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Het ‘Baralong-voorval’, 19 augustus 1915. Misdaad en straf volgens het Britse
zeerecht.
Van de redactie

BIJDRAGEN
S.J. de Groot

Nog nauwelijks bekomen van het themanum¬
mer ‘Geld en water. Banken, verzekeringen en
scheepvaart in de negentiende en twintigste
eeuw’ trakteert de redactie van het Tijdschrift
voor zeegeschiedenis haar lezers op alweer
een nieuwe aflevering, de derde van dit jaar.
Met de diverse congressen in het verschiet men denke in het bijzonder aan het Tweede
Internationale Congres voor Maritieme
Geschiedenis dat ter gelegenheid van de 35ste veijaardag van de Vereniging voor Zeege¬
schiedenis zal worden gehouden - kan de
redactie van het Tijdschrift een stroom nieuwe,
maar waarschijnlijk veelal in het Engels
gestelde artikelen tegemoetzien. Dat de redac¬
tie dat verheugt, mag duidelijk zijn. Immers,
het Tijdschrift voor zeegeschiedenis heeft
internationaal inmiddels ook een standaard
hoog te houden. Dat laat onverlet dat aan de
zucht van de redactie naar Nederlandstalige
maritiem-historische kopij geen eind komt.
Nieuwe bijdragen zijn altijd van harte wel¬
kom.
De produktie van maritiem-historische artike¬
len en boeken heeft in de tussentijd niet stilge¬
staan getuige de omvang van de bibliografie
en de recensies en boekaankondigingen. In het
artikel van S.J. de Groot over de Baralong
wordt een navrante en duistere zijde van de
geschiedenis belicht, misdaden tegen de men¬
selijkheid. Wat lichtvoetiger van aard is de bij¬
drage van C.P.P. van Romburgh waarin een
aanzet wordt gegeven voor diepgravender
onderzoek naar de ondergang van een eens zo
bloeiend bedrijf: de Nederlandsche Scheeps¬
bouw Maatschappij.
Paul van Royen
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Inleiding
Gedurende de Eerste Wereldoorlog was Ne¬
derland neutraal. Dat wil uiteraard niet zeg¬
gen dat de gebeurtenissen buiten onze lands¬
grenzen geen aandacht trokken. Gebeur¬
tenissen buiten de grenzen konden de gemoe¬
deren binnen de grenzen heftig in beroering
brengen. Nu zijn gevoelens (van sympathie
of antipathie) tegenover de oorlogvoerende
partijen vanzelfsprekend een individuele
zaak, maar de oorlogvoerenden is er in het al¬
gemeen veel aan gelegen de gunst van de
publieke opinie (ook die van de neutralen) te
winnen. Het spreekt vanzelf dat in dit (al dan
niet bewuste) proces van beïnvloeding
bepaalde gebeurtenissen zeer sterk tot de ver¬
beelding spraken en heftige emoties opriepen
en aldus van diepe invloed waren op de vor¬
ming van de publieke opinie.
Het lot van het Belgische volk bijvoorbeeld,
overweldigd door de Duitsers, veroorzaakte
een golf van schrik en verontwaardiging in het
neutrale Nederland. Zo stelde N. Japikse:
‘Will man die in Holland gegenüber Deutsch¬
land herrschende Stimmung begreifen, so
kann man den Faktor der Verletzung von Belgiens Neutralist beinahe nicht hoch genug
anschlagen’.1 Als reactie hierop probeerde de
Duitse propaganda aan de hand van documen¬
ten uit de jaren 1906-1911 uit Brusselse
archieven aan te tonen dat België de oorlog
met Duitsland eigenlijk zelf had uitgelokt.
Deze nieuwe kijk op de gebeurtenissen werd
in Nederland overwegend niet als de meest
voor de hand liggende geaccepteerd. Toch
waren er enkelen die van mening waren dat
België niet geheel en al zonder schuld was.2

Het torpederen van de Lusitania van de
Cunard Line nabij Old Kinsale Head in Ier¬
land op 7 mei 1915, waarbij 1198 passagiers
en bemanningsleden omkwamen, en van de
Tubantia van de Koninklijke Nederlandsche
Lloyd op 15 maart 1916, zonder verlies van
levens, beïnvloedde de opinie ten opzichte
van Duitsland nadelig. Voor de geallieerde
zijde bestond de meeste sympathie, met name
voor de Fransen. Maar ook de Duitsers moch¬
ten rekenen op belangstelling voor hun stand¬
punten. Om de gunst van de neutralen voor
zich te winnen werden door beide partijen
grote aantallen brochures naar Nederland
gezonden of in Nederland gedrukt. Steeds
schilderde de desbetreffende partij zichzelf af
als volstrekt onschuldig en van de beste
bedoelingen voorzien. De schuld werd altijd
op de tegenpartij geschoven.3
Japikse vatte de uiteindelijke resultaten van
dit propaganda-offensief aldus samen: ‘Man
brauchte es nur zu glauben! Die Kriegsführenden begriffen nicht, dasz die Mentalitaten
der Neutralen soganz anders waren als die
ihrige, die in Kriegspsychose befangen war.
Das ist wohl die Hauptursache dafür, dasz die
Ladungen Papier, mit denen die Neutralen
bedacht wurden, so gar wenig reellen Effekt
erzielten’.4
Van Duitse zijde werd getracht op duidelijke
wijze in kleine boekjes en brochures de
belangrijkste gebeurtenissen onder de Neder¬
landse aandacht te brengen. Zo gaf de uitge¬
verij T. ten Have te Amsterdam een hele serie
uit het Duits vertaalde werkjes uit over de
strijd ter zee met titels als De tocht van de
Deutschland, Zeppelin-tochten boven Enge123

land, Oorlogsdagboek van de U 202, De
avonturen van den vliegenier van Tsingtau,
De eerste tocht van de Möwe, De tweede
tocht van de Möwe.
De vondst bij een antiquariaat van een twee¬
tal publikaties van dit soort Duitse voorlichtingsliteratuur, maar van een sterk afwijken¬
de vorm, was de directe aanleiding voor het
schrijven van dit artikel. Beide werkjes gaan
over misdaden bedreven door opvarenden
van de hulpkruiser HMS Baralong van de
Britse marine. Deze misdaden zouden tot ver
in de Tweede Wereldoorlog steeds opnieuw
worden opgerakeld. Dat alle documenten,
zowel de Britse als de Duitse, die betrekking
hadden op deze affaire, in 1917 door de Duit¬
sers in het Nederlands zijn gepubliceerd, is
een opmerkelijke zaak. De vraag of deze
publikaties meer dan alleen propagandama¬
teriaal bevatten, en derhalve met een korrel¬
tje zout kunnen worden genomen, en de
vraag wat de achtergrond van dit ‘voorval’
was, staan centraal in dit artikel.
Het tot zinken brengen van de Duitse onder¬
zeeboot U 27 door HMS Baralong ten zuiden
van Ierland op 19 augustus 1915, een succes
op zichzelf, heeft vanwege de daarop vol¬
gende excessen de gemoederen lang in
beroering gehouden. Het opzettelijk doden
van de weerloze overlevenden van dt U 27
tart alle gevoelens van medemenselijkheid.5
Het neutraliseren van tegenstanders is een
normale zaak tijdens een oorlog, maar het
geweld dient gereguleerd en gericht toege¬
past te worden. Het is de weermacht - mari¬
ne, leger, luchtmacht - die aangewezen en
opgeleid is het geweld uit te oefenen. Indivi¬
duen kunnen natuurlijk altijd ontsporen.
Indien echter een staat een exces dekt met in
wezen oneigenlijke, maar politiek kennelijk
goed verkoopbare, argumenten, terwijl dui¬
delijk is dat de werkelijkheid anders in elkaar
steekt, begeeft zij zich op het hellend vlak.
Het ‘Baralong-voorval’ uit de Eerste Wereld¬
oorlog is een schrijnend voorbeeld van een
dergelijke zaak. Het is een van de weinige
excessen uit de Britse marinegeschiedenis.6
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Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is het
voorgekomen dat drenkelingen werden
gedood. Zo probeerde de commandant van de
U 852 op 13 maart 1944 alle drenkelingen
van de vrachtvaarder Peleus om te brengen
om alle sporen die duidden op de aanwezig¬
heid van een onderzeeboot, uit te wissen. In
dit geval dekte de staat de actie niet en wer¬
den drie van de schuldigen na de oorlog
geëxecuteerd na gevonnist te zijn door een
Brits militair tribunaal voor oorlogsmisda¬
den.7
Het onderzeebootwapen: voor en tegen
Bij de uitvinding of introductie van elk nieuw
wapen of wapensysteem zijn er voor- en
tegenstanders. De meningen worden ge¬
vormd zowel op basis van rationele overwe¬
gingen, als morele. De realiteit is dat, wan¬
neer een bruikbaar wapen is ontwikkeld, het
ook beslist gebruikt en overgenomen zal wor¬
den door de tegenstander. Blijken bij gebruik
de gevolgen erger dan voorzien, dan wordt
meestal een weg teruggezocht door middel
van moeizame internationale onderhandelingen en wederzijdse inspectie. Maar overwe¬
gend is het zo dat, wanneer de geest eenmaal
uit de fles is, deze er moeilijk weer in terug te
stoppen is. In de geschiedenis liggen de voor¬
beelden voor het oprapen: de kruisboog, het
machinegeweer, de fragmentatiebom, de
napalmbom, de land- en zeemijn, het gifgas,
de raketten, de kernwapens en ga zo maar
door.
In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog werd
uitvoerig gediscussieerd over het wel of niet
toestaan van onderzeeboten. H. Fyfe vatte in
1907 de steeds terugkerende pro’s en contra’s
samen in zijn boek Submarine Warfare. ‘Sin¬
ce the object of war is peace, make war as
deadly as possible; since your goal is com¬
plete conquest, use all efforts to get it over as
quickly as possible. This is the tendency of all
modem warfare on sea. The destruction is as
swift as the consequences are far reaching’.8
In 1914, zeven maanden voor het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog, schreef Admi-

raai J. Fisher (1841-1920) zonder veel
omhaal van woorden ‘The submarine is the
coming type of war vessel for seafighting’.9
Ook over de inzet van de onderzeeboot om de
overzeese handel afbreuk te doen had hij zo
zijn zienswijze: ‘Again the question arises as
to what a submarine can do against a mer¬
chant ship when she has found her. She can¬
not capture the merchant ship; she has no spa¬
re hands to put a prize crew on board... Under
these circumstances, it is presumed that the
hostile submarine will disregard such law
and sink any vessel heading for a British
commercial port and certainly those that are
armed or carrying contraband? There is not¬
hing else the submarine can do except sink
her capture, and it must therefore be admitted
that (provided it is done, and however inhu¬
man and barbarous it may appear) this sub¬
marine menace is a truly terrible one for Bri¬
tish commerce and Great Britain a like, for no
means can be suggested at present of meeting
it except by reprisals. All that would be
known would be that a certain ship and her
crew had disappeared, or some of her boats
would be picked up with a few survivors to
tell the tale ... but, again if it is done by the
Germans the only thing would be to make
reprisals. The essence of war is violence, and
moderation in war is imbicility’.10
Onderzeeboot en zeeoorlogsrecht
Het gebruik van een nieuw, revolutionair
wapensysteem past in aanvang zelden binnen
de grenzen van het volkenrecht. Het werke¬
lijk gebruik als wapen in een oorlog zal vaak
de aanleiding zijn voor het wijzigen van het
recht. Het vele gepraat op conferenties en het
geschrijf vooraf over de daadwerkelijke inzet
van een dergelijk nieuw wapensysteem leve¬
ren overwegend niet de benodigde acceptatie
op, met als gevolg dat het besluitvormings¬
proces over de toelaatbaarheid stagneert.
Op de Conferentie van Londen (1908-1909)
werd uitvoerig gesproken over de onderzee¬
boot. Maar toen in 1914 de oorlog uitbrak,
ontbraken de positiefrechtelijke regels ten

aanzien van het gebruik van de onderzeeboot
als wapen. Juristen hadden zich wel gebogen
over de vele andere vragen die men had
weten te genereren. Kan een onderzeeboot
ingezet worden zowel tegen vijandelijke oorlogs- als handelsschepen op dezelfde wijze
als ‘oorlogs-oppervlakteschepen’ (‘boven¬
zeeboten’)? Kan een koopvaardijschip zich
verdedigen tegen een onderzeeboot? Kan een
onderzeeboot ingezet worden bij een blokka¬
de? En kan een onderzeeboot een schip aan¬
houden voor visitatie (‘droit de visite’)?
In elk zeevarend land hielden juristen zich
met deze problematiek bezig. Voor Neder¬
land was het vooral van belang de eigen
koopvaardijschepen te vrijwaren voor ver¬
nietiging of opbrenging door onderzeeboten
en oorlogs-oppervlakteschepen. Maar ook de
algemene problematiek ten aanzien van
onderzeeboot en het volkenrecht kreeg de
volle aandacht in de jaren voor en gedurende
de Eerste Wereldoorlog. Kapitein-ter-zee
A.P. Tadema, de Nederlandse technische
gedelegeerde bij de Eerste Vredesconferentie
(’s-Gravenhage, 1899), sprak zich uit voor
het gebruik van de onderzeeboot als wapen
van de zwakkere en dat dat recht de zwakke¬
re niet mocht worden ontzegd.11 In het kader
van dit artikel is vooral van belang de vraag
of een onderzeeboot van een strijdende partij
een koopvaardijschip van de andere partij
mocht aanhouden, opbrengen of ter plaatse
vernietigen. Immers, het ‘Baralong-voorval’
speelde zich af tussen twee oorlogvoerende
landen. Of was deze kwestie in strijd met het
volkenrecht?
Pogingen van grote zeemogendheden op ont¬
wapeningsconferenties voor de Eerste We¬
reldoorlog de onderzeeboot te verbieden op
grond van het argument dat het hier om het
‘wapen van de zwakte’ zou gaan, misten elke
rechtsgrond. Het aanhouden van een vijande¬
lijk koopvaardijschip met als doel het schip
als goede prijs naar een eigen haven op te
brengen of het te vernietigen, indien het eer¬
ste onmogelijk was, werd toelaatbaar geacht.
Immers, de confiscatie van privaateigendom
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gaat ver boven het belang van de benadeelde
eigenaars of verzekeraars. Zij werkt verlam¬
mend op de vijandelijke zeehandel en brengt
de vijand een slag toe waarvan deze in de eer¬
ste tijd niet zal herstellen.
Dit was dan ook de reden dat Groot-Brittannië en Duitsland tegen voorstellen waren die
het buitmaken van vijandelijke koopvaardij¬
schepen verboden. Groot-Brittannië zette
zich wel in om het vernietigen van buitge¬
maakte koopvaardijschepen te verbieden of
slechts toe te laten, indien opbrenging naar
een haven onmogelijk was. Dat voorstel was,
gezien vanuit Brits standpunt, heel begrijpe¬
lijk. Als grote zeemogendheid en als wereld¬
rijk met vele havens en aanvoerwegen over
zee en een grote koopvaardijvloot, had
Groot-Brittannië alles met dit voorstel te
winnen. De geschiedenis werd hierbij wat uit
het oog verloren. Toen de Verenigde Staten in
oorlog waren met de Britten (1812), verniel¬
den zij zoveel mogelijk Britse koopvaardij¬
schepen. Maar ook tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog pasten de Zuidelijken het ver¬
nietigen van Noordelijke koopvaardijsche¬
pen op grote schaal toe, zonder dat dit als
onwettig werd gezien. De Zuidelijken zagen
door de blokkades van hun havens geen kans
op enige schaal buitgemaakte schepen thuis
te varen. Tijdens de Russisch-Japanse oorlog
vernielden de Russen waar mogelijk Japanse
koopvaardijschepen.
In 1914 brachten Duitse onderzeeboten al
direct en op grote schaal koopvaardijschepen
van hun tegenstanders tot zinken. Reden voor
dit tot zinken brengen was de onmogelijkheid
de prijzen op te brengen naar een Duitse
haven. Blokkades van de Duitse havens door
de Britse marine verhinderden zulks. De
andere voor de hand liggende redenen, de
kwetsbaarheid van de onderzeeboot en het te
kleine aantal beschikbare opvarenden om de
prijs te bemannen, werden zelden of nooit
aangevoerd als argument.
De Britse zienswijze dat het tot zinken bren¬
gen van een ‘vreedzame’ koopvaarder door
een onderzeeboot al reden genoeg was bij
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vredesonderhandelingen schadeloosstelling
te eisen, was juridisch onhoudbaar. Wel was
een onderzeeboot bij het tot zinken brengen
van een koopvaardijschip verplicht de regels
inzake de veiligheid van de opvarenden in
acht te nemen. Dit was op precies eendere
wijze voorgeschreven voor oorlogs-oppervlakteschepen: ‘To permit capture but con¬
demn destruction of enemy merchant vessels
is illogical, and is a law, that never will be
observed’.12
Slechts het in de sloepen laten gaan van de
bemanning in volle zee en deze verder aan
haar lot overlaten werd zeker niet als vol¬
doende beschouwd. Het zonder enige waar¬
schuwing torpederen van koopvaardijsche¬
pen gaf nog meer problemen om geaccep¬
teerd te worden. Zo keerde Oostenrijk een
schadevergoeding uit toen een Oostenrijkse
onderzeeboot op 7 november 1915 in de Mid¬
dellandse Zee de Italiaanse mailboot Ancona
tot zinken had gebracht. Maar op den duur
naarmate de oorlog vorderde hadden de oor¬
logvoerenden er steeds minder moeilijkhe¬
den mee. Het optreden van de U 27 tegen de
Nicosian op 19 augustus 1915, waarop we in
het vervolg nog terugkomen, was volkomen
in overeenstemming met de geldende rechts¬
opvattingen.
Achteraf beschouwd lijken de ontwikkelde
gedachten, zoals hierboven weergegeven,
vrij begrijpelijk, maar in de tijd zelf had men
er grote moeilijkheden mee. De verschrik¬
kingen die in het verschiet lagen voor de
opvarenden van koopvaardij en oorlogsvloot,
waren nauwelijks voorstelbaar. Toen deze
verschrikkingen tijdens de Eerste Wereldoor¬
log realiteit werden, was dat voor niemand te
verteren, al was verstandelijk te beredeneren
welk voordeel de strijdende partij kon ver¬
krijgen. Zelfs de onderzeebootoorlog te voe¬
ren in al zijn hevigheid, alle voordelen ten
volle te benutten, werd pas realiteit midden in
de Eerste Wereldoorlog. Hiervoor waren
allerlei restricties van kracht.

Dramatis personae
In het nu volgende drama treden drie partijen
op: het slachtoffer, de aanvaller en de helper.
De Nicosian, een vrachtvaarder op weg van
New Orleans naar Avonmouth, de Duitse
onderzeeboot U 27 en HMS Baralong, een
hulpkruiser vermomd als vrachtvaarder met
als doel onderzeeboten te vernietigen.
Het drama speelt zich af tegen de achtergrond
dat ondanks de ‘beperkte’ onderzeebootoor¬
log in de maanden mei-juni 1915 de verlie¬
zen van de Britse koopvaardijvloot aanzien¬
lijk waren (316.000 ton). Augustus 1915 zou
zelfs de ‘zwarte maand’ worden met een
totaal verlies van 42 schepen (135.000 ton)
door onderzeeboten en 7 schepen (13.000
ton) door mijnen. Pas in oktober 1916 zouden
de maandelijkse verliezen hier bovenuitstij¬
gen. Maar toen was inmiddels de periode van
‘onbeperkte’ inzet van onderzeeboten aange¬
broken. In augustus 1915 gingen de meeste
schepen verloren in de ‘south-western appro¬
ach’, 32 Britse, 4 geallieerde en 5 neutrale
koopvaardijschepen. In die maand werd ook
de eerder genoemde Lusitania tot zinken
gebracht.13
De Nicosian was een vrachtschip behorende
tot de Leyland Line. Het schip mat 6400 ton
en voer onder Britse vlag. Op 2 augustus ver¬
liet het schip, onder gezag van kapitein C.H.
Manning, de haven van New Orleans. De
lading bestond uit 350 muilezels (bestemd
voor het Britse leger) met 49 verzorgers,
meest Amerikanen, 50 ton haver en hooi, een
grote lading hout, duizend balen katoen en
830 platen staal.14 Ofwel, het schip was gela¬
den met goederen bruikbaar voor de oorlog¬
voering. De Nicosian voer niet in konvooi;
dat werd pas in 1917 geïntroduceerd.15
SMS U 27 werd op 14 juli 1913 op de Königliche Werft in Danzig te water gelaten en
aldaar op 8 mei 1914 in dienst gesteld.
Kapitanleutnant B. Wegener werd comman¬
dant van de U 2 7.16 Hij ontwikkelde zich tot
een kundig zeeofficier. Zijn successen gedu¬
rende de oorlog brachten hem bij de top-tien
van de Flotten-Uboote voor het jaar 1915 met

het tot zinken brengen van drie oorlogssche¬
pen en negen koopvaardijschepen (29.402
ton).17 Hem valt tevens de eer te beurt als eer¬
ste in de geschiedenis met een onderzeeboot
een vijandelijke onderzeeboot tot zinken te
hebben gebracht. Op 18 oktober 1914 name¬
lijk bracht Wegener de Britse onderzeeboot E
3 met een torpedo tot zinken. Het wrak van
de E 3 werd in de zomer van 1994 door sportduikers boven de Waddeneilanden gelokali¬
seerd. De boot bleek niet, zoals men eigenlijk
had verwacht, midscheeps gebroken te zijn,
maar was kennelijk getroffen in het achter¬
schip.
Op 31 oktober 1914 bracht Wegener het
watervliegtuig-moederschip HMS Hermes
tot zinken. Op 11 februari 1915 torpedeerde
hij voor de Firth of Clyde de hulpkruiser
HMS Bayano (5950 ton). Daarbij kwamen
zeker 200 zeelieden om. Op 4 augustus 1915
liep de U 27 de Eemsmonding uit voor de
laatste reis. De U 27 behoorde tot het vierde
U-Halbflottille (Emden/Borkum). Het schip
zette koers benoorden om Schotland naar
zuid van Ierland en de westelijke uitgang van
het Kanaal. Op 18 augustus bracht de U 27
met geschut vier schepen tot zinken: de Brit¬
se Gladiator (3359 ton) en Ben Brackie
(3908 ton), en de Noorse Magda (1063 ton)
en Sverresborg (1144 ton). Op 19 augustus
kwam de Nicosian in zicht. Het schip werd
door de U 27 aangehouden.18
Ter bestrijding van de Duitse onderzeeboten
maakten de Britten gebruik van de inzet van
zogenaamde hulpkruisers. Dit waren voor¬
malige koopvaardijschepen die ook als zoda¬
nig herkenbaar waren, maar waar aan boord,
verscholen achter kleppen en zeildoeken,
geschut stond opgesteld. De Britse benaming
voor dit type schip was ‘Q-ship’ of ‘decoyship’, de Duitse ‘Uboot-Falle’) (afb. 1). Deze
schepen voeren onder allerlei vermommin¬
gen en valse vlaggen, meest van neutrale lan¬
den. De bemanningen maakten deel uit van
de Britse marine. Tevens kwam het veelvul¬
dig voor dat ook reserve-officieren, afkom¬
stig van de koopvaardij, aan boord waren
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Afb. 1. Eén van de stukken geschut van HMS Baralong. Boven: gereed om te vuren. Beneden: in ver¬
borgen opstelling. Bron: E. Keble Chatterton, ‘Amazing adventure. A thrilling naval biography’
(London, 1935).

