld kan vormen, het beeld dat de auteur biedt blijft 

vaag en wordt op belangrijke punten onvoldoende uit¬ 
gewerkt. Een veeg teken is dat de conclusie slechts 
een tiental bladzijden telt en dat de schrijfster pas hier 
reserves maakt voor de betekenis van haar materiaal. 
Als zij schrijft (p. 652): ‘ik heb dit [gunstige] oordeel 
[over het respecteren van de rechten van de verdach¬ 
ten] gevormd naar aanleiding van archiefstukken ... 
van functionarissen van de Nederlandse gerechten. 
Het is de vraag of de positie en de situatie van de ver¬ 
dachte hierin wel voldoende naar voren zijn gekomen ’ 
(mijn cursivering), stelt zij een vraag waarop de lezer 
het antwoord van de schrijfster had mogen verwach¬ 
ten. Overigens meen ik dat de verklaringen van ver¬ 
dachten, door haar meegedeeld, het obligaat-optimis- 
tische oordeel van de gerechtelijke ambtenaren had¬ 
den kunnen corrigeren. Omdat het een centraal punt 
in de geschiedenis van de Londense rechtspraak 
betreft wil ik hierop iets nader ingaan. 
Een belangrijk aspect van de taak van de maritieme 
gerechten, ja hun eigenlijke bestaansgrond, komt 
onverbloemd naar voren in de zaak die de schrijfster 
op p. 429/430 zonder commentaar vermeldt. Ik citeer: 
‘Angst om te varen speelde tijdens zeer veel proces¬ 
sen die betrekking hadden op de vaarplicht een rol. 
(Zo was er een verdachte) die weigerde te varen nu de 
lading van het schip bestond uit munitie en olie. In een 
brief van een arts die hem had onderzocht, werd ver¬ 
meld dat de betrokkene een zeer nerveuze indruk 
maakte. De nervositeit van de verdachte was gedu¬ 
rende de oorlog verergerd, vooral nadat zijn schip was 
getorpedeerd. (Er was echter geen sprake van een) 
zenuwziekte ... De rechtbank kwam tot een veroorde¬ 
ling nu de angst van de betrokkene een normale vrees 
inhield voor dreigend gevaar waaraan ook andere nor¬ 
male personen plegen te leiden’. We zijn hier in de 
wereld van Hellers Catch 22, waarin de militaire 
noodzaak sommige ‘gewone’ strafrechtelijke normen 
terzijde schuift. Een beroep op ‘shell-shock’ werd 
door de rechtbank kennelijk niet aanvaard, al kwam 
ontslag uit de vaarplicht in sommige gevallen (onder 
toezicht van de reclassering gestelden) voor. Dit 
bepaalde de sfeer waarin de maritieme gerechten hun 
taak vervulden. Een schip heeft altijd al enigszins het 
karakter van een totalitaire institutie, getuige Melvil¬ 
le’s Redburn. In oorlogstijd werd dat geaccentueerd; 
niet alleen door de toegenomen risico’s bij het varen, 
ook door het systeem waarin de Nederlandse zeeman 
gevangen zat. Mevrouw Smit toont zich zeker niet 
blind voor de zwakke positie van de Nederlandse 
schepelingen, ontheemd, zonder thuisbasis en ver¬ 
plicht hun werk onder moeilijke vaak gevaarlijke 
omstandigheden voort te zetten. Haar beschrijving in 
hoofdstuk X (‘De omstandigheden van het varen’) 
bewijst het. De door de Nederlandse regering inge¬ 
stelde vaarplicht (K.B. 6 juni 1940 en Vaarplichtbe- 
sluit 1942) verbood schepelingen die op 15 mei 1940 
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als zeelieden dienst deden ontslag te nemen. Zij waren 
verplicht dienst te doen en hun dienst aan boord voor 
te bereiden onder bedreiging met gevangenisstraf of 
geldboete. Daarmee werd in feite zo men wil de poe¬ 
nale sanctie uit de Nederlands-Indische koelieordon¬ 
nanties in het Nederlandse recht ingevoerd, in elk 
geval een figuur geïntroduceerd die in het normale 
arbeidsrecht volstrekt niet paste. De zeeman werd op 
grond van zijn hoedanigheid van schepeling op 15 mei 
1940 onderworpen aan een strafwet die bij het begin 
van de oorlog niet had gegolden. Het Vaarplichtbe- 
sluit had bovendien een zekere retroactieve werking. 
Leverde dit géén schending op van het legaliteitsbe¬ 
ginsel, dus: werd de zeeman niet onderworpen aan een 
strafwet die bij het aangaan van zijn verbintenis met 
een Nederlandse reder vóór of in 1940 niet bestond? 
Mevrouw Smit acht op formele gronden het legali¬ 
teitsbeginsel niet geschonden (p. 386,387). Dit mis¬ 
kent mijns inziens dat de zeeman wel degelijk te 
maken kreeg met een geheel nieuw element, de moge¬ 
lijkheid tot berechting door een speciale rechtbank, 
een mogelijkheid bovendien waarvan Nederlandse 
kapiteins met grote frequentie gebruik maakten. En, 
zoals mevrouw Smit schrijft (p.439): ‘onbehoorlijk 
gedrag ten opzichte van een meerdere werd al snel 
aangenomen’! 
Het wekt geen verbazing dat bij zeelieden protesten 
rezen, mevrouw Smit vermeldt een geschrift van een 
overigens niet vermelde ‘Rodrigues Lopes’ (p. 374) 
en een massaal getekend petitionnement tot Home 
Secretary Morrison (juni 1944), waarin de rechtbank 
werd gekenschetst als een machine voor het handha¬ 
ven van het Vaarplichtbesluit 1942. De initiatiefne¬ 
mer, J.B.M. Booms, stelde in feite de Britse regering 
verantwoordelijk voor het - ‘dictatoriale’ - optreden 
van Nederlandse instanties op Brits territoir. Daar had 
hij geen ongelijk in. Het was op grond van Britse wet¬ 
geving dat de Nederlandse, en andere geallieerde 
gerechten, met behulp van Britse feitelijke bijstand bij 
het dagen van verdachten en bij de strafvoltrekking, 
recht spraken in strafzaken. De constructie doet mij 
veeleer denken aan de destijds hier en daar in het Mid- 
den-Oosten nog bestaande consulaire rechtspraak van 
Europese mogendheden (voor China werd die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog afgeschaft) dan aan ‘inter¬ 
nationale rechtshulp’ of ‘interstatelijke samenwer¬ 
king’ (p. 642-644). Dat de verlening van deze privile¬ 
ges in het welbegrepen politiek eigenbelang van 
Groot-Brittannië was, doet juridisch gezien uiteraard 
niet ter zake. De Britse regering liep daarbij risico’s, 
het voorbeeld van de Griekse gerechten is al aange¬ 
haald. Hoe dachten Britse insiders over de relatief tal¬ 
rijke Nederlandse processen? Die vraag is een van de 
weinige die niet aan de hand van de door mevrouw 
Smit verzamelde gegevens te beantwoorden zijn. 
Ik vat samen wat een lange bespreking is geworden 