128

geplaatst. De schepen waren voorzien van
extra drijfvermogen, door middel van extra
schotten en drijfmaterialen, zoals bijvoor¬
beeld tonnen.
Met deze schepen probeerde men onderzee¬
boten te verleiden om niet met torpedo’s,
maar met geschutsvuur, dus open en bloot
aan de oppervlakte, het ‘slachtoffer-schip’ tot
zinken te brengen. Zo werd bij de nadering
van een onderzeeboot een waar toneelspel
opgevoerd. In paniek verliet de ‘burger’bemanning het schip in de sloepen. Maar een
verscholen kembemanning bleef achter om
bij voldoende nadering van de vijand met het
geschut terug te schieten, onder verwisseling
van de neutrale vlag door de ‘white en¬
sign’.19 Gedurende de Eerste Wereldoorlog
kwam het tot ongeveer 150 acties tussen ‘Uboot’ en ‘Q-ship’, met als resultaat de vernie¬
tiging van veertien Duitse onderzeeboten.20
Ook Fransen, Duitsers en Turken maakten
gebruik van dit soort schepen. De Duitsers
zetten het vooral in als middel om koop¬
vaardijschepen uit te schakelen of als blokkadebreker.
Op 17 maart 1915 werd de onderzeebootofficier en voormalig commandant, LieutenantCommander G. Herbert, ‘gezagvoerder’ van
HMS Baralong (afb. 2). Dit ‘Q-ship’ was uit¬
gerust met drie 12-pounders, mat ongeveer
4200 ton en behoorde tot de Ellerman Line.
Vanaf de indienststelling had het schip vele
mijlen afgelegd af op zoek naar de vijand. Pas
op 19 augustus, toen het schip westelijk van
de Scilly-eilanden kruiste, werd een noodsig¬
naal opgevangen van een schip dat werd aan¬
gevallen door een onderzeeboot: ‘Captured
by enemy submarine - Crew ready to leave.
Lat. 50.22N, Long 08.12W’. De afstand was
hooguit een halfuur stomen. De Baralong
voer onder Amerikaanse vlag. Om daarover
geen misverstand te laten ontstaan waren als
extraatje langszij grote borden van zes bij
acht meter aangebracht met daarop de Ame¬
rikaanse vlag geschilderd. Het in nood ver¬
kerende schip was de Nicosian, de aanval¬
lende onderzeeboot de U 27.21

Het ‘Baralong-voorval’
Na het tot stoppen dwingen van de Nicosian
door de U 27 verlieten de bemanningsleden,
inclusief de dierenverzorgers, het schip in de
reddingsboten. DeU 27 maakte zich klaar om
het schip met granaatvuur tot zinken te bren¬
gen. Op dat moment verscheen HMS Bara¬
long, zich voordoende als een Amerikaanse
koopvaarder. Door middel van seinen gaf het
te kennen te willen assisteren op humanitaire
gronden. Het sein werd gehesen ‘Alleen om
levens te redden’. De U 27 opende het vuur
op de inmiddels door de opvarenden verlaten
Nicosian. DeU27 lag aan bakboordszijde, de
Baralong naderde via de stuurboordszijde de
Nicosian (afb. 3). Voor korte tijd waren de
beide opposanten uit het zicht van elkaar.22
Dit moment koos Herbert voor de metamor¬
fose van Amerikaanse koopvaarder naar
Brits oorlogsschip. Zodra het schip weer in
het zicht was, diende het geweer- en geschut¬
vuur geopend te worden. Toen de Baralong
de boeg van de Nicosian voorbij voer, barst¬
te het vuur op de U 27 los.23 In de haast werd
de Amerikaanse vlag te laat gestreken en
waren de vlaggeborden nog niet volledig bin¬
nenboord gehaald.24
Na een aantal salvo’s begon de U 27 te zin¬
ken. Een deel van de bemanning verliet daar¬
op het schip. Zichtbaar voor de bemanning
van de Baralong en de opvarenden in de sloe¬
pen ontdeden de Duitse zeelieden zich van
hun kleding en sprongen overboord. Wegener
en een tiental matrozen kwamen vrij van de
onderzeeboot. Vijf van hen, onder wie Wege¬
ner, wisten het dek van de Nicosian te berei¬
ken. De zes matrozen hingen nog aan de lij¬
nen van de neergelaten reddingsboten, toen
geweer- en geschutvuur van de Baralong hen
trof. Ondertussen klom de bemanning van de
Nicosian vanuit de sloepen aan boord van de
Baralong. Zij hoorden inderdaad dat de com¬
mandant bevel gaf het vuur te openen op de
Duitse matrozen die zich aan boord van de
Nicosian probeerden te redden. Vervolgens
kwam de Baralong langszij de Nicosian. Er
werden gewapende mariniers en matrozen
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Afb. 3. De actie van HMS ‘Baralong’met de ‘U 27’als weergegeven door
Commander Herbert. Bron: Keble Chatterton (1935).
Afb. 2. Commander Godfrey Herbert, D.S.O., R.N. Bron: Keble Chatterton (1935).
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overgezet met het uitdrukkelijke bevel geen
gevangenen te maken. Vier Duitse marine¬
mensen werden na een klopjacht over het
schip in de machinekamer aangetroffen en
dood geschoten. Later werden zij aan dek
gehesen en overboord gezet. Wegener, nog
gekleed in uniform, had dekking gezocht aan
dek. Als opgejaagd wild sprong hij overboord
en zwom richting Baralong. Ondanks dat hij
zijn handen omhoog hief als teken van over¬
gave, werd vanaf de Nicosian het vuur op
hem geopend. Een schot in de mond, gevolgd
door een schot door de nek maakte een eind
aan Wegener’s leven. Zijn lichaam bleef eni¬
ge tijd drijven alvorens het zonk.
De bemanning van de Baralong keerde terug
naar het eigen schip, alwaar de hofmeester
een fles whisky opende en deze aanbood aan
de schutter die Wegener doodde. De Nicosian
maakte water en een klein deel van de
bemanning keerde terug om de machineka¬
mer te bedienen en de muilezels te verzorgen.
De Baralong nam de Nicosian op sleeptouw.
Na een tocht van vijf uur - men bevond zich
inmiddels ongeveer 50 mijl van Queenstown
(Cobh, Ierland) - waren de problemen aan
boord van de Nicosian voldoende onder con¬
trole en kon het schip zijn weg zelfstandig
vervolgen.25
Herbert, die zich van de naam William
McBride bediende, verzocht een ieder mon¬
deling en kapitein Manning van de Nicosian
schriftelijk om geheimhouding van het voor¬
gevallene. Met name de Amerikanen, van
wie er vermoedelijk veel naar huis zouden
terugkeren, kregen met klem het verzoek het
gebeurde strikt geheim te houden. Na een
lange reis, vertraagd door stormen, bereikten
32 dierenverzorgers met de Nicosian weer
New Orleans. De slechte verzorging en de
vreugde van het weer terug zijn mondden uit
in feesten en overmatig drankgebruik. Het
rondlopen van enkele van hen in de bloedbe¬
vlekte kleding van de omgekomen Duitsers,
het tonen van granaatscherven van het 8.8 cm
geschut van de U 27 en de verhalen daarom¬
heen waren voldoende ook de aandacht van

Duitse agenten en diplomaten te trekken.
Deze laatste wisten zes muilezelverzorgers te
bewegen hun getuigenissen onder ede te
laten vastleggen. Ook een Amerikaan, die
beweerde op de Baralong gediend te hebben,
liet een belastende verklaring vastleggen.
Dank zij hulp van zijn familie en van de Ame¬
rikaanse gezant Page, kreeg hij ontslag uit de
Britse marine en keerde hij naar huis terug.26
Het Baralong-\oorval was nu in het volle
licht getreden en zou dat nog lang blijven.
Van regeringszijde...
Op 28 november 1915 kwam de Duitse rege¬
ring voor de dag met een memorandum,
waarbij gevoegd waren de vijf getuigenver¬
klaringen onder ede die in Amerika waren
vastgelegd.27 Een Brits antwoord volgde op
14 december 1915.28 De kern van het ant¬
woord was dat de Britse regering zich ver¬
baasde dat de Duitse regering blijk gaf waar¬
de te hechten aan de beginselen van een be¬
schaafde oorlogsvoering. Maar zelfs indien
de beschuldigingen al waar zouden zijn, dan
nog: ‘to single out the case of the Baralong
for particular examination would be the
height of absurdity’. Immers, aldus de Brit¬
ten, Duitse officieren ter zee en te land pleeg¬
den regelmatig misdaden tegen strijdenden
en niet-strijdenden. De Britse regering van
haar zijde wilde best een onderzoek uitvoe¬
ren naar aanleiding van de beschuldigingen,
maar dan wel tegen en Duitse en Britse zee¬
officieren. Graag wensten de Britten ophel¬
dering in een drietal zaken.
De eerste zaak betrof de torpedering op 18
augustus 1915 van het passagiersschip Ara¬
bic op 50 mijl van Old Head of Kinsale (Ier¬
land) door de U 24 onder commando van
Kapitanleutnant Schneider. Deze aanval was
uitgevoerd twee dagen nadat de Duitse keizer
had verklaard dat passagierschepen niet zou¬
den worden aangevallen. Van enige waar¬
schuwing vooraf was geen sprake geweest.
Van de 429 opvarenden kwamen 18 passa¬
giers, onder wie 2 Amerikanen, en 21 beman¬
ningsleden om het leven.29 Het tweede geval
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betrof het beschieten met machinegeweervuur en granaatvuur door Duitse torpedobootjagers van de Britse onderzeeboot E 13
die op 19 augustus 1915 in de Sont nabij Saltholm op een zandbank in Deense wateren
was vastgelopen. Denemarken was een neu¬
traal land. Bij dit incident was de helft van de
dertigkoppige bemanning omgekomen.30
Het derde geval ging om het op 21 augustus
beschieten van de sloepen met schipbreuke¬
lingen van het door de U 38 (onder comman¬
do van Kapitanleutnant Max Valentiner) tot
zinken gebrachte schip Ruel nabij de Scillyeilanden.31
Deze drie voorvallen zo dicht rond de datum
van de Baralong-zaak, zagen de Britten gaar¬
ne voorgelegd aan een onpartijdig hof,
samengesteld uit bijvoorbeeld Amerikaanse
zeeofficieren. Hieraan zou de Britse regering
zeker medewerken. Ten overvloede wenste
de Britse regering te wijzen op de aanwezig¬
heid van 1150 gevangen genomen Duitse
officieren en manschappen, die van de ver¬
drinkingsdood waren gered. ‘The German
Navy can show no such record - perhaps
through want of opportunity’.
Op 10 januari 1916 wees de Duitse regering
het Britse voorstel een aantal zaken ‘gekop¬
peld’ in behandeling te nemen en voor te leg¬
gen aan een onafhankelijke commissie af. De
drie zaken die de Britten naar voren brachten,
waren al onderzocht en gebleken was dat zich
geen onjuistheden hadden voorgedaan. In het
eerste geval had de Arabic geprobeerd de U
24 te rammen. In het tweede geval had de
Britse onderzeeboot E13 op de Duitse sche¬
pen geschoten, en in het derde geval, de Ruel,
was de actie volgens de reeds in februari
1915 aangekondigde vergeldingsmaatrege¬
len en volgens het volkenrecht uitgevoerd.
Om dit allemaal nog eens door Amerikanen
te laten beoordelen zag zij als weinig zinvol.
De Duitse regering was er van overtuigd dat
een krijgsraad bestaande uit Britse zeeoffi¬
cieren de schuldigen van de laffe en boosaar¬
dige moord naar behoren zou weten te straf¬
fen. Gebeurde zulks niet, dan zou de Duitse
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regering zich genoodzaakt zien de vergelding
van de ongestraft gebleven misdaad zelf ter
hand te nemen en de door deze uitdaging
gevorderde vergeldingsmaatregelen te tref¬
fen.32
Op 25 februari 1916 volgde het Britse ant¬
woord. Uitvoerig werd ingegaan op de on¬
juistheden in verband met de Arabic, E13 en
Ruel. De juistheid van de verklaring van de
enige ooggetuige, die door de Duitse regering
werd genoemd en aanwezig was geweest bij
het Baralong-voorval, werd in twijfel getrok¬
ken. Het betrof naar alle waarschijnlijkheid
de verklaring van de Amerikaanse matroos,
L. Holland, die als ‘Canadees’ dienst had
genomen bij de Britse marine en op de Baralong had gevaren. Volgens de Britten zou
deze zich niet op zee hebben bevonden, toen
het gebeurde zich afspeelde. Nogmaals deel¬
de men de Duitse regering mede: ‘To destroy
an enemy who surrenders has never been the
practice of the British navy, nor do they now
propose to vary their methods of warfare
merely because they find themselves in con¬
flict with opponents whose views of honour
and humanity are different from their own’.33
Voor een regering die de onderzeebootoorlog
als barbaars en onwettig had afgeschilderd,
was deze uitspraak zeer opmerkelijk.
Op 31 juli 1916 kwam de Duitse regering met
een weerwoord. Zij deelde mee de Britse
houding ten aanzien van de Baralong-zaak te
betreuren en de vergelding van de ongestraft
gebleven misdaad zelf ter hand te nemen. Een
vergelding door bijvoorbeeld het neerschie¬
ten van Britse krijgsgevangenen weigerde zij
vanzelfsprekend. De Duitse luchtschepen
(Zeppelins) zouden echter bij hun bombarde¬
menten op militaire doelen niet meer zoals
voorheen burgerdoelen ontzien. ‘Engeland
moet zich hetgeen door de Baralong verricht
is in het geheugen terugroepen’.34
Het vervolg
Door de snel op elkaar volgende gebeurte¬
nissen, met name de torpedering van de Ara¬
bic, luwde in de Verenigde Staten de storm

van verontwaardiging over de Baralongzaak vrij spoedig.35 Echter, het was wel dui¬
delijk geworden dat er met dit voorval meer
aan de hand was. Aan Britse zijde zat men
met het geval verlegen, maar men wilde of
kon niet tot de gehele waarheid doordringen.
Herbert werd geheel volgens de regels na het
succesvol tot zinken brengen van de vijande¬
lijke onderzeeboot het D.S.O. verleend.36
Maar de krantenartikelen over de ‘British
butcher, Captain McBride’ en de versprei¬
ding door de Duitsers van gedrukte stukken
over de Baralong-zaak gaven voldoende
reden tot bezorgdheid bij alle betrokkenen.
Herbert werd overgeplaatst naar de onderzeedienst.
De Baralong kreeg een nieuwe commandant,
Lieutenant-Commander Wilmot Smith. Deze
bracht op 24 september 1915 nabij de Scillyeilanden de U 41 (onder commando van
Kapitanleutnant Hansen) tot zinken, die net
daarvoor de vrachtvaarder Urbino met gra¬
naatvuur tot zinken had gebracht.37 Wilmot
Smith ontving hiervoor een D.S.O. - net als
Herbert. Er waren twee overlevenden van de
U 41, de zwaargewonde Oberleutnant zur
See Crompton en de Steuerman Godau, die
zich in een sloep van de Urbino hadden
weten te redden. De Baralong probeerde
eerst de sloep te overvaren, maar nam ver¬
volgens de schipbreukelingen aan boord.
Daar ondergingen de twee, met name de
zwaargewonde officier, een uiterst wrede
behandeling. Ze werden met de dood
bedreigd en kregen geen medische hulp. De
korporaal die het bevel voerde over de mari¬
niers tijdens het eerste Baralong-voorval en
die dus in feite de hoofdverantwoordelijke
was voor het neerschieten van de vijf Duit¬
sers aan boord van de Nicosian, onderscheid¬
de zich tijdens dit tweede Baralong-voorval
op geheel andere wijze. Kennelijk wenste hij
deze keer de dood van de gewonde gevangen
genomen officier niet op zijn geweten te heb¬
ben. Hij beschermde en verzorgde hem zo
goed mogelijk.38 Het is echter opmerkelijk
dat hij voor zijn handelen in de eerste zaak

een D.S.M. ontving. Blijkbaar heersten bij de
nieuwe commandant van de Baralong de
zelfde afwijkende opvattingen als bij de vori¬
ge. Maar ook dit gebeuren werd wereldkun¬
dig na verloop van tijd.
Dit voorval bood, naast een nieuwe reden
voor oprechte verontwaardiging, koren op de
molen van de Duitsers voor de anti-Britse
propaganda-oorlog. Het feit dat reeds gedu¬
rende de oorlog twee Nederlandstalige publikaties in ons land circuleerden, is daarvan een
bewijs. De Britten hadden bovenbeschreven
verhalen zeker niet in omloop gebracht,
evenmin als de feiten door Nederlandse ver¬
slaggevers waren verzameld (afb. 4 en 5).39
Het laatste officiële antwoord van Duitse zij¬
de werd op 31 juli 1916 gepubliceerd, twee
maanden na de Slag bij Jutland (SkagerrakSchlacht). Dit gebeuren trok uiteraard alle
aandacht, ook die van de pers. Toch werd de
Baralong-zaak niet vergeten, zelfs niet na de
oorlog (afb. 6). B. Herzog heeft nog in 1968
een uitvoerige bibliografie over het geval
samengesteld.40
De naam van Herbert hebben de Britten lang
uit het nieuws weten te houden. Dat deze toch
weer opdook, was mede te wijten aan Herbert
zelf. In diverse van zijn boeken had de auteur
E. Keble Chatterton aandacht besteed aan
Herbert en de Baralong-zaak. Het geval werd
als een heldendaad afgeschilderd. Later wijd¬
de Chatterton zelfs een heel boek aan Her¬
bert41 Dank zij de publikatie van A. Coles uit
1986 wordt aannemelijk gemaakt dat Herbert
opzettelijk verkeerde informatie over het
Baralong-\oorval heeft verspreid. Herbert
probeerde te bewijzen dat hij nooit de naam
‘Captain McBride’ voerde. In Keble Chatterton’s boek Amazing Adventure is een brief
van 19 augustus 1915 gereproduceerd, of
beter, weergegeven, van de kapitein van de
Nicosian aan ‘Commander Godfrey Herbert,
Dear Sir’. Boven de originele brief, die door
Coles in de archieven werd teruggevonden,
staat echter ‘Captain McBride’.42
In de Tweede Wereldoorlog werd Herbert
weer opgeroepen voor actieve dienst. In 1941
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Afb. 4. Titelpagina van de Nederlandstalige brochure
over het eerste ‘Baralong’-voorval. Bron: collectie
S.J. de Groot.

Afb. 5. Titelpagina van de Nederlandstalige brochure
over het tweede ‘Baralong '-voorval. Bron: collectie
S.J. de Groot.

kreeg hij het commando over een bewapende
vrachtvaarder HMS Cilicia met als opdracht
met dit schip konvooien west van Afrika te
beschermen. Spoedig volgde op de Duitse
radio een uitzending van de Britse naziomroeper ‘Lord Haw-Haw’ speciaal gewijd
aan de Baralong-zaak: ‘And now here’s a
message for Captain William McBride. We
know you are Captain Godfrey Herbert and
are serving as commanding officer of the
Cilicia. We have not forgotten the atrocities
that you committed on the Baralong during
the last war, and there is still a 10.000 British
pounds reward for you, dead or alive. We will
get you, Captain Herbert’. Deze boodschap
was voldoende voor de Britse Admiraliteit
om Herbert direct op een ander schip te plaat¬
sen.43
In Duitsland bestond gedurende de Tweede
Wereldoorlog het idee om een film te maken
over het Bamlong-\oorval. De Duitse regis¬
seur Helmut Kauter maakte een draaiboek
voor de film en bood dit de leiding van de
Duitse marine aan. Ook Goebbels voelde wel
voor zo’n film. Het is echter nooit zo ver
gekomen.44 Het Public Record Office hield
de archieven over de Baralong-zaak gesloten
tot na de dood van Herbert in 1961 in Rhodesië. Lang daarna verrichtte Coles uitvoerig
onderzoek naar het geval. Bovendien wist
Coles de laatst levende officier van de Bara¬
long te vinden, Commander Gordon Steele
V.C. Uit Coles gedegen onderzoek blijkt dat,

op een aantal nu onbelangrijke details na, het
hele verhaal helaas waar is. Het werd tijd dat
een einde kwam aan het feitelijk ontkennen.
Rear-Admiral William Jameson deed in zijn
geschiedenis van de onderzeeboot tot het ein¬
de van de Eerste Wereldoorlog (The most for¬
midable thing, 1965) nog een aantal verba¬
zingwekkende uitspraken over de Baralong:
‘Some extraordinary stories were in circula¬
tion after this sinking. The Germans alleged
that the Baralong had shot survivors of U 27
in cold blood. ... it seems probable that the
marines, aware the Germans might be armed
with some rifles known to be in the Nicosian,
were taking no risks’.45
Pas in 1979 gaf een vriend van Herbert toe:
‘Often I heard screams coming from Her¬
bert’s room, and Herbert was not ashamed to
admit that it was the recurring Baralong
nightmare which made him yell out’ 46 Ook
Steele had het moeilijk met het verleden. Tij¬
dens een interview met Coles kwam dit dui¬
delijk naar voren. ‘It was the first time he had
given an interview on the subject for twenty
years, and it was obvious from his face occasionally a tear clouded his eyes - that he
was full of remorse. This was borne out by
the memory notes he had jotted down on a
slip of paper which he handed me before I
left. These two words appeared: Sorrow, Dre¬
ams’.47 Een schrale troost voor de slacht¬
offers.
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Opkomst en ondergang van de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
(1894-1984). Een bedrijfsgeschiedenis in zwart/wit.1
C.P.P. van Romburgh
Inleiding
De Nederlandsche Scheepsbouw Maatschap¬
pij te Amsterdam, opgericht in augustus
1894, was negentig jaar lang de belangrijkste
scheepsbouwer in de hoofdstad. In 1978
bleek de rechtsopvolger van de NSM, de
Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maat¬
schappij (NDSM), geen toekomst meer te
hebben en ging failliet. De laatste activiteiten
van deze gerespecteerde werf werden nog tot
1984 doorgezet, toen sloten de deuren defini¬
tief. Op het terrein aan de Klaprozenweg in
Amsterdam-Noord zijn nu nog alleen de
reparatiewerf Shipdock Amsterdam B.V. en
een scheepssloperij te vinden, terwijl toneel¬
gezelschappen en kleinere bedrijven zich
ontfermen over de oude loodsen en hallen.
In dit artikel wordt de ontwikkeling van de
Amsterdamse scheepsbouwwerf gevolgd
vanaf de oprichting tot het einde van het
RSV-concem, waar de NDSM tot 1979 deel
van uitmaakte. De geschiedenis van de werf
is een voorbeeld van de ontwikkeling van de
scheepsnieuwbouw in Nederland over de
afgelopen honderd jaar. Zo was Nederland in
1955 nog de vierde scheepsbouwnatie ter
wereld. De branche had toen, inclusief toele¬
veranciers, meer dan 100.000 personeelsle¬
den. Anno 1995 zijn dat er nog 25.000. Bij de
huidige scheepswerven werken nu 10.000
mensen.2
Ruim tien jaar na het faillissement van de
NDSM blijkt over de geschiedenis van het
bedrijf eigenlijk nog weinig geschreven. Met
uitzondering van de gedenkboeken van de
NSM uit 1919 en 1934 is alleen na de
opheffing van de werf in 1984 nog een aantal
artikelen gepubliceerd door onder meer
K.W.F.M. Doorman. Hij was tot 1979 als
directielid bij de NDSM belast met algeme¬
ne, sociale en juridische zaken. Van belang is

ook de dissertatie van de econoom C. de
Voogd, die in 1993 aan de Erasmus Universiteit promoveerde op de algehele neergang
van de (Nederlandse) scheepsbouw. In deze
studie worden de laatste jaren van de
NDSM/RSV in een grotere context beschre¬
ven.3 Dit artikel wil niet meer dan een aan¬
vulling zijn op de geschiedschrijving van
deze belangrijke Amsterdamse scheepswerf.
Overigens is het niet zo verwonderlijk dat
naar de NDSM zo weinig onderzoek is ver¬
richt. Het complete bedrijfsarchief, met uit¬
zondering van het technisch tekeningenar¬
chief en het fotoarchief van de werf, dat
opgeslagen was onder één van de hellingen,
is namelijk na het faillissement zoek geraakt
en tot op heden niet teruggevonden.4 Zo zijn
beslissingen van de directie op beleidsniveau
of de sociale omstandigheden van met name
vóór de oorlog daardoor vrijwel niet meer te
achterhalen. Het artikel is daarom deels geba¬
seerd op de gedenkboeken van de NSM,
andere secondaire bronnen en het bedrijfsfotoarchief bestaande uit circa 40.000 foto’s,
dat is ondergebracht in het Nederlands
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Overi¬
gens kan voor verder onderzoek ook nog
gebruik worden gemaakt van de jaarversla¬
gen van de NSM, NDM en NDSM, en de ver¬
slagen van de directie van de NDSM.
Sinds de oprichting van de NSM zijn door
diverse fotobureaus en fotografen opnamen
gemaakt van vooral officiële momenten als
tewaterlatingen en proefvaarten. Bovendien
werden ook maandelijks nog foto’s gemaakt
van de schepen in aanbouw. Tot de fotogra¬
fen behoorden onder anderen Gustaaf Oosterhuis, zoon van de beroemde fotograaf Pie¬
ter Oosterhuis, en Cees Deenik. Het oeuvre
van vader en zoon Oosterhuis is een vroeg
voorbeeld van in opdracht gemaakte indus137

triële fotografie. Deenik was één van de foto¬
grafen van de N.V. Vereenigde Fotobureaux,
die veel werk voor de werf hebben gedaan.5
Het gehele archief van de Vereenigde Foto¬
bureaux is in de Tweede Wereldoorlog door
de Duitsers vernietigd.
In de jaren vijftig nam de NDSM een eigen
bedrijfsfotograaf in dienst, waardoor het wer¬
ken op de werf beter werd vastgelegd. In
tegenstelling tot de externe fotografen was een
bedrijfsfotograaf bij elke gebeurtenis die voor
de werf van belang kon zijn, met zijn camera
aanwezig. Aan de hand van dit vaak unieke
fotomateriaal hebben we een schitterend
beeldoverzicht van de werfgeschiedenis.
De Nederlandsche Scheepsbouw Maat¬
schappij
De NSM vond haar oorsprong in de Konink¬
lijke Fabriek voor Stoom- en andere Werk¬
tuigen van Paul van Vlissingen, die in 1827
in Amsterdam werd opgericht op de plaats
van het voormalige Rookhuis van de VOC.
Omstreeks 1890 staakte de fabriek de
scheepsnieuwbouw. Dat was juist in de jaren
dat in Nederland de stoomvaart tot groei
kwam.6 De nog in de vaart zijnde zeilschepen
zouden spoedig worden vervangen door snel¬
lere stoomschepen. Niettemin was de fabriek
in moeilijkheden geraakt doordat in de jaren
daarvoor grote investeringen waren gedaan
voor de aanschaf van moderne machines. Een
te laag rendement van de produktie van
stoommachines had tot gevolg dat de fabriek
aan lager wal raakte. De Koninklijke Fabriek
vroeg in maart 1891 surséance van betaling
aan. Na de sluiting van de Amsterdamse werf
waren in Nederland alleen nog de Maat¬
schappij voor Scheeps- en Werktuigbouw
Fijenoord in Rotterdam en de Vlissingse
Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ in
staat grote zeeschepen te bouwen. In Amster¬
dam werden daarom opnieuw pogingen
gedaan de werkgelegenheid en de scheeps¬
nieuwbouw te redden.
De machinebouwactiviteiten van de Konink¬
lijke Fabriek werden in 1891 door het nieu¬
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we bedrijf Werkspoor overgenomen. Druk
van de werkloos geworden werfarbeiders om
ook de scheepsnieuwbouw voort te zetten
leidde uiteindelijk tot de oprichting van een
nieuwe scheepswerf in Amsterdam. Initia¬
tiefnemers voor de oprichting van een nieu¬
we scheepswerf waren het liberale kamerlid
J.T. Cremer, later minister van Koloniën, en
de directeur van de Stoomvaart Maatschappij
‘Nederland’ Jhr. L.P.D. op ten Noort.7
Op 24 augustus 1894 vond de oprichting van
de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschap¬
pij plaats. Voor de oprichting werd een lening
afgesloten van één miljoen gulden. De drij¬
vende kracht achter de NSM was Daniël
Goedkoop jr. (1850-1929), zoon van de
oprichter van de hoofdstedelijke werf *’t
Kromhout’ aan de Hoogte Kadijk. Goedkoop
was op 23-jarige leeftijd al verantwoordelijk
voor de scheepsbouwactiviteiten op deze
werf. Zijn beleid was daar vooral gericht op
verbetering van de werfoutillage. In 1874
schafte hij bijvoorbeeld een stoommachine
aan voor de aandrijving van de werfmachines. Het gebruik van elektrisch licht op de
werf was een novum. Bij het aanvaarden van
het directeurschap van de NSM droeg Goed¬
koop *’t Kromhout’ over aan zijn zoon Daniël
Dzn. De hiervoor genoemde heren Op ten
Noort en Cremer zelf traden toe tot de Raad
van Commissarissen van de nieuwe scheeps¬
bouw maatschappij.
De NSM huurde het achterterrein van Werk¬
spoor op de hoek van de Kattenburgergracht
en Dijksgracht. De vier oude scheepshellin¬
gen van de ‘Koninklijke Fabriek’, elk hon¬
derd meter lang, werden weer in gebruik
genomen. Daarnaast werd een aantal nieuwe
loodsen en hijsmasten op het werfterrein
gebouwd.8 De werf legde zich nu geheel toe
op het bouwen van ijzeren stoomschepen.9
De orders kwamen spoedig binnen. Van
Jacob Meyer in Amsterdam was de eerste
opdracht afkomstig voor het bouwen van een
dekschuit, Lomboks Glorie. De tweede
bouworder betrof een dubbelschroef stoom¬
schip van 747 brutoton (brt) voor de Amstel-