van een dik proefschrift. De schrijfster heeft in korte 
tijd aan de hand van de bronnen een boek geschreven 
dat ongetwijfeld het standaardwerk zal worden over 
de Nederlandse rechtspraak in Londen. Juist omdat 
het waarschijnlijk het laatste - in veel opzichten trou¬ 
wens ook het eerste - woord terzake is, zijn de gebre¬ 
ken, met name de overwoekering van de hoofdzaken 
door de overvloed aan details, des te meer te betreu¬ 
ren. 

C.G. Roelofsen 

* De sterk verkorte handelseditie van dit proefschrift, 
verschenen in 1991, werd reeds besproken in jrg.10 
(1991), nummer 2, blz.166-167 van dit tijdschrift. 

A.R van Vliet, Vissers en kapers; De zeevisserij van¬ 
uit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 
1580-1648) (Den Haag: Stichting Hollandse Histori¬ 
sche Reeks, 1994, 326 p„ ill., ISBN 90-72627-12-1). 
Op een zomerse dag in augustus van het jaar 1600 ver¬ 
overden Duinkerker kapers maar liefst 25 vissers¬ 
schepen uit het Maasmondgebied. ‘Dese Duynkerck- 
se schepen namen veel visschers, eenighe verbranden 
sy, anderen soncken se, ende de arme visschers nag- 
helde sy onder in de schepen, boorden gaten in de 
schepen, en lieten se allenskens sineken. Oock wae- 
ren daer twee schippers die niet onder in ’t schip en 
wilden gaen, om alsoo versmoordt te worden. Dies 
namen sy dese, en naghelden die dwars cruyswyse 
d’een over den anderen, met naghelen door handen en 
voeten, ende lieten se alsoo sineken’. 
A.R van Vliet gaat in zijn dissertatie Vissers en kapers 
in op de vraag of het jarenlange, soms zeer geweldda¬ 
dige, optreden van de Duinkerker kapers (1583-1609 
en 1621-1648) van invloed is geweest op de neergang 
van de haringvisserij in het Maasmondgebied en of 
deze kaperactiviteiten ook zorgden voor stagnatie in 
de expanderende visserij op gezouten vis. Daarbij 
wordt natuurlijk niet voorbijgegaan aan de heersende 
opvatting, dat de achteruitgang van de haringvisserij 
veroorzaakt zou zijn door daling van de gemiddelde 
vangsten per schip en afnemende vraag in het Oost- 
zeegebied en in mindere mate op de binnenlandse 
markt. 
Van Vliet begint zijn dissertatie met een uitgebreide 
beschrijving van de geografische, demografische, 
bestuurlijke en sociaal-economische situatie in het 
Maasmondgebied. Daarna valt het boek uiteen in drie 
chronologisch-thematisch geordende delen. In het 
eerste deel geeft hij een beschrijving van organisatie, 
omvang en resultaten van de zeevisserij en de Vlaam¬ 
se kaapvaart in de periode ca. 1580-1609. Tevens wor¬ 
den de maatregelen die de overheid nam tegen kaap¬ 
vaart aan de orde gesteld. In het tweede deel worden 
de nieuwe ontwikkelingen binnen de visserij, de pro¬ 
blemen met zeerovers en de houding van de Engelsen 
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ten aanzien van de Nederlandse visserij tijdens het 
Twaalfjarig Bestand, 1609-1621, besproken. Het der¬ 
de en laatste deel heeft inhoudelijk gezien dezelfde 
opzet als het eerste en bestrijkt de ‘tweede helft’ van 
de Tachtigjarige oorlog, de periode 1621-1648. In een 
afsluitend hoofdstuk worden de gevolgen van de 
kaapvaart voor de visserij behandeld. 
De auteur concludeert dat de gevolgen van de activi¬ 
teiten van de Duinkerker kapers moeten worden toe¬ 
gevoegd aan de reeds bestaande verklaringen voor de 
inkrimping van de haringvisserij. Ook de stagnatie in 
de groei van de visserij op gezouten vis in Maassluis 
en in mindere mate in Brielle en Vlaardingen, was het 
gevolg van de activiteiten van de Duinkerker kapers. 
Iedereen die direct of indirect betrokken was bij de 
visserij werd financieel benadeeld door de activiteiten 
van de Duinkerker kapers. 
Reders leden zware verliezen doordat schepen verlo¬ 
ren gingen of beschadigd raakten bij achtervolgingen, 
strandingen en gevechten. Grote aantallen Nederland¬ 
se vissersschepen werden bovendien in Vlaamse 
havens opgebracht. Ook het betalen van rantsoengel- 
den en paspoorten vormde een zware kostenpost voor 
de reders. De bescherming van de vissersvloot bracht 
enorme kosten met zich mee, die hoofdzakelijk wer¬ 
den gedragen door de steden van het Maasmondge- 
bied, de Staten van Holland, het College van de Gro¬ 
te Visserij en de Rotterdamse admiraliteit. De afne¬ 
mers van de haring en andere vissoorten werden voor¬ 
al slachtoffer van prijsstijgingen als gevolg van de 
beperkte aanvoer door de oorlogssituatie. Maar de 
belangrijkste slachtoffers van de Duinkerker kapers 
waren toch de vissers zelf en hun familieleden. 
Gevangen genomen vissers zaten vaak maandenlang 
vast onder erbarmelijke omstandigheden, terwijl hun 
gezinnen in ‘uutterste benautheyt ende misserie’ ach¬ 
terbleven. 
De chronologisch-thematische opzet maakt het boek 
zeer overzichtelijk. De per hoofdstuk toegevoegde 
‘slotbeschouwing’ en de heldere schrijfstijl van Van 
Vliet dragen daar zeker aan bij. Het geheel zou naar 
mijn idee nog iets aantrekkelijker zijn geworden wan¬ 
neer iets meer aandacht was besteed aan de weder¬ 
waardigheden van de individuele visser en/of kaper. 
Ronduit teleurstellend is de afwerking van illustraties, 
grafieken en tabellen. De illustraties zijn schaars en 
bovendien klein en grauw afgedrukt. De grafieken 
zijn soms nauwelijks leesbaar en de drie-dimensiona- 
liteit zorgt eerder voor verwarring dan voor duidelijk¬ 
heid (zie bijvoorbeeld de grafieken 3, 7 en 9). De 
tabellen zijn om onverklaarbare redenen soms over 
twee pagina’s verdeeld, iets dat natuurlijk ten koste 
gaat van de overzichtelijkheid (zie bijvoorbeeld de 
tabellen 37,40 en 41). 
Van Vliet voorziet met dit onderzoek in een duidelij¬ 
ke behoefte. Over de visserij, en in het bijzonder over 

de visserij op gezouten en verse vis, is maar weinig 
bekend. Ook op het gebied van de geschiedenis van 
de Duinkerker kapers viel nog een groot aantal aan¬ 
vullingen te maken. De relatie tussen beide bedrijfs¬ 
takken was tot op heden in het geheel niet onderzocht. 
Met Vissers en Kapers is een studie afgeleverd die 
gelet op de inhoud en de enorme hoeveelheid bewerkt 
bronnenmateriaal eindelijk duidelijkheid brengt op 
het gebied van twee stukken onderbelichte geschiede¬ 
nis. Vermoedelijk zullen nog veel andere onderzoe¬ 
kers dankbaar gebruik maken van het vele werk dat 
Van Vliet heeft verzet. 

Jan van Zijverden 

Ame Zuidhoek, Onze mooiste koopvaardijschepen, 
deel 3, Passagiersschepen 1945-1970 (1) en deel 4, 
Passagiersschepen (11) (Alkmaar: De Alk, 1994, 144 
en 144 p„ ill., ISBN 90- 6013-004-9 en 90-6013-009 
X). 
De stroom van nostalgische boeken, tijdschriften en 
tentoonstellingen over de scheepvaart van de jaren 
1920 tot 1960 zwelt al maar aan. Vooral nu de gene¬ 
ratie die het nog heeft meegemaakt de pensioenge¬ 
rechtigde leeftijd heeft overschreden, is er een willige 
markt voor deze produkten. Bij Uitgeverij De Alk is 
Ame Zuidhoek bezig aan een reeks onder de veelzeg¬ 
gende titel: Onze Mooiste Koopvaardijschepen. De 
serie telt nu vier delen, en het schijnen er zes te wor¬ 
den. Qua nummering lijkt de reeks wel wat op het 
bekende standaardwerk van Dr. L. de Jong: deel 3 
heeft in de ondertitel het volgnummer I, en deel 4 het 
cijfer II. Maar daarmee houdt de gelijkenis wel op. 
Het is niet Zuidhoeks kennis die tekort schiet. O nee, 
die zou ik gerust monumentaal willen noemen. Ook 
met de onderwerpen die hij behandelt is niets mis: in 
deel 3 gaat het over de schepen van de Stoomvaart 
Maatschappij ‘Nederland’ en de Koninklijke Rotter- 
damsche Lloyd, in deel 4 zijn het de ‘Noord-Ameri- 
ka-gangers’, zoals de Nieuw Amsterdam. Inderdaad 
imposante schepen, een ruim geïllustreerd boek meer 
dan waard. Zelfs de indeling van beide delen is dik in 
orde. Zuidhoek begint met het hoofdstuk ‘Ontwerp en 
vormgeving’, dan volgt ‘De schepen’ en aan het ein¬ 
de biedt hij nog een lijst van afkortingen en een regis¬ 
ter op scheepsnamen. 
Toch is er het een en ander op deze boeken aan te mer¬ 
ken. In de eerste plaats op de illustraties. Waarom 
hecht de schrijver er zo aan dat de boeken worden ver¬ 
lucht met tal van middelmatige tekeningen van eigen 
hand? En dat terwijl er voldoende uitstekende foto’s 
te vinden zijn, waarvan er gelukkig vele zijn opgeno¬ 
men in deze boeken. Irritant is verder de overdadige 
schrijfstijl waarvan Zuidhoek zich bedient. Een voor¬ 
beeld (over de Willem Ruys in 1945): ‘Als een kolos¬ 
sale moedergodin lag ze daar, inderdaad: in de dagen 
dat Vlissingen totaal ontredderd en zonder drink- en 
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waswater raakte, draaide haar zoutwaterverdamper op 
volle toeren, 300 m3 per dag (systeem Prache & 
Bouillon), en laafde haar onderdanen drie volle maan¬ 
den lang’ (deel 3, p. 89). Helemaal op dreef is de 
schrijver wanneer hij zich overgeeft aan poëtische 
ontboezemingen, bij voorbeeld over de ondergang 
van de Angelina Lauro, voorheen de Oranje: ‘Neer¬ 
waarts, neerwaarts. Tot ze eindelijk ergens in een pik¬ 
donkere krocht, met krakend geweld op de bodem 
kwakt, even terugverend, wolken zand en rots en plan¬ 
tengroei opwerpend. Dan liggen. Langzaam vlijt een 

wade van gruis zich over haar heen’ (deel 3, p. 127). 
Zuidhoek heeft kennelijk moeite met selecteren. Hij 
gaat goed van start, maakt een keurige indeling en ver¬ 
volgens giet hij de hem toebemeten ruimte geheel vol 
met tekst, zonder hiërarchie of zinvolle ordening. 
Alles wat Zuidhoek weet (en dat is veel), is even 
belangrijk, en moet dus in het boek. Het resultaat is 
een ondoordringbare brei van feiten, meningen en 
ontboezemingen. Leuk om in te bladeren, dat wel. 