Rijn-Main Stoomboot Maatschappij. De
werf profiteerde in deze periode van de ver¬
drievoudiging van het totale tonnage van de
Nederlandse koopvaardijvloot naar 1.5 mil¬
joen brt. Daardoor ontstond op de werven een
capaciteitsgebrek voor het bouwen van zee¬
schepen.10 Ook bij de NSM was door de stij¬
gende vraag naar schepen uitbreiding van de
werf nodig. Drie oude hellingen werden ges¬
loopt om plaats te maken voor twee langere
hellingen. Een vierde helling werd uitgerust
met drie torendraaikranen.11
De ingesloten ligging van de werf aan de
Conradstraat betekende op termijn een be¬
perking bij de bouw van de schepen. In 1904
stelde de minister van Marine een commissie
in voor ‘het brengen van verbetering tusschen het afgesloten IJ en het stadswater van
Amsterdam’. Overleg met het gemeentebe¬
stuur leidde in 1907 tot verbreding van de
doorvaart onder de spoorbrug van de Hollandsche Spoorweg Maatschappij van het
Oosterdok naar het IJ en de verwijdering van
de daaronder gelegen Oosterdoksluis. Sche¬
pen van achttien meter breedte konden nu
brug en sluis passeren. Drie jaar later echter
bleek die verbreding al onvoldoende. Het in
1913 op stapel gezette mailschip ss Jan Pie¬
terszoon Coen van de Stoomvaart Maat¬
schappij ‘Nederland’ (bouwnummer 130)
leidde opnieuw tot moeilijkheden met de
doorvaart. Met veel moeite passeerde het
schip de brugopening.
Daarom zocht de scheepswerf naar een vesti¬
gingsplaats buiten de oude stad. De gemeen¬
teraad van Amsterdam gaf op 5 januari 1916
toestemming naar de overkant van het IJ,
tegenover de Houthaven, te verhuizen. Ter
hoogte van Zijkanaal I (aan de Comelis Douwesweg, later Klaprozenweg) werd een ter¬
rein van vijftien hectare met vier scheepshel¬
lingen ingericht. De kosten hiervan bedroe¬
gen zeven miljoen gulden, deels afkomstig
uit leningen, deels uit eigen kapitaal. Door
schaarste van materialen, tijdens en kort na
de Eerste Wereldoorlog, heeft het lang
geduurd voordat de nieuwe werf bedrijfs¬

klaar was. Op 6 oktober 1922 werd de nieu¬
we locatie van de NSM in gebruik genomen.
Nog dezelfde maand werd daar de kiel gelegd
voor de 010, de enige onderzeeboot die ooit
bij de NSM is gebouwd. Daniël Goedkoop
had inmiddels in 1919 zijn functie van direc¬
teur overgegeven aan zijn zoons D. Goed¬
koop Dzn. en Ir. H. Goedkoop.12
Ondertussen was het terrein aan de Conrad¬
straat nog steeds in bedrijf. In december 1925
vloog hier een motortanker voor de AngloSaxon Petroleum Company (bouwnummer
180) op de helling in brand. De brandweer
slaagde er pas na een week blussen in de
hevige brand te doven. De oude werf op Oos¬
tenburg werd in 1926 gesloten. De hellingen
en loodsen werden grotendeels voor de sloop
verkocht. Werkspoor verhuurde de voormali¬
ge scheepswerf aan een kolenhandelaar. Pas
na de Tweede Wereldoorlog nam Werkspoor
het terrein zelf in gebruik.
De bouw van grote passagiersschepen voor
de Koninklijke Paketvaart Maatschappij en
de SMN, de Op ten Noort, Christiaan Huy¬
gens (1926) en de Johan van Oldenbarnevelt
en Marnix van St. Aldegonde (1930) zorgden
voor een record omzet. Het aantal werkne¬
mers steeg van 930 naar 1400. Dit getal
groeide zelfs tot 2000 toen de werf aan de
Conradstraat sloot en in zijn geheel verhuis¬
de naar het nieuwe terrein. De NSM nam
bekleedde in deze tijd de tweede plaats op de
wereldranglijst (na Groot-Brittannië) van
aantallen gebouwde zeeschepen.
Tijdens de economische crisis in de jaren der¬
tig konden de rederijen slechts met moeite
het hoofd boven water houden. De N.V. tot
Behartiging van de Nationale Scheepvaart
Belangen (BENAS) moest hulp bieden.
Direct profijt leverde dat niet op, omdat de
Rijksoverheid bepaald niet scheutig was met
het verstrekken van kredieten. Opmerkelijk
is hoe laat de scheepsnieuwbouw getroffen
werd door de crisis. Het passagiersvervoer en
de tankvaart kregen, in tegenstelling tot de
vrachtvaart, minder harde klappen. Het is
daarom niet onbegrijpelijk dat de NSM in
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De familie Goedkoop samen met het werfpersoneel ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de NSM in 1919.
Rechts van het midden zit de directeur D. Goedkoop. Bron: Particuliere Collectie.

Hamer en mini-guillotine gebruikt
voor de doop van schepen bij de
NSM en later de NDSM. Bron: Col¬
lectie Nederlands Scheepvaart¬
museum Amsterdam. Foto: B. Lahr.
Doop van het mailschip 'Prins der Nederlanden’ van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ door mej. E.D.W.
Jonckheer op 20 augustus 1913.

deze jaren veel tankers bouwde. De noodzaak
van het vervoer van passagiers naar Nederlands-Indië en andere bestemmingen over de
wereld bleef tevens bestaan. De vraag naar
passagiersschepen was constant. De NSM
bleef daardoor ondanks de crisisperiode naar
omstandigheden redelijk overeind.
In de zomer van 1934 werd het dubbelschroef
motorpassagiersschip Bloemfontein (bouwnummer 228) gedoopt voor de vaart op de
Holland-(Zuid-)Afrika-lijn van de VNS. Het
schip werd langs radiotelegrafische weg van¬
uit Pretoria te water gelaten.13 Kort daarop
werd de orderportefeuille gevuld voor de
bouw van twee flottieljeleiders voor de
Koninklijke marine, de Hr.Ms. Tromp en
Jacob van Heemskerk. Het laatste schip werd
tijdens de Tweede Wereldoorlog in GrootBrittannië afgebouwd. Hoogtepunt voor de
NSM was de doop van het mailschip Oranje
(bouwnummer 270) van de Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’ in september
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1938. Helaas werd de doopplechtigheid
enigszins ontsierd door het feit dat het schip
aanvankelijk weigerde de helling te verlaten
en een intussen boos geworden koningin Wilhelmina bijna wegliep. De bouw van de
Oranje was met veel publiciteit omgeven
geweest. Sommige mensen herinneren zich
nog de tentoonstellingszaal propvol met
modellen van al of niet echt varende Oranje’s, als resultaat van de door de SMN uitge¬
schreven modelbouwwedstrijd. Op dat ogen¬
blik was de Oranje het snelste motorschip ter
wereld. Het schip had drie motoren en drie
schroeven en maakte zijn eerste reis naar
Indië kort voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog. De Oranje zou pas in 1946
weer in Amsterdam terugkeren.14
In 1939 werden twee passagiersschepen voor
de Sovjet-Unie gebouwd. De op de helling
liggende Iosif Stalin en Viachseslav Molotov
stonden gezamenlijk model voor het logo van
de latere NDSM.

De Tweede Wereldoorlog
De oorlogsjaren waren moeilijke tijden voor
de werf. Als een van de laatste grote schepen
liep in oktober 1941 het passagiers-vrachtschip Tjikini van de Java-China-Japan Lijn
van stapel. Het schip werd later door de Duit¬
sers in beslag genomen en herdoopt in Franz
Pistorius. Later werd dit schip tot zinken
gebracht bij IJmuiden. In opdracht van de
Duitse autoriteiten werden deze jaren onder
andere tanklichters en een aantal mijnenve¬
gers gebouwd. In februari 1941 ontsnapte een
grote groep werfarbeiders ternauwernood
aan de tewerkstelling in Duitsland. Het
Oberkommando van de Kriegsmarine eiste
3000 man op voor de Duitse scheepswerven.
Alle Amsterdamse werven, inclusief Verschure en De Vries Lentsch, moesten perso¬
neel afstaan. Na protest van de directies werd
dit aantal drastisch teruggebracht tot 128
‘vrijwilligers’. De NSM moest 40 man leve¬
ren. De animo was bijzonder klein. Op 17
februari legden 2000 Amsterdamse arbei¬
ders, na een oproep van de illegale CPN, het

werk neer tegen de gedwongen arbeid in
Duitsland. De Duitse autoriteiten trokken
hierop hun eisen in om klaarblijkelijk verde¬
re onrust te voorkomen. Achteraf zou deze
korte staking een ‘generale repetitie’ blijken
voor de Februaristaking enkele dagen later.
In juli 1943 werd de NSM getroffen door
enkele vliegtuigbommen die eigenlijk be¬
doeld waren voor de Fokker-fabrieken in
Amsterdam-Noord. Het bedrijf liep minima¬
le schade op. Een jaar later werd de werf wel
slachtoffer van de oorlogsomstandigheden.
Een Duits Sprengkommando blies op 24 sep¬
tember 1944, een week na de uitbundige vie¬
ring van het 50-jarig bestaan van de NSM,
een groot deel van de werf op. Het werfterrein werd op de zaterdag 22 september in alle
vroegte afgezet door de Grüne Polizei en de
Wasserschutzpolizei, zodat het Sprengkom¬
mando zijn voorbereidende werk kon doen.
De vernielingen waren onderdeel van een
systematisch vemielingsprogramma om de
scheepvaart op Amsterdam én Rotterdam op
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langere termijn onmogelijk te maken. Zo
werden ook de Amsterdamse Droogdok
Maatschappij en de Nederlandsche Dok
Maatschappij het slachtoffer. Het personeel
deed nog een poging een drijvende bok van
150 ton aan de aandacht van de vernielers te
onttrekken. De kraan werd naar het verderop
gelegen Bamegat bij de fabriek De Vrede aan
het Noordzeekanaal gevaren. Daar werd de
bok alsnog door het Sprengkommando opge¬
blazen.15 Bij de NSM werden gebouwen,
kranen en een schip in aanbouw op één van
de hellingen zwaar beschadigd.
Fusie en expansie
Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog
begon de NSM-werf met de wederopbouw.
De werf kreeg daarbij hulp van de Koninklij¬
ke Marine en de genie. Nieuwe kranen wer¬
den opgericht, de bedrijfsgebouwen werden

opgeknapt en ingericht met moderne machi¬
nes. Op 27 februari 1946 besloot de NSM tot
het samengaan met de Nederlandsche Dok
Maatschappij (NDM), die op 17 december
1920 was opgericht. Samen namen ze bijna
twee kilometer IJ-oever in beslag voor
scheepsbouw en -reparatie. Op dat ogenblik
had de NDM drie hellingen en drie gegraven
dokken ter beschikking. De werf had naast de
scheepsnieuwbouw zich intensief bezigge¬
houden met reparaties en bruggenbouw. De
beide N.V.’s gingen verder onder de naam
Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maat¬
schappij v.o.f. (NDSM).
Half april 1946, gelijktijdig met de zeelieden¬
en havenstaking, gingen de arbeiders van de
NDSM in staking tegen het invoeren van
tariefloon.16 De Eenheids Vak Centrale, die
niet onder alle omstandigheden tegen tarief¬
loon was, achtte in dit geval de eis gerecht-

Brand aan boord van het in Noorse schip ‘Moldanger ’ tijdens de afbouw in 1932. De brand werd door de Amster¬
damse brandweer met groot materieel bestreden. Foto: N. V. Vereenigde Fotobureaux.
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vaardigd. Toch probeerde de communisti¬
sche vakbond de duur van de staking te
beperken. Pas in juni gingen de arbeiders
weer aan de slag en werd het overleg met de
directie hervat, dat uiteindelijk toch leidde tot
het invoeren van het tariefstelsel.17
De staking had mede tot het gevolg dat pas op
28 september 1946 de kiel werd gelegd van
de eerste na-oorlogse schepen voor de
Koninklijke Paketvaart Maatschappij (bouwnummers 401 tot en met 404). Deze schepen
werden gevolgd door een reeks van orders
van Nederlandse en Noorse rederijen. De
reders stonden bij wijze van spreken in de rij
om hellingen te reserveren om zo aan de gro¬

te vraag naar scheepsruimte te voldoen. In
1947 liep het eerste na-oorlogse motorschip
Bougainville voor een Noorse rederij van sta¬
pel. Een nieuw hoogtepunt in deze tijd was de
tewaterlating van het passagiersschip ms
Oslofjord door prinses Martha van Noorwe¬
gen (1949).
In de jaren vijftig was de herbouwde NDSM
een van de modernste werven ter wereld.
Gedurende de jaren na de oorlog was fors
geïnvesteerd in moderne apparatuur en hoog¬
waardig opgeleid personeel. De werf had in
deze dagen een uitstekend gevulde orderpor¬
tefeuille. De bouw van passagiersschepen
zou na 1955 langzamerhand verdwijnen door

Overlijdensbericht van ouddirecteur D. Goedkoop Dzn in
1947. Bron: oud-archief van de
Vereeniging ‘Nederlandsch His¬
torisch Scheepvaartmuseum'.
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de opkomst van de burgerluchtvaart. Grote
opdrachtgevers waren Shell-Tankers en de
Koninklijke marine, waarvoor vier onderzeebootjagers van de Friesland-klasse werden
gebouwd. Na de bouw van de jagers zou het
weer een tijd duren voordat de NDSM grote
nieuwbouwopdrachten van de marine kreeg.
Pas in de j aren zestig kwam de opdracht voor
de bouw van drie fregatten van de zogeheten
Van Speijk-klasse.
In de j aren na de oorlog werd het karakter van
het bedrijf ook bepaald door de reparatieafdelingen van de werf. In 1955 werd besloten
tot het uitbreiden van de reparatiesector van
de vroegere NDM, in het werfjargon ‘West’
genoemd. Een droogdok voor schepen van
70.000 ton d.w. werd op het terrein gegraven.
Dok nummer IV werd in november van dat
jaar in gebruik genomen. De ontwikkeling
van de machinebouw op werf ‘West’ werd
doorgezet. De NDSM was kort daarop in
staat complete machinekamers te bouwen.
Zo bezat het bedrijf naast een aantal buiten¬
landse licenties ook een Stork-licentie.
Gezien de hoge kosten werd echter in 1963
afgezien van de verdere bouw van scheeps¬
motoren.
In 1963 werd de roep om loonsverhoging
steeds luider; het bedrijf werd voor de twee¬
de keer getroffen door grote stakingen. Er
was een groeiende werkgelegenheid, terwijl
de lonen stagneerden. Steeds meer werkge¬
vers gingen over tot het betalen van hogere
lonen dan officieel was toegestaan. Ook
bij de NDSM kwam het uiteindelijk zo ver.
Bij de tewaterlating van de Zweedse motortanker Danaland (eind 1963) liepen de
spanningen zo hoog op dat de arbeiders
dreigden met een staking.18 In de verwach¬
ting dat de directie wel zou toegeven, vol¬
tooiden ze de voorbereidingen van de tewa¬
terlating. Het resterende werk bestond daar¬
na nog uit het weghalen van de resterende
onderstoppingen en het wegslaan van de
klink.
Tijdens de tewaterlating van het schip op 31
augustus legden de werfarbeiders het werk

Ceremoniemeester H.C.W. Klopper strikt de champagnefles voor de doop van de ‘Oslofjord’ in april 1949. Foto:
Nationaal Foto Persbureau.

toch neer. Daarop riep de directie de hulp in
van het kantoorpersoneel en het personeel
van de tekenafdeling. Echt vakmanschap was
bij de tewaterlating niet meer nodig. Het kan¬
toorpersoneel trad duidelijk op als stakingsbreker, hetgeen de arbeidsrust niet echt ten
goede kwam. Toch slaagde de werf erin de
Danaland op tijd op te leveren en verspeelde
de door de opdrachtgever toegezegde bonus
van 200.000 gulden aan het personeel niet.
De arbeidsonrust was daarmee voorbij. Ech¬
ter, deze affaire veroorzaakte op haar beurt
weer onrust bij de Amsterdamsche Droogdok
Maatschappij, waar men de bonus beschouw¬
de als een extra loonsverhoging, terwijl de
arbeiders hier niet meer in het loonzakje kre¬
gen. Uiteindelijk leidde de semi-loonsverhoging bij de NDSM mede tot de loonexplosie
van 1964.
De loongolf in deze jaren en de grotere groep
hoog opgeleid personeel brachten de werf
spoedig in de problemen. Een eerste oplos¬
sing dacht de directie te vinden in efficiënter
werk. Ook werd besloten het tariefstelsel af
te schaffen, dat steeds meer tot onenigheid op
de werkvloer leidde. De directie ging boven¬
dien op zoek naar andere produkten naast de
scheepsnieuwbouw. Onder andere werd
besloten tot het maken van autowasstraten en
de produktie van radiatoren en gastoestellen.
Het laatste zou volgens de toenmalige ver¬
wachtingen een succes moeten worden bij
het overschakelen van stadsgas op aardgas.
Helaas bleek later dat de nieuwe investerin¬
gen onvoldoende terugverdiend konden wor¬
den.
Olietankers in twee delen
Vlak voor het begin van de ‘Zesdaagse Oor¬
log’ in de zomer van 1967, de oorlog die zou
leiden tot de sluiting van het Suez-kanaal,
werden door de NDSM orders binnengehaald
voor de bouw van twee olietankers van
210.000 ton voor Shell. De sluiting van het
Suez-kanaal had als gevolg dat de oliemaat¬
schappijen de lange en kostbare route om
Kaap de Goede Hoop moesten compenseren
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met grotere tankers. Het is daarom logisch
dat de NDSM verder in de groeiende markt
van mammoettankers stapte.19
Voor de bouw van grote tankers werden nieu¬
we investeringen gedaan in de vorm van
mechanisatie van de sectiebouw en platenaanvoer. De hellingen waren te kort voor de
bouw van mammoettankers, waarvoor in
1967 orders van in totaal vier stuks bij de
werf in de wacht werden gesleept. De hellin¬
gen II en III, met een lengte van 200 meter,
ooit geschikt voor de bouw van droogdok¬
ken, werden samengevoegd. Over de gemo¬
derniseerde helling werd de voor de ‘sky¬
line’ zo dominerende portaalkraan geplaatst.
In augustus 1967 gleed de Shell-tanker
Neverita vanaf helling V in het water. Het
was de laatste in zijn geheel gebouwde tan¬
ker bij de NDSM.

In eerste instantie werd gedacht de mam¬
moettankers in twee helften te bouwen en
deze in het droogdok bij de Lisnave-werf in
Portugal te koppelen. De hoge kosten en
eventuele problemen bij het slepen van de
scheepshelften dwongen de werf tot het ter
plekke koppelen van het schip. Het ontwerp¬
bureau, onder leiding van L.P. Herfst, ont¬
wierp een methode om in twee delen
gebouwde mammoettankers in Amsterdam te
koppelen.
De eerste tanker waarbij beide scheepshelf¬
ten werden gekoppeld tot één geheel, was de
Melania voor Shell-Tankers (bouwnummer
535). Het schip werd in 1968 in twee delen te
water gelaten. Voor de koppeling werd door
het ontwerpbureau een tunnelbak van 1.40
meter hoogte onder het schip ontworpen,
waardoor de lassers beide in het water lig-

De onderzeebootjager Hr.Ms. ‘Groningen ’ vlak voor de tewaterlating in 1956. Foto: Nationaal Fotopersbureau
Stevens & Magielsen.

De Shell-tanker 'Neverita ’passeert de Hembrug voor haar proefvaart in 1968. Foto: NDSM.
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Twee delen van de Shell-tanker ‘Melania de eerste gekoppelde mammoettanker. Op de voorgrond ligt de lastunnel voor de koppeling van het onderwatergedeelte van de tanker. Foto: NDSM.
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gende scheepshelften aan elkaar konden las¬
sen. Herfst zei hierover het volgende: ‘De
lasmethode was geheel dezelfde als op de
helling, met dien verstande dat deze naad niet
steeksproefgewijs, maar 100 % gecontro¬
leerd werd door de opzichters. Daarmee had¬
den we de zekerheid, dat het schip ter plaat¬
se van de naad minstens zo sterk was als op
elke andere plaats’.20 Bij de produktie van
grote schepen is deze methode ook door
andere Europese werven gebruikt.

Fusie en faillissement
Tot dan toe was een verdere schaalvergroting
van de te bouwen schepen nauwelijks meer
mogelijk vanwege de beperkte breedte en
diepte van de sluizen bij IJmuiden. Boven¬
dien leverde de doorvaartbreedte van de
toenmalige Hembrug problemen op. Super¬
tankers konden nog maar net de draaibrug
passeren. In verhouding waren dat nog ‘een¬
voudige’ obstructies. Het andere probleem,
een recessie in de scheepsbouw, mede ver¬
oorzaakt door de overproduktie van grote
tankers, had veel meer gevolgen.
Door de geweldige bouw van tankers steeg in
deze jaren de overproduktie van schepen op
de wereldmarkt. De concurrentie uit de lage¬
lonenlanden, zoals Japan en later ZuidKorea, bracht de bouw van mammoettankers
op de Europese werven in ernstige proble¬
men. Zo leden de Nederlandse werven grote
verliezen op de bouw van tankers door een
enorme overschrijding van de benodigde
manuren en een lage arbeidsproduktiviteit.21
De Japanse werven hadden bovendien een
zodanige capaciteit gekregen dat bijna de
hele wereldbehoefte aan tankers daar ge¬
bouwd kon worden. In de jaren zestig had de
Japanse scheepsbouw al zijn aandeel op de
scheepsbouwmarkt vergroot van 22 % naar
42%.
De bouw van de tankers bij de NDSM was ver¬
liesgevend. De verliezen liepen in 1967 bij de
NDSM snel op. Was het tekort in dat jaar tien
miljoen gulden, in 1968 liep het al op tot veer¬
tig miljoen gulden.22 Steun van de overheid
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kon het oplopen van het miljoenenverlies niet
meer verhelpen. Directeur Piet Goedkoop
Dzn. verklaarde tijdens de RSV-enquête in
1984: ‘De NDSM achtte de vooruitzichten
voor haar onderneming niet rooskleurig. Al
enige jaren kon zij geen nieuwbouwopdrachten krijgen die redelijk beloond waren’.23
Ook de reparatieopdrachten waren niet vol¬
doende om de werf winstgevend te maken.
De scheepswerf, met toen nog 3.500 werkne¬
mers, liep ernstig gevaar. Hetzelfde gold voor
de aan de NDSM gelieerde en verliesmakende Cura9aosche Dok Mij. en de Lisnavewerf. Sluiting van de Amsterdamse werf zou
onherroepelijk tot grote onrust leiden, en daar
zaten ze in de hoofdstad nu net niet om te
springen. Op 9 juli 1968 werd onder zware
druk van de Ministeries van Economische
Zaken en Sociale Zaken besloten tot het
samengaan van de NSDM met de mammoettankerbouwer Verolme Verenigde Scheeps¬
werven N.V. in Rotterdam.
Scheepsbouwer Comelis Verolme was een
buitenbeentje in de gevestigde scheepsbouwwereld. Na de Tweede Wereldoorlog was hij
in korte tijd erin geslaagd een scheepsbouwconcem op te bouwen dat de oude werven in
omvang en winstgevendheid verre had over¬
troffen. Dat ging zelfs zo ver dat eind jaren
vijftig zijn concurrenten de onderaannemers
beletten voor Verolme te werken. De overna¬
me van de NDSM door Verolme was een
pijnlijke zaak voor de Amsterdammers.
In eerste instantie zag Verolme niets in een
fusie. Pas toen bleek dat hij door een fusie
met de NDSM een krediet van 105 miljoen
gulden kon krijgen voor het bouwen van een
groot dok voor de reparatie van grote tankers,
ging hij overstag.24 Later zag Verolme het
samengaan met het oude Amsterdamse
bedrijf als verhoging van zijn status. Voor het
betrekkelijk geringe bedrag van 18.8 miljoen
- de NDSM was veel meer waard - werd de
werf in september 1968 overgenomen.25
Voorwaarde was wel dat hij geen personeel
mocht ontslaan. Drie jaar later werd de nieu¬
we combinatie samengevoegd met de Rijn-

Scheldebedrijven tot het Rijn-Schelde-Verol¬
me concern (RSV). Comelis Verolme zelf
moest daarbij het veld ruimen. De verwachte
successen kwamen er niet, ondanks een
grootschalige steunverlening van de over¬
heid.
Met de oliecrisis in 1973 kwam uiteindelijk
voor de RSV een snel einde aan de belang¬
rijkste bron van inkomsten, namelijk die van
de produktie van mammoettankers. Een
Amerikaanse reder annuleerde in 1974 een
bij de NDSM in aanbouw zijnde mammoettanker. Ondanks het afbetalen van de annuleringsboete van 30 miljoen gulden bleef de
werf met een grote tanker op de helling zit¬
ten. De RSV-directie besloot de tanker voor
eigen rekening af te bouwen. De Schelderix
was de zestiende en laatste bij de NDSM
gebouwde tanker. Bij een andere RSV-werf,
Verolme-VDSM op Rozenburg, was een
Noorse reder ook genoodzaakt zich terug te
trekken, omdat hij geen kans zag de finan¬
ciering sluitend te krijgen. Daarmee bleef de
RSV zitten met twee olietankers. In 1975
werden de moeilijkheden alleen maar groter.
Het lukte niet de voor eigen rekening afge¬
bouwde schepen te verkopen. Ook andere
opdrachten liepen mis door het aangaan van
te riskante bouwcontracten met een Italiaan¬
se rederij.26
De toenemende buitenlandse concurrentie en
het slechte management - er werd zelfs van
‘fatale beslissingen’ en fout beleid gespro¬
ken27 - dwongen het RSV-concem in 1978
uiteindelijk tot inkrimping. Belangrijke fac¬
tor bij de beslissing was tevens de beëindi¬
ging in dat jaar van de steunverlening aan de
zeescheepvaart. In 1975 was het zogenaam¬
de ‘Maritiem Plan’ van start gegaan, waar¬
door belangrijke orders vooral bij Neder¬
landse werven zouden worden geplaatst.28
Met de oplevering van de containerschepen
Incotrans Spirit en het zusterschip Incotrans
Speed, die in 1978 en 1979 met overheids¬
steun waren gebouwd, was het orderboek van
de NDSM trouwens leeg.29
De scheepsnieuwbouw van de NDSM werd

onder druk van de minister van Economische
Zaken, G.M.V. van Aardenne, beëindigd.
RSV zou weliswaar weer steun van de Rijks¬
overheid krijgen, maar wel onder voorwaar¬
de dat de verliesgevende onderdelen opgehe¬
ven werden.30 Dat had vooral gevolgen voor
de noodlijdende NDSM, die volgens de plan¬
nen geheel moest sluiten. Na een door de vak¬
bonden georganiseerde demonstratie in
maart 1978, waarbij het personeel tot bezet¬
ting van de werf overging, besloot het kabi¬
net Lubbers, net zoals in 1968, gedwongen
ontslagen te voorkomen. Hierna keerde de
rust weer terug. Zo ontstond een nieuwe
werf, waar 400 ex-NDSM’ers bleven wer¬
ken, onder de oude naam ‘Nederlandse
Scheepsbouw Maatschappij’ (NSM).31 Zon¬
der veel reserve kan in dit geval worden
gesproken van een sterfhuisconstructie.
De nieuwe scheepsbouwmaatschappij dien¬
de als enige Amsterdamse nieuwbouwwerf
haar werk te vinden in de produktie van spe¬
ciale vaartuigen voor de off-shore, de bouw
van secties voor andere werven en bijzonde¬
re projecten, zoals het hefschip Ibis. De Ibis
werd gebouwd voor gebruik bij de construc¬
tie van de brug tussen Saoedi-Arabië en
Barein door Ballast-Nedam. Totaal 1700 per¬
soneelsleden bleven aan het werk.32 In 1984
bleek de NSM toch geen toekomst meer te
hebben en werd failliet verklaard. Alle werk¬
nemers kwamen op straat te staan. Het was
daarna snel bekeken met de resterende werk¬
gelegenheid op de werven.
RSV-dochter Thomassen Amsterdam B.V.
had in 1978 NDSM-apparatenbouw overge¬
nomen. De bedrijfsresultaten waren zo slecht
dat Thomassen in 1982 zijn poorten sloot.
Voor de RSV, soms wel vergeleken met een
sociale werkplaats, viel een jaar later ook het
doek. Surséance van betaling werd in febru¬
ari 1983 verkregen. Daarbij bleven de RDM
en ‘De Schelde’ gespaard. Deze werden van¬
wege het belang voor de marinebouw over¬
genomen door de overheid. Binnen enkele
maanden waren 13.500 banen verloren
gegaan.
151

De afdeling Scheepsreparatie van de failliete
NDSM werd in 1978 ondergebracht bij de
Amsterdamse Droogdok Maatschappij, die
zich vestigde op de vroegere werf ‘West’ (de
oude NDM-werf). De ADM nam bijna dui¬
zend werknemers van de NDSM in dienst.
Onder hen bevonden zich vele Joegoslaven
die reeds jaren via een vaste onderaannemer
bij de werf hadden gewerkt. Helaas ging ook
de ADM in 1985 ten onder. Een enkeling
kreeg daarna nog werk bij Shipdock Amster¬
dam dat de activiteiten van de ADM in afgeslankte vorm overnam.
De scheepsbouw na de RSV
Sinds het failliet van het RSV-concem is er
veel veranderd in de scheepsnieuwbouw.
Gelukkig is er weer sprake van herstel. De
bouw van schepen van meer dan 100.000 ton,
zoals olietankers en bulkcarriers, is vrijwel
compleet verdwenen, terwijl de marinebouw
door bezuinigingen bij de Nederlandse
defensie en de buitenlandse concurrentie
sterk is ingekrompen. Bovendien blijkt de
overheid niet langer bereid uitgebreid steun
te verlenen aan de scheepsbouwactiviteiten
in Nederland, waardoor de overgebleven
werven meer marktgericht moesten gaan
denken. Alleen een beperkte steunregeling
door de overheid is overeind gebleven. Het
feit dat de hoogte van deze steun lager is dan
de door de Europese Unie vastgestelde norm,
en dat de andere Westeuropese werven ruim¬
hartiger worden gesteund, heeft tot gevolg
dat de Nederlandse bouwers dat verschil
maar moeten zien te compenseren door mid¬
del van een relatief hoge doelmatigheid.33 Al
jaren wordt in de Europese Unie gesproken
over het afschaffen van de steunverlening aan
de scheepsbouw, tot nu toe echter zonder veel
resultaat. Afschaffing zou voor de Neder¬
landse scheepsbouwers betekenen dat ze
beter kunnen concurreren met hun buiten¬
landse partners.
Wat in Nederland nog wordt gebouwd,
betreft veelal kleinere en meer gespeciali¬
seerde schepen. Daarnaast is de assemblage,
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dat wil zeggen de schepen in elkaar zetten,
vergeleken met de vroegere scheepsbouw
veel goedkoper geworden. Nu kunnen sche¬
pen in serie worden gebouwd en vervolgens
aangepast aan de wensen van de klant. Het is
alleen jammer dat Amsterdam zijn bouwers
van zeeschepen verloren heeft.
Conclusie
De geschiedenis van de NSM/NDSM is ex¬
emplarisch voor de geschiedenis van de
moderne Nederlandse scheepsnieuwbouw.
De grote scheepsbouw in Nederland had aan
het eind van de negentiende en in het begin
van de eerste helft van de twintigste eeuw in
belangrijke mate zijn expansie te danken aan
de vaart op Nederlands-Indië. Zo konden wer¬
ven als de NSM in de crisisjaren nog redelijk
het hoofd boven water houden. Kort na de
Tweede Wereldoorlog behoorde de NSM tot
één van de modernste werven ter wereld.
Toch bleven nieuwe technologische ontwik¬
kelingen in de daarop volgende jaren achter,
terwijl de arbeidskosten wel steeds hoger
werden. Mede door het verdwijnen van de
bouw van passagiersschepen was de werf
gedwongen zich te specialiseren in de bouw
van grote olietankers. Door deze specialisatie,
die ook bij de andere grote Nederlandse wer¬
ven plaatsvond, moest de NDSM (later opge¬
nomen in de RSV) de concurrentieslag aan
met Aziatische werven. De bouw van mammoettankers was en bleef verliesgevend.
Het bedrijf kon open blijven, zolang de over¬
heid steun verleende aan de scheepsbouw.
Uit angst dat massaontslag grote onrust in
Amsterdam zou opleveren, werd de dood¬
strijd zolang mogelijk gerekt. Als laatste red¬
middel voor de RSV werd de NDSM opge¬
offerd. Dat zou weinig zin blijken te hebben,
omdat de RSV uiteindelijk gedoemd was ten
onder te gaan. Ook de sluiting van de NDSM
was onoverkomelijk. Wellicht had een klei¬
nere werf met een gevarieerd assortiment
schepen het langer op de internationale markt
uitgehouden. Toen die keuze pas in 1978
werd gemaakt, was het te laat.
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medewerker in de fotocollectie. Hij heeft daarnaast diverse artikelen geschreven over de
optische telegrafie en de haringvisserij tijdens de Bataafse Republiek.
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Frank Broeze, Mr. Brooks and the Australian trade.
Imperial business in the nineteenth century (Mel¬
bourne: Melbourne University Press, 1993, 375 p.,
ill., ISBN 0-522-84574-6).
Broeze heeft met ‘Mr. Brooks’ een nauwgezette studie
gemaakt van één van de leidende Engelse importeurs
van Australische wol in de eerste helft van de negen¬
tiende eeuw. De auteur wil hiermee een bijdrage leve¬
ren aan het onderzoek naar de economische relatie tus¬
sen Engeland en Australië in deze periode. Broeze wijst
op concepten van Alfred D. Chandler (‘visible hand’)
en van de nieuwe institutionele economie (informatieasymmetrie, ‘agent-principal’-relatie), maar veel doet
hij er niet mee. Het boek is volgens de auteur een ‘busi¬
ness biography’. Het wordt echter niet goed duidelijk
wat daarmee wordt bedoeld. Het lijkt te gaan om een
kruising tussen een biografie en een bedrijfsgeschiede¬
nis (of liever: ondememersgeschiedenis).
Centraal staan het leven en werk van Robert Brooks
(1780-1882). Door de ogen van Brooks wordt de lezer
aldus geïnformeerd over tal van zaken die van belang
waren bij deze handel. De meeste aandacht in het boek
gaat uit naar de door Brooks ontwikkelde strategie en
de dagelijkse leiding van zijn bedrijf. Dit wordt afge¬
zet tegenover enkele structurele veranderingen.
Belangrijk in dit verband was bijvoorbeeld de India
Act (1813), waarmee het particulier initiatief werd
toegelaten in de wateren van de Indische en Stille
Oceaan. Niet minder belangrijk was de afschaffing
van de Navigatiewetten (1 januari 1850), waardoor er
onder meer een einde kwam aan de bescherming van
Britse reders. Aangezien Brooks in Groot-Brittannië
verbleef - Londen was de wereldmarkt voor schapewol - moest hij steunen op anderen voor informatie en
het uitvoeren van zijn aanwijzingen. Veel wordt er
daarom geschreven over de contacten van Brooks:
zijn netwerk. Twee groepen spelen een hoofdrol: de
agenten die Brooks in verschillende plaatsen in Aus¬
tralië posteerde om voor hem lading te regelen, en de
scheepskapiteins. Zowel de agenten als de kapiteins
kregen instructies mee hoe te handelen bij het krijgen
van lading, welke produkten moesten worden gecon¬
tracteerd, tegen welke prijs moest worden ingekocht
enzovoort. Noodzakelijkerwijs lieten de instructies
speelruimte over; veel hing zodoende af van de inzet
van de agenten en kapiteins. De grote afstand en de
gebrekkige communicatie - een briefwisseling nam
circa zes tot acht maanden in beslag - lieten het niet
toe dat Brooks de activiteiten van dag tot dag kon vol¬

gen en sturen. Des te interessanter is het te constate¬
ren dat de gebrekkige communicatie geen belemme¬
ring vormde voor het leiden van een succesvol bedrijf.
Robert Brooks (zijn vader was een niet onbemiddelde
landbouwer) begon te werken bij een firma in Hull die
actief was in de houthandel, scheepsbouw en scheep¬
vaart. Als toezichthouder voor de firma maakte
Brooks reizen naar Mauritius en India. Enige tijd later
kocht hij aandelen in schepen van de firma. In 18221823 maakte Brooks zijn eerste en meteen laatste reis
naar Australië. Van zijn spaarcenten kocht Brooks in
1825 een kleine driemaster. Interessant is dat Brooks
altijd tweedehands zeilschepen kocht, schepen die
zich in de vaart op de kolonie hadden bewezen. Het
bedrijf groeide daarna snel. Voor de uitvaart was het
verkrijgen van vracht veel minder problematisch dan
voor de thuisvaart. Import en scheepvaart kwamen
steeds losser van elkaar te staan. Behalve wol werden
vanuit Australië daarom ook hout, huiden, granen,
levertraan, walvisbeenderen, gevangenen, emigran¬
ten en dergelijke meer vervoerd. Brooks investeerde
daarnaast in andere activiteiten, zoals verzekeringen,
financieringen, walvisvaart, verkoop van wol voor
anderen (consignatie), expeditie van goederen naar
Australië en ga zo maar door. Al in 1833 was Brooks
één van de zes grootste importeurs van wol. Een posi¬
tie die hij niet meer zou verliezen.
Hij raakte betrokken bij verschillende initiatieven die
altijd nauw verband hielden met zijn werk. Belangrijk
waren vooral zijn langdurige lidmaatschap van de New
South Wales and Van Diemen’s Land Commercial
Association (1836) en de Union Bank of Australia
(UBA, 1837). De eerstgenoemde organisatie was ver¬
antwoordelijk voor de organisatie van de wolveilingen
in Londen. De UBA speelde een rol bij het verbeteren
van de financiële transacties. Een probleem waar de
handelaren mee worstelden was dat het gebruikelijk
werd voorschotten te betalen aan boeren, in afwachting
van het moment waarop de wol beschikbaar kwam en
in Londen geveild werd. Via zijn agenten werden
zodoende grote sommen geld uitgegeven, waardoor het
kapitaal niet beschikbaar was voor andere investerin¬
gen. Brooks instrueerde zijn agenten om, zodra er geld
binnenkwam, dit terstond aan hem over te maken. De
agenten werkten echter niet exclusief voor Brooks,
maar ook voor henzelf en soms voor anderen. Veel
werd (opnieuw) geïnvesteerd met geleend geld. Dit was
één van de oorzaken van de grote crisis van 1842-1845.
Talloze handelaren, reders, banken en agenten in Au-
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stralië gingen failliet. Door middel van de oprichting
van zogeheten ‘imperial banks’, zoals de UBA, werd
getracht verbetering te brengen in de financiële toe¬
stand in de kolonie.
De genoemde crisis trof ook Brooks, maar door zijn
vroegtijdige diversificatie bleef hij overeind. Sterker
nog, Brooks kwam als één van de meest prominente
handelaren naar voren en beleefde tussen 1846-1859
het hoogtepunt in zijn ondememersbestaan. De werk¬
druk werd intussen zo hoog dat hij, zeer tegen zijn zin,
wel gedwongen was een partner te nemen. In 1855
ontstond de firma Brooks & Co.
Vanaf 1860 ging Brooks zich steeds minder met de
zaken bezighouden. Zo trok hij zich terug uit de actie¬
ve scheepvaart. Hij verkocht alle zeilschepen en nam
genoegen met minderheidsaandelen in schepen van
anderen. Brooks beperkte zich tot handel en financie¬
ring. Hij kocht een mooi landhuis en bracht meer tijd
door bij zijn gezin. Rond 1870 trok hij zich terug uit
het bedrijf, dat werd voortgezet door zijn zonen (en
pas in 1968 werd geliquideerd).
Wat verklaart nu het succes van Brooks? Volgens Broeze kwam het vooral door zijn ‘composite business stra¬
tegy'. Brooks had zijn belangen goed gespreid. Drie
strategische beslissingen zorgden voor groei en conti¬
nuïteit van het bedrijf. Ten eerste, de beslissing om¬
streeks 1830 zich te concentreren op de handel met
Australië. Ten tweede, de beslissing na de crisis van
1842-1845 niet meer voor eigen rekening te handelen,
maar enkel in opdracht van anderen. Ten slotte, het
besluit begin 1850 te stoppen met de rederij.
De zwakte van het boek, eigen aan een ‘case study’,
is dat niet duidelijk wordt in hoeverre Brooks in zijn
ondernemersgedrag afweek van tijdgenoten en voor¬
al van zijn concurrenten. De kracht van het boek ligt
in de aandacht voor de dagelijkse gang van zaken in
relatie met de meer lange termijn strategie van een
negentiende-eeuwse ondernemer als Brooks. Hij was
beslist geen innovator, geen ‘Schumpeteriaanse’
ondernemer, maar daarom niet minder succesvol.
Naast successen kende hij echter ook mislukkingen en
Broeze bespreekt deze ook. Brooks trad nergens op de
voorgrond. Hij evolueerde mee met veranderingen in
de markt. Zo opvallend, als Broeze ons wil doen gelo¬
ven, is het dus niet dat de levensgeschiedenis van
Brooks parallellen vertoont met de stadia in de han¬
delsrelatie van Groot-Brittannië en Australië. Brooks
had als motto: ‘a man of deeds, not words’. Hij had
een Rotterdammer kunnen zijn.
Ferry de Goey

Hette Guldberg, Poul Holm en Per Kristian Madsen
(red.), Facing the North Sea. West Jutland and the
world (Proceedings of the Ribe conference, April 6-8
1992; Fiskeri- og Spfartmuseets studieserie, nr. 2, Esbjerg 1993, 234 p„ ill., krt., tab., ISBN 87-87453-53-3).
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In 1992 werd in Ribe een conferentie gehouden die tot
doel had de regio West-Jutland op de historische land¬
kaart te zetten. Deze bundel bevat de - kennelijk wei¬
nig bewerkte - teksten van de daar gehouden lezingen.
Aandacht vragen voor West-Jutland is niet altijd
dankbaar werk. Piet Boon merkt in zijn bijdrage op
dat er eigenlijk weinig contacten van Nederlandse
zeelieden met West-Jutland waren. Hij behandelt
daarom de hele vaart op Scandinavië (een Duitse
bewerking van deze voordracht verscheen in het
Nordfriesiches Jahrbuch 30 (1994) 137-154). WestJutland is deels armoedig heide- en moerasgebied.
Het is dunbevolkt en arm, veel armer in ieder geval
dan het oosten van Denemarken, vooral dan Kopen¬
hagen. Ribe was in de Middeleeuwen een centrum van
belang, maar die periode krijgt in de bundel niet veel
aandacht. Het was ook lange tijd de enige plaats waar
in het gebied voortgezet onderwijs te volgen was. Ver¬
geleken met het oosten waren de sociale verschillen in
West-Jutland ook weinig uitgesproken, al was bij¬
voorbeeld tot 1788 de handel in op stal gevoede ossen
aan de adel voorbehouden.
Met het oosten van Denemarken waren de verbindin¬
gen tot de komst van de spoorwegen slecht. West-Jut¬
land was met de rest van de wereld vooral verbonden
door noord-zuid verbindingen langs de kust, hetzij
over water, hetzij over land. Een deel van de Westjutlandse export kon zelf naar de markt lopen. Zowel met
Hamburg als met Amsterdam was het contact inten¬
sief. Van de zuidelijker Noordzeekusten kwamen cul¬
turele invloeden, variërend van kantklostechnieken
tot walvisvaart en van theetafels tot Delfts blauw en
bedrukt katoen. Ook toen de vaart op de Republiek
afnam (na 1720 werd hier de import van vee belast om
de binnenlandse veeteelt te steunen), bleef de noordzuid oriëntatie gehandhaafd. Pas halverwege de
negentiende eeuw werd de vaart op Groot-Brittannië
overheersend. Zo waren er Deense veehandelaren in
London en Newcastle te vinden. Behalve de spoor¬
wegen zorgden tegen die tijd ook de handelsbescher¬
ming in het buitenland voor een sterkere oriëntatie op
Oost-Denemarken.
Men mocht er dan niet zo rijk zijn als in Kopenhagen,
de Westjutlandse boer was wel degelijk in de wereld¬
economie geïntegreerd, zo betogen de bijdragen. De
economie was er in de late Middeleeuwen al gemonetariseerd. West-Jutland exporteerde graan, paarden,
runderen en vis, en ook wel varkens en boter. De
import bestond uit Noors hout. Engelse steenkool en
luxe-goederen als Hollands laken.
Hoewel de datering niet altijd even precies kan zijn,
is duidelijk dat de economie van de regio na ongeveer
1620 belangrijk achteruitging. Dat geldt voor de
scheepvaart van Ribe dat zowel door een afnemende
bereikbaarheid van zijn haven als door zijn afnemend
economisch belang steeds meer omzeild werd. Wilma
Gijsbers, die de Deense ossen op hun weg naar de

Hollandse kopers volgt, constateert dat omstreeks
1620 ook de aan voer van Deens vee in Holland het
toppunt bereikt. Hollandse handelaren namen nadien
steeds meer de rol van de Denen over. Ook de capaci¬
teit van de Westjutlandse vissersvloot verminderde in
die j aren bij dalende haringvangst. Holm betoogt dat
hier sprake is van een structurele ontwikkeling ten
gevolge van een dalende visprijs op de markten in
Engeland, Holland en Bergen. Behalve in een moge¬
lijke verandering in het consumptiepatroon zoekt hij
de oorzaak mede in het goedkope aanbod van Hol¬
landse haring en kabeljauw en later van bij NewFoundland gevangen vis. Wel vonden de zeelieden van
R0m0 nog emplooi op schepen van elders, met name
op walvisvaarders uit Hamburg en de Republiek.
Pas de negentiende eeuw bracht weer groei door de
vooruitgang in de landbouw en doordat na het verlies
van de havens in Sleeswijk-Holstein aan Duitsland de
Deense staat de haven van Esbjerg liet aanleggen. De
visvangst leefde op door de aanleg van de spoorweg¬
verbinding met Hamburg.
Al met al is het resultaat van de bundel een beetje in
strijd met het beoogde doel. De plaats van West-Jut¬
land in de wereldeconomie wordt bekwaam aange¬
duid. Overtuigend wordt betoogd dat de Westjutland¬
se boeren in een grotere economische en culturele
eenheid opgenomen waren dan men vanuit Deens per¬
spectief geneigd zou zijn te denken. Interessante aan¬
zetten voor verder onderzoek worden gegeven. Maar
voorlopig lijkt de plaats van de regio West-Jutland in
de wereld beperkt, zeker tussen het eerste kwart van
de zeventiende en de tweede helft van de negentiende
eeuw.
Lex Heerma van Voss