Remmelt Daalder 

Boekaankondigingen 

J. van Beylen, ‘Schepen en scheepvaart in de Vier 
Ambachten’, Overdruk uit ‘Over den vier ambachten’ 
750 jaar Keure; 500 jaar Graaf Jansdijk (Klooster- 
zande: Drukkerij Duerinck, 1993, ill.). 
Na een korte schets van de waterrijkdom van de 
ambachten van Boekhout, Assenede, Axel en Hulst, 
vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen een groot 
deel onder water werd gezet, besteedt de auteur het 
grootste deel van zijn artikel aan een deskundige 
bespreking van een groot aantal scheepstypen dat in 
de loop der tijd in het gebied voorkwam. Vrachtsche¬ 
pen van het zogenaamde ‘schip van Brugge’ uit de 
tweede eeuw tot en met de otter en de poon, en vis¬ 
sersschepen van de hoogaars tot de Mariekerkse boot 
passeren de revue. De vele illustraties zijn goed geko¬ 
zen, en bij de vissersschepen vaak van de hand van 
Maurice Seghers, de leermeester van de auteur. 
In kort bestek heeft Van Beylen een zeer compleet 
stuk willen schrijven over de maritieme geschiedenis 
van de Vier Ambachten. Onderwerpen als veerdien¬ 
sten, scheepswerven, en een korte bespreking van de 
belangrijkste havenplaatsen, ontbreken daarom niet. 
Over de havens van De Paal, Boekhoute, Philippine, 
en Assenede worden interessante mededelingen 
gedaan, maar de haven van Temeuzen komt er met 
drie zinnen bekaaid van af. 

Eric Vertinde 

Irene Buss, Eine Frau auf Grosser Fahrt. Unter den 
Gesetzen der Mannschaft. (Hamburg: Emst Kabel 
Verlag, 1993, 216 p. ill., ISBN 3-8225-0253-7). 
Tussen 1955 en 1967 onderhielden de Hamburg- 
Amerikanische Packetfahrt A.G. en de Norddeutsche 
Lloyd (in 1970 gefuseerd tot Hapag-Lloyd A.G.) een 
lijndienst tussen Hamburg of Bremen en Oost-Azië. 
Behalve lading vervoerden de schepen ruim tachtig 
passagiers die om verschillende redenen een lange 

zeereis prefereerden boven een korte, maar saaie tocht 
per vliegtuig. Deze zogenoemde Kombischiffe kon¬ 
den in grootte, luxe en snelheid niet wedijveren met 
de transatlantische passagiersschepen, maar boden 
toch voldoende comfort en vertier om de betalende 
opvarenden een aangename reis te bezorgen. Kinde¬ 
ren werden overdag opgevangen en beziggehouden 
door een kleuterleidster - samen met een verpleegster 
vaak de enige vrouw onder de negentigkoppige 
bemanning. Irene Buss was één van hen. In 1963 mon¬ 
sterde zij op bijna veertigjarige leeftijd aan bij de 
Hapag. In haar boek haalt zij herinneringen op aan de 
vijf mooiste en spannendste jaren uit haar leven als 
kleuterleidster op de vaart naar het Verre Oosten. Haar 
avonturen worden in een fictieve reis van Hamburg 
via Rotterdam, Southampton, Marseille, Genua, Port 
Said, Aden, Ceylon, Singapore, Manilla, Hongkong, 
Taiwan en Korea naar Yokohama samengevat. 
Buss blijkt een kordate vrouw, die zich niet van de 
wijs laat brengen door haar mannelijke collega’s en 
calamiteiten die een zeereis nu eenmaal met zich mee¬ 
brengt. Naijver onder de bemanning, ongewenste inti¬ 
miteiten, hittegolf en tyfoon, grillen en onhebbelijk¬ 
heden van passagiers, en (voor)oordelen over de cos- 
mopolitische opvarenden zijn alle aanwezig. Haar uit¬ 
stapjes aan land lijken zo te zijn overgenomen uit een 
toeristische gids. Vanuit Rotterdam bijvoorbeeld 
bezoekt zij in een paar uurtjes Madurodam, aarde¬ 
werkfabriek ‘De porceleyne fles’ en de kermis. Een 
aardig verhaal, maar met (te) veel clichés. 

Anita M.C. van Dissel 

Reinier Deinum, 'Verenigd door vaart’. Gids van de 
bronnen betreffende watertransport en havenbedrij¬ 
ven in het 11SG en NEHA (IISG: Research Papers 
nr.14, 1994, 260 p„ ISSN 0927-4618). 
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede- 
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nis en het Nederlands Economisch-Historisch Archief 
in Amsterdam bevatten onverwacht veel gedrukte en 
ongedrukte bronnen betreffende de geschiedenis van 
de arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden 
op zee en in de havens. Naar aanleiding van de con¬ 
ferentie European sailors 1570-1870, die in oktober 
1994 op het 1ISG en het Instituut voor Maritieme His¬ 
torie plaatsvond, heeft Reinier Deinum hiervan een zo 
volledig mogelijk overzicht gemaakt. Zijn gids ver¬ 
meldt honderden archieven, periodieken, brochures, 
jaarverslagen, reglementen, statuten, fotoverzamelin- 
gen en gedenkboeken van vakbonden, personeelsver¬ 
enigingen, werkgeversorganisaties, bedrijven en 
andere organisaties in de scheepvaart en het havenbe¬ 
drijf in Nederland en andere landen vanaf de vroeg¬ 
moderne tijd tot heden. Het meeste materiaal dateert 
uit de twintigste eeuw. De gids, die van een korte toe¬ 
lichting is voorzien, zal voor onderzoekers een uiterst 
nuttig hulpmiddel zijn. Een kleine opmerking over het 
indelingsprincipe is wel op zijn plaats: waarom stuk¬ 
ken over gilden en publiekrechtelijke organisaties uit 
de zestiende tot achttiende eeuw onder ‘organisaties 
van lager personeel’ in plaats van in een aparte cate¬ 
gorie staan gerangschikt, is niet echt duidelijk. 