J.E. Korteweg, De zee bracht hen hier (Egmond aan
Zee: eigen uitgave Prins Hendrik-Stichting, 1994,214
p„ ill.).
In dit gedenkboek wordt de 120-jarige geschiedenis
(1874-1994) van de Prins Hendrik-Stichting, tehuis
voor oud-zeelieden te Egmond aan Zee, beschreven.
Het boek is een bewerking van de afstudeerscriptie
voor de afdeling Zeegeschiedenis in Leiden over de
geschiedenis van de bejaardenzorg in de Nederlandse
zeevaart.
Anders dan andere maritieme onderwerpen heeft de
Prins Hendrik-Stichting de afgelopen decennia te kla¬
gen gehad over gebrek aan belangstelling. Misschien
dat met de uitgave van dit boek het tij keert en de
Stichting (te lezen als ‘gesticht’ of beter, ‘tehuis’)
weer de nationale bekendheid krijgt die het verdient
en vooral broodnodig heeft.
Aan de uitvoering zal het niet liggen. Het boek is
uiterlijk goed verzorgd, voorzien van mooie illustra¬
ties en duidelijke bijlagen. Bij de opzet is gekozen
voor een indeling in zes tijdvakken waarbinnen steeds

dezelfde vier onderwerpen (de regenten, de verpleeg¬
den, het gebouw en de financiën) worden behandeld.
Omdat in de inhoudsopgave deze kopjes consequent
gehanteerd worden, krijgt de lezer bij het openslaan
de indruk een saai boek in handen te hebben. Niets is
minder waar. Het boek is goed gedocumenteerd, vlot
en helder geschreven en biedt genoeg afwisseling om
de lezer te blijven boeien.
Centraal staat de vraag hoe de visie, zoals die naar
voren komt uit het beleid van de Prins Hendrik-Stich¬
ting, op de Nederlandse oud-zeeman tussen 1874 en
1994 veranderde. De gekozen vraagstelling geeft aan
dat het boek meer wil zijn dan een beschrijving van
het reilen en zeilen van een bejaardentehuis, hoewel
dit laatste niet achterwege is gebleven. Het onderzoek
is voornamelijk gebaseerd op het archief en de jaar¬
verslagen van de Stichting. Daarnaast is gebruik
gemaakt van enkele dozen archiefmateriaal van twee
regenten, documentatiemappen, het Koninklijk Huis¬
archief en, voorde periode na 1945, van mondeling en
schriftelijk overleg met betrokkenen (allen echter
bestuurders of personeel). Inderdaad is, zoals Korte¬
weg zegt, gebruik gemaakt van ‘een veelheid en ver¬
scheidenheid aan bronnen’. Jammer genoeg ontbreekt
de inbreng van de bewoners, enkele uitzonderingen
daar gelaten. Natuurlijk is het door de aard van het
overgebleven materiaal moeilijk de ervaringen te ach¬
terhalen van de oud-zeelieden zelf en hun beweegre¬
denen hun oude dag al dan niet in het tehuis speciaal
voor zeelieden door te brengen te doorgronden. Toch
waren en zijn juist deze beweegredenen voor het
tehuis van groot belang. Eind vorige eeuw, bij de
oprichting van het tehuis, waren arme oud-zeelieden
afhankelijk van liefdadigheidsinstellingen zoals de
Prins Hendrik-Stichting. De regenten en directeur
hadden dan ook geen moeite voldoende aanmeldingen
te krijgen. Uit de visie op de oud-zeeman sprak een
paternalistische houding. In de loop van de twintigste
eeuw nam het aantal aanmeldingen van zeelieden
evenredig af met de voortdurende financiële verbete¬
ringen en de daarmee gepaard gaande emancipatie
van de bejaarden. Deze ontwikkeling noodzaakte het
bestuur tot tal van veranderingen aan het gebouw, de
huisregels en statuten, wat overeenkwam met de ont¬
wikkelingen in de rest van de bejaardenzorg in Neder¬
land. Hiermee dreigde echter, vooral na de oorlog, het
unieke karakter van het tehuis voor oud-zeelieden ver¬
loren te gaan en werden steeds meer ‘gewone’ bejaar¬
den opgenomen. Anders dan ‘Bronbeek’, het tehuis
voor oud-KNIL-militairen, leek de Stichting haar
nationale karakter te verliezen. In tegenstelling tot
KNIL-militairen behoren Nederlandse zeelieden
(nog) niet tot een uitstervende groep. Zou niet juist
daarin een deel van de verklaring voor de verminde¬
ring in belangstelling kunnen liggen? Onze koloniën
verdwenen snel en dit maakte de hang naar het verle¬
den groter. Indië verloren, ‘Bronbeek’ herboren. Een
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snellere achteruitgang van onze zeevaart had mis¬
schien ook de bloei van het speciale tehuis voor oudzeelieden en nationale belangstelling bevorderd.
Zolang de oud-zeeman steeds zelfstandiger en mon¬
diger wordt, net als elke andere groep bejaarden, en
zijn oude werkplek in werkelijkheid bestaat, lijkt dit
niet het geval.
In het laatste hoofdstuk (1979-1994) constateert Korteweg dat er in deze periode niet zo zeer sprake is van
een veranderde visie van de regenten, maar eerder van
een veranderende visie van de bewoners op de regen¬
ten. In de komende tijd zullen de potentiële bewoners
het lot van het tehuis bepalen. De visie op bejaarden
lijkt mij hierbij doorslaggevender dan de visie op oudzeelieden.
Korteweg geeft zelf aan dat zij niet de pretentie heeft
oplossingen te geven voor het dilemma van de regen¬
ten, maar het boek nodigt wel uit tot speculaties, zoals
hierboven weergegeven. Kortom, het gedenkboek is
een goed gedocumenteerd stuk geschiedschrijving,
waar de onderzoeker naar zowel de geschiedenis van
de zeeman als die van de bejaardenzorg en de geïnte¬
resseerde leek veel uit kunnen halen.
Reinier Deinum

Jurjen R. Leinenga, Arctische walvisvangst in de acht¬
tiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als
vangstgebied (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw,
1995, 237 p„ ill., ISBN 90-6707-365-2).
Dit ook als proefschrift verschenen breed opgezette
werk is door het uitvoerige bronnenonderzoek in bin¬
nen- en buitenland een zeer welkome aanvulling op de
reeds verschenen publikaties aangaande de arctische
walvisvangst in Straat Davis. Leinenga verzamelde
behalve in ons eigen land ook informatie in vooral
Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken, de
belangrijkste naties voor de achttiende-eeuwse wal¬
visvangst in Straat Davis. Voor het eerst vinden we de
neerslag van een dergelijk uitgebreid onderzoek in
een boekwerk terug. De schrijver stelde zich tot doel
een inzicht te verkrijgen aangaande de plaats die de
vaart op Straat Davis tijdens de achttiende eeuw in de
Europese arctische walvisvangst innam. Leinenga
gaat onder meer in op vragen als waar en wanneer de
vangst in de Straat plaatsvond, wat de ontwikkelingen
waren op de afzetmarkten van walvisproducten en hoe
groot de schade was die de walvispopulatie door de
jaarlijkse vangsten leed. Ook behandelt hij het rende¬
ment van de walvisvaart voor de rederijen, het effect
van de vangst op de voedselvoorziening van de
autochtone Groenlanders en de gevolgen van contac¬
ten tussen hen en schepelingen. De schrijver putte zijn
gegevens uit onder andere gedrukte reisverhalen,
monsterrollen, vangstlijsten, rederijrekeningen en
notariële scheepsverklaringen. Hij verwerkte de eco¬
nomische, sociale en geografische gegevens tot inte¬
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ressante informatie. Zijn boekwerk behandelt in vijf
hoofdstukken achtereenvolgens het dagelijks leven
van de walvisvaarders in Straat Davis en de ecologi¬
sche, economische, bedrijfsmatige en interculturele
aspecten van de vangst aldaar. Leinenga komt onder
meer tot de conclusie dat het korte vangstseizoen in
Straat Davis en de lange uit- en thuisreis van de sche¬
pen sneller nadeel brachten voor de rederijen dan bij
de vangst ten oosten van Groenland. Een politieke
overweging, met name het aanhouden van schepelin¬
genreserves voor de monstering bij de oorlogsvloot,
zou volgens de auteur lang hebben verhinderd dat het
walvisvangstbedrijf werd opgeheven, als het minder
rendabel was. De schrijver voegt daar nog aan toe dat
reders die belangen hadden als verhuurders van wal¬
visvaarders of zelf financieel betrokken waren bij de
uitrusting van schepen, ook een rol speelden bij de
voortzetting van de arctische vaart.
Het boekwerk van Leinenga is uitstekend gedocu¬
menteerd. Voor iedere geïnteresseerde in de arctische
walvisvaart bevat de prettig leesbare en geïllustreerde
publikatie nieuwe informatie. Deze wordt in de bijla¬
gen nog aangevuld met een opsomming van de veer¬
tig geraadpleegde scheepsjournalen en met lijsten van
jaarlijkse aantallen uitgezeilde schepen, aantallen
gevangen walvissen en traanopbrengsten. Ook doet
de schrijver een poging inzicht te verkrijgen in de imen export van traan en de beloning van bemannings¬
leden. De bijlagen besluiten met de resultaten van een
Rijper rederij en die van een Britse walvisvaarder.
Enkele kanttekeningen bij het werk van Leinenga zijn
wel op hun plaats. Zo is het merkwaardig dat de schrij¬
ver een bepaalde, mijns inziens onjuiste conclusie
trekt uit alleen statistisch verwerkte vangstresultaten,
namelijk dat de walvisvaart op Straat Davis geen ver¬
band zou houden met de aanvankelijke ruilhandel
aldaar. Deze conclusie verwoordt hij ook in de eerste
stelling van zijn proefschrift. Eerder gepubliceerd uit¬
gebreid onderzoek, waar Leinenga kennelijk geen
kennis van nam (zie onder andere Cornelis Douwes 53
(oktober 1978) 1155-1162), toonde aan dat de walvis¬
vangst in Straat Davis een logisch gevolg was van de
omstandigheid dat de ruilhandel door grotere aantal¬
len schepen rond 1719 minder winstgevend was
geworden en de schippers zich daardoor meer op de
walvisjacht gingen richten. Deze werd nog extra
gestimuleerd door de teruglopende vangsten in het
aloude jachtgebied rond Spitsbergen. De walvis¬
vangst in Straat Davis kende echter aanvankelijk een
geheel eigen ontwikkeling, los van de jacht ten oosten
van dit eiland. De vangst werd bedreven met veelal
andere, kleinere, schepen van in grote meerderheid
ook andere rederijen die niet eerder bij de walvis¬
vangst ten oosten van Groenland betrokken waren
geweest. Ook het verband dat Leinenga legt tussen de
domicilies van walvisvaarders en de vestigingsplaat¬
sen van rederijen roept vragen op. Hij stelt bij voor-

beeld dat Texelaars een voorkeur hadden voor reders
uit De Rijp. Deze veronderstelling baseert hij op
slechts één geval van een Rijper walvisvaarder die
jaarlijks in de periode 1772-1780 onder een Texelse
commandeur naar Groenland voer. Omdat bij de
bevelhebbers allereerst schepelingen uit de eigen
omgeving aanmonsterden, is het niet verwonderlijk
dat er bij deze commandeur ieder jaar negen tot veer¬
tien bemanningsleden van Texel kwamen. In 1771,
toen het schip nog onder een commandeur van Föhr
uitzeilde, voer er geen enkele Texelaar op ditzelfde
Rijper schip uit. Er was geen ‘hechte band’ met de
plaatsen van rederijvestiging maar wel met comman¬
deurs uit de eigen streek. Ook anderszins is Leinenga
niet gelukkig met zijn conclusies uit de monsterrollen.
Dat bij voorbeeld van Borkum slechts ‘nu en dan’
bemanningsleden op Nederlandse walvisschepen uit¬
voeren, is onjuist. De schrijver had uit publikaties
kunnen weten dat dit eiland in het tijdvak van zijn
onderzoek jaarlijks een niet gering aantal bevelheb¬
bers voor onze walvisvloot leverde.
De oorzaak van dit alles is dat er slechts een steekproef
werd gedaan uit de belangrijkste verzameling mon¬
sterrollen, namelijk die uit het Amsterdamse gemeen¬
tearchief. Doordat de bevelhebbers ter walvisvaart uit
bij voorbeeld Den Helder, dat in de achttiende eeuw
het belangrijkste commandeursbastion voor onze arc¬
tische vaart was, ook een zeer gewichtige rol speelden
buiten de Amstelstad bij onder andere Zaanse, Rijper
en Jisper rederijen, viel het grote aantal Helderse
schepelingen die onder deze ‘eigen’ bevelhebbers uit¬
voeren, niet op. Den Helder wordt door Leinenga in
dit verband zelfs niet eens genoemd. Daarentegen ver¬
meldt hij wel De Rijp, dat in de achttiende eeuw van
veel minder belang was voor de equipering op de arc¬
tische vaart. Van het enige jaar, 1789, waarover een
verantwoord representatief aantal monsterrollen van
uitgevaren Nederlandse walvisschepen in Amsterdam
voorhanden is, namelijk 43 van de 59 uitgezeilde
Groenlandvaarders en 6 van de 8 naar Straat Davis
vertrokken schepen, heeft Leinenga geen gebruik
gemaakt. Dit jaar had een prachtige aanvulling kun¬
nen geven op de schattingen van de aantallen schepe¬
lingen uit de verschillende domicilies tijdens de laat¬
ste periode van onze achttiende-eeuwse walvisvaart.
In dit verband zou het niet overbodig zijn geweest als
Leinenga eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten
over commandeursdomicilies had benut. Omdat bij
voorbeeld van Terschelling ‘weinig namen’ werden
gevonden, in tegenstelling tot Texel en Ameland, ont¬
staat de indruk dat het eiland voor de arctische uitrus¬
tingen van gering belang was. Maar alleen al het feit
dat er in de achttiende eeuw rond 115 bevelhebbers
van Terschelling (Ameland 135 en Texel 73) veelal
meerdere jaren naar de arctische wateren voeren en
Terschelling samen met Ameland het belangrijkste
commandeursdomicilie voor de Straat Davisvaart

was, toont aan dat eerstgenoemd eiland wel degelijk
voor de equipering van walvisschepen van betekenis
was. Bij iedere Terschellinger commandeur voeren
immers volgens de aanwezige monsterrollen acht tot
elf eilandgenoten.
Leinenga poneert ten slotte in zijn tweede stelling dat
de neergang van de Nederlandse ruilhandel op de
Groenlandse westkust rond 1735 niet te wijten was
aan het grote aantal deelnemende schepen, maar aan
de grote sterfte onder de Groenlandse bevolking, ver¬
oorzaakt door pokkenepidemieën. Deze these is dis¬
cutabel. Reeds omstreeks 1719 waren de winsten bij
de ruilhandel sterk gedaald, doordat er te veel hande¬
laren kwamen. Het profijt was nog slechts een kwart
van dat rond 1706, zoals men kan vinden in de
Beschrijving van de Straat Davids door Lourens Fijkesz. Haan (Amsterdam, 1720). Het gevolg was dat de
ruilhandelaren zich toen meer gingen toeleggen op het
zelf vangen van walvissen in plaats van het spek te rui¬
len. Schippers werden commandeurs. Een aantal bleef
echter toch de ruilhandel als belangrijkste activiteit
trouw. Tot 1737 is deze commercie door de Denen, die
de soevereiniteit over Groenland claimden, onge¬
moeid gelaten. In dat jaar werd echter door hen het
fregat De Blaauwe Reijger naar de Straat gestuurd om
vreemde handelaren te weren. Ook in 1738 en 1739
werd onze commercie ernstig bemoeilijkt. De Denen
eisten de handel voor zich alleen op. Indien pokken¬
epidemieën al een rol hebben gespeeld bij de defini¬
tieve neergang ‘omstreeks 1735’ van onze ruilhandel,
dan mag zeker ook deze Deense bescherming van de
eigen commercie niet worden vergeten.
Genoemde kanttekeningen doen overigens niets af
aan het gewicht van deze publikatie. Leinenga heeft
de belangstellenden voor de arctische walvisvangst
aan zich verplicht met een boekwerk dat veel waarde¬
ring verdient.
R Dekker

W.F.J. Mörzer Bruyns, The cross-staff. History and
development of a navigational instrument (Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum
en het Rijksmuseum Nederlands Scheepvaartmuse¬
um: Walburg Pers, Zutphen, 1994, 128 p., ill., ISBN
90-6011-907-X).
Dit fraai uitgevoerde boek bestaat grotendeels uit een
internationale checklist van de bewaard gebleven vijf¬
ennegentig gesigneerde exemplaren van zeventiendeen achttiende-eeuwse graadstokken, in het Neder¬
lands vroeger ook wel ‘Baculus Jacob’ genoemd, in
het Engels ‘cross-staff. Daarvan werden tachtig
exemplaren door de auteur (hoofd-conservator van
het Rijksmuseum ‘Nederlands Scheepvaartmuseum’)
in een periode van achttien jaren bestudeerd en in de
checklist van dit boek nauwkeurig beschreven. Hoe¬
wel dit instrument al sedert de eerste helft van de zes-
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tiende eeuw in binnen- en buitenlandse stuurmansleerboeken wordt beschreven, werd het kwantitatieve
aspect van de vervaardiging en het gebruik nog nooit
onderzocht. Vroegere auteurs van de boeken over
navigatie-instrumenten hebben de ‘cross-staff’ aan de
hand van enkele, binnen hun bereik liggende exem¬
plaren beschreven.
Mörzer Bruyns verschaft ons in de appendix van zijn
boek voor het eerst inzicht in aantal, soort en prijs, en
noteert bij elk exemplaar de staat waarin het instru¬
ment verkeert, waarbij blijkt dat het zelden compleet
is.
In vergelijking met een ander oud navigatie-instrument, het zee-astrolabium, waarvan David Waters er
éénentwintig noteerde (zie: ‘The sea- or mariners ast¬
rolabe’ in: Revista da Universidade de Coimbra XV,
1966), blijkt het dat er veel exemplaren van de ‘crossstaff’ bewaard gebleven zijn, wat men niet van een
achttiende-eeuws houten instrument verwachten zou.
Het aantal van vijfennegentig komt vrij goed overeen
met een telling van navigatie-instrumenten in boedel¬
beschrijvingen uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw, gepubliceerd doorC.A. Davids in 1986. Kwan¬
titatieve aspecten van de geschiedenis van de graad¬
boog worden behandeld in het hoofdstuk ‘Production
and diffusion of the cross-staff’ en in de appendices II
en III, die respectievelijk de winkelprijs in de jaren
1576-1804 en de door de VOC gekochte aantallen
bevatten.
Kenmerk van de navigatie in vroeger eeuwen is de
eenvoud van de hulpmiddelen: het dieplood, de log en
de graadstok (‘cross-staff ’). In een museum zien leken
soms de smalle latten van de graadstok voor het
geraamte van een vlieger aan. In het kompas daaren¬
tegen ziet de museumbezoeker direct dat het een
betrouwbare gids voor onderweg is, ofschoon het
gedrag van de magneetnaald, al is dat consequent,
voor hem mysterieus blijft. Geen van alle - dieplood,
log, graadstok en kompas - zullen de bezoekers die
zich tussen de scheepsmodellen en geschilderde zee¬
slagen bewegen, door hun uiterlijk kunnen impone¬
ren. Door deze aan de graadstok gewijde publikatie
echter wordt dit aller-eenvoudigste navigatie-instrument op het niveau van onmisbaarheid getild.
Het boek vertoont alle aspecten die zowel leken als
deskundigen kunnen interesseren bij het beschouwen
van één der minst spectaculaire onder de navigatieinstrumenten: het is helder geschreven en perfect geïl¬
lustreerd en door een zinvolle onderverdeling in
hoofdstukken tevens zeer functioneel. Een hoofdstuk
van vijf bladzijden over de geschiedenis van zee¬
vaartkundige instrumenten vormt de inleiding op het
relevante onderwerp: de historiografie en haar bron¬
nen van de graadboog. Er mag niet verzuimd worden
de illustraties te roemen. Juist bij zo’n kort hoofdstuk
als het bovengenoemde is het moeilijk de beste illus¬
traties te vinden. Daarin is de maker van dit boek

160

gelukkig geslaagd. Zie de vijf illustraties op de vijf
bladzijden tekst van dit hoofdstuk over de geschiede¬
nis van de zeevaartkundige instrumenten.
De hoofdstukken over de geschiedenis van de instru¬
menten laten duidelijk de beperkingen zien die de
schrijver zich heeft opgelegd: dit boek wil allesbehal¬
ve een tweede Giinther zijn (een Duits standaardwerk,
honderd jaar geleden uitgegeven). De aandacht die de
wetenschap in de afgelopen eeuw aan de graadboog
heeft geschonken, komt duidelijk tot uitdrukking in
het bovengenoemde hoofdstuk, dat op een waardige
wijze afgesloten wordt met het vermelden van de bei¬
de onovertroffen standaardwerken van respectievelijk
Waters en Davids.
Vervolgens worden in het hoofdstuk ‘Introducing the
cross-staff’ de graadboogconstructie met haar varian¬
ten en de nauwkeurigheid van het aanbrengen van de
graadverdeling op de stok behandeld en is een hoofd¬
stuk ‘Production and diffusion of the cross-staff’ over
de fabricage en de verspreiding van het instrument
onder de stuurlieden. Daarin wordt het boek van
Davids gevolgd, dat het overheersende gebruik van de
graadboog op Nederlandse schepen beschrijft. In het
laatste en langste hoofdstuk bespreekt de auteur zeer
gedetailleerd de graadverdelingen en de maten op de
stok, de vorm van de kruisen en het materiaal dat voor
de fabricage gebruikt werd. Aan dit boek had nog toe¬
gevoegd kunnen worden: een hoofdstuk over de
nauwkeurigheid van het observeren met de graadboog
en de resultaten van het bestek maken (hetgeen niet
identiek is aan de nauwkeurigheid waarmee de graad¬
verdelingen op de stok zijn aangebracht).
Bij het laatste hoofdstuk behoren de appendices IV tot
en met VII, tabellen waarin respectievelijk de maten
van de instrumenten en de daarop aangebrachte num¬
mers en firma-merken worden vermeld. Te zamen
vormen deze tabellen een indrukwekkend pakket met
informatie ten dienste van identificatie en voortgezet
onderzoek naar nog niet in het boek vermelde instru¬
menten. Eenzelfde kwalificatie is van toepassing op
het hoofdstuk met het overzicht van de literatuur die
in de loop der jaren over de graadboog verschenen is.
Daarin vinden we zowel de contemporaine (zestiende
tot en met achttiende eeuw), als de moderne, secun¬
daire publikaties.
Dit boek biedt veel meer dan de uitvoering als museumgids suggereert. Indachtig aan de hiervóór vermel¬
de incubatietijd van achttien jaren verdient de auteur
algemene hulde voor dit in meerdere opzichten vol¬
dragen produkt.
C. Koeman

G.C. Molewijk (ed.), 't Verwaerloosde Formosa of
waerachtig verhael, hoedanigh door de verwaerloosing der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant
Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende Zee-

mover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden (Werken uitgegeven door de
Linschoten-Vereeniging XC; Zutphen: De Walburg
Pers, 1991, 243 p„ ill., krt., ISBN 90-6011-711-5).
De geschiedenis van de bijna veertig jaar, van 1624 tot
1662, durende Nederlandse aanwezigheid op Formo¬
sa, het huidige Taiwan, is een intrigerend onderwerp
dat nog steeds op een grondige bestudering wacht,
aldus merkt sinoloog L. Blussé op in het hoofdstuk
over Formosa in zijn Tribuut aan China. G.C. Mole¬
wijk heeft dit waarschijnlijk ook gedacht en besloot
de tekst van 't Verwaerloosde Formosa, in 1675 onder
het pseudoniem C.E.S. verschenen, uit te geven. Op
zichzelf is dat initiatief toe te juichen. De inhoud van
de tekst is zeker de moeite waard en biedt veel infor¬
matie over de Nederlandse aanwezigheid op het
eiland.
De 22 pagina’s tellende inleiding met welgeteld 26
noten heeft iemand ooit ‘gezellig’ genoemd. Grondig
onderzoek heeft hier in ieder geval niet aan ten grond¬
slag gelegen. De auteur is niet veel verder gekomen
dan het in eigen woorden weergeven van het voor¬
noemde hoofdstuk uit Tribuut aan China. Nieuwe
inzichten over het hoe en waarom van de Verenigde
Oostindische Compagnie (VOC) op Formosa worden
niet gegeven. Deze inleiding is een deel van de Wer¬
ken van de Linschoten-Vereeniging onwaardig en
kunnen we beter maar overslaan.
De tekst van het manuscript is aanmerkelijk beter, maar
kan niet los worden gezien van de context. Tijdens het
bestuur van gouverneur Frederick Coyet ging het
eiland in 1662 na een beleg van negen maanden van het
fort Zeelandia door de zeerover/admiraal Zheng
Chenggong (alias Coxinga) voor de compagnie verlo¬
ren. Voor het Nederlands gezag in Azië was dat duide¬
lijk gezichtsverlies. Een zondebok werd snel gevonden:
Coyet werd voor eeuwig naar de Banda-eilanden ver¬
bannen. Door de persoonlijke tussenkomst van stad¬
houder Willem III mocht hij na zeven jaar ballingschap
in 1674 naar patria terugkeren.
Nog geen jaar na de terugkeer van Coyet verscheen
het boekje 't Verwaerloosde Formosa, waarin een
geheel andere kijk op het verlies van de eens zo flore¬
rende kolonie werd gegeven dan het officiële stand¬
punt van de compagnie. Niet de arme Coyet, maar de
slappe bestuurders in Batavia, die te laat en te weinig
hulp hadden geboden, waren de ware schuldigen van
het verlies van Formosa. Welke schrijver ging achter
de initialen C.E.S. schuil? Coyet zelf? Coyet et Socii,
Coyet en bondgenoten? Gezien de inhoud, de toon en
de bijgevoegde bewijsstukken is dit niet onwaar¬
schijnlijk.
Het voorgaande in acht genomen blijft een aardige
beschrijving van Formosa over, waarbij de nadruk op
de Chinese aanval en verovering ligt. Wil iemand
meer weten over de Nederlandse aanwezigheid op
Formosa, dan zijn er gelukkig de dagregisters van het

kasteel Zeelandia nog. Deze worden momenteel bij de
Rijks Geschiedkundige Publicatiën voor de hele
Nederlandse periode (1629-1662) uitgegeven.
Victor Enthoven

John Morrison (ed.), The age of the galley. Mediter¬
ranean oared vessels since pre-classical times (Con¬
way’s history of the ship X; London: Conway Mariti¬
me Press 1995, 256 p„ ill., ISBN 0-85177-554-3).
Vanaf de twaalfde eeuw v. Chr. tot de achttiende eeuw
van onze jaartelling beheerste de galei de Middel¬
landse Zee. Waarschijnlijk was de galei - volgens edi¬
tor John Morrison een scheepstype dat door roeikracht
werd voortbewogen en slechts zeil gebruikte indien de
weersomstandigheden in alle opzichten gunstig waren
- al veel eerder in gebruik. Op verschillende afbeel¬
dingen uit Griekenland, Klein-Azië en Egypte, waar¬
van sommige al in het derde millennium worden geda¬
teerd, zijn schepen te zien die door peddels worden
voortbewogen en gelijkenis vertonen met de schepen
die in de tijd van Homerus, de achtste eeuw v. Chr., op
vaasschilderingen zijn afgebeeld. In The age of the
galley wordt deze ontwikkeling in kaart gebracht. Een
gemakkelijke opgave was dat niet. De geschiedenis
van de ‘galley’ is met vele raadsels omgeven. Zeevaart
stond in de oude wereld nu eenmaal niet in aanzien.
Uitgebreide verhandelingen over schepen en schepe¬
lingen ontbreken dan ook. De gegevens moeten vaak
uit de meest diverse bronnen worden bijeengegaard.
Omdat bijna elke periode wel zijn speciale bronnen
kent, is het een goede gedachte geweest van de samen¬
steller van dit deel van Conway’s history of the ship
om voor elk hoofdstuk specialisten uit te nodigen, die
allen door eerdere publikaties hadden bewezen zeer
deskundig te zijn op het aan hen toegewezen deelge¬
bied.
Het resultaat van deze samenwerking is een mooi
boek geworden. Mooi vanwege de talrijke foto’s en
tekeningen, mooi vooral omdat de lezer veel, zeer veel
te weten komt over de galei. In zestien overzichtelijk
afgebakende artikelen wordt de geschiedenis van de
galei behandeld. In chronologische volgorde worden
de schepen van de Egyptenaren en de zeevolken, de
vroeg-Griekse en Phoenicische biremen, de Atheense
triremen, de multiremen uit de Hellenistische en
Romeinse tijd, de dromones van de Byzantijnen, de
galeien van de Arabieren en de galeae uit de late Mid¬
deleeuwen gepresenteerd. De auteurs geven geen dro¬
ge opsomming van de belangrijkste gegevens en
beperken zich ook niet uitsluitend tot de schepen.
Voortdurend worden vragen gesteld naar het hoe en
waarom van een ontwikkeling, en dat niet alleen in
technologische zin. Natuurlijk, de technische ontwik¬
kelingen nemen een prominente plaats in, vooral het
bouwprocédé en de roeiopstelling die geleerden eeu¬
wenlang hebben beziggehouden, maar ook andere
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aspecten komen aan bod. De verschillen in roeisysteem tussen de galeien uit de Oudheid en de Middel¬
eeuwen worden zeer goed uit de doeken gedaan. In de
Oudheid zocht men het vooral in een ontwikkeling
van monoremen (roeiers op één niveau) via biremen
(roeiers op twee niveaus) naar triremen (roeiers op
drie niveaus). In de Middeleeuwen zien we vooral
schepen die alia sensile (verschillende roeiers op één
bank, elk met een eigen roeiriem) of a scaloccio (ver¬
schillende roeiers aan één roeiriem) werden geroeid.
Ook de politieke, militaire en economische context
van de galei krijgt nadrukkelijk aandacht. In de Klas¬
sieke Oudheid werden galeien vooral voor oorlogs¬
doeleinden en voor de kleine kustvaart gebruikt; in de
Middeleeuwen speelden commerciële oogmerken
nadrukkelijker mee. Ook de sociale positie van de
manschappen die op deze schepen roeiden komt ruim¬
schoots aan bod. In de Oudheid waren het vooral bur¬
gers of bondgenoten evenals tijdens een groot deel
van de Middeleeuwen, pas in een laat stadium werden
slaven op grote schaal ingezet.
Zo is een boek tot stand gekomen waarin het ontstaan,
de ontwikkeling, functie en betekenis van de galei
goed worden verklaard. Opvallend is wel dat de Klas¬
sieke Oudheid meer pagina’s krijgt toebedeeld dan de
Middeleeuwen. Van de zestien artikelen gaan er negen
geheel over de geroeide schepen uit de Oudheid, vier
over de Middeleeuwse schepen en drie bijdragen
behandelen aspecten die in beide perioden (en ook in
de Nieuwe Tijd) van belang waren (onder andere
geografie, boothuizen, logistieke problemen). Dat de
trireme, hét oorlogsschip van de Klassieke Oudheid,
van alle galeien het uitvoerigst wordt behandeld, is
niet zo vreemd voor wie de publikaties van de samen¬
steller John Morrison heeft gevolgd. Hij heeft zich
vanaf 1940 gewijd aan het ontsluieren van de raadsels
van de trireme en heeft samen met John Coates het ini¬
tiatief genomen tot de bouw van een reconstructie op
ware grootte. Proefnemingen met deze trireme heb¬
ben vele nieuwe gegevens opgeleverd. In het boek
zijn vele foto’s van dit type schip opgenomen.
De meeste artikelen zijn goed geschreven, sommige
zelfs zeer goed, zoals het artikel van John H. Pryor
over de geografische en klimatologische omstandig¬
heden waaronder de galeien moesten varen. Maar er
zitten wel verschillen in de manier waarop de auteurs
te werk zijn gegaan. Klaarblijkelijk hebben zij geen al
te nauw omschreven opdracht gekregen. De meeste
auteurs hebben hun artikel zo geschreven dat vooral
die gegevens benadrukt worden die algemeen worden
geaccepteerd. Afwijkende meningen worden wel ver¬
meld, maar alleen ter informatie. Sommige auteurs
hebben echter de verleiding niet kunnen weerstaan
hun persoonlijke visie te beklemtonen, waardoor hun
artikel soms veel weg heeft van een wetenschappelij¬
ke discussie. Op zichzelf is dit natuurlijk wel te billij¬
ken. Er heerst nu eenmaal over vele onderdelen van
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de oude en Middeleeuwse galeien geen eenstemmig¬
heid, en de wetenschap gedijt juist door discussie.
Maar het gaat mij iets te ver, wanneer in een boek dat
toch vooral bedoeld is voor de ‘general reader’, door
een auteur standpunten worden verkondigd die door
een andere auteur impliciet, zonder verdere argumen¬
tatie, worden afgewezen. Dat is bij voorbeeld het
geval met hoofdstuk 2 en 3. In zijn mooi opgebouw¬
de artikel ‘The ancestry of the trireme’ geeft Herman
Wallinga een controversiële ontstaansgeschiedenis
van de trireme die veel verschilpunten heeft met wat
door John Morrison in zijn even leesbare bijdrage
‘The trireme’ wordt geschreven. Dat Morrison in zijn
hoedanigheid van editor niet gelukkig was met deze
situatie (het hier gegeven voorbeeld is niet het enige),
blijkt wel uit het feit dat hij in zijn ‘introduction’ (pp.
7-9) de lezer er alvast op wijst dat in sommige artike¬
len onorthodoxe standpunten worden ingenomen die
afwijken van wat in andere artikelen wordt beweerd.
Maar dit is slechts een klein punt van kritiek op een
boek dat het verdient door ieder die in de geschiede¬
nis van de galei is geïnteresseerd, gelezen te worden.
F.J.A.M. Meijer

B. Oosterwijk, De zee was onstuimig... Fragmenten
uit de historie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche
Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen
1824-1991 (Stichting Historische Publicaties Roterodanum, Grote Reeks 52; Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 1994, 192 p„ ill, ISBN 90-6707-334-2); M.
Spaans, De ‘Noord’. De geschiedenis van de Konink¬
lijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990 (Amsterdam: De Bataafsche
Leeuw, 1993, 158 p„ ill., ISBN 90-6707-322-9).
Tot in de negentiende eeuw was een schipbreukeling
afhankelijk van de hulp van de plaatselijke bevolking.
Meestal kon deze door het ontbreken van de noodza¬
kelijke hulpmiddelen weinig uitrichten. Incidenteel
werden er desondanks stoutmoedige reddingen ver¬
richt. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan
de activiteiten van de Vlissinger Frans Naerebout
(1749-1818). Ook pleitte de in 1767 opgerichte
Amsterdamse Maatschappij tot Behoudenis van
Drenckelingen in woord en geschrift ijverig voor een
goede behandeling van te water geraakte personen.
Vanaf 1824 had Nederland een georganiseerd reddingswezen. In dat jaar werden namelijk twee parti¬
culiere reddingsmaatschappijen opgericht, de Noord¬
en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij en de
Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van
Schipbreukelingen. Aanleiding tot hun ontstaan was
de ramp na de stranding van het Nederlandse fregat
De Vreede op 14 oktober 1824 voor de kust van Huis¬
duinen. Nadat de Huisduinse redders met een kleine
sloep de meeste opvarenden hadden weten te redden,
verloren zij bijna allen het leven bij een derde tocht.

Geschokt besloten daarop de Amsterdamse koopman
Barend van Spreekens en andere notabelen geld in te
zamelen voor de vestiging van een reddingsmaatschappij: op 11 november werd de Noord- en ZuidHollandsche Redding-Maatschappij opgericht. Ver¬
ontwaardigd over het feit dat zij niet bij dit initiatief
werden betrokken, begonnen de Rotterdammers op 20
november 1824 de Zuid-Hollandsche Maatschappij
tot Redding van Schipbreukelingen. Meer dan 160
jaar zou het station Terheijde de grens tussen hun
werkgebieden vormen.
Maritiem journalist Bram Oosterwijk wijst in zijn
boek De zee was onstuimig... Fragmenten uit de his¬
torie van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maat¬
schappij tot Redding van Schipbreukelingen 18241991 op de belangrijke rol die de Rotterdamse koop¬
man en reder Willem van Houten speelde bij de wor¬
ding van de Zuidhollandse reddingsmaatschappij. Als
zoon van een loods en geïnteresseerd in alles wat de
scheepvaart betrof, had hij een houten model van een
reddingsboot gemaakt en dat in mei 1824 aan koning
Willem I aangeboden. De eerste reddingsboten waren
ontwerpen op basis van Van Houtens model.
De ontstaansgeschiedenis van de ‘Noord’ wordt door
de historica M. Spaans in enkele bladzijden beschre¬
ven om daarna het verhaal vanaf 1924 te vervolgen.
Blijkbaar was er aan De Reddingboot 1824-1924,
honderd jaar reddingswerk, gedenkboek van de
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij
(Amsterdam, [1924]) van H.G.J. Uilkens en W.L.D.
van den Brink niets meer toe te voegen.
Doel van de reddingsmaatschappijen was het spoedig
beschikbaar stellen van deugdelijk materieel, waar¬
mee vanuit de diverse stations hulp kon worden gebo¬
den. Tot de vaste inventaris van elk reddingsstation
behoorden onder meer de lijnwerp- en wippertoestellen waarmee een verbinding tot stand kon worden
gebracht tussen een vastgeraakt schip en de wal of tus¬
sen twee schepen onderling. Beide auteurs besteden
veel aandacht aan de technische ontwikkelingen van
de reddingsboten. In tegenstelling tot de ‘Zuid’ die
vanaf 1895 een reddingsboot onder stoom op Hoek
van Holland stationeerde, had de ‘Noord’ het tijdro¬
vende gereedmaken van een stoomboot steeds als een
te groot bezwaar beschouwd. In 1907 werd daar geko¬
zen voor de toepassing van de verbrandingsmotor.
Deze motorreddingsboten bleken in de praktijk een
groot succes. Vijfjaar later zou de Rotterdamse maat¬
schappij die weg eveneens volgen. Verdere verbete¬
ringen in de scheepsbouw leidden in 1927 tot een zelfrichtende motorreddingsboot. In 1922 was bij de
‘Noord’ de eerste motorstrandreddingsboot op Texel
in gebruik genomen. De van oudsher gebruikte roeireddingsboten en vletten zouden geleidelijk aan wor¬
den vervangen. Roeireddingsboten werden ook steeds
minder door paarden gelanceerd, maar met behulp
van tractoren in zee gebracht. Niet alle nieuwigheden

kenden evenveel succes. Zo had de uit Groot-Brittannië overgewaaide vinding olie op golven te storten
teneinde de zee te kalmeren en zodoende veiliger te
varen geen merkbaar effect voor de reddingsboot.
De bemanning van reddingsboten bestond voor een
groot deel uit vrijwilligers. Van de roeireddingsboot
was de schipper de enige die een vaste aanstelling had.
Bij de motorreddingsboten werd de vaste bemanning
gevormd door de schipper, de machinist en soms een
stuurman. De vrijwilligers ontvingen premies voor
het deelnemen aan reddingstochten en als oefengeld.
Als beloning voor bijzondere reddingen ontvingen zij
medailles en andere herinneringen. Steeds beter
beschermende kleding werd geïntroduceerd. Verder
zij er nog op gewezen dat de ontwikkeling van de
communicatietechniek de efficiëntie en de veiligheid
van de bemanning van de reddingsboten aanzienlijk
vergrootte.
In de Tweede Wereldoorlog gingen de activiteiten van
de reddingsmaatschappijen gewoon door. Noodzakelij¬
ke reddingen dienden dan ook te worden uitgevoerd
zonder onderscheid naar nationaliteit. De reddingsbo¬
ten vielen onder artikel 5 van het Verdrag van Genève
en werden derhalve beschouwd als particuliere hospitaalschepen onder bescherming van de Rode Kruis¬
vlag. Maar deze maatregel kon toch niet voorkomen dat
de schippers soms door Duitse militairen werden
gedwongen tot onrechtmatige oorlogshandelingen,
zoals onder bedreiging van een vuurwapen een Duits
onderzeebootje op sleeptouw moeten nemen (Spaans,
45). Na het einde van de oorlog kostte het beide maat¬
schappijen enige moeite de materiële en financiële
schade te boven te komen. Zo was er een boot van de
‘Noord’ verdwenen, toen vier studenten met een Scheveningse motorreddingsboot in mei 1940 42 voorna¬
melijk joodse vluchtelingen veilig naar Engeland
brachten. Ook de ‘Zuid’ verloor op vergelijkbare wijze
materieel. In november 1941 zag namelijk een groepje
Nederlanders, met belangrijke informatie over de te
bouwen IJssellinie, kans met een reddingsvlet vanuit
Hoek van Holland naar Engeland te ontsnappen.
In de jaren zestig en zeventig verschoof het werkter¬
rein van de reddingsmaatschappijen van gestrande en
aangevaren schepen naar vooral sportvissers, beman¬
ningen van zeiljachten, afgedreven zwemmers en
surfers. De twee maatschappijen hebben zich in de
loop der jaren ontwikkeld tot uitstekend functione¬
rende organisaties met werknemers die steeds paraat
zijn schipbreukelingen in veiligheid te brengen. Hier¬
bij kon vanaf de jaren vijftig ook een beroep worden
gedaan op de helikopters van de Koninklijke Marine.
Op 23 mei 1991 kwam een fusie tot stand. Net als haar
voorgangers is de nieuwe Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij overwegend afhankelijk van
vrijwillige bijdragen, (grote) giften en scheepsbijdragen. In dat verband is het opmerkelijk dat in beide
boeken geen secretariaatsadres wordt vermeld.
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De ongeannoteerde publikaties worden afgesloten
met bijlagen. Hierin is onder andere informatie te vin¬
den over de boten, de stations en over de omgekomen
redders. Vele en fraaie foto’s verluchten de tekst.
Daarnaast zijn er wel enige kritische opmerkingen te
maken. De door Oosterwijk en Spaans geschreven
gedenkboeken bevatten veel momentopnamen en
impressies. Vooral Spaans heeft weinig structuur in de
tekst aangebracht. De enige lijn die daarin te ontdek¬
ken valt, is die van de ontwikkeling van de reddings¬
vloot. Oosterwijk toont meer interesse voor de red¬
dingsacties. Zo worden bij voorbeeld de strandingen
van de Berlin (1907), de Meerdrecht (1921), de Soerakarta (1925), de Valka (1929), de Aslög (1949), de
Faustus (1950) en de Stardust (1976) uitgebreid
beschreven. Natuurlijk dwingen de moedige acties
van de redders en het werk van de particuliere reddingsmaatschappijen respect af, maar de onderzoeker
zou zeker gebaat zijn geweest bij meer achtergrond¬
informatie bij die heldenverhalen. Er is weinig aan¬
dacht voor de bemanning op de reddingsboten, de
gang van zaken aan boord en de verhouding tussen
directie en werknemers. Ook ontbreken in beide boe¬
ken tabellen met per jaar uitgevoerde reddingspogin¬
gen en geredde schipbreukelingen. Oosterwijk heeft
het zelfs niet nodig gevonden een lijst van geraad¬
pleegde literatuur en bronnen op te nemen. Al ver¬
meldt de flaptekst wel dat hij heeft geput uit het maatschappij-archief en uit tal van andere bronnen. De
vraag blijft echter welke.
M. de Keuning

Tobias R. Philbin, The lure of Neptune. GermanSoviet naval collaboration and ambitions, 1919-1941
(Columbia, S.C.: University of South Carolina Press,
1994, 192 p.).
Dat de landstrijdkrachten binnen de ‘Reichswehr’ na
de Eerste Wereldoorlog nauw hebben samengewerkt
met het Rode Leger vormt een goed gedocumenteerd
gegeven. Over deze samenwerking die beide partijen
tot voordeel heeft gestrekt en na 1933 werd voortge¬
zet, zij het op sterk verlaagd niveau, zijn reeds vele
studies verschenen. Ook de marine-afdeling van de
‘Reichswehr’ stelde echter belang in samenwerking
met de Sowjetunie. Tot aan het begin van operatie
‘Barbarossa’ heeft zij aan deze samenwerking een bij¬
drage geleverd, ook al bleef haar houding jegens de
nieuwe communistische staat aanmerkelijk koeler dan
die van het Duitse leger. Mochten sommige hoge
Duitse legerofficieren wel eens met de gedachte van
een politieke schikking met de Sowjetunie spelen, dit
denkbeeld was de Duitse marineleiding volkomen
vreemd. Wat dit betreft, sloot de Duitse marine nau¬
wer aan bij de latere Nazi-lijn. Haar stond dan ook een
louter instrumentele benadering van de samenwer¬
king voor ogen.
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Beide marines maakten overigens na 1918 moeilijke
tijden door. Delen van de Sowjetmarine kwamen in
Kronstadt in opstand tegen de wijze waarop de Bol¬
sjewisten hun macht meenden te moeten behouden.
Kort daarvoor had in Duitsland een deel van de mari¬
ne de ‘Kapp-putsch’ gesteund. Beide organisaties
ondergingen nu zuiveringen, waarbij de Duitse para¬
chutisten er in vergelijking met de Sowjet-opstandelingen genadig vanaf kwamen. Eerst na enige tijd
kwamen beide marines weer aan strikt operationele
zaken toe. In het kielzog van hun collega’s van de
landstrijdkrachten legden nu ook Duitse en Sowjetmarineofficieren snel contact. Voorlopig evenwel lie¬
pen de betrekkingen nog tamelijk stroef. De Russen
verdachten hun Duitse collega’s van pro-Britse nei¬
gingen, terwijl de Duitse marine via allerlei contacten
met Nederland (Nevesbu), Finland en Spanje, de
Sowjetunie niet nodig had voor de vervulling van haar
(voorlopig nog bescheiden) onderzeebootwensen.
Een wat betere verstandhouding kwam eerst in de
jaren dertig tot stand. Beide organisaties kregen toen
dan ook de ruimte ambitieuze nieuwbouwplannen te
ontwikkelen en in termen van meer offensieve scena¬
rio’s te denken. Vooral de Sowjets koesterden groot¬
scheepse plannen, waarbij zij op technische en mate¬
riële steun van Duitse zijde rekenden. Zeker was dit
het geval, toen enkele andere Westerse landen Rus¬
land deze gebieden weigerden te verlenen. De Duitse
marine had op deze gebieden Sowjet-hulp natuurlijk
niet nodig. Wel kon zij operationele en logistieke bij¬
stand van de Russen gebruiken voor het geval zij strijd
moest leveren tegen de Franse en Britse marines. Op
deze grondslag kreeg tegen het eind van de jaren der¬
tig de Duits-Russische samenwerking toch een wat
inniger karakter. Admiraal Raeder, goed onderlegd in
de Russische taal, zal dit karakter stellig hebben mee¬
gewogen in zijn beslissing zich in 1945 aan de Rus¬
sen en niet aan de Britten of Amerikanen over te
geven. De onderzeebootoorlog in de Atlantische Oce¬
aan, die voor de laatsten natuurlijk zwaarder woog
dan voor de Russen, zal ongetwijfeld óók een rol heb¬
ben gespeeld.
Over het algemeen toonden de Russen zich niet tevre¬
den over de kwaliteit van de door de Duitsers gele¬
verde bouwplannen en materialen. Die lieten inder¬
daad te wensen over. De conclusie moet luiden dat
lagere Duitse marine-instanties de op het hoogste
niveau genomen leveringsbesluiten trachtten te sabo¬
teren. De Duitsers hadden omgekeerd minder reden
tot klagen, ook al kregen zij lang niet in alle opzich¬
ten hun zin. Hun wensen spitsten zich toe op logistie¬
ke steun voor hun onderzeeboten en handelskruisers rechtstreeks, dan wel indirect door het gebruik van
voorzieningen die door de Sowjets ter beschikking
werden gesteld. Een voorbeeld van de eerste vorm van
bijstand was ‘Basis Nord’, een onderzeebootsteunpunt in de onmiddellijke omgeving van Moermansk.