C.A.Davids 

Morton Hahn-Pederson (red.), Sjcek’len: Arbog for 
Fiskeri- og Spfartsmuseet, Saltvandsakvariet i Esb- 
jerg 1993 (Esbjerg: Fiskeri- og Spfartsmuseet, 1994, 
160 p„ ill., ISBN 87-87453-74-6, ISSN 0904-1923). 
Het te Esbjerg gevestigde Fiskeri- og Spfartsmuseet 
weet niet alleen veel bezoekers - ruim 211.000 in 
1993 - te interesseren, maar is ook uitermate actief als 
uitgever van publikaties op maritiem-historisch 
gebied. Vanaf 1983 wordt de serie ‘Maritime skrifter’ 
gepubliceerd, waarin inmiddels enkele tientallen 
delen over diverse onderwerpen zijn verschenen. Van 
recentere datum zijn de ‘Temahaefter’ (1989) en de 
‘Studieserie’ (1992). Daarnaast wordt al sinds enkele 
decennia de ‘Arsskrifter’ uitgegeven, sinds 1988 in de 
vorm van het goed verzorgde jaarboek ‘Sjtek’len’. 
Dein 1994 verschenen editie voor het jaar 1993 bevat, 
naast een overzicht van de activiteiten van het muse¬ 
um, een zevental artikelen, waarvan er vier betrekking 
hebben op de visserij. Bijzondere aandacht wordt 
daarbij besteed aan recente ontwikkelingen in deze 
Deense bedrijfstak. Het vijfde artikel sluit bij de voor¬ 
gaande aan. Hierin wordt de geschiedenis van de E 46 
Sikar beschreven waarmee circa zestig jaar vanuit 
Esbjerg op schol, schelvis en kabeljauw werd gevist. 
Naar aanleiding van een in 1993 verworven scheeps- 
portret dat vermoedelijk uit het eind van de 19de eeuw 
dateert, beschrijft museumdirecteur Morton Hahn- 
Pederson de levensloop van de bark ‘Killeena’, in 
1875 te Glasgow gebouwd en in 1893 naar het Deen¬ 
se eiland Fanp verkocht. De reeks artikelen wordt 

besloten met een opstel over kerkscheepjes op dit¬ 
zelfde in de nabijheid van Esbjerg gelegen eiland. Het 
jaarboek verschijnt in het Deens, maar de artikelen 
zijn voorzien van een meestal uitgebreide Engelse 
samenvatting. 

Piet Boon 

Ron McCarthy, Building plank-on-frame ship models 
(Londen: Conway Maritime Press, 1994, 192 p., ill., 
ISBN 0 85177 629 9). 
Het bouwen van een zogenaamd ‘spantenmodel’ 
(plank-on-frame) geldt als de ultieme, maar ook moei- 
lijkste vorm van scheepsmodelbouw. Bij een spanten¬ 
model imiteert de modelbouwer zoveel mogelijk de 
ook in werkelijkheid gebruikte constructies, zodat het 
resultaat niet alleen getrouw aandoet, maar waardoor 
ook het proces om tot het eindresultaat te komen, het 
nodige voorwerk vereist. Het bouwen van een 
scheepsmodel wordt op deze wijze het bedrijven van 
een vorm van archeologie. Veel modelbouwers begin¬ 
nen daarom met het bouwen van massieve ‘blokmo- 
dellen’, waarbij alleen de buitenzijde van de scheeps¬ 
romp nagebouwd wordt. En velen houden het hierbij, 
omdat de vereiste vaardigheid voor het bouwen van 
een fraai spantenmodel hen te veel wordt. Het boek 
van Ron McCarthy kan hen wellicht over de streep 
trekken. Stap voor stap en zeer minutieus beschrijft hij 
de bouw van zo’n model. Als voorbeeld dient een 
model van de Cruiser, een snauw getuigde sloop 
(tweemaster) van de Britse marine uit 1752. Het 
model wordt gebouwd in de stijl van de Navy Board 
modellen uit de 18de eeuw. Deze modellen waren 
schaalgetrouw en zeer gedetailleerd, maar bovendien 
extreem netjes afgewerkt, waardoor het niet alleen 
technische modellen, maar ook siermodellen werden. 
Het mag overigens best curieus worden genoemd dat 
de serieuzere modelbouwers van nu zo hun best doen 
om dit genre van modellen te imiteren. Een kunste¬ 
naar van nu, die zijn best zou doen om zeventiende- 
eeuwse meesters te imiteren, zou heden ten dage 
bepaald niet serieus worden genomen. In een inlei¬ 
dend hoofdstuk leidt McCarthy de lezer in in enige 
modelbouwfilosofie, wat de adspirant-bouwer kan 
helpen zijn eigen stijl te ontwikkelen. Het boek mag 
overigens een uitstekende handleiding genoemd wor¬ 
den. Voor de echte beginner lijkt mij het bouwen van 
een model als de Cruiser echt nog te hoog gegrepen, 
maar het boek kan ook een goede, algemene inleiding 
zijn bij het bouwen van eenvoudiger spantenmodel¬ 
len. 

H.J.A. Dessens 

Sjoerd de Meer, ’s Lands Zeemagazijn (Zutphen: 
Waanders Uitgevers en de Walburg Pers, 1994, 88 p., 
ISBN 90-6011-880-4). 
In dit rijk geïllustreerde boekje beschrijft Sjoerd de 
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Meer de wording van ’s Lands Zeemagazijn tot het 
gebouw waarin nu het Nederlands Historisch Scheep¬ 
vaartmuseum gevestigd is. Door Amsterdamse stads¬ 
uitbreidingen in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw, kwamen het Prinsenhof - waar de kantoren van 
de Admiraliteit gevestigd waren - de pakhuizen en de 
werven zo ver van elkaar te liggen, dat een efficiënte 
bedrijfsvoering niet meer mogelijk was. Uiteindelijk 
gaf het desastreuze verloop van de Eerste Engelse oor¬ 
log de doorslag om tot de bouw van ’s Lands Zeema¬ 
gazijn op Kattenburg over te gaan. Bij de beschrijving 
van de bouw en de herbouw, na de brand van 1791, 
van ’s Lands Zeemagazijn gaat De Meer uitgebreid in 
op de architectonische bijzonderheden van het 
gebouw. 
De geschiedenis van ’s Lands Zeemagazijn en de aan¬ 
liggende werven wordt steeds geschetst in relatie tot de 
buurt, waarin zij liggen. De arbeiders van de werf 
woonden op Kattenburg of Wittenburg en Oostenburg, 
de twee andere oostelijke eilanden. Tot in de twintigste 
eeuw werden de bewoners van de Oostelijke eilanden, 
door de open zeeverbinding, bij hoog water geteisterd 
door overstromingen. De scheepstimmerlieden van de 
Oostelijke eilanden verenigden zich in de achttiende 
eeuw in Oranjegezinde acties en in de negentiende 
eeuw organiseerden zij de eerste werkstaking voor 
hogere lonen en een kortere werkdag. 
Ook het detail ziet De Meer niet over het hoofd. Zo 
komt de lezer te weten dat Vincent van Gogh korte tijd 
in het huis aan de voorwerf heeft gewoond en dat in 
het magazijn een aantal katten de belangrijke functie 
van muizenvanger had. Uiteindelijk is het dus een 
heel informatief boekje geworden, dat zich niet alleen 
beperkt tot ’s Lands Zeemagazijn. 