Een voorbeeld van de tweede was de hulp die de Sow¬
jets verleenden aan de Duitse handelskruiser Kornet,
die via de noordelijke route in de Stille Oceaan
belandde om daar jacht te maken op geallieerde koop¬
vaardijschepen. Begrijpelijk gaven beide vormen van
steun aanleiding tot een aanmerkelijke verharding van
het Britse standpunt jegens de Sowjetunie.
Philbin heeft met deze keurig verzorgde en op dege¬
lijk onderzoek gebaseerde studie een leemte in onze
kennis gevuld. Zelf is hij overigens de eerste om zijn
bevindingen te relativeren. Vergeleken met de samen¬
werking tussen de Duitse en Russische legers, heeft
die tussen de beide marines veel minder om het lijf
gehad. Zelfs de afspraken die zij maakten, stelden in
de uitvoering betrekkelijk weinig voor. Daarvoor
bleek het wederzijdse wantrouwen te groot. Met de
verovering van Noorwegen en Frankrijk verdween
trouwens voor Duitsland een belangrijk deel van de
noodzaak maritieme steun aan de Sowjetunie te vra¬
gen.
G. Teitler

G. Teitler, Ambivalentie en aarzeling. Het beleid van
Nederland en Nederlands-Indië ten aanzien van hun
kustwateren, 1870 - 1962, Werken Commissie voor
Zeegeschiedenis XIX (Assen: Van Gorcum, 1994,
217 p„ ill. ISBN 90-232-2968-1).
De marine-historicus Teitler beoogt het beleid te
beschrijven van Nederland ten aanzien van zijn kust¬
wateren in het internationaal krachtenveld. Centrale
vraag is daarbij: heeft Nederland terzake ‘geen con¬
sistent beleid kunnen en willen voeren?’. Auteur stelt
dit laatste gelijk aan ‘ambivalentie en aarzeling’ (p. 7)
en geeft zijn boek deze titel mee.
Het boek bevat in dertien hoofdstukken studies over
allerlei onderwerpen betreffende de kustwateren van
Nederland, Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Alle
hoofdstukken hebben een inleiding waarin auteur de
daarna beschreven gebeurtenissen in een kader
plaatst. Soms zijn dat in feite conclusies vooraf (bij
voorbeeld op p. 202). De hoofdstukken vormen geen
doorlopend verhaal.
In de inleiding wordt het beleid ten aanzien van de
kustwateren gezet in de sleutel van het verzet van
Groot-Brittannië tegen de toenemende betekenis van
het marum clausum. Dat land is voor de Nederlandse
en Indische beleidsmakers steeds op de achtergrond
aanwezig, aldus auteur (p. 8). Men kan zich echter
afvragen of bedoelde sleutel niet eerder het ‘Calimero’-gevoel had moeten zijn. Wat met name in het stuk
over de periode tot de Tweede Wereldoorlog wordt
gemist, is begrip voor de positie van Nederland als
neutraal land tussen (potentieel) oorlogvoerende
naties. De neutrale staat heeft immers altijd met min¬
stens twee (potentiële) oorlogvoerenden te maken,
tegenover wie hij gelijkelijk door het neutraliteits-

recht gebonden is. Die positie van Nederland ten
opzichte van oa Engeland, Duitsland en Japan wordt
door het gekozen uitgangspunt onderbelicht. Niette¬
min geeft het met vele citaten gelardeerde verslag van
de in de archieven aangetroffen stof een soms ont¬
hutsende kijk in de keuken waar het beleid voor de
kustwateren werd voorgekookt. Beleid? Mij dunkt dat
het boek voornamelijk gaat over beleidsvoorberei¬
ding. Het uiteindelijke resultaat van het interdeparte¬
mentaal en -gouvernementeel overleg komt veelal
niet uit de verf. Illustratief daarvoor is hoofdstuk
‘Stopseinen en schoten voor de boeg, 1936-1940’.
Voor de liefhebber zijn de ter zake door beleidsvoorbereiders en -bepalers verkondigde meningen en
opvattingen boeiende kost. Toch blijft hij na de maal¬
tijd met een vraag zitten: wat was nu het resultaat van
dit oeverloos ambtelijk geredekavel? Met andere
woorden: wat was nu de daadwerkelijk vastgestelde
beleidslijn? Welke instructie kreeg de uitvoerder daar¬
van, bij voorbeeld de commandant van een oorlogs¬
schip? Helaas wordt dit de lezer onthouden. Hij krijgt
slechts een mogelijkheid voorgeschoteld (p. 163). Bij
raadpleging van ‘de instructie voor de commandant
van een visserijpolitiekruiser (1937 met aanvullin¬
gen)’ vindt men - ondanks het jarenlang op Koninkrijksniveau gevoerde overleg - voor degene die
ter plekke moet beslissen, een navrant aandoend
advies: ‘nauwlettende overweging’ van zijn volken¬
rechtelijke bevoegdheden. Nog vager is de regel in het
‘Voorschrift commanderende officieren 1938’: ‘de
commandant handhaaft te allen tijde en overal de eer
van de vlag’. Het depouilleren van archieven op een
bepaald onderwerp verschaft niet altijd een compleet
beeld. Zo ontbreekt bij voorbeeld in het verslag over
de Indonesische Archipel Declaratie van 13 december
1957 (p. 206) - als schakel naar de hardere opstelling
van Indonesië jegens Nederland - het geruchtmaken¬
de optreden van Hr.Ms. Drenthe tegen het ss Kasimbar. Als gevolg van deze affaire kreeg in het najaar
van 1959 Hr.Ms. Snellius opdracht ruim ten zuiden
van Java naar het toenmalige Nederlands Nieuw-Gui¬
nea te varen (vergelijk echter p. 207).
Toch heb ik genoten van de opvattingen, meningen en
voorstellen die de auteur over verschillende zeerech¬
telijke onderwerpen boven water heeft gehaald. De
lezer die niet over een volkenrechtelijke achtergrond
beschikt, zal echter moeite hebben het kaf van het
koren te scheiden. Vooral nu hij daarbij niet kan koer¬
sen op het kompas van de in het personenregister
gehanteerde classificaties. Voorzichtig gesteld, denk
ik dat een jurist het boek niet gauw tot stand zou heb¬
ben gebracht. Deze zou minder de verslaglegging en
meer de analyse en nuance hebben gezocht. Hij zou
ook de toenemende juridische specialisatie van het
zeerecht hebben gesignaleerd en het feit dat dit ten
koste van de inbreng van de marineofficier-dekzwabber ging. Het is spijtig dat Teitler de archieven omtrent
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de kustwateren in Europa na de Tweede Wereldoorlog
niet heeft geëxcerpeerd. Immers, in deze periode ver¬
anderde het voorheen neutrale Nederland in een trouw
lid van de NAVO. Dit leidde in de praktijk onder meer
tot afwijkingen van de officiële regeling inzake de
toelating van vreemde oorlogsschepen. Toen ook
werd door verbeterde communicatie en invoering van
regels voor operationeel gedrag minder speelruimte
aan het optreden van commandanten gelaten (verge¬
lijk p. 163, noot 10). En wat te denken van de ont¬
wikkelingen rond de Wielingen, Eems en dergelijke
meer? De archieven terzake laten zich lezen als het
boek van Teitler: boeiend. Teitler heeft kennelijk de
gave in korte tijd de door hem aangetroffen stof te
kunnen opnemen en daarover snel, in zeer vlotte stijl
een goed leesbaar verhaal te schrijven. Dat bergt wel
het gevaar in zich dat personen en situaties wel eens
wat ongenuanceerd worden geschetst. Het boek geeft
niet geheel wat de ondertitel belooft. De hoofdtitel is
echter wel een goede karakterisering van de gevoelens
van deze recensent ten opzichte van wat in deze stu¬
die daadwerkelijk wordt geboden.
S.W.P.C. Braunius

C. de Voogd, De neergang van de scheepsbouw en
andere industriële bedrijfstakken (Vlaardingen: De
Boer/De Ruiter, 1993, 276 p.) (ook verschenen als
proefschrift Erasmusuniversiteit Rotterdam).
Halverwege de jaren negentig heeft de Nederlandse
scheepsbouw weer een relatief sterke marktpositie.
Dat is de mening van het gezaghebbende maritieme
instituut Lloyd’s. De Nederlandse werven, die over¬
wegend gespecialiseerde kleinere schepen bouwen,
opereren efficiënt en houden daarmee de kosten in de
hand. Voor ingewijden bevat Lloyd's analyse weinig
nieuws. Dat ligt misschien anders voor buitenstaan¬
ders die alleen nog een band hebben met het maritie¬
me verleden, toen trotse scheepsbouwers als Verolme
hun imposante tankers te water lieten. Gezien de
ellende die de scheepsbouw vanaf het midden van de
jaren zestig doormaakte, getuigt het van doorzetting
van de bedrijfstak dat in dit land nog schepen worden
gemaakt. De teloorgang van de grote scheepsbouw
heeft natuurlijk grote invloed gehad op de positie van
de kleinere scheepsbouw. Als een bedrijfstak geen
perspectief meer heeft, dan is het vaak verstandiger de
structurele neergang als een gegeven te ervaren en
verder te zorgen dat de uittreding zo beheerst moge¬
lijk verloopt. Dat lijkt de belangrijkste boodschap te
zijn, die De Voogd de lezer in zijn vergelijkende stu¬
die voorhoudt.
In het eerste deel van zijn boek laat De Voogd nog
eens zien op welke chaotische wijze de grote scheeps¬
bouw in Nederland aan zijn einde kwam. De Voogd
brengt weer in herinnering hoe de parlementaire
enquête-commissie RSV het falende management aan
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de kaak stelde. Televisieminnend Nederland kreeg
een prachtige gelegenheid over de schouders van de
commissie mee te kijken. De Voogd kent het verhaal
zeer goed; hij heeft het van nabij meegemaakt,
ofschoon hij geen hoofdrol speelde. Zijn betrokken¬
heid blijkt echter zelden. Soms geeft hij een eigen
impressie. Het is jammer dat hij dat niet vaker doet,
omdat dergelijke bespiegelingen het bedrijfshistorisch verslag kunnen verlevendigen. Misschien
wreekt zich hier dat aan het boek een dissertatie ten
grondslag heeft gelegen, waardoor persoonlijke
impressies de wetenschappelijke aanpak niet in de
weg mochten staan. Dat kan bijna de reden niet zijn,
want De Voogd hanteert de eisen van de wetenschap¬
pelijke verantwoording op soepele wijze. Het noten¬
apparaat is niet fraai en zijn literatuurlijst ontbeert een
logische presentatie. De auteur maakt veelvuldig
gebruik van interviews. Dat is op zichzelf natuurlijk
geen bezwaar, maar voor de lezer wordt niet duidelijk
of de inhoud van de interviews kan worden gecontro¬
leerd.
De Voogd is milder over de RSV-bestuurders dan de
commissie. Zij worden niet zonder meer aan de
schandpaal genageld. Geen enkele bestuurder had het
debacle kunnen voorkomen. Tot deze conclusie komt
hij door voor de hoofdrolspelers beleidsalternatieven
na te gaan. Feitelijk was er maar één mogelijk: de kou¬
de sanering. Maar, en deze vraag stelt hij zelf, was dat
wel een reële mogelijkheid? De overheid raakte op
een gegeven moment zo betrokken bij de scheeps¬
bouw dat een aftocht met opgeheven hoofd nauwe¬
lijks meer mogelijk was. De Voogd vermoedt dat de
commissie tot een genuanceerder oordeel zou zijn
gekomen, indien zij oog had gehad voor de moeilijk¬
heden waarin de buitenlandse scheepsbouw toenter¬
tijd verkeerde, en indien rekening was gehouden met
de structurele neergang in andere bedrijfstakken. Het
is prijzenswaardig dat De Voogd aan beide aandacht
besteedt. In zijn tweede deel bespreekt hij de scheepsbouwsituatie in Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek,
Zweden, Zuid-Korea en Japan. Zijn derde deel con¬
centreert zich op de neergang in een aantal niet-maritieme bedrijfstakken in binnen- en buitenland. De
Voogd geeft echter onvoldoende duidelijk aan op
grond van welke criteria hij deze bedrijfstakken heeft
geselecteerd. Duidelijk is wel dat de beschikbaarheid
van empirische gegevens de doorslag heeft gegeven.
Daarnaast komen we te weten dat de gangbare econo¬
mische theorie onvoldoende aanknopingspunten biedt
voor een vergelijking (p. 146). Maar om welke aan¬
knopingspunten het dan gaat, vermeldt De Voogd
weer niet.
Niettemin stort de auteur zich op de werken van onder
andere H.W. de Jong, M.E. Porter en zijn promotor A.
van der Zwan. Op basis van bestaande ideeën over de
neergang van bedrijfstakken, formuleert de auteur een
aantal hypothesen. De opzet van De Voogd is legi-

tiem. Hij wil inzicht hebben in de voorspelbaarheid
van een structurele neergang van bedrijfstakken in het
algemeen en welke strategieën in zo’n situatie kunnen
worden gevolgd. Omdat De Voogd overtuigd is van
het nut van een goed georganiseerde uittreding,
besteedt hij veel aandacht aan de zogenaamde uittredingsbarrières. Daarmee bedoelt hij dat het het
management bij voorbeeld ontbreekt aan inzicht in de
marktontwikkeling of dat het emotioneel niet in staat
is te besluiten de activa te liquideren, ook als de
marktperspectieven slecht zijn. Sommige hypotheses
brengen de lezer in verwarring, omdat zij nauwelijks
toetsbaar zijn. Zo schrift De Voogd bij voorbeeld: ‘De
voorspelbaarheid van een neergang hangt mede af van
de oorzaak waarvan hij het gevolg is’ (p. 151). Ik heb
de indruk dat de vage formuleringen van de hypothe¬
ses vooral voortkomen uit het feit dat de economische
theorieën die worden besproken, zelf weer zijn geba¬
seerd op case-studies.
Ondanks de kritische kanttekeningen bij het theore¬
tisch kader zijn de cases die De Voogd presenteert
interessante studies. Je zou willen dat hij de diepgang
die in het eerste deel zo centraal heeft gestaan bij de

bespreking van de scheepsbouw in Nederland, ook in
dit deel liet terugkeren. Misschien had hij zich moe¬
ten beperken tot een vergelijking van bedrijfstakken
waar de relatie met de (Nederlandse) overheid sterk
op de voorgrond stond, zoals de mijnbouw. Het is
frappant dat in tegenstelling tot de scheepsbouw de
sluiting van de mijnen redelijk beheerst verliep. Ook
bij de mijnen was sprake van een financiële afhanke¬
lijkheid van de overheid. En ook voor de afbouw van
de mijnbouw was het ministerie van Economische
Zaken de regisseur. Cruciaal was de opstelling van
werkgevers en werknemers. Het ontbrak de scheeps¬
bouwers aan eensgezindheid naar buiten toe. Het
scheepsbouwklimaat was verziekt door een flinke
dosis naijver. Naarmate de problemen toenamen, ver¬
hardde het verzet van de vakbonden. Dit staat in
tegenstelling tot de mijnwerkgevers en bonden die
spoedig tot samenwerking bereid waren. De mijnwer¬
kers hadden vertrouwen in het management van
DSM. Dat vertrouwen ontbrak te enen male bij de
bonden die betrokken waren bij RSV.
Paul van de Laar

Boekaankondigingen
Cees van Dijk en Ria Voskamp-Voestermans, Van
hoogaars tot kustwacht (Schiedam: Scriptum, 1994,
144 p„ ill., ISBN 90-71542-78-5).
De recente reorganisatie van het Nederlandse politie¬
bestel betekende tevens de opheffing van de Rijkspo¬
litie te Water als zelfstandige dienst. Dit feit was voor
de auteurs - zelf werkzaam geweest bij de RPtW - aan¬
leiding de geschiedenis van zo’n 150 jaar politiezorg
op en rond het water in kaart te brengen. Het onder¬
zoek is niet bedoeld als een wetenschappelijk histo¬
risch werk, maar als een boek ‘over en voor politie¬
mensen’. Dat is deze fraai verzorgde uitgave zeker
geworden, met veel ‘human interest’ op basis van
interviews en persoonlijke archieven van hen die er bij
waren. Tegelijk is er een goede ‘mix’ gevonden met
heel wat feitelijke informatie, het geheel op aantrek¬
kelijke wijze gebracht en royaal geïllustreerd. De
auteurs hebben gekozen voor een min of meer thema¬
tische aanpak, die gemakkelijk tot lezen noodt.
Hoofdonderwerpen zijn onder meer onze historisch
gegroeide relatie met het water, de groei in het varen¬
de takenpakket, de ontwikkeling van het materieel
(voor ‘ship-lovers’ een ‘must’), de organisatie (en de
talloze reorganisaties) en ook het personeelsaspect
(van roeiende diender tot politiespecialist op het
water). Door de gekozen opzet komen sommige ont¬
wikkelingen op meerdere plaatsen in het boek ter
sprake, zonder dat dat overigens per se storend hoeft
te zijn.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de rivier- en haven¬
politie van Rotterdam en Amsterdam, de varende dou¬
ane en de varende marechaussee - naast collega’s,
toch ook een beetje concurrenten. De feitelijke histo¬
rische informatie hierover lijkt prima, maar de onder¬
linge relaties, die ook nu nog actueel zijn, komen nau¬
welijks aan bod. Er waren spanningen in de regio’s, er
was broodnijd, er waren competentiekwesties en vast
wel cultuurverschillen. Hoe gingen partijen daar mee
om, zowel op de werkplek als op hoger niveau? Ook
in bredere zin is dat eigenlijk de enige kritische noot
bij dit boek: het is een mooie geschiedenis geworden
die alle betrokkenen goed zal doen, maar hier en daar
ademt het de sfeer van een trotse voorlichtingsbro¬
chure. Daarbij valt in dit herdenkingsjaar 1995 op dat
maar weinig informatie wordt geboden over het
gedrag van de varende politie in oorlogstijd. Die deed
gewoon haar werk, probeerde haar scheepjes te
behouden en had verder weinig met de Duitsers te
maken, is ongeveer de boodschap. Maar over de
meeste overheidsdiensten in oorlogstijd is meer
bekend geworden, zowel goede als minder goede
zaken en dus blijft een interessante vraag: hoe is er tij¬
dens de oorlog in de havens en op de Rijn eigenlijk
geschipperd? Hoe dat ook zij, het is een aangenaam
boek om te hebben.
J.W. van Borselen
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Paul Fontenoy, The sloops of the Hudson river. A his¬
torical and design survey (Mystic, Conn: Mystic
Seaport Museum, in association with the Hudson
River Maritime Museum, Kingston N.Y., 1994, 132
p„ ISBN 0-913372-1-4).
Dit boek behandelt de geschiedenis van het zeilende
binnenschip op de Hudson vanaf de komst van de
Nederlanders op Manhattan na 1621 tot en met de
neergang van de Hudson sloop in het laatste kwart van
de negentiende eeuw en het uiteindelijk verdwijnen in
het begin van de twintigste eeuw.
In de tijd van de Nederlanders leek de sloop uiteraard
sterk op de in de Nederlanden in gebruik zijnde plat¬
bodems met passagiersaccommodatie, maar geleide¬
lijk aan ontwikkelde de sloop zich tot een meer ‘centerboard-achtig’ schip dat na 1820 steeds meer uit¬
groeide tot een vrachtschip voor massagoed. Fonte¬
noy slaagt erin de vormveranderingen die de sloop
gedurende drie eeuwen onderging, tamelijk precies in
de tijd te traceren. Hij maakt daarvoor vooral gebruik
van picturale bronnen, waarvan er vele in het boek
zijn afgebeeld. Verder zijn enkele lijnenplannen van
negentiende-eeuwse sloops afgebeeld, deels authen¬
tieke, deels afgenomen van een halfmodel. De auteur
gaat uitgebreid in op de Nederlandse periode, maar
verraadt hier en daar zijn ‘boekenwijsheid’ op dit
punt. Soms glijdt hij uit over niet begrepen of ver¬
keerd vertaalde Nederlandse termen. Zo is een ‘statie’
natuurlijk geen ‘cabin’ (p. 19) en kan het zeventiendeeeuwse ‘jacht’ echt niet gebruikt worden om een
scheepstype aan te duiden, waarvan verschillende
varianten bestonden. Maar dit zijn details. Over het
geheel genomen baseert Fontenoy zijn stellingen op
controleerbaar bronnenmateriaal. Het boek is waardevol voor zowel maritieme historici als modelbouwers.
H.J.A. Dessens

K.H.L. Gerretse en J.J.A. Wijn, Driecylinders duiken
dieper (tweede aangevulde druk, 1993; Amsterdam:
Van Soeren & Co., 122 p., ill., ISBN 90-6881-027-8).
Dit is een monografie, niet met betrekking tot één
schip, maar over een serie van vier schepen van een
bijzonder type. Het ging om een Nederlands ontwerp
dat totaal nieuw was in de wereld van de onderzeebootbouw en dat door ir. M.F. Gunning in oorlogstijd
in Londen was ontwikkeld. De vóótgeschiedenis van
de ‘Onderzeeboot 1949’, zoals de driecylinderboot
officieel werd genoemd, krijgt in dit boek ruime aan¬
dacht, evenals de bouw van deze uit twee (onder)series
bestaande klasse boten.
De Dolfijn en de Zeehond werden bij de Rotterdamse
Droogdok Maatschappij gebouwd, de Potvis en
Tonijn bij Wilton-Feijenoord. Door het geweldige
bouwprogramma in de periode 1950-1960 en de daar¬
aan verbonden kosten enerzijds en het knellende
keurslijf van de begrotingen anderzijds, moest de
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Koninklijke Marine de bouw van deze vier driecylin¬
ders noodgedwongen in twee fasen uitvoeren. Acht
jaar na de kiellegging van de Dolfijn en Zeehond kon
pas met de bouw van de Potvis en Tonijn worden
begonnen. De grote verdienste van deze driecylinders
is wel dat zij ruim dertig jaar deel hebben uitgemaakt
van de operationele vloot van de Koninklijke Marine.
En daarin schuilt het bewijs dat het een goed ontwerp
is geweest. Merkwaardig is wel dat het revolutionaire
ontweip nergens ter wereld navolging heeft gekregen
en dat de Nederlandse marine ten slotte ook terug¬
keerde tot de ééncylinder boot (de Zwaardvis en 77/gerhaai, gevolgd door de Wa/ras-klasse). Maar dat
had weer te maken met het feit van de sterk verbeter¬
de lastechnieken, waardoor nieuwe en sterkere staal¬
soorten gebruikt konden worden met als resultaat gro¬
tere duikdiepte, meer ruimte binnen de drukhuid en
een eenvoudiger constructie.
In het onderhavige boek wordt de ontwikkeling van
de onderzeebootbouw vóór de driecylinders in een
twintigtal bladzijden beschreven. Het ontwerp en de
bouw van de ‘Onderzeeboot 1949’ neemt ongeveer
dertig bladzijden in beslag en een extra hoofdstuk is
gewijd aan het museumschip Tonijn dat sedert januari
1993 naast het Marinemuseum te Den Helder haar
neus pront boven het Werfkanaal naar voren steekt.
Als bijlagen treft men de van dag tot dag gevolgde
levensloop van de vier boten aan. Mede daardoor is
het boek ontegenzeggelijk een waardevol bezit voor
de in de onderzeedienst geïnteresseerde mens en is het
bovendien een handig naslagwerk. En toch mis ik iets,
namelijk gegevens die in een dergelijk naslagwerk
eigenlijk niet zouden mogen ontbreken, zoals bij
voorbeeld de uiterlijke wijzigingen die de boten tij¬
dens hun ‘leven’ hebben ondergaan. Wijzigingen die
goed zichtbaar zijn, zoals de grote dome over de pas¬
sieve sonar, eerst afgeplat, later bolrond en later weer
weggenomen, of de uitbouw aan de toren. En zo zijn
er meer dingen. Dit zijn belangrijke determinatiekenmerken met behulp waarvan foto’s vaak op datum
kunnen worden gebracht. Juist deze veranderingen
vindt men in de officiële publikaties slechts spora¬
disch. Niettemin verdient het initiatief een monogra¬
fie samen te stellen over een uit de vaart genomen
serie schepen, toch alle lof.
F. de Boer

Edward P. de Groot, Varen op de Oost. Incidenten,
rampen en nostalgie op de vaart naar Indië (Alkmaar:
De Alk, 1994, 224 p„ ill.).
De opening van het Suez-kanaal in 1869 betekende op
termijn de nekslag voor het vervoer naar Indië per zeil¬
schip. Stoomschepen hoefden niet meer langs Kaap de
Goede Hoop te varen, waardoor de reistijd flink gere¬
duceerd werd. Nieuwe technische mogelijkheden als
koelruimen, elektrisch licht en verwarming zorgden

voor luxe, en een spoorverbinding met Italië maakte de
reis zelfs nog sneller. Voor iedereen die een reis naar
Indië maakte, was dat een indrukwekkende gebeurte¬
nis en heel veel passagiers hebben er daarom over
geschreven. Hun reisverslagen zijn de voornaamste
bron voor dit boek, waarin Edward P. de Groot een
chronologisch en thematisch overzicht geeft van wat
de passagiers aan boord of in de aanlegplaatsen kon
overkomen. Zorgvuldig gekozen bekende en minder
bekende scheepsrampen en incidenten zijn de ijkpun¬
ten in dit verhaal, van het eerste schip van de Stoom¬
vaart Maatschappij Nederland, dat in 1871 al tijdens
de eerste reis in vlammen opging, tot en met de aan¬
varing tussen de Oranje en de Willem Ruys en ten slot¬
te de kaping van de Achille Lauro.
De eerste schepen van de Stoomvaart Maatschappij
Nederland vertrokken uit het Nieuwe Diep bij Den
Helder. Later vertrokken deze schepen uit Amsterdam
en die van de Rotterdamse Lloyd uit Rotterdam. Het
perspectief in dit boek is dat van de passagiers, de uitzwaaiers, en de krantelezers, waarmee de term nos¬
talgie uit de titel verklaard kan worden. Wel is dit per¬
spectief aangevuld met bij voorbeeld uitspraken van
de Raad voor de Scheepvaart, die voor het beschrij¬
ven van scheepsrampen onontbeerlijke informatie
bevatten. De eerste door stoom aangedreven passa¬
giersschepen op de vaart naar Indië verloren gemak¬
kelijk een of meer schroefbladen, vandaar dat ze nog
met een compleet zeiltuig waren uitgerust. In de
negentiende eeuw was een reis naar Indië zo’n groot
avontuur dat vrijwel iedere reiziger er over schreef,
maar ruim een halve eeuw later moest men het avon¬
tuur zoeken in bingo, banketten, roddels of verboden
zoutwaterliefde. Annie Romein vroeg zich in 1953
zelfs af ‘of het reizen in die tijd nog wel bewogen
genoeg was voor een dagboek’ (p. 204). Wat was er in
een betrekkelijk korte tijd veel veranderd.
De slotalinea van dit boek werd al kort na het ver¬
schijnen achterhaald door de gebeurtenissen, want
met het vergaan van de ex-Willem Ruys kan het hoofd¬
stuk Nederlandse passagiersvaart op de Oost nu
definitief afgesloten worden. Misschien kan de auteur
in een volgende druk een nieuwe slotzin toevoegen.
Als dat gebeurt, moet men ook de spelling nog eens
corrigeren, want fouten als water peilen in een ‘pijl¬
koker’ (p. 77) en ‘De stokers ... gooide de kolen ... op
de vuren’ (p. 79) komen naar mijn smaak te vaak voor.
Overigens wens ik dit boek oprecht een volgende druk
toe, want het bevat schitterend fotomateriaal en de
tekst is met een begaafde pen geschreven. Ik las dit
boek in één ruk uit.
Eric Verlinde

R. Harmse e.a., Hr.Ms. Isaac Sweers. Ontwerp, bouw
en levensloop (Amsterdam, Van Soeren & Co., 1994,
67 p„ ill., ISBN 90-6881-041-3).