Herman Ketting 

A. van de Moer, Vuurdoop van een jonge schipper. 
Een zee-geschiedenis uit de jaren 1651-1652 (Frane- 
ker: Uitgeverij Van Wijnen, 1993, 200 p., krt., ISBN 
90-5194-099-8). 
Na Uitreis rond de Kaap en Een schipper uit Hoorn 
laat vice-admiraal b.d. A. van de Moer met Vuurdoop 
van een jonge schipper wederom een gedegen histo¬ 
rische roman het licht zien. Ook nu weer staat het 
Hoomse schippersgeslacht Oosterdijk centraal en dan 
met name de in 1628 geboren Abraham Oosterdijk die 
door de auteur gevolgd wordt bij zijn eerste reizen als 
schipper in de jaren 1651 en 1652. 
In 1651 gaat de tocht van Amsterdam naar Nieuw- 
Nederland. Abrahams vader - gewezen schipper en 
reder van de koopvaarder Elisabeth - heeft zijn schip 
verhuurd aan de Westindische Compagnie. Abraham 
die vanaf zijn zeventiende jaar vaart, is aangemon¬ 
sterd als opperstuurman. De leiding is in handen van 
een zeer ervaren schipper, maar als deze kort na ver¬ 
trek zo ziek wordt dat hij in een Engelse havenstad 

achter moet worden gelaten, wordt Abraham de hoog¬ 
ste autoriteit aan boord. Op eerdere reizen was hij 
slechts derde waak en onderstuurman geweest. Tij¬ 
dens zijn vuurdoop als schipper maakt Abraham uiter¬ 
aard van alles mee. Na zijn behouden terugkeer wordt 
hem slechts een korte periode van rust gegund want 
het land heeft de ervaren zeelui en bewapende koop¬ 
vaardijschepen van zijn vader hard nodig bij de strijd 
ter zee met de grote concurrent van die dagen, Enge¬ 
land. 
Het tweede deel van het boek heeft Van de Moer gere¬ 
serveerd voor Abrahams belevenissen tijdens het 
begin van de Eerste Engelse Zeeoorlog (1652-54). 
Abraham Oosterdijk neemt met de Elisabeth deel aan 
verschillende grote zeeslagen. In de nabijheid van de 
bekende zeventiende-eeuwse zeehelden Tromp, De 
Ruijter en Witte de With beleeft hij hachelijke 
momenten. Ook deze beproevingen weet de jonge 
schipper met glans te doorstaan. 
Het siert de auteur dat hij zijn hoofdpersoon nu eens 
niet heeft gesitueerd aan boord van een Oostindië- 
vaarder en de Eerste Engelse Oorlog als decor de 
voorkeur heeft gegeven boven de geijkte voor de 
Nederlanders veel succesvollere Tweede Engelse 
Oorlog (1665-1667). Ook in zijn taalgebruik schuwt 
hij het onbekende niet, want zeventiende-eeuwse 
woorden en oud scheepvaartjargon worden achteloos 
afgewisseld met eigen vondsten als ‘moeitemakers’ 
voor lastpakken en ‘koloniers’ voor kolonisten. 
Van de Moer is een veelzijdig man. Naast de al 
genoemde romans heeft hij nog talrijke maritiem-his- 
torische publikaties op zijn naam staan. Het hiervoor 
verrichte archief- en literatuur onderzoek komt hem 
goed van pas bij het schrijven van zijn historische 
romans. Die zijn met grote kennis van zaken geschre¬ 
ven. Historische onvolkomenheden treft men er zon¬ 
der gebruik te maken van een loep niet in aan. De 
avonturen van de drieëntwintigjarige schipper Abra¬ 
ham Oosterdijk zijn nogal droog beschreven en aan de 
saaie kant maar leveren de liefhebber toch nog altijd 
enige uren historisch verantwoord leesplezier op. 

Marc A. van Alphen 

Reinder Reinders en Floris Hin, Vis en visvangst. 
Inleidingen gehouden tijdens het zevende Glavimans 
symposion Vlaardingen, 23 april 1993 (Groningen: 
Glavimans Foundation, 1994, 115 p., ill., ISBN 90- 
367-0419-7). 
Deze bundel van het zevende Glavimans-symposium 
bevat zes artikelen over het thema ‘vis en visvangst’. 
De eerste bijdrage is van de hand van A. Wegener 
Sleeswijk: ‘Scandinavian Bronze Age petroglyphs: 
the maritime aspect’. Het stuk geeft een interpretatie 
van Scandinavische rotstekeningen: ze duiden op vis¬ 
serij als een heel belangrijke economische activiteit. 
Ronde figuren bij de talloze scheepsafbeeldingen 
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werden als een zonnebeeld geïnterpreteerd, maar zou¬ 
den als schepnetten of visfuiken geduid moeten wor¬ 
den. Een ander type vistuig (9b) wordt als hoekwant 
(‘anglers’) aangegeven, maar kan naar mijn mening 
specifieker benoemd worden: tuig voor de kolvisserij. 
Daarentegen zie ik, anders dan de auteur, in fig. 9c niet 
zo duidelijk strandvisserij met een ‘long net’ (rechts 
onder) en nog minder het schieten van een drijfnet of 
zegen (midden). Het tweede artikel, van Eric Vertin¬ 
de, ‘Een havenstad aan lager wal. Visserij vanuit 
Brielle aan het eind van de middeleeuwen’, steunt 
vooral op een interessant rapport uit 1527, waarin de 
getuigenissen van zesentwintig Brielse poorters en 
dertien mannen uit andere steden over de achteruit¬ 
gang van de stad zijn opgenomen. Met ‘slabbas’(p. 
26) zullen wel de ‘slabberts’ van de kustdorpen 
bedoeld worden. 
De langste bijdrage is die van A.F.L. van Holk, ‘Kui¬ 
len en voorhouders. De uitrusting van waterschepen.’ 
Bestudering van schriftelijke scheepsinventarissen 
maakt het mogelijk de scheepsuitrusting in catego¬ 
rieën te onderscheiden, zoals standaarduitrusting en 
bedrijfsuitrusting. Bij vergelijking met de archeologi¬ 
sche inventarissen valt het op dat de bedrijfsuitrusting 
geheel ontbreekt. 
In een kort artikel, ‘Ansjovis voor Batavia’, toont 
D.C. Brinkhuizen aan, dat microscopisch onderzoek 
en nauwkeurig tellen en meten van een vaatje met vis- 
resten, afkomstig van 't Vliegend Hart, heel wat 
details kan opleveren: een vaatje met een inhoud van 
500 a 600 ingezouten ansjovissen, waarvan er meer 
door een linkshandig dan een rechtshandig persoon 
zijn gekopt, bestemd voor een fijnproever. De bijdra¬ 
ge van Louwrens Hacquebord onder de titel ‘Walvis¬ 
vaarders, vangsttechnieken en landstations’ geeft een 
overzicht van de organisatorische en technische ont¬ 
wikkelingen als bepalende factoren van de structuur 
van de landstations. De uitvinding van het harpoen- 
kanon en de toepassing van stoom zowel als aandrij¬ 
ving van schepen als bij het koken van spek, vlees en 
beenderen deden de landstations in de negentiende 
eeuw uitgroeien tot complete fabriekssteden. Maar 
zoals mijnsteden werden ze weer verlaten toen de 
grondstof - hier de walvis - uitgeput raakte. In de bij¬ 
drage ‘Musea vangnet voor vistuig?’, ten slotte, stelt 
Theo Fruithof de problematiek aan de orde, die een 
omvangrijke en unieke collectie vistuigen (600 stuks) 
het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen bezorgt. Hoe 
moet men zulke dikwijls grote en complexe objecten 
bewaren, conserveren en presenteren? Belangrijke 
vragen, want de museumcollectie is nog het enige 
voorwerpenarchief waar de onderzoeker vistuig kan 
bestuderen. 
De resterende drie bijdragen in de bundel, gegroe¬ 
peerd onder de kop ‘Lopend onderzoek’, hebben niets 
met vis, maar wel met opgravingen te maken: een 

opgraving van een zestiende-eeuws vrachtschip (H. 
Wynia), het opmeten van archeologische objecten (L. 
Koehler) en de reconstructie van een Italiaanse trom¬ 
pet (G.J. van der Heide). In het bestek van een korte 
recensie kan uiteraard niet aan alle bijdragen in de 
bundel recht gedaan worden. Opgemerkt mag wor¬ 
den, dat de organisatoren van het Glavimans-sympo- 
sium er opnieuw in zijn geslaagd een gevarieerd en 
boeiend zeebanket aan te bieden. 

J.P. van de Voort 

Ruimte voor verandering. Cultuur Historisch Jaar¬ 
boek voor Flevoland (Lelystad: Uitgeverij De Twaalf¬ 
de Provincie, 1994,120 p„ ill., ISBN 90-72380-48-7). 
Het Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland dat 
ditmaal onder de titel ‘Ruimte voor verandering’ is 
verschenen, bevat gewoontegetrouw enkele artikelen 
met een maritiemhistorisch karakter. J.C. Konings¬ 
berger en R. Oosting behandelen in hun bijdrage 
‘Over Zuiderzee en Pampus gevaren’ (p. 27-43) de 
bereikbaarheid van de Amsterdamse haven en de 
daarvoor benodigde technische hulpmiddelen. Uitge¬ 
breid wordt aandacht besteed aan de constructie en 
werking van scheepskamelen, een laat 17de-eeuwse 
uitvinding van Meeuwis Meindertsz Bakker, waar¬ 
mee zeeschepen deels konden worden gelicht. Ver¬ 
volgens werden ze met behulp van waterschepen naar 
de haven van Amsterdam gesleept. Een tocht over de 
Zuiderzee van Amsterdam naar de Noordzee of in 
omgekeerde richting was daardoor een kostbare aan¬ 
gelegenheid en bij tegenwind ook zeer tijdrovend. 
Amsterdam dreigde aan het begin van de 19de eeuw 
dan ook haar positie als belangrijkste havenstad te 
verliezen. Met het graven van kanalen, eerst het 
Noordhollands en later het Noordzeekanaal, werd 
Amsterdam echter weer makkelijker bereikbaar voor 
grote zeeschepen. 
De tweede maritiem-historische bijdrage is getiteld 
‘Ruimte voor verandering: Zuiderzeevissers presente¬ 
ren zich op de Jaarbeurs van 1935 en 1936’ (p. 63-76). 
W.H.J. van der Most beschrijft daarin het initiatief van 
Ir. G.F.H. Houben, directeur van de Rijksdienst ter 
Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, om nieuwe 
industrieën rond de voormalige Zuiderzee te laten 
deelnemen aan de Jaarbeurs te Utrecht. Doel was de 
werkgelegenheid in de kustplaatsen verder te verho¬ 
gen. Een schrijven aan de burgemeesters van de diver¬ 
se Zuiderzeegemeenten leverde nogal wat negatieve 
antwoorden op, maar de reacties van de industrieën 
die wel deelnamen, waren vrijwel unaniem zeer 
lovend. Of het initiatief ook aan haar doelstelling 
heeft beantwoord, is een vraag die nader onderzoek 
behoeft. 
Dat de geschiedbeoefening met betrekking tot het 
Zuiderzee-/lJsselmeergebied zich in een groeiende 
belangstelling mag verheugen, blijkt uit het overzicht 
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van in 1993 verschenen boeken, rapporten en artike¬ 
len betreffende cultuur en historie van dit gebied (p. 
109-116). Dit vaste onderdeel van het fraai uitgevoer¬ 
de jaarboek vraagt steeds meer pagina’s. 