Het Contact Mari-Team, bestaande uit de heren R.
Harmse, H. van Kuilenburg, D. Swierstra, A.J. van
Veelen en J.J.A. Wijn, houdt zich bezig met het ver¬
zamelen en vastleggen van de levensloop van Neder¬
landse oorlogsschepen. In principe beoogt men een
bestand omtrent de Nederlandse zeemacht van 1568
tot heden op te bouwen en naar verluidt is men daar
een heel eind mee gevorderd. Uit dit bestand is nu een
schip gekozen, waarvan bekend was dat er bij oudopvarenden grote belangstelling bestond de levens¬
loop van hun schip nog eens te mogen zien.
Op 29 mei 1941 werd Hr.Ms. Isaac Sweers in GrootBrittannië in dienst gesteld en op 13 november 1942
ging het schip ten onder, na getorpedeerd te zijn door
de Duitse onderzeeboot U 431. Een levensloop van
net anderhalfjaar (in oorlogstijd) wordt in dit boek met
uiterste precisie van dag tot dag weergegeven. Voor de
categorie oud-opvarenden heeft dit document derhal¬
ve een bijzondere nostalgische waarde. Overigens,
van de 194 opvarenden die tijdens de torpedoaanval
aan boord waren, werden er maar 86 gered.
Behalve voor de oud-opvarenden (hoeveel zijn er nog
in leven?) en hun familie is een dergelijke monogra¬
fie ook interessant voor de talloze ‘ship-lovers’. Dat
geldt nog sterker, omdat er in de inleidende hoofd¬
stukken het een en ander gezegd wordt over de poli¬
tieke situatie in de jaren dertig en de uiteindelijke
beslissing tot de bouw van een viertal torpedobootjagers, over het ontwerp en de bouw zelf en ten slotte
over drie zusterschepen, waarvan er slechts één werd
afgebouwd en in dienst van de Kriegsmarine als ZH I
in Het Kanaal op 9 juni 1944 aan zijn einde kwam.
Het boekwerk Hr.Ms. Isaac Sweers is in opzet een
monografie, maar met het erbij betrekken van de zus¬
terschepen is het eigenlijk meer geworden, namelijk
de beschrijving van een klasse torpedobootjagers (in
dit geval van vier stuks). Dergelijke monografieën
van een klasse schepen zijn, wat betreft het varend
materieel van de Koninklijke Marine zeldzaam, al¬
thans wat het verschijnen in boekvorm betreft.
Over de inhoud van dit boekje kunnen we kort zijn:
die is zonder meer goed. Er zijn uitstekende inleiden¬
de hoofdstukken en de foto’s zijn gelukkig tussen de
tekst geplaatst. Dit laatste is te prefereren boven het
samenbundelen in enkele katems, waarbij het voor¬
deel van afdrukken op glanzend papier ingeleverd
moet worden. Voor de Koninklijke Marine-hobbyisten is dit boekje een aanrader.
F. de Boer

J. Hartog, Het oude fort van Aruba. De geschiedenis
van het Fort Zoutman en van de Toren Willem III.
Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van
Fort Zoutman in 1996 (Assen: Van Gorcum, 1995, ix
+ 78 p., ill., ISBN 90-232-2926-6).
In september 1796 kwam op de Nederlandse Beneden-
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windse Eilanden het bericht binnen dat er oorlog was
uitgebroken tussen de Bataafse Republiek en GrootBrittannië. De Raad van Curasao richtte een Comité
Militaire op waaraan de hoogste militaire leiding werd
toevertrouwd. Het Comité besloot op zowel Aruba,
Bonaire als Curasao een fortificatie te bouwen. Het
Arubaanse fort werd vernoemd naar schout-bij-nacht
Johan Arnold Zoutman vanwege diens legendarische
optreden tegen een Brits konvooi bij de Doggersbank in
1781. De tweehonderdste veijaardag van de fortbouw
was voor Johan Hartog, één van de meest produktieve
schrijvers over de geschiedenis van Nederlands WestIndië, aanleiding de lotgevallen van Fort Zoutman te
schetsen. Uit zijn rijk geïllustreerde verhaal blijkt dat er
tientallen jaren lang een garnizoen in het fort lag, maar
dat het fort weldra zijn defensieve functie verloor. Het
deed vervolgens onder meer dienst als gevangenis en
als plaats waar huwelijken werden gesloten. Sinds 1868
is Fort Zoutman onlosmakelijk verbonden met de Toren
Willem III, de vuurtoren van Aruba.
Wim Klooster

S.C.P. Kreuger, Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang
in Borneo (Amsterdam: Van Soeren & Co, 1994, 79
p., ill., ISBN 90-6881-044-8).
Over de overrompeling van het Nederlandse stoomoorlogsschip Zr.Ms. Onrust en het uitmoorden van de
bemanning in het binnenland van Borneo op 27 decem¬
ber 1859 is heel wat geschreven, getuige de uitgebreide
literatuurlijst achter in het boek. Het belangrijkste docu¬
ment daarbij is De Bandjermasinsche Krijg van 18591863 van R.F. Haes (1866) en de daarop geschreven
commentaren in diezelfde periode. Het stemt tot vol¬
doening dat na ruim 130jaardeze zwarte bladzijden uit
de historie van de Koninklijke Marine nog eens op een
heldere manier uit de doeken worden gedaan.
Kreuger heeft de moeite genomen verband te leggen
tussen de opkomst van de stoomvaart, de noodzaak in
de archipel over steenkolen te beschikken voor het in
de vaart houden van stoomschepen, de aanwezigheid
van winbare kolenvoorraden in Zuidoost-Bomeo, de
politieke problemen met de bevolking in die streken
en de uiteindelijke ondergang met ruim vijftig opva¬
renden van Zr.Ms. Onrust.
Raderschepen met geringe diepgang waren nodig om
de rivieren een eind stroomopwaarts te kunnen beva¬
ren en dat was weer nodig voor wat we nadien ‘vlag¬
vertoon’ zijn gaan noemen. Deze schepen waren bij¬
gevolg niet groot en de accommodatie was navenant.
Zr.Ms. Onrust was daar een goed voorbeeld van. De
kolenwinning in het Sultanaat Bandjermasin kwam in
1846 langzaam op gang, maar het duurde nog wel een
decennium voor in de behoefte van de stoomvaart kon
worden voorzien. Maar ondertussen, en dat beschrijft
Kreuger heel goed, rezen er moeilijkheden omtrent de
troonopvolging in het Sultanaat. Bekwame en minder
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bekwame pretendenten dienden zich aan of lieten zich
aandienen, elk weer met een gevoel van sympathie of
antipathie jegens de Nederlanders (lees: kolenwin¬
ners). De pretendenten hadden de steun of afkeuring
van het ‘bevoegde’ gezag en hierdoor werd een groei¬
ende anti-Nederlandse houding bij de bevolking niet
tijdig onderkend.
Een en ander wordt door Kreuger nauwkeurig
beschreven en zijn relaas verschaft de lezer zo een pri¬
ma beeld van hetgeen zich in de jaren vijftig van de
vorige eeuw in Zuidoost-Bomeo afspeelde.
F. de Boer

B. Luxton, The shame ofSavo. The sinking ofHMAS
Canberra (St. Feonards, Allan & Unwin, 1994, 319
p., ISBN 1-86373-650-6).
In de eerste week van augustus 1942 gingen de geal¬
lieerden in de Pacific in het offensief met de landing
op Guada Canal. Behalve carriers zouden ook zes
zware 10.000 tons kruisers en escorte de transport¬
schepen en landing dekken. Vice-admiraal Fletcher
was echter wat beducht zijn vliegkampschepen in te
zetten, gegeven het onderzeebootgevaar en het feit dat
er geen andere carriers meer beschikbaar waren. In de
nacht van 8 op 9 augustus 1942 wist de Japanse viceadmiraal Mikowa met vijf zware (10.000 ton+) en
twee lichte kruisers en enige escorte de geallieerden
onder commando van schout-bij-nacht Crutchley, uit¬
geleend aan de Australische marine, nabij het eiland
Savo te verrassen. Daarbij gingen in een gevecht op
zeer korte afstand drie Amerikaanse kruisers en de
Australische kruiser Canberra ten onder; één Ameri¬
kaanse kruiser werd beschadigd. Er sneuvelden 1023
man en er raakten 709 man gewond. Oorzaken van dit
échec waren onder meer de geringe voorbereidings¬
tijd voor de operatie, het niet op elkaar ingespeeld zijn
van de deelnemers, een te gecompliceerde comman¬
do- en verbindingsstructuur, rivaliteit tussen marine
en luchtmacht, eigenzinnigheid van generaal McAr¬
thur, het niet tijdig doorkomen van radioberichten
(een ongecodeerde vijandsmelding duurde acht uur!),
het weinig of niet geoefend zijn voor een nachtge¬
vecht en ga zo maar door.
Deze slag, en zeker het ondergaan van HMAS Can¬
berra zonder een schot gelost te hebben heeft vele his¬
torici beziggehouden, zeker ook de auteur Fuxton die
tijdens de slag als ‘midshipman’ op de Canberra zat
en daarna een marine-carrière volgde. Al vroeg twij¬
felde hij aan de volledigheid van de analyses van
diverse onderzoekscommissies. Die stelden vast dat
de Canberra door het vuur van de Japanse 20 cms
meteen was uitgeschakeld. Na een intensief onder¬
zoek met interviews van vele opvarenden, en uit oude
en nieuw beschikbaar gekomen documenten (ook
Japanse), ontleedt hij minutieus het gebeuren en ont¬
zenuwt hij de verwijten jegens de Australische mari-

ne en luchtmacht. Van de zware kruisers bleek de
Canberra het meest klaar voor het gevecht. Voorts
stelt hij dat de Canberra helemaal niet door 20 cm
artillerievuur van de vijand tot haar ondergang was
gedoemd, doch eerder door een torpedo van de US
jager Bagley. Daarvan bleek de paniekerige comman¬
dant in geval van moeilijke omstandigheden de lei¬
ding van zijn schip in handen van zijn eerste officier
te geven, een kwestie, die de US Navy liever ver¬
zweeg. Ondanks Pearl Harbour, de slagen in de
Koraalzee en bij Midway bleef een aantal bij deze slag
betrokken oudere officieren van de US Navy zich op
vooroorlogse laatdunkende wijze over de gevechts¬
kracht van de Japanse marine uitlaten, zodat er te wei¬
nig ‘battle-mindedness’ was.
Vice-admiraal Mikowa besloot, ondanks het behaalde
succes tegen de geallieerde kruisers, meteen onge¬
schonden naar zijn basis terug te keren, bevreesd als
hij was voor luchtaanvallen bij dag, zodat hij niet zijn
voornaamste doel aanviel, de toen nabije en nagenoeg
onbeschermde geallieerde transportvloot. Dat werd
hem in Japan niet in dank afgenomen.
Evenals de Slag in de Javazee was de Slag bij Savo
voornamelijk een gevecht met artillerie en torpedo’s.
Daarna zijn dergelijke gevechten zelden meer voorge¬
komen. De Slag bij Savo is ook wel ‘the battle of the
sitting ducks’ genoemd, gezien de betrekkelijke paraat¬
heid van de geallieerde schepen. ‘The Slot’, zoals het
water waarin deze slag plaatsvond heette, kreeg na het
ondergaan van de geallieerde schepen de spotnaam van
‘Iron Bottom Sound’, die op sommige kaarten ook nu
nog is te zien. De Amerikaanse marine trok uit de
Guada Canal-operaties vele lessen die speciaal bij de
latere landingen in de Pacific vruchten afwierpen. Kort¬
om, dit boek biedt een boeiende analyse en is een werk
dat velen en vooral de navorsers van zeeslagen uit de
Tweede Wereldoorlog zal interesseren.
H.J.E. van der Kop

F.F. von Munching, De geschiedenis van de Batavier
lijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn, 1830-1958
(Franeker: Uitgeverij Van Wijnen, 1994, 207 p., ill.,
ISBN 90-5194-107-2).
Er zijn niet veel rederijen meer over uit de negentien¬
de eeuw, die hun gedenkboek kunnen laten schrijven.
De meeste gedenkboeken dateren uit de eerste helft
van onze eeuw en zullen geen gevolg krijgen. L.L.
von Münching stelt vast dat de Batavier lijn ten
onrechte in 1930 bij het eeuwfeest geen boek heeft
gekregen. Hij heeft dat nu postuum gedaan, want de
lijn is in 1958 gestopt. Eerder in 1900 legde hij reeds
de geschiedenis van de Koninklijke Hollandsche
Lloyd in boekvorm vast. Tot op zeer hoge leeftijd
blijft de oud-bibliothecaris van de Marinestaf dus produktief.
Het is een boek geworden, zoals Von Münching er

diverse heeft geschreven, feitelijk, het verhaal vaak
chronologisch opgebouwd, vol informatie en vele aar¬
dige details, zoals het reisverslag uit Eigen Haard van
1906 van de heen- en terugreis met de Batavier van de
Boompjes in Rotterdam tot diep in Londen voorbij de
Tower Bridge of de accommodatie aan boord van de
laatste Batavier van 1939 of hoe het aantal slagen van
de schroef in mist op de Waterweg bij plaatsbepaling
werd gebruikt. Op allerlei plaatsen heeft de auteur
informatie gezocht - een bedrijfsarchief is er niet meer
- tot aan de telefoonboeken van Maassluis toe. Het
algemene kader komt aan bod als het de zeeoorlog in
1914-1918 en 1939-1945 betreft. Op de concurrenten
en op de financiële achtergrond wordt maar heel
schaars ingegaan.
De dienst van Rotterdam op Londen per stoomschip
begon in 1830 en was bij de opheffing in 1958 de oud¬
ste nog bestaande stoomdienst in Nederland. Onder
alle weersomstandigheden werd gevaren, vóór de
Tweede Wereldoorlog al heel lang zesmaal per week,
behalve op zondag. Het vervoer gold personen, onder
wie nog al eens van vorstelijke huize, vee en goede¬
ren. De dienst was opgezet door de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij, waarna deze in 1895 door
Wm.H. Müller & Co werd voortgezet. Toen kwam
ook de naam ‘Batavier lijn’ in zwang, nadat al van
begin af aan schepen met deze naam de dienst hadden
onderhouden. De firma Wm.H. Müller & Co werd in
1922 ook in de directie van de Stoomvaart Maat¬
schappij Zeeland opgenomen. Het einde van de Bata¬
vier lijn komt alleen impliciet aan de orde, als blijkt
dat het aanbod van passagiers in 1958 te gering is
geworden door de concurrentie van het vliegtuig. De
vrachtdienst ging nog enige jaren langer door. Het
boek is rijk geïllustreerd.
J.R. Bruijn

John Roberts (red.). Warship 1994 (Londen: Conway
Maritime Press, 1994, 256 p., ill.).
In 1989 werd Warship omgevormd van een tijdschrift
dat eens per kwartaal verscheen tot eens per jaar.
Warship 1994 is de vijfde uitgave in deze nieuwe
opzet en is daarmee uitgegroeid tot een gedegen inge¬
bonden boek, een verandering waaraan de trouwe
lezers van Warship inmiddels wel gewend zullen zijn
geraakt. Aan de omvorming van tijdschrift naar boek
is naar mijn smaak meteen één groot nadeel verbon¬
den. Ondanks de grondige kwaliteit van alle dertien
artikelen blijft het moeilijk alle teksten even boeiend
te vinden. In mijn geval werd ik door twee a drie arti¬
kelen gegrepen, terwijl het overige mij minder boei¬
de. Uiteraard een kwestie van smaak, maar voor de
koper wellicht doorslaggevend om het boek wel of
niet aan te schaffen. Zeker de afwezigheid van een
kleurrijke lay-out zou daarbij weleens negatief kun¬
nen werken.
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Duidelijk moge zijn dat met deze opzet ‘slechts’ een
zeer beperkte doelgroep bereikt wordt en aldus de arti¬
kelen die in Warship 1994 te vinden zijn, tekort wordt
gedaan. Voor de artikelen ‘French sail-of-the-line in
the Napoleontic Wars’ door Steve Marthinsen, ‘The
Swedish monitors’ door Daniel G. Harris en ‘The Bal¬
tic dreadnoughts: the Sevastopol class’ door Steve
McLaughlin zijn zeer inspirerend, interessant en leer¬
zaam. Tot slot werken de onderdelen de ‘warship
notes’ en de ‘naval books of the year’ aan het einde
van deze uitgave zeer verfrissend en informatief.
W.G. Boven

Uwe Schnall, Leuchttürme an deutschen Kusten
(Hamburg, Ellert & Richter Verlag, 1994, 96 p., ill.,
ISBN 3-89234-521-X).
Hoewel het in de titel niet tot uitdrukking komt, is dit
boek eigenlijk een plaatjesboek, maar dan wel een
mooi plaatjesboek. Er staan schitterende kleurenfo¬
to’s in, die over twee bladzijden zijn gedrukt, waar¬
door overigens aan de compositie mijns inziens wel
wat afbreuk wordt gedaan. Bij elke foto wordt een
summiere beschrijving van de afgebeelde toren en de
bijbehorende geschiedenis gegeven. Voorafgaand aan
het beeldmateriaal vindt de lezer een niet al te uitvoe¬
rige beschouwing omtrent de ontwikkeling van het
fenomeen ‘vuurtoren’ door de eeuwen heen.
In kort bestek (nog geen veertien pagina’s) wordt
gesproken over de evolutie van vuurboet tot stenen of
gietijzeren toren en over de ontwikkeling van het
licht: van kolenvuur tot elektrisch licht met het
gecompliceerd lenzenstelsel. Het spreekt vanzelf dat
hierbij niet diep op de materie wordt ingegaan. Voor
de in vuurtorens geïnteresseerde lezer is dit een mooi
boek, maar ook niet meer dan dat. Het in 1981 ver¬
schenen boek van Romke van der Veen, dat helaas is
uitverkocht, steekt met kop en schouders boven het
thans voorliggende Duitse werk uit.
F. de Boer
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Winde, H. de, Rederij Willem Muller Temeuzen
(Schoorl: Pirola, 1994, 144 p„ ill., ISBN 90-6455177-4).
Rederij Muller is begonnen als een éénmans-bedrijfje. Leendert Muller, de grondvester, bezat een zeilklipper waarmee hij aardappelen vervoerde van Voorne-Putten naar Antwerpen. In 1909 kocht hij een
sleepboot om zijn klipper te slepen, waardoor hij zijn
reizen aanzienlijk kon bekorten. Tevens verrichtte hij
daarmee sleepdiensten in de omgeving van Dordrecht
en ’s-Gravendeel. In 1911 kocht zijn zoon Willem een
sleepboot en verhuisde van Puttershoek naar Temeu¬
zen om daarmee in de Zeeland-vaart te gaan: van Dor¬
drecht naar Zeeuwse of Belgische bestemmingen.
Omdat Temeuzen een moeilijke haven was om binnen
te varen, vond hij hier met zijn sleepboot een goed
emplooi en hij begaf zich ook op het terrein van de
berging. In 1928 kocht hij een drietal sleepboten en
acht jaar later leverde hij een bijdrage aan de Sleep¬
dienst Temeuzen. In mei 1940 telde de vloot al twaalf
sleepboten. De inpoldering van de Braakman in het
begin van de jaren vijftig was voor Muller een druk¬
ke tijd, maar legde hem geen windeieren. In 1961
begon hij met de zeesleepvaart, doch in 1983 werd het
bedrijf overgenomen door Bureau Wijsmuller te
IJmuiden.
De ontwikkeling van de rederij is in de eerste vijftig
bladzijden van dit boek beschreven. Het tweede deel
bevat een alfabetische lijst van alle sleepboten die tot
de vloot hebben behoord met foto’s, technische bij¬
zonderheden en korte ‘curricula’. Bij sleepboot-liefhebbers zal het best in goede aarde vallen.
L.L. von Münching
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AGENDA

9 maart 1996: Vierde conferentie New Researchers in Maritime History te Greenwich, geor¬
ganiseerd door het ‘National Maritime Museum’ in Greenwich samen met de ‘Society for Nau¬
tical Research’ en de Britse Commissie voor Zeegeschiedenis. Inlichtingen: Marguerite Lin¬
coln, National Maritime Museum, Greenwich, Londen SE10 9NF, Groot-Brittannië.

juli 1997: Vierde British-Dutch Conference on Maritime History, Leiden/Den Haag. Thema:
‘Strategy and response in the 20th century maritime world’. Inlichtingen: Jaap Bruijn, Rijks¬
universiteit Leiden, Postbus 9555, 2300 RA Leiden en Paul van Royen, Instituut voor Mari¬
tieme Historie, Jan van Nassaustraat 112, 2596 BW, ‘s-Gravenhage.

18-20 april 1996: Internationale conferentie Ship Models from the Great Age of Sail, 16001850, Greenwich. Inlichtingen: Suzanne Testa, National Maritime Museum, Greenwich, Lon¬
den SE 10 9NF, Groot-Brittannië.

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

30 mei 1996: Derde Peter N. Davies lezing The Container Revolution, 1960s to the 1990s,
Liverpool. Lezing door Frank Broeze (Universiteit van West-Australië). Inlichtingen: Paul
Rees, Merseyside Maritime Museum, Albert Dock, Liverpool L3 4AA, Groot-Brittannië.

zomer 1997: Voorbereidende conferentie van IMEHA, Global Markets: The Internationaliza¬
tion of the Sea Transport Industries since 1850, Piraeus. Inlichtingen: David J. Starkey, Depart¬
ment of History, University of Hull, Hull HU6 7RX, Groot-Brittannië.

5-8 juni 1996: Tweede International Congress of Maritime History Evolution and Revolution
in the Maritime World in the 19th and 20th Centuries, Amsterdam. Onderwerpen zijn: 1) ‘nau¬
tical science and cartography’, 2) ‘construction, equipment and propulsion of ships’ en 3)
‘management of shipping companies, navies and ports’. Inlichtingen: Corrie Reinders Folmer,
Postbus 102, 2350 AC Leiderdorp of David Williams, IMEHA, Department of Economic and
Social History, University of Leicester, Leicester LEI 7RH, Groot-Brittannië.

2-14 september 1997: Summit of the Sea, St. John’s. Inlichtingen: Dave Finn, John Cabot 500th
Anniversary Corporation, Postbus 1997, Crosbie Building, 1 Crosbie Place, St. John’s, New¬
foundland A 1C 5R4, Canada.
juli 1998: Peter the Great and the West; New Perspectives on Peter the Great, National Mari¬
time Museum Greenwich, Groot-Brittannië.

2-4 juli 1996: Zesd e Anglo-French Conference of Historians, Exeter. Thema: ‘Anglo-French
naval/maritime co-operation through the ages’. Voorstellen voor papers en inlichtingen:
Michael Duffy, Centre for Maritime Historical Studies, University of Exeter, Queen’s Buil¬
ding, The Queen’s Drive, EX4 4QH, Groot-Brittannië.

augustus 1998: Twaalfde Internationale Congres voor Economische Geschiedenis, Sevilla. Bsessie: Global Markets: The Internationalization of the Sea Transport Industries since 1850.
Inlichtingen: David J. Starkey, Department of History, University of Hull, Hull HU6 7RX,
Groot-Brittannië.

28 juli-2 augustus 1996: Tweede Wereld Visserij Congres, Brisbane Australië. Inlichtingen:
congres- secretariaat, Postbus 1280, Brisbane, QLD 4064, Australië.

zomer 1999: Negende conferentie van de Association for the History of the Northern Seas,
Comer Brook. Inlichtingen: Olaf U. Janzen, Department of History, Sir Wilfred Grenfell Col¬
lege, Comer Brook, Newfoundland, Canada.

augustus 1996: Albert Dock 150 Conference, Liverpool. Inlichtingen: Adrian Jarvis, Merseys¬
ide Maritime Museum, Albert Dock, Liverpool L3 4AA, Groot-Brittannië.
augustus 1996: Elfde Baltische seminar Lighthouses, Kotka. Voorstellen voor papers en inlich¬
tingen: Eira Karppinen, Provincial Museum of Kymenlaakso, Kotkankatu 13, SF-48100 Kot¬
ka, Finland.

zomer 2000: Derde International Congress of Maritime History, Esbjerg. Inlichtingen: Poul
Holm, Centre for Maritime and Regional Studies, Fiskeri- og Spfartsmuseet, D-6710 Esbjerg
V, Denemarken.

1-8 september 1996: Negende Algemene Vergadering van het International Congress of Mari¬
time Museums, Liverpool. Inlichtingen: Boye Meyer-Friese, Altonaer Museum, PB 50.01.25,
Museumstrasze 23, D-2000 Hamburg 50, Duitsland.
9-12 september 1996: Steam at sea: the application of steam in the maritime world, Hull.
Inlichtingen: David J. Starkey, Department of History, University of Hull, Hull, HU6 7RX,
Groot-Brittannië.
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