Piet Boon 

Northern Seas. Yearbook 1994 Association for the 
History of the Northern Seas, Poul Holm, Metja-Lii- 
sa Hinkkanen, Jón Thór (eds.) (Esbjerg: Fiskeri- og 
Spfartsmuseet, 1994, 157 p„ ISBN 87-87453-57-6). 
De Association for the History of the Northern Seas 
werd in het midden van de jaren zeventig opgericht en 
had als voornaamste doelstelling het bevorderen van 
de contacten tussen Oost- en Westeuropese historici. 
De politieke ontwikkelingen in Europa maakten een 
andere doelstelling wenselijk en daarom is besloten de 
organisatie om te vormen tot een forum voor in de 
maritieme geschiedenis van de noordelijke zeeën 
geïnteresseerde historici. Dat betekende een geografi¬ 
sche uitbreiding, want tot het werkgebied wordt nu 
ook het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan 
gerekend. De Association besloot tevens haar jaar¬ 
boek op een wat attractievere wijze vorm te geven. 
Het nieuwe jaarboek wordt geopend met een artikel 
van Maria Bogucka, die de positie van zeelieden op 
de handelsvloot van Danzig in de vroeg-modeme tijd 
schetst. In de demografische structuur van Danzig 
speelden zij geen rol van betekenis. Hun aandeel 
bedroeg hoogstens enkele procenten van de totale 
bevolking. Bogucka refereert af en toe aan de techni¬ 
sche superioriteit van de Nederlandse scheepvaart. De 
verklaring van een Hollandse scheepstimmerman, die 
eind zeventiende eeuw te Danzig liet vastleggen dat 
Hollandse schepen van 400 last door gemiddeld 12 a 
13 zeelieden werden bemand, moet echter met een 
korreltje zout worden genomen. Bogucka meent ten 
onrechte dat recent onderzoek deze mening heeft 
bevestigd. Weliswaar is dit gemiddelde niet ondenk¬ 
baar, maar dan op schepen van 100 a 150 last. Ook op 
Bogucka’s slotconclusie dat de gewone zeeman slecht 
werd betaald, is wel wat af te dingen. Zoals Bogucka 
zelf meedeelt, berekende A. Groth dat het loon van de 
gewone zeeman te Danzig aan het eind van de zeven¬ 
tiende eeuw 40% hoger was dan dat van een onge¬ 
schoolde arbeider. Bogucka veronderstelt dat de zee¬ 

man maar een beperkt aantal maanden van het jaar 
werkte en dat hij van het in die tijd verdiende moest 
rondkomen. In werkelijkheid zal toch ook de zeeman 
van Danzig naar aanvullend werk hebben gezocht. 
In een posthuum artikel van Sven-Erik Aström wordt 
de pek- en houthandel van de Witte Zeehavens 
Archangel en Onega in de jaren 1785-1860 belicht. 
Groot-Brittannië was in deze jaren verreweg de 
belangrijkste handelsmogendheid op deze vaart. Yrjö 
Kaukiainen zet uiteen hoe de Finse scheepvaart zich 
ontwikkelde van een bedrijfstak met naar Europese 
maatstaven lage lonen (jaren dertig) tot een sector, 
waarvan de arbeidskosten in 1981/1982 zelfs iets 
boven het Europese gemiddelde lagen. Lewis R. 
Fischer behandelt opnieuw een aspect van de Noorse 
scheepsmakelaarsondememing Feamley & Eger. In 
deze bijdrage staat de periode tussen de beide wereld¬ 
oorlogen centraal. Het bedrijf kon door problemen in 
de top van de onderneming niet profiteren van de zich 
juist in dit tijdvak sterk uitbreidende mogelijkheden. 
Eerst na de Tweede Wereldoorlog volgde herstel. 
De drie laatste bijdragen hebben betrekking op de vis¬ 
serij rond Ijsland. Jón Jónsson beschrijft in een over¬ 
zichtsartikel zowel de IJslandse visserij zelf als die 
van Engeland, de Republiek en Frankrijk in de IJs¬ 
landse wateren. De paragraaf over de visserij nabij 
Ijsland vanuit ons land is vrijwel uitsluitend geba¬ 
seerd op de bekende publicatie van M. Simon Thomas 
uit 1935. Jón Thór bespreekt de opkomst van het 
Isafjördur, dat in 1816 drie handelshuizen en 23 inwo¬ 
ners telde, maar in 1901 met 1085 inwoners de twee¬ 
de plaats van Ijsland was. Poul Holm tenslotte be¬ 
steedt uitgebreid aandacht aan een mislukte poging 
van Deense scheepseigenaren en marineofficieren om 
rond de eeuwwisseling met stoomtrawlers de visserij 
bij Ijsland ter hand te nemen. Ofschoon zowel van 
particuliere als van overheidszijde gelden beschikbaar 
werden gesteld, was de zwakke kapitaalspositie toch 
de Achilleshiel van dit Deense initiatief. Samenvat¬ 
tend kan worden gesteld dat het jaarboek interessante 
bijdragen bevat, die echter weinig samenhang verto¬ 
nen. De noordelijke zeeën worden zo wel een erg 
weids begrip. 

Piet Boon 
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David Williams, IMEHA, Department of Economie and Social History, University of Leices¬ 
ter, Leicester LEI 7RH, Groot-Brittannië. 

september 1996: Negende Algemene Vergadering van het International Congress of Maritime 
Museums, Liverpool, Groot-Brittannië. Inlichtingen: Boye Meyer-Friese, Altonaer Museum, 
PB 50.01.25, Museumstrasze 23, D-2000 Hamburg 50, Duitsland. 

juli 1997: Vierde Anglo-Dutch Maritime History Conference, Leiden/Den Haag. 

augustus 1997: Achtste conferentie van de Association for the History of the Northern Seas, 
Esbjerg. Inlichtingen: Poul Holm, Centre for Maritime and Regional Hisory, Fiskeri- og 
Spfartsmuseet, DK-6710 Esbjerg V, Denemarken. 

119 



NIEUW 

Ambivalentie en aarzeling 
Het beleid van Nederland en Nederlands-Indië ten aanzien van hun kustwateren, 1870 -1962 
G. Teitler 

1994.316 blz. ƒ 49,50 - ISBN 90 232 29681 

Kustwateren vormen voor handel en visserij, voor natte mijnbouw, politietoezicht en 
neutraliteitsbewaking bijzonder belangrijke gebieden. Geen wonder, dat zich hier 
tegenstellingen kunnen voordoen tussen de kuststaat en andere gebruikers van de zee. In de 
volkenrechtelijke beginselen van de vrije en gesloten zee komen deze tegenstellingen tot 
uitdrukking. De wijze waarop landen hun standpunt ten aanzien van deze beginselen 
bepalen, weerspiegelt de aard en omvang van hun maritieme belangen. 

Dit boek laat zien hoe Nederland zijn beleid op dit punt bepaalde in het tijdvak tussen 1870 
en 1962. Interessant is, dat het daarbij niet alleen de eigen maritieme belangen moest 
behartigen, maar ook die van Indië en, na 1949, van Nederlands Nieuw-Guinea. 

Vlootvoogd in de knel 
Vice-admiraal A.S. Pinke tussen de marinestaf, Indië en de Indonesische revolutie 
G. Teitler 

1990.268 blz. ƒ 49,50 - ISBN 90 232 2557 0 
